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Rail Balticu trassikoridore tutvustav koosolek

30. jaanuaril kell 18 Kiisa rahvamajas

Harju Maavalitsus tutvustab avalikul arutelul uusi Rail Balticu trassivariante, mis tekkisid seoses sellega, et Keskkonnaministeerium algatas Nabala
kaitseala moodustamise. Senistele trassialternatiividele (12A, 10A, 10B ja
10E) otsustati lisada kaks uut trassi (13A ja 13B), millest üks möödub Nabala
piirkonnast põhja poolt ning teine lõuna poolt. Senised trassid (12A, 10A,
10B ja 10E) jäävad võrdlusesse koos kahe täiendava trassiga kuni eelistatuima trassi valikuni. Kaardimaterjal on kättesaadav Saku vallavalitsuses ja
http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud-1.
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16. jaanuaril nimetas Saku vallavolikogu ametisse uue vallavanema
Janec Leppiku. Vallavanem leiti avaliku konkursi teel.
Kuidas tekkis mõte kandideerida Saku
vallavanema ametikohale?
Olin ka varem mõelnud, et valla juhtimine
võiks mulle sobida, kuna see amet eeldab aktiivset suhtlemist ja head sotsiaalset närvi.
Enamasti olid vallavanema ametikohad poliitilised ja sinna valiti võimul oleva erakonna või valimisliidu poliitikuid. Mina aga
ei ole kuulunud ega kuulu ühtegi erakonda.
Saku volikogu otsus otsida vallavanemat
väljapoolt, avaliku konkursiga andis mulle
võimaluse kandideerida.
Mis ajendas teid hakkama ühe võõra (mitte kodukoha) omavalitsuse elu juhtima?
Ma ei vaataks seda ametikohta sellise pilguga, et kas võõras või oma. Tulin siia pigem
pakkuma professionaalset managementi.
Elan küll Saue vallas ja töötan nüüd Saku
vallas, kuid näen seda piirkonda tervikuna ja
tahan selle arengus kaasa rääkida. Saku valla
huvisid püüan ellu viia nii hästi, kui oskan.
Kas Teil on ka mingeid seoseid Saku
vallaga?
Seoseid on rohkem, kui oskasin esialgu
arvata. Iga päev toob endaga kaasa taaskohtumisi heade tuttavatega, kes on rajanud
oma kodu Saku valda. Samuti elavad Saku
vallas sugulased nii isa kui ema liini pidi ning
olen tuttav Sakus olevate spordirajatistega.
Mis sporti Te teete?
Viimasel ajal olen tegelenud triatloniga,
varem mängisin korvpalli ja harrastasin kergejõustikku.
Kuidas Saku paistab väljastpoolt vaadates?
Nii nagu ikka, kui aknast sisse vaatad - mõnus, hubane, ilus, hoolitsetud loodusega elukeskkond. Ka buumi ajal ei ole Saku vallas
toimunud sellist pöörast ülepeakaela arengut,

vaid kõik on liikunud mõistlikult oma loomulikul moel. Sportlasena näen järjest lisandunud kergliiklusteid ja spordirajatisi. Väljastpoolt vaadates jätab vallast positiivse kuvandi
kaunis Saku mõis ja Kurtna kool. Kui kaheksa
aastat tagasi Tallinna lähedale elukohta otsisin, oli Saku vald üks võimalikest variantidest.
Mis valdkonnas tunnete end kõige kindlamini? Mida oleks vaja juurde õppida?
Sotsiaalvaldkonnas tunnen end koduselt,
kuna olen sellega väga palju kokku puutunud. Ka majandus-haldus valdkond on tuttav.
Kurssi pean end viima aga ehitus-planeerimisvaldkonnaga ning ka haridusspetsiifika
vajab süvenemist. Usun, et mu senistest juhikogemustest on aga kõige rohkem kasu selleks, et panna vallavalitsus ja tema allasutused tervikuna hästi toimima.
Juhtisite üle 12 aasta Harku vanglat. Millise kogemuse on vanglajuhi amet Teile
andnud?
Vangla juhtimine selliselt, et sündmustele
ei reageeri tagantjärgi vaid vaadates ettepoole, on keerulisem kui esmapilgul tunduda
võib. Toore jõuga tänapäeval enam eriarvamusi maha ei suru, pead otsima pidevalt tasakaalu. Olen sellest ajast kõvasti diplomaatiat
õppinud.
Olin üks neist direktoritest, kes ka ise vahetult kinnipeetavatega suhtles. Ka minu magistritöö, mille 2007. aastal kaitsesin, käsitles
vangla töötajate pühendumuse ja tööga rahulolu seoseid haldussuutlikkuse kontekstis.
Läbiviidud uuring tõi näiteks esile tugevad
positiivsed seosed juhtimisstiili, inimeste rahulolu ja motivatsiooni vahel.
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Intervjuu
vallavanem

Janec
Leppikuga

CV
Janec Leppik on 43aastane.
Sündinud ja üles kasvanud
Pärnumaal, keskkooli lõpetas PärnuJaagupis. Tallinna Miilitsakooli
lõpetamise järel 1991. aastal asus ta
tööle Pärnu prefektuuris Halinga
valla konstaablina.
Aastatel 1992-1996 õppis ta Eesti
Riigikaitse Akadeemias korrektsiooni
erialal. Peale lõpetamist asus tööle
vanglate ametisse julgeoleku
osakonda. Aastatel 1998-2011 töötas
Leppik Harku vangla direktorina ja
hiljem erasektoris.

Saku valla sünni juures olnud abivallavanem Arvo Pärniste jutustab 16. jaanuaril, valla
sünnipäeval uuele tulijale Janec Leppikule, kuidas kõik alguse sai. Foto: SS

Lisaks on Janec Leppik õppinud
Tallinna Tehnikaülikoolis
ärikorraldust ja avalikku haldust,
milles tal on ka magistrikraad.
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Kui sellele ajale tagasi vaadata, siis mis
Kui eelmisel töökohal lõite hea
olid need suuremad õnnestumised või
meeskonna, siis mis on Teie eesmärgid
meeldejäävad asjad, mis sai ära tehtud?
Saku vallavanemana?
Harku Vangla oli kuni 2010. aastani naiste
Esimene tunne ütleb, et praeguse meesvangla, sellest ka mitmed spetsiifilised kor- konnaga võib tegusid teha küll, inimesed on
rektsioonitöö probleemid alates kinnipeeta- oma alal tugevad tegijad ja kompetentsed.
vate tööhõive maksimaalsest tagamisest, ha- Minu eesmärk on aga suunata vallavalitsuse
ridusvõimaluste (ka kutseharidus) pakkumi- tegevus veelgi rohkem inimesele, vallakodasest kuni vanglakeskkonna (välishaljastus, nikule. Vallavalitsusse tulnud inimene peab
kinnipeetavate elu- ja olmeruumid) kujunda- tundma, et tema mure on ära kuulatud ja
miseni selliselt, et see ei tekitaks kinnipeeta- ametnik pakub talle professionaalset abi, jätvates masendustunnet.
tes kõrvale isiklikud emotsioonid ja mugavuTeine väljakutse oli luua töötajatele selli- se. Usun, et selles osas on kindlasti arengused tingimused, mis aitaksid vältida n-ö töö- ruumi.
tajate vangistumist ja toetaksid nende pühen- Milline juhitüüp te olete?
dumist oma tööle. Vanglasüsteemile oli ka
Pean ennast demokraatlikuks juhiks. Mulomane suur tööjõu voolavus. Minu kui juhi le meeldib oma meeskonnaga asju läbi arutajaoks oli kõige suurem õnnestumine see, et da ja ma ei arva, et olen kõige targem. Ma ei
mul õnnestus kokku panna tugev meeskond, ole selline tagant torkija tüüp, kes kogu aeg
mis püsis vaatamata sellele, et tingimused ei kontrolliks inimesi. Eeldan, et inimestel on
olnud kaugeltki nii head nagu seda oli uutes endal motivatsioon teha asju nii, nagu vaja
vanglates. Ka välispartneritel jagus meile on.
alati kiidusõnu.
Mida ütleb esmamulje, millised on need
Kindlasti tekib paljudel kõrvalt vaatajatel
suuremad tegevused, mis sel aastal Sakus
küsimus, et miks üks inimene tahab saada ees ootavad?
vangladirektoriks.
Nii kaua kui kõigile lastele ei jätku lasteSellele küsimusele vastamiseks tuleb alus- aiakohti, on nende loomine prioriteetide hultada algusest ehk aastast 1989, mil nii huvi gas. Ka Saku kooli juurdeehitus peab 2015.
õigusteaduse vastu kui ka soov vältida tee- aasta septembriks valmis olema. Kindlasti
nistust Nõukogude armees viituleb täita Kiisa rahvale
sid mind kaheks aastaks õppiantud lubadus ehitada valma Tallinna Miilitsakooli. Vaamis Kiisa vabaajakeskus.
tamata sellele, et nimetatud
Sel aastal on suunatud vaVallavanem
kooli valikut ei hinnanud ma
rasemast rohkem raha teeJanec Leppik:
esialgu enese jaoks just paride korrastamisse. Valla komaks võimaluseks, ei ole ma
hustus on hoolitseda ka
Loodan võtta ja
õppimist selles õppeasutuses
nende eest, kes ei saa ise
jätta endast
hiljem kunagi kahetsenud. See
oma eluga hakkama.
maksimumi, et
oli tugev koolitus elluastumiUue vallavanema tulek
seks ning andis võimaluse olla
tekitab elanikes ootusi ja
nelja aasta
oluliste sündmuste keerises,
küsimusi - ehk saab just
pärast oleks
nagu Toompea ja teletorni
nüüd mõni kaua aega
kaitsmine, töö piiril jm.
üleval olnud probleem
hea sellele ajale
Alustasin õppimist miilitlahenduse. Vallaelanikud
tagasi vaadata
saks, kuid tööle asusin juba posoovivad teada:
litseina. Vaatamata asjaolule, et
Kas pensionärid saavad
politseitöö koduvallas oli huviõiguse tasuta sõiduks
tav ja meelepärane, soovisin
pealinna ja ka valla piires
siiski ka jätkata oma haridusteed. 1992. aasta ning vähemalt 2 korda aastas tasuta
sügisel alustas tööd Eesti Sisekaitseakadee- bussisõidu teatrisse? Kas tulevikus võiks
mia, mis pakkus võimalust omandada kõrg- väljuda õhtul buss Tallinnast Sakku ka kell
haridus siseturvalisuse valdkonnas. Tegin 22.30, et teatrist tulevad inimesed ei
sisseastumiskatsed politsei kolledžisse, kuid peaks nii kaua ootama? Kas Sakku on
läks nii, et õppima asusin hoopis korrekt- kavas rajada hooldekodu? Kui Saku ei saa
siooni kolledžis.
riigigümnaasiumit, kas siis tuleb siia
Külastades tudengina Murru vanglat, tun- munitsipaalgümnaasium?
dus see viimase kohana, kuhu tahaksin tööle
Minul uue inimesena kohe midagi lubama
tulla. Pärast kooli lõpetamist pakuti mulle hakata oleks vastutustundetu. Kui need küsitööd vanglate ameti julgeoleku osakonnas. mused on õhus, tuleb nendega tegeleda. Need
Mõtlesin, et vähemalt kinnipeetavatest kau- sõltuvad aga poliitilisest tahtest ja majandusgemal ning võtsin pakkumise vastu. See oli likust otstarbekusest. Millised valdkonnad
taas põnev etapp elust, suhelda tuli tolle aja või tegevused on prioriteetsed, seda otsustab
suurte kurjategijatega - keerulised ja ohtli- volikogu. Vallavalitsus viib ellu volikogu
kud olid nii ajad kui persoonid. Pärast paari tahet ja nõustab seda, pakkudes välja lahenaastat julgeoleku osakonnas sain pakkumise dusi. Vallavalitsus juhindub oma tegevuses
asuda Harku vangla direktoriks.
kolmest volikogu poolt kinnitatud dokumen-
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Koos kohalikuga Gibraltaril. Patareisid aitab
laadida perega reisimine. Foto: erakogu

