www.sakuvald.ee

SAKU VALLA LEHT JAANUAR 2016

FOOKUSES:

Saku
vald
150
Lk 2-3

Nr 1 (408) Tasuta

2016 – teedeehituse aasta
Saku vallas.
Millised teed
tulevad juurde ja
millised saavad
tolmuvabaks

Lk 8-9

Poolteist sajandit Saku valda,
külasid palju kauemgi

FOTO: MTÜ SAUE KÜLA

TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

112

Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin

1220

SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
26. veebruaril 2016

Saku vallaraamatukogu kodulehel on võimalik
kaevuda tundideks internetiavarustesse ja
uurida, kuidas elati siinmail aastakümneid ja
isegi aastasadu tagasi. Alamlehel

„Saku valla kodulugu“
on kolm alajaotust: koduloo-wiki ehk Saku
valla oma wikilehekülg, käsikirjad ja fotod.
Lisaks on raamatukogu koondanud kokku
lingid andmebaasidele, kust võib leida
Lk 3
koduloolisi kirjutisi.
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Saku vald

150
16. jaanuaril sai Saku vald 150aastaseks. See auväärne iga väärib
meenutamist, tähistamist ja ülestähendamist. Seda kõike oma valla
ajalehes teemegi, nii esimeses kui
ka järgnevas selle aasta 11 numbris.

S

kandinaaviast laenatud sõna vald oli
kasutusel juba muinasajal ja tähendas
siis kellegi võimu ja mõju. 17. sajandil
tähistati vallana sunnismaiselt mõisa juurde
kuulunud inimesi, 18. sajandil aga lihtsalt talupoegade kogukonda. Pärast pärisorjuse
kaotamist 19. sajandi alguses tekkisid omavalitsusüksused – mõisavallad. 1866. aasta
„Walla kogukonna seadusega“ said aga talupojad endale ise vallavalitsuse valida. Seda
aastat tähistame ka Saku valla sünniajana ja
tõmbame kalendris ringi ümber 16. jaanuarile.
Nii nagu muutusid vallad enne kogukonna
seadust, nii on nad muutunud ka pärast. Saku
valdki ei ole püsinud ei oma piirides ega suutnud kõik need 150 aastat hoida isegi kogu aeg

oma nime. Ka vallamaja on asunud kord Kajamaal, kord Kurtnas, kord Tõdval, kord Kiisal kuni ta 1964. aastal Sakku pidama jäi.
„Kelle või mille tähtpäeva me täna tähistame?“ küsis volikogu esimees Tanel Ots
oma Saku valla 150. sünnipäevapeol peetud
kõnes. „Saku valda ju 150 aasta tagusel kujul
enam pole. Ta on eksisteerinud suuremates ja
väiksemates piirides. Elanud üle mitmeid
okupatsioone ja kogenud vabanemise ja uute
võimaluste tuhinat.
Omavalitsuse ajalugu tähendab ennekõike siinmail tegutsevate aktiivsete ühingute,
seltside ja ettevõtete lugu. Meie ettevõtlusel
on tohutu ajalugu. Tõdvalt on leitud üle tuhande aasta vanune metallurgiakompleks,
Läänemeremaade suurim, kust juba vallutus-

E

t vallal ei ole nii suurt paika,
kuhu kogu vallarahvas ära mahuks ja ka krõbedate miinuskraadidega mõnus pidu pidada oleks, siis
peetakse suur juubelipidu suvel vabas
õhus. Oodatud on kogu valla rahvas!
Külmal jaanuarikuu 16. päeval tähistas Saku vald oma 150. sünnipäeva
aga oma lähemate ja kaugemate

Pidulikud
ajaloolised
hetked
Kandava ja Saku muutsid
sõprussidemed ametlikuks
Volikogu esimees Tanel Ots (vasakul) Kandava ja Saku vahelise koostööprotokolli allakirjutamisel külalistele ja oma Läti
kolleegile Normunds Štofertsile: „Lubage üks kelmikas
võrdlus. Meie senine 15 aasta pikkune tutvus on nagu kihlusaeg või kurameerimine, mis eelneb ametlikule abielule. Oleme tänaseks üksteist piisavalt tundma õppinud, et julgeda ilus
ja toimiv suhe ametlikuks muuta. Loodame, et ametlik suhe
ei tähenda, et ilus aeg on läbi saanud. Olgu see pigem selgeks
märgiks: aeg on kindlamini üheskoos edasi liikuda.“

„Õnne ja elagu!” soovivad Ylöjärvi
valla juhid, linnapea Jarkko
Sorvanto ja volikogu esindajad
Leena Joensivu ja Katja Luojus.

Kätt suruvad Saku vallavanem Tiit Vahenõmm ja Saku linnapea Seiji Yanagida.
Ülitähtsa hetke auks riietusid Saku linnapea ja volikogu esimees Takayuki
Kobayashi kimonodesse, mida kantakse tänapäeval vaid väga pidulikul puhul.
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eelsel ajal soomaagist valmistatud rauda
Euroopasse eksporditi. Siin on 195aastane
õlletehas, millele on lisandunud mitmed tugevad ettevõtjad.
Kindlasti võlgneme oma allesjäämise tänu
pikale hariduselule, mille 145. aastapäeva
hiljuti tähistasime ja sel aastal tähistame Saku gümnaasiumi 85. sünnipäeva. Saku on lahutamatult seotud maaviljeluse instituudiga.
Meie aktiivset kultuurielu märgib Kiisa rahvamaja 60. aastapäev, rahvatantsu rühm
Linda on tähistanud järjepanu tegutsemise
50. ja segakoor Tuljak 45. sünnipäeva. Meil
on tugev spordielu, mis toonud vallale tublisti tuntust. Hiljuti tähistas 50. juubelit Saku
motoklubi, mis oli omal ajal teada kogu
Nõukogude Liidus.“

sõprade seltsis Laagri City kontserdimajas.
Külalisi oli kohal mitmest ilmakaarest.
Kaugemad tulijad olid sõprusomavalitsuste
esindajad põhjast ehk Soomest Ylöjärvilt ja
Liperist, lõunast ehk Lätist Kandavast ja
idast ehk Jaapani Saku linnast. Lääne sõbrad
Rootsist Strängnäsist seekord tulla ei saanud.
Peale aastapäevaõnnitluste kirjutati alla ka
kaks olulist dokumenti.

Õpilasvahetus Jaapaniga
sai kinnitatud
memorandumiga
Samal päeval, kui sõlmiti leping Kandavaga,
kirjutati alla veel üks oluline koostöödokument – Saku valla ja Jaapani Saku linna
õpilasvahetuse memorandum. Kaheksa Saku
ja Kurtna kooli õpilast sõidavad Jaapanisse
juba oktoobris. Jaapani õpilased tulevad vastukülaskäigule järgmise aasta augustis.
Memorandumi sõlmimiseks sõitis Sakku
kuueliikmeline Jaapani Nagano prefektuuri
Saku linna delegatsioon eesotsas linnapea
Seiji Yanagida ja volikogu esimehe Takayuki
Kobayashi ning Jaapani-Eesti sõprusühingu
juhi Masahisa Mizumaga.
Saku linnapea Seiji Yanagida
kirjutas oma hieroglüüfides
allkirja lepingule spetsiaalse
moodsa sulega.

Fotod:
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Kaunistagem Saku kojad
kolme kodu värviga
ehk Saku punarohevalge lipu või mastivimpli võib igaüks endale tellida Liputehasest, kus on kõik andmed
lipu valmistamiseks olemas. Valla põhimäärus ütleb, et
valla lipu võib heisata igaüks, järgides head tava. Kui valla
lipp heisatakse koos Eesti või veel mõne teise lipuga, siis
paigutatakse valla lipp lipurivi tagant vaadatuna vasakule.

Sakul oma
wikilugu
www.sakulugu.ee
Koduloo-wiki kutsus ellu
Saku vallaraamatukogu.
Selle aasta kogumisteema on mälestused, mida
võib igaüks ise koduloowikisse kirja panna

Ajalooliste
fotode galerii
http://lib.sakuvald
(Saku valla kodulugu)
Pildikogu arendamisele
saab iga vallaelanik
kaasa aidata, lisades
fotoallkirjadesse
andmeid piltidel olevate
inimeste kohta,
täpsustades asukohti,
aadresse, aastaid jm

Digiteeritud
käsikirjad

Saku valla
366 päeva
Jäädvustame
juubeliaasta iga
päeva! Pildid saata
annely.suvi@
sakuvald.ee
Info tel 671 2449

S

aku valla 150. sünnipäeva väärikaks tähistamiseks on
Saku vallaraamatukogu ellu kutsunud eraldi Saku
koduloo-wiki aadressil www.sakulugu.ee, kuhu saab
kirjutada ja kust lugeda valla ajalugu käsitlevaid artikleid.
Saku kodulugu saab täieneda ja areneda kogukonna ühistöös. Oodatud on kõik kaastööd, mis kajastavad kohalikku
kultuuri, pärimusi, mälestusi, majandus- ja ühiskondlikku
elu ning jagavad informatsiooni siin elanud ja töötanud inimeste kohta. Selle aasta kogumisteemaks on eelkõige mälestused, mida võib igaüks ise koduloo-wikisse kirja panna, aga soovi korral võib need saata e-postiga sakulugu@
sakuvald.ee või tuua raamatukogusse ka paberil.
Lisaks koduloo-wikile on Saku vallaraamatukogu kodulehelt Saku valla koduloo alajaotusest võimalik siseneda
ka ajalooliste fotode galeriisse. Ka selle arendamisele
saab iga vallaelanik kaasa aidata, lisades fotoallkirjadesse
andmeid piltidel olevate inimeste kohta, täpsustades asukohti, aadresse, aastaid jm.
Täienduste tegemiseks wikis tuleb luua konto ja pildigaleriis raamatukogu kasutajana või ID-kaardiga sisse logida. Wikis õpetab info lisamist lehel olev juhend, kuid alati võib abi saamiseks pöörduda raamatukogu töötajate poole. Koduloo-wikis oli 21. jaanuari seisuga 31 artiklit, 58
faili. Registreeritud kasutajate arv esimese paari nädalaga
on 11. Pildigalerii on avatud olnud pool aastat ja seda on
vaadatud 16 000 korda.
Kolmas koduloo all olev alajaotus puudutab digiteeritud käsikirju, mis on nüüd raamatukogu kodulehel kõigile kättesaadavad. Lisaks on raamatukogu koondanud oma
kodulehele lingid andmebaasidele, kust võib leida koduloolisi kirjutisi.

K

utsume üles pildistama igat päeva Saku elust:
hooneid, sündmusi, loodust ja kõike muud, olgu siis
emotsioone, huvitavaid juhtumisi, põnevaid valla
külalisi või olukordi, mis iseloomustavad Saku valda.
Oluline on, et läbi fotosilma jäädvustatu oleks Saku vallas
ja et foto oleks mahult nii suur, et sellest saaks trükkida A3
formaadis pildi.
Pildid saata aadressile annely.suvi@sakuvald.ee. Saku
valla 150. aastapäeva komisjon valib välja iga päeva kohta
ühe pildi ning neist 366st tehakse 2017. aasta jaanuarikuus
mosaiiknäitus Saku Valla Maja II korruse fuajeesse. Projektiga saab liituda kogu aasta vältel. Info 671 2449.

