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Rail Balticu raudtee
trassi koridori asukoha määramise
Harju maakonnaplaneeringu ja
keskkonnamõju hindamise aruande
avalik arutelu toimub

1. septembril kell 18
Saku Valla Maja (Teaduse 1) saalis.
Kõik huvilised on oodatud osalema!

Tänu LC Sakule on Saku vald saanud sel
suvel juurde kolm lauatennise lauda. Juba
mõnda aega Saku aleviku keskel, vallamaja taga asuvale lauale lisandusid
augustis sarnased pingpongi mänguplatsid ka Saku spordikeskuse juurde, Kiisa
vabaajakeskuse kõrvale ja Kurtna kooli
õuele.
20. augustil laua reketilöökidega avatuks kuulutanud Kiisa rahvamaja juht
Marianne Rande kinnitas, et noored on
laua täiesti omaks võtnud.„See siin on küll
ametlik avalöök, kuid Kiisa noored hakkasid lauda kasutama kohe, kui see meie
maja kõrvale jõudis,“ ütles ta.
Lk 9
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Saku vald nagu mitmed teisedki ümberkaudsed omavalitsused tähistab
tänavu oma 150. sünnipäeva. Juubelite puhul on ikka kombeks meenutada
minevikku, aga vaadata ka tulevikku. Osa eelnevate põlvkondade teadmisi,
arusaamu ja kogemusi on kirja pandud, kuid osa elab vaid inimeste
mälestustes. Et väärt vaimne tarkus ei häviks ja et ka 150 aasta pärast
teaksid inimesed, kuidas siin paigus 150, 300 või ka lausa 1000 aastat tagasi
elati, on mitmed ajaloohuvilised seda usinasti talletama hakanud. Kuna
praegune Saku vald asub mitme endisaegse kihelkonna maadel, siis võib
meie valla ajalugu leida ka naabrite talletustest.

Mälestused
tallele

Juba ilmunud
Saku valla külad Saue raamatus
Suve alguses ilmus Lembit Teinbasi ajalooraamat „Saue. Möödunud aegade kaja“. Kuigi raamatu pealkiri lubab kirjutada Saue ajaloost, siis käsitleb see 368-leheküljeline raamat lisaks Sauele ka endise Saue valla all olnud, kuid täna Saku valla haldusesse kuuluvate Tänassilma, Pääsküla, Jälgimäe, Rahula, Üksnurme ja Saku külade ja mõisate eluolu ning olulisemaid sündmusi. Raamatut
saab osta otse autorilt või Saku raamatukogust. Info: Lembit Teinbas 52 35 484, 53 436
238; e-mail: tlembit@gmail.com

Õlle juubeliraamat
Uuematest väljaannetest käsitleb Saku valda
veel eelmisel aastal õlletehase juubeliks valminud „Saku Õlletehas 195: Eesti õllekultuuri edendamine 1820-2015“, autor Küllo
Arjakas, vahetekstid kirjutas Mart Juur.
Kirjastas Menu kirjastus. Müügil raamatukauplustes. Lisaks arhiivi materjalidele ja
ajaloolase Heino Gustavsoni käsikirjale jagavad raamatus mälestusi ja tähelepanekuid
õlleteo kohta ka tehase endised töötajad.

Autasude nostalgia
2015. aastal ilmus Aivar Rätsepso koostatud
80leheküljeline kataloog „Eesti NSV kolhooside ja sovhooside märgid“, kus on ligi
1500 märki, sealhulgas ka Saku valla territooriumil olnud kahes majandis Saku Näidissovhoosis ja Kurtna Linnukasvatuse Katsejaamas jagatud aumärgid. Kataloogi saab
osta autorilt aivar.aivar1@gmail.com, tel
557 9826.

Saku Näidissovhoosi ja
Kurtna Linnukasvatuse
Katsejaama
märgid.

Järjekordne ajalooraamat Jälgimäe küla mehe
Lembit Teinbasi sulest
Kartulivõtt Nabala mail Möldri talus
Sõmeru külas 1930ndatel aastatel.
Õlletehase ajalugu käsitlevas
raamatus
jagavad oma
mälestusi ja
tähelepanekuid
õlleteo kohta ka
tehase endised
töötajad

Naabrid Nabalast koguvad pärimusi
Naabrid Nabalast on välja andmas oma paiga
rahvapärimuste raamatut „Nabala. Kohajutud ja legendid”, autoriks folklorist ja kirjandusteadlane Mari-Ann Remmel. Raamat
peaks ilmuma 2017. aasta kevadel.
Kui viimastel aastatel on Tagadi küla
naabrusse jäävad karstunud pinnase lubjakivilademed tähelepanu keskmesse tõusnud
eelkõige kaevandajate huviorbiiti sattumise
tõttu, siis oma erilise looduse tõttu on paikkond tähelepanuväärne olnud juba ammu.
Eriti tähenduslik on siinne vetevõrk, mis
kulgeb nii maa all kui peal. Seda on küll maaparandusega tugevalt muudetud ja rikutud,
ent siiski on veel praegugi maastikul näha
jõesänge, allikaid, sildu, kurisuid jm karstinähtusi, millega seostuvad iseloomulikud legendid ja kohanimed. Ka kohanimi Nabala,
mis tuleneb sõnast „naba“, lähtub tõenäoliselt
nendest samadest veesoontest, mis ühendavad „nabanööridena“ suuremaid veekogusid.
Nabalas ei tohtivat kellestki halba rääkida
– siin olevat kõik omavahel sugulased. Na-

bala oli omaette ja eraldatud, soodega ümbritsetud metsatagune kant, kunagine mõisavald. Tänaseks on Angerja ojja suunatud vete
tõttu jäänud täielikult kuivaks paljud kurisud
ning Nabala jõgi, kuid rahval on siiani hästi
meeles lood sellest, kuidas suurvee ajal talust
tallu parvedega sõideti, ning kuidas omal ajal
härjapaar veeneelukuristikku kadus ning
hoopis teises allikas välja ilmus.
Nabala asustuse algus ulatub tuhandete
aastate taha. Siin paikneb ka hulk muistiseid,
mille hulgas on lohukive, kalmeid, kabelikohti ja sõjaaegseid pelgupaiku, neist osa
kuulub ka riikliku muinsuskaitse alla. Vanad
uskumused on põimitud vennastekoguduse
vaimuga, mis jõudis siia koos hernhuutliku
liikumisega juba 18. sajandil. Nabala rahvast
on peetud väga usklikuks, samas on siin säilinud väga vanu tõekspidamisi, uskumusi ja
kombeid, samuti nagu puhast loodust haruldaste liikidega.
Raamatul on juba hulk eraisikutelt ja ka
Kultuurkapitalilt saadud toetusi. Et raamat
saaks sündida, oleks aga veel toetust vaja.
Kõikidele toetajatele soovime saata ilmunud
raamatu kingituseks ning loomulikult märgime toetajate nimed ka raamatus ära. Raamatu ilmumist saab toetada annetusega MTÜ
Sõmerlased arvele SEB pangas
EE061010220249309222. Annetuse selgituses märkige ära ka oma postiaadress, et raamat õige toetajani jõuaks.
KATRIN MARTINSON,
omerukyla@gmail.com
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Hageri raamat
Hageri muuseum on koostamas raamatut Hageri kihelkonna ajaloost. Raamatu I osa ilmub 2018. aastal ning selle tarvis kogubki
muuseumi algatusel ainest ajaloomagister
Mikk Tali, et saada ülevaade meie kõige vanemast asustusest, nende jälgedest maapinnal ja inimeste mälus. Mikk Tali kihelkonna
muinasaega käsitlev artikkel tõotab tulla üsna mahukas, põhinedes Hageri kihelkonnast
leitud arheoloogilisel materjalil. Selleks, et
saada uurimustöö jaoks piisavat alusmaterjali, selgitas ajaloomagister 2016. aasta kevadel ja suvel välja hulga kihelkonna muistiseid, mille käigus täienes Hageri kihelkonna
muististe nimekiri sajakonna potentsiaalse
muistisega. Töö tulemused on koondatud
200-leheküljelisesse ülevaatesse. Saku valla
territooriumile jääb avastatud muististest 11.
Kajamaa ja Tõdva piirkonnas avastati kaks
kristlikku kalmistut, üks lohukivi, üks teadmata ajal rajatud kalme ning kaks muud objekti. Üks kristlik kalmistu ning kaks teadmata ajal rajatud kalmet avastati Kiisa ümbrusest. Lisaks nendele jäävad kaks oletatavat
kristlikku kalmistut Tagadi küla lähedusse.
Muististe asukohtade kindlakstegemisel tugineti peamiselt arhiiviandmetele ning seetõttu jäid paljud küsimused lahtiseks. Nendele vastamiseks tuleks ette võtta välitööd.
Hageri kihelkonna ajalugu uurib ka folklorist Reeli Reinaus, kes kogub kihelkonna
kohapärimuslugusid. Kohalike omavalitsuste toetuse abil on ta käinud intervjueerimas
kihelkonna territooriumil elavaid põliselanikke, et koguda kokku lugusid mõisate,
puude, kivide, ajalooliste isikute jm kohta.