dist, mis panevad vallavalitsusele raamid,
mille sees tegutseda - valla arengukava, eelarvestrateegia ja iga-aastane eelarve. Vallavalitsus vastutab selle eest, kuidas on tehtud,
volikogu selle eest, mida on tehtud.
Kuidas suhtute haldusreformi vajadusse
Saku vallas, milliste omavalitsuste poole
peaksime vaatama?
Haldusreformi ei tuleks vaadata nii, et üks
omavalitsus sunnitakse kellegi teise osaks
saama, vaid see on valdade omavaheline liitumine, mis võimaldab vaadata piirkonda
tervikuna. Kasu võiks sellest olla nii palju, et
ära jääks ebaterve konkurents. Uute investeeringute puhul ei tõmbaks igaüks enam
tekki enda poole, ära jääks dubleerimine.
Võib-olla pole igasse valda vaja uut ujulat,
hooldekodu vm asutust. Samuti ei tekiks siis
olukorda, kus näiteks mõni pere ei saaks
panna oma lapsi kodulähedasse kooli, kuna
valla piir jookseb kodu ja kooli vahelt.
Kui Saku ei olegi enam tõmbekeskus, siis
ega inimesed teenustest ilma jää. Omavalitsusel on ikka kohustus tagada lasteaia- ja
koolikohad, maksta toetusi jne. Need on aga
vaid minu mõtted. Kuidas asjaga edasi liikuda ja milline suhtumine kujundada, seda otsustab volikogu.
Mida teete siis, kui te ei tee parajasti
palgatööd? Mis on see, mis teid elus
köidab?
Kõige suurem hobi on hetkel laste kasvatamine. Püüan lugeda raamatuid. Kuna elu
jooksul olen lugenud lugematul arvul juhtimisalaseid raamatuid, siis nüüd naudin ilukirjandust, seda kuidas mõtted kirja on pandud. Perega teeme koos sporti ja käime reisimas - talvel suusatamas ja kevadel on traditsiooniks kujunemas triatlonilaager Hispaanias, mis on hea patareide laadimise koht.
Küsitles VICTORIA PARMAS
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
14. jaanuari istungi päevakorras oli 11 punkti.
Kinnitati Saku valla lasteaedade sulgemine suveperioodil:
Saku Lasteaed Päikesekild, Saku Lasteaed Terake ja Kurtna
Kooli lasteaiarühmad on suletud 14.-27.07.2014.
Vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot kilomeeter otsustati hüvitada 1 raske puudega
lapse ja 1 sügava puudega lapse
kooli ja kojusõit õppeperioodil
06.01.-06.06.2014, 1 raske puudega lapse kooli ja kojusõit õppeperioodil 06.01.-20.06.2014.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 3 korraldusega
projekteerimistingimused.
Anti kirjalik nõusolek üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks (reoveemahuti paigaldamiseks) Kiisa alevikus Tamme
tn 1 kinnistul.
Väljastati kasutusluba üksikelamule Juuliku külas Paju põik
3 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 11 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 07.02.2012 korralduse nr 131 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 2.35.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Üksnurme
külas Talve tee 33 kinnistul.
Võimaldati erastada Roobuka
külas Restauraatori tee 10 kinnisasjaga piirnevat reformimata
riigimaad.
Tunnistati lootusetuks nõudeks ja kanti maha 29.06.2004
OÜ Cityhaus Grupp ja Saku
Vallavalitsuse vahel sõlmitud
lepingu ja Saku Vallavalitsuse
29.06.2004 korralduse nr 811
alusel minigolfi teenuse ostmiseks eraldatud vahendite kasutamata jääk summas 1519,18
eurot.
17. jaanuari istungi päevakorras oli 1 punkt.
Saku valla 2014. aasta eelarve
reservfondist eraldati 5293
eurot vallavalitsuse eelarvesse
Kuno Roobale hüvituse maksmiseks Saku vallavanema ametist vabastamisel seoses volituste tähtajalise lõppemisega ja

Saku Sõnumid
hüvitiselt arvestatud maksude
tasumiseks.
21. jaanuari istungi päevakorras oli 16 punkti.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse personaaltreeningu
hinnad.
Kehtestati Saku Vallaraamatukogu suvised lahtiolekuajad
järgmiselt: 01.06.-31.08.2014
Saku Valla Majas esmaspäeval,
teisipäeval, neljapäeval kella
10-18, kolmapäeval kella 1019, reedel kella 10-16; Kiisa teeninduspunkt on suletud 30.06.06.07.2014; Kurtna Kooli teeninduspunkt on suletud 19.06.08.08.2014; Kajamaa Kooli teeninduspunkt on suletud 30.06.27.07.2014.
7 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba maakaabelliini ja alajaama aadressil
Kanama küla, Kanama meistripunkt, Tominga, Lepiku, Punapaju, Pearna, Reinu, Künka, Johannese, Kadakanurga tee, 4
Tallinn-Pärnu-Ikla tee, 11343
Kanama tee ning riigi omandis
olev maakatastrisse kandmata
maa.
Väljastati kasutusload Laagrikeskus „Talu” peahoonele aadressil Rahula küla, Laagrikeskus; rekonstrueeritud korterelamule Saku alevikus Põllu tn 2
kinnistul, Kurtna-Tagadi matkarajale aadressil Kurtna küla,
Viimsi metskond maatükk nr 42.
Alates 21.01.2014 otsustati
lugeda 92 isikut korraldatud
jäätmeveoga liitunuks.
Keelduti arvamuse andmisest
Egesten Transport OÜ jäätmeloa taotlusele.
Nõustuti tingimuslikult SLG
Energy OÜ jäätmeloa muutmisega.
Metsanurme külas asuva Madise katastriüksuse koha-aadressiks määrati Kasemetsa tee 36.
Saku alevikus asuva munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse koha-aadressiks määrati
Tiigi tn 20.
Metsanurme külas asuva
Moksi I katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
04.06.2013 korralduse nr 469
“Maa erastamise võimalikkus ja
tingimused” punkti 2 alapunktis
2.4. erastatava maa maksusta-
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Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 16.01.2014. a otsusega nr 6 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Aare kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Aare kinnistu hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine tankla ja ärihoone ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub Aare kinnistu hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik ala (mets, looduslik rohumaa). Aare kinnistu maakasutuse juhtotstarve kavatsetakse muuta kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete
maaks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 11 500 m². Vt
http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Viimane aeg esitada projektija tegevustoetuse taotlusi!
1. veebruar on mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg.
Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Projekti tegevused peavad olema suuntud Saku valla elanikele elukeskkonna,
turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Tegevustoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, kelle põhikirjaline eesmärk on aleviku või külaliikumise arendamine ja Saku Vallavolikogu otsusega määratletud
eelisarendatavate spordialade klubid (Saku Sporting, Saku Korvpalliklubi, Spordiklubi Saku Fortuna ja Tantsuklubi Danceland).
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel
http://sakuvv.kovtp.ee/et/asjaajamisjuhised-ja-dokumentide-vormid.
Info e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist

24. VEEBRUARIL SAKU SUUSAPÄEV
Suusapäev on Saku Kolmiku 2014 esimene etapp.
Lume puudusel toimub talvine jooksupäev.
mishinda.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati MTÜ-le Noorteklubi ESIK 02.02, 13.04. ja
25.05.2014 Saku alevikus Teaduse 1 asuvas Saku Valla Maja
II korruse suures saalis toimuva
Alternatiivse Noorteürituse
„ESIK“ läbiviimiseks (vastutab
Kristiina Seppel), MTÜ-le Saku
Suusaklubi 24.02 (suusapäev),
08.06 (jooksupäev) ja 28.09.
2014 (rattapäev) Saku rabametsa terviserajal toimuva ürituse
Saku Kolmik 2014 läbiviimiseks (vastutab Sirli Metsamäe).
Moodustati võlgade menetlemise komisjon järgmises koosseisus: Janec Leppik, Karin
Tenisson-Alev, Evelin Normak.
FIE-le Jevgeni Karasevitš väljastati müügipilet 01.05.-01.08.
2014 Saku aleviku keskplatsil

Saku Vallavalitsuse poolt määratud kohal aiasaadustega kauplemiseks.
Seoses töötajate haigestumisega muudeti Saku Vallaraamatukogu teenindusaegu 21.-27.01.
2014 Saku Valla Majas järgmiselt: raamatukogu on avatud esmaspäeval, kolmapäeval kella
10-19; teisipäeval, neljapäeval
kella 10-17; reedel kella 10-16;
laupäeval kella 10-15.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
24.09.2013 korralduse nr 780
„Projektitoetuste eraldamine
mittetulundusliku tegevuse toetusfondist“ punkti 1.2. ning vähendati MTÜ Saku Jäähoki
Klubi projektile „Saku Jäähoki
Klubi 10“ eraldatud projektitoetust 350 euro võrra, kokku on
projektitoetuse suurus 650
eurot.
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Moodustamisel on
projektitoetuste
menetlemise
komisjonid

Tugisüsteemide tööst
Saku Gümnaasiumis

Saku Vallavalitsus ootab ettepanekuid mittetulundusliku
tegevuse (MTT) projektitoetuse menetlemise komisjonide
moodustamiseks hiljemalt 31.
jaanuariks 2014 e-postile
helemall.kink@sakuvald.ee.
Ettepaneku esitamisel nimetage komisjoni liikme kandidaadi nimi, tema kontaktid
(telefon, e-post), tooge välja,
kas kandidaat esitatakse spordivaldkonna või kultuuri- ja
muu tegevusvaldkonna komisjoni ning millise valdkonna
asjatundjaga on tegemist.
Mittetulundusliku tegevuse
toetuse andmise korrast (vastu
võetud 17.10.2013 nr 12) tulenevalt moodustab vallavalitsus
5-liikmelised projektitoetuste
menetlemise komisjonid:
1) spordivaldkonna projektitoetuste menetlemise komisjoni;
2) kultuuri- ja muu tegevusvaldkonna projektitoetuste menetlemise komisjoni.
Komisjonid moodustatakse
järgmiste põhimõtete alusel:
I Spordivaldkonna projektide
komisjoni kuuluvad järgmised
valdkonna asjatundjad: haridusasutuse kehalise kasvatuse või
liikumise õpetaja; Saku Spordikeskuse esindaja; veteransportlane, eakate esindaja; treenersportlane; harrastussportlane.
II Kultuuri- ja muu tegevusvaldkonna projektide komisjoni
kuuluvad järgmised valdkonna
asjatundjad: külade esindaja;
Saku valla kultuuriasutuste
esindaja; eakate ühenduste esindaja; kultuurivaldkonna eestvedaja, kultuuriinimeste esindaja;
erivajadustega inimeste esindaja.
Eelistatud on komisjoni liige,
kes: ei kuulu mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu juhatusse; tunneb valdkonda; oskab käsitleda arvutit.
Projektitaotlused asuvad läbivaatamiseks elektroonilises
keskkonnas, kuhu pääseb ligi
paroolidega. Projektitaotluseid
tuleb hinnata kaks korda aastas:
orienteeruvalt veebruaris või
märtsis ja septembris või oktoobris. Komisjoni liikme töö ei
ole tasustatud. HELE-MALL KINK

INGA MAASI
Tugisüsteemide juht

S

aku Gümnaasium on suur
kool, kus õpib ligi 900 erineva iseloomu, oskuste ja
võimekusega õpilast. Õppimise
ja koolieluga toimetuleku
abistamiseks on õpilastele koolis järgmised tugiteenused:
 õpetajate konsultatsioonid
väljaspool ainetunde,
 tugiõpe,
 pikapäevarühmade tunnid 1.4. klassini,
 õpiabirühm ajutiste õpiraskustega õpilastele,
 loovusring 1.-4. klassi andekatele õpilastele,
 eripedagoogiline abi (eripedagoog),
 psühholoogiline nõustamine
(psühholoog),
 sotsiaalpedagoogiline abi
(sotsiaalpedagoog),
 meditsiiniline abi (algkoolis
ja gümnaasiumihoones töötavad arstid).
Tugisüsteemide eesmärk on
kõigile õpilastele võrdsete võimaluste loomine kvaliteetse ja
võimetekohase hariduse omandamiseks ning õpilaste arengu
toetamine koolis. Esmaseks
partneriks ja abistajaks lapsele
on tema vanemad, kuid mitte
alati ei saa vanemad kohal olla
või ei suuda nad lapsele piisavat
tuge pakkuda. Koolis on esimeseks nõuandjaks klassijuhataja,
kes on toeks vajaliku abi otsimisel. Õpiraskustega õpilastel on
võimalik saada tunnivälist konsultatsiooni.
Kui hoolimata aineõpetaja
abist ei ole õppimises soovitud
edu märgata, on võimalik saada
abi ja nõu eripedagoogilt või
õpiabirühma õpetajatelt. Eripedagoog Riin Fingling juhendab
ja toetab hariduslike erivajadustega õpilasi, õpetamismetoodika kohandatakse vastavalt
lapse vajadusele.
Õpiabirühmi on Saku koolis
sel õppeaastal 12. Õpiabirühmas õpib korraga kuni kuus õpilast ning õpetajal on võimalus
lapsele kohe personaalsemalt
selgitusi jagada. Õpiabirühma

võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilasi, kes vaatamata
klassi- ja aineõpetajate abile ja
nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajavad õpioskuste
ja -harjumuste kujundamiseks
toetavat õppekorraldust.
Õppimise abi võib vajada
laps, kes on pikalt haige olnud,
kes vajab keskendumiseks väiksemat seltskonda ja õpetajapoolset individuaalset selgitust
või kelle kodune keel ei ole eesti
keel. Abi vajaduse põhjuseid on
palju ning nende märkamiseks
on oluline koostöö ja avatud
suhtlemine.
Saku koolis on tööl koolipsühholoog Ingi Roos, kelle töö
eesmärk on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate
ja haridustöötajatega, kaasates
vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoog nõustab
õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid psühholoogilistes küsimustes, korraldab regulaarselt
või vajadusel psühholoogiliste
testide ning uurimuste läbiviimist. Sageli pöörduvad lapsed
koolipsühholoogi poole siis, kui
nad on iseendaga pahuksis või
kui neil on raske oma tunnetega
toime tulla.
Suhtlemise ja käitumisprobleemidega tegelevad koolis
kaks sotsiaalpedagoogi. Algkooli majas tegeleb 1.-4. klassi
õpilaste muredega Eda Esperk
ning põhikoolis on sotsiaalpedagoog ja tugisüsteemide juht
Inga Maasi. Probleemid ning
töö iseloom on algkoolis ja põhikoolis pisut erinevad. Kui algkoolis tuleb esialgu palju tegelda laste kohanemisraskustega,
omavaheliste tülide lahendamise ning erinevates olukordades
käitumise õpetamisega, siis põhikooli osas on probleeme rohkem tunnidistsipliini ja koolikohustuse täitmisega. Viimasega
on palju ja tõhusat tööd tehtud
ning ning enam sellega suuri
probleeme ei ole. E-kooli vahendusel on lapsevanematel

lapse kooliskäimise kohta koheselt ülevaade olemas ning selline teavitamisvõimalus on kaasa
aidanud põhjuseta puudumiste
vähenemisele.
Erinevused õpilaste toetamisel algkooli ja põhikooli osas on
seetõttu, et algklassides käivate
laste vanemad teevad head
koostööd klassijuhatajatega,
kuid põhikoolis on vastutus
kandunud vanematelt rohkem
lastele ning vanemate kontakt
kooliga seetõttu nõrgem.
Tõhus koostöö lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistide vahel annab lapsele piisava
kindluse ja edu, et edaspidises
elus hästi hakkama saada.