Saku ajalugu sõnas ja pildis
Saku raamatukogu eksponeerib juubeliaasta jooksul 9 osas
vallaga seotud kirjasõna – raamatuid, dokumente, käsikirju, albumeid jm. Veebruari lõpuni üleval olev I osa näitusest hõlmab õlletehase, mõisa ja raudtee ajalugu. Järgnevatest näitustest ja ka kõigist teistest valla juubeliga seotud
sündmustest anname teada vallalehes, märkides need ära
juubelilogoga.
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID
17. detsembri istung
 Saku valla 2015. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine
 Saku valla 2016. aasta eelarve 1. lugemine
 Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2030
1. lugemine
 Saku Vallavolikogu
21.08.2014 määruse nr 11
„Saku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise ning
vältimatu sotsiaalabi
andmise kord” muutmine
 Ehitise peremehetuse
tuvastamine
 Kohaliku tee määramine
 Teehoiukava 2016–2019
kinnitamine ja eelmise kehtetuks tunnistamine / LK 8-9
 Detailplaneeringu (Saku
alevik, Männi tee 21) vastuvõtmine
 Meetme „Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng“ alusel
volikogule pandud ülesannete täitmise delegeerimine
vallavalitsusele
 Vallavalitsuse majandusteenistuse juhi Virko Kolksi
nimetamine vallavanema
nimeliseks asendajaks
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu volikogusse
 Vallavanemale 2015. aastal
tehtud tulemusliku töö eest
tulemustasu 4500 eurot
maksmine
 Sõpruslepingu sõlmimine
Kandava vallaga / LK 2
 Informatsioon sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest

21. jaanuari istung
 Informatsioon sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest
 Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2030
vastuvõtmine / LK 4
 Vallavara omandamine
 Saku valla tunnustusavalduste andmine
 Tegevustoetust taotleda
saavate mittetulundusühingute, seltsingute või sihtasutuste määramine / LK 4
 Projektitoetuse taotluste
hindamiskomisjoni
moodustamine / LK 4

Saku hakkab saama
sooja hakkepuidust
Volikogu võttis ühehäälselt vastu Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016–2030,
mis näeb ette vahetada üks Saku
alevikku kütvast maagaasikatlamajast välja hakkepuidul töötava katlamaja vastu.
Arengukava koostanud valla
soojusettevõtja AS Saku Maja
juhatuse esimehe Marko Matsalu
sõnul võimaldaks suurema maagaasist sooja tootva katlamaja
hakkepuidukatlamaja vastu väljavahetamine gaasiga kütmisest
üldse loobuda, sest uus katlamaja
suudaks kogu aleviku ära kütta.
„Hakkepuiduga kütmine on
keskkonnasõbralikum ja selle
kasutegur gaasi omast palju suurem,“ ütles Matsalu ja lisas:
„Odavamaks küll praeguste gaasihindade juures toasoe inimesele ei muutuks, kuid ka kallimaks
mitte. Küll aga ei sõltu me enam
gaasihinna suurtest kõikumistest. Samas võimaldaks teise,
uuema katlamaja allesjätmine
kasutada kütmiseks ka gaasi, kui
selle hind veelgi langeb.“
Hakkepuidu kasuks otsustati
pärast kolme kütteliigi võrdlust.
Kõige kallim neist oleks kütta
puidugraanuliga (70 €/MWh 1.10. aastal), tükkturbaga kütmine
tuleks sama kallis kui puiduhakkega kütmine (57 €/MWh), kuid
turbakatlamaja soetamiseks ei
ole võimalik taotleda toetust, lisaks on turbahoidla lahtine.
Maagaasiga kütmine maksaks
65 €/MWh.
Matsalu sõnul on hakkepuidu
ladustusala kinnine hoidla, mis
mahutab täisvõimsusel kütmise
korral nelja ööpäeva vajaduse.
„Kui auto toob hakke kohale, tehakse hoidla uksed lahti, ladustatakse ja pannakse kinni. Ei ole
müra ega tolmu. Ka Keilas töötab
kogu süsteem nii,“ selgitas ta.
Katlamaja väljavahetamiseks
soovib Saku Maja taotleda toetust ELi struktuuritoetuse meetmest, kus kaugküttekatelde renoveerimiseks ja kütuse vahetuseks
on Eestile antud 43 miljonit eurot.

Soe vesi
Kuna aastaid tagasi ei olnud kortermajade elanikel võimalik suvel kaugküttega sooja vett saada,
on enamik korteriomanikke pai-

galdanud endale elektriboilerid.
Matsalu sõnul võiks nüüd olla
eesmärk liituda taas kaugkütte
soojaveesüsteemiga, sest nii saadud soe vesi tuleb elektriga toodetust odavam ja majasisene
soojavee süsteem annab ka osa
maja soojusenergia vajadusest.
Lisaks tagab see hakkepuidukatlale tõhusama koormuse suvekuudel ja vähendab soojusühiku
hinda. „Kui päikesekollektorite
paigaldamiseks on võimalik saada 50% toetust ning analüüs näitab projekti tasuvust, siis on kasulikum toota suvist sooja tarbevett päikesekollektoritega,“ seisab arengukavas.

Soojuskadu
Kurtna piirkonnas on uuendatud
nii trassid kui katlamaja, mis
viidi 2010. aastal põlevkivilt üle
pelletiküttele. Kui 12-13% trassi soojuskadu loetakse juba väga heaks tulemuseks, siis Kurtnas jääb see isegi alla 10%. Saku
alevikus said 2011–2013 uuendatud küll kõik kaugküttetrassid, kuid katlamajad on vanad.
Lisaks on Sakus ebaotstarbekaid trassilõike, näiteks 400meetrine Kingu tänava lõik, kus
on vaid üks kütte ja kaks sooja vee
tarbijat ning 70 MWh soojuse
tootmise juures on soojuskadu
320 MWh. Arengukavas soovitatakse kaugküttevõrgu efektiivsemaks muutmiseks sellised trassiosad süsteemist välja lülitada, seejuures toetades sealsete tarbijate
asenduslahenduse väljaehitust.
Kui kõigil kaugküttevõrguga
ühendatud hoonetel on soojusvahetid ning hoonete välispiirded on täiendavalt soojustatud,
on võimalik vähendada kaugkütte võrgus soojuskandja temperatuuri, mis omakorda vähendab trassikadusid. Selline kulude vähendamise võimalus tekib
siis, kui kõik tarbijad on hooned
renoveerinud madala energiakuluga hoonete nõuetele.
2016. aastal valmib Tallinna
Tehnikaülikooli uurimustöö,
mille tulemuseks on soovituslik
tüüplahendus kaugkütte baasil
hoonete energiatõhusaks muutmiseks. Arengukavas soovitatakse selle tulemused hoonete
renoveerimisel arvesse võtta.

Tegevustoetuse
saajate ring laienes
Jaanuarikuu volikogu otsustas
laiendada tegevustoetuse saajate ringi – tegevustoetust saavad
nüüd taotleda ka kolm seltsinguna tegutsevat Saku valla pensionäride ühendust (Kajamaa
Meelespea, Saku Elukaar ning
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka), Saku Diabeetikute Selts,
Saku Valla Invaühing ja Saku
Valla Lasterikaste Perede Ühendus.
Kuna otsuses nimetatud mittetulundusühingud ja seltsingud
on olnud valla kauaaegsed partnerid ning nende tegevus on pidev, siis soovib volikogu aidata
kaasa nende ühenduste arengule
ja võimaldada neil taotleda tegevustoetust. Ka valla arengukavas nähakse ette eakate omaalgatuse toetamist ja ühiskonnaelus osalemist.
Tegevustoetust saab kasutada
näiteks ühenduse ruumide majandamiskulude, transpordi-, side- ja kantseleikulude katmiseks ning põhikirjaliste eesmärkide täitmisel ette nähtud tegevusteks. Maksimaalne tegevustoetuse suurus ühendusele on
500 eurot.

Volikogu kinnitas
projektitoetuse
taotluste
hindamiskomisjoni
Volikogu kinnitas mittetulundusliku tegevuse toetusfondist
projektitoetuse taotluste hindamise komisjoni liikmed, kelleks
on: Teele Raja (rahvatantsurühm Hellad Tallad, naiskodukaitse Männiku jaoskond, Tuhala Kaarli kogudus), Eero Alamaa (Männiku Küla Seltsi juhatus, huvikeskuse bridžiringi juhendaja, Kaitseliit), Merle Kangur (flamenco grupp ja seltsing
Gitanda), Johannes Paldrok
(MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed), Andres Krusell (MTÜ
Saue küla), Anne-Ly Suvi
(Noorsootöötajate Ühendus),
Lembit Makstin (volikogu eelarvekomisjon).

Saku Vallavolikogu
järgmine istung toimub
18. veebruaril 2016
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

val 11.06 ja rattapäeval 01.10.
Anti projekteerimistingimuAlates sellest aastast oleme vallavalitsuse istungite ülevaadetest välja sed tee ja tänavavalgustuse ehijätnud punktid, mille puhul ei selgu objekti või isikut, kelle kohta
tusprojekti koostamiseks aadotsus tehti. Samuti ei kajasta me otsuseid, millele peab heakskiidu
ressil Männiku küla, Nõmmiku
andma veel volikogu. Avaldame vaid kõige olulisema. Protokolle
tee ja Tooma tee (osa); üksikelatäismahus saab lugeda veebist valla dokumendiregistrist aadressil
mu ehitusprojekti koostamiseks
register.sakuvald.ee DokumendiregisterSaku Vallavalitsus
Üksnurme külas Sarapiku tee 2
Vallavalitsuse tegevusVallavalitsuse istungite protokollid.
kinnistul, aiamaja ehitusprojeksustele määrati koha-aadressid ti koostamiseks Metsanurme kü22. detsember
Peremehetute ehitistena võeti ja sihtotstarbed.
las Jõesilma põik 44 kinnistul.
arvele Saku alevikus aadressil 29. detsember
Jäeti algatamata keskkonnaÜksnurme tee 8h asuv silikaat- Anti ehitusluba aiamaja laien- mõju hindamine ja anti ehituskivist garaaž ja Uus-Saku 3c damiseks üksikelamuks aadres- load Saku kiriku ja abihoone
asuv endine silikaatkivist ala- sil Üksnurme küla, Talve tee 43. püstitamiseks.
Määrati Tagadi külas asuvate
jaama hoone.
Anti ehitusluba sidetrassi raReservfondist eraldati 1676 elamu, lauda, maakeldri ja kuuri jamiseks aadressil Tõdva küla,
eurot Saku alevikus Saku-Tõd- teenindamiseks vajalik maa ja Tootmise, Katkuoja, Kontori ja
va ja Rahula-Saku maanteede maaüksuse sihtotstarve.
11342 Saku-Tõdva tee.
Peremehetu ehitisena võeti
ringristmikul purukssõidetud täAnti kasutusload Männimaa
navavalgustusmasti koos liik- arvele Jälgimäe külas Jälgimäe elamurajooni sidekanalisatsioolusmärkide ja toitekaabliga taas- tee 32 asuv puurkaev koos plekk- nile, Oja tn ja Männimaa tn teevoodriga kaetud kaevumajaga.
tamiseks.
dele, tänavavalgustusele, veetoAnti projekteerimistingimu- 5. jaanuar
rustikule, kanalisatsioonitorustised üksikelamu ehitusprojekti Anti projekteerimistingimused kule ja sademevee kanalisatsiookoostamiseks Saku alevikus abihoonete ehitusprojekti koos- nile aadressil Saku alevik, MänÕuna tn 20 kinnistul, aiamaja tamiseks Kajamaa külas Noole nimaa tn ja Oja tn; Nurme tänava
ehitusprojekti koostamiseks tee 8 kinnistul, abihoone ehitus- rekonstrueeritud lõigule Paju tee
Metsanurme külas Jõesilma projekti koostamiseks Kasemet- ristmikust kuni Männituka tänasa külas Hiiemäe tee 3 kinnis- va ristmikuni ning Saku Gümpõik 34 kinnistul.
Anti ehitusload puurkaevude tul, üksikelamu ehitusprojekti naasiumi liiklussõlmele.
rajamiseks Jälgimäe külas Tiidu koostamiseks Metsanurme külas
Anti seltsingule Saku Penkinnistul ja Metsanurme külas Kasemetsa tee 117 kinnistul.
sionäride Ühendus Elukaar liikAnti ehitusload üksikelamu mete pidulike koosviibimiste läKuuseheki tee 4 kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Metsanur- püstitamiseks Tõdva külas Va- biviimiseks tasuta kasutada
me külas Kuuseheki tee 16 kin- na-Kase kinnistul, puurkaevu 17.01, 20.02, 19.03 ja 16.04 Sanistul, abihoone püstitamiseks rajamiseks Üksnurme külas ku Valla Maja II korruse suur
Üksnurme tee 16a kinnistul.
Tagadi külas Sireli kinnistul.
saal ja helitehnika.
Keelduti kasutusloa andmi- 19. jaanuar
Anti kasutusload veetorustikule ja kanalisatsioonitorusti- sest elamule aadressil Juuliku Otsustati sulgeda Saku Lasteaed
kule aadressil Juuliku küla, Juu- küla, Murumäe tee 15.
Päikesekild, Saku Lasteaed TeOtsustati koormata Saku valla rake ja Kurtna Kooli lasteaialiku, Juuliku tee, Karjavärava tee
ja Saku alevik, Nurme tn; ela- omandis olevad kinnistud (Kase- rühmad suveperioodil ajavahemutele Metsanurme külas Aed- metsa küla, Sootee L1; Saku ale- mikul 11.–24. juuli.
niku tee 9 kinnistul, Saku alevi- vik, Teetammi) isikliku kasutusAnti projekteerimistingimukus Kesk tn 3 kinnistul ja Kivi- õigusega Elektrilevi OÜ kasuks. sed elektripaigaldise ehitusproMäärati Saku alevikus Ka- jekti koostamiseks aadressil Sasalu tee 11 kinnistul ning Tänassilma külas Johannese tee 6 narbiku tn 10 asuva aiamaja tee- ku alevik, Viimsi metskond 22
kinnistul, reoveepumplale koos nindamiseks vajalik maa ja maa ja Tamme tee ning üksikelamu
purgimiskohaga aadressil Saku ostueesõigusega erastamise tin- ehitusprojekti koostamiseks
gimused.
alevik, Viimsi metskond 22.
Metsanurme külas Ilmarise tee
Kooskõlastati kavandatava 34 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Jälgi- puurkaevude asukohad Kurtna
Anti ehitusload puurkaevu
mäe külas Ülle kinnistul, Kiisa külas Jõekääru kinnistul ja Jäl- rajamiseks Kasemetsa külas
alevikus Laulu tn 7 kinnistul, gimäe külas Kata kinnistul.
Kirsiõie tee 4 kinnistul, üksikJälgimäe külas Vana-Reedi elamu püstitamiseks ja aiamaja
Metsanurme külas Kuuseheki
tee 16 kinnistul, Tõdva külas kinnistule seati sundvaldus lammutamiseks Metsanurme
Elektrilevi OÜ kasuks.
Vana-Kase kinnistul.
külas Kuresoo põik 13 kinnistul.
Kinnitati „Mittetulundusliku
Määrati Roobuka külas RooJäeti algatamata keskkonnabuka põik 3 asuva aiamaja tee- tegevuse toetuse andmise kor- mõju hindamine ja anti ehitusnindamiseks vajalik maa ja os- ra“ taotlus- ja aruandevormid.
luba elamu lammutamiseks Satueesõigusega erastamise tingi- 12. jaanuar
ku alevikus Juubelitammede tee
mused.
Lubati Saku Kolmiku võistlus- 1 kinnistul.
Jälgimäe külas asuva Lepiku sarjas osalejatel tasuta kasutada
Kooskõlastati kavandatava
katastriüksuse jagamise tulemu- Saku Valla Spordikeskuse ujulat puurkaevu asukoht Üksnurme
sel moodustatavatele katastriük- suusapäeval 24.02, jooksupäe- külas Talve tee 29 kinnistul.