Folkloristi sõnul on tal teised Hageri kihelkonna territooriumile jäävad omavalitsused
juba läbi käidud, nüüd ootavad ees 8 Saku
valla asulat. Millal raamat ilmuda võiks, seda
Reinaus öelda ei osanud, sest töö on nii ajakui rahamahukas ja palju on veel teha.

Harjumaa ja Saku valla külade
ristimine 1219–1220
Tänavu juulis valmis saanud raamatut Harjumaa ristimise kohta hakkasin tegema oktoobris 2007. Kokku tuli sellest 300leheküljeline
pea 200 kaardiga teos. Aluseks sellele tööle
oli taanlasest maaparandusinseneri poja ning
Eesti ajaloolase Paul Johanseni (1901–1965)
saksakeelne kaheosaline ja rohkem kui 1000
leheküljeline suurtöö „Die Estlandliste des
Liber Census Daniæ“, mis on tänaseni jäänud Eesti asustusajaloo uurimisel ületamatuks ülioluliseks märgiks. Taani Riigiarhiivis
hoitava 27 leheküljel ja ladina keeles esitatud
külanimede nimekirja (nn Suur Eestimaa nimistu) põhjal arendas Johansen väga laialdase käsitluse kogu Põhja-Eesti asustusest
peaaegu 800 aastat tagasi.
Ajaloolise Revala ja Harjumaa kihelkonnad käidi läbi 15 ristimiskäiguga (marsruudiga), mis on tähistatud erinevate tähtedega A-st
kuni H-ni ja nende lisanumbritega. Ühel ristimiskäigul on ristitud inimesi 10–25 külas,
seejärel on ristijate rühm läinud uuele marsruudile või pöördunud algpunkti tagasi. Vaid
üks munkade rühm on Paul Johanseni käsitluses töötanud väga pikalt ja läbinud sisuliselt
kogu tookordse Harjumaa (peaaegu tänane
Raplamaa) ühe ettevõtmisena, läbides Hageri,
Nissi, Rapla, Juuru ja Kose kihelkondades 91
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küla. Kogu tänase Harju- ja Raplamaa (1220.
aasta seisuga Revala+Harju) ristimiseks pidid
mungad Johanseni arvutuste kohaselt läbima
1042 km. Need kilomeetrid on arvestatud vaid
ristimiskäigul külast külla liikumise kohta.
Tõenäoliselt olid läbitud vahemaad tunduvalt
suuremad. Paljudel juhtudel on siiani ebaselge, milliseid teid kahe küla vahel kasutati,
millist teed pidi ristijate grupid oma marsruudile tulid või järgmistele lõikudele läksid.
Johanseni versiooni kohaselt algas muinasaegse Harjumaa ristimine 1220. aasta talvel,
pärast ordusakslaste sõjakäiku veebruaris.
Tänase Saku valla territooriumile jäävad
mitmed tookord ristitud külad – Tänassilma,
Jälgimäe, Rahula, Üksnurme ja Tõdva. Need
ei olnud tookord väga suured külad. Tänassilma suuruseks oli 3 adramaad, Jälgimäe ja Rahula olid mõlemad 9, Üksnurme 7 ja Tõdva
15 adramaaga. Samas oli Ääsmäe külal ja
Pääskülal 20 adramaad põllupinda. Kolm
esimest ristiti taani munkade poolt ristimiskäiguga D1. See ristimiskäik algas Toompealt ja Tänassilma külla on ristijad saabunud
Reuelburghist (Tallinnast) piki praegust Saku teed, mis oli tõenäoliselt juba muinasaja
lõpul käigus selle piirkonna kõige otsema
teena Tallinna sadamasse. Rahula külas ristijate grupp jagunes kaheks ja Üksnurme ning
sealt edasi jätkus ristimiskäik D2. Tõdva küla
ristiti esimesena väga pikast ristimiskäigust
H1 praegusel Raplamaal.
Kõikidel lisatud kaartidel on ristimiskäik
esitatud lilla joonega. Ristitud külad on märgitud lilla ringiga. Paljud külad on kaartidel
esitatud hajaküladena, mille keskkoht on
kaardi järgi määratav vaid umbkaudselt.



 Ristimiskäik D1 Keila kihelkonnas (koos 2015. aasta
teedega). Praegusse Saku valda jäävad Tänassilma, Jälgimäe
ja Rahula külad.
 Väljavõte Rahula ja Väike-Sausti külade kaardist.
J. Holmberg, 1696 (EAA,1-2-CII-9).
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 Nende külade asukohti püüdsin täpsustada
Muinsuskaitse ameti registrite ja Maa-ameti Xgis flash versiooni abil. Kasutatud digitaalsed
kaardid näitavad küll muinasasulate asukohti,
kuid külas elamise ajaline määratlus on vägagi
ebamäärane.
Harjumaal on läbi käidud 269 küla. Nende külade kohta on arhiividest leitud 141 enamikus
rootslaste 17. sajandi lõpukümnenditel koostatud
mõisa- või külamaade kaarti. Lisaks on kasutatud
vene võimude tellitud kaarte 18. sajandi lõpust
kuni 20. sajandi alguseni.
Taani hindamisraamatu andmeil kuulus 13. sajandil Eesti külasse keskmiselt 8–15 peret, pere
suuruseks hinnati 5–8 inimest. Kõikide Eesti asustust käsitlevate autorite seisukohtade järgi jäid külad ligikaudu sama suureks ka 18.–19. sajandi vahetuseni ning hiljemgi. Taani hindamisraamatu
Eestimaa lehekülgedel nimetatud 269 Harjumaa
külast asub tänaseni oma vanal, ammu enne ristimist väljakujunenud asukohal ligi 260 küla.
Ajaloolise Harjumaa (tänased Harju- ja Rapla
maakonnad) ristimise olen vaatluse alla võtnud
seepärast, et viimase 40 aasta jooksul olen kogu
tookordse Harjumaa peaaegu iga külataguseni
omal jalal läbi käinud. TÕNU RAID

Kes olevikku ei talleta,
elab tulevikuta
Harjumaa linnulennult
Selleks, et tulevikus saaks mäletada minevikku,
tuleb talletada olevikku. Nii ongi Harjumaa Omavalitsuste Liit koostamas 145leheküljelist kinkeraamatut „Harjumaa linnulennult“, mis ilmub
järgmise aasta kevadel. Raamatus keskendutakse
põhiliselt viimasele 25 aastale, kui külanõukogudest moodustati taas maavallad. Tekstid kirjutas
iga omavalitsus ise. Tekste illustreerivad fotograaf Tõnu Nooritsa fotod, millest kolmandik näi-

tab Harjumaad linnulennult.

