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Saku Sõnumid jälle
10. oktoobril 2014

Saku Gümnaasiumi esimesed kooliolümpiamängud tipnesid
18. septembril suure spordipeoga. Olümpiapäev algas rongkäiguga, uhkes rivis sammusid läbi Saku aleviku koolistaadionile
Setomaa leelotajad, Vändra mesinikud, Pirita vaimulikud, Värska
maadlejad, Järvakandi lüpsjad, Haapsalu käsitöölised, Tartu üliõpilased, Mustvee põllumehed, Pärnu suvitajad, Kiviõli kaevurid,
Antsla kingsepad, Võru kunstnikud, Vormsi lambakarjused, Narva elektrikud, Otepää suusatajad, Põltsamaa luuletajad, Viljandi
tikumeistrid, Paunküla koolmeistrid, Hiiumaa pottsepad, Jõgeva
lukksepad, Ruhnu hülgekütid, Ämari lendurid, Valgamaa metsavennad, Paldiski kaitseväelased, Saaremaa sepad, Tallinna raeapteekrid ja Kihnu kalurid ning Kurtna ja Kajamaa kooli külalisvõistkonnad. Rivis oli kogu gümnaasiumi koolipere.
Lk 8-9
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Kiisa vaba aja keskus sai nurgakivi
Valla suurehituse ajaloolisel hetkel kõnelnud volikogu esimees Tanel Ots nimetas kerkivat
maja kultuuritempliks, mille täitmine sisuga on meie kõigi kohustus, ja kohta õigeks, sest
siinsed inimesed on tõestanud, et väärivad seda. Riito Ehituse juhi Toomas Trombi sõnul on
maja neile eriline, sest see on selgelt vallarahvale suunatud ehitis. Nurgakivisse asetatud silindrisse talletati Harjumaa kaart ja lipp, volikogu otsus loaga kuulutada välja riigihange Kiisa VAKi ehitamiseks ning lehed Harju Elu ja Saku Sõnumid. Sisu sai lisa eurode näol. Foto: SS

15. septembril pandi nurgakivi Kiisa
vaba aja keskusele, mille katuse alla
koonduvad noortekeskus, raamatukogu ja rahvamaja. Sel puhul olid
tulevase keskuse ehitusele kogunenud
nii valla kui ka Harjumaa juhid ning
hulga kohalikke elanikke.
Kiisal on kultuuri tehtud peaaegu
samades tingimustes vanas rahvamajas 1956. aastast. Nii on ka arusaadav, et uut maja oodatakse juba
ammu ja väga-väga. Nüüd on hoone
valmimine käega katsutav – nurgakivi
on paigas ja silinder aardega tulevastele põlvedele kivisse peidetud.

KIISA VABA AJA KESKUS

Nurgakivi saab viimase lihvi: maavanem Ülle Rajasalu annab kellu maja kerkimise vankumatule eestvedajale Marianne Randele, järge ootab vallaraamatukogu direktor Ene Loddes.

Vaade saalile ja lavale.

Mündi paneb silindrisse kiisalane Arvo Rander, seda
saadab projekteerija Aleksander Skolimowski pilk.

Kellutäis tsementi abivallavanem
Andi Einastelt. Fotod: Kairi Langund

Vaade peatamburist garderoobile.
Eskiisid: OÜ ASE



3

Saku Sõnumid

Kiisa vaba
aja keskus
Projekteerija: OÜ ASE
Töövõtja: AS Riito
Ehitus/OÜ Facio
Valmimisaeg: 2015.
aasta esimene pool
Kasulikku pinda:
1394 m2

J

uba 2004. aastal hakkas Kiisa rahvas arutama, et vaja oleks uut maja. „2006. aastal
hakkasime pidama aktiivselt selleteemalisi
koosolekuid, sest nii raamatukogu kui rahvamaja tingimused olid halvad,“ ütleb Kiisa
rahvamaja juhataja Marianne Rande, kelle sõnul pidi hoone, kus paiknevad praegu raamatukogu ja postkontor, minema juba 2004.
aastal lammutamisele. Hoonet pole siiani
lammutatud, kuid välja näeb see kui kokku
kukkumise äärel olev majakökats. Ka Kiisa
noortekeskuse tingimused on kehvapoolsed –
asutakse raudteejaama hoones 36 m² pinnal.
Uue hoone ehitamisel on arhitekt lähtunud
Kiisal asuvate asutuste vajadustest ja jaotanud maja funktsioonide poolest osadeks: vabaajakeskus, fuajee koos saaliga ja teisel korrusel ruumikas raamatukogu ning saaliga
külgnevas tiivas noortekeskus. Selline jaotus
võimaldab ka maja eri osi eri aegadel lahti
hoida ja tööd paindlikult korraldada.

Modernne hoone
Algusest peale hoone projekteerimise juures
olnud arhitekt Aleksander Skolimowski OÜst ASE räägib, kuidas hoonet on projekteeritud ja korduvalt ümber projekteeritud. „Alguse sai see 2004. aastal, mil planeerisime
diplomitöö korras olemas oleva rahvamaja
asemele uue ümara hoone, mille katus meenutas Galileo Galilei lennuaparaati. Esimene
praegusele asukohale mõeldud projekt sai
valmis 2007. aastal. Ruumilahenduse mõtles
tookord välja ASE arhitekt Kai Süda, kes täna töötab büroos Karisma Arhitektid. Planeeritud sai uhke keldri ja teatrisaalile kohase
tõusva põrandaga hoone,“ meenutab arhitekt, kes on Saku valda projekteerinud mitmeid objekte.
Ajad aga muutusid ja projekti tuli koomale
tõmmata ning teha hoone väiksemaks nii pikkuselt, laiuselt kui sügavuselt. Projektiga
hakkas edasi tegelema ASE arhitekt Angela
Talumets. Ehitatava hoone põhiprojekt valmis 2009. aastal ning selle viimane ümber
tehtud variant 2013. aasta juunis.
„Viimane, ehitatav versioon on oma väljanägemiselt modernne hoone,“ võtab arhitekt
maja arhitektuuri loomise loo lühidalt kokku.
„Tegemist on funktsionalistliku hoonega.
Oleme lähtunud lihtsast ülesehitusest, ei ole
hakanud asja keeruliseks ajama. Kui inimene
astub majja sisse, peab ta saama loogiliselt
liikuda ja kui ta tagasi tuleb, võiks ta vajaliku

koha kohe kiiresti üles leida.“
Sisekujunduse looja Angela Talumets täiendab: „Sissepääsu juures tamburis on nii
lae- kui põrandakatted keeratud veidike viltu,
et nad jälgiksid liikumissuunda ja juhataksid
sissetulija saali poole. Põrandat hakkab katma tumehall plaat ja lakke tulevad valged
puitribid, millesse on süvistatud valgustid,
nii et lakke tekivad valgusjutid. Süvistatud
valgustuse lahendus tuleneb ruumi madalusest – kõrgust on fuajeel vaid 2,8–3 meetrit.“
„Kõige rohkem on kahju tõusvast saalipõrandast, mis rahapuudusel projektist välja tuli jätta,“ ütleb Skolimowski. See eest on võimalik nüüd saali 220 tooli kokku panna ja lava alla ladustada, nii saab tekitada suure 170ruutmeetrise tantsupõranda. Vestibüül on väga ruumikas ning seda on võimalik saaliga
tõstetava vaheseina abil kokku liita ja nii
veelgi suurem ruum tekitada.
„Ja saali akustika on väga hästi paigas,“
kinnitab Talumets. Konsultandiks oli akustikainsener Linda Madalik, kelle hiljutisi tuntumaid töid on Peterburi Jaani kiriku akustika
lahendus. Talumetsa sõnul on saalis ka rõdu
ning rõdul asuvad helikindlate seintega tõlkekabiinid. Pea poole saali osa mahust võtavad enda alla lavatagused garderoobid ja laoruumid. Majas on ka puhvet!

Arhitekti kiiks
Väljast on maja puidust. Detailidena on väliskujunduses hoone kahes küljes kasutatud
seinast veidi eemal olevaid musti ribisid, arhitekti väike kiiks.
„Akende pesemise seisukohalt ehk küll

26. september 2014

veidi tülikas, sest ribid tuleb eest ära tõsta,
kuid see eest ilus – lisab valguse varjumänge
ja teistsugust pinnastruktuuri, muudab seina
huvitavamaks. Paneb ehk mõtlema, et mis seal
teisel pool on,“ loodab Skolimowski, kelle sõnul on kasutatud kolme liiki pinnakäsitlust:
kimmid (laastukatuse edasiarendus kiilukujulistest lauakestest), mis on klaveriklahvide
mustris naelutatud; Poola laudis (lauad on asetatud vertikaalselt vaheldumisi üksteise peale)
ning traditsiooniline voodrilaud.
Kui vanast rahvamajast soovisid selle asukad põgeneda eelkõige talvel, kui põrandad
pärast pesu kiilasjääga kattusid, siis uues majas arhitekti kinnitusel külma tundma ei pea.
„Hoonel on põhiliselt lamekatus, kuhu on ette nähtud ka päikesepaneelid ning maja on
paksult soojustatud,“ lubab arhitekt. Kütma
hakatakse seda kahekordset hoonet maaküttega ning oma energia kulukuse näitajate
poolest kuulub ta A-energiaklassi.

Avar ja avatud
Ka sisekujunduses oli mitmesuguseid mõtteid, mis jõudsid aastate jooksul muutuda.
Näiteks külastajate tualettruumidesse olid
kavandatud modernsed roostevabast terasest
potid. „Otsustasime lõpuks siiski keraamiliste valgete kasuks, sest mine tea neid roostevabasid, kartsime, et neid oleks hakatud
seostama vanglaga,“ ütles Skolimowski, kelle sõnul on sisekujunduses lähtutud puhastest värvidest.
Sisekujunduseski on kasutatud palju puitu, aga mitte naturaalselt, vaid modernselt
mustaks ja valgeks värvitult. Kui üldfoon on
must-valge, siis värvitäpina on sisse toodud
laimirohelist ja sooja punast, näiteks saali
toolid on rohelise riidekattega, pallimuster
lastetsooni põrandakattes aga nii roheline kui
punane. Avaruse tekitamiseks on paljud uksed ja seinad klaasist, ka tööruumides.
Hoones hakkavad paiknema Kiisa Rahvamaja, Saku Noortekeskuse Kiisa filiaal ja Saku Vallaraamatukogu Kiisa filiaal. „Ka Saku
selle kandi eakate ühenduste ning kolmanda
sektori tegevusteks jagub hoones ruume,“ ütles majandusteenistuse juht Virko Kolks.
VICTORIA PARMAS

Kas Kiisale jääb ka postkontor?
Eraldi postkontorit vaba aja keskusesse ei tule, kuid Eesti Posti teenuseid saavad Kiisa elanikud
ka edaspidi kasutada. „Suur osa elust on kolinud internetti ja nii ka meie teenused, nagu ajalehtede-ajakirjade tellimine ja arvete maksmine. Keskmiselt tehakse meie postkontorites üks makse päevas ning on postkontoreid, kus perioodikat tellitakse kord kuus või harvemgi. Järjest suureneb aga pakkide väljastamine,“ kirjeldas olukorda Eesti Posti koostööpartnerite projektijuht
Kristi Reimets. „Me oleme kindlasti huvitatud, et meie teenused jääksid ka väikestesse kohtadesse alles, kuid kuna nende maht ja iseloom on aja jooksul väga palju muutunud, ei ole mõistlik
pidada enam üleval tervet postkontorit, vaid me oleme sõlmimas kokkuleppeid oma partneritega, kes neid teenuseid koha peal edasi osutaksid. Läbirääkimised partneri otsimiseks käivad.“
Eesti Postil on praegu üle Eesti postipunktide osas koostöö juba enam kui 90 partneriga, nagu
tarbijate ühistute, külaseltsi, spordikeskuse ja Laulasmaal näiteks ka kohvikuga. Samuti on
kokkulepped sõlmitud mitme vallaga, kes oma raamatukogudes postiteenuseid osutavad.„Näeme oma partneritena teenindusasutusi, kes on avatud uuendustele ning on valmis osutama postiteenuseid vähemalt 5 päeval nädalas. Tagame neile postiteenuste osutamiseks vajaliku mööbli, vahendid ja väljaõppe ning tasustame teenuse osutamise eest. Postipunkti avamine on kohalikele inimestele reaalne võimalus ise midagi ära teha selleks, et kohalik elu areneks,“ lisas Reimets.
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KRISTI JÕELEHT
11. septembri istungi päevakorras oli 1 punkt.
Jäeti rahuldamata isiku esitatud vaie Saku Vallavalitsuse
05.08.2014 korraldusele nr 704
„Sundvalduse seadmine“.
16. septembri istungi päevakorras oli 15 punkti.
1 isikuga sõlmiti sotsiaalkorteri tähtajaline üürileping.
1 lapsele anti väljaspool järjekorda lasteaiakoht Kurtna
Kooli lasteaias.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamised kasarmu lammutamiseks ning lao- ja büroohoone püstitamiseks aadressil
Tänassilma küla, Kokasauna tee
3a; käär-laagertsehhi laiendamiseks aadressil Saku alevik,
Tallinna mnt 2.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused, 1 korraldusega muudeti varem väljastatud projekteerimistingimusi.
Väljastati ehitusload käärlaagertsehhi laiendamiseks Saku alevikus Tallinna mnt 2 kinnistul, lao- ja büroohoone püstitamiseks ning kasarmu lammutamiseks Tänassilma külas Kokasauna tee 3a kinnistul, maakaabelliini rajamiseks aadressil
Üksnurme küla, Pärniku, Mõnsimäe ja Paluka.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Roobuka külas
Okka tee 7 kinnistul (varem
väljastatud kirjalik nõusolek nr
19751 tunnistati kehtetuks).
Lõpetati Juuliku küla Saare
kinnistu detailplaneeringu menetlemine.
Nõustuti vee erikasutuslubade andmisega HC Betoon ASile ja OÜ-le Nurmetare.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad kinnistud (Saku
alevik, Juubelitammede tee 2 // 4
// Saku mõisapark, Teaduse tänav
ja Teaduse tn 3a) isikliku kasutusõigusega AS Saku Maja kasuks.
Väljastati kasutusluba VanaAllika kinnistu elektrivarustusele aadressil Tõdva küla, Altmetsa, Vana-Allika.
Kinnitati riigihanke “Saku
Gümnaasiumi juurdeehituse
projekteerimine” hankekomisjoni otsused.
Muudeti Saku Vallavalitsuse

Saku Sõnumid
15.03.2011 korralduse nr 221
„Saku Huvikeskuse nõukogu
koosseisu kinnitamine“ punkti
2.5 ja nimetati Margit Saidla
asemel Saku Huvikeskuse nõukogu liikmeks Andi Einaste.
23. septembri istungi päevakorras oli 15 punkti.
Tegutsedes AS Saku Maja
üldkoosolekuna, moodustati
jaotamata kasumi arvelt AS
Saku Maja vabatahtlik reservkapital, mis koosneb projektide investeeringute reservist summas
13 044 311 eurot ning arengureservist summas 1 700 000 eurot.
Saku valla esindajaks MTÜ-s
Harjumaa Ühistranspordikeskus ja MTÜ-s Nelja Valla Kogu
nimetati vallavanem Tiit Vahenõmm.
Otsustati katta 01.08.– 30.09.
2014 1 lapse lasteaia toiduraha ja
kohatasu lasteaias Päikesekild;
01.–30.09.2014 1 Kajamaa kooli
õpilase toiduraha toidukulud.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 5 jäätmevaldajat.
1 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 2 korraldusega projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload elamu
laiendamiseks ja sauna püstitamiseks Kiisa alevikus Viljandi
mnt 20 kinnistul, maakaabelliini rajamiseks aadressil Saue küla, Maastiku ja 11344 KanamaÜksnurme tee; aiamaja juurdeja ümberehitamiseks üksikelamuks Kasemetsa külas Käopesa
tee 6 kinnistul, maakaabelliini ja
alajaama rajamiseks aadressil
Kirdalu küla, Vaksali, Pihlaka,
Okka ning riigi omandis olev
maakatastrisse kandmata maa,
mille rajatise otspunktide lähimad katastriüksused on 71814:
001:0287 ja 71814:001:0170;
üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Jõesilma tee 17
kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Kuuseheki tee 3 kinnistul, üksikelamute püstitamiseks Saustinõmme külas Ristiku tee 10, Ristiku
tee 12 ja Ristiku tee 14 kinnistutel (varem väljastatud ehitusload nr 6204, 6212 ja 6219 tunnistati kehtetuks).
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Metsanurme
külas Kuuseheki tee 3 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Kiisa alevikus
Asula tn 5 kinnistul.
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Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 13.10.2014. a kuni 13.11.2014. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Teaduse tn 1, Saku) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
Saku valla Saku aleviku Jõesoo kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesandeks on kinnistu kaheks elamukrundiks jaotamine ja
ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,6 ha. Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja
lähiala üldplaneeringu muudatuse ettepanekut.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku
Vallavalitsuses ning http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3
Saku Vallavalitsuse 16. septembri 2014. a korraldusega nr 838 kehtestati Saku vallas Tõdva külas Karja-Allika kinnistu detailplaneering.
Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Vastavalt
detailplaneeringu eskiisile jagatakse kinnistu 6 elamumaa krundiks,
määratakse ehitusõigus 6 üksikelamu ehitamiseks (sh 1 olemasolev
elamu) ning moodustatakse 1 transpordimaa krunt. Uute moodustatavate elamukruntide suurused on 2087 – 3415 m2. Planeeringuga
haaratud maa-ala suurus ca 1,7 ha. Detailplaneering on vastavuses
Saku valla üldplaneeringuga. Vt http://www.sakuvald.ee/et/
detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 16. septembri 2014. a korraldusega nr 839 kehtestati Saku vallas Roobuka külas Metsanurga tee 19 kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala ja maksimaalse ehitusealuse pindala suurendamine). Planeeringu lahenduse kohaselt on krundile võimalik ehitada 1 üksikelamu ning kuni 2 abihoonet. Hoonete
kõrguseks planeeritud üksikelamul kuni 9 m ning abihoonetel 4 m.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2700 m2. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. Vt
http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud

Väljastati kasutusluba Uusmäe tänava elamute elektrivarustusele aadressil Saku alevik Tiigi
tn, Tiigi tn 19 ja 20, Uusmäe tn 2,
4, 6 ja 8 ning Kasemetsa küla,
Karlsoni.
Kiisa alevikus Kiisapalu
aiandusühistu territooriumil asuvatele katastriüksustele määrati
uued koha-aadressid.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati MTÜ-le Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto
05.10.2014 Tagadi külas toimuva Tagadi restauraatorite päeva
läbiviimiseks (vastutab Aivo
Mündel), MTÜ-le Tantsukool
Danceland 05.10.2014 Saku
Valla Spordikeskuse võimlas ja
Saku Gümnaasiumis toimuva
tantsuturniiri „Corny turniir” läbiviimiseks (vastutab Kristina
Tennokese).
Keelduti avaliku ürituse korraldamise loa andmisest MTÜ-le
Kidise Kontserditalu 04.10. 2014
City Motors AS-i hoones (Pärnu
mnt 541, Jälgimäe küla) toimuva
avaliku ürituse läbiviimiseks.
OÜ-le Kinnisvarabüroo Uus
Maa anti õigus paigaldada 23.09.
–31.12.2014 kuni 1 m2 suuruse

pindalaga reklaamkandja Saku
alevikus Põdra tn 5 kinnistule.
Saku valla 2014. aasta eelarve tuludesse lisati SA-lt Archimedes laekunud 5492,80 eurot
projekti „Digitaalne kirjaoskus ja
õpetaja meisterlikkus“ läbiviimiseks ning suurendati sama summa võrra Saku Gümnaasiumi kulude eelarvet, Rahandusministeeriumilt laekunud 1617 eurot
aadressiandmete korrastamiseks
ning suurendati sama summa
võrra vallavalitsuse eelarvet.
Müügipiletid väljastati Mart
Deklaule 01.05.–31.07.2015 aiasaadustega kauplemiseks, Niina
Nigulile, Rein Nigulile ja Tiiu
Kõivule 25.04.–24.06.2015 taimedega kauplemiseks, Jevgeni
Petrovile, Vera Artemovale
01.05.–30.06.2015 taimedega
kauplemiseks, Zoja Bavõkinale
04.05.–03.07.2015, Ülo Berlokkole 01.05.–31.07.2015 taimedega kauplemiseks, Virve Soomile ja Jaan Teppanile 01.05.–
30.06.2015 taimedega kauplemiseks Kiisa alevikus TõdvaHageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal Saku Vallavalitsuse
poolt määratud müügikohal.
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Saku Vallavolikogu
18. septembri
istungil
 Volikogu istungile oli tulnud
Kajamaa küla seitsmeliikmeline esindus, kes oli väga mures
oma kodude pärast, kui Rail
Balticu trass peaks nende külast
läbi minema. Volikogu esimehe
Tanel Otsa sõnul on trassi mitu
korda nihutatud ja nüüd ei tohiks see küll ühestki kodust üle
minna.
 Võeti vastu Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava 2014-2026.
 Võeti vastu Saku valla arengukava.
 Jäeti algatamata Saku aleviku
Jõesoo kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
 Võeti vastu detailplaneering
Saku vallas Saku alevikus Jõesoo kinnistul.
 Seati reaalservituudid järgmistele Saku aleviku kinnistutele: Tiigi tn 19, Teetammi, Tiigi
tänav.
 Otsustati taotleda keskkonnaministeeriumilt luba Saku alevikus Küütsu tn 2 moodustatava
kinnistu hoonestusõigusega
koormamiseks EELK Saku Toomase Kogudus kasuks tähtajaga
99 aastat.
 Anti vallavalitsusele luba kuulutada välja Saku valla idaosa
hooldepiirkonna teede talihoolduse riigihange. Hankeleping
sõlmitakse perioodiks 15.11.
2014 –31.03.2016, lepingu maksumus on kuni 32 000 eurot.
 Saku valla 2014. aasta 2. lisaeelarve suunati teisele lugemisele.
 Kuulati informatsiooni sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest. VICTORIA PARMAS

AS Saku Maja
teatab
Saku võrgupiirkonnal on uus
soojuse piirhind alates 01.11.
2014.
Konkurentsiamet kooskõlastas 16.09.14 otsusega nr. 7.12/47-071 AS Saku Maja Saku
võrgupiirkonnale hinnavalemi
alusel arvutatud soojuse piirhinnaks 69,70 €/MWh (ilma käibemaksuta hind). Koos käibemaksuga on piirhind 83,64 €/MWh.

Saku Sõnumid
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Saku uus vallavanem on Tiit Vahenõmm
TIIT VAHENÕMM

Volikogu esimees andis vastsele vallavanemale
koos õnnesooviga üle valla logoga kruusi. Foto: SS

Esimest korda Saku valla ajaloos vahetus vallavanem valimisperioodi keskel. Seoses Janec Leppiku tagasiastumisega
Saku vallavanema ametist 18.
septembrist valis volikogu oma
22. septembri istungil uue vallavanema. Kohal oli 11 volikogu
liiget 19-st ning 11 poolthäälega
osutus valituks ainuke üles seatud kandidaat Tiit Vahenõmm.
Uue vallavalitsuse kinnitab volikogu oma järgmisel istungil
16. oktoobril. Eelmisele vallavanemale Janec Leppikule otsustas volikogu maksta ametist
lahkumisega seoses lisatasu tema ühe kuu ametipalga ulatuses.
Oma vastustes volikogu liikmete küsimustele rõhutas Tiit

 Tal on kolm tütart ja üks poeg
 Ta on elanud terve oma elu ehk 40 aastat Sakus,
kuid tema vanemate juured ulatuvad Mulgi- ja
Pärnumaale.
 Saku vallast on ta saanud oma esimesed töökogemused, olles koolivaheaegadel tööl Saku
Maja eelkäija juures ning Esko talus sulasena.
 Ta on mänginud sulg- ja võrkpalli ning tegelenud
kergejõustikuga, viimased aastad on aga viinud
teda koos lastega mäesuusatama, kus tal oma
sõnutsi on olnud küll rohkem varustuse tassija roll.
 Ta kuulub Eesti Reformierakonda.
 Ta on Prisma Kinnisvarade ASi omanik.

Vahenõmm, et tema eesmärk on
panna vallavalitsus ja ametnikkond tööle ühe meeskonnana, et
ei oleks üksteise vastu ussitamist
ja omaette nurgas nohisemist.
„Kõigil peab olema mõnus hommikul tööle tulla ja tuleb teha
koostööd,“ ütles uus vallavanem. „Samuti peab vallakodanik
saama oma probleemidele lahenduse ning ka juhul, kui tuleb
anda eitav vastus, tuleks seda teha nii, et kodanik ei lahkuks pettununa ilma vastust saamata või
ilma, et talle oleks seda põhjendatud.“
Oma eesmärgist rääkides viitas Tiit Vahenõmm istungite saali seinal rippuvale Saku vallale
kui peresõbralikule omavalitsu-

sele antud tunnustuskirjale. „Ma
loodan, et meile saab taas osaks
sarnane tunnustus,“ ütles ta.
Vallavanem lubas keskenduda mitte ainult Sakule kui valla
keskusele, vaid käia kindlasti ka
Sakust väljapool külades ja alevikes. Et kodanikud rohkem valla arenguid ning vallavalitsuses
toimuvat mõistaksid, tuleks vallavanema sõnul rohkem infot jagada. „Rohkem peaks kajastama
seda, mida teeb vallavalitsus,
volikogu, üks või teine vallaametnik,“ lausus ta. „Tähtis roll
on ka ametnike koolitamisel.
Oleme kodanike jaoks klienditeenindajad, mitte valitsejad
ning teenindus peab olema hea.“
VICTORIA PARMAS

Vallavanema vahetusest

O

leme meedia vahendusel
harjunud teadmisega, et
vallajuhid lahkuvad
ametist kas poliitilise koalitsiooni lagunemise või siis mõne
asjaosalist puudutava skandaali
tõttu. Õnneks ei ole Saku puhul
kumbagi enamlevinud põhjust.
16. septembril tagasiastumisavalduse esitanud vallavanem
Janec Leppikule ei ole ette heita
ühtegi skandaali ega rikkumist.
Ta sai ametisse valitud päris
esindusliku konkursi võitjana
ning on ametis oldud 8 kuu
jooksul meie valla juhtimisse
tublisti panustanud. Nii mõnegi
küla või valla allasutuse esindajate sõnul on selle aja jooksul olnud tegemist hea koostööga, mida oleks soovitud edasi arendada. Üsna tihe oli vallavanema side ka volikoguga, olgu selle
märgiks siis vallavanema aktiivne osavõtt volikogu komisjonide tööst või iganädalased kohtu-

mised volikogu juhtidega.
Ometi jõudsime juba möödunud suve hakul alanud ja sügisel vallavanema tagasiastumisavalduseni jõudnud kõnelustel tõdemuseni, et selles
koosseisus jätkates ei ole volikogu nägemus ja eesmärgid parimal moel täidetud. Olen vallajuhtimises osaledes jõudnud
arusaamani, et vallavanema töö
on uskumatult keeruline ja
nõuab väga mitmekülgset inimest. Seal tuleb kursis olla teemadega alates sotsiaalhoolekandest kuni planeerimiseni, mõista
nii koolide, külade kui ka spordi- ja kuulturivaldkondade muresid. Lisaks pikkadele tööpäevadele on kohustus viibida õhtuti pikkadel koosolekutel ja nädalavahetustel esindada vallavalitsust mitmesugustel üritustel.
Hakkama tuleb saada värvikate
isikutega meeskonnas ja kokku
siduda keerulisi inimsuhteid.