2016. aasta
sotsiaaltoetuste
määrad
Vallavalitsus kehtestas 2016.
aastaks sotsiaaltoetuste
määrad:
 madala sissetulekuga pere
koolitoetus 128 eurot
 puudega lapse haridusasutusse sõidu määr 0,19
senti läbitud kilomeetri kohta
 puudega lapse hooldajatoetuse määr 25,57 eurot
 puudega isiku haridusasutusse sõidu määr 0,19
senti läbitud kilomeetri kohta
 puudega isiku hooldajatoetuse määr 25,57 eurot
 eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse
toetuse määr 32 eurot
 sünnitoetuse määr 320 eurot
 kolme- ja enamalapselise
pere koolitoetuse määr 32
eurot
 matusetoetuse määr 96 eurot

AJALUGU
Volikogu istungilt
12. detsembril 1889
Vallavalitsus oli 1886. aastal
lasknud Traani kõrtsi sulgeda, sest omanik Karl Birkenberg ei olnud aktsiatunnistust välja lunastanud. Nüüd
on mõisahärra Traani koha
oksjoni teel ära ostnud ning
kavatseb selle välja rentida.
Volikogu koosoleku protokollis märgitakse aga, et
Traani kõrts on valla rahvale suureks kahjuks, eriti
noortele inimestele, sest
varem olid seal joomised,
peksmised, vargused ja
muud pahandused toimunud. Viimase kolme aasta
jooksul, kui kõrts oli
suletud, oli vaikne ja rahulik elu olnud. Otsustati
pöörduda kõrgema võimu
poole, et Traani kõrtsi mitte
avada.
Allikas: „Saku sõnas ja pildis”,
Heino Kärblane
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28. jaanuarist hakkab Kiisal postiteenuseid osutama postipunkt, mis alustab tööd Kiisa Vabaajakeskuses. Postipunkti lahtiolekuajad on klientide
jaoks märksa paindlikumad – kui
postkontor pakkus teenuseid vaid
kaks tundi päevas viiel päeval nädalas, siis seda asendav postipunkt on
avatud esmaspäevast reedeni kella
12–18.
Oma teenuste poolest on postipunkt samasugune postiasutus nagu
postkontorgi. Vabaajakeskuses avatav postipunkt võtab viiel päeval nädalas vastu erinevaid saadetisi, makseid ja ajakirjandustellimusi ning
müüb vajalikku postikaupa. Samuti
saavad inimesed sealt kätte kõik saabunud saadetised. Postipunkti teenindab vabaajakeskuse administraator.
Lisaks postkontorisse või postipunkti kohale minemisele on postiteenuseid võimalik tarbida ka oma kodus
kirjakandja vahendusel. Kui inimene
elab lähimast postkontorist või postipunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit,
on tema jaoks kirjakandja koju tellimine tasuta ning tasuda tuleb vaid
tellitavate teenuste eest. Kirjakandjale saab tasuda sularahas.
Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgnevaid teenuseid:
1. kirisaadetise vastuvõtmine/kättetoimetamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi
(sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki vastuvõtmine/kättetoimetamine täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. rahakaartide saatmine;
4. ajakirjandustellimuste vormistamine;
5. maksete vastuvõtt;
6. pensionide väljamaksmine;
7. postimaksevahendite müük.
Kirjakandja saab koju tellida, helistades numbril 661 6616, saates e-kirja
aadressil info@omniva.ee või Omniva e-teeninduses www.omniva.ee.
Samuti saab kirjakandja koju kutsuda,
postitades kirjakasti kutsekaardi.
See, et postiteenused liiguvad parema kättesaadavuse huvides postkontoritest välja kohtadesse, kus inimesed oma igapäevaseid talitusi teevad, on ülemaailmne trend. Seda teed
on mindud nii Saksamaal, Taanis kui
Soomes.
MATTIAS KAIV
Omniva kommunikatsioonijuht

INFORMATSIOON DETAILPLANEERINGUTEST

7.01.2016 toimus Saku Valla Majas (Teaduse 1,
Saku alevik) Saku valla Tänassilma küla Uus-Kirsimäe maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku väljapaneku ajal esitas üks isik ettepaneku suurendada planeeritava ridaelamumaa
krundi maksimaalset ehitusalust pindala 437
m2-lt 600 m2-ni. Avalikul arutelul nõustus Saku
Vallavalitsus esitatud ettepanekuga ning detailplaneeringusse viiakse sisse vastav muudatus.

Saku Vallavalitsuse 19.01.2016. a korraldusega
nr 51 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Tänassilma
küla Linamäe tn 12 maaüksusel. Planeeringu
koostamise vajadus ja eesmärk on Linamäe tn
12 maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning
ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala moodustab Linamäe tn 12 maaüksus ja selle suurus
on ca 7500 m2. Detailplaneering on vastavuses
Saku valla üldplaneeringuga. KSH jäeti algatamata, kuna KSH eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. Planeeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei
ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus
teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/algatatuddetailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 1, Saku alevik).

Alates 8.02.2016. a kuni 21.02.2016. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik)
teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel
(http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_
avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tn L1
kinnistute detailplaneering. Planeeringuala
moodustavad Valdmäe tn 3 kinnistu, Valdmäe tn
L1 kinnistu ja osa Valdmäe tänava maaüksusest
Planeeringuala suurus on ca 26200 m2. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale äri- ja
tootmismaa kruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete
ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga on
kavandatud kokku neli äri- ja tootmismaa krunti. Kruntide maksimaalne täisehitusprotsent
jääb vahemikku 46-48% ning nendele saab ehitada ühe põhihoone ja kuni kaks abihoonet.
Hoonete maksimaalne korruselisus on kolm ja
maksimaalne kõrgus 14 m. Lisaks näeb planee-

ringulahendus ette ühe transpordimaa krundi
moodustamise. Avaliku väljapaneku jooksul on
Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Alates 8.02.2016. a kuni 21.02.2016. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik)
teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel
(http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_
avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Tõdva küla Milkopi kinnistu detailplaneering. Planeeringuala moodustavad Milkopi kinnistu ja
lähiala. Planeeringuala suurus on ca 2,66 ha. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringu eesmärgiks on kolme
äri- ja tootmismaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks.
Lisaks asub planeeritaval alal üks transpordimaa krunt. Äri- ja tootmismaa kruntidele on kavandatud kaubandus-, kiirtoitlustus- ja tootmishoone. Nendele kruntidele võib rajada kuni
kolm hoonet maksimaalse kõrgusega kuni 12 m;
kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 40.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

11.02.2016 kell 15:00 toimub Saku Valla Majas
(Teaduse 1, Saku alevik) Saku valla Jälgimäe küla
Tammoja kinnistu osa detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu. Planeeringu eesmärk on Tammoja kinnistu osakruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2,3
ha. Detailplaneering on vastavuses Saku valla
üldplaneeringuga. Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_
avalikust ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

11.02.2016 kell 16:00 toimub Saku Valla Majas
(Saku alevik, Teaduse tn 1) Saku valla Kasemetsa
küla Uus-Raili ja Raili tee maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Planeeringu eesmärk
on Uus-Raili ja Raili tee maaüksuste kruntideks
jaotamine, hoonestusalade piiritlemine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ning abihoonete
ehitamiseks. Planee-ringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 5200 m2. Detailplaneering sisaldab
Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Eskiislahenduste materjalidega on võimalik
tutvuda Saku valla kodulehel http://www.
sakuvald.ee/ detplaneeringute_ avalikust ning
tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

Miks tõusis purgimisteenuse hind?
PROBLEEM

Postiteenused muutuvad
Kiisa elanikele
kättesaadavamaks

Uuel aastal on mitmed purgimisteenuse osutajad tõstnud märgatavalt
hinda ja tekitanud sellega inimestes nurinat. „Pärast seda, kui nii Saku
Maja kui Tallinna Vesi tõhustasid oma purglate juures kontrolli, ei
õnnestu purgijatel oma koormat kuskile ebaausalt ära sokutada ja nii on
saanud teenus oma õiglase hinna,“ ütles Saku vallavanem. Probleemi
üksikasjadest saad lugeda vallavalitsuse kodulehe uudistest sakuvald.ee.
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Rongisõit kallineb
Alates 15. veebruarist läheb
rongisõit keskmiselt 5% kallimaks. Uued hinnad on avaldatud Elroni kodulehel. Kui
Tallinn-Kiisa pilet maksab praegu 2.20, siis uus hind on 2.40.
Samati bussipilet maksab 2.20.
Kuna Elron nihutab edelasuuna
I tsooni piiri nii, et Männiku
peatus hakkab I tsooni asemel
kuuluma II tsooni, siis kallineb
Männiku küla elanike jaoks sõit
veelgi rohkem. Praegu maksab
pilet Tallinnast Männikule 1.10,
veebruari keskpaigast aga 1.90.
„Lühemate sõitude puhul
lisandub piletihinnale keskmiselt vaid 10 senti, seejuures jääb
mitmetel juhtudel sõidu hind
endiseks,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo, kelle sõnul vajavad rongipiletite hinnad korrigeerimist, kuna Elron suurendab uuel aastal
reisijatele pakutava teenuse
mahtu umbes kuue protsendi
võrra. „Suurenev diiselkütuse
aktsiis ja kasvavad raudtee kasutustasud moodustavad olulise
osa Elroni kuludest.“ Kongo sõnul on võimalik oma sõitu odavamaks muuta, ostes Elroni sõidukaardi, mis annab 10% soodustust, ja kui osta see internetist, saab säästa veel 10%.
Uuendusena saab 15. veebruarist veebist osta vabalt valitava päevade arvuga perioodipileteid, mis annab püsiklientidele
võimaluse oma sõite ökonoomsemalt planeerida. Perioodipiletit on võimalik osta 1–90 päevaks. Elron suurendab rongis
sõidukaardile laetavat miinimumsummat 15 euroni, veebis
saab endiselt laadida summat
alates ühest eurost.