Lühifilm Saku vallast
Järgmisel aastal on valmimas ka teos, kus peaosas
vaid Saku vald – Saku vallavalitsuse tellimusel
väntab stuudio Sinisilm Films lühifilmi Saku vallast. Mõneminutiline film tööpealkirjaga „Saku
vald 150“ võtab kokku juubeliaasta tegemised ja
olemised: Saku kaunis loodus, huvitavad hooned,
toredad inimesed, meeleolukad sündmused. See
film on Saku valla elust nii, nagu see aastal 2016.
parasjagu meil siin on.

Saku vallast Saku raamatukogus
Aeg-ajalt tasub kiigata ka Saku raamatukokku,
kus kogu juubeliaasta jooksul eksponeeritakse
aastate jooksul valla kohta kirjutatut. Välja on
pandud raamatud, dokumendid, käsikirjad, albumid jm. Juulis ja augustis on üleval 5. osa 9-osalisest näitusest. Suvise väljapaneku teema on „Kuhu minna, mida teha Saku vallas“.
Peale paberile kirja pandu on Saku raamatukokku kogunenud ka juba hulga elektroonilisi
mälestusi ja infokilde Saku valla ja siinsete elanike kohta. Neid saab lugeda jaanuaris avatud Saku
koduloo-wiki lehelt www.sakulugu.ee. Saku kodulugu saab igaüks ka ise täiendada, lisades sinna
kohalikku kultuuri, pärimusi, mälestusi, majandus- ja ühiskondlikku elu ning elanikke puudutavaid meenutusi. 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. Andmebaasis on
juba 18 mälestust.
Lisaks koduloo-wikile on Saku valla raamatukogu kodulehelt http://lib.sakuvald.ee Saku valla
koduloo alajaotusest võimalik siseneda ka ajalooliste fotode galeriisse. Koduloo-wikis oli 18. juuli
seisuga 67 artiklit ja 100 faili. Pildigaleriis on 936
fotot, mida on vaadatud 37 484 korda.

VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID
18. augusti istung
 Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
 Delegeerimine Saku
Vallavalitsusele
 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
1. Roobuka külas aiandusühistu Astra territooriumil
paiknev maa-ala
2. Roobuka külas endise
aiandusühistu Vana Toomas
territooriumil paiknev maa-ala

 Detailplaneeringu
vastuvõtmine
Kasemetsa küla Uus-Raili ja
Raili tee maaüksuste detailplaneering.

 Kinnistu koormamine
isikliku kasutusõigusega
 Laenu võtmine
 Koolieelse lasteasutuse
kulude vanema kaetava
osa määr ja tasumise kord
/ LK 5
 Saku valla tunnustusavalduse andmine

Saku Vallavolikogu
järgmine istung toimub
15. septembril 2016

Rail Balticu trassikoridori eskiislahenduse ja keskkonnamõju hindamise
aruande avalik arutelu Sakus toimub 1. septembril Saku Valla Majas
Harju maavanem võttis 13.06 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks ning korraldas maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku raames oodati kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele
kõigilt huvilistelt. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik
väljapanek toimus ajavahemikul 04.07 – 08.08.2016.
Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju Maavalitsuse
koduleheküljel http://harju.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudteetrassikordiori-asukoha-maaramine1. Paberkandjal materjalidega on
võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses,
Maardu Linnavalitsuses, Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae Vallavalitsuses, Kiili Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
 Harju maakond, sh Tallinn - 29.08.2016 kell 14:00 (asukoht – Harju
Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
 Maardu linn ja Jõelähtme vald - 29.08.2016 kell 18:00 (asukoht –
Maardu Vaba Aja Keskus; Keemikute 12b, Maardu linn).
 Rae vald - 30.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Rae Kultuurikeskuse suur
saal; Aruküla tee 9, Jüri alevik).

 Kiili vald - 31.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Kiili Gümnaasium, Kooli
2, Kiili alevik).
 Saku vald - 01.09.2016 kell 18:00 (asukoht – Saku Valla Maja,
Teaduse 1, Saku alevik, II korruse suur saal).
Maakonnaplaneeringutega planeeritakse uut Rail Balticu raudteeliini mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub Rail Balticu Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) avaliku raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti
piires. Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõuna suunalisena, kulgedes Muuga sadama piirkonnast Läti riigipiirini. Harju maakonnas
on rööbastee kogupikkus 48 km.
Paralleelselt maakonnaplaneeringute koostamisega viiakse läbi
KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega maakonnaplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel. Ühtlasi annab KSH
sisendi leevendusmeetmete väljatöötamiseks.
Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori
asukoha määramiseks kehtestaja on Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus
(Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress
info@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko
(Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).
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Lasteaia kohatasu
tõuseb jaanuarist
5 eurot
Volikogu otsusel tõuseb alates
2017. aasta 1. jaanuarist lasteaia
ja lapsehoiu kohatasu lapsevanemale 40 eurolt 45 euroni ning
2018. aastast 50 euroni kuus. Pere teisele ja igale järgmisele lapsele on kohatasu 2017. aastal 36
eurot kuus ja 2018. aastal 40 eurot kuus. Saku valla arengukava
2012–2025 näeb edaspidi ette
kohatasu tõusuks iga aasta 5 eurot kuus. Lapsehoius käiva lapse
eest tuleb vanemal tasuda samas
määras valla munitsipaallasteaias käiva lapsega, ülejäänud osa
katab teenuse pakkujale Saku
vald vastavalt hanke tulemustele keskmiselt 303 eurot kuus.
Saku vallas väärtustatakse
lasteaiaõpetajate vastutusrikast
tööd ja püütakse järgida põhimõtet, et lasteaiaõpetajatele
makstaks kooliõpetajatega võrreldavat töötasu. 2016. aasta
eelarves kasvas palgafond 5%,
mis ei võimaldanud aga enam
maksta lasteaiaõpetajatele riigi
õpetajate palga alammäära.
Saku vallas asuvate lasteaedade keskmine kohamaksumus
on 2016. aastal 231 eurot kuus.
Lapsevanema osalus 40 eurot
kuus moodustab kulupõhisest
kohamaksumusest 17,31%.
Koolieelse lasteasutuse seaduse
kohaselt ei tohi vanema kaetav
osa ühe lapse kohta ületada 20%
valitsuse kehtestatud palga
alammäärast ehk 2016. aastal ei
tohi see ületada 86 eurot kuus.
Postimehe 2016. aasta alguse
andmetel maksavad lapsevanemad lasteaiakoha eest teistes
omavalitsustes järgmiselt: Kiilis
86, Saue vallas 40, Saue linnas
86, Keila linnas 78, Harku vallas
64.50, Tallinnas 52.46, Rae
vallas 58, Kohilas 43 eurot kuus.
Saku vallal on 691 lasteaia
kohta, millele lisandub 2017.
aastal 64 kohta. Seega 2017.
aasta lõpuks on eeldatavalt lasteaiakohti kokku 755. Vanema
kaetava osa määra tõusuga laekub valla eelarvesse täiendavat
tulu kuni 40 000 eurot aastas.
Kohatasu kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude,
personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaliseks katmiseks.
VICTORIA PARMAS