Et mure ei
murraks maha
Sotsiaalpedagoog, psühholoog,
õpiabirühma õpetaja, eripedagoog, logopeed - laste ja perede
aitajaid on Saku koolis palju ja
mitmesuguste ametinimedega.
Millise murega kelle poole
pöörduda, sellest aitab sotti saada Saku Gümnaasiumi tugisüsteemide juht Inga Maasi.
Kuidas abi vajava õpilase
märkamine käib ehk kuidas
abivajaja ja abistaja kokku
saavad? Esmane märkaja ja
abistaja on koolis õpetaja: algklassides klassijuhataja, kuna ta
annab ka kõiki ainetunde, suuremates klassides, kui on juba
igas aines erinev õpetaja, märkab lapse abivajadust enamasti
aineõpetaja. Kui lapse abivajadus on ainealane, siis püüab
õpetaja esmalt ise last toetada,
konsulteerib tunniväliselt või
konsultatsioonitundides. Kui
laps siiski vaatamata sellele hästi toime ei tule, siis annab ta teada klassijuhatajale, vestleb vanemaga või peab nõu tugisüsteemide juhiga, et milline võimalus on last toetada. Samuti on
õpetaja klassi ees see, kes märkab ka lapse tähelepanu või käitumisega seotud probleeme või
suhtlemist kaasõpilasega ja kui
õpetaja näeb, et lapsel on mure,
räägib ta ka klassijuhatajaga
märganud probleemist. LK 6 Ų
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Mõnikord muidugi just tülide
ja arusaamatuste tekkimisel otsivad lapsed ise abi kas klassijuhatajalt või sotsiaalpedagoogilt
või psühholoogilt.
Kui pere näeb, et lapsel on
õppimisega raskusi, kas siis
tuleks pöörduda õpiabirühma
õpetaja või eripedagoogi poole? Mis vahe neil kahel on? Kui
vanem märkab lapsel õppimisega seotud raskusi, siis tasuks esmalt ikka aineõpetajaga rääkida,
et milles on raskused. Kui ka
aineõpetaja näeb vajadust lapsele lisatuge pakkuda, siis juba
koostöös tugisüsteemide juhiga
arutatakse, kuidas tegutseda
edasi. Samas on alati võimalik
ka eripedagoogiga nõu pidada,
et millist tuge lapsel vaja on. Kui
laps on õppe toetamiseks määratud õpiabirühma, tasub ka temaga nõu pidada. Kahjuks on Saku
gümnaasiumis vaid üks eripedagoog, kes asub algkooli majas
ning suuremate lastega igapäevaselt kokku ei puutu. Eripedagoog viib sarnaselt õpiabiõpetajatele läbi õpiabirühma tunde, lisaks sellele uurib ta välja lapse
erivajaduse, viib läbi individuaaltunde ja annab nõu õpetajatele ja lapsevanematele.
Kui õpiabirühm on mõeldud ajutiste õpiraskustega
lastele, siis kuhu peaks pöörduma see pere, kelle lapsel on
pidevalt koolis raske hakkama saada? Kui õpilane ei tule
kooliasjadega toime ka vaatamata kooli poolt pakutavale toele, siis oleme soovitanud pöörduda mõne teise spetsialisti
poole väljaspool kooli, et välja
selgitada õpiraskuse olemus või
põhjus. Näiteks on igas maakonnas olemas õppenõustamiskeskused, kus erinevad spetsialistid oma vahendite ja oskustega uurivad last üsna põhjalikult
ning annavad soovitusi (kahjuks küll väga harva saab kool
soovitusi) edasise õppe osas
(kas oleks vaja väiksemat õpperühma, individuaalset õpet, kohandusi õppesisus või midagi
muud seesugust). Kui selgub, et
lapsel on näiteks düsgraafia, oskab õpetaja sellega arvestada ja
hindab õpilast teistmoodi. Võimalusel kohaldab õpetaja õpet
vastavalt soovitustele.
Kui suhtlemis- ja käitumisprobleemidega tuleks pöör-
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duda sotsiaalpedagoogi poole,
siis milliste muredega võiks
pöörduda psühholoogi poole?
Mis vahe neil kahel on? Psühholoog annab lastele ja vanematele nõu, kui lapsel on probleeme enda käitumise kontrollimisel või emotsioonidega toimetulemisel. Samuti annab psühholoog nõu õpetajatele, kuidas erinevate probleemidega klassis
hakkama saada. Lapsed käivad
psühholoogi juures ka oma suhte
ja tunnetega seotud muredega.
Sotsiaalpedagoog tegeleb
õpilastega, kellel on probleeme
koolis tunnikorra pidamisega,
kel on suhtlemisprobleemid. Ta
aitab lahendada ja lepitada tülisid, samuti jälgib sotsiaalpedagoog õpilaste puudumisi ja hilinemisi ning püüab põhjusi välja
selgitada ja lapsi mõjutada hoolsamini koolis käima.
Kelle poole peaks pöörduma pere, kel alustab kooliteed
hüperaktiivne tähelepanuhäirega laps? Kuidas te sellist last
aitate? Kui lapsel on juba enne
kooli diagnoositud hüperaktiivsus, siis enamasti on lapsevanem saanud arstilt ka soovitusi,
kuidas last kooliasjadega toetada, samuti on soovitav sel juhul
klassijuhatajaga sellest rääkida
ning kooli tugipersonaliga. Algkoolis tuleks kindlasti sotsiaalpedagoogiga läbi arutada, milline lapse eripära on, mis moodi
last vajadusel rahustada või tema tähelepanu võita. Tuleb arvestada, et lapsevanem on oma
lapse suurim ekspert ning oskab
ka õpetajale oma lapse tunnete
ja käitumise kohta nõu anda.
Samuti tuleb arvestada, et kooli
tulles ja koolikeskkonnas on
laps ja vanem jälle uudses olukorras ning tavapärane käitumismuster ei pruugi töötada,
seetõttu ongi väga oluline omavaheline tihe ja usaldav koostöö. Mõnikord on vaja last tunnis jälgida, et pärast õpetajale
asjakohast nõu anda. Mõnikord,
kui laps kuidagi ei suuda end
kokku võtta ja keskenduda
tööle, on ka võimalus, et selleks
üheks tunniks on ta sotsiaalpedagoogi juures, puhkab seal
seltskonnast või teeb oma tunniülesandeid seal vaikselt. Iga
laps on väga erinev ning mingit
kindlat retsepti laste jaoks ei ole.
Ütlen ikka, et kõige tõhusam abi
sünnib kodu ja kooli koostööst.
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Saku Vallavolikogu
16. jaanuari istungil
— Edastas volikogu liige Lemmi
Oro küsimustele vastamise
pooltunnis vallaelaniku küsimuse, millal saab Tuisu tee
mustkatte alla ning kas oleks
võimalik toimida nii, et lumesahad ei lükkaks teeotsi kinni.
Vastas majandusteenistuse juht
Virko Kolks: „Tuisu tee puhul
tuleb enne mustkatte paigaldamist kogu tee üles kaevata ja
korralik teealus teha. Kogu projekt läheks maksma 500 000
eurot, sellist summat 2014. aasta eelarves selleks tööks ette
nähtud pole. Talvehooldusega
tegelevale töövõtjale oleme igal
aastal sõnad peale lugenud, et
nad teeotsi kinni ei lükkaks.
Teeme seda ka sel aastal.“
— Kinnitati vallavalitsuse struktuur ja liikmed. Vallavalitsusse
kuuluvad vallavanem (Janec
Leppik), abivallavanem (selgub
pärast ametikoha täitmist), finantsteenistuse juht (Evelin
Normak), majandusteenistuse
juht (Virko Kolks), ehitus- ja
planeerimisteenistuse juht
(Maire Laur).
Janec Leppik vastas küsimusele, millised saavad olema tulevase abivallavanema ülesanded: „Esiteks kureerib ta haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonda, teiseks peaks ta olema
kursis ka teiste teenistuste tööga, et saaks asendada vallavanemat, kolmandaks oleks abiks
suuremate projektide juhtimisel.“
— Määrati vallavanem Janec
Leppiku töötasuks 2300 eurot
kuus, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude
hüvitiseks 0,3 eurot kilomeetri
kohta, kuid mitte rohkem kui
256 eurot kuus ning telefonikulude hüvitamise kuu kulupiiranguks 64 eurot.
— Otsustati maksta endisele vallavanemale Kuno Roobale
ametist vabastamisel seoses volituste tähtajalise lõppemisega
hüvitust tema kahe kuu ametipalga ulatuses.
— Saadeti 2014. aasta eelarve
teisele lugemisele. Parandusettepanekuid on aega esitada 24.
jaanuarini kella 13ni. Eelnõud

tutvustanud finantsteenistuse
juht Evelin Normak tõi välja
kolm suuremat investeeringut,
mis 2014. aastasse on planeeritud - Saku gümnaasiumile
juurdeehituse projekteerimine,
Teaduse 13 ruumide remont tervishoiuteenuse osutamiseks
ning suurima investeeringuna
Kiisa vabaajakeskuse ehitamine. Viimase tarvis on kavas võtta ka laenu. Eelmisest aastast
üle jäänud raha on kavas suunata teede korrastamiseks ja tänavavalgustuse parandamiseks.
— Otsustati alates 1. septembrist
2014 tõsta lasteasutuste kohatasu 25 eurolt 30 eurole. Volikogu liikme Marianne Rande
sõnul on Saku vallas kehtiv kohatasu hoolimata selle tõusust
ikkagi piirkonna üks madalamaid. Näiteks Kiilis on see järgmisest aastast 54.60, Keilas
42.60, Tallinnas 33.92 ja ujulaga lasteaias 38.40.
— Lubati vallavalitsusel kuulutada välja haljasalade hoolduse
riigihange maksumusega 375
000 eurot. Hankeleping sõlmitakse neljaks aastaks.
— Muudeti reklaamimaksu määrust, lisades sinna võimaluse
vabastada annetajad reklaamimaksust. Muudatus võimaldab
näiteks firmadel, kes hooldavad
spordiradasid, panna raja äärde
tasuta üles enda reklaami.
— Otsustati võõrandada Saku
vallale kuuluvad hoonestatud
Härma ja Kivisepa kinnistud
otsustuskorras enampakkumise
võitja osaühingule Cleanpoint.
— Otsustati algatada Saku valla
üldplaneeringut muutva Jälgimäe külas asuva Aare kinnistu
detailplaneeringu koostamine.
— Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Saku alevikus
asuv Tiigi tänava, Põllu tn 2 ja
Põllu tn 3 vaheline maa-ala
ligikaudse suurusega 2520 m2,
sihtotstarbega transpordimaa.
— Otsustati anda Saku valla
kuldmärk Lemmi Orole, Viive
Rosenbergile ja Arvo Pärnistele
ning hõbemärk Eve Lutterile.
— Volikogu esimees Tanel Ots
andis ülevaate Rail Balticu
hetkeseisust. VICTORIA PARMAS
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Kohtumine olümpiavõitja Gerd Kanteriga

15. jaanuaril külastas Saku Gümnaasiumi olümpiavõitja Gerd Kanter.
Tegemist on projektiga„Gerd Kanter läheb kooli/lasteaeda”, mille eesmärk on rääkida lastele tervislikust toitumisest, liikumisest ja treeningutest. Kuna viimastel aastatel on väga palju juttu laste ülekaalulisusest ja vähesest liikumisest, siis on teema väga aktuaalne.