Represseeritul
lihtsam toetust saada
Alanud aastast ühendatakse
okupatsioonirežiimide poolt
represseeritud isikule ette nähtud tervise taastamise toetus ja
sõidusoodustus üheks represseeritu toetuseks, mis on 192
eurot aastas. Enam ei pea toetusi
eraldi taotlema, vaid riik kannab
selle summa represseeritu arvele. Toetus makstakse aasta alguses nendele, kes on varem esitanud tervise taastamise või sõidusoodustuse taotluse.

Õlletehas rajab kahe miljoni
euroga automatiseeritud
efektiivse laosüsteemi

S

aku Õlletehas uuendab ligikaudu kahe miljoni suuruse investeeringuga oma
laosüsteemi, muuhulgas paigaldatakse tehase territooriumil asuvasse laohoonesse robottransporteritele tuginev ning seeläbi
efektiivsust oluliselt tõstev kaubaaluste ladustamise süsteem.
“Meie üks tänavustest suurimatest investeeringutest on suunatud laovõimekuse suurendamisele, seda nii efektiivsuse
tõstmise kui ka tööohutuse parandamise eesmärgil,” ütles Saku Õlletehase juhatuse esimees
Margus Kastein. “Olemasolevate laopindade ümberehituse ja
laiendustööde järgselt võtame
kasutusele automatiseeritud
kaubaaluste ladustamise süsteemi, kus suure osa tööst teevad
tavapäraste tõstukite asemel ära
robottransporterid. Uus süsteem

kasutab efektiivselt ära lao kõrgust, mis annab juurde alusekohti ning võimaldab kasutada
erinevaid ladustamispositsioone erinevate partiide jaoks.“
Kasteina sõnul alustatakse
jaanuari keskel Sakus ehitustöödega, mille käigus paigaldatakse tehase lattu Saksa tootja Jungheinrichi tarnitud riiulisüsteem,
kus kaubaaluste transportimine
käib automatiseeritult. Kui täna
peab tõstukijuht kaubaaluste
laos transportimiseks liiklema
riiulite vahel, siis tulevikus on
tõstukite liikumisala vaid riiulisüsteemi ees ning kaubaalused
liiguvad robottransporterite abil
piki riiulit automaatselt.
“Kõrvuti efektiivsuse tõusuga
kaasneb investeeringuga oluline
kasu ka tööohutuse alal, kuna väheneb tõstukite liikumise intensiivsus,” märkis Kastein.

Saku Maja paigaldab
kaugloetavaid
peaveearvesteid
AS Saku Maja paigaldab kaugloetava peaveearvesti kõikidele
klientidele 2016. aasta jooksul.
Uue arvesti paigaldamiseks võtab Saku Maja töötaja iga kliendiga ühendust ning lepib kokku
paigaldamisaja. Arvestite paigaldamine toimub tööpäeviti.
Pärast kaugloetava peaveearvesti paigaldamist ei pea kliendid enam peaveearvesti näitu
teatama, vaid Saku Maja fikseerib näidu iga kalendrikuu lõpus
ise. Juhul, kui kliendil on lisaks
peaveearvestile paigaldatud ka
lisaveearvesti, siis selle näitu
peab teatama sarnaselt varasema sagedusega. AS Saku Maja

OÜ ROCCO võtab tööle

MÜÜJA
Täpsem info
tööpäeviti kl 10-17
kohapeal Sakus Tiigi 2 või
telefonil 604 1723

AJALUGU: ajaloolisi fakte Saku õllest
 1879. aastal uuris üks Tartu ülikooli dotsent kohapeal müügilolevaid õllesid. Üks
esindaja müüs ka Taaralinnas Saku õlut: 4,4% erlangenit, mis olnud „lagritsa ja kergelt
roiskuma hakanud õunte maitsega“.
 Aastast 1880 pärineb aga järgmine fakt: Saku õlletehase toodangut pakuti Riias
näitusel. Saku õlu pälvis Liivimaa kubermangulinnas teise auhinna ja pronksmedali.
 Üldiselt ei ole õlu kvaliteetne, sest tooraine ei vasta maailma tasemele ja vee ettevalmistus ei ole vajalikul tasemel. Pealegi on õlletootmine orienteeritud „põhjakihile“ (õllekultuuri Eestis ei ole) ja seepärast ei ole otstarbekas toota kvaliteetset sordiõlut. 1988.
 Saku Originaal sündis 1990. aastate algul, kui kaks kanget naist Karin Sepp ja Marge
Kaarma hakkasid Eesti õllekultuuri harima ja arendama. Lähtuti eesmärgist luua uus
kvaliteetõlu, mis selgelt erineks senisest.
Allikad: Saku majandusgeograafia praktikumi aruanne. TRÜ majandusgeograafia kateeder. Tartu 1988
Saku õlletehas 195. Saku Õlletehas AS. Tallinn 2015

1. veebruar on toetuste taotlemise tähtaeg
Mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.
Projektitoetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus ja füüsiline isik. Tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on
aleviku- või külaliikumise arendamine ning volikogu otsusega määratletud eelisarendatava spordiala
klubi ja mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus. Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad
valla kodulehel. Taotlus tuleb kas:
1) esitada digitaalselt allkirjastatuna valla e-posti aadressile saku@sakuvald.ee;
2) tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku vald või
3) saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald 75501, Harjumaa.
Info e-posti aadressil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonidel 671 2405, 528 7877.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
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Raudteepeatused saavad
turvatud rattahoidlad ja
kergliiklusteed
Saku vald sai KIKi raudteepeatuste meetmest 580 000 eurot kergliiklus- ja juurdepääsuteede ning parklate ehituseks raudteepeatuste juurde.
 Kasemetsa raudteepeatuse juures laiendatakse 2017. aastal autoparklat nelja koha
võrra ja rajatakse 18-kohaline piirdeaia ja
varikatusega jalgrattahoidla ning paigaldatakse valgustus ja turvakaamera. Toetus 26
880 eurot.
 Saku raudteepeatuse juurde rajatakse
2016. aastal poolteist kilomeetrit kergliiklusteed mööda vana raudteetammi kuni ristumiseni Soo teega, laiendatakse autoparklat 20 koha võrra ning paigaldatakse jalgrattahoidla koos turvakaameraga. Toetus 254
023 eurot.
 Kiisa raudteepeatusesse rajatakse 2017.
aastal 16-kohaline asfaltkattega autoparkla
ja jalgrattahoidla ning paigaldatakse videovalve. Kasemetsa tee äärde Kiisa-poolsesse
otsa ehitatakse 1100 meetrit kergliiklusteed
(Tõdva–Hageri maantee ristist kuni Revali
tänavani). Kergliiklusteele on kavandatud
ka valgustus. Toetus 172 283 eurot.
 Urda projekt on kahepeale Saue vallaga.
Meie valla poolele rajatakse 2016. aastal
Jälgimäele 760 m kergliiklusteed, mis
ühendub Saue valla teedevõrguga. Kogutoetus Urda projektile 592 517 eurot.
Kokku suunab KIK rongipeatuste ühendamisse teiste transpordiliikidega 12,7 miljonit eurot, millele lisandub valdade omaosalus vähemalt 15%. KIKi eraldatud toetus
tuleb Euroopa Ühtekuuluvusfondist. KIKile laekus raudteepeatuste ühendamiseks
teiste kohalike transpordiliikidega 44 toetustaotlust kogusummas ligi 19 miljonit
eurot. Saku vallas jäi rahastuseta Männiku
raudteepeatuseni viiva Tooma tee äärde
kergliiklustee ehitamine. Põhjuseks tõid
eitava otsuse tegijad liiga väikest rongireisijate arvu Männiku külas.
VICTORIA PARMAS

Libedusteated äpiga
Maanteeamet edastab navigatsiooniäpi Waze kasutajatele infot teetöödest ja ohtlikust
libedusest. Teated põhinevad suurematel
põhimaanteedel paiknevate teeilmajaamade tuvastatud jäähoiatusel. Teeilmajaamad
paiknevad valdavalt Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Tallinn-PärnuIkla, Tallinn-Paldiski ja Tallinna ringteel.
Teeilmajaamad paiknevad umbes paarikümne kilomeetrise vahemaa järel. Ilmajaama läheduses olles ilmub Waze’i kasutajale hoiatus kas jää tekkimise ohust või
juba teel olevast jääst.

Valla tee-ehitus järgmisel neljal
VICTORIA PARMAS

A

asta lõpu viimasel istungil võttis volikogu vastu Saku valla teehoiukava
2016–2019, milles on ära näidatud,
milliseid kohalikke teid ja kui suure summa
eest nelja aasta jooksul ehitatakse ja remonditakse.
Käesoleval aastal on tee-ehitus valla
jaoks prioriteetne valdkond – selleks võtab
vald laenu ning volikogus teisele lugemisele minevas eelarves on selleks ette nähtud
1,19 miljonit eurot. Koos ELi fondidelt tuleva rahaga on vallal teede ehituseks ja remondiks kasutada 2016. aastal 2,85 miljonit
eurot. 2017. aastal on kavandatud selleks
747 000, 2018. aastal 905 000 ja 2019. aastal 353 000 eurot. Samas ei ole järgnevatele
aastatele kavandatud summad väga kindlalt
paigas, sest valitsus ja volikogu vaatavad
teehoiukava igal aastal üle ja muudavad
vastavalt vajadustele ja võimalustele. Mida
kaugemale aastates vaatame, seda ebatäpsemad prognoosid on. Näiteks eelmises
2012–2016 aasta teehoiukavas oli prognoositud tänavuseks aastaks teedele vaid 266
000 eurot.
Majandusteenistuse juhi Virko Kolksi
sõnul sai teede ehituse järjekord ja aeg paika
pandud arvestades kolme kriteeriumit: tee
seisukorda, liiklusohutust ja liiklussage-

Tasub teada teede
hooldamisest talvel
VALLATEED: Saku vallateede talihoolde
üle valvab teemeister, kelle valvetelefon
on 5342 2929 ja e-posti aadress
majandus@sakuvald.ee. Teemeistrit
peaks informeerima juhul, kui mõni
teelõik on jäänud hooldamata või kui
sõiduk on jäänud avalikule teele lumme
kinni ja omanik selle juurest lahkub. Kõik
hooldemasinad on varustatud GPS-tehnoloogial põhineva jälgimissüsteemiga, mille
abil saab teemeister vaadata, milline masin
millist teed ja mis ajal hooldab.
RIIGITEED: vallas asuvaid riigiteid hooldab
talvel AS Nordecon ja infot sõiduolude
kohta jagab maanteeinfokeskus telefonil
1510.

Tasuline lumelükkamine:
 Saku valla läänepiirkonnas OÜ Kalsep –
45,6 eurot tund, tel 513 5136;
 Saku valla idapiirkonnas TÜ Šeiker –
43,2 eurot tund, tel 5400 5452;
 Ülejäänud piirkondades Riab Teedeehituse OÜ – 44,4 eurot tund, tel 5326 9502.
Teehoolduse põhimõtetest loe valla kodulehe www.sakuvald.ee uudistest.

dust. Mõne tee ehitusaeg sõltub aga riigi
tee-ehitusest ja teistest projektidest. Näiteks
2019. aastasse on kavandatud veidi alla 100
000 euro, mis kulub juhul, kui Kiisale hakatakse rajama ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning selle käigus tuleb taastada teid, mida
ei saa teha projektirahast. Juulikult Sauele
suunduva kergliiklustee ehitus võib aga
2018. aasta asemel kavva tulla juba 2017.
aastal, sest on seotud maanteeameti ehitatava Juuliku sõlme valmimisega. „Neid
teid, mille remondiks sel või järgmisel kolmel aastal raha ei jätku, hoitakse korras teehooldusega,“ ütles majandusteenistuse juht.