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
26. JUULI ISTUNGIL
Anti projekteerimistingimused
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Metsanurme küla, Linnu tee 6 ja Kasemetsa tee 80.
Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks aadressil SookaeraMetsanurga küla, Kaiesauna.
Anti kasutusload elamutele
aadressidel Juuliku küla, Talu
tee 8, 10 ja 12.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Rahula küla, Toomi.
2. AUGUSTI ISTUNGIL:
Anti ehitusload üksikelamute
püstitamiseks Kasemetsa külas
Kellukese tee 12 kinnistul, Metsanurme külas Kuldkinga tee 13
kinnistul ja Rahula külas Madise kinnistul ning aiamaja laiendamiseks ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Üksnurme külas
Tammetõru tn 10 kinnistul.
Anti kasutusload elamutele
Tänassilma külas Kivinugise
tee 7 kinnistul ja Metsanurme
külas Lehekese tee 1 kinnistul
ning korterelamule Saku alevikus Uusmäe tn 2 kinnistul.
Loeti luhtunuks Saku Valla
Spordikeskuse juhataja ametikoha konkurss.
11. AUGUSTI ISTUNGIL:
Otsustati korraldada 01.04.31.12.2017 tänavakaubandus
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
märgitud müügikohtadel ning
lubada seal taimede, aiasaaduste (s.h mee), jõulupuude, pagari-

toodete, liha ja lihatoodete ning
kala ja kalatoodete müük.
Müügipiletid väljastati Mart
Deklaule ja Mattias Deklaule
01.05.–01.08.2017 taimede ja
aiasaadustega kauplemiseks;
Niina Nigulile, Tiina Pääsukesele ja Rein Nigulile 15.04.–
15.06.2017 taimedega kauplemiseks; Jevgeni Petrovile ja Vera Artemovale 01.–31.05.2017
taimedega kauplemiseks; Ülo
Berlokkole 01.05.–30.06.2017
taimedega kauplemiseks, Lea
Meigasele 01.05.–31.08.2017
taimedega kauplemiseks Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal Saku
Vallavalitsuse poolt määratud
müügikohtadel.
Kehtestati Tänassilma küla
Linamäe tn 12 maaüksuse ja
Saustinõmme küla Ülase maaüksuse detailplaneeringud.
Anti ehitusload üksikelamu
püstitamiseks Üksnurme külas
Pähklisalu kinnistul, korterelamu püstitamiseks Saku alevikus
Uusmäe tn 6 kinnistul, abihoone-sauna püstitamiseks Tagadi
külas Laane kinnistul.
Anti kasutusload elamutele
Juuliku külas Eha põik 9 kinnistul, Jälgimäe külas Kaiu tee 5
kinnistul ja Saku alevikus Pähklimäe tee 8 kinnistul, kuur-varjualusele Saku alevikus Tamme
tee 15 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Tagadi külas
Rebasemäe kinnistul.
Anti nõusolek Jälgimäe külas
asuva Kaaga katastriüksuse ja
Saue külas asuva Pearnavälja

katastriüksuse piiride muutmiseks.
Panduur OÜ-le anti õigus paigaldada 15.–28.08.2016 kahepoolne 32 m2 reklaamtreiler Saku alevikus Tiigi tn 20 kinnistule.
16. AUGUSTI ISTUNGIL:
Anti ehitusload kinnise maasoojussüsteemi puuraukude (2 tk)
rajamiseks Saku alevikus Aasa
tn 18 kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Kiisa alevikus Suvila
põik 8 kinnistul, kinnise maasoojussüsteemi puuraukude (3
tk) rajamiseks Üksnurme külas
Talve tee 29 kinnistul, puurkaevu rajamiseks Kasemetsa külas
Aprilli põik 17 kinnistul.
Anti kasutusluba elamule Saku alevikus Laane tn 28 kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Kanama meistripunkti kinnistu remonditöökoja koos bürooga ehitusloa
taotlusele, kuna eelhinnangu
põhjal eeldatav oluline keskkonnamõju puudub ja anti ehitusluba rasketehnika remonditöökoja koos bürooga püstitamiseks Saue külas Kanama
meistripunkti kinnistule.
Tänassilma külas Valdmäe tn
3 ja Valdmäe tänav L1 kinnistute detailplaneeringujärgselt
tekkinud liikluspinnale määrati
nimeks Valdmäe põik.
Tänassilma külas asuvate
katastriüksuste Valdmäe tn 3 ja
Valdmäe tänav L1 jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.

Projektitoetuse taotlemise tähtaeg on 1. september!
1. september on mittetulundusliku tegevuse (MTT) projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg. Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
MTT fondi II taotlusvoorus on toetust jagada spordivaldkonnas 4956 eurot, kultuurivaldkonnas 6736
eurot ja muus tegevusvaldkonnas 4352 eurot. Projektide kaasfinantseerimise toetuse jääk on 2784
eurot, seega kui olete kirjutamas veel käesoleval aastal projektitaotlust mõnda teise fondi (KOP, KÜSK,
Kultuurkapital jne), siis saate küsida vallalt toetust projekti kaasfinantseerimiseks. Kaasfinantseerimise
toetust on võimalik taotleda jooksvalt käesoleva aasta lõpuni või kuni toetusjäägi lõppemiseni.
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel www.sakuvald.ee/et/asjaajamis
juhised-ja-blanketid. Taotlused tuleb esitada allkirjastatult ja tähtaegselt kas vallavalitsuse e-postile
saku@sakuvald.ee; tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku vald või saata postiga
aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald 75501, Harjumaa
Info e-posti aadressil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Vanale raudteetammile Sakus rajatakse
kergliiklustee. Tööd algasid 4. augustil,
valmima peaks raudteejaamast kuni Soo
teeni kulgev jalg- ja rattatee oktoobris.

Tee-ehitustööde
hetkeseis vallas
Tehtud:
Tänassilma tee rekonstrueerimine.
Tehakse:
Kergkatete ehitus Kuresoo teel, Kasemetsa
teel, Metsanurga teel, Väikemetsa teel, Karjakopli teel, Sprindi teel, Männi teel, Staadioni tänaval, Tiigi tänaval Sakus ja Lepa
teel, Tooma teel olevasoleva katte ülepindamine ning kergliiklustee ehitamine Urda
teel ja Saku vanal raudteetammil.
Hakatakse tegema:
Juubelitammede tee kergliiklustee ehitamine, Tänassilma tee kergliiklustee ehitamine,
Tänassilma-Laagri tee kergliiklustee ehitamine, Kivisalu teele asfaltkatte ehitamine,
mõisapargi müüriäärse kergliiklustee rekonstrueerimine, Kirsi ja Asula tänavate vahelise ühendustee ehitamine ning veel mõningad väiksemamahulised ehitus- ja remonttööd Saku alevikus.
Kõik eelnimetatud tööd on plaanis lõpetada käesoleval aastal. Lisaks tee-ehitustöödele alustatakse lähiajal Saku-Jälgimäe-Tänassilma kergliiklustee projekteerimisega.
SIIM RÕÕMUS, vallamajanduse insener