Meie koolis oli sihtgrupiks 6. ja 7. klassi õpilased. Kuulates hommikupudru vajalikkusest nii tuntud sportlase suust, siis ehk pani see nii
mõnegi noore oma hommikusöögi harjumusi üle vaatama. Pärast
kohtumist jagas Gerd Kanter autogramme ja oli võimalik ka koos
kuulsa kettaheitjaga pilti teha. ANNE KULDMÄE Foto: Karin Vassil

Kurtna kuulsad mesilased
KATRIN KALVIK
Kurtna kooli õpetaja

K

urtna koolis on oma mesilastarudest mett korjatud juba viis aastat, aga
üleöö kuulsaks said mesilinnud
kaks kuud tagasi.
15. novembril esinesid Kurtna
kooli õpetajad Merle Piik ja Katrin Kalvik seminaril “Haridus
maailma päästmas. Maailmaharidus ja säästvat arengut toetav
haridus Eestis”. Seminari oli
korraldanud MTÜ Mondo koostöös UNESCO-ga ning Kurtna
kool oli sinna esinema kutsutud
eelmise direktori Priit Jõe kaudu.
Õpetaja Merle tutvustas seminaril kooli mesilat ja sellega seon-

duvaid tegemisi ning õpetaja
Katrin rääkis eelmisel õppeaastal toimunud kogu kooli hõlmanud keskkonnateemalisest projektist. Kuulajad olid vaimustunud Kurtna kooli päris oma mesilast ning sellest, et ka õpilased
saavad seal kaasa lüüa. Seminaril märkas meid Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi direktor
Mihkel Kangur, kes meid koos
õpilastega oma laborisse mett
uurima kutsus.
Loomulikult haarasime heast
võimalusest kohe kinni, võtsime mesilaste suvel korjatud mee
kaasa ning läksimegi 17. detsembril Tallinna Ülikooli laborisse. 14 kuuenda klassi õpilasel, kellel selleks ajaks oli ole-

mas praktiline kogemus kooli
mesilast, oli võimalus analüüsida omaenda kasvatatud ja hoolitsetud mesilaste mett. Mesi sulatati, tsentrifuugiti ja siis uuriti
proovi mikroskoobi all täpsemalt. Õpilased analüüsisid mees
leiduvaid õietolmuterasid mikroskoobi all, et teada saada, millistelt taimedelt on nende mesilased mett korjanud.
„Ma sain teada, et igal lillel on
oma kujuga õietolm,“ nentis
Oliver Pukk pärast laboritööd.
Kui koostöö ökoloogiainstituudiga saaks ka järgnevatel
aastatel jätkuda, tekiks andmebaas, kust on näha, kuidas varieerub õietolmu koostis samadel
korjealadel kogutud meest.

Mõned päevad enne minekut
saime Mihkel Kangurilt kirja, et
head uudised on levinud ning
meie vahvatest tegemistest tahab lugu teha ETV Terevisiooni
uudistetoimetus. Nii said mesilased kuulsaks üle Eesti.
Sellega ei olnud head uudised
noorte mesinike jaoks veel lõppenud. 12. jaanuaril saime kutse
kandideerida Poolas toimuvatele noorte mesinike päevadele.
Peter Pihl (Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi juhatuse esimees), kes kirja saatis, oli näinud meid Terevisiooni uudistes
ning sealt kaudu meid leidnud.
Pildil Kurtna mesilased talvel.
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Elukaare aasta esimene koosviibimine

Noortekeskusesse

K

Saku pensionäride ühenduse Elukaar jaanuarikuise kokkusaamise
külalised olid vallavanem Janec Leppik (pildil) ja muusik Henry Laks.
Foto: Jüri Soome
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ui Saku Valla Noortekeskus oma aasta tegemisitoimetamisi üles lugema
hakkaks, läheks jumalapäike
looja ja saaks ajaleht täis, enne
kui sellega valmis jõuaks. Noortekeskus on avatud esmaspäevast-reedeni ja iga avatud päeval seal ka toimub midagi. Kui
ei ole planeeritud üritust, planeerivad noored selle spontaanselt ise. Tuleb tuju, teevad süüa,
tuleb mõte, kirjutavad vanasõnu
seinale, tuleb tahtmine, mängivad lauamänge jne.
Noortekeskus on ka selle
poolest tore koht, et sinna võib
minna isegi siis, kui ei ole tahtmist üldse mitte midagi teha ja
tuju null. „Meile võib tulla igasuguse tujuga, kõik on oodatud!“ kinnitab noortekeskuse
juhataja Reili Raamat, kelle sõnul on päevi, kui noortekeskuse
töötajatel on roll ka noorel kätt
hoida või südamepuistamist
kuulata.
Kui koha peal olemine ära
tüütab, võtavad noored jalad kõhu alt välja ja lähevad õue. Vahel lähevad lähedale, näiteks
Saku skateparki või Kiisa noortele jalgratastega külla, vahel lähevad aga kaugemale, lähevad
kuni Piirini välja. Just LõunaEestis Piiril toimus eelmisel
aastal koos sõpradega Soomest
Ylöjärvilt 9-14aastaste noorte
laager. Iga kuu paar korda läheb

aga noortekeskus kooli kohale,
kus noorsootöötajad sisustavad
noorte vahetunde - mängitakse,
meisterdatakse, vesteldakse!
Iga kord pole aga vajagi välja
minna, sest huvitavad tegevused ja inimesed tulevad hoopis
noortekeskusesse. Terve eelmise aasta jagas noortekeskuses
oma teadmisi ja oskusi vabatahtlik Liam Watson Suurbritanniast. Suvel lisasid noortekeskusele värsket värvi kunstnikud Move ja Bust. Septembris
alustas noortekeskuses tööd uus
töötaja Aivo Tammela, kes juhendab DJ- ja raadioringi. Ja
kõik ringid on täiesti tasuta! Eesti 4H Klubi, grafitikunsti
workshop, spordiring, huvitavate inimeste klubi, prantsuse keele ring, Do it Youself, DJ-ring,
raadioring, meediaring, kalastusring, tehnikaring. Kolme viimast nimetatud ringi juhendas
kolm noort 12-14aastast poissi.
2014. aasta tuleb Saku Valla
Noortekeskuse elu nagu ikka
sündmusterohke ja tegus. Lisaks 4H Klubi, DJ- ja raadioringile, meediaringile lisandub
juurde uusi avatud ringe, tulemas on uusi projekte, üritusi,
ühiseid ettevõtmisi teiste asutustega.
Kiisa ja Saku noortekeskuse
infot ürituste ja tegevuste kohta
saab Facebookist ja kodulehelt
http://sakunoortekeskus.ee/ SS

Projekt „Elu nagu filmis“, kus noored said teadmisi ja oskusi filmi- ja
meediakoolituselt. Diplomi said 15 noort, kes läbisid 26-tunnise koolituse ja tegid lõputööks valmis oma filmi. Projekti toetas Harju
Maavalitsus.
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iga ilma ja tujuga

Kord hõljuvad
noortekeskuses
hõrgud küpsetuslõhnad, teine kord
aga kattub põrand
lilledega. Seda siis,
kui parasjagu
taimeseadeid
meisterdatakse.

Külli, Ita, Tiina, Aivo ja Reili Saku Valla Noortekeskuse
usin ja vahva meeskond.

Noor ringijuht
lauamängude
õhtut vedamas.

Isegi jõuluvana on noortekeskuses noor.

Viimane lihv enne pidu.

Piiril toimunud 9-14aastaste noorte sõpruslaager Ylöjärvi noortega Soomest. Fotod: noortekeskus
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Arvo Iho: heade fotode puhul
püüad kinni ka tunde

Arvo Iho ja jäädvustatud tunne - ema-tütre kallistus. Foto: SS

“Minu näitused on kui filmilood, neid ei saa vaadata üksikute piltidena,” ütles kohtumisõhtul Saku vallaraamatukogus Arvo Iho, kelle fotoväljapanek
“Aastaring rannatalus” on juba mitu nädalat lummanud siinseid huvilisi.
Tuntud filmitegija ja õppejõu sõnul on pildistamine olnud talle algusest
peale hingelähedane. “Fotograafia säilitab nähtava maailma. Heade fotode
puhul püüab kinni ka tunde,” selgitas ta ning rääkis kaasakiskuvalt ja südamlikult Viinistu lähedase Kasispea põlistalu leidmisest, selle pererahvast
ning nende ellu sulandumisest. Pildid on ehedad hetked igapäevaelust,
vaid mõned üksikud on autori sõnul poseeritud. “Inimese pildistamisel on
usaldus tähtsam kui tehnika,” kinnitas Arvo Iho, kelle äsjavalminud uut
fotoseeriat “Eesti moslemid” saab peagi näha Balti Filmi- ja Meediakoolis.
Paarkümmend kultuurisõpra said osa veel kuulsa kinomehe kaasahaaravast jutust filmitegemise saladustest, sellele eelnevatest ja järgnevatest
seikadest, millest nii mõnedki lausa seikluslikud, ning omaaegse kinomaailma telgitagustest. Vastuse said ka sakulaste esitatud küsimused. SS

Jaanuar algas Sakus kultuurselt teatrite tähe all
AVE-MARIA RAPPER

K

ui pikk pühadeaeg läbi,
siis ongi hetkeks hea veidi rahuneda ja teiste teatritegemist vaadata.
Jaanuarikuu lastehommikut
huvikeskuses külastas Heino
Seljamaa kohverteater etendusega „Okasroosike”. Okasroosike küll, aga Seljamaa ikka oskab sellisegi teada-tuntud tüki
oma laulude-juttudega huvitavaks muuta. Kaasaelamist ja
nalja oli väikestele ja suurtelegi.
9. jaanuaril tulid külla haapsalukad, täpsemalt sealne See
Teater kuulsa etendusega „Limonaadi Ets“. Etendusele eelnes
umbes pooleaastane vaevaline
kokkuleppimise aeg ja vahepeal
tundus olukord juba lootusetu.
Nii raske oli saada kokku isetegevuslikku truppi, kel ju kõigil omad põhitööd-tegemised!
Kuid ootamine tasus end ära
- 2013. aasta provintsiteatrite
festivali võitja „Limonaadi Ets“
oli humoorikas lugu nõukogudeaegsest limonaaditsehhist ja
kõigest ajastuga kaasnevast.
Külalistele meeldis väga meie
Stalini-aegne maja, kiideti huvikeskuse ruumidest kokku otsitud ajastutruud mööblit ja lubati
meid vastuvisiidile kutsuda.
„Limonaadi Ets“ muide põhineb tõestisündinud lool ja esietenduse ajal olevat üks peategelastest ka ise saalis vaatamas
olnud! Igatahes oli mõnus vaadata Saku rahvast sel õhtul mui-

gel suudega koju minemas.
Sellega jaanuarikuu teatriüllatused veel ei lõppenud: 17.
jaanuaril said ka sakulased oma
silmaga näha Kiisa rahvamaja
näiteringi komöödiat „Rahauputus“. Tüki esietendus oli Kiisal eelmise aasta kevadel ja juba
siis kostsid etenduse kiidusõnad
üle valla. Selgi korral ei pidanud
publik pettuma - täispikk, kahevaatuseline keeruliste arengutega komöödia oli osatäitjate
poolt perfektselt välja mängitud.
Ja publiku aplaus ei tahtnud vaibuda. Mul oli oma valla tegijate
üle siiras rõõm ja heameel - sellise etendusega võib julgelt juba
mõnel festivalilgi osaleda.
Kuivõrd kaks viimast jaanuarikuist teatrietendust olid
harrastusteatrite tükid, ei hakanud me eraldi piletihindu kehtestama. Küll aga oli võimalus
annetada Loomade Hoiupaigale
vigastatud koerte raviks. „Limonaadi Ets“ ja „Rahauputus“
kogusid 383 eurot, mille huvikeskus abivajajatele veel sel
kuul üle annab.
Järgmine teatrietendus Sakus
on aga juba kokku lepitud. Selleks on Teoteatri etendus „Kõik
(s)ängis“, mis etendub 14. märtsil kell 19. Laval on 11 tegelast,
teemaks intrigeeriv armastus,
armukadedus ja kõik, mis mehe-naise suhete juurde käib.
Etendusega kaasnev info juba
peagi Saku Huvikeskuse kodulehel www.sakuhuvikeskus.ee.
Näeme Saku Valla Majas!

Okasroosike, Limonaadi-Ets ja rahauputus. Fotod: Ave-Maria Rapper
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Mälumäng algas üllatusega
NII KÜSITI:
2. Milline sõna osutus võitjaks
ERR uudisteportaali korraldatud
linna ja valla ühisnimetuse nimekonkursil? Selline nimi on kunagi juba olnud Eestis kasutusel.
5. On olemas üks kõigi autode ja
jalgrataste osa, mille konstruktsioon ei ole muutunud rohkem kui
sajandi jooksul. Selle loojaks on
saksa immigrant August Schrader, kes koos pojaga sai patendi
1891. aastal. Millest on jutt?
10. Mis on assignaadid?
12. Mis lill kaunistas keskajal
rüütli kilpi, kui ta oli oma südame mõnele daamile kinkinud?
13. 1972. aastal ilmus Michael
Jacksoni esimene soolohitt
„Ben“ - see oli lembelaul. Kellele
see laul oli?
19. Boba ehk Vladimir Sapožnini
lahutamatuks osaks oli alati tema diplomaadikohver. Mis oli tal
aga alati seal sees?
25. Mis aastal mõõdeti Antarktikas Vostoki jaamas külmarekord
-89,2 °C. Samal aastal tulistas NL
hävitaja alla Lõuna-Korea reisilennuki, Põhja-Küprose türklased kuulutasid välja oma riigi
ning esilinastusid Kaljo Kiisa
mängufilm „Nipernaadi“ ja Rein
Raamatu joonisfilm „Põrgu“?
VASTUSED: 1. Kund. 5. Rehviventiil. 10. Paberraha. 12. Karikakar. 13. Armsale rotile. 19. 6
pudelit õlut. 25. Aasta 1983

13. jaanuaril toimus ülevallalise
mälumängu „Saku ajukas” neljas voor.
Mängijaid ootas Saku Valla
Maja saali saabudes üllatus kringli- ja kohvilaud. Selgus, et
järgmisel päeval, so 14. jaanuaril saab “Saku ajuka” mängujuht
ja küsimuste koostaja Mart Vellama 50-aastaseks! Sel puhul oli
mehel valminud ka raamat, kuhu on koondatud sündmused,
mis läbi ajaloo toimunud 14.
jaanuaril. Kohapeal sai raamatut ka osta ning autor oli lahkesti
nõus teoseid signeerima.
Sõbralikule kringlisöömisele
järgnes tavapärane mälumänguvoor 30 küsimusega. Kohe mängu alguses läks juhtima võistkond Üksnurme, kes üsna pika,
kokku 36-punktilise edumaaga
ka vooru võitis. Teisele kohale
jäid Õlmarid, punkte kokku 25.
Neljanda vooru kolmandad olid
aga 21 punktiga Mälujahutajad.
Mängu koondtabelis on esimeste kohtade vahe väiksem:
esikohal Üksnurme 58, teisel kohal Õlmarid 54 punktiga. Kolmandal kohal on üldtabelis Metsanurme (45 p), neljandal Mälujahutaja (43 p), viiendal Kreisi
Bii (41 p), kuuendal Arengu
Sport (36 p) ja seitsmendal võistkond Imelised (32 p).
Saku huvikeskuse korraldatava 7-voorulise mälumängu viies
osavõistlus on 10. veebruaril.
AVE-MARIA RAPPER

24. jaanuar 2014

Bussipileti
hinnad
muutuvad

E-üksikpilet (€)

Alates 1. veebruarist 2014 laienevad Harju maakonna avalike
bussiliinide teine ja kolmas piletitsoon. Piletitsoonide piiride
muutmine toob kaasa vajaduse
korrigeerida ka piletihindu.
Maakonna bussitranspordi
hindade korrigeerimisel on
kaks peamist põhjust. Esiteks
on tekkinud mõnel liinil olukord, kus tsoonipiiri ületamisel
maksab suur hulk sõitjaid suhteliselt lühikese sõidu eest üpriski
kõrget hinda. Teiseks on olemas
vajadus vähendada sularahaga
arveldamist, mis on mugavam
nii sõitjatele kui bussijuhtidele
ning aitab vähendada sõidukis
piletimüügile kuluvat aega.
Soodustamaks e-piletite kasutamist, muutuvad alates 1.
veebruarist nende hinnad odavamaks. E-pileti soodustus loob
lisamugavusi sõitjatele, hinnatase langeb e-pileti puhul võrreldes senise hinnaga kuni 14
protsenti. Paberüksikpileti hinda tõstetakse 0,10 euro võrra ja
vastavalt sellele muutub ka kuupileti hind kõigis tsoonides kahe
euro võrra. Ühegi piletiliigi puhul ei tõuse hind üle 13 protsendi ja keskmine piletihind jääb
samaks. Võrreldes paberüksikpiletiga suureneb e-üksikpileti
soodustus ligemale 20 protsenti.
Praegu kehtivad maakonna
avalike bussiliinide piletitsoonid
ja -hinnad kehtestati Harjumaal
2008. aastal. Tänaseks on MTÜ

Sularaha üksikpilet (€)

Tsoon
1
2
3
4
5

Tsoon
1
2
3
4
5

Vana hind
0.76
1.43
2.10
2.77
3.44

Vana hind
0.80
1.50
2.20
2.90
3.60

Uus hind
0.72
1.28
1.84
2.40
2.96

Uus hind
0.90
1.60
2.30
3.00
3.70

Kuupilet (€)
Tsoon
1
2
3
4
5

Vana hind
16.00
30.00
44.00
58.00
72.00

Uus hind
18.00
32.00
46.00
60.00
74.00

Harjumaa tsoonipiiride
muutmisega muutub
osade peatuste tsoon.
Kolmandast teise tsooni liikuvad
peatused Saku vallas:
Kasemetsa, Lokuti, Nirgioru,
Tõdva, Traani.
Teise-kolmanda tsooni piir
paikneb Tallinn-Rapla-Türi teel
Traani ja Kirdalu peatuste vahel;
Kasemetsa-Kiisa teel Nirgioru ja
Leesi peatuste vahel.

Harjumaa Ühistranspordikeskus
analüüsinud sõitjate liikumisharjumusi ning jõudnud järeldusele, et parema teenuse pakkumiseks on vaja muuta tsoonipiire ja piletihindu.
Piletitsoonide muudatustest
saab täpsemat infot Harjumaa
Ühistranspordikeskuse kodulehelt www.harjuytk.ee.
HEIKKO KUKK

Tund aega lindude seltsis

Seitsmendat aastat mängujuhi ja küsimuste autorina “Saku ajukal”
kaasa tegev Eesti tuntud kilbar Mart Vellama andis oma esimeseks
juubeliks trükivalgust näinud raamatusse meelsasti autogramme.
Foto: Ave-Maria Rapper

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub osalema 24.-26. jaanuaril toimuval
talvisel aialinnuvaatlusel, millest on kujunenud populaarseim linnuvaatlusüritus ja suurim kodanikuteaduse projekt Eestis. Tänavu on
võimalus osaleda ka lasteaedadel ja koolidel.
Aialinnuvaatlusel osalemine on lihtne ja võtab aega vaid ühe tunni.
Selleks tuleb valida endale aias või pargis hea nähtavusega vaatluskoht, mis on soovitavalt lindude toidumaja või toitmispaiga läheduses ning leida 24.-26. jaanuaril üks tund vaba aega valitud kohas lindude tegevuse jälgimiseks kasvõi toast läbi akna. Selle tunni jooksul
tuleb kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid ka kirja panna ning iga
liigi puhul üles märkida kõige suurem korraga nähtud isendite arv. Tulemused saab sisestada aialinnuvaatluse kodulehel asuvasse on-line
ankeeti http://www.eoy.ee/talv/vaatlusankeet/ või interneti puudumisel saata ürituse koordinaatorile (Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4,
Tartu 51005). On-lines on võimalik jälgida ka kõikide teiste aialinnuvaatlejate tulemusi. Info kodulehelt www.eoy.ee/talv. AARNE TUULE
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
16.01 kell 14.33 sai häirekeskus
teate, et Kanama külas on veoauto kraavis. Päästjad kõrvaldasid süttimisohu. Autojuht anti
tervisekontrolliks üle kiirabile
19.01 kell 05.03 sai häirekeskus
teate, et Metsanurme külas põleb ligikaudu 18-m2 saun. Põles
ka kuur. Päästjad hoidsid ära
tule leviku eluhoonele ning kustutasid tulekahju kella 06.20-ks.
Tulekahjus hävines täielikult
sauna sisemus. Tulekahju põhjus on väljaselgitamisel.

Infot korstnapühkijate
kohta saab päästeala

infotelefonilt 1524

Südamlik kaastunne
Liivile, Sirlele ja Sigrele
peredega kalli abikaasa,
isa, vanaisa ja äia ning
Astale ja Tiidule kalli poja
ja venna

JAAN ERIKU
kaotuse puhul.
Helvi, Angeelika ja
Gunnar peredega

Avaldame kaastunnet
emale, vennale, abikaasale
ja lastele peredega

JAAN ERIKU
surma puhul.
Milvi ja Mati

Mälestame toredat ja
rõõmsat naabrimeest

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
27.01 08.00-17.00
08.00-23.59
08.30-16.30
28.01 09.00-15.00
00.01-23.59
08.30-16.30
29.01 09.00-14.00
00.01-23.59
08.30-16.30
30.01 09.00-17.00
00.01-23.59
08.30-16.30
31.01 10.00-14.00
00.01-20.00
08.30-16.30
3.02 08.30-16.30
08.30-23.59
08.30-16.30
4.02 08.30-16.30
08.30-23.59
08.30-16.30
5.02 10.00-16.00
08.30-23.59
08.30-16.30
6.02 08.00-22-00
00.01-23.59
08.30-16.30
7.02 10.00-14.00
08.30-16.30
00.01-16.30
8.02 09.00-18.00
9.02 09.00-13.00
10.02 08.00-17.00
08.00-23.59
11.02 08.00-17.00
00.01-23.59
12.02 10.00-21.00
00.01-18.00
13.02 08.00-17.00
14.02 10.00-14.00
08.30-23.59

Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Väliharjutus
Granaadiviske h
Laskeharjutus
Granaadiviske h
Väliharjutus
Väliharjutus
Väliharjutus
Laskeharjutus
Väliharjutus
Laskeharjutus
Väliharjutus
Laskeharjutus
Väliharjutus
Laskeharjutus
Laskeharjutus
Väliharjutus

Info: tel 503 4102, manniku@
mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

Avaldame sügavat
kaastunnet Aita Kruusile

EMA
surma puhul.
Saku Valla Invaühing

Avaldame sügavat
kaastunnet abikaasale ja
lastele peredega

JAAN ERIKU
surma puhul.
Saku Jahiselts
Kallid Liivi, Sigre ja Sirle
peredega. Südamlik
kaastunne teile kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

JAAN ERIKU
kaotuse puhul.
Laine ja Anne perega

Siiras kaastunne Sigrele
perega isa

JAAN ERIKU
kaotuse puhul.
Küllikki perega

Südamlik ja siiras
kaastunne Liivile lastega
kalli abikaasa ja isa

Sügav kaastunne
Marju Eesmetsale
perekonnaga

EMA

JAAN ERIKUT

kaotuse puhul.
Kajamaa Kool

ning avaldame
südamlikku kaastunnet
abikaasale ja lastele
peredega.

Mälestame kauaaegset sõpra

Perekonnad Mänd ja
Kaunispaik

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Perekonnad Seller,
Villo ja Vajak

JAAN ERIK
Mälestame ja avaldame
kaastunnet lähedastele.
Töökaaslased
Taimekasvatuse Instituudist

Kaitseväe Männiku

harjutusvälja kasutusgraafik
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Sügav kaastunne omastele

JAAN ERIKU
surma puhul.
Rein, Arvi, Harri, Arvo,
Ervin, Urmas

JAAN ERIKUT

Varalahkunud

JAAN ERIKUT
mälestavad sõbrad
Kodukaitsest ja avaldavad
kaastunnet omastele.
Johannes Müür, Heino
Sarapuu ja Uno Vallimägi
Kustus elu, vaikis valu,
puhkama jäid töökad käed...

Südamlik kaastunne Liivile,
Sirlele, Sigrele kalli abikaasa
ja isa

JAAN ERIKU
surma puhul.
Anu, Maiu, Tiina

Südamlik kaastunne
Tiidule ja Astale kalli
venna ja poja

Siiras kaastunne Sirlele
perega isa

JAAN ERIKU

kaotuse puhul.
Küllikki perega

kaotuse puhul.
Küllikki perega

Avaldame sügavat
kaastunnet Liivi Erikule
abikaasa

JAAN ERIKU
kaotuse puhul.
Küllikki perega

JAAN ERIKU

Sügav kaastunne omastele

JAAN ERIKU
surma puhul.
Perekonnad Tõnissoo ja
Ameerikas

Sügav kaastunne Liivile ja
lastele perekondadega
kalli abikaasa ja isa

Südamlik kaastunne
Tiit Erikule kalli venna

JAAN ERIKU
kaotuse puhul.
Anu, Urve, Pille

kaotuse puhul.
Saku Keskkooli V lend ja
klassijuhataja

Südamlik kaastunne
Liivile ja lastele peredega

Avaldame kaastunnet
kõikidele lähedastele

JAAN ERIKU

JAAN ERIKU

Meie südamlik kaastunne
Liivile, Sirle ja Tiidule

kaotuse puhul.
Endised taimekaitse
osakonna töötajad

kaotuse puhul.
Töökaaslased endisest
EMVI katsejaamast

JAAN ERIKU
kaotuse puhul.
Mälestavad Uus-Saku 9b
majaelanikud

JAAN ERIKU

JAAN ERIKU
surma puhul.
Uus-Saku 1 majaelanikud
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Pea pidu kodus!
Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
pulmad,
firmaüritused ja
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

Pruulikoja meeskond valmistab
söögid, toome nõud, katame ja
koristame laua.
Valikus külmad ja soojad
söögid ning dessert.
Oma soov edasta e-mailil
visit@pruulikoda.ee või
telefonil 5302 6858

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

Beebilaul
EELK Saku Toomase koguduses

IGAL REEDEL KELL 11
BEEBID VANUSES 0-12 KUUD
(Esimene kord 7. veebruaril)

TASUTA!

Laulame ja liigume tuntud eesti lastelaulude,
kristlike lastelaulude ja rahvaviiside saatel.
Ootame beebisid koos emmede või issidega.
Kohtade arv piiratud!
Info ja registreerimine: Ave - tel 5919 7902
või e-mail ave.molster@eelk.ee
Beebilaul toimub aadressil Heina 11, Saku
alevik. OLED OODATUD!

KÄSITÖÖHUVILINE

Ootame Sind Saku Mõisa Värkstoas (Juubelitammede tee 4) järgmistesse õpitubadesse:
6. veebruaril kell 18.30 SÕBRAPÄEVA KARBI MEISTERDAMINE Õpitoa hind on 12 €
20. veebruaril kell 18.30 SCRAPBOOKINGU STIILIS PRINGLESI KARBI
DEKOREERIMINE KINKEKARBIKS Õpitoa hind on 14 €
6. märtsil kell 18.30 DEKUPAAŽI TEHNIKAS NAGI MEISTERDAMINE Õpitoa hind on 14 €
27. märtsil kell 18.30 SIIDISALLIDE DEKOREERIMINE Õpitoa hind on 16 €

Kuulutused
Soovin rentida pikemaks ajaks
garaaži Saku alevikus. Soovituslik kõrgus 2,5 m. Kõik pakkumised oodatud tel 514 7647
Perekond soovib üürida 2-4toalist korterit Sakus või
lähiümbruses. Tel 502 3639
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
Viin ära tasuta terved suurelainelised eterniitplaadid!
5373 7294
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 522 0321

Aitan müüa Teie
KINNISVARA
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Aira Piibeleht, tel
5682 7044, Arvin Varad OÜ

PROJEKTEERIMISTÖÖD

Leia meid Saku Mõisa Värkstoa facebooki lehelt, õpitoad „eventide“ alt. Info ja eelregistreerimine
(hiljemalt nädal enne): e-post moisavarkstuba@gmail.com või tel 5344 7638 (Hedwig Seaver)

Planeeritavate ja
olemasolevate
hoonete
ehitusprojektid
Rekonstrueerimisprojektid
Detailplaneeringud
Kasutusload
WUDU ARHITEKTID OÜ
wuduarhitektid@gmail.com

Tel 5342 6292

5851 5014

AS Saku Maja

annab üürile
ruume Saku
Valla Majas
Teaduse tn 1.
Informatsioon
Saku Majast või
tel 5326 7759
Ene Linnutaja

Nurmiko aiand Sakus Juuliku
tee 3 pakub hooajalist tööd

tulbipakkijatele

Ostan Jaapani
kaubikuid:

ajavahemikul 01.02 kuni
31.05.2014. CV saata meilile
nurmiko@nurmiko.ee
Täiendav info 513 1183

Toyota, Mazda, Nissan,
Mitsubishi. Pakkuda võib
igas seisukorras. Maksan
Eestis parima hinna.
Tel 526 4184

Eesti Taimekasvatuse
Instituudi Taimebiotehnoloogia osakond EVIKA
võtab tööle

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu

vanemtehniku.
Ootame agronoomi või bioloogi
haridusega või töökogemusega
inimest. Töö on mitmekesine ja
huvitav neile, kes armastavad
taimedega tegelda.
Avaldus koos CV-ga palume
esitada 10. veebruariks
aadressil ETKI, Teaduse 13,
Saku 75 501 või e-mailil
anne.toru@etki.ee.
Tööga tutvumiseks palume
pöörduda tel 604 1484 või
viive.rosenberg@etki.ee

- lauad, prussid
- aialipid
- höövellauad
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876
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Kontserdiaasta algas keelpillimuusikaga

KUHU MINNA
JAANUAR

30. kell 18
Rail Balticu trassikoridore
tutvustav avalik arutelu Kiisa
rahvamajas. Vt lk 1

VEEBRUAR

1. kell 11-13
Lastehommik huvikeskuses.
Vt lk 8

1. kell 12
Saku III Linetantsupäev Saku
Valla Maja suures saalis. Ajakava:
12-16 tantsuõpe kohalikele elanikele otselülitusega Inglismaale
16-18 koreograafiavõistlus
18-19 linetantsushow kohalikelt
tantsijatelt vallaelanikele
19-20 tantsutöötoad kõigile
20-22 tants jätkub ühiselt

2. kell 19

S

aku kontserdielu uue aasta
juhatas sisse noortest muusikutest koosnev Harjumaa
Keelpilliorkester (HKO). Koos
Saku muusikakooli viiuliõpilastega anti 11. jaanuaril maakonna
keelpillipäeva raames traditsiooniline kontsert Saku Valla Maja
saalis. Suurepärase kavaga esinesid nii orkestri noorem kui vanem koosseis. Kõlas Haydni, Sibeliuse, Holsti, Händeli ja mitme
teise helimeistri kaunis looming.
Elamuse valmistas muusikakeskkooli 9. klassis õppiva Hans
Kristjan Aaviku vaimustavalt
mängitud 1. osa Locatelli Viiulikontserdist nr 12.
Toreda etteaste tegid õpetaja
Sirje Mülleri viiuliõpilased Viktor Kostjuk, Arabella Järvet,
Evelin Elstein, Kätlin Jeedas ja
Grete Daut Saku muusikakoolist. Õpetaja esituses kõlas Lovlandi kaunis “Lillede hellus”.
HKO-l on käimas 11. hooaeg.
Dirigentide Tekla Tappo ja Hando Põldmäe käe all ning muusikakoolide õpetajate kaasabil tegutsevad orkestri kaks koosseisu. Väikeste orkestris lööb kaasa

Alternatiivne noorteüritus
ESIK Saku Valla Maja suures
saalis. Hea sõnum, muusika,
mängud, videod, üllatused ja tore seltskond! Üritusele on oodatud noored alates 13. eluaastast.

Ł Esmakordselt kõlas HKO
esituses tervikuna Haydni
1. sümfoonia.
Ų Popatenko
“Tšastuškaga“
võlus kuulajaid Saku
muusikakooli
1. klassi õpilane Viktor
Kostjuk.
Fotod: SS

6. kell 18
Saku Gümnaasiumi eelkooli
lastevanemate koolitus
algkooli aulas.

10. kell 19
Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas” V voor Saku
Valla Maja suures saalis.

14. kell 19

4 Saku õpilast, suurte seas 3, lisaks 2 eelmisel aastal muusikakooli lõpetanut. “Ansamblimäng
on õpilastele väga kasulik,” kinnitab HKO kontsertmeister Sirje
Müller ja selgitab: “See arendab
noodilugemist, mis saab sama
selgeks kui raamatu lugemine.
Lisaks õpid kuulama, mis toimub teistes häälerühmades ja
harjud dirigenti vaatama, sest tema vormib teost ja hoiab orkestrit koos. Kõigele lisaks saab endale palju uusi sõpru.” Mängijatel on igal aastaajal laagrid, kus
kõik koos harjutavad. Õpetaja
Mülleri sõnul lisavad lastele mo-

vatsiooni kontsertreisid. HKO
on käinud Soomes, Austrias, Ungaris, Poolas ja möödunud suvel
festivalil Lõuna-Rootsis. 2015.
aastal on aga plaanis sõita Islandile Euroopa orkestrite festivalile. Praegu teeb HKO lisaks
oma programmile tõsist tööd
laulupeoks ettevalmistumisel.
Legendaarse viiulipedagoogi
Renate Piho mälestusele pühendatud kontsert toimus Sirje Mülleri eestvedamisel juba kuuendat
korda Sakus. Siinsele publikule
on see kujunenud aastaalguse
oodatud muusikasündmuseks.
INGRID PÕDER

„Sõbrad sõbrapäeval” sõbrapäeva stiilipidu-horoskoop
Kiisa rahvamajas.

14. kell 20
Kontsert sõpradele
“Südamest südamesse” Saku
Valla Majas. Vt lk 8

15. kell 11
Pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus
Arvo Iho fotonäitus „Aastaring rannatalus” Saku raamatukogus Teaduse 1 (kuni 8.02).

Saku suusarajad ja jääväljak on avatud, taas on võimalik suuski-uiske laenutada!
TÄHELEPANU! Alates 26.01
SUUSAMAJA on avatud
UISULAENUTUS on avatud
on igal pühapäeval kella 16-17

T, K, N, R kell 18-21 ja L, P kell 11-16.

T, K, N, R kell 18-21 ja L, P kell 11-16

Hinnad: õpilased - 1 euro/2h
täiskasvanud - 3 eurot/2h
Lisatund - 1 euro
Lisainfo: 506 7564

Hinnad: õpilased 1 euro/2h
lastele uisu- ja hokitrennid
täiskasvanud - 2 eurot/2h
treeneri juhendamisel.
Lisatund - 1 euro
Lisainfo: 505 4832
Vaata lisaks wwww.sakuvallaspordikeskus.ee
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Aastate 2005 - 2012 veebruarikuu keskmiste õhutemperatuuride jaotus (roosad alad) ning õhutemperatuuride
absoluutsed miinimumid aastatel 2005 - 2012 (vasakul pool murrujoont) ja 1961 - 2004 (paremal pool murrujoont)

E

lektrivalgus on lihtne ja
kindel, ei karda tuult ega
tuisku; elus tuli aga varjunditerohke ja kordumatu.
Mängigem siis valgusega ning
võtkem pimedusest ja pakasest
seda parimat, mis neil meile
pakkuda on.
Jäälaternad valmivad peaaegu olematute kulutustega. Ettevalmistusteks kulub umbes 30
minutit. Jäätumise aeg oleneb
õuetemperatuurist. Laternad on
soovitav panna õue valmima
ööseks, kuna öösel on temperatuur tavaliselt madalam kui päeval. Kui temperatuur on madalam kui -10 kraadi, saavad laternad ööga valmis. Sulailmadega
võib väikseid laternaid valmistada külmiku sügavkülmas.
Vaja läheb:
§ eri suuruses ämbreid;
§ kaunistusmaterjali kuuse-,
männi- või elupuuoksi, sammaldunud oksi, käbisid, klaasikilde,

Allikas:
Keskkonnaagentuur

roosi kroonlehti. Sobib kõik, mis
külmudes oma värvi ei kaota;
§ toiduvärve, kui soovid valmistada värvilisi laternaid;
§ mõned kivid raskuseks;
§ paar pikemat puupulka sisemise ämbri riputamiseks;
§ teeküünlaid.
Jäälaternat võib valmistada
kahel erineval moel.
Variant 1: Täida üks suurem
ämber poolenisti ja väiksem ämber täielikult veega, pane väikese ämbri põhja raskuseks mõned
kivid ja aseta väiksem ämber
suurema sisse nii, et see toetuks
suurema põhja. Lisa soovi korral ettevaatlikult oksad vm

kaunistusmaterjal.
Kui soovid valmistada värvilisi laternaid, võid tegutseda kahel viisil - kas segada värv suuremas ämbris oleva veega täielikult ära ja alles siis panna väiksem ämber suurema sisse või
teha nii, nagu juuresoleval fotol,
kus toiduvärv on tilgutatud suurde ämbrisse alles siis, kui väike
ämber on juba paigas. Nii tekivad laternale vahvad varjundid.
Aseta anumad õue külmuma.
Külmunud laterna saad ämbrist
kätte, kui asetad selle mõneks
ajaks tuppa soojenema. Aseta
latern õue ja paiguta teeküünal
või mõni muu topsi sees olev

küünal selle keskele.
Variant 2: Täida suurem ämber
umbes kolmveerandini ja
väiksem ämber täielikult veega.
Väikse ämbri põhja pane raskuseks kivid. Riputa väiksem
ämber sangapidi puupulga abil
suurema ämbri sisse.
Selle variandi puhul tekib
küünlale laterna ülemises osas
pesa. Mida sügavam see pesa
on, seda tuulekindlam on latern.
Kui suurema ämbri põhja
toetuval väiksemal ämbril on
sang, siis pane toeks grilltikk
või puupulk, et sang püsiks püstises asendis ega jäätuks laterna
sisse.

Fotod: Priit Grepp

Idee ja teostus: Loona Põtter,
Sipelga aiakujundus,
www.sipelgas.ee
Toimetus ( 671 2435, 671 2425 * Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