Kergliiklusteed
Saku valla arengukavas 2012–2025 on eesmärgina kirjas, et valda on ehitatud 40 km
kergliiklusteid. Praegu on võimalik meie
vallas liigelda 34,276 km kergteel ning tänavu on kavas ehitada juurde 9386 meetrit.
Valla raha eest tehakse juubeliaastal korda kaks Saku aleviku väga tähtsat jalakäijate liiklussoont – rajatakse 310 meetri pikkune kergliiklustee Juubelitammede tee äärde ning parandatakse 518 meetrit mõisapargi teid. Neile kulub 71 500 eurot. Mõisapargis on kõige suurem murekoht müüriäärne
tee, mida mööda ka kõige rohkem käiakse.
Suur osa tänavustest kergliiklusteede kilomeetritest valmib aga ELi projektiraha
kaasabil, millele vald lisab omaosaluse –
kokku 1,66 miljonit eurot. Raudteemeetme
raha toel ehitatakse poolteist kilomeetrit
mööda vana raudteetammi Saku raudteejaama kulgevat kergliiklusteed ja Jälgimäe
külla Urda raudteepeatuse juurde 760 meetrit kergliiklusteed. „Linnalähedaste piirkondade“ meetme rahast alustatakse SakuJälgimäe-Tänassilma kergliiklustee ehitust.
See üle 6 kilomeetri pikk tee saab valmis
järgmisel aastal.
Kergliiklusteede projektiraha jagub ka
järgnevaks kaheks aastaks, mil valmib Saue
vallaga kahasse Juuliku-Saue (Olerexini)
kergliiklustee ning veidi üle kilomeetri Kasemetsa kergliiklusteed Kiisa poolsest otsast. Viimasest jääb siis teha veel pooleteisekilomeetrine lõik Revali aiandusühistust
kuni mullu valminud lõiguni.
Peale teede ehitamise ja parandamise
peab vallal jaguma raha ka nende hooldamiseks. Valla teid hooldatakse umbes 185
000 euro eest aastas.
Kõik ülejäänud teed, mis vajaksid samuti
remonti või ehitamist, on kirjas teehoiukava
tulbas „2020+“. Rahaliselt väljendatuna on
meil aastal 2020 „suurest õnnest puudu veel
3 miljonit eurot“, nagu väljendas üks teehoiukava arutanud volikogu arendus- ja
ettevõtluskomisjoni liige.
Teehoiukava saab vaadata valla kodulehelt: www.sakuvald.ee/ arengukavad
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aastal

Suusa-, jää- ja kelguteed ootavad
Suusarajad

2016. aastal
remonditavad ja
ehitatavad teed vallas
TEED
Tänassilma tee (Tänassilma küla)
rekonstrueerimine
1816 m 250 000 €
Kuresoo tee (Metsanurme küla)
rekonstrueerimine
1472 m 140 000 €
Kasemetsa tee lõik Viljandi mnt - Reval
rekonstrueerimine
1115 m 204 800 €
Metsanurga tee (Roobuka küla)
pindamine
1053 m 85 000 €
Väikemetsa tee (Kasemetsa küla)
rekonstrueerimine
963 m
72 560 €
Tooma tee (Männiku küla)
pindamine
900 m
29 500 €
Sprindi tee (Roobuka küla)
pindamine
418 m
25 000 €
Männi tee (Saku)
pindamine
618 m
55 000 €
Tiigi tn lõik (Saku)
korrastamine
130 m
5 200 €
Lepatänava (Jälgimäe küla)
pindamine
96 m
3 500 €
Kivisalu tee (Saku)
rekonstrueerimine
248 m
32 000 €
Staadioni tn (Saku)
pindamine
223 m
8 000 €
Teaduse 4/6 (Saku)
korrastamine
197 m
3 026 €
Karjakopli tee (Üksnurme)
rekonstrueerimine
1359 m 112 118 €
Murimäe tee (Jälgimäe)
rekonstrueerimine
971 m
59 911 €
(jätkub kahel järgmisel aastal)

KERGLIIKLUSTEED
Saku raudteejaam, Vana raudteetammi
kergliiklustee
1515 m 305 013 €
Urda raudteejaam, Urda tee
kergliiklustee
760 m 155 592 €
Saku - Jälgimäe - Tänassilma
kergliiklustee
6283 m 1 200 000 €
(jätkub järgmisel aastal)
Juubelitammede kergliiklustee
310 m
46 500 €
Mõisapargi müüriäärne kergliiklustee
saab uue asfaltkatte
518 m
25 000 €
* korrastamine – väiksemad parandustööd
* pindamine – tee saab tolmuvaba katte
* rekonstrueerimine – suuremahulisem tee
ümberehitus, mille käigus saab tee ka
tolmuvabaks

Saku valla teehoiukava 2016–2019
www. sakuvald.ee/arengukavad

Tänavu on Saku terviseradadel võimalik
talve nautida nii suusatajatel, jooksjatel kui
jalutajatel. Viimastele on valminud 3-kilomeetrine rabametsa jalutusrada, mis on
jalakäija märgiga tähistatud.
Suusaringi pikkused on Sakus 1–7,5 km.
Kui lund sajab pidevalt ja palju, võib juhtuda, et korralik klassika- ja vabatehnikarada
on olemas vaid 2,7 km ringil, millest 1 km
on ka valgustatud. See raudteest aleviku
poole jääv terviserada viib suusatajad ka üle
Saku kõrguselt teise mäe, kus suusatajal on
võimalik nautida kaht laskumist. Ülejäänud, teisele poole raudteed jääv rabametsa
terviserada on hooldatud ja suusaga matkaja saab ka seal hakkama.
Suusamaja koos suusalaenutuse- ja hooldusega on avatud T–R kella 18–21; L–P kella 11–16. Kõige värskemat infot leiab suusaradade kohta üle-eestilisest andmebaasist
terviserajad.ee ja FBst Saku terviserada.
Korralik klassika- ja vabatehnika rada on
ka Kurtna kooli staadionil, kus saab teha
400-kilomeetrise ringi, matkarajal vabatehnikas sõita aga 1,2 km.

Jääväljakud
Sakus, Saku-Tõdva tee ja Teaduse tänava
vahel, Põllumajandusuuringute keskuse
(Teaduse 4/6) taga, on avatud ka jääväljak ja

uisulaenutus. Laenutus on avatud T–R kella
18–21; L–P 11–16; E – suletud. Jääväljak on
avatud huvilistele ka muul ajal (välja arvatud jäävalamiseaegne ja -järgne periood).
Infot jääväljaku toimimise kohta saab Saku
spordikeskuse kodulehelt sakuvallaspordikeskus.ee ja spordikeskuse FBst.
Väljakul on lumesahk ja labidas, millega
saab vajadusel igaüks iseteeninduslikus
korras enne jääle minekut soojendust teha.
Valgustus käivitub automaatselt hämardudes ja lülitub välja kell 23.
Kiisal, Laulu ja Suvila tänava vahelisel
alal ehk Kiisa palliplatsi kõrval tiigil asub
aga looduslik jääväljak koos karusselliga.
Jää paksus on 15 cm. Karussell ootab sõitjaid ja jää uisutajaid! Tiigi servadest alla
saab ka pikka liugu lasta, kui kelk kaasas.

Kelgumäed
Saku alevikus on kaks kelgumäge. Kõrgeim
neist asub Nurme tänaval, suhteline kõrgus
umbes 13 meetrit (võrdluseks Suurel Munamäel 60 meetrit) ning pärast laskumist on
veel 40 meetrit lauskmaad pidurduseks.
Kelguga saab alla lasta ka Saku kelgumäelt,
mis asub jääväljaku läheduses, ja nn lasketiirumäelt Saku rabametsa alguses.
Metsanurmekad tuhisevad alla oma kelgumäelt, mis asub külaplatsil ja on aktiivselt kasutuses. VICTORIA PARMAS

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
29.01 10:00-15:00 Laskeharjutus
30.-31.01 09-12:00 Väliharjutus
01.02 08:00-17:00 Laskeharjutus
02.02 09:00-17:00 Laskeharjutus
03.02 10:00-17:00 Laskeharjutus
03.02 09:30-16:00 Käsigranaatide heitmine
04.02 09:30-16:00 Laskeharjutus
05.02 09:00-17:00 Laskeharjutus
08.02 09:00-18:00 Laskeharjutus
09.-10.02 08-17:00 Laskeharjutus
10.02 10:00-16:00 Laskeharjutus
11.02 09:00-17:00 Laskeharjutus
12.02. 09:00-16:00 Laskeharjutus
15.-19.02* 09-17:00 Väliõppus
15.02 09:00-17:00 Laskeharjutus
16.02 08:00-17:00 Laskeharjutus
17.02 09:00-16:00 Laskeharjutus
17.02 10:00-16:00 Laskeharjutus
18.02 09:30-16:00 Laskeharjutus
19.02 09:00-15:00 Laskeharjutus
20.-21.02 09-12:00 Väliharjutus
22.-23.02 08-17:00 Laskeharjutus
23.02 09:00-14:00 Laskeharjutus
25.02 09:00-16:00 Laskeharjutus
26.02 10:00-15:00 Laskeharjutus
29.02 08:00-17:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse kinni Saku valla avaliku korra
eeskirjas sätestatud piirangutest.
Vajadusel teostab Päästeamet
demineerimistöid. Tel: 503 4102;
internet: harjutusvali.mil.ee;
e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee
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Jaanuari lõpetab
Tallinna Kammerkoor
31. jaanuaril kell 16 esineb Saku Valla Majas kontserdiga Tallinna Kammerkoor.
Tallinna Kammerkoor kogunes helilooja
Uno Naissoo algatusel eksperimentaalkoorina Eesti Heliloojate Liidu juures 1962.
aastal, olles esimene kammerkoor nii Eestis
kui Nõukogude Liidus. Alguses koosnes
koor elukutselistest muusikutest, praegu
laulavad rikkaliku repertuaariga koori ridades valdavalt harrastuslauljad.
Kolm aastakümmet juhatas Tallinna
Kammerkoori praegune audirigent Kuno
Areng, tema kõrval töötasid kooriga Arvo
Ratassepp ja Ants Üleoja. Säravad dirigendid
kaasasid kooritöösse ärksamaid tudengeid ja
nii on kammerkoor olnud paljude aastate
jooksul omapäraseks koorimuusika loominguliseks laboriks noortele dirigentidele. Alates 1994. aastast on koori peadirigent Aivar
Leštšinski, tema kõrval teevad tänavusel
hooajal kooriga tööd professor Ants Sootsi
õpilased Mariell Aren ja Pärtel Toompere
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast.
Pühapäeval kõlab värvikas valik koorimuusikat nii Eesti kui ka teiste maade heliloojatelt. Esimeses pooles esitatakse vaimulikele tekstidele loodud laule, varajasest
muusikast kõlavad näiteks Tomas Luis de
Victoria „O Magnum Mysterium”, Giovanni
Croce „Regina coeli” kahele koorile, nüüdisaegsetest teostest olgu mainitud Leonardo
Schiavo „Una preghiera”, Knut Nystedti
„Thus Saith the Lord”, Andres Lemba „Gloria”. Teises pooles tulevad esitusele Benjamin Britteni meeleolukas „Ballad of Green
Broom” ning kimbuke meie oma Eesti
meistrite viise, millest mõnigi pakub äratundmisrõõmu kindlasti igas vanuses kuulajale. Kontsert on tasuta. ÜLLE DAUT

Kiisa

Aasta lõpus valminud ja lindilõikamisega avatud
Kiisa vabaajakeskus on täistuuridel tööle asunud. Aasta algas uusaasta varahommikusse ulatuva aastalõpuballiga, 8. jaanuaril pidas uues hoones oma sünnipäeva Saku
noortekeskus, 15. jaanuaril käisid meie valla viimast arhitektuuripärli uudistamas valla külalised Soomest, Lätist ja Jaapanist, 6. veebruaril ootab kõiki oma 20. sünnipäevale Kiisa-KurtnaTagadi-Roobuka pensionäride ühendus ning 23. märtsil astuvad lavale Vana Baskini Teatri
näitlejad etenduses „Kaitseingel minu õlal“, piletid juba müügil. Juba 4. märtsil õnnistab lava
etendusega sisse kohalik näitetrupp.