 Saku Vallavalitsuse 11.08.2016 korraldusega nr 694 kehtestati Saku valla Tänassilma
küla Linamäe tn 12 maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0304; sihtotstarve: ärimaa:
95%, tootmismaa: 5%) detailplaneering. Planeeritava ala moodustab Linamäe tn 12 maaüksus ning selle suurus on ca 7500 m2. Planeeringu eesmärk on maaüksuse hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga on kavandatud olemasoleva ajutise hoone lammutamine ning olemasoleva laohoone juurdeehitus. Krundil võib olla maksimaalselt 2 hoonet. Maksimaalne ehitusalune
pindala on 4600 m2. Hoonete lubatud suurim
kõrgus on 13 m. Krundi sihtotstarvet ei muudeta. Planeeringu elluviimisega ei avaldataks olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning
looduskeskkonnale. Detailplaneering on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas.
Vt http://www.sakuvald.ee/kehtestatuddetailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 11.08.2016 korraldusega nr 695 kehtestati Saku valla SaustinõmAlates 05.09.2016 kuni 03.10.2016 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku
alevik) teise korruse stendil ning Saku valla
kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detpla
neeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa küla Uus-Raili ja
Raili tee maaüksuste (katastritunnused
71801:003:0586 ja 71801:003:0587) detailplaneering. Planeeritav ala asub Saku-Tõdva tee ääres. Selle moodustavad Uus-Raili ja
Raili tee maaüksused. Planeeritava ala suurus on ca 5200 m2. Planeeringu eesmärk on
maaüksuste kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga kavandatakse pla-

me küla Ülase maaüksuse (katastritunnus:
71801:001:0545) detailplaneering. Planeeringuala koosneb Ülase maa maaüksusest,
osaliselt Ristiku maaüksusest (katastrinumber: 71801:001:0553) ja osaliselt 11159 Jäätmehoidla tee maaüksusest (katastrinumber:
71801:001:0234). Planeeritava ala suurus on
ca 1,6 ha. Planeeringu eesmärk on Ülase maaüksuse hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks. Detailplaneeringuga on kavandatud üldplaneeringuga määratud tiheasustusega alale hoonestusala. Ülase maaüksusele võib kavandada ühe üksikelamu ja kuni
kaks abihoonet. Maaüksuse maksimaalne lubatud ehitisealune pindala on 700 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Planeering näeb ette ka planeeritavat ala läbiva olemasoleva tee likvideerimise ja uue tee rajamise Ülase maaüksuse ja Ristiku maaüksuse piirile. Detailplaneering on Saku valla üldplaneeringuga
kooskõlas. Vt http://www.sakuvald.ee/
kehtestatud-detailplaneeringud.
neeritavale alale 3847 m2 suurune elamumaa krunt ja 710 m2 ning 541 m2 suurused
transpordimaa krundid. Elamumaa krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks
abihoonet. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 400 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6
m. Ühele transpordimaa krundile on kavandatud perspektiive kergliiklustee, teisele
juurdepääs lähiala kruntidele. Detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu
muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval
alal üldplaneeringuga määratud puhke- ja
virgestusmaa hajaasustuses juhtotstarvet
pere- ja ridaelamumaa juhtotstarbeks.

Kasutusloa sai Uusmäe 2 kortermaja Sakus

Suvised uuendused valla
hallatavates majades
Lisaks remonttöödele koolides ja lasteaedades moderniseeriti spordikeskuse ujulas basseinitehnika vee kvaliteedi parandamiseks,
uue võõba sai huvikeskuse saal Saku Valla
Maja kolmandal korrusel ning Kiisa vanale
rahvamajale paigaldati uus septik.

2. augustil andis vallavalitsus kasutusloa korterelamule Uusmäe tn 2 kinnistul Saku alevikus.
Valminud neljakorruseline 1-4toaliste korteritega kaksikmaja on teine elamu arendatavas
Uusmäe elurajoonis. Saku Korterid OÜ sai ehitusloa kolmanda kortermaja püstitamiseks.
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Saku uue tervisekeskuse projekt
esitatakse valitsusele
kinnitamiseks
Sotsiaalministeerium teatas, et
esmatasandi tervisekeskuste
projekte hinnanud valikukomisjon teeb valitsusele ettepaneku
kinnitada kõik 59 projekti investeeringute kavva. Ka Saku Vallavalitsuse esitatud projekt oli üks
neist 59, mis Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks esitatakse.
Toetuse taotlemine toimub
kahes etapis. Esimese etapi taotluste põhjal koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kava, mis kinnitatakse käesoleva
aasta septembris Vabariigi Valitsuses. Kõik kavasse kantud
projektid saavad esitada toetuse
saamiseks põhitaotlused Rahandusministeeriumile.
Uued keskused valmivad
tõenäoliselt alates 2018. aastast.
Euroopa Liit toetab ehitust maksimaalselt 75% ulatuses, Saku
valla omaosalus peab olema vähemalt 25%.

Riik toetab Saku hakkepuidukatlamaja ehitust
Selgusid esimesed 8 toetuse
saajat, kelle soojusmajanduse
investeeringuid toetab riik KIKi
kaudu Ühtekuuluvusfondist
3,07 miljoni euroga. Nende seas
on ka Saku katlamaja üleviimine hakkepuiduküttele, mida toetatakse 781 990 euroga.
Kavas on Tehnika katlamajas
olev vana gaasikatel välja vahetada hakkepuidul töötava katla
vastu. Üks gaasikatel jääb alles,
mis tagab parima soojaga varustuskindluse erinevaid kütteallikaid kasutades. Lisaks katlale
ehitatakse katlamaja juurde ka
kinnine hoidla, et hakkepuitu ei
peaks hoidma lahtisel platsil.
Eelprojekti järgi on vajalik lammutada ka olemasolev kivikorsten, mille asemele tuleb uus ja
madalam metallist korsten.
Töödega alustatakse loodetavati järgmise aasta kevadel.
Projektid aitavad vähendada
soojusvarustussüsteemide keskkonnamõju, sest tootmine viiakse üle keskkonnasõbralikule kütusele ning parandatakse tootmis- ja jaotusüsteemi tõhusust.
MARKO MATSALU, Saku Maja
juhatuse esimees

Kuidas on valla haridusasutused
valmis uueks õppeaastaks?

Saku Gümnaasiumi
direktor Ulvi Läänemets:
2016/2017. õppeaasta tervitab
meid rekordarvu õpilastega. 17.
augusti seisuga on koolis täpselt
100 õpilast rohkem kui eelmise
aasta 1. septembril, st et meie
õpilaste arv on hetkel 1117. Kuna õpilaste arv muutub päevas
mitu korda, siis täpne arv selgub
alles septembris. Kõige rohkem
õpilasi on meil 1. kooliastmes –
396 õpilast; 2. kooliastmes on
307 ja 3. kooliastmes 278 õpilast.
Esimestesse klassidesse tuli
132 õpilast ja seega alustame
viie paralleeliga, kellest neli esimest klassi alustavad algkoolimajas ja üks klass suure kooli
uues korpuses. Klassid on suured ja algkoolimajja mahub vaid
12 suurt klassi. Kõik 1. klasside
õpetajad on olemas.
Põhikoolis on klassikomplekte 38, üks rohkem kui mullu.
Kasvanud on ka gümnaasiumi
osa – sel aastal alustab 134 õpilast. Gümnaasiumi 10. klassi tuli 64 õpilast – reaalsuunda 26,
humanitaarsuunda 16 ja majanduse suunda 22. Gümnaasium
toimib lennupõhiselt, igas lennus on õpilased kolmes erinevas
õppesuunas.
Eelmine õppeaasta rõõmustas meid uute ruumidega ja algkooli söökla ning garderoobi remondiga ja uute arvutitega. Kevadel saime kooli kahe klassi jagu tahvelarvuteid ja oleme õppekavas teinud arvutitundide
osas muudatusi – seetõttu saavad õpetajad rohkem kasutada
ainetundide läbiviimiseks arvutiklasse ja tahvelarvuteid. Õpetajatele on toeks ja koolitajaks
meie haridustehnoloog Carmen
Pilve. Enne suvepuhkusele minekut saime kooli ka esimese
robootika komplekti.
Sel aastal tehti korda algkooli maja esimese korruse ko-