Peale kõige muu eeldatakse
veel, et vallajuht peab ka hea kõne- ja rahvamees olema. Kõigile
kirjeldatud nõudmistele vastavat ideaalkuju pole olemas. Seepärast loodetakse konkreetse
kandidaadi ühte või teist tugevat
külge rakendada seda vajadust
mööda, mis vallaelus kõige kitsam tundub. Janec sai oma osaga hakkama. Sellises olukorras
teatepulga ülevõtjal ei pruugi
aga veelgi kõrgenenud ootuste
tõttu sugugi lihtne olla.
Kasutan siinkohal võimalust
Janec Leppikut tänada Saku valla heaks tehtud töö ja panustatud
aja eest. Ootame teda peagi külla
mõne valla pidupäeva raames.
Ühtlasi soovin südamest jõudu Tiit Vahenõmmele, kes 21.09
toimunud volikogu istungil sai
järgmistel aastatel Saku valla
juhtimiseks ühehäälse toetuse.
TANEL OTS
Saku vallavolikogu esimees
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Igaüks saab
oma sündmusest
teada anda!
Saku vallas, siin- ja sealpool toimub väga palju põnevaid ja vahvaid üritusi, ettevõtmisi, projekte, kuhu on oodatud vallakodanikud osalema ja kaasa elama.
Vallavalitsuse kodulehel on link
nimega „sündmuste kalender“,
kuhu püütakse kirja panna kõik
Saku vallas toimuvad kultuuri-,
spordi-, hariduse- ja muud põnevad ettevõtmised. Kutsume
üles kõikide sündmuste organiseerijaid teada andma oma ettevõtmistest ja projektidest. Kõik
hallatavad asutused saavad paroolid, millega pääsevad ise
sündmusi sisestama.
Ülejäänuid, nagu Saku vallas
tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, organisatsioonid ja institutsioonid, kes soovivad reklaamida oma üritust valla kodulehel kultuurikalendris,
kutsun aga saatma info oma ürituse kohta valda haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse kultuuri-, spordi- ja
noorsootöö spetsialistile AnneLy Suvile (annely.suvi@
sakuvald.ee). Oluline on, et info
oleks arusaadav ja selge ning sisaldaks teavet, mis toimub, millal toimub ja kus toimub. Alati
võib lisada ka ürituse veebiaadressi, mis oleks lingitav ja kust
leiaks huvi korral rohkem infot.
Nii saame üheskoos valla
kultuurikalendrit täita ja viia
info kõigi vallakodanikeni, kes
on aktiivsed arvuti kasutajad ja
leiavad sealt kerge vaevaga
endale meelepärase sündmuse,
millel osaleda. ANNE-LY SUVI

Saku Sõnumid

Eakad Kiisal ümarlauas
12. septembril pidas Saku valla
eakate aktiiv Kiisa Rahvamajas
ümarlauda, mille käivitajaks oli
külaline Reet Linna, ETV saate
„Prillitoos“ toimetaja. Kokkusaamise peapõhjus oli eakate
mõtestatud tegevus ja iseseisev
toimetulek 21. sajandi kiires
elurütmis ning kuidas seda
üheskoos paremini teha.
Reet Linna andis põgusa ülevaate kogu Eesti eakate tegevusest ja ideede ellurakendamise
võimalustest. Ta ütles, et pahatihti me unustame näha oma
metsa taga merd ja selget taevast. „Kas te olete mõelnud, et
teie oma lapselaps võib olla väga osav arvutiõpetaja, julgeks
vaid abi ja õpet paluda,“ tõi ta
ühe näite.
Vestlusringid moodustasid
Saku piirkonna juht Jüri Soome
oma juhatuse esindajatega, Elve
Viitamees Tõdva piirkonna, Arvo Rander Kiisa piirkonna ja
Aino Kiiver diabeetikute seltsingu aktiiviga.
Õhtu üks läbiv teema oli
transport: ühistransport on siseliinidel kallis, busside täituvus
on suurem kui tegelikult näidatakse, miks meile eakatele sõidusoodustusi ei rakendata, pea-

le jaanipäeva võiks ka teistele
ülevallalistele üritustele, näiteks vabariigi aastapäevale tuua
valla bussid. Eakate seltsingutel
on häid ettevõtmisi ja koolitusi,
kus võiksid osaleda kõik valla
eakad, sest nii on odavam, kuid
see eeldab head infovahetust ja
transpordi organiseerimist.
Juttu oli veel tegevustoetusest, mis võiks laieneda ka pensionäridele ja kindlatel alustel
tegutsevatele seltsingutele, et
MTT fondist toetuse saamiseks
regulaarselt toimuvatele tegevustele ei peaks ilmtingimata
projekti kirjutama.
Vastuseid neile küsimustele
aitasid leida Eda Esperk, volikogu sotsiaalkomisjoni esimees;
Marianne Rande, volikogu kultuuri- ja külaelukomisjoni esimees; Andi Einaste, abivallavanem, kelle kureerida on ka sotsiaaltöö, ja Viola Läänerand,
sotsiaalhoolekande peaspetsialist. Aitäh valla esindusele nii
võimu kui vaimu poolelt!
Kokkuvõttes võib öelda, et
ideed pole püsivad: nendega
tuleb midagi ette võtta ja selleks
otsustati kohtuda taas jaanuaris
2015 Tõdval.
MARIANNE ÕUN

Muruplatsist saab turuplats

Saku Lasteaed Terake
võtab tööle

ÕPETAJA ABI LAPSE TOETAJA
Kandidaadilt ootame armastust laste vastu, füüsilise ja
emotsionaalse pinge taluvust,
head suhtlemisoskust.
Nõutud keskharidus.
Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia saata
08.10.2014 aadressil Tallinna
mnt 12, Saku 75501 või
eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil 509 7782,
672 8714 Eve Laiverik
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23. septembril löödi kopp maasse Saku aleviku keskel Konsumi kaupluse kõrval muruplatsil, millest saab pärast ehitustööde lõppemist oktoobri lõpus ilus värviline turuplats. Platsi hakkavad katma hallid, kollased ja oranžid kõnnitee sillutiskivid, mis markeerivad kauplejate ja
ostjate ala. Lette vald esialgu turule ei muretse, nii et iga kaupleja peab
tulema kohale oma laua ja tooliga. Küll aga pannakse platsile prügikastid ja ehitatakse müüjatele kasutamiseks prügimaja. Projekteerija
Ülle Kunnus on kavandanud ala läbikäidava platsina, mille keskele
paigaldatakse pingid. Platsi ehitab OÜ Tuurmaa, järelevalvet teeb OÜ
P.P. Ehitusjärelevalve. Foto: SS

Endine Saku
taimekaitsja sai
100aastaseks
20. septembril sai 100aastaseks
teenekas põllumajandusteadlane kartuliviiruste uurimise ja
määramise tehnoloogia rajaja
Endel Kaarep. Endel elab Meriväljal, kuid Sakuga seob teda 10
aastat tööd Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Teadusliku
Uurimise Instituudis aastatel
1959–1969.
Endel Kaarepit huvitasid eriti
viirused ja bakterid ning nende
mõju saakide kujunemisele taimekasvatuses. Tema põhiliseks
uurimistööks said kartuli viirushaigused ja nende määramine
antiseerumite abil taimede
kasvuperioodil. Proovide võtmine põldudelt, viirushaiguste
määramine ja kontroll osutusid
väga töömahukaks. Töö hõlbustamiseks konstrueeris Endel
koos venna Suleviga katseseadeldise taimeviiruste massiliseks määramiseks.
Haiguse tõttu pidi Endel töö
Sakus lõpetama, kuid huvi uurimistöö jätkamise vastu viis selleni, et ta rajas labori endale koju Meriväljale ja jätkas seal määramismeetodite võrdlemist. Kartulisordi Sulev valikuline tervendamine andis häid tulemusi.
Sordi Jõgeva kollane tervislik
seisund paranes ja seda head toidukartulit nõutakse senini.
Endistele töökaaslastele on Endel Kaarep oma suurepärase mälu ja eruditsiooni tõttu olnud ikka
elav eeskuju. Soovime palju õnne ja tervist suure juubeli puhul!
Endise Eesti Maaviljeluse
Instituudi taimekaitsetöötajad
Diabeetikute seltsing kutsub
koolituspäevale Saku päevakeskusesse 29. septembril kell 11.
Koolitajaks on OÜ Jalaekspert
spetsialist Tartust.
Info 604 1050 või 5590 3580
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Õpetaja Inga Nurme – üks
parimatest Harjumaal

Saku Sõnumid

Saku Lõviklubi alustas
hooaega talgutööga
TEET LILLEORG
LC Saku pressisekretär

K

2014. aastal pälvis Harjumaa Aasta Õpetaja
tiitli kümme õpetajat, nende seas ka Saku
Gümnaasiumi muusikaõpetaja Inga Nurme
(pildil). Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustab Aasta Õpetaja konkursil tiitliga pärjatud haridustöötajaid ja konkursi nominente 3. oktoobril pidulikul vastuvõtul Estonias
ooperietendusega „Rinaldo“. Aasta õpetaja
tiitlit antakse välja juba 20. korda. SS

Algab koolitussari
kooliminejate laste peredele
15. oktoobril kell 18 ootame Saku Gümnaasiumi algkoolimajja 2015. aasta sügisel kooliteed alustavaid lapsi koos oma
vanematega.
Igal uuel õppeaastal alustame koolitussarjaga kooli tulevate laste vanematele.
Meie soov on panna üheskoos alus kooli ja
kodu heale koostööle ning teadvustada hea
koostöö tähtsust. Oleme koolitusi korraldanud juba viis aastat. Tore on tõdeda, et vanemate osavõtt koolitustest on olnud alati rohkearvuline. Koolitustel on räägitud Saku
Gümnaasiumi arengust, kohtutud kohaliku
omavalitsuse esindajaga, sõna on saanud
klassiõpetajad, kooli psühholoog ja tugisüsteemide juht. Palju on pööratud tähelepanu
lapse sotsiaalsete oskuste arendamisele ja
lapsevanema osale selles.
Selle aasta esimesel loengul saab sõna
perearst Reet Laidoja, kes räägib teemal
„Lapse koolivalmidus perearsti pilgu läbi“.
5. veebruaril esineb kriisinõustaja Tiina
Naarits-Linn loenguga ,,Liigne heatahtlikkus ei toeta lapse arengut”. Kolmas loeng
on planeeritud 16. aprilliks, mil sõna saab
klassiõpetaja Reet Videse.
Samal ajal loenguga tegutsevad lapsed
koos õpetajatega klassides. Üheskoos veedetakse tund joonistades, lugedes, mängides, arvutades ja vesteldes eelseisvast koolielust. Nende tegevuste kaudu püüame tutvustada lastele koolielu ja toetada nende huvi kooli ja õppimise vastu. Lastel on sügisel
kergem kooli tulla ning sisseelamine on sujuvam, kui nad tunnevad kooliruume ja teavad, mida oodata koolitunnist. Laste enesetunne on kindlam ning suhtlemine avatum.
PIRET SAHVA, SG algkooli õppealajuhataja
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aunis laupäevahommik kinnitas teada tõde – koos jõuame rohkem! Saku
lionid on juba aastaid panustanud
Saku Rabametsa terviseradade arengusse.
Ka lõvide selle hooaja avalöök sai tehtud
just talgutööga Saku terviserajal.
Sel korral võtsime ette puude ja põõsaste
istutamise valgustatud suusaraja uuele mägisele osale. Talgupäeva ettevalmistus algas
juba suvel, kui lõviklubi ja valla esindajad
maha istusid ja töö vajaduse ning mahu kaardistasid. Valla poolt vedas töögruppi valla
aednik Joel Villem ja Saku lõviklubi poolt
klubi president Harry Grünberg. Otsustati
istutada 290 puud ja põõsast ehk siis heas
istutusvormis kibuvitsa ja mägimänni taime.
Töö algas möödunud laupäeva hommikul kell 9.30. Lõvide talgukutse olid vastu
võtnud nii Saku Suusaklubi kui jalgrattaklubi Porter Racing liikmed, nii et suusamäele oli kokku tulnud pea 40 tegusat talgulist. Tänu valla aedniku üksikasjalikule istutuskavale ja Avantirendi traktorile (pulkade
taga klubi sekretär Taivo Puuorg), millega
istutusaugud eelmistel päevadel valmis
kaevati, sai laupäeval mulda nii suur hulk
taimi. Lisaks aitasid istutajaid teadjameeste
kohapealsed õpetussõnad ja juhised: ikka
kivid augu põhjast välja, istutusmuld auku,
taim paika, muld tihedalt juurepalli ümber
ja mullavall kastmisvee püüdmiseks ümber.
Töötegemise vahel uurisid talgulised,
mida head Saku lõvidel sel hooajal veel
plaanis on? Klubi I asepresident Tanel Pee-

ters tegi Saku lionite lähiaja plaanidest lühikokkuvõtte. Jätkame Saku perearstikeskuse
mänguväljaku arendamist. Juba valminud
mänguväljaku ja liikluslinnaku juurde ehitame lapsevanematele puhkenurga – kuni
laps mängib, saab lapsevanem puhkenurgas
kehakultuurilisi tegevusi sooritada.
Jätkame koostööd Saku Gümnaasiumiga. Gümnaasium on ühistegevuse ideed välja pakkunud ja lähiajal teeme klubiga otsuse, millistele neist õla alla paneme. Eriti
meeldib meile gümnaasiumi soov ühiselt
rahvapille meisterdada. Eesti mees võiks ju
elus ühe Hiiu kandle oma kätega valmis teha küll ja miks mitte seda koos koolilastega!
Saku noored on pöördunud meie poole ettepanekuga üheskoos Sakku üks korralik fresbee (lendava taldriku) võistlusrada ehitada.
Hetkel käivad esimesed konsultatsioonid,
et projekti maht ja valla maa kasutusvõimalus välja selgitada.
Kindlasti korraldame kevadel taas Saku
laata. Lisaks kõik muu traditsiooniline, mida kogukond on juba harjunud ootama ja
saama. Lõviklubi tegemistest uuri täpsemalt facebook`ist ja küsi naabrinaiselt.
Ja siis olidki kohal Saku pritsimehed, kes
istutatud taimed ainult Saku pritsimeestele
omase hoolitsusega üle kastsid. Talgulised
olid rahul – üks Saku nurgake, kus kõigil
võimalus unistada, jalutada, sportida, sai
jälle korda.
Saku lõviklubi tänab kõiki istutustalgu
organiseerimisega seotud vallavalitsuse
töötajaid ja istutustalgutel osalenuid! Eriline tänu eksvallavanem Janec Leppikule
lionite tegemistele kaasa aitamast!

Ikka kivid augu põhjast välja, istutusmuld auku, taim paika, muld tihedalt juurepalli ümber
ja mullavall kastmisvee püüdmiseks ümber. Ja nii 290 korda järjest. Foto: Teet Lilleorg
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Saku esimesed kooliolümpia
Olümpiakilde

PARIMAD VÕISTKONNAD
I Kurtna
II Setomaa leelotajad
III Vändra mesinikud
KIIRUSJOOKS
I Saaremaa sepad
II Viljandi tikumeistrid
III Kurtna
KALEVIPOJA TÄPSUSVISE
I Kurtna
II Värska maadlejad
III Hiiumaa pottsepad
SAAPAVISE
I Setomaa leelotajad
II-III Kurtna
II-III Vändra mesinikud
KASTIDE LADUMINE
I Otepää suusatajad
II Mustvee põllumehed
III Haapsalu käsitöölised
TULETÕRJEVÕISTLUS
I Ruhnu hülgekütid
II Pirita vaimulikud
III Ämari lendurid
TEATEUJUMINE
I Võru kunstnikud
II Setomaa leelotajad
III Otepää suusatajad
VÕRKPALL
I Paldiski kaitseväelased
II Valgamaa metsavennad
III Kurtna
KÖIEVEDU
I Vändra mesinikud
II Ruhnu hülgekütid
III Paldiski kaitseväelased

Olümpiamaskott ilves Hans

 Suure spordipeo avatseremooniaks rivistus koolistaadionile 29 olümpiavõistkonda kokku ligi 1000 sportlasega ning
nende juhendajad ja saatjad.
 Vahvate nimedega võistkonnad olid kokku pandud eri vanuses õpilastest, stiilselt riietatud,
lippudega ja atribuutikaga.
 Edu mängudele soovisid gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets ja volikogu esimees Tanel
Ots. Olümpiavõitja Jaak Uudmäe rõhutas ausa mängu vajadust ning rõõmu tundmist enda
ja konkurendi kordaminekutest.
 Olümpiatule süütasid Jaak
Uudmäe ja kooli parim sportlane Marten Männi.
 „Pidada meeles, et mängudest
osavõtmine on palju tähtsam kui
võit!” - jäi kõlama õpilaste ja
õpetajate antud olümpiavandest.
 Pärast avatseremooniat asuti
medalijahile kiirusjooksus, Kalevipoja täpsusviskes, saapaviskes, kastide ladumises, tuletõrjevõistluses, teateujumises, linadega võrkpallis ja köieveos.
 Tihedale võistluspäevale pani
punkti gümnaasiumi õpetajate
ning vallavalitsuse ja volikogu
spordiparemiku köievedu. Võidupärja pälvisid õpetajad!
 Olümpiapeo lõpetas sportlaste
autasustamine. Auhinnad anti
üle ka olümpiaharidusperioodil
läbi viidud kirjanduskonkursi,
spordiviktoriini, logo-, maskoti- ja diplomikavandite konkursside võitjatele.
 Kõige sportlikuma õpetaja tiitli said kõik köieveotiimis osalenud: Karin Villemsoo, Evelin
Jauk, Anneli Pihl, Aare Ulmas,
Gerrit Kanarbik, Taavi Vilba.
 Uhkete auhindadega toetasid
olümpiamänge Saku Õlletehas,
Sportservice, ajakiri Tennis, Pagaripoisid, JJ-Street, Pizzakiosk
ja Saku Gümnaasium; tehnika
või muude vahenditega aitasid
Eesti Olümpiaakadeemia, Torma põhikool ja Saku vald.
 Medalid valmistas õpetaja
Aare Ulmas ja maskotikostüümi
õmbles õpetaja Reet Heinat.
 Päev läbi säranud päikese ja
suviste kraadidega andis Saku
kooliolümpiamängude õnnestumisele oma panuse ilmataat. SS

 Olümpiatuli on süttinud! Elagu olümpia!
 10 kasti torniks nii, et iga järgmine lisatakse alla.

 Pendelteatejooks - üks haaravaimad alasid mängudel.
 Auhinnalaud oli rikkalik, sportlik ja ...magus.

 Köieveos
oli vastamisi
kaks kanget,
vallavalitsus
(punases) ja
gümnaasium,
kuid kangemaks osutusid
koolmeistrid.
Fotod: SS
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mängud õnnestusid

Harjumaa koolidevaheliste meistrivõistluste 4 x 400 m teatejooksu
parimad - keskel pjedestaali kõrgeimal astmel võidukas Saku Gümnaasiumi neidude teatenelik. Foto: Harjumaa Spordiliit

Edukas õppeaasta algus
spordivõistlustel
RIHO SIIL
Kehalise kasvatuse õpetaja

 Saapavise nõudis õnne ja
nutikat tehnikat.
 Täpsus, kiirus ja meeskonnatöö otsustasid tuletõrjevõistluse tulemuse.

 Rannalinadega saab küll võrkpalli mängida.
  Olümpiakülas võis kohata stiilseid olümpialasi.

S

aku Gümnaasium osales
11. septembril Harjumaa
koolidevahelistel meistrivõistlustel staadionijooksudes.
Võisteldi neljas vanuseklassis
ning kõigil oli kavas kolm teatejooksu. Pendelteatejooksus läks
kõige paremini 8.–9. klasside
õpilastel, kes suutsid 21 võistkonna seas võistluse võita. Meie
teised klassirühmad saavutasid
pendelteatejooksus kaks 4. kohta ja ühe 6. koha.
Järgnevalt olid kavas lühikesed teatejooksud ehk 4 x 50 m
jooks ja 4 x 100 m jooks. Seal
esinesid kõige paremini 6.–7.
klasside poisid, kes saavutasid
2. koha, ja 6.–7. klasside tüdrukud, kes saavutasid 3. koha.
Päeva lõpetasid pikemad distantsid ehk 4 x 400 m tüdrukutel
ja 4 x 800 m poistel. 15 võistkonna seas olid kõige kiiremad
meie kooli 8.–9. klassi tüdrukud, 6.–7. klassi poisid saavutasid 17 võistkonna seas tubli teise koha.
Kõige kirkamad medalid
võitsid meie koolile küll 8.–9.
klasside õpilased, kuid kooli
edusse panustasid kõik klassirühmad. Olime igal alal ja igas
vanuserühmas stabiilselt esikuuikus ning meil ei ebaõnnestunud ükski teatejooks – olime
üks vähestest koolidest, kes jäi

disklahvita määruste rikkumise
tõttu.
Meie kooli 48liikmelisest
võistkonnast käib kergejõustikutrennis vaid kümmekond õpilast, teised õpilased käivad kas
jalgpalli-, korvpalli-, suusa-,
taipoksi- või mõne muu spordiala trennis, mille treeneritele
suur tänu – meie edus on palju
teie tööd. Samas näitab see seda,
kui perspektiivikas meie kooli
võistkond järgnevatel aastatel
oleks, kui varem ka natuke teatevahetust harjutaks.
Suur tänu kõigile õpilastele,
kes kooli esindama tulid!
8.–9. klasside võidukas
pendelteatejooksu
võistkond:
Lyselle Toom
Laura-Maria Vahimets
Lizette Tarlap
Kelli Maripuu
Karoliina Alpius
Renee Zirk
Helger Õun
Kevin Terask
Marko Paumere
Mark Andres Lepik

Neidude 4 x 400 m
teatejooksu võidukas
võistkond:
Laura-Maria Vahimets
Lizette Tarlap
Kelli Maripuu
Karoliina Alpius
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Jalgrattasporti harrastavaid lapsi tuleb aastatega üha juurde – sel aastal osales sarivõistlusel kokku 61 noort ratturit. Foto: Porter Racing

Porter Racing laste
rattasarja IV etapp
PRIIT GRÜNBERG
11. septembril jõudis Porter Racing laste rattasari finaaletapini.
Juba kolmandat hooaega korraldataval sarivõistlusel osales
kõikide etappide lõikes kokku
61 osalejat, kellest pea pooled
osalesid neljast etapist kolmel.
Osalus on iga aastaga jõudsalt
kasvanud ja seda just nooremate
laste arvelt. Kõige kõrgemalt tulebki hinnata laste üritusel osalemist ja sportlikust koosliikumisest saadavat head emotsiooni. Osalejad kiidavad kodu lähedal asuvaid põnevaid ratta käsitsemise oskuseid arendavaid radasid, kuhu laps ise ega ka vanem ei oskakski ehk sõitma
minna.
Paremusjärjestuse osas selgusid viimase etapiga ka 2014.
aasta hooaja kokkuvõtte kiireimad. Parimad said väärikalt autasustatud ja tunnustust jagas
laste pingutusi rajal jälginud Saku vallavanem Janec Leppik.
Alati suure osalusega vanuse-

klassi (sündinud 2007 ja nooremad), kus väikseimad tublid
osalejad sõitsid isegi jooksurattal, võitis Kristo Õruste. Järgneva, samuti suure osalejate arvuga vanuseklassi (2004–2006)
võitis Joonas Kirs. Sama vanuseklassi parimaks tüdrukuks
osutus Mariangela Boitšuk. Vanuseklassis 2001–2003 oli poistest kiireim Henry Grünberg ja
tüdrukutest Laura Tormet. Kõige vanemas vanuseklassis
(1998–2000) olid esindatud vaid
poisid ja seal oli parim Rait Ärm.
Väikseid rattasõpru ootame
taas Saku terviseradadele 4. oktoobril, mil tähistame ülemaailmset laste maastikurattapäeva.
Lisaks võimalusele teiste lastega koos metsas rattaga sõita on
osalejatele varuks väärt üllatusi.
Lisainfo on leitav https://www.
facebook.com/ Porterracing
Nädal varem, 28. septembril
leiab aset Saku Kolmiku rattapäev, kuhu samuti oodatakse
kõiki noori rattasõpru. Lisainfo:
http://sakusuusaklubi.ee/

TÄNAME TOETAJAID: Südameapteek, Saku vald, Saku
Õlletehas, Milka ja Kultuurkapital. Loodame, et uuel
2015. aasta hooajal leiame taas toetajaid, et heategevuslik sari saaks toimuda ja oleks jätkuvalt atraktiivne ka
osalejatele. Kui näete võimalust Porter Racing laste rattasarja ja noorte sporti toetada, andke meile sellest teada!
Porter Racing laste rattasarja korraldajad

26. september 2014
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SAKU HUVIKESKUSE RINGID
TÄISKASVANUTELE

In memoriam

UUS! PÄRIMUSMUUSIKA
ANSAMBEL - juhendaja Mart
Abro (tel 556 61961)
E kl 19 ruum 315. Registreeru
huvikeskus@sakuvald.ee
Oskad mängida erinevaid
instrumente, tunned huvi pärimuskultuuri ja muusika vastu.

1947 – 2014

UUS! KERGEMUUSIKA
ANSAMBEL - juhendaja Anne
Adams (tel 5663 1916).
Oodatud nii lauluhuvilised kui
pillioskajad. Aeg täpsustamisel.
Registreeru
huvikeskus@sakuvald.ee
KERAAMIKARING - juhendaja
Jane Paadimeister (tel 5569 7911).
K kl 17 ja kl 19 ruum 321; osalustasu 24 . Alustab oktoobrist.
TÄISKASVANUTE
KUNSTIRING - juhendaja Kaie
Kal (tel 5566 7302).
K kl 18.30 ruum 303; osalustasu
25 . Alustab oktoobrist.
Oodatud täiskasvanud, kellel on
tahtmist ja huvi kunstiga tegeleda,
julgust ja rõõmu end sel teel
väljendada.
PORTSELANIMAALIRINGID
- juhendaja Merike Toome (tel
523 7591).
T, K ja N kl 17 ruum 321; osalustasu 10  (ei sisalda materjale).
Alustab 6. oktoobril.
Orkester SAKU
MANDOLIINID - juhendaja
Joosep Sang (tel 529 6341).
T kl 17.30 algajad, kl 18.30
edasijõudnud ruum 317.
Naisansambel SAKUTARID juhendaja Urmi Sinisaar (tel
554 4731). K kl 19 ruum 317;
osalustasu 5  kuu.
Segakoor TULJAK - dirigendid
Sven Peterson (tel 507 2959) ja
Kristina Kodas.
E ja N kl 19 ruum 317. Ootame
uusi lauluhuvilisi, viisipidamine ja
pealehakkamine on oluline.
MUUD RAHVAKULTUURIKOLLEKTIIVID
alustavad oktoobrist.
Naisrühm LINDA, segarahvatantsurühmad PANGVIINA
ning TUGEVAD JA KOHEVAD,
KURTNA naisrühm, tantsurühm SAKU SEENIORID juhendaja Eve Lutter
(tel 5191 9575).
Naisrühm LINDARATAS,
seeniortantsurühm LENDLER juhendaja Aime Tamm
(tel 5649 1144).

Eakate lauluansambel
VILISTLASED - juhendaja Rein
Tali (tel 5332 0913).

VEEL MEIE MAJAS
BEEBIDE ja VÄIKELASTE
VÕIMLEMINE - juhendaja Kairi
Koolme (tel 5646 1279), N kl 9.3013 huvikeskuse peeglisaal.
JJ-Street tantsukooli HIP-HOP
TANTS NOORTELE - juhendaja
Birgit Käsper (tel 5666 4421).
ANNE ADAMSI LAULUSTUUDIO (soololaulu õpe täiskasvanutele ja lastele). Rohkem
infot tel 5663 1916.
Linetantsuklubi HAPPY FEET juhendaja Merju Hiir (tel 514
4362), N kl 19.30 ja P kl 18
huvikeskuse peeglisaal.
info@sakulinedance.com
MALEKLUBI TÄISKASVANUTELE - juhendaja Hans Tomson
(tel 604 1648), E kl 17 ja K kl 18
ruum 303.
LATIN-DANCE TREENINGUD
- juhendaja Evely Vaigur (tel 517
5717), E kl 20.30 ja T kl 17.45
huvikeskuse peeglisaal.
KUNDALINI JOOGA - juhendaja
Viivika Kasur (tel 509 1794), T kl
19.30 huvikeskuse peeglisaal.
Tantsukool DANCELAND juhendaja Kristina Tennokese (tel
523 2543).
Kõhutantsutrupp ASMARAH juhendaja Aili Reha (tel 5562 1653),
K ja R kl 19 huvikeskuse peeglisaal.
Ootame uusi huvilisi!
INGLISE ja SOOME KEELE
KURSUSED - juhendaja Riina
Joonsaar (tel 520 2152). Ootame
uusi huvilisi! Registreeru
riinajoonsaar@gmail.com
Inglise keel E 29.09 kl 18 algajatele; T 30.09 kl 18 kesktasemele;
K 1.10 kl 18 edasijõudnutele;
Soome keel N 02.10 kl 18. Uued
huvilised on oodatud!
FOTOGRAAFIA KURSUS
TÄISKASVANUTELE - juhendaja
Kristjan Rosin (tel 5553 7401), E kl
19 kokku 10 kohtumist, ruum
303. Registreeru viimsifoto@gmail.
com. Alustame juba oktoobris.
Saku Pensionäride ühenduse
ELUKAAR kokkusaamised iga
kuu kolmandal laupäeval okt-aprill
Saku Valla Maja suures saalis.
Juhatuse esimees Jüri Soome (tel
5343 4241).

Vello Ilves
Kes aimata võis, et nii
habras oli niit...
See ilus suvelõpu hommik algas meile, Kurtna küla elanikele
kurvalt. Nagu pikselöök tabas meid teade, et 14. septembril lahkus
ootamatult manalateele Kurtna kauaaegne elanik Vello Ilves.
Vello sündis 12. juulil 1947 Tartumaal Kavastus. Peres kasvas ka
kaks nooremat venda. Hiljem sai Vello elukohaks Tartu, kuhu vanemad rajasid oma kodu, kus ka Vellol tuli jõudumööda abiks olla.
Pärast keskkooli lõpetamist asus Vello õppima Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse zootehnika teaduskonda, kus ta 1969. aastal
abiellus kursusekaaslase Mallega. 1971. aastal, pärast EPA lõpetamist saigi selle noore pere koduks ja töökohaks tolleaegne Kurtna
Linnukasvatuse Katsejaam. Vello töötas siin mitmetel ametikohtadel, küll linnufarmi juhatajana, peazootehnikuna, lõpetades 1996.
aastal direktorina. Ta tegi oma tööd kohusetruult ja südamega. Pärast seda läks ta tööle Taluliidu Saku Nõuandekeskusesse konsulendiks, mis oli tema viimane töökoht.
Vello oli väga hea suhtleja, sõbralik, abivalmis, alati naerusuine
– iialgi ei kasutanud ta suhtlemisel kõrgendatud hääletooni. Ta oli
väga hea abikaasa, isa ja vanaisa. Tuntud oli Vello ka seltskonnainimesena, kes kolleegide juubelitel ei jätnud lauakõnet pidamata ega
puudunud tantsupõrandalt.
Siia, Kurtnasse jäävad jäljed su töödest ja tegudest, mida sa tegid
aastate jooksul. Oled ikka me meeltes ja mõtetes, oled alati meie seas.
Puhka rahus, kallis Vello!
Endiste kolleegide - tänaste pensionäride nimel,
Tiina Turp
EELK Saku Toomase Koguduses alustab tegevust
TÜDRUKUTE KLUBI vanusele 10-15 a. Plaanis on tüdrukute
jutud, käeline tegevus, põnevad külalised, kokkamine ja muu fun!
Kohtutakse iga kuu esimesel laupäeval kella 11-14. Järgmine
kohtumine 4. oktoobril kell 11.
Küsimuste korral info: Kristiina Seppel kristiina.seppel@eelk.ee
SAKU PÜHAPÄEVAKOOL vanusele 6-12 a alustab hooaega
12. oktoobril kell 13.00-14.30. Koguneme Saku palvemajas iga
kuu 2. ja 4. pühapäeval. Laulame, mängime, kuulame piiblilugusid, meisterdame ja sööme. Küsimuste korral info: Ave Mölster
ave.molster@eelk.ee. Rohkem infot: saku.eelk.ee

BEEBILAUL
EELK Saku Toomase
koguduses igal
reedel kell 10.30
alates 3. oktoobrist
Heina 11
Saku alevikus.
Väikelastele
vanuses 1-2,5
aastat. Tasuta!
Info 5919 7902 või
ave.molster@eelk.ee

Müüa Harjumaal kasvatatud

värsket küüslauku!
Alates 5-st kilost toome Tallinna ja lähiümbruse piires kohale
täiesti TASUTA. Kaugemate piirkondade puhul organiseerime
soodsa transpordi. Hind 5 €/kg. Saadaval ka suuremates
kogustes ja hulgimüügiks veelgi soodsam hind.

Kontakt: Eesti6lauk@gmail.com või 5400 4959

Saku Sõnumid

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
15.09 kell 17.26 teatati, et Saku
alevikus Sambla tänaval tuleb
ühes ridaelamuboksis ahju ukse
vahelt välja kahtlaselt palju
suitsu. Õnneks päästjad põlengut ei leidnud, päästjad tuulutasid eluruumid ja tuletasid pererahvale meelde korstna pühkimise vajalikkust.
17.09 kell 03.10 sai häirekeskus
teate, et Tänassilma külas on
põlema süttinud elumaja garaaži ees seisev auto. Päästjate saabudes põleski pargitud auto,
kuumakahjustusi sai veel garaaži uks, mille ees auto seisis ja
üks kõrvale pargitud masin.
Päästjad kustutasid põlengu
kella 03.55-ks, tuleõnnetuse
tekkepõhjuse selgitab uurimine.

SOODUSMÜÜK
www.mahuti.ee

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

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

Põhja prefektuur

OÜ Hoolega pakub

10.09 avastati, et Sakus on maja
keldrist varastatud 4 auto talverehvi, tööriistakast ja õhupump.
Kahju on kokku 335 eurot.

Kodukoristus, akende pesu

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
17.09 – sõiduki tulekahju Tänassilma külas
15.09 – küttesüsteem ajas suitsu
sisse Sambla t Saku alevikus.
14.09 kl 18.06 – tulekahju hoones Pargi teel Loo alevikus.
13.09 – lõke Jälgimäe külas.

Aasta kuivanud

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

Avaldame sügavat
kaastunnet Viljole perega isa

VELLO ILVESE
kaotuse puhul.
Kurtna tee 46 elanikud

Unustamatut sõpra

VELLO ILVEST
leinavad ning avaldavad
kaastunnet Mallele laste
ja lastelastega.
Ellu ja Richard

Koristusteenus:
Aiatööd:
Muru ja peenarde hooldus,
lehtede ning niiduse
kogumine, vajadusel
äravedu

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

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

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

Kallis Viljo perega,
avaldame sügavat
kaastunnet abikaasa, isa,
vanaisa ja äia

VELLO ILVESE
kaotuse puhul.
Mai ja Maimu peredega
Avaldame südamlikku
kaastunnet Mallele,
Meelikesele ja Viljole perega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

VELLO ILVESE
kaotuse puhul.
Aasu tänava naabrid

Mälestame kauaaegset
külaelanikku

VELLO ILVEST
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Kurtna Külaselts

Avaldame sügavat kaastunnet
Maiu Veerteele isa

ARVI VAALU
surma puhul.
Kolleegid Baltic Restaurants
Estonia ASist

26. september 2014

Kuulutused
Psühhoteraapia Kiili vallas. Kui
sul on mure, millest ise jagu ei
saa, siis helista 5880 5077.
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
Lõikan hekki, võsalõikus,
trimmerdamine, saetööd
Harjumaal. Tel 5554 7291
Paigaldame teie vanale või
uuele kodule kõrgkvaliteetse
vihmaveerenni soojenduse
süsteemi komplekti. Konsultatsioon ja paigaldus üle Eesti.
Kontakt: 5841 0028,
www.rennisoojendus.ee
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies Fassaad OÜ, tel 5624 1509 Andres
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Müüa rammusat istutusmulda
ja veisesõnnikut, kohaletoomisega, tel 5330 5174
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
www.kaminapuud.com, tel 501
8594
Müüa saematerjali hinnaga
120-140 eur/tm. Samas müüa
ka halupuid hulgi 25 eur/rm.
Asuvad Kirdalus. 5810 6291
Müüa puitbrikett kandiline 150 €
/ 960 kg, pellet premium 190 € /
960 kg, turbabrikett 112 € / 950
kg, lepp 2,6 € / 40L kott, kask
2,9 € / 40L kott, tel 5380 3858
Ostan rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu
trükiseid ja dokumente jm
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Tööpakkumised
AS Saku Maja võtab tööle
koristaja. Info AS Saku Maja
kontorist või tel 5326 7759,
Linnutaja
Sauel asuv ettevõte pakub tööd
kallur-veoauto juhile, traktoristile ja kopp-laaduri juhile.
Nõutav eelnev töökogemus ja
tehniline taip. Täpsem info tel
5346 0382 või info@kalsep.ee
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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
SulleMulle
Kurtna
kirbukas!
Tule broneeri oma
seismajäänud asjadele
müügipind ja too müüki!
Meil on megapalju erinevat ja
huvitavat kaupa riietest mööblini.

Võta sõber ühes ja tule
šoppama!
Ja väga palju lihtsalt niisama ära
viimiseks - viige neile, kes riideabi
vajavad.
Kohtumiseni Kurtnas Kurtna tee 33
www.sulle-mulle.eu
5343 7949 ja 5552 2623

FMB Invest Grupp OÜ

rendib väikebussi
Citroen Jumpy,
millel on 8 kohta.
Täpsem info
tel +372 524 5747
või fmb@fmb.ee

8. oktoobril
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast

sügis- ja talvejalatsite müük.
Parimad hinnad!

15

Saku Sõnumid

Haruldased külalised Kurtna külas

KUHU MINNA
SEPTEMBER

26. kell 19
Kontsert „Bachist Bondini“
Saku mõisas. Klassikaline ja filmimuusika. Esinevad Karl Peterson
(klaver), Kadri Kukk (kontrabass), Leevi Nielson (viiu), KarlSander Saarik (jazz- ja poplaul).

27. kell 17
Šoti kultuuri õhtu simmaniga
Saku Valla Majas. Šoti tantsu
rühm ja muusikud. Eesti rahvustartani kanga ja sallide müük.
Õhtu on tasuta.
Enne äraminekut viis Henn Latt külalised Kurtna aiamaalappidele, et
näidata paika, kust pärines Venemaale matmispaika viidud Pätsi
kodumaa muld. Külalised kiitsid samas meie maitsvaid ´Kuldrenette`.

L

aupäeval, 20. septembril
külastas Kurtnat delegatsioon Venemaalt Buraševost, kuhu maeti 1956. aastal
Eesti esimene president Konstantin Päts. Kurtnasse kutsus
Buraševo omavalitsustöötajad
ja kooli esindajad end rahvadiplomaadina tutvustav külaelanik
Henn Latt, kes on Pätsi mälestuse jäädvustamisega tegelenud
juba pea 26 aastat. Külalisi tervitas ka volikogu aseesimees
Arvo Pärniste.
„Mäletan, kui Velliste küsis
kommunistidelt, kuhu te matsite
meie riigijuhid, me ei saa nende
haudadele lilligi viia. See ajendas mind ja mu sõpra Valdur Timuskit minema omal ajal Venemaale otsima Pätsi hauda. Ja
meil oli õnne,“ rääkis Latt, kellele näitas õige koha kätte toona

Külaliste kingitus Kurtna koolile Buraševo õnnenukud

Saku Kolmiku rattapäev rabametsa terviseradadel. Vt lk 16

OKTOOBER

„Nüüd on jäänud veel
viimane samm – panna
kivile ka mälestusplaat
ja õnnistada see sisse,“
ütles Latt, näidates
väärikat portreepildiga
graniitplaati, mille delegatsioon koju minnes
endaga kaasa viis.
Fotod: SS

VICTORIA PARMAS

28. kell 10.45

2. kell 12.30
„Sibeliuse kontsert“ Saku
päevakeskuses. Esineb Lohja
kammerorkester Collegium
Musicum Soomest. Tasuta.

Huvikeskuses ruumis 303.
Juhendab Sirle Reiu. Osalustasu
7 eurot. Vajalik eelnev registreerimine huvikeskus@sakuvald.ee

15. kell 19
Filmiõhtu Saku Huvikeskuses: portreefilm „Õlimäe
õied“, režissöör Heilika Pikkov.
Tasuta, ruumis 301. Vajalik on
eelnev registreerimine.
Jeruusalemma külje all, Vene
Õigeusu kloostris Õlimäel, elab
82-aastane Eestist pärit nunn
ema Ksenja. Ja kuigi kõrge
betoonmüüriga eraldatud kloostris
kella kunagi ei keerata ning elu
käib endiselt Juliuse kalendri järgi,
on 20 aastat seal ema Ksenja
jaoks möödunud kui üks silmapilk.

16. kell 18
Saku hariduselu 145. aastapäeva tähistamiseks Saku
Gümnaasiumi ja Saku
Muusikakooli ühiskontsert
gümnaasiumi aulas.

17. kell 19

4. kell 11

50 aastat täiskasvanute rahvatantsu Saku vallas - kontsert
Saku Valla Maja suures saalis. Esinevad rahvatantsurühmad Linda,
Pangviina ja Lindaratas. Tantsuks
ansambel Vanad Sõbrad.

Maastikurattapäev lastele
Saku rabametsa terviserajal. Vt
https://www.facebook.com/
Porterracing

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

5. kell 11

23. kell 15

Üleriigiline võistlustantsuturniir „Corny karikas“ Saku
Valla Spordikeskuses. Vt
www.danceland.ee

Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka
pensionäride ühenduse
sügispidu Kiisa Rahvamajas.

4. kell 16

Hooaja avaüritus Kiisa Rahvamajas.

4. kell 11
Lastehommik Saku Valla Maja
suures saalis. Vt lk 16.

seal elanud 83aastane Pätsi raviarst Ksenija Gusseva. Konstantin Pätsi säilmed maeti Tallinnasse Metsakalmistule ümber
24 aastat tagasi.
Hiljem võtsid Latt ja tema
kaasmõtlejad eesmärgiks tähistada oluline koht väärikalt ka
Buraševos. Tänavu juuni lõpus
jõudiski asi niikaugele, et Buraševo külanõukogu lasi paigaldada küla kalmistule Eesti esimese
presidendi Konstantin Pätsi kunagisele matmispaigale suure
neljatonnise mälestuskivi, millele paigaldatakse varsti ka Pätsi
büstiga graniidist mälestusplaat.
Kokku on Latt käinud Buraševos viis korda ning ajaga on
kujunenud välja sõprussidemed
sealsete elanikega, kes väärtustavad meie presidendi mälestust.
Latt on olnud ka Buraševo koolis
asuva Konstantin Pätsi nimelise
muuseumi asutamise juures.
Ringkäigul Kurtna koolis kiitsid Buraševo koolijuhid ikka ja
jälle meie kooli avarust ning valgusküllaseid ruume, imetlesid
nutikaid lahendusi ning kutsusid
meie õpilasi-õpetajaid enda juurde külla. Kurtnast sõitis delegatsioon Haapsallu ning esmaspäeval osalema Pärnusse konverentsile „Konstantin Pätsi jälgedes“.

26. september 2014

Saku Muusikakooli 35. aastapäeva kontsert Saku Gümnaasiumi aulas. Vt lk 16

10.-17.
Täiskasvanud õppija nädal
Saku Huvikeskuses. Vt lk 10

13.-17.
Tagasi kooli nädal Saku Gümnaasiumis. Kõigil on võimalus
koolis tunde anda.

30. kell 20
NÄITUSED Saku
vallaraamatukogus
Fotonäitus „Keenia“ rahvuspargid Tsavo East ja Tsavo
West ning põliselanikud masaid.
Pildistanud Kristine-Kristi Kasak.

13. kell 19
Saku-Kiili mälumängu I voor
Saku Valla Maja suures saalis.
Mängu juhivad kilbarid Allar
Viivik ja Mart Vellama. Vt lk 11

14. kell 19
Rahvuslikus stiilis rinnanõela
meisterdamise õpituba Saku

Muinasjutu- ja kultuurilaekad
- MTÜ Looja kujundatud näitus
nii suurtele kui väikestele.
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4. oktoobril kell 16
Saku Gümnaasiumi aulasse

aastapäeva
kontserdile

35.

ning sellele järgnevasse
kohvilauda.
Esinevad Saku Muusikakooli
õpilased, vilistlased, õpetajad
ja puhkpilliorkester Saku.
Üritusele on oodatud kõik muusikasõbrad,
eriti Saku Muusikakooli endised ja praegused
õpilased ning õpetajad!
Oma osalemisest palub kool teada anda e-posti
aadressil reet.schumann@gmail.com või
telefonil 5690 6199
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