 Postipunkt on
avatud E-R
kella 12–18.
 Noortekeskuses
saab aega
veeta E kella
14–17, T–R
14–19, L ja P
suletud.
Fotod:
Kairi Langund

Tähtis hetk sümboolse tšekiga - noortekeskuse töötajad (vasakult) Aivo Tammela ja Külli Kiika
ning projekti kirjutanud noored Siret Siim, Henri Petrutis, Mirjam Orav ja Vanessa Johanson.
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vabaajakeskuses elu keeb
8. jaanuaril tähistas
Saku Valla Noortekeskus uues Kiisa
vabaajakeskuses
täissaaliga oma 5.
sünnipäeva ja noorsootöö koordineerimise 15. aastapäeva.
Sünnipäeva peaesineja oli lauljatar ja näitleja Kristel Aaslaid,
keda olid kuulama tulnud nii Saku valla kui ka
naabervaldade noored. Üritus lõppes diskoga, mida juhtis DJ Tammela.

Saku valda sadas tunnustust
Marianne Rande, Kiisa Rahvamaja juhataja – Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi laureaat vastupandamatu jonnakuse eest uue kultuuriasutuse ehitamisel
Kiisale.
Ülle Loik, Saku Vallaraamatukogu Kurtna
osakonna raamatukoguhoidja – Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi laureaat
rahvatantsu ajaloo jäädvustamise eest Saku
vallas.
Joosep Sang, orkestri Saku Mandoliinid
juhendaja – Eesti Kultuurkapitali Harjumaa
ekspertgrupi laureaat mandoliiniorkestri ja
-festivali eestvedamise eest.
Priit Grünberg, spordiklubi Porter Racing
eestvedaja – Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi laureaat rattaspordihuvilise koondamise ja tervislike eluviiside propageerimise eest.
Marianne Rande – Harjumaa teenetemärk
Harjumaa kultuurielu edendamise eest.
Anton Noor, Saku Gümnaasiumi huvijuht
– Harju Maavalitsuse tunnustus Silmapaistvaim noorsootöötaja koolis Harjumaal.

TEATED
SAKU DIABEETIKUTE SELTSI talvine sportlik tervisepäev toimub 3. veebruaril Kiisal. Täpsem info Saku päevakeskusest või telefonil 604 1050. Juhatus
NAISVÕIMLEMINE algkoolimaja
võimlas neljapäeviti kell 18.30.
Egle, 5666 9525, egle1.korvas@gmail.com

 Raamatuid
saab lugema ja
laenutama minna
E, T, N kella 11–18,
K 11–19, R 11–16,
L ja P suletud.

SAKU GOSPEL kutsub laulma neljapäeviti kella 18-19.30 Saku palvemajas
Tallinna mnt 8. Lisainfo: 5693 7805 Kaili,
kailikase@gmail.com

 Huvitegevust jagub hommikust õhtuni ja esmaspäevast
pühapäevani. Valida on 16 rahvamaja huvitegevuse vahel.
Info on leitav Kiisa Rahvamaja Facebooki lehelt.

Kui sa pole internetis,
oled siiski olemas
Noortekeskuse sünnipäevapeol said neli
rahvusvahelise projekti „Be Online Without Internet” kirjutanud noort kätte Euroopa Komisjoni1 jaatava rahastusotsuse
koos sümboolse tšekiga 20 240 eurole.
Juulis kogunevadki Rahula külla laagrikeskusesse Talu lisaks Eesti noortele
Itaalia, Belgia, Leedu ja Tšehhi noored, et
arutada ühiselt sotsiaalmeedia kasutamise
ja sealsete ohtude üle.
Lisaks on noortel võimalus osaleda 6.17. maini rahvusvahelises noortevahetuses Tenerifel. Info projekti kohta on noortekeskuse kodulehel ja Facebooki lehel.
EVELIN KÜBERSON
1
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa
Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni
kasutamise eest.

Ki-Ku-Ta-Ro PÜ 20!
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka pensionäride
ühendus saab 6. veebruaril 20-aastaseks – ilus
iga, teeme selle koos veel meeldejäävamaks.
Meid toetavad külalised Mulgist ja Ukrainast,
Sakust ja Kajamaalt, Nõmmelt ja Tallinnast.
Elu huvitavaks ja põnevaks muutmine on
meie endi kätes ja ärge laske levida arvamisel,
et pensionäride ühendus tegutseb ainult valitud
seltskonnaga. See ühendus on mõeldud kõikidele eakatele selles regioonis! Oh, nüüd on see
siis välja öeldud, saab tegutseda lihtsalt ja koos
nendega, kes seda tõeliselt naudivad ja tahavad. Ilmekas näide oli meie jõulupidu – saal oli
rahvast täis ja elevust kui palju – aitäh kõigile,
kes kohale olid tulnud ja koosolemist nautisid.
Ootame siis taas kõiki eakaid 6. veebruaril kell
14 Kiisa Vabaajakeskuses sünnipäeval.
MARIANNE ÕUN Ki-Ku-Ta-Ro PÜ juhatuse nimel
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Saue küla – Saku valla salaküla

MTÜ SAUE KÜLA

S

aue küla, üks väike küla
aastast 1548. Selline lause
seisab meie küla blogi päises. Aastanumber viitab pikale
ajaloole, kuid kes küla nime
GPSi sisse lööb, saab vastuseks,
et sellist küla pole olemas.
Pealinna poolt külale lähenedes on seda suhteliselt keeruline
leida, maanteelt külla viiv mahasõit on suletud. Lõpuks siiski kohale jõudes seisab küla piiril hoopis silt Kanama. Mis toimub?
Oleks nagu pika ajalooga küla,
aga samas tundub, et sellise nimega kohta pole üldse olemas.
Rahu, ainult rahu, ütleks selle
peale üks parimas eas ja parajalt
paks härrasmees. Küla on täiesti
olemas ja et ta nii kergesti leitav
pole, on meie jaoks isegi tore –
ega me ei tahagi seda mõnusat
kohta üleliia reklaamida! Kõik,
kes meie külla esimest korda satuvad, ütlevad, et see koht on nagu hästi hoitud saladus. Suurelt
maanteelt külla keerates oleks
nagu „kauges külas, vanaema
juures“. Mõnusalt auklik külatee, mille mõlemal pool talud,
põllud ja metsatukad, küla keskel ilutseb posti otsas kurepesa,

Suviti on traditsiooniks saanud üritus „Saue küla suvepäev“. Hommikujooga, lastele
maastiku- ja sportmängud ning
päeva lõpetuseks oleme nautinud mõnusat kontserti küla
mänguväljakul. Istuda heade
naabrite seltsis piknikutekil,
kuulata mõnd tippmuusikut esinemas oma koduõuel ning süüa
hõrgutisi küla kodukokkadelt –
see on see meie küla asi, mida
tahame nii ka hoida.

Külakogukonda kuuluvad
ärksad ja toredad inimesed ning
tuntakse rõõmu koostegemisest
ja üksteise aitamisest. Kuna meie
küla suurim vara on meie lapsed,
siis enamik koostegemisi on seotud ikka sellega, et lastel oleks
hea siin elada. Kevadel koguneb
suur hulk külaelanikke traditsi-

oonilisele kevadkoristusele. Mehed lõikavad teeäärset võsa, et
liiklemine oleks võimalikult
ohutu, ja parandavad vahelduva
eduga külateed, millest igale talule kuulub oma lõik. Valla ja
PRIA toetusega on rajatud küla
mänguplats, kus tegevust leiavad nii lapsed kui täiskasvanud.

kadakased karjamaad nagu Muhumaal, lambad ja külaplatsil
möllavad lapsed.
Nii et jah, see küla on täiesti
olemas. Saku valla piiril, ühe
küljega vastu Pärnu maanteed,
naabriteks Rahula ja Jälgimäe.
Saue linnaga seob Saue küla tugev nabanöör – just Saue külast
on välja kasvanud Saue linn.
Sellele faktile viitavad ajalooürikud. Nõukogude ajal, täpsemalt aastal 1976 muutis okupatsioonirežiim Saue küla nime
meelevaldselt ümber Kanama
külaks. 2000-ndate aastate alguses oli meie külas aga n-ö ärkamisaeg – külla kolis hulk noori peresid, kes oma vanavanemate taludesse, kes võtsid südameasjaks vana vallamaja taastamise, kes ehitasid endale täiesti
uue unistuste kodu meie küla rohelusse. Küla ärkas, lapsi hak-

kas juurde sündima ning päevakorda tuli küla järjepidevus, ajalugu ja külanime taastamine.
Alates 1. jaanuarist 2014 on külal taas õige nimi – Saue (teeviidad näitavad küll veel, et elame
Kanama külas, aga ehk ka see
olukord laheneb).
Seega, kui räägime Saue küla
ajaloost, siis ajalugu on meil
kaugele tagasiulatuv. Põnevaid
fakte ajaloost teame, kuna Sauega seonduvat on uurinud Saue
kodu-uurimise seltsing. Teema
on aga nõnda huvitav ja mahukas, et ajaloouurija Lembit Teinbas on koostamas raamatut meie
küla ajaloost. Ootame seda põnevusega, sest koostaja on uurinud
nii vanu ajaloodokumente kui
vestelnud ka nende endiste külaelanikega, kes veel mäletavad
endiseid aegu ja oskavad lähiajaloostki põnevaid lugusid vesta.

Huvitavaid fakte
meie külast:
 Meie külas on hetkel registreeritud 96 elanikku (võrdluseks 2000. aastal vaid 66)
 Meie külas on registreeritud
27 last
 Noorim elanik on sündinud
2015, vanim 1929
 Külas on meeste ülekaal (53 vs
43), kõige rohkem on 1970.
aastal sündinud mehi
 Meie külas on esindatud
vähemalt 4 rahvust
 Külas asub ka üks kortermaja
 Meie külas on sündinud
ooperilaulja Mati Palm ja tema
keraamikust onu Ilmar Palm.
Meie külas elab talupidajast
mandoliinimees Arvo Laud,
rallisõitja Kristen Kelement,
omaaegne tippujuja Aivo Liiv,
kui mainida vaid mõned
kuulsamad nimed.
 Küla põllumaadel asub
kivikalme „Varetemägi”
 Külmarekord seni -34
(05.02.2012)
 Meil on oma blogi:
meiesaue.blogspot.com.ee

Meie küla üks sümbol on
toonekurg. Juba aastaid leiab
igal kevadel üks toonekurepaar
tee tagasi meie külla, kus kured
täpselt keset küla endale väärika
pesa on ehitanud. Lindusid on
üldse meie külas eriliselt palju.
Aastaid külas linnuvaatlusi
teinud ornitoloogide Eet ja
Aarne Tuule sõnul on lindude
hulk ja liigirohkus meie külas
neid alati eriti rõõmustanud.
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Ekstreemne talveorienteerumine võideti joostes
Pühapäeval, 17. jaanuaril tormas Sakus seiklusvõistlusse
ADIDAS Winter Xdream 447
sportlast 149 võistkonnast, kes
joostes, kes ratastel, kes suuskadel. Võitis võistkond Spordipood Duncan.ee, kes läbis kogu
raja joostes. 3-liikmelised võistkonnad pidid tõeliselt talvistes
oludes otsima nelja tunni jooksul üles võimalikult palju Saku
valda peidetud kontrollpunkte.
Lisainfo ja tulemused kodulehel www.xdream.ee.
Foto: Raivo Remmelg

Saku Eesti jooksupealinnaks
REIGO LEHTLA,
MTÜ Saku Maraton
2016. aasta tuleb Sakus teistmoodi kui kõik eelnevad – seda
vähemalt jooksukalendri osas.
MTÜ Saku Maraton korraldas eelmisel aastal Saku maratoni (juulis) ja seejärel ka Saku
sügisjooksu (septembris). Sel
aastal me otsustasime loomapiinamisest loobuda ja koera saba
enam mitte jupphaaval maha
hakkida, vaid haarata härjal otse
sarvedest kinni!
Kuulutame kohe aasta algul
välja Saku pikamaajooksusarja,
mis koosneb neljast hooajalisest
osavõistlusest:
1. Saku talvejooks 6. veebruaril (registreerimine avatud)
2. Saku kevadjooks 9. aprillil
3. Saku suvejooks (endine
Saku maraton) 18. juunil
4. Saku sügisjooks 24. septembril.
Võimalik on valida kolme
klassikalise pikamaajooksudistantsi vahel: 10 km, poolmaraton ja täismaraton (täismaratoni
jooksjad jooksevad kaks korda
läbi poolmaratoni ringi). Rada
on välja mõõdetud Saku valla
asfaltkattega kergliiklusteedele –
see on minimaalse tõusuga, kiire
ja sile jooksurada, kus on lihtne
ka isiklikke rekordeid joosta.
Ajavõtt on kiipidega ja selle
eest hoolitseb OÜ Antrotsenter.
Võistluskeskus on Saku valla
spordikeskuses, samas on ka
riietumine, pesemine ja autasustamine. Süüa saab Saku Pruulikoja pubis talongide alusel.
Kõik lõpetajad saavad osalejamedali, palgatud on fotograaf ja

pildigalerii pannakse pärast
võistlust tasuta allalaadimiseks
internetti välja.
Selleks et ka veidi pinget üles
kruvida, tekitada võistlusmomenti ja äratada tippjooksjate
huvi, kuulutame klubide arvestuses välja karikavõistluse –
Saku pikamaajooksukarika sari.
Saatsime kutsed osalemiseks
kõigile suurematele Eesti jooksuklubidele, eks näe, millised
klubid pakkumisest kinni haaravad. Klubidevahelist arvestust
peetakse 10 km distantsi arvestuses. Iga osavõistluse kolme
kiirema jooksja ajad summeeritakse ja nii selgitatakse välja parim klubi.
Aastaarvestuses summeeritakse omakorda kõigi nelja osavõistluse klubide ajad. Seega
võidab karikavõistluse klubi,
kes jookseb aasta jooksul kõige
kiiremini läbi 3x4x10=120 km.
Karikavõistluse arvestust peetakse ka individuaalselt, seda ka
pikematel distantsidel (poolmaraton ja maraton).
Seega võiks Saku kujuneda
õllekultuuri kõrval ka üheks
Eesti jooksupealinnaks, kuhu
on aastaringi asja nii harrastuskui ka tippjooksjatel. Kõik eeldused selleks on olemas.
Aga pikamaajooksusari pole
veel kõik... Üheks viguralaks,

mis mõlemad – nii jooksmise
kui õllekultuuri – omavahel kokku seob ja on samas atraktiivne
ka pealtvaatajaile, on Õllemiilijooks. Teadaolevalt Eestis seda
veel korraldatud ei ole, loomulik
oleks seda juurutada just Sakus.

Viguriga jooks
Õllemiil on spordiala, kus ühe
miili (1609 m) läbimisel tuleb iga
400 m järel juua 0,33 liitrine õlu,
milles on vähemalt viis protsenti
alkoholi. Seega tuleb distantsi
vältel ära juua neli 0,33-liitrist
õlut. Oksendamine on keelatud.
Õllemiilis on just viimasel
ajal läinud tõtt-öelda juba tõsiseks rebimiseks. Ala harrastavad
nüüd muuhulgas ka tavajooksu
maailmameistrivõistlustel osalenud jooksjad. Ametliku veebilehe www.beermile.com andmetel
on hetkel maailma tippmargiks
kanadalase Lewis Kenti joostud
4:47,17. Naiste tippmark on
ameeriklanna Erin O’Mara nimel: 6:08,51. Eks te proovige
selle ajaga joosta kas või ilma õlleta! Võrdluseks – Eesti kiireim
mees Tiidrek Nurme on ilma õlleta miili jooksnud ajaga
3.59,74.
Kui leiaks sponsori, kel
paarist õllest kahju ei ole, võiks
ka Eesti esimese Õllemiili sel
suvel Sakus ära teha!

Info: MTÜ Saku Maraton: http://sakumaraton.wix.com/jooks
Saku talvejooks: http://sakumaraton.wix.com/jooks#!sakutalvejooks/ccns
FB lehekülg: https://www.facebook.com/sakumaraton/
FB Saku talvejooks:
https://www.facebook.com/events/159376517751428/
Odavam registreerimisvoor kestab jaanuari lõpuni. Saku karikavõistlusele on oodatud ka toetajad/sponsorid ja vabatahtlikud!

Uudne keha ja meele
treening Nia Dance
nüüd ka Sakus!
Milles seisneb Nia treeningu
ainulaadsus ja erilisus, mis mind
kohe esimeses treeningus hetkega ära võlus, nii et ma kontorilaua maha jätsin ja Nia liikumistehnika õpetajaks hakkasin?
Niat on raske kirjeldada, Niat
peab kogema. Pealt vaadates
tundub trenn liiga lihtne ja aeroobikalaadne. Tegelikult aga
on Nia hästi läbimõeldud terviklik treeningprogramm ja eluviisiõpetus, mille taga on üllatavalt
lihtsad ja elulised põhimõtted.
Nia on segu kõigest heast, mida
erinevad treeningstiilid tavaliselt ükshaaval pakuvad: mitmekülgne ja mõnus muusika, füüsiliselt piisavalt tugev tantsuline
liikumine, idamaade võitluskunstidest tuttavad jõulised käeja jalalöögid koos hääletehnikaga, sügav joogalik hingamine
ning keha ja meeli tervendavad
ravitehnikad ehk tunnike terviklikku lähenemist kehale, vaimule, meeltele ja energeetikale.
Nia (neuromuscular integrative
action ehk närvisüsteemi ja lihaste koostööd toetava treeningu) loojad on ameeriklased, kunagised aeroobikatreenerid
Debbie ja Carlos Rosas, kes otsisid stiili, mis oleks kehasõbralik ja treeniks keha pideva teadliku lõõgastumise kaudu, annaks rõõmu liikumisest ja õpetaks oma keha armastama just
sellisena, nagu ta on.
Nia tunnis tekkiv sisemine
rõõm ja tasakaal ning vabadus
liigutada keha eelkõige oma sisetunde järgi ja alles siis harjutuse enda järgi mõjus keha tervendavalt. Õige hingamistehnika
andis energeetilise mõõtme ja nii
tekkiski uus keha ja meele treening, mis erinevalt joogast ja pilatesest on ka aktiivne ja hoogne.
Võlumeetod on sügav joogalik hingamine, mis treenib keha
palju efektiivsemalt kui tavapärane füüsiline treening ning tasakaalustab samas ka närvisüsteemi, energeetikat ja emotsioone. Kutsun kõiki sakukaid, nii
noori-vanu kui mehi-naisi esmaspäeviti kell 19.30 Saku
spordikeskusesse Niat proovima! Proovitreening on tasuta.
SIRLI TANILOO,
treener
LK 18
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MIS JUHTUS
Põhja prefektuur
7.01 kella 11.44 ajal teatati liiklusõnnetusest Tallinna ringtee
21. kilomeetril, kus 56-aastane
Aleksandr kaotas haagisega veoauto Mercedes-Benz Atego üle
kontrolli ja sõitis teelt välja kraavi. Juht toimetati haiglasse.

Põhja päästekeskus
28.12 kell 16.06 teatati, et Saku
alevikus on ühe Tallinna maantee maja korterist näha välja imbumas suitsu. Tähelepanelikud
naabrid sisenesid ühekorruselise
maja korterisse, kustutasid laual
põleva liniku ja paberid ning
aitasid korterist välja vanema liikumisraskustega mehe, kes anti
üle kiirabile. Saabunud päästjad
kontrollisid korteri üle ning ventileerisid toa.
11.01 kell 15.05 teatati, et Roobuka külas põleb elumaja. Inimesi õnnetuse ajal majas polnud, teatajaks oli mööduja. Päästemeeskondade saabudes põles
lahtise leegiga kahekorruseline
elumaja. Päästjad kustutasid põlengu kella 19.43ks. Põlengu
tekkepõhjuse selgitab uurimine.

Tõdva tuletõrjujate kolmas tulemine
Juba detsembrikuust alates on
Saku ja ka ümberkaudsete valdade elanikele tulekahjude korral teiste tuletõrjujate kõrval appi tõtanud ka Tõdva vabatahtlikud päästjad.
MTÜ Tõdva Vabatahtlik
Pääste (Tõdva VPK) asutati 5.
juunil möödunud aastal, valves
hakati olema alates 16. detsembrist. Meeskond koosneb 15 mehest, ühest naisest ja 10tonnise
veepaagiga paakautost ning
asub Tõdva külas OÜ Timbeco
Woodhouse’i antud ruumides.
Ootame Tõdva VPK ridadesse vabatahtlikke, kes on meie tegemistest huvitatud. Meiega
saab ühendust võtta:
e-post: info@todvarescue.ee;
GSM: 533 20 580.
PEETER MAHON
Tõdva VPK komandopealik

AJALUGU
 Tõdva Vabatahtlik Tuletõrjeühing asutati 24. mail
1929 – tegevus lõppes ilmselt Nõukogude Liidu tulekuga. Tegevliikmeid oli:
mehi 66, naisi 10 ja noorliikmeid 9. Varustus: 6 käsipritsi, 7 hüdropritsi, 245
meetrit survevoolikuid.
 Nõukogude ajal asutati
vabatahtlik üksus uuesti
(täpne asutamise kuupäev
teadmata) ja tegutses kohaliku sovhoosi all.
Varustus: GAZ-63 ja mootorpritsid. Tegevus lõppes
1980. aastate lõpus
sovhoosi lagunemisega.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
31.12 kl 15.50 - tulekahju hoones Aespal Marmori tänaval.
2.01 kl 11.22 - tulekahju hoones
Kiili vallas Paekna külas.
8.01 kl 21.56 - liiklusõnnetus
Kiili vallas Sookaera külas.
10.01 kl 11.38 - tulekahju hoones Rae vallas Peetri alevikus.
15.02 kl 19.44 - teele langenud
puu Tammemäe külas Päästekeskuse teel. Puu oli sulgenud
kiirabi ja pääste väljasõidu.
16.01 kl 04.41 - tulekahju hoones Sauel Tule tänaval.
16.01 kl 05.56 - tulekahju hoones Keilas Põhja tänaval.
16.01 kl 17.29 - tahmapõleng
hoones Kurtnas Tiigi tänaval.

Tõdva vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
28.12 kl 16.06 - tulekahju hoones Sakus Tallinna mnt 1a.
02.01 kl 11.21 - tulekahju hoones Kiili vallas Mõisaküla külas.
11.01 kl 12.29 - tulekahju hoones Rae vallas Salu külas.
11.01 kl 15.05 - tulekahju hoones Roobuka külas.

KUULUTUSED
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.
Paigaldan epopõrandaid
(garaažid, terrassid, saunad,
abiruumid, rõdud, trepid,
köögid jne), hinnad mõistlikud.
Küsi pakkumist 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee!
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon 5690 3327.
Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista 56308890
Küttepuud - lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 28 €, metsakuiv okaspuu al 35 €, tarne
al 10 rm, transport hinnas, tel
502 4895, info@pajakapuit.ee
Otsin 8 kuu vanusele poisile
lapsehoidjat 2,5 täispäevaks
nädalas. Kontakt tel 5374 5367,
e-post sofjawork@gmail.com

Avaldame kaastunnet
omastele. Kurtna külarahvas

Kui tunnete, et küttekeha ei anna
piisavalt sooja ja tarbib tavapärasest rohkem kütust siis
kutsuge kutsetunnistusega
KORSTNAPÜHKIJA.
Hinnad soodsad, töö kiire,
korralik ja puhas. Tulen Teile sobival ajal,
sobivad ka õhtud ja nädalavahetused.
Küsi julgelt sobivat aega ja pakkumist:
5621 7151; rain.allert@mail.ee

Nii lahke, töökas, naerul
nägu - just sellisena
tundsime Sind,
LUISE ASUR.
Siiras kaastunne omastele
Kiisa Aianduse perelt

Südamlik kaastunne
Urvele ja Toomasele
EMA ja ÄMMA
surma puhul.
Segarahvatantsurühm
Pangviina

Südamlik kaastunne
Jaan ja Heiki Metsisele
peredega

Avaldame kaastunnet
Laine Sellerile

Avaldame kaastunnet
Markusele kalli

VENNA

ISA

EMA

surma puhul.
Saku Gümnaasiumi
kollektiiv

kaotuse puhul.
Sipsiku rühma õpetajad ja
mängukaaslased

Mälestame
armast vanatädi

LÜLLI METSIST
ja avaldame sügavat
kaastunnet lastele peredega.
Perekond Kontus ja Kougija

Siiras kaastunne lastele
peredega

LÜLLI METSISE
kaotuse puhul.
KI-KU-TA-RO PÜ

surma puhul.
Naaber

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Mälestame kauaaegset
katsejaama töötajat

LÜLLI METSIST
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Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti

Puksiirteenus
ja autoabi
3t kandejõuga autoga
Sakus,
teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

506 4946

Tel 66 00 190, 51 36 999
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

8. veebruaril
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-17.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

Eesti-Soome
jalatsivabriku

tühjendusmüük talvejalatsitele
Hinnad soodsad!