ridori põrand – puitpõrand vahetati välja valatud betoonpõranda vastu. Muid suuri ümberehitusi tehtud ei ole. Kohandati
vaid tüdrukute käsitöö vaheruum teiseks käsitööklassiks,
kus alustab tööd täiskohaga käsitööõpetaja Piret Kaare. Tema
asemel on raamatukogus uus
inimene – Nelli Nõmm.
Uusi inimesi on meil palju ja
puudu on veel vaid üks klassiõpetaja, kellega on läbirääkimised pooleli. Vene keele õpetajana alustab Liliana Sofjankova,
1. klassi õpetajatena meie kooli
vilistlane Kerli-Kristin Salo ja
Mari Teder, klassiõpetajatena
Ülle Martinson ja Krista Unt.
Inglise keeles on kaks uut õpetajat – Imbi Kõiv ja Ragne Jõerand, poiste tehnoloogiat õpetab
uus õpetaja Sulo Saar ja poiste
kehalist kasvatust Henri Ojaperv. Meile on tagasi tulemas pikapäeva õpetajana Elle Lukin ja
temale lisaks veel Edlin Ukkivi
ja Eva-Leena Pae. Sel aastal
alustab meil taas gümnaasiumis
ka riigikaitse valikkursus, õpetajana Karel Brandt.
Uus on pilliõpe 4.-5. klassides õpilase valikul – muusika-

1. SEPTEMBRI
AKTUSED KOOLIDES
Saku Gümnaasiumis
kell 10
4.-12. klasside aktus
suure maja aulas;
kell 10.40
2.-3. klasside aktus
algkoolimaja aulas;
kell 12.00
1.b, 1.c ja 1.d klassi
aktus suure maja aulas;
kell 13.00
1.a ja 1.e klassi aktus
suure maja aulas.
Kajamaa Koolis
kell 10.30
Kurtna Koolis kell 11.00
Saku Muusikakoolis
kell 16.00 Saku
Gümnaasiumi aulas

õpetaja Lana-Maria Peterson
alustab nendes klassides ukulelede õpetamist.
Oktoobri koolivaheajal korraldame hariduskonverentsi,
millega paneme punkti kooli
juubeliaastale. Loodame kevadel taas kõiki rõõmustada muusikaliga. Samuti osaleme sel aastal
kahes rahvusvahelises projektis
ja esimest korda sõidavad meie
õpilased koos õpetaja Karin Vassiliga ja Kurtna kooli õpilaste ja
õpetajaga Jaapanisse. On igati
silmaringi avardav aasta.
Mida suurem on kool, seda
enam on vaja teha koostööd, et
kõik toimiks. Seetõttu oleme
seadnud õppeaasta motoks
koostöö! Koostöö annab meile
rohkem vabadust ja võimaldab
jagada vastutust.

Kurtna Kooli
direktor Kristjan Saar:
Sügisest on Kurtna kooli õuevahetunnid veelgi võimalusterohkemad, sest tänu Lions klubile
sai kooliõu korraliku kiviparketialusel lauatennise laua. Kooli
põrandad said vastavalt vajadusele hooldatud ning spordisaali
põrand uue lakikihi. Kaks lasteaiaruumi ja üks klassiruum ning
lasteaia tambur said üle värvitud, laste mänguasjade kuur ja
varjualused värskendatud. Ujulas moderniseeriti basseinitehnikat, mis aitab parandada vee
kvaliteeti.
Sügisest alustavad Kurtna
koolis tööd ka mõned uued õpetajad: lasteaia rühmaõpetaja
Mari-Liis Tarto, füüsika ja keemia õpetaja Maimu Torn, vene
keele õpetaja Valeria Klimova,
geograafia ja loodusõpetuse
õpetaja Maali Kanemägi ja
klassiõpetaja Ülle Allik. Kooli
õpilaste arv on 19. augusti seisuga 193, lasteaia nimekirjas on
aga 132 last. 
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Saku valla siseliinide sõiduplaan 1. septembril
HOMMIKUSED VÄLJUMISED
Liin nr 11
Tehnika
Saku Kingu
Pähklimäe
Murumäe
Jälgimäe
Topi
Jõenurme
Paunamäe
Laagri
Metsavaimu teerist
Kungla teerist
Tänassilma
Topi
Jälgimäe
Kanama teerist
Murumäe teerist
Nurmiko teerist
Nurme tn - Paju teerist
Nurme tn - Männituka tr
Saku raudteejaam

Liin nr 12
08:57
08:59
09:01
09:03
09:05
09:07
09:09
09:11
09:13
09:17
09:18
09:20
09:27
09:29
09:31
09:32
09:33
09:34
09:35
09:40

Liin nr 14
Tehnika
Ailamäe teerist
Atiku tee - Pärnu mnt tr
Uku peatus
Rahula
Männiku talu
Rüütli tee
Üksnurme
Uuetoa
Sepa tee
Saku-Kingu1
Saku raudteejaam

08:57
09:09
09:13
09:15
09:23
09:26
09:27
09:31
09:34
09:36
09:40
09:44

Tehnika
Aespa
Ikarus
Soonurme
Standard
Kiisa end postkontor
Kiisa
Nirgioru
Kalda (Kuresoo ringtee I)
Metsavahi tee (Kuresoo rt II)
Rehemetsa tee
Nurga tee
Kasemetsa
Preeria
Saku raudteejaam

Liin nr 16X
08:40
08:56
09:02
09:04
09:06
09:08
09:11
09:16
09:20
09:23
09:26
09:28
09:33
09:35
09:45

Liin nr 15
Saku raudteejaam
Saku-Kingu1
Preeria
Kasemetsa
Kajamaa
Kiisa
Kiisa rahvamaja
Kurtna kool
Kirdalu rist
Tagadi peatus (Viljandi mnt)
Tagadi küla
Tagadi pood
Kurtna vana kool
Kurtna kool
Tehnika

09:40
09:44
09:46
09:48
09:53
10:01
10:03
10:06
10:09
10:16
10:19
10:20
10:22
10:25
10:40

Tehnika
Kajamaa
Saustinõmme
Lokuti
Kirdalu
Viljandi mnt kaar
Tagadi küla
Tagadi pood
Kurtna vana kool
Kurtna Tiigi tn rist
Kiisa rahvamaja
Kiisa kurv
Tõdva
Kajamaa
Kasemetsa
Preeria
Saku raudteejaam

08:41
08:51
08:57
09:02
09:07
09:09
09:11
09:13
09:15
09:18
09:22
09:24
09:28
09:29
09:33
09:35
09:45

Liin nr 219 Roobuka-Kurtna
Soonurme
Standard
Kurtna

10:04
10:06
10:11

Liin nr 219 Lokuti-Kurtna
Lokuti
09:26
Traani
09:28
Kurtna
09:31
Liin nr 206 Männiku - Saku
Männiku jaam
09:18
Karjääri
09:20
Tammemäe
09:22
Õlletehase
09:24

 Koolis on õppeaasta läbivaks
teemaks jätkuvalt digivahendite
ja uute õppekeskkondade kasutamine õppetegevuses.
Planeerime kutsuda rohkem
lapsevanemaid ja erinevate elualade esindajaid tutvustama
oma valdkonna ameteid. Oluline on, et õpilane oskaks juba varakult ennast ette valmistada tulevikuks, näiteks eriala valikuks. Eesmärk on tekitada arusaadav seos igapäevaste õpingute ja nn tavaelu vahel. Näiteks, kuidas on seotud ilmavaatlused, kooli ilmajaam, geograafia, loodusõpetus ja ilma ennustamine ehk sünoptiku elukutse.
Lasteaias soovime, et meie
keskkonnateadlikkuse suund
saaks lapse teadvuses alguse
looduse tunnetamisest ja selle
kirjeldamisest. Sellest lähtuvalt
sai ka lasteaia aastateemaks valitud „Ilm ja loodus meie ümber“. Vaatleme ja pildistame läbi aasta ilmastikunähtuseid, külastame kevadel ilmajaama,
arutame, kas vanarahva tarkused ilmast sobivad ka tänapäeval meie ellu.

Saku-Kingu1 - toimub ümberistumine liinilt nr 14 liinile nr 15

LÕUNASED VÄLJUMISED
Liin nr 21

Liin nr 22

Tehnika
11:45
Saku raudteejaam
11:50
Keskuse
11:53
Preeria
11:58
Kasemetsa
12:00
Aadu tee
12:02
Kajamaa
12:04
Annuse tee
12:09
Tõdva
12:11
Lokuti
12:15
Tõdva
12:20
Kiisa
12:25
Kiisa end postkontor
12:28
Kurtna kool
12:32
Kirdalu
12:35
Tagadi peatus Viljandi mnt 12:43
Tagadi küla
12:44
Tagadi pood
12:46
Kurtna vana kool
12:51
Kurtna kool
12:55
Kiisa rahvamaja
12:58
Kiisa end postkontor
12:59
Standard
13:01
Soonurme
13:03
Ikarus
13:09
Aespa
13:11
Nirgioru
13:21
Tehnika
13:24

Tehnika
Saku raudteejaam
Preeria
Kasemetsa
Kalda (Kuresoo ringtee I)
Metsavahi tee (Kuresoo rt II)
Rehemetsa tee
Nurga tee
Nirgioru
Kiisa
Standard
Soonurme
Ikarus
Aespa
Kiisa
Tehnika

Saku Salu2 - toimub ümberistumine liinilt nr 23 liinile nr 24

Liin nr 23
11:48
11:53
11:58
12:00
12:05
12:08
12:11
12:13
12:16
12:21
12:23
12:25
12:30
12:32
12:39
12:46

Koolibusside
sõiduplaanid
alates
2. septembrist
2016 on leitavad
Saku valla
kodulehelt ja
koolidest
Vedaja AS Samat

Tehnika
Kajamaa
Saku Salu2
Saku raudteejaam
Pähklimäe
Murumäe
Kanama teerist
Jälgimäe
Topi
Jõenurme
Paunamäe
Laagri
Metsavaimu teerist
Kungla teerist
Tänassilma
Topi
Kanama teerist
Murumäe teerist
Tehnika

11:37
11:44
11:49
11:51
11:56
11:59
12:01
12:03
12:05
12:07
12:09
12:11
12:15
12:16
12:18
12:25
12:29
12:30
12:34

Liin nr 24
Tehnika
11:45
Saku raudteejaam
11:50
Saku Salu2
11:51
Juuliku
11:55
Ringtee rist
11:56
Üksnurme tr (vn vallamaja)11:59
Lageda rist
12:02
Kõrgemäe rist
12:04
Karjakopli rist
12:07
Sepa tee
12:08
Üksnurme mõis
12:11
Rüütli tee
12:15
Männiku talu
12:17
Rahula
12:21

Kajamaa Kooli
direktori kohusetäitja
Merit Udusalu:
Kajamaa Kool alustab 2016/17.
õppeaastal 46 õpilasega, kellest
kahele on parimaks hariduse
omandamise viisiks koduõpe.
Väikeklasse on 5 klassikomplekti (1., 4., 5., 6., 9. klass). Õpiraskustega õpilaste klasse on 2
(2. ja 4. klass; 7.-8. klass). Lihtsustatud õppekava järgi õpib 2
klassikomplekti (7.-8. ja 2.-3.
klass).
Meie kooliperega liitub sügisest uus muusikaõpetaja, kes
võtab enda kanda ka pikapäevarühma juhendamise. Uus õpetaja on pika töökogemusega muusika- ja liikumisõpetaja ning
lapsepuhkusele mineva koolipsühholoogi asemele on tulemas uus psühholoog.
Õppetöö paremaks läbiviimiseks paigaldati arvutiklassi suure
ekraaniga televiisor, milles õpetaja saab visuaalselt õpilastele
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selgitada tööjuhendit, näidata
töövõtteid jms. Arvutiklassi kasutavad aktiivselt klassiõpetajad, loodusainete õpetaja, inglise keele õpetaja jt. Jätkame kevadel alustatud koostöölepete
sõlmimist Keila Rehabilitatsioonikeskusega, et saaksime
osutada Kajamaa Koolis õppivatele REHA plaani omavatele
õpilastele nendele vajalikku sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust
meie oma koolis.
Kajamaa Kooli hea koostööpartner Saku Lions Klubi ehitab
koolile õuesõppeklassi, mis on
olnud kooli kauaaegne unistus
ja suurepärane võimalus tundide läbiviimiseks õues ning lahendus ruumipuudusele, nt pikapäevarühmale.
Planeeritud remonttöödest
on valmis III korruse muusikaklassi põrand, kuid teised tööd
on oodatust rohkem aega võtnud. Pooleli on veel II korruse
põrandakatte vahetus, trepimademed, 4.-5. klassi klassiruumi
põrand, I korruse helikindla
klassiukse paigaldus.
Oma klassidega uutesse ruumidesse kolivad klassijuhatajad
on oma ruume toredasti värskendanud. Nii mõnelgi klassil
on nüüd uus ja huvitav ruumilahendus ning värskelt värvitud
seinad. Kajamaa Kool sai ka
„Turvalise kooli“ stipendiumi,
mille eest soetati koolile turvalisuse hoidmiseks kolm kaamerat.

korda – väline keskkond on
toeks sisemisele ning uue rühmakorpuse näol peaks leevenduma lasteaiakohtade nappus
Saku vallas.

Päikesekillu lasteaia
direktor Tiiu Rõuk:
Päikesekillu laste arv uuel õppeaastal on 282 ja rühmi kokku 13.
Laste arv rühmades on lubatud
maksimaalse arvuga: ühevanuste rühmades on lapsi 24 ja liitrühmades 20 last rühmas.
Sügisest algab uue rühmakorpuse ja köögi laienduse ehitus ning keskosa renoveerimine.
Kuna võimla, saal ja basseiniruumid on remondis, saavad
lapsed liikumistegevusteks olla
rohkem õues, muusikaga on
võimalik tegeleda rühmatubades või mõnes teises põnevas
paigas. Remondi tõttu ei ole sel
õppeaastal ujumistunde ega tasulisi huviringe õhtuti. Aasta
saab olema tavapärasest erinev
just korraldusliku poole pealt:
ajutised sissepääsud ja teetõkked, remondimüra jms. Soovime rahulikkust ja mõistmist
ning usalduslikku ja partnereid
austavat koostööd igal tasandil,
eriti aga lastevanematega.
Lasteaia jaoks on oluline kodu, sest kujundab see ju lapse
valmisolekut eluks. Pingutume
üheskoos selle nimel, et lasteaiahoone saaks viimaks ometi

Terakese lasteaia
direktor Eve Laiverik:
Lasteaed Terake asub kolmes
hoones, millest kahes on sõimerühmad. Õpetajad, kes kevadel
Terakese suurest majast lapsed
kooli saatsid, siirdusid sõimemajja ning alustasid augustist
kaheaastastega, et viie aasta pärast need lapsed kooliteele saata.
Sügisel võtame vastu ligi 90
uut last ja uusi tulijaid on meil
igasse vanusegruppi. Kogu Terakese peres on uuel õppeaastal
256 last ja 46 töötajat, kellest 8
täiendavad oma alusharidusealaseid teadmisi tudengitena
Tallinna Ülikoolis ja Rakvere
Kolledžis. Augustikuus on käimas konkurss kahe õpetaja leidmiseks.
Suuremaid või väiksemaid
remonttöid on suve jooksul tehtud kõigis kolmes majas. Esiletoomist väärib kahe rühmaruumi
täiemahuline remont koos põrandakatete väljavahetamisega

Kajamaa kool sai juurde uue klassi - õuesõppe klassi

suures majas, kus jätkavad oma
lasteaiateed kolmeaastased põnnid. Augustikuus aitasid Saku
õpilasmaleva lapsed rühma terrasse värvida, aknaid pesta ning
tänavakivide vahele kasvanud
sammalt ja heina eemaldada.
Saku Gümnaasiumi klassiõpetajatelt saadud tagasiside
kohaselt on Terakesest kooli läinud laste teadmised ja oskused
heal tasemel, kuid uue õppeaasta tegevusi planeerides arvestame kevadel lastevanemate seas
läbiviidud rahulolu-uuringute
ettepanekuid. Septembrikuus
toimuvatel lastevanemate koosolekutel anname täpse tagasiside ja ülevaate oma plaanidest
ja tegevustest.

Saku Muusikakooli
direktor Tauno Valdna:
Ajutiselt (aastaks) tulevad tööle
kitarriõpetaja Agni-Sandia Hallik (asendab Siim Kartaud, kes
läks end Hispaaniasse täiendama) ja muusikaloo õpetajaks
Meeta Morozov, kes juhtumisi
on ka Saku Muusikakooli vilistlane.
Löökpilliklassi põrand sai
kaetud heliisolatsiooni mattidega, mille peal on ka uus laminaatparketist põrandakate. Peatselt paigaldatakse helisummutid
ka ventilatsioonitorudele, et
löökpillide läbikostvust kõrvalklassidesse veelgi vähendada.
Tundub, et tänavu alustame õppeaastat 178 õppuriga, neist 161
põhiõppes ja 17 ettevalmistuses.
Soovi korral saab ettevalmistusklassi võtta vastu veel kolm õpilast. Erialade osas meil muutusi
pole, uusi erialasid ei ava.

Muusikakool sai toetust
altsaksofoni ostmiseks

Saku lõviklubi pidas 20. augustil oma 25. sünnipäeva. Kui enamasti saab juubeli puhul
kingitusi juubilar, siis seekord oli vastupidi – sünnipäevalaps kinkis sel tähtsal päeval Kajamaa koolile õuesõppe klassi. Mõte sai alguse aprillikuus, kui klubi Kajamaa koolis oma koosolekut pidas. Ja neli kuud hiljem sai nelja pingikomplektiga laud juba lauluga avatud. Klass
sai parasjagu nii suur, et hea tahtmise korral mahuvad kõik kooli õpilased sinna ära. SS

Harjumaa huvikoolid said üle 15 000 euro
riigitoetust, sealhulgas ka Saku muusikakool. Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud projektikonkursi “Varaait vol 12” kaudu
jagati 15 030 eurot toetust erinevate tegevuste elluviimiseks ja vahendite parendamiseks. Saku muusikakooli soetati toetusraha abil altsaksofon Yamaha YAS 280.
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Huviringid Saku Huvikeskuses 2016/2017. hooajal
Ringidesse registreerumiseks avalduste vastuvõtt algab 29. augustil kell 9
www.sakuhuvikeskus.ee või Saku Huvikeskuses Teaduse 1 (Saku Valla Maja III krs)

KUNST, KÄSITÖÖ, TARBEKUNST
 T kl 16.30 MUDILASTE LOOVKUNSTIRING (4–7a), ruum 303,
kuutasu 9 
 T või N kl 13.30 LASTE LOOVKUNSTIRING (7-9a), grupp I ja II,
ruum 303, kuutasu 15 
 T või N kl 15.00 LASTE KUNSTIRING (8-12a), grupp I ja II,
ruum 303, kuutasu 18 
 N kl 16.30 NOORTE KUNSTIRING (13-18a), ruum 303,
kuutasu 15 
 N kl 18.00 KUNSTIRING TÄISKASVANUTELE, ruum 303,
kuutasu 25 
Kunstiringidesse on oodatud kõik, kellel on tahtmist ja huvi kunstiga
tegeleda, julgust ja rõõmu end sel teel väljendada. Hea võimalus kujutlusvõime, fantaasia ja loovuse arendamiseks. Joonistame, maalime, teeme
tutvust kompositsiooni- ja värvusõpetusega. Õpime oma ideid kunsti
kaudu väljendama.
Juhendaja Ele Krusell on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia. Töötab
kunstniku ja rekvisiitorina erinevate telesaadete juures ja loob lavakujundusi teatrietendustele. Korraldab kunstilaagreid lastele.
 K kl 14.00 KERAAMIKARING, algajad (7-9a), ruum 321,
kuutasu 18 
 K 15.30 KERAAMIKARING, edasijõudnud (9-15a), ruum 321,
kuutasu 18 
 K 17.00 KERAAMIKARING TÄISKASVANUTELE, algajad,
ruum 321, kuutasu 24 
 K 19.00 KERAAMIKARING TÄISKASVANUTELE,
edasijõudnud, ruum 321, kuutasu 24 
Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Erinevaid tehnikaid kasutades valmistame isikupäraseid savist tarbeesemeid ja
pisiplastikat, mis kõrgkuumusahjus valmis küpsetatakse. Võimalusi on
palju ning kindlasti peituvad kõige põnevamad ideed sinus eneses.
Anname neile vormi!
Juhendaja Jane Paadimeister on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia
ning töötab keraamikuna Katariina Gildi Savikojas
 E kl 13.00 TARBEKUNSTIRING Noorte meistrite tuba (7-9a),
ruum 321, kuutasu 9 
 T kl 15.00 TARBEKUNSTIRING Noorte meistrite tuba (9-13a),
ruum 321, kuutasu 9 
 T kl 13.30 TARBEKUNSTIRING Puidust meisterdamine
poistele (8-10a), ruum 321, kuutasu 9 
 E kl 18.00 TARBEKUNSTIRING Klaasikunst (al 12a ja
täiskasvanud), puutööruum, kuutasu 9 
Tarbekunstiringides teeme tutvust erinevate tarbekunstiliikidega.
Kasutame mitmesuguseid materjale ning erinevaid tehnikaid, valmistame
ja kujundame kunstiliselt tarbeesemeid. Klaasikunstiringi ootame nii
noori kui täiskasvanuid valmistama mosaiike, tiffany-tehnikas vitraaži jmt.
 T kl 18.00 RAHVUSLIKU KÄSITÖÖ RING Ma ise ilu tegija
(al 12a ja täiskasvanud), ruum 303, kuutasu 5 
Ringi on oodatud kõik käsitööhuvilised. Taaselustame traditsioonilisi
käsitöