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Kuigi kalendrisuve lõpuni jääb veel pea kuu aega, lõpeb
vähemalt koolilastega peredes suvi augusti lõpuga.
Vallas pani soojale suvele punkti Saku Pruulikoja ees
peetud traditsiooniline suvelõpupidu Augustfest, mille
korraldasid huvikeskus, Pruulikoda ja õlletehas. Seekord
panid publiku lustima eelkõige kaks peaesinejat –
ansamblid Traffic ja Smilers. Teatri Marionett nukud ja
näitlejad tegid vaimuka etteaste nii suurtele kui väikestele vaatajatele. Ka naabrid Saue vallas lõpetasid suve
suure peoga ja Vanamõisa käsitöölaadaga, mis tõi kokku
tuhandeid huvilisi. Suvelõpupidusid Saku valla külades
jätkub ka viimasesse augusti nädalasse.
Lk 10

Mittetulundusliku
tegevuse

projektitoetuse
taotluste
esitamise tähtaeg
on 1. september!

Lk 4
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Saku Huvikeskus alustab oma uut hooaega 7. septembril lahtiste uste päevaga!
Avaldusi võetakse vastu ühtekokku 23 lasteringi, mille seas on ka mitu uut: automudelism, moejoonistamine ja käsitöö, multimeedia, loovtants, kergemuusika
ansambel. Tänases lehes leiad ka uute huvialaringide ja juhendajate tutvustused!
LANA-MARIA PETERSON,
loovmuusikaringide juhendaja
Ringi ootame erinevas vanuses muusikahuvilisi lapsi. Läbi laulude, rütmimängude, loovliikumise ja improvisatsiooni kogevad lapsed
muusikalisi emotsioone. Tundides kasutame
ka erinevaid muusikainstrumente (käsikellad, plaatpillid, trummid jmt). Aktiivse ja
loova musitseerimise kaudu tegeleme muusika mõistmiseks vajalike oskuste ja teadmiste
õppimisega. Ringis osalemine loob head eeldused hiljem muusikaõpingute jätkamiseks.
Juhendajast: Lana-Maria on lõpetanud
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika magistriõppe 2013. aastal. Töötab muusika- ja liikumisõpetajana mitmes
lasteasutuses ning on koolieelse muusikaõpetuse ajakirja Õunake koostaja.

deid, erinevaid temposid, vahendeid. Liikumise kaudu suhtlemine ja enese väljendamine on loovtantsus väga oluline. Tantsitakse inspireeriva muusika saatel, mis meelitab
lapsi oma sisemaailma süvenema ja annab
osalejatele võimaluse oma loovust leida ja
väljendada. Eelkõige loob ringis osalemine
võimalusi tunda rõõmu liikumisest, arendab
koordinatsiooni ja keskendumisvõimet ning
vabastab pingeid. Lisaks tantsule mängitakse
tundides erinevaid liikumismänge.
Juhendajast: Anu alustas tantsimist väga
noorelt ja on olnud juba aastaid tantsuõpetaja-koreograaf. Ta on tegutsenud ka tantsukunstnikuna. Armastab erinevaid liikumiskunste ja eriliselt kaasaegset tantsu kogu ta
külluslikkuses ja üllatustes.

ANNE ADAMS, soololaulu stuudio ja
kergemuusikaansamblite juhendaja
Minu loodud muusikalise tegevuse edasiarendamiseks mõeldud MTÜ Omakogu on
juba aastaid korraldanud huvilistele lauluõpet ja hääleseadet Laagri Kultuurikeskuses.
Alates sellest sügisest on ka Saku valla huvilistel võimalik võtta individuaalseid hääleseadetunde ning treenida ja arendada oma
lauluoskust.
Koostöös Saku Huvikeskusega on plaanis
Sakus avada ka kergemuusikaring noortele
muusikahuvilistele ning piisava huvi korral
ootame kergemuusikaansamblisse osalema ka
täiskasvanuid (nii lauljaid kui ka muusikuid).
Juhendajast: Anne on õppinud klassikalist
laulu ja muusikapedagoogikat H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning pärimusmuusikat ja etnomusikaloogiat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Tegutseb vabakutselise muusiku ja tegevartistina.

KRISTJAN ROSIN,
multimeediaringi juhendaja
Osalema ootame noori soovitatavalt vanuses
13–18. Käsitletavad teemad on fotograafia,
video, animatsioon, kuid tähtsaim teema on
siiski pildistamine ning fotode analüüsimine.
Ringi eesmärk on arendada noore loovust, ergutada kujutlusvõimet ja panna mõtlema, enne kui kaamera haarab. Teooria ja praktika
käib käsikäes ning koos lahendatakse põnevaid ülesandeid, millest sünnivad noorte enda
tehtud teosed. Ringis saadud teadmisi saab
ära kasutada ka igapäevaelus ning kindlasti
leitakse sõpru, kellega harrastada siis multifilmi tegemist või fotograafiat. Osalejal peab
olema kaasas kaamera.
Juhendajast: Kristjan on ametilt fotograaf.
Ta juhendab täiskasvanute fotoklubi ning
viib läbi fotokoolitusi Sakus, Sauel ja Viimsis. Ta on töötanud ERR-is valgustaja ja operaatorina, kust on saadud videoalased kogemused. Igapäeva tööst tulenevalt pole talle
võõras ka graafiline disain.

SIRLE REIU, käsitööringide juhendaja
Olen juhendanud huvikeskuse käsitööringe
juba aastaid. Laste käsitööringid on väga populaarsed. Sel hooajal pakume uue võimalusena moejoonistamise ja käsitööringi noortele. Õpime tundma moestiile, tehnikaid,
proovime kätt moefiguuride joonistamisega.
Kujundame isikupäraseid rõivakomplekte.
Valmistame taaskasutusmaterjalidest väiksemaid aksessuaare ja esemeid.
Juhendajast: Sirle on lõpetanud Tallinna
Ülikooli kunstiõpetuse, käsitöö ja kodunduse eriala. Õppinud ka laste- ja naiste ülerõivaste rätsepaks, töötanud kunstniku ja
moekunstnikuna rõivaid tootvates firmades.
ANU VASK, loovtantsuringide juhendaja
Loovtantsu tundides luuakse, ühendatakse
ning harjutatakse väga erinevaid liikumiskujundeid. Kasutatakse erinevaid ruumi tasan-

MART ABRO,
pärimusmuusika ansamblite juhendaja
Pärimusmuusika ansamblitesse ootame nii
noori kui täiskasvanuid, kes on mingil määral
juba õppinud erinevaid muusikainstrumente
(kannelt, viiulit, plokkflööti, kitarri vm).
Oodatud on kõik need, kes tunnevad huvi pärimuskultuuri ja ühise musitseerimise vastu.
Tundides õpime pillilugusid traditsioonilisel
meetodil (st kuulmise ja matkimise teel). Repertuaaris on valdavalt eesti pärimusmuusika, eelkõige lihtsamad tantsu- ja pillilood ja
kindlasti tutvume ka teiste rahvaste rahvamuusikaga ning Aafrika trummide – djembede mängimisega. Ringiga liitumiseks palume
võtta ühendust juhendajaga tel 566 1961 või
tulla tutvustavatesse tundidesse. Vt infot
huvikeskuse kodulehelt.
Juhendajast: Mart on õppinud erinevaid
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Uut ja
huvitavat

huvikeskuses
uuel hooajal

rahvapille rahvamuusiku Toivo Luhatsi juures ning täiendanud ennast Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusikaosakonnas ning
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
TÕNIS LATTIK,
automudelismiringi juhendaja
Mudeliringis õpitakse raadio teel juhitavate
automudelitega sõitma. Tegevuse eesmärk
on kiiresti sõidu õppimine ehk siis valmistumine võistlustel osalemiseks. Ringi on
oodatud 7–11aastased, keda huvitab tehnikasport; avastad kiiresti, et mudelisport ei ole
puldikaga mängimine, vaid tõsist ettevalmistust ja tehnilist taipu ning osavust nõudev
tehnikaspordi liik.
Juhendajast: Tõnis on hariduselt sõjaväelane ja teeninud kaitseväes 13 aastat ning pikka
aega riigikaitse õpetaja koolides. Mudelismiga hakkas ta tegelema 10 aastat tagasi ning
lisaks võistluste korraldamisele juhendab
mudelismiringe ka Laagris ja Keilas.
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LASTELE
KUNST JA KÄSITÖÖ
KÄSITÖÖ- JA MEISTERDAMISE RING
(7-11a) - juhendaja Sirle Reiu, tel 5560 3475
T kl 14 ja 15.30, ruum 303. Kuutasu 9 
MOEJOONISTAMINE JA KÄSITÖÖ
(11-15a) - juhendaja Sirle Reiu
T kl 17, ruum 303. Kuutasu 9 
LOOVMEISTERDAMINE (7-9a) - juhendaja
Laura Telling
E kl 14, ruum 303. Kuutasu 9 
TARBEKUNSTIRING (9-11a) - juhendaja
Laura Telling. Aeg täpsustamisel
POISTE PUUTÖÖ- JA MEISTERDAMISE
RING (8-10a)
T kl 13.30 (algajad), T kl 15 (edasijõudnud).
Kuutasu 13 
LOOVKUNSTIRING (7- 9a) - juhendaja
Kaie Kal
N kl 14, ruum 303. Kuutasu 15 
MUDILASTE LOOVKUNSTIRING (3-7a)
K kl 17. Kuutasu 9 
LASTE KUNSTIRINGID (7-12a) - juhendaja
Kaie Kal
N kl 14, kl 15, kl 16 (erinevad vanuserühmad),
ruum 303. Kuutasu 18 
K kl 15 (edasijõudnud 9-10a)
N kl 15 (uued alustajad 7-9a)
N kl 16.30 (edasijõudnud 10-13a)
PORTSELANIMAALIRING (10-18a) juhendaja Merike Toome
E kl 15. 30 (algajad), E kl 17 (edasijõudnud),
ruum 321. Kuutasu 16 
KERAAMIKARING (7-18a) - juhendaja Jane
Paadimeister
K kl 14.15 (algajad), K kl 15.30 (edasijõudnud),
ruum 321. Kuutasu 18 

MUUSIKA
BEEBIKOOL (1-2a) - juhendaja Livia Jakobson
T kl 9.30 ja 10.30, ruum 317. Korratasu 3 
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MUDILASTE MUUSIKA- JA MÄNGURING
(2-4a) - juhendaja Livia Jakobson
T kl 11.30, ruum 317. Korratasu 2,5 
TÜTARLASTE LAULUANSAMBEL juhendaja Aili Brett, tel 5559 0152,
ruum 317 või 301. Kuutasu 11 
E kl 15 ja K kl 14. Ootame uusi huvilisi
algklassidest!
T, N kl 14.45 (edasijõudnud)
LOOVMUUSIKARING (7-10a) - juhendaja
Lana-Maria Peterson, tel 520 2759
T kl 13.30 (7–9a), ruum 317. Kuutasu 11 
N kl 15 (8–10a)
N kl 16 (edasijõudnud, käsikellade ansambli
lapsed)
PLOKKFLÖÖDIRING (7-18 a) - juhendaja
Maria Mänd, tel 528 6017
E ja R (kokkuleppel õpetajaga), ruum 315.
Kuutasu 11 
PÄRIMUSMUUSIKARING (koolinoored) juhendaja Mart Abro. Rohkem infot tel 506 9551
K kl 16. Huvilistel tulla tutvustavasse tundi 10. ja
17. või 24. septembril, ruum 315
KERGEMUUSIKAANSAMBEL (koolinoored)
- juhendaja Anne Adams. Rohkem infot tel
506 9551. Aeg täpsustamisel. Kuutasu 5 .
Registreeru huvikeskus@sakuvald.ee.

TANTS
LOOVTANTS (6–12a) - juhendaja Anu Vask.
Rohkem infot tel 506 9551
R kl 13.30 (6-9a), R kl 14.30 (9-12a), III krs saal.
Kuutasu 6,5 
TANTSURING (9-12a) - juhendaja Egle
Kõrvas, tel 5666 9525
E kl 15, III krs saal. Kuutasu 6,5 
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MULTIMEEDIARING NOORTELE (soovitav
vanus alates 13a) - juhendaja Kristjan Rosin, tel
5553 7401
E kl 16.30, ruum 301. Kuutasu 13  . Registreeru
huvikeskus@sakuvald.ee
MALERING (7-18a) - juhendaja Hans Tomson,
tel 604 1648
E kl 17 või R kl 15, ruum 301. Kuutasu 2,24 
SKAUDI- JA KODU-UURIMISE RING
(7-11a) - juhendaja Valter Sulin, tel 513 1093
N kl 16, ruum 301. Kuutasu 3 . Registreeru
huvikeskus@sakuvald.ee

Avalduste vastuvõtt ja
registreerumine
huvialaringidesse algab
pühapäeval, 7. septembril kl 12
Kohtade arv huvialaringides on piiratud!
Rohkem infot huviringide kohta

www.sakuhuvikeskus.ee
Vabade kohtade olemasolul võetakse
lapsi huviringi aastaringselt
Täiendav info tel 671 2403, 506 9551
NB! Info huvialaringide kohta võib
muutuda ja täieneda

VEEL HUVIKESKUSES
BEEBIDE JA VÄIKELASTE VÕIMLEMINE (erinevad vanuserühmad) - juhendaja Kairi Koolme.
N, III krs saal. Registreerimine ja lisainfo
titatunnid.lusti.ee või kairi@lusti.ee
KITARRITUNNID (elektrikitarr ja tavaline
kitarr) - juhendaja Aivar Hindreko, tel 524 6934.
Ruum 315. Registreerimine ja tundide ajad
kokkuleppel õpetajaga

TEHNIKA JA MÕTTEMÄNGUD

Tantsukooli DANCELAND VÕISTLUSTANTSUTREENINGUD (erinevad vanuserühmad), suur
saal - juhendaja Kristina Tennokese, tel 523 2543

LEGOROBOOTIKA (9 -12a) - juhendaja Imre
Anton
T kl 16.30 (algajad, uus grupp) ja kl 18 (edasijõudnud), ruum 301. Kuutasu 7 

JJ-Street tantsukooli HIP-HOP TANTSUTREENINGUD, III krs saal - juhendaja Birgit
Käsper, tel 5666 4421. Registreerimine ja lisainfo
info@jjstreet.ee

AUTOMUDELISMIRING (7-11a) - juhendaja
Tõnis Lattik
E kl 14 (7-9a) ja kl 15.30 (9-11a), II krs saal.
Kuutasu 14 

INDIVIDUAALNE SOOLOLAULUÕPE JA
HÄÄLESEADE - MTÜ Omakogu, juhendaja
Anne Adams, tel 5663 1916. Tundide ajad
kokkuleppel juhendajaga, individuaalõpe.

TÄISKASVANUTELE
RAHVAMUUSIKAANSAMBEL - juhendaja
Mart Abro. Rohkem infot tel 5566 1961
K kl 18.30, ruum 315.
Oskad mängida erinevaid instrumente, tunned
huvi pärimuskultuuri ja -muusika vastu, tahad
õppida mängima rahvapille.
Registreeru huvikeskus@sakuvald.ee

KUNSTIRING - juhendaja Maarja Nurk, tel
506 9551
K kl 18.30-20.30, ruum 303. Kuutasu 25 
Oodatud täiskasvanud, kellel on tahtmist ja
huvi kunstiga tegeleda, julgust ja rõõmu end sel
teel väljendada. Ootame kõiki endiseid
osalejaid. Registreeru huvikeskus@sakuvald.ee

KERGEMUUSIKAANSAMBEL - juhendaja
Anne Adams

PORTSELANIMAALIRING - juhendaja
Merike Toome
Ruum 321. Osalustasu 10  kuu. Rohkem infot
tel 523 7591

KERAAMIKARING - juhendaja Jane
Paadimeister, tel 5569 7911
K kl 17 (uued alustajad), K kl 19 (edasijõudnud),
ruum 321. Kuutasu 24 

Orkester SAKU MANDOLIINID - juhendaja
Joosep Sang, tel 529 6341. T kl 18, 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, N kl 19, ruum 317
RAHVAKULTUURIKOLLEKTIIVID

Info täiskasvanute huvitegevuse
kohta leiad Saku huvikeskuse
kodulehelt www.sakuhuvikeskus.ee
LIINA HENDRIKSON, AVE-MARIA RAPPER
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KRISTI JÕELEHT
19. augusti istungi päevakorras
oli 19 punkti.
Anti nõusolek Kurtna Kooli
kolmandas kooliastmes (7.–9.
kl) 2014/2015. õppeaastaks hariduslike erivajadustega õpilaste väikeklassi moodustamiseks.
1 raske puudega lapsele määrati isiklik abistaja, et tagada
talle kõrvalabi Kurtna Kooli
lasteaias.
Otsustati avada 2014/2015
hooajal Saku Valla Spordikeskuses lastele ja noortele vanuses
7-19 aastat järgmised treeningrühmad: jalgpall - üheksa treeningrühma, osalejate arv rühmas 10-30; võistlustants - kolm
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 10-20; korvpall - kolm
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 10-30; saalihoki - kolm
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 10-30; ujumine - viis
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 15-24; kergejõustik kolm treeningrühma, osalejate
arv rühmas 10-20; tennis - kaks
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 6-12; jalgratas - kaks
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 8-20.
Kehtestati Saku Huvikeskuse
uute huviringide osalustasud
alates 01.09.2014 järgnevalt:
moejoonistamise- ja käsitööring (11–15 a) - 9 eurot kuus,
tarbekunstiring - 9 eurot kuus,
loovmeisterdamise ring - 9 eurot
kuus, loovmuusikaring - 11
eurot kuus, automudelismiring 14 eurot kuus, kergemuusikaansambel - 5 eurot kuus.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Sulevi kinnistul.
Nõustuti Abilux Service
MTÜ-le jäätmeloa väljastamisega.
3 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 9 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba maakaabelliini rajamiseks ja õhuliini vahetuseks aadressil Metsanurme küla, Kuuseheki tee.
Väljastati kasutusluba Tammeveere ja Väiketammiku kinnistute juurdepääsuteele aadressil Tänassilma küla, Jaaguvälja, Tammeveere, Väiketam-
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miku ja Pumbajaama tee.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Roobuka
külas Soonurme tee 20 kinnistul.
Üksnurme külas asuvate
Helbe tee 11 ja Helbe tee 13 katastriüksuste liitmise tulemusena moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadress ja
sihtotstarve.
1 isikuga sõlmiti maksegraafik Saku valla ees oleva võlgnevuse tasumiseks.
5 isikule eraldati hajaasustuse programmist projektitoetust.
Riigihanke „Investeerimislaenu võtmine” eest vastutavaks
isikuks määrati Virko Kolks
ning moodustati komisjon nimetatud hankemenetluse korraldamiseks ja hankija nimel otsuste tegemiseks järgmises
koosseisus: Evelin Normak,
Virko Kolks, Siim Rõõmus.
Kinnitati riigihanke “Investeerimislaenu võtmine” hankekomisjoni otsused.
Uus Maa Kinnisvarabüroo
OÜ-le anti õigus paigaldada
19.08.–31.10.2014 kuni 1 m2
suuruse pindalaga reklaamkandja Kokatalu tee 11 katastriüksusele.
Otsustati loobuda kinnistu
ostueesõigusest.
Saku valla 2014. a eelarve reservfondist eraldati 1350 eurot
Saku Lasteaed Päikesekild eelarvesse purunenud elektriboileri asendamiseks.
27. augusti istungi päevakorras oli 9 punkti.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine laohoone püstitamiseks Tõdva külas Tootmise kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 2 korraldusega projekteerimistingimused, 1 korraldusega muudeti varem väljastatud projekteerimistingimusi.
Väljastati ehitusload kaksikelamu laiendamiseks Üksnurme
külas Loo tee 2 kinnistul (varem
väljastatud ehitusluba nr 14871
tunnistati kehtetuks), üksikelamu püstitamiseks Juuliku külas
Paju tee 1 kinnistul, aiamaja
täielikuks lammutamiseks Saku
alevikus Metsa tn 8 kinnistul,
laohoone püstitamiseks Tõdva
külas Tootmise kinnistul, CO2
mahuti püstitamiseks Saku
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Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 15.09.2014. a kuni 29.09.2014. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Saku alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Põik tn 10 kinnistu ja lähiala
detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu ja
lähiala hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine
üksikelamu ehitamiseks. Planeeringu lahenduse kohaselt on
krundile võimalik ehitada 1 üksikelamu ning kuni 3 abihoonet.
Hoonete kõrguseks planeeritud üksikelamul on kuni 9 m ning
abihoonetel 6 m. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
2100 m2. Vt http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3
SAKU VALLAVOLIKOGU 21.08.2014 otsusega nr 58 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma külas
Lätte kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu
kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringuga nähakse ette Lätte kinnistu jaotamine kaheks krundiks (äri- ja transpordimaa) ning määratakse ehitusõigus kuni 2-korruselise ärihoone (büroo, müügiesindus) rajamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
2210 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
SAKU VALLAVOLIKOGU 21.08.2014 otsusega nr 59 algatati Saku
valla üldplaneeringut muutev detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Männiku külas Valdeku karjääri kinnistul ja lähialal.
Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistule ja lähialale ehitusõiguse määramine supelranna teenindamiseks vajalike hoonete ja
rajatiste ehitamiseks ning ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on ca 15,49 ha. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

1. september on mittetulundusliku
tegevuse projektitoetuse taotluste
esitamise tähtaeg
Taotlused tuleb esitada tähtaegselt Saku Vallavalitsusele
allkirjastatult kas paberkandjal käsipostiga või posti teel
aadressil Teaduse 1, Saku 75701 või elektrooniliselt digitaalallkirjaga e-postile saku@sakuvald.ee.
Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord ja taotlusvorm
on kätte saadavad valla kodulehel.
Selles taotlusvoorus on MTT fondi suurus spordivaldkonna projektidele 3400 eurot, kultuurivaldkonna projektidele 2400 eurot ja
muu tegevusvaldkonna projektidele 3000 eurot.
Projektitoetuse abikõlblik periood on käesoleva aasta 1. september kuni järgmise aasta 31. märts.

Info ja küsimused: Hele-Mall Kink, arendusspetsialist,
tel 671 2405, e-post helemall.kink@sakuvald.ee
alevikus Tallinna mnt 2 kinnistul (varem väljastati ehitusluba
nr 10435 tunnistati kehtetuks).
Võeti vastu detailplaneering
Saku alevikus Põik tn 10a kinnistul ja lähialal.
Anti kirjalik nõusolek piirdeaia püstitamiseks Saku alevikus

Kivisalu põik 8 kinnistul.
Väljastati kasutusload Kivikangru elektrivarustusele aadressil Saue küla, Kivikangru ja Untaugu; puurkaevule Üksnurme
külas Talve tee 33 kinnistul, Tuisu tee 8 elektrivarustusele aadressil Üksnurme küla, Tuisu tee.
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Nurme tänava lõik
jääb liiklusele suletuks
kuni 8. septembrini
Seoses töövõtjast tulenevate
probleemidega on Nurme tänav
Tariku tänavast kuni Kase tänavani suletud kuni 8. septembrini. Töövõtulepingu kohaselt
peaks Nurme tänav olema asfaltkatte all hiljemalt 1. septembril, kuid töövõtja ei osanud
ette näha teekehas paiknevate
optiliste sidekaablite ümbertõstmisega kaasnevat täiendavat ajakulu. Remondi ajal pääseb Paju tänavale Nurme tänava
Juuliku-poolsest otsast. Saku
valla siseliinidele tagatakse ümbersõiduvõimalus Männituka
tänava kaudu, teenindamata
jääb Paju tee peatus - peatused
on mõlemas Nurme tn ja Männituka tee ristis.
Saku Vallavalitsus vabandab
remondiga kaasnevate ebamugavuste pärast. SS

Üleskutse Saku - Saue Keila bussiliini
avamiseks – andke
teada oma huvist!
Valdadevahelise bussiliini avamine saab teostuda vaid juhul,
kui sõiduliinist on piisaval hulgal huvitatuid.
Seetõttu palume väga, et annaksite alltoodud kontaktidele
teada, kui teie või keegi teie tutvusringkonnast on huvitatud
bussiliini olemasolust suunal
Saku - Saue - Keila ja Keila Saue - Saku, planeeritava väljumisajaga mõlemal suunal hommikuti enne tööpäeva ja õhtuti
peale tööpäeva.
Ootame ka transpordifirmade, FIE-de jt pakkumisi, kes
oleksid huvitatud vastava liini
teenindamisest.
e-mail: sakubuss@gmail.com,
tel nr: 53 54 8778, 55 57 2558.
Algatusrühm

Tänu
MTÜ Arunõmme Selts tänab
Saku Vallavalitsust, vallavanem
Janec Leppikut ja taristuinsener
Toivo Alasood meile tänavavalgustuse põlema panemise eest.
Me tunneme, et vald on meie
jaoks olemas – mõtleb ja teeb.
Suur tänu koostöö eest!
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Saku Vallavolikogu 21. augusti istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis uuris volikogu liige Peeter Leidmaa, mis
saab Metsanurme rajatava kergliiklustee valgustusest ning millal saavad küla teeääred niidetud.
Vallavanem Janec Leppiku
sõnul kogu tee valgustuse tarvis
sellel aastal raha ei ole, kuid vallavalitsus tegeleb sellega, et leida võimalus valgustada tee algus Kiisa-Kasemetsa tee ristmikul. Majandusteenistuse juhi
Virko Kolksi sõnul niideti sel
aastal kulude kokkuhoiu mõttes
tee ääri varasema kahe korra
asemel üks kord ning 21. augustiks pidi see töö ka tehtud olema.
Volikogu liige Annely-Thea
Häggblom uuris, kas Kiisa läheduses asuva Eleringi elektrijaama reostuskahju on mõjutanud
ka Keila jõe vett. Vallavalitsus
lubas keskkonnainspektsioonilt

asja uurida (Vt lk 12.)
 Finantsjuht Evelin Normak
andis ülevaate sihtotstarbeliste
vahendite kasutamisest. Valla
eelarvesse on lisandunud 3989
eurot Saku mõisapargi puistu
hooldamiseks, 7068 eurot puuetega lastele lastehoiuteenuse
korraldamiseks ja 19 715 eurot
noortekeskuse projektide läbiviimiseks.
 12 poolt- ja 4 vastuhäälega
võeti vastu Saku valla eelarvest
sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning vältimatu sotsiaalabi andmise kord.
Eraldi hääletati revisjonikomisjoni esitatud muudatusettepanekut viia sisse koduse lapse toetus, mida enamik aga ei toetanud
(11 vastu, 1 erapooletu ja 4
poolthäält).
 Suunati teisele lugemisele Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

2014-2026. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 1. september kell 17. (Vt lk 5.)
 Algatati detailplaneeringu
koostamine Tänassilma küla
Lätte kinnistul. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Lätte kinnistu kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine
ärihoone ehitamiseks.
 Algatati detailplaneeringu
koostamine Männiku küla Valdeku karjääri kinnistul ja lähialal. Planeeringuga määratakse
ehitusõigus supelranna teeninduseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning lahendatakse karjääri ümbruse parkimisala.
 Otsustati taotleda riigilt vallale Jälgimäe külas Murimetsal
asuv 0,45 ha suurune kinnistu,
et MTÜ Murimäe saaks rajada
sinna küla mänguplatsi.
VICTORIA PARMAS

Saku valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava

V

olikogu 21. augusti istungil oli esimesel lugemisel Saku valla uus
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
(ÜVK) arendamise kava aastateks 2014–2026. Koostöös ASga Infragate valminud kava tutvustasid Saku vallavanem Janec
Leppik ja Saku Maja juhatuse
liikmed.
ÜVK seaduse kohaselt tuleb
ÜVK arengukava koostada vähemalt 12 aastaks, vaadata üle
vähemalt iga nelja aasta järel ja
vajadusel muuta. Kehtiv kava
on koostatud aastateks 2008–
2020. Kuna seoses suurte projektide valmimisega oleks vaja
kava 70% muuta, siis oli otstarbekam koostada uus kava.
Lisaks tööde planeerimisele
vallas on arendamise kava vajalik ka vee hinna kooskõlastamisel Konkurentsiametiga ning
riigi poolt antavate toetuste ja
laenude taotlemisel – raha
saamise eelduseks on, et tehtavad tööd oleks kirjas ÜVK arendamise kavas.
Uus kava on senisest tundu-

valt põhjalikum, mida näitab ka
selle maht 208 lk (kehtiv 62 lk).
Üle on vaadatud kõigi asulate
vajadused ja tehnilised lahendused, toodud välja põhiprobleemid ning vastavalt sellele on
ÜVK tööd jaotatud kahte perioodi: lühiajaline investeeringuprogramm (2014–2018, kokku
12,5 miljonit eurot) ja pikaajaline programm (2019–2026,
kokku 8,9 miljonit eurot). Perioodi väline osa ehk investeeringud pärast 2026. aastat oleks
18,9 miljonit eurot. Tööde reastamisel võeti arvesse nende pakilisust ehk mõju keskkonnaseisundi parandamiseks ning
püsielanike arvu piirkonnas.
Samuti on oluline võimalike
toetuste ära kasutamine tööde
teostamiseks.
Saku Maja omafinantseerimise võimekus 2014.–2018.
aastaks on 2,5 miljonit eurot.
Kui sellele lisada võimalik toetusraha, saab neil aastatel ära teha järgmised tööd:
1. Rajada Metsanurme reoveepuhasti (see sõltub sellest, mil-

listel tingimustel õnnestub pikendada leping Tallinna Veega);
2. Alustada ÜVK väljaehitamistöid Kasemetsa ja Üksnurme
külas;
3. Rekonstrueerida Kurtna torustikud.
4. Ühendada Saku ÜVK-ga
Juuliku Külaseltsi ja Tammemäe piirkond.
Ülejäänud külade ÜVK rekonstrueerimis- ja ehitustööd
jäävad aastatesse 2019–2026,
Kiisa ja Roobuka piirkonnas
aga veelgi kaugemasse tulevikku.
Kui 2013. aasta seisuga oli
Saku vallas ühendatud ÜVK-ga
5749 inimest, siis 2019. aastaks
prognoositakse kavaga selleks
arvuks 7497 inimest.
ÜVK arendamise kava arutelu jätkub teisel lugemisel volikogu septembri istungil. Muudatusettepanekute esitamise
tähtaeg on 1. september kell 17.
Eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel.
VICTORIA PARMAS

6

Veretu jaht prügile
MtÜ Kodukoht Kiisa on aastaid käinud koristamas prahist
Kiisa metsaaluseid, teeääri ja
avalikku ala. Kuigi peaks olema
iseenesest mõistetav, et praht tuleb panna prügikasti, mitte metsa puu alla rohelise sambla peale, oleme sellele tähelepanu juhtinud ka prahi mahaviskamist
keelavate siltidega. Kõigele
vaatamata oleme ikka olukorras, mis kajastub ilmekalt ka
juures oleval fotol.

Olen murelik kaaskodanike hoolimatu suhtumise pärast, sest
järelkoristamine ei ole jätkusuutlik – prügi tekib metsa alla rohkem, kui seda koristada jõuame.
Üks lahendus oleks paigaldada
metsa kaamerad ja jäädvustada
pahategijate teod kõigile vaatamiseks avalikus inforuumis.
Seniks kuni MTÜ Kodukoht
Kiisa kogub kaamerate rentimiseks või soetamiseks raha, kuulutan välja veretu jahi. Kui keegi suudab jäädvustada fotole või
videole selgelt nähtava numbriga auto ja inimese prahti maha
panemas, siis saatke foto-video
meilile annely@lakiauto.ee.
Pahategijani viiva info eest panen välja 100eurose preemia.
ANNELY-THEA HÄGGBLOM
Kiisa alevikuvanem

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
02.09 13:00-17:00 Laskeharjutus
03.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
04.09 10:00-15:00 Granaadiviske
harjutus
05.09 10:00-13:00 Laskeharjutus
09.09 09:00-17:00 Laskeharjutus
10.-11.09
08:00-19:00 Laskeharjutus
10.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
11.09 09:00-17:00 Laskeharjutus
Info tel 503 4102, manniku@mil.ee
http://harjutusvali.mil.ee
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Uue õppeaasta uuendused
Saku Gümnaasium
Saku Gümnaasium on sel õppeaastal kasvanud umbes 60 õpilase võrra – koolitee võtab jalge
alla 953 last, kes õpivad 36 klassis. Esimesse klassi on tulemas
117 õpilast, avatakse taas viis
klassi. Sellest õppeaastast jääb
algkooli majja vaid viis 1. klassi, viis 2. klassi ja neli 3. klassi.
Algkooli majas on ühest väikesest klassiruumist tehtud arvutiklass ja ühte klassiruumi on
paigaldatud smart tahvel.
Suures majas on õpilased
alates 4. klassidest ja neid on
meil sel aastal kolm - seepärast
on laste arvud seal väga suured.
Ühele neljandale klassile tehti
uus klassiruum raamatukogu
õpikute fondi ruumist ja õpikute
fond tõsteti raamatukogu saali.
Direktori kabinetist tehti üks
inglise keele klass ja direktori
kabinet on nüüd endises majandusjuhataja ruumis teisel korrusel juhiabi ruumi kõrval. Majandusjuhataja kolis aga endisesse sotsiaalainete õpetajate
vaheruumi. Neljandal korrusel
vähendati suure arvutiklassi
ruumi, mille arvelt sai teha juurde haridustehnoloogi kabineti.
Elame sellel aastal jälle põhimõttega, et häid lambaid mahub
palju ühte lauta.
Lapsepuhkuselt on tagasi
klassiõpetaja Maris Kastemäe,
kes alustab 2. klassi õpetajana.
On ka kaks uut õpetajat – poiste
kehalise kasvatuse õpetaja Riho
Siil ja oma esimest õpetaja aastat alustab noor ajalooõpetaja
Anu-Liis Lauk.
Gümnaasiumi 10. klass alustab sel õppeaastal 36 õpilase ja
kolme õppesuunaga, klassijuhatajaks õpetaja Maret Rinne.
Kool läheb üle trimestrite
süsteemile, nagu see on eelmisest aastast juba Kurtna koolis.
See tähendab, et hindeid pannakse kolm korda õppeaasta
jooksul – 28. novembril, 28.
veebruaril ja kooli lõpus 3. juunil. Vaheajad jäävad aga samaks.
Võrreldes senise lühikeste 1. ja
2. õppeveerandite süsteemiga,
annab see rohkem aega kokkuvõtva hinde väljapanemiseks
ning ka jõuluaeg on rahulikum.
Kavas on toredad üritused:

18. septembril on kooli esimesed olümpiamängud, oktoobris
tähistame Saku valla 145. aastapäeva ja kevadel esitame taas
muusikali.

Kajamaa Kool
Kajamaa Kool alustab õppeaastat uue juhiga, kelleks on Lilian
Joosing. Uuest õppeaastast on
koolis ka kaks uut õpetajat –
muusikaõpetaja Kersti Juul ja
klassiõpetaja Merit Suurna. Pikka aega Kajamaa Koolis töötanud käsitööõpetaja Koido Vutt
jäi pensionile. Muusikaõpetaja
Urmi Sinisaar on nüüd aga Saku
Muusikakooli õpetaja. Alates
oktoobrist alustab Kajamaal uue
ringina Tüdrukute klubi, mida
juhendab õpetaja Evelin Lelov.
Uuest õppeaastast muutub
koolis hindamiskord esimeses
kooliastmes, senise numbrilise
hindamise asemel kasutatakse
kujundava hindamise põhimõtteid, andes sõnalisi hinnanguid.

Kurtna Kool
Kurtna Kooli õpilased saavad
sel õppeaastal riietuda pealaest
jalatallani oma kooli vormi –
senistele elementidele mütsile
ja vestile lisandub hulk uusi esemeid. Tumesinise ja oranži põhivärvusega kootud veste ja tüdrukute pihikseelikut ilmestavad
helesinise värvusega triibud
ning kooli logo tikand. Neidudele ja noormeestele on valikus
mustad kootud kardiganid. Kudumite juurde kuuluvad sobivates toonides triiksärgid (helesinine, oranž), polod (oranž, heleja tumesinine) ning mustad püksid ja seelik ning aksessuaaridena seotav ja kummiga lips ning
tüdrukutele lehv.
Kool ootab väga, ja eelkõige
algklassi õpilastelt, oma kooli
vormi kandmist, sest nii tuleb juba varakult oma kooli tunne laste
teadvusse. Vanemalt kooliastmelt ootab kool viisakat ja soliidset riietust sobitatuna koolivormi elementidega. Vormi saab
tellida kooli kodulehe suunava
lingi kaudu alates 30. augustist.
Kurtna kooli huviringide
märksõnadeks 2014./2015. õppeaastal on eesmärk ja väljund,

Saku valla 2014/15.
õppeaasta arvudes
 Valla üldhariduskoolides on
õpilasi 1171, so 70 last rohkem
kui eelmisel õppeaastal
(tüdrukuid on 575, poisse 596)
 Saku Gümnaasiumis: algkoolis
(1.-3. kl) 329 õpilast, suures
majas (4-12.kl) 624 – kokku
953, so 58 õpilast rohkem kui
eelmisel õppeaastal (485
tüdrukut, 468 poissi)
 Kurtna Koolis õpilasi 178, so 9
õpilast rohkem (100 poissi, 78
tüdrukut)
 Kajamaa Koolis õpilasi 40, so 3
õpilast rohkem (28 poissi, 12
tüdrukut)
 Klassikomplekte on kokku 54:
gümnaasiumi algkoolimajas 14,
suures majas 22, Kurtnas 9+1
väikeklass, Kajamaal 8 – sh liitklasse, õpiraskuste kui ka väikeklasse
 Valla koolides on õpetajaid 106,
sh mehi 13
 Uusi õpetajaid on 5 – gümnaasiumis poiste kehaline kasvatus
ja ajalugu; Kurtnas – matemaatika, Kajamaal – muusika, klassiõpetaja-sotsiaalpedagoog
 1. klassi läheb vallas 150 last, so
10 last rohkem kui eelmisel õppeaastal. Saku Gümnaasiumis
alustab viis 1. klassi 117 lapsega, Kurtnas alustab üks klass 26
lapsega ja Kajamaal 7 last
 Saku Muusikakoolis on õpilasi
175, neist põhiõppes 163 (47
poissi, 4 meest, 109 tüdrukut, 3
naist), ettevalmistusklassis 12
last. 1. klassis alustab 33 õppurit
 Õpetajaid on 20, sh mehi 8, 1
uus õpetaja
 Populaarsemad erialad on
klaver ja klassikaline kitarr
 Valla lasteaedades on lapsi
kokku 645 + 24 Nõlvaku lasteaias. Kaksikutepaare 12, sh
Terakeses 8, neist väikses
Terakeses 4
 Koolieelikuid, st järgmisel
aastal kooliminejaid on valla
lasteaedades 164 + 7 last
Nõlvakus + 8 last Tallinna
lasteaedades. Päikesekillus –
69, Terakeses – 59, Kurtnas – 36!
 Lasteaiaõpetajaid 77
(27. augusti andmed)
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Kurtna Kooli koolivorm on inspireeritud kooli sümboolikast. Tumesinise
ja oranži põhivärvusega kudumeid ilmestavad helesinise värvusega
triibud ning kooli logo tikand. Lisaks on kudumite juurde sobivates
toonides triiksärgid, pluusid, polod, püksid, seelik ja aksessuaarid.
Illustratsioon: Norrison

Terake lätlastel külas
TIINA TALMAR
Lasteaia Terake logopeed

T

erakese lasteaia kollektiiv käis kahepäevasel
ekskursioonil Lätimaal.
Esimese päeva eesmärk oli tutvuda ühe Eesti ja kahe Läti lasteaiaga. Teise päeva plaan nägi
ette Riia vanalinna ekskursiooni. Huvi Riia vastu oli tingitud
just sellest, et Riia on selle aasta
Euroopa kultuuripealinn.

Passiivne Valga lasteaed
et aidata igas lapses üles leida
andekus ja tahe. Eriti oluline on
eesmärgistada tegevused just
põhikooli astmes.
Kurtna kool alustab õppeaastat 80 kg meega, mille on
kokku kogunud kolme taru usinad mesilinnud. See on tubli
saavutus, mida kooliperel annab
omas valdkonnas üle lüüa.
Kurtna Kooli lasteaia selle
õppeaasta moto on „Meie pere –
ajast aega“, mis aitab hinnata
pere lugu ja väärtustada sidet
vanavanematega.

Saku Muusikakool
Saku Muusikakoolis alustab 1.
septembril õppetööd 175 õppurit, neist 12 eelklassis ja 163 põhiõppes. Seoses Anneli Leima
töölt lahkumisega tervitab kool
oma meeskonnas uut solfedžoõpetajat, kelleks on Saku vallas
teada-tuntud muusikainimene
Urmi Sinisaar. Urmi on omandanud kõrghariduse muusikaõpetaja-koorijuhi erialal ning
osalenud aktiivselt Saku valla
kultuuri- ja hariduselu kujundamisel, seda nii laulmisõpetajana, ringide ja väiksemate ansamblikoosseisude juhina ning
segakoori Tuljak kunstilise juhina kui ka muusikaõpetajana Kajamaa Koolis.

lasteaed oma kasvukeskkonda,
et selgitada välja tugevused ja
see, mis vajaks arendamist.
Õpetajad analüüsisid oma rühma keskkonda etteantud kriteeriumite järgi, töörühm tegi kokkuvõtte ning selle tulemusel
tehti ka muudatusi. Uuest õppeaastast on kõigis rühmaruumides liiva- ja veemänguvõimalused (spetsiaalsed ratastel kaantega suletavad lauad ja kunstliiv). Välja on kuulutatud konkurss „Lapse üksiolemise paik
rühmas” tähtajaga 31. oktoober.
Soov on igati toetada lapse arengut läbi laste ja õpetajate omaloomingu – omaloodud mängud,
lavastused ja näitused. Uus aasta
peaks tooma muudatusi ka õuealal – vaja on korda teha ringtee
ja luua ronimisvõimalused.

Lasteaed Päikesekild alustab
kolme uue töötaja, uute ideede
ja mänguasjadega. Kannikese
rühma õpetajaabi on Heli Kaselaan, Võilille rühma õpetaja
Tuuli Jürgenson ja Sinilille rühma õpetaja Rutt Enok.
Möödunud õppeaastal uuris

19. augusti hommikul ootas
meid piirilinnas Valgas Maila
Rajamets, linna lasteaia Kaseke
direktor. Lasteaed ise oli väike ja
asus tänavakärast eemal. Meie
jaoks tegi aga Kasekese eriliseks
asjaolu, et lasteaia hoone rekonstrueeriti energiasäästliku
passiivmaja pilootprojektina
Euroopa Liidu regionaalarengu
fondi raha abil. Rekonstrueerimise tulemusena kulub majas
kütteenergiat 10 korda vähem
kui tavalises uues lasteaias ning
küttevajadus on vähenenud vana
amortiseerunud maja omaga
võrreldes 15–16 korda.
Katusele on paigaldatud suur
päikeseküttel põhinev soojaveekollektor, kust tuleb põhiosa
soojast tarbeveest. Rühmades
on spetsiaalsed nõudepesumasinad, mis kasutavad kollektorist
saadavat vett. Siseviimistluses
ja lasteaia sisustuses on kasutatud loodussõbralikke materjale.
Selles lasteaias toimub õppeja kasvatustöö eesti keeles.
Hoones on 1 sõimerühm ja 5
aiarühma. Nimekirjas on praegu
110 last. Majas töötab 17 pedagoogi ja 9 teenindavat töötajat.

Valka muinasjutulasteaed

Lasteaed Päikesekild

Tänu veelaudadele on Karukella
rühma lapsed saanud juba teada,
mis on pindpinevus – kui nööbi hästi
tasakesi vette paned, ei vajugi see
kohe põhja. Foto: SS
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Seejärel külastasime Valka lasteaeda Pasacina, mis tähendab
tõlkes muinasjuttu. Pilku püüdis
lasteaia suur õueala vahva kaasaegse mänguväljakuga, mille
osasid atraktsioone töömehed
veel parasjagu paigaldasid. Renoveeritud kauni värvilise fassaadiga majja sisenedes sattusime aga hoopiski aastasse 1981,
mis on ühtlasi ka selle lasteaia
sünniaasta. Esmamulje alusel
võib öelda, et maja vajaks hädasti renoveerimist ka seest-

poolt ning ideaalvariandis tuleks kogu inventar vahetada
kaasaegsema vastu.
Lasteaed on ehitatud eelmise
sajandi tüüpprojekti järgi 12
rühmale. Praegu on majas 9 rühma. Nimekirjas on 180 last vanuses 1 aasta 6 kuud kuni 7 aastat. Seal töötab 24 pedagoogi –
rühmaõpetajad, võimlemisõpetaja, muusikaõpetaja, logopeed,
psühholoog, metoodik. Abiks
on 16 inimest teenindava personali näol ja tervishoiutöötaja.
Lasteaed on avatud viis päeva
nädalas hommikul kella seitsmest õhtul kella seitsmeni.
Meelde jäi see, et lastele olid
eraldi mängu- ja magamistoad.
Kahjuks meenutasid magamistoad nõukogudeaegseid haiglapalateid, mis on otsast otsani
voodeid täis tuubitud. Tundus,
et ka voodilinad pärinesid lasteaia algusaastatest. Olme pärines
küll aegade algusest, kuid meie
külalistena olime väga oodatud
ja meid võeti vastu suure külalislahkusega. Kolmest külastatavast lasteaiast kostitati just
selles majas meid kommi ja
joogiga. Lasteaia külalisteraamatusse jätsime kõige paremad
soovid tulevikuks.

Kohustuslik tasuta
lasteaed
Edasi viis tee meid Vidzeme
Šveitsiks kutsutud Siguldasse,
mis on üks kaunimaid Läti linnu.
Meid oodati lasteaias Abelite,
tõlkes õunapuu. Abelite lasteaed
oli ilus nii seest kui väljast. Abelite lasteaias olid samuti lastele
magamiseks ja mängimiseks
eraldi ruumid. Kogu mööbel oli
aga ilus ja kaasaegne. Silma
hakkas üllatavalt suur tänapäevaste õppemängude valik.
Majas on 11 rühma, kus lapsi
24–27. Saime teada, et Eesti ja
Läti pedagoogide töös silmapaistvaid erinevusi ei ole. Samamoodi nagu meilgi töötavad
majas rühmaõpetajad, võimlemisõpetaja, muusikaõpetaja ja
logopeed.
Küll on aga teistmoodi asjaolu, et Läti 5–7-aastastele lastele on lasteaias käimine kohustuslik. Lapsevanemad ei maksa
kohatasu maksu. Nad tasuvad
ainult lapse toidukulu eest. 
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Terakese pere alustas uut õppeaastat muljete kogumisega Lätist. Fotod: lasteaed Terake

Valka muinasjutunimelises lasteaias peitus ilusa fassaadi taga 1980. aastate muinasjutt – nõukogudeaegsed kapid, toolid, voodid – ja väga südamlik vastuvõtt.

 Lasteaias on kolm toidukorda
ja toidupäeva maksumuseks on
2.28 eurot. Terve lasteaia lapsed
söövad selleks ettenähtud söögisaalis, mitte oma rühmaruumides nagu meil kombeks.
Sattusime lasteaeda just lõuna ajal, mil lastele pakuti kahekäigulist lõunat – nii suppi kui
praadi. Magustoite laudadel ei
näinud. Kurb oli kuulda, et Läti
õpetajate palgad on madalad.
Ametile vastava hariduseta õpetaja teenib 447 eurot ning vastava haridusega õpetaja 477 eurot
kuus, millest võetakse veel ka
maksud maha.

Muljeid pikaks ajaks
Erinevatest lasteaedadest kogu-

tud muljete saatel pidasime Siguldas pisikese pikniku ning
plaanisime minna ka paljukiidetud kohalikku ilu vaatama. Kahjuks ei soosinud ilmataat meie
edasist ettevõtmist. Tugeva vihmasaju saatel ei jäänudki meil
muud üle kui edasi Riiga sõita.
Enne õhtuhämarust käisime
Riia kesklinnas asuva Radisson
Blu Hotelli 26. korrusel Riia panoraami vaatamas. Meile avanesid hingematvalt kaunid vaated. Õhtupimeduse saabudes sai
igaüks ise võimaluse vabalt Riia
vanalinnas jalutada, istuda mõnes välikohvikus, kuulata elavat
muusikat. Vanalinnas on ööpimeduse saabudes sama elav sagin nagu päevalgi.

Saku Valla Spordikeskus ootab lapsi ja
noori kergejõustiku treeningutele
I klass, treener Maile Mangusson - E, T, N 13.00-14.00
II –IV klass, treener Tiiu Zirnask - T, N 14.00-15.00
V-XII klass, treener Maile Mangusson - E, T, N 14.00-15.00
Treeningud algavad 1. septembrist.
Registreerimine ja info: annelythea@sakuvald.ee, 671 8017

Eesti taasiseseisvumispäeval
nautisime kõik koos Riia vanalinna iidset aurat.
Õpetaja Merje Lilleberg: Tallinna vanalinnaga võrreldes on
Riia vanalinn väga suur. Paljud
sealsed kohad meenutavad Tallinna vanalinna tänavaid. Merje
kiitis ka bussiaknast nähtud
Daugava jõe ümbrust ja Sigulda
loodust.
Õpetaja Silvia Kaljas: Riia
vanalinna juugendstiilis majad
on ilusa ja huvitava arhitektuuriga. Iga maja on omaette kunstiteos. Tänu giidile oskasime seda ka jälgida. Õhtune vanalinn
on hoopis teistsugune kui päevane, nagu oleks kahes erinevas
linnas käinud. Riia jättis külalis-
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lahke mulje. Teenindajatega oli
võimalik suhelda ka vene keeles. Tihti sõidavad inimesed
kaugemale välismaale ning Läti
on jäänud pelgalt transiitmaaks.
Tegelikult tasub Läti jaoks aega
võtta. Läti on ilus maa. Bussiga
sõites nägid Läti külad ja majad
välja nagu oleksime kodumaal.
Nagu oleks kõik üks suur Eesti
olnud. Venemaal ja Poolas on
aru saada, et sa pole Eestis.
Lätlastel on kesised palgad, aga
hinnatase on sama mis meil.
Seoses euro tulekuga on neil
praegu raske.
Õpetaja Raina Koppel: Töökollektiiviga on väga tore kodust eemale minna. Selline üritus värskendab vaimu ja aitab
mõtteid koondada. Samas liidab
niisugune ettevõtmine kollektiivi. Ekskursioonil puutud kokku nende inimestega, keda iga
päev tööl ei näe ja kellega ühes
vahetuses ei tööta. Nii avanevad
silmad hoopis teise kandi pealt.
Kuna reis toimus vahetult enne
puhkuselt naasmist, siis oli see
mõnus sissejuhatus ja taaskohtumine enne pingelist uut tööaastat.
Direktor Eve Laiverik: Meie
majas on tore traditsioon – iga
õppeaasta algab ühisüritusega,
olgu see siis sportlik või kultuuriline, siinpool või sealpool piiri. Tore, et reisile tuli suhteliselt
palju inimesi, kuid oli ka ennastohverdavaid kolleege, kes jäid
vabatahtlikult tööle.
Õpetaja Lii Arusoo: Algul ei
tahtnud ma ekskursioonile minnagi, aga nüüd tahaks esimesel
võimalusel Riiga tagasi minna.
Idamaadest pärit inimeste arvates on Riia nagu väike Pariis.
Õppealajuhataja Marika Järve ning õpetajad Liis Terep ja
Tiina Talpsepp: Lasteaedades
käimine tuleb kasuks. Nähtud
Läti lasteaiad on meie lasteaiast
täiesti erinevad. Võrdlusmoment on olemas. Terakeses on
väga hea töötada.

Uus treeninghooaeg algamas!
Alates 1. septembrist 2014 on võimalik osaleda Saku
Valla Spordikeskuse erinevates rühmatreeningutes.
Info treeningaegade, stiilide ja treenerite kontaktide
(hinnainfo treenerilt) kohta leiad kodulehelt
www.sakuvallaspordikeskus.ee/aeroobika/ ja
http://www.sakuvallaspordikeskus.ee/teenused/
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Sakut külastasid armeenlased
11. augustil külastasid Saku valda Euroopa arengukoostöö
raames aktiivsed armeenia naised Gruusiast. Projekti eesmärk on toetada Gruusias Samtskhe-Javakhetis (kus enamik elanikest on armeenlased) elavate armeenia naiste kodanikuaktiivsuse kasvu, anda neile teadmisi ja oskusi, kuidas Gruusia ühiskonnaelus, poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel kaasa lüüa.
Projekt koosneb mitmest koolitustsüklist ning õppereisist Eestisse. Seekordsel reisil külastati ka Saku valda – käidi
lasteaias Päikesekild, Saku gümnaasiumis ja õlletehases
ning Metsanurme külakeskuses. Ülevaate vallast andsid Saku vallavanem Janec Leppik ja teised vallavalitsuse töötajad.
Viie Eestis veedetud päeva jooksul käisid armeenlased
ka Riigikogus ja mitmetes sotsiaalsetes ettevõtetes ning
kohtusid Eesti ettevõtlike naistega. Projekti rahastab välisministeeriumi kaudu Eesti riik.
ANU VILTROP, projektijuht, MTÜ Kodanikukoolitus

Ettevõtlikud Gruusia armeenlased Sakus omavalitsuslikku tarkust kogumas.

Saagu
valgus
„Tundub uskumatuna! Ei oleks
kunagi arvanud, et tunnen kunagi nii suurt rõõmu tänavavalgustuse olemasolust!“ ütles üks
Arunõmme eramurajooni elanik
pärast seda, kui 14. augustil süttis nende kodude ees tänavavalgustus.
Tänavavalgustuse projekt
Tänassilma külas Arunõmme
elamurajoonis algas eelmise
aasta novembris, mil selle piirkonna elanikud lõid MTÜ Arunõmme Selts ning palusid Saku
Vallavalitsusel võtta arendajalt
SPA PLAZA OÜ-lt vastu Arunõmme-, Arusisaliku-, Arukivija Arumetsa teede tänavavalgustus ning asuda nimetatud tänavaid valgustama.
„Omalt poolt lubasime veel
2013. aastal suurendada kõrgepalgaliste maksumaksjate osakaalu meie elamurajoonis nii, et
vallakassa saaks seda tunda juba
2014. aastal – detsembris registreeris end valda 3 uut maksumaksjat,“ rääkis Arunõmme Seltsi juhatuse liige Henrik Raave.
20. veebruaril 2014 tegi vallavolikogu otsuse omandada vallavara ehk võtta arendajalt tänavavalgustus vastu ja andis vallavanemale volitused sõlmida
arendajaga tänavavalgustusvõrgu omandamisleping. Juunis toimus notariaalne tehing ja tänavavalgustuse paigaldis sai Saku
valla omaks. 6. augustil võttis

Arunõmme
elamurajoonis...
 elab 2014. aasta
augusti andmetel
45 inimest, kellest
25 on täiskasvanud
ja 20 lapsed
 on kokku 12
kodumajapidamist
kolmel tänaval –
Arunõmme, Arusisaliku ja Arukivi
teel
 elavatest inimestest on 20 Saku
valla maksumaksjad
 ehitatakse hetkel
5 uut elumaja
 1. mail 2014 korraldas Arunõmme selts koos Toomaveski
arenduse rahvaga oma esimesed talgud eramukvartali üldkasutatavate teede ja teeümbruste koristamiseks. „Palusime Saku
vallavalitsusel toetada talguid
kokku koristatud prügi äravedamisega. Saime tuge ja oleme tänulikud,“ ütles seltsi üks eestvedajatest Henrik Raave.
 14. augustil pääsesid Arunõmme elanikud pimedas kobamisest – tänavaid valgustab umbes
20 lampi.
Fotod: Märt Kelder, Henrik Raave

elektrilepingu üle AS Saku Maja. 14.08.2014 süttisid lambid.
„See, et postide otsas süttivad õhtul lambid, on pealtnäha
väike asi, kuid selle projekti mõju on palju suurem, kui esialgu
tundub,“ ütles Raave ja lisas.
„Projekt viis kõiki elanikke kaasava MTÜ moodustamiseni
ning kevadiste koristustalgute-

ni. Suurendas kogukonnatunnet, lähendas meie inimesi Saku
vallale nii emotsionaalselt kui
aineliselt, tagatipuks silus ja
korrastas suhteid ka arendajaga.“
Järgmise suurema koostööprojektina plaanib Arunõmme
Selts ette võtta Tänassilma tee
võimaliku pindamisküsimuse.

„Oleme Tänassilma küla rahva seas asja arutanud ja teelõigu
kruusakatte asendamine kõva
kattega on enamiku arvates
prioriteet ja soov number 1,“ ütles Raave. Selles küsimuses on
Tänassilma rahvas oodatud kaasa rääkima ja mõtlema aadressil: www.facebook.com/groups
/arunomme/. SS
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Augustfest – suur suvelõpupidu Sakus kogu perele
Vihmas ja päikeses
kulgenud peopäev
23. augustil Pruulikoja ees pakkus atraktsioone, etendusi ja
tuntud esinejaid. Melu ja tegevust jätkus
hiliste õhtutundideni.
Pärast „Jokker-Joosu
ja nukud” etendust
said lapsed tegelastega ka lähemalt tutvust teha. Fotod: SS

 Hea muusika on Augustfesti üks märksõna. Muhedate lauludega alustanud kahemehebändi Vanad sõbrad vahetas välja tuntud ansambli Traffic (pildil) esinemine.
„Für Elise” ja kõik teised kõlanud menulood panid rahva kaasa elama ning tantsima.
Õhtuhämaruses alustanud Smilersi kontsert kujunes aga pea kahe tunni pikkuseks.
 Lisaks batuutidele võisid julgemad lapsed keerelda ka mullipallides jõeveel.

23. augustil toimus meie naabrite juures Saue vallas
külastamisväärt üritus – Vanamõisa käsitöölaat. Algsest väikesest külalaadast on saanud Eesti suurim käsitöölaat, koos menuka kultuuriprogrammi, Eesti Toidu
Telgi ja mitmesuguste atraktsioonidega kogu perele.
Laata külastab iga aasta pea 10 000 inimest. Laata
korraldab MTÜ Vanamõisa Küla koos küla aktiivi ja
paljude vabatahtlikega.

Vanamõisa käsitöölaat
naabervallas

Väike killuke Vanamõisa käsitöölaata, nagu see
paistis 50 meetri kõrguselt Sky Breakersi benjihüppe platvormilt. Kõik 400 müüjat ning nende
kliendid kahjuks pildile ei mahtunud. Fotod: SS

Ka Saku vabatahtlikud olid teiste päästjate kõrval
rivis ning aitasid lastel veejoaga palli tabada.

Eesti Toidu telgis jälgis telgitäis publikut, kuidas toit
nende silme all valmis. Askeldavad blogija Silja Luide
(Jagatud rõõm) ja Roman Zaštšerinski (restoranide
Moon ja Kolm sibulat peakokk).

Vanamõisa oma sibulatänav
– suured, väikesed, kollased,
punased, palmikus, kotis...
 Osta või silmadega müts.

Saku Sõnumid

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marko Kibuspuu
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
22.08 kell 02.14 teatati tulekahjust Roobuka külas Restauraatori teel asuvas suvilas, kus põles
1-korruselise kivihoone fassaad.
Tulekahju kustutati kella 03.36.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
22.08 kell 02.06 – tulekahju hoones Roobuka külas.
21.08 kell 19.48 – tulekahju garaažiboksis Harku alevikus.
20.08 kell 9.46 - tulekahju hoones Tööstuse t Kohila alevikus.
19.08 kell 19.08 – tulekahju hoones Sanatooriumi t Tallinnas.
16.08 kell 00.57 – tulekahju hoones Maidla külas Saue vallas.
13.08 – Sakus Õuna t lõpus põles ca 100 m2 heinamaad.

Austatud
armsad kliendid!
Kolisime uude kohta –

Tehnika 5, I korrus
(Samati garaažide juures
valge 2-korruseline hoone
tehnoülevaatuse maja kõrval).

Avame 1. septembril
2014! Olete oodatud!
Juuksurid Ilona ja Ave ning
kosmeetik Leila
Kallid kliendid!
Kolisime uude kohta
Pargi 2 (Konsumi II
korrus). Ootame teid!
Õmblejad Tiina ja Reet

Eleringi reostus Keila
jõele ohtu ei kujuta
Kiisa lähedal Kirdalu külas asuvate Eleringi avariireservelektrijaamade keskkonnareostus
Keila jõele ohtu ei kujuta.
„Soo ojast võetud proovid
näitasid tugevat orgaanilist reostust, mis lagunemisel võib tarvitada ära vees oleva hapniku, mille tagajärjel võib tekkida hapnikupuudus ja mis omakorda võib
mõjutada vee-elustikku – esmalt
tundlikumaid organisme, nagu
kalu,“ ütles keskkonnainspektsiooni avalike suhete juht Leili
Tuul, kelle sõnul ei ole aga põhjust Keila jõe tervise pärast mures olla. „Ojas on veehulk väike
ja vool aeglane. Jõkke sattudes
lahjeneks taoline reostus tänu
kiirele voolule ja viimaste päevade vihmasadudele juba mär-

gatavalt. Me konsulteerisime
keskkonnaameti spetsialistidega, kelle sõnul ei tohiks selline
ühekordne reostus Keila jõele
ohtu kujutada. Kui reostus oleks
olnud tõsine, oleks jõest juba
leitud surnud kalu ning muid negatiivsetele tagajärgedele viitavaid märke. Kõige rohkem oli
reostuspaigas biolagunevat kustutusvahtu, naftasaaduste sisaldus proovides oli väike.“
Kiisa lähedal asuvate Eleringi avariireservelektrijaamade
õlipüüdmisseadmest sattus
augusti alguses elektrijaama lähistel voolavasse Soo ojja reostunud vett. Kõige rohkem torkasid elanikele silma vahumäed,
mis olid keskkonda sattunud
kustutussüsteemist. SS

KASS KADUNUD!
Alates 16.08.14 on Saku alevikus kadunud
isane hall pikakarvaline kass, kes reageerib
nimele Otu. Tema eripäraks on valged käpakesed
ja kurgualune ning ta on kastreeritud ja kiibitud.
Otu elab aadressil
Aiandi 1A, Saku
ning teda oodatakse
VÄGA koju!
Leidjale vaevatasu.

29. august 2014

Kuulutused
Projekteerimine, tootearendus, väiksemad metalli- ja
keevitustööd. Abi jooniste
koostamisel ja vanade digitaliseerimisel. Tel nr (+372) 518
7318; e-mail: engrib@engrib.eu;
info: www.engrib.eu
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies Fassaad OÜ, tel 5624 1509 Andres
Paigaldame teie vanale või uuele kodule kõrgkvaliteetse vihmaveerenni soojenduse süsteemi komplekti. Konsultatsioon ja
paigaldus üle Eesti. Knt: 5841
0028 www.rennisoojendus.ee
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Müüa puitbrikett kandiline 145
€ / 960 kg, premium 8mm pelletid 185 € / 960 kg, turbabrikett
110 € / 950kg, klotsid 1,6 € /
kott, lepp 2,5 € / kott, kask 2,8 €
/ kott, tel 5380 3858.
Müüa soodsalt saematerjali
(prusse-laudu-talasid) Kirdalu
külas, hulgihind 120 eurot / tm,
jaehind 140 eurot / tm. Müügiga
on kiire. Tel 528 0616, e-post
ardi.s@neti.ee
Ostan rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu
trükiseid ja dokumente jm
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Ostan maja

Kassi nähes
koheselt helistada

otse omanikult.

504 8409 või
564 4409.

Oodatud kõik
pakkumised.

Tel 5635 4402

Avaldame kaastunnet
Anne Palmistele ema

Südamlik kaastunne
omastele

MARTA
KASELAANE

MARTA
KASELAANE

surma puhul.
Saku Vallavalitsus

surma puhul.
Saku jahiselts

Südamlik kaastunne
Annele ema

Südamlik kaastunne
Anne Palmistele ema

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell.

MARTA
KASELAANE

MARTA
KASELAANE

IRENE REESNA

surma puhul.
Päikesekillu pere

surma puhul.
AS Samat

Südamlik kaastunne
Maimule õe

ÜLLE VIILMA
surma puhul.
Päikesekillu pere

kaotuse puhul siiras
kaastunne lähedastele.
Õie, Harjo, Ellu, Richard

Aasta kuivanud

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

KOHILA MÕISAKOOL ALUSTAB TAAS EELKOOLIGA
Septembris alustab Kohila Mõisakooli ettevalmistusrühm juba kolmandat
tegutsemisaastat. Eelkooli võtame vastu reeglina 6-aastaseid lapsi olenemata nende elukohast.
Programm on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhimõtteid arvestades. Soodustame lastel sujuvamat sisseelamist kooliellu
ning toetame lapse loomulikku huvi hankida uusi teadmisi. Tähtis on see,
et lapsel tekiks eneseusaldus ja positiivne hoiak kooli suhtes.

Koolieeliku õppeprogrammis on omavahel integreeritud:
 keel ja kõne  matemaatika  loodusõpetus  käeline tegevus
 muusika  inglise keel
Inglise keele programmi on välja töötanud õde Mary Vernard. Inglise
keele õpe toetub metoodikale, mida kutsutakse “Total Immersion Method”
– laps asetatakse õppetunni ajal keskkonda, kus kasutatakse ainult inglise
keelt ning uus keel omandatakse läbi erinevate tegevuste ning mitmekesiste materjalide abil. Tundides kasutatakse palju mänge, laule, luuletusi,
erinevaid pilte, mänguasju ning jutte. Kõik uus, mida õpitakse, omandatakse läbi pideva suulise kordamise ning harjutamise.
Kevadel toimub lastele kooliküpsuse uuring ning vanematele tagasiside
andmine läbiviidud uuringu kohta.
Kõigil, kes on läbinud eelkooli programmi, on võimalus tutvusuuringu
edukal läbimisel asuda õppima Kohila Mõisakooli või kandideerida
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi 1. klassi.
Õppetöö hakkab toimuma pealelõunati kahel korral nädalas (2,5 tundi
korraga) vastavalt tunniplaanile. Kooli ettevalmistusrühma õppetöö algab
sel õppeaastal 15. septembril ja lõpeb 17. aprillil. Eelkooli tunde ei toimu
riiklike pühade ajal ja koolivaheaegadel.
Õppemaksu suurus on 2014/2015 õppeaastal 55 € kuus, mis sisaldab
õpetajate, õppematerjalide tasu ja ruumide renditasu. Õpilane kinnitatakse Miikaeli Ühenduse Eelkooli ettevalmistusrühma nimekirja pärast
lepingu sõlmimist lapsevanema ja MTÜ Miikaeli Ühendus vahel.

Eelkooli registreerimine kestab 10. septembrini. Täpsem
info: kohilamoisakool.ee.
10. septembril kl 18 toimub lastevanematele koolitus teemal „Kes on kooliküps laps?“ Lektor on koolipsühholoog
Piret Arro. Oodatud on emad-isad, vanavanemad, lasteaedade ja koolide õpetajad ning kõik huvilised. Koolitus on tasuta.
Koolitusele järgneb eelkooli
lastevanemate koosolek.
Koolituse läbiviimist toetab:

INGLISE KEEL algajatele ja
taasalustajatele 60 ak.t

ootab uusi õpilasi oma
huviringidesse
Saue Noortekeskuses:

Esmaspäeviti kl 18-20. Alates 29.09

INGLISE KEEL
kesktasemele 60 ak.t

 Eelkool 6-7a lastele
 Mängukool 4-5a lastele
 Laulu- ja mänguring 0,8-2,5a
lastele
 Logopeedi kõneravitunnid
 Peojuht laste sünnipäevadele
 Arendavad mänguasjad ja
õppevahendid
www.mangukool.ee,
tel 512 0730

Teisipäeviti kl 18-20. Alates 30.09

INGLISE KEEL
edasijõudnutele 60 ak.t
Kolmapäeviti kl 18-20. Alates 01.10

SOOME KEEL
(erinevad tasemed) 60 ak.t
Neljapäeviti alates kl 18. Alates 02.10
INFO JA REGISTREERIMINE
Riina Joonsaar tel 520 2152
riinajoonsaar@gmail.com
Kursused toimuvad Saku Huvikeskuse
ruumides Teaduse 1 III krs

Ootame lapsi REEDEL, 29.08
kl 17-19 Saue Noortekeskusesse
huviringide tutvumispäevale!

10. septembril
kella 10-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku

sügis- ja talvejalatsite müük.
Parimad hinnad!

MtÜ Kohila Mõisakool juhatus

Esko talu
otsib oma toredasse
meeskonda töökat ja
kohusetundlikku

LÜPSJAT.
Lisainfo
tel 56 475 644

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

670 6876

OÜ Rocco
pakub tööd

kokale
ja

köögi
abitöölisele

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

Batuudi
rent
www.hyppa.ee

Sakus Tiigi tn 2.
Info telefonidel
604 1723 või 509 0318

56 46 11 00
E-N 35% soodsam

tööpäeviti kella 10 – 17

OÜ Hoolega pakub
Koristusteenus:
Kodukoristus, akende pesu

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

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

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

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

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

29. august 2014

KUHU MINNA
Fotode kinkija Uno Ragel
jutustas oma isa tööst ja
oma lapsepõlve mälestustest Sakus. Foto: SS

AUGUST

29. kell 17.30
Metsanurme suvelõpupidu
külakeskuses. Kogupereetendus,
Merike Susi ansambli kontsert
„Üksi üksiolemises”

30. kella 10-14
„Perelt perele“ Kiisa Rahvamajas. Töötoad. Vt lk 16

SEPTEMBER

7. kella 12-14
Lahtiste uste päev Saku Huvikeskuses Saku Valla Maja
(Teaduse 1) III korrusel. Vt lk 2-3

S

aku valla arhiiv sai täiendust väärtuslike fotode
näol – fotod kinkis vallale
Saku kodumajanduskooli aedniku poeg Uno Ragel, kes jutustas oma isa tööst ja oma lapsepõlve mälestustest Sakus.
Rahva seas pruutide kooliks
kutsutud Saku Kodumajanduskool asutati 1923. aastal ja see
töötas kuni 1941. aastani. Hiljem
sai mõisas paiknenud koolist
Uuemõisa põllumajanduskool ja
Saku tehnikum. Uno Rageli isa
Alfred Ragel töötas Sakus
aednikuna aastatel 1934 – 1956.
Uno Rageli sõnul oli tema isa
saanud hariduse Venemaal, kus
ta oli koos onuga, kellest hiljem
sai üks Tallinna linna aednikest,
aastatel 1912–1913 mõisavalitseja juures õpipoisiks. „Sealt sai
isa suurepärased teadmised aiataimedest, aia kujundamisest ja
kõigest, mis puudutab aiapidamist suurel ja väiksemal määral,“ rääkis Uno Ragel.

11. kell 18

1937. aasta suvel
Saku Kodumajanduskooli aias. Õpetaja Alfred Ragel
käis aias ikka ülikond seljas ja lips
ees, ka õpilased
töötasid tihti valgete põlledega.

Porter Racingu laste rattasarja 4. etapp Saku valgustatud
suusarajal (ühisstart). Registreerimine www.porterracing.ee;
FB: https://www.facebook.com/
PorterRacingLasteRattasari.
Osavõtutasu ei ole.

21. kella 10-14

Foto: arhiiv

Koolis juhendas Alfred Ragel koduperenaisteks õppivate
naiste tööd kooli aiandis, kus
neil tuli praktiseerida vaheldumisi teiste õppeainetega – üks
nädal köögis, üks nädal käsitööd, üks nädal laudas ja üks nädal aiandis. Koolis oli kolm kasvumaja, esimeses kasvasid roosid, teises viinamarjad ja kolmandas lilled. Samal ajal hoolitses aednik ka Saku mõisa pargi
eest, hooldades näiteks suuri
roosipõõsaid ja teid.
„Palka sai isa 50 krooni rahas
ja lisaks veel natuuras: leiba,

saia, suvel 3 liitrit ja talvel 2 liitrit piima päevas. Saime süüa ka
kasvatatavaid köögivilju, küll
mitte neid kõige esimesi tomateid-kurke, need läksid müügiks.
Aiasaaduste müügist saadava raha sai meie pere samuti endale,“
meenutas Uno, kelle sõnul tuli
ka temal algklassi poisina rongiga Tallinnasse kooli sõites isa
kasvatatud lilli sinna müügiks
viia. Nii teenis temagi müüjatelt
väikese taskuraha. Praegu elab
aedniku poeg oma vanemate
ehitatud majas Keilas.
ANNE-LY SUVI

Sügistäika Saku Valla Majas.
Müüjaks registreerimine
huvikeskus@sakuvald.ee. Esimesele 50-le lauad! Osalustasu
1,60 makstakse kohapeal.

25. kell 19
Komöödiateatri etendus
„Kvartett“ Saku Valla Maja
suures saalis. Vt lk 16

27. kell 17
Šoti rahvusõhtu Saku Valla Majas. Külas on Šoti kultuuriseltsi
tantsutrupp koos muusikutega,
toimub simman (keili), šoti rahvariiete esitlus ja müük. Tasuta.

28.
Saku Rattapäev rabametsa
terviseradadel.

Harju valdade-linnade spordipäevalt
toodi koju kaheksas koht

14.–15. augustil toimunud Harjumaa kohalike omavalitsuste spordipäeval sai Saku vald (piltidel) suurima tõusja tiitli – saavutades 8. koha,
aastaga tõusti üheksa koha jagu. Vallavalitsuste ja volikogude esindajad võtsid mõõtu nii spordis kui taidluses. Fotod: Heli Veersalu
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Õppeaasta alguse teated
Avaaktused 1. septembril
Saku Gümnaasium
kell 10 – 2.-3. klasside aktus algkooli
aulas, järgneb klassijuhatajatund;
kell 10.40 – 4.-12. klasside aktus
gümnaasiumi aulas, samadel klassidel
kell 10 klassijuhatajatund;
kell 12 – 1.a ja 1.b klasside aktus algkooli aulas, järgneb klassijuhatajatund;
kell 12.45 – 1.c, 1.d ja 1.e klasside
aktus algkooli aulas, samadel klassidel
kell 12 klassijuhatajatund.

Kajamaa Kool
Õppeaasta avaaktus kell 10.

Kurtna Kool
Õppeaasta avaaktus kell 10.30.

Saku Muusikakool
Õppeaasta avaaktus kell 14
Saku Gümnaasiumi aulas.

Valla siseliinide sõiduplaan 1. septembril
HOMMIKUSED VÄLJUMISED
Liin nr 11 Tänassilma 9.20 - Jälgimäe 9.29 - Saku rdtj 9.40
(Infot Nurme tänava peatuste kohta vt lk 5)
Liin nr 12 Soonurme 9.11 - Kiisa 9.18 - Saku rdtj 9.52
Liin nr 14 Ailamäe teerist 9.09 - Rahula 9.23 - Üksnurme 9.31
- Saku Kingu 9.40 - Saku rdtj 9.44
Liin nr 15 Saku rdtj 9.40 - Saku Kingu 9.44 - Kajamaa 9.53 Kiisa 10.01 - Kurtna kool 10.06 - Kirdalu rist 10.09 - Tagadi küla
10.19 - Kurtna kool 10.25
Liin nr 16X Kajamaa 8.58 - Lokuti 9.03 - Kirdalu 9.08 - Tagadi
küla 9.12 - Kurtna Tiigi tn teerist 9.19 - Kiisa kurv 9.25 - Tõdva
9.29 - Kajamaa 9.30 - Kasemetsa 9.34 - Saku rdtj 9.46
Liin nr 219 Roobuka - Kurtna Soonurme 10.04 - Kurtna 10.11
Liin nr 219 Lokuti - Kurtna Lokuti 9.26 - Kurtna 9.31
Liin nr 206 Männiku - Saku Männiku j 9.48 - Õlletehase 9.54
LÕUNASED VÄLJUMISED
Liin nr 21 Saku rdtj 11.30 - Kajamaa 11.44 - Lokuti 11.55 Kiisa 12.05 - Kurtna kool 12.12 - Tagadi küla 12.24 - Kurtna
kool 12.35 - Soonurme 12.23 - Aespa 12.51
Liin nr 22 Saku rdtj 11.33 - Kasemetsa 11.40 - Rehemetsa tee
11.51 - Kiisa 12.01 - Soonurme 12.05 - Aespa 12.12
Liin nr 23 Saku rdtj 11.31 - Murumäe 11.39 - Jälgimäe 11.43 Laagri 11.51 - Tänassilma 11.58
Liin nr 24 Saku rdtj 11.30 - Juuliku 11.35 - Üksnurme teerist
11.39 - Üksnurme mõis 11.51 - Rahula 12.01
Täpsem sõiduplaan on avaldatud Saku valla kodulehel.
Alates 2. septembrist kehtib eelmise
aasta sõiduplaan, mis on üleval valla
kodulehel www.sakuvald.ee → Haridus
→ Õpilastransport. Sõidutoetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele
sõidusoodustuse taotlemise avaldus ja
 taotleda sellega sõidukaarti või
 esitada iga kuu hiljemalt sõiduperioodile järgneva kuu 10.
kuupäevaks nõuetekohaselt täidetud avaldus koos loetavate
sõidupiletitega.
Avalduste vormid on leitavad valla veebilehel www.sakuvald.ee
→ Haridus → Asjaajamisjuhised ja dokumentide vormid.
Sõidukaarte väljastab vallavalitsus alates septembrist.

25. septembril kell 19 Saku Valla Majas
Piletid 11 € (pensionärid, tudengid, lapsed) ja 13 € eelmüügis
vaid Saku Huvikeskuses ja tund enne etenduse algust

ANNE ADAMSI
LAULUSTUUDIO
alustab õpilaste vastuvõttu
SAKU HUVIKESKUSES
Soololauluoskusi treenima ja arendama
on oodatud lapsed, noored, täiskasvanud!
INFO JA REGISTREERIMINE
music.adams@gmail.com
Info tel +372 5663 1916
Tule tutvustavasse tundi Saku Huvikeskuse
LAHTISTE USTE PÄEVAL
7. septembril kl 12-14 ruumis 301

Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