Saku Rendikeskus
Tööriistade ja tehnika rent | Telefon 5089068
Järelhaagiste rent | Üksnurme tee 6, Saku
Kaevetööd, purgimisteenused, puksiirabi
Lumekoristusteenus
Pakume remondi- ja ehitusteenust
www.sakurendikeskus.ee | rendi@sakurendikeskus.ee
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Tule osale Euroopa moodsaima
tootmise käivitamisel!

Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte.
Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest.
Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub
kuni 80 miljoni euroni, mis on üks viimase aja suuremaid
investeeringuid Eesti tootmissektoris.
Kohila Vineer OÜ on kasepuidust spooni ja vineeri valmistav
puidutöötlemise ettevõte. Lõpptooteks on kõrgekvaliteediline
niiskus- või veekindel erinevate pinnakatetega vineer, mille
peamised kasutusvaldkonnad on ehitus, transporditööstus,
laevaehitus ja mööblitööstus.
Avatava tehase käivitumisel lisandub tehases 150 uut töökohta.

Ootame oma meeskonna täienduseks

PUIDUPINGI OPERAATOREID
Peamised tööülesanded:





Tootmisliini häireteta töö tagamine
Töö erinevate seadmetega
Kvaliteedi nõuetest kinnipidamine
Seadme töös tekkinud tõrgete eemaldamine

Sinult ootame:






Kohusetundlikkust
Tehnilist taipu
Täpsust, korrektsust
Arvutioskust vähemalt algtasemel
Iseseisva töö oskust

Kasuks tuleb:



Töökogemus puidutööstuses
Inglise või vene keele oskus vähemalt algtasemel

Omalt poolt pakume:






Püsivat tööd
Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas
tootmishoones
Väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris
tehastes
Vahetustega tööd (12-tunnised vahetused)
Turule vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus
hiljemalt 14. veebruaril 2016
reet.treial@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila.
Võimalik täita ka töölesoovija ankeet kohapeal.
Täiendav info tel +372 5688 8517 Reet Treial

Tule osale Euroopa moodsaima
tootmise käivitamisel!
Manpoweri kliendiks on Kohila Vineer. Ettevõte on asutatud 2011. aastal
ning on Latvijas Finieris gruppi kuuluv ettevõte. Latvijas Finieris on üks
Euroopa juhtivatest vineeritootjatest. Kontserni koguinvesteering oma Eestis
asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljont euroni, mis on üks viimase aja
suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris. Kohila Vineer OÜ peamiseks põhitegevusalaks on kasespooni ja -vineeri tootmine ja tootearendus.

Seoses uue tehase järgmise etapi käivitamisega 2016. aasta
kevadel värbame oma toredasse meeskonda uusi töötajaid.

VAHETUSE MEISTER
Meistri ametikoha põhieesmärgiks on igapäevane tootmise
korraldamine ja tootekvaliteedi tagamine ning tootmistööliste
juhtimine vahetuses.
Sul on varasem töökogemus tootmisettevõttest ja oled juhtinud
meeskonda, oskad mõõta tulemusi, analüüsida probleemide
põhjuseid ning viia läbi muudatusi. Tead, kuidas planeerida
tööd, innustada meeskonda ning tagada puhas ja turvaline
töökeskkond. Oskad eesti keelt, samuti vene või inglise keelt
vähemalt suhtlustasandil. Sulle sobib vahetustega töö,
sealhulgas öövahetused. Kasuks tulevad teadmised
puidutehnoloogiast.
Pakume Sulle võimalust töötada kaasaegses ettevõttes
vastutusrikkal ametikohal, osaleda uuenenud tehase
käivitamisel, meeskonna komplekteerimisel ja võimalust kaasa
rääkida töö efektiivsemaks muutmiseks.

TEHNIK
Ametikoha põhieesmärgiks on tootmistehnika ja -liinide
installatsioon, seadistamine, hooldamine, remont.
Sul on tehnikaalane haridus ja soovitavalt erialase töö
kogemus. Sa räägid eesti keelt, oled usaldusväärne, töökas
ning vastutustundlik, tunned pneumaatikat ja hüdraulikat ning
Sulle sobib vahetustega töö (3 tööl, 3 vaba) sh öövahetused.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmises, eelkõige puidutööstuses ning inglise või vene keele oskus suhtlustasemel.
Pakume Sulle võimalust töötada kaasaegses ettevõttes
tehniliselt vastutusrikkal ametikohal ning osaleda uute liinide
sisseseadmisel, võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi
erialaselt mitmekülgse töö käigus, tööd graafiku alusel.
Kandideerimiseks saada palun oma CV läbi tööotsinguportaali
või saada enda kohta info Manpowerisse, e-maili aadressile:
kandideeri@manpower.ee. Lisainfot saab telefonil 630 6500.

Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 65
aasta rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Me
hoolime inimestest ja sellest, mis rolli mängib töö nende elus. Alates 2004. aastast
oleme Eestis aidanud inimestel leida nende elu- ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Sa
alles sisened tööturule, otsid uusi väljakutseid või planeerid karjäärimuutust - meie
Manpoweris osakame aidata. Unistuste töö leidmine on SINU võimuses.
www.manpower.ee
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NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
SAKUS!
Kutsume vallarahvast
oma silmi kontrollima ja prille ostma!
Ootame teid

10.02.2016 alates kella 10.00
Saku Päevakeskuses aadressil Pargi 27
Nägemiskontrolliks tuleks EELNEVALT REGISTREERIDA
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972

Uued ja kasutatud

varuosad Sinu sõidukile!
Saku piires kohaletoimetamine TASUTA.
Saada päring juba täna
varuosahai@gmail.com  5359 7999
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Uus trenn Sakus – Nia Dance!
Hoogne keha ja meele treening,
kus on mõnus muusika, tants,
võitluskunstid ja tervendav
hingamistehnika! Õpid oma
keha lõdvestama, saad
hea füüsilise vormi ja
tasakaalustad energeetikat!
Lisainfo www.niaeesti.ee
või sirli.taniloo@gmail.com

Saku Valla Spordikeskuses E kell 19.30!
VEEBRUAR 2016

OLEME AVATUD
AINULT ETTE
BRONEERIDES!
BRONEERI AEG:
MARIKEN:

+3725260016
EVE: +3725280782
https://www.facebook.com/SakuFotostuudio

EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
L 06.02 kl 11 Tüdrukute klubi
P 07.02 kl 15 Jumalateenistus
K 10.02 kl 18 Piiblitund: Tähendus
sõnade taga
P 14.02 kl 13 Pühapäevakool
P 14.02 kl 15 Noortejumalateenistus
L 20.02 kl 18 Noorteõhtu
P 21.02 kl 15 Jumalateenistus.
Kl 16.30 täiskogu koosolek
K 24.02 kl 17 Palveõhtu
P 28.02 kl 13 Pühapäevakool
P 28.02 kl 15 Jumalateenistus
ÕPETAJA VASTUVÕTT kokkuleppel tel
5919 7802; magne.molster@eelk.ee
Koguduse koduleht: saku.eelk.ee
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KUHU MINNA
JAANUAR
29. kell 16
Filmiõhtu Kiisa noortekeskuses (Kiisa Vabaajakeskus).

30. kell 16
Tantsujuhtide Aime Tamme 80.
sünnipäeva ja Anna Raudkatsi
130. sünniaastapäeva tähistamine: „Talvised tantsud” Saku
mõisa pargis ja „Vanade seltskonnatantsud” Lõõtspillipoiste
saatel Saku Valla Majas. Vt lk 20

31. kell 16
Tallinna Kammerkoori kontsert Saku Valla Majas. Tasuta. Vt
lk 10

6. kell 10

20. kell 11

Saku talvejooks Saku - Männiku kergliiklusteel ja Saku alevikus
algusega Sakust. Distantsid: 10
km, 21,1 km (poolmaraton) ja
42,2 km (maraton). 14-18a osalejad on oodatud ainult 10 km
distantsile. Võistluskeskus: Saku
Valla Spordikeskus (Tallinna mnt
10, Saku). Lisainfo: http://
sakumaraton.wix.com Vt lk 13

Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

6. kell 14
Pensionäride ühingu Ki-Ku-TaRo 20. aastapäeva tähistamine Kiisa Vabaajakeskuses.

7. kell 12
Saku huvikeskus kutsub
lumelinna ehitama! Vt lk 20

15. kell 19

VEEBRUAR
3. kell 11.30
Diabeetikute tervisepäev Kiisa
rahvamajas. Vt lk 11

Saku-Kiili mälumängu V voor
Saku Valla Maja suures saalis.
Mängu juhivad kilbarid Allar Viivik
ja Mart Vellama.

23. kell 17
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva
tähistamine Kiisa Vabaajakeskuses. Vt lk 20

24. kell 12
Austushetk mälestuskivi
juures Saku mõisapargis.

24. kell 10.30
XIV Saku suusapäev - Saku
Kolmiku 2016 I etapp vabatehnikas Rabametsa terviseradadel.
Osavõtutasu N, N35, M, M40
kuni 22.02 kogu sarjale 12 , suusapäevale 5 . Lapsed, noored,
M55, N50 - tasuta. Eelregistreerimine www.sakuvallaspordikeskus.ee Kohapeal 24.02 kl
9.30-10.30 registreerimine 10 .
Info spordikeskus@sakuvald.ee,

tel 528 7459. Kõigile osavõtjaile
pärast üritust tasuta ujula kasutamise võimalus.

26. kell 19
Kontsert Georg Otsa lauludest Saku Valla Maja suures
saalis. Esineb Eesti Filharmoonia
Kammerkoori solist Rainer Vilu,
klaveril saadab Marrit GerretzTraksmann. Tasuta. Vt lk 18

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus:
„Pilte Türgi lõunarannikult” Mart Aru fotonäitus.
Saku ajaloost: mõisast ja õllest
„Kõik mängivad malet” pühendatud Paul Kerese 100.
sünnipäevale. Soovijatel võimalus
malet mängida!

Saku päevakeskuses:
Fotonäitus „Päevakeskus läbi
aegade”.
Käsitöönäitus. Vt lk 18

RISTSÕNA KOOSTAS VILJAR KIMMEL

aastast 1994
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder

Aadress:
Teaduse 1, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435,
671 2425

Reklaam, kuulutused, kaastööd:
tel 671 2425,
e-post ss@sakuvald.ee
Levik:
tasuta igasse Saku valla postkasti

Tellimine mujale:
toimetus - tel 671 2425,
e-post ss@sakuvald.ee
Ühe numbri hind 0,50
Trükk: AS Rebellis
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KROONIKA
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Saku Vallavalitsuses detsembris 2015
registreeritud Saku laste sünnid

Merilii Rande
Riho Saarts
Kendra Lorents
Elli Zimmermann
Jakob Mõttus
Pärtel Pärnoja
Raian Sten Aripmann

Saku Vallavalitsuses detsembris 2015
registreeritud Saku elanike surmad

Maie Polma
Kalju Ansi
Maria Adamson
Meida Põlluste
Luise Asur
Lülli Metsis
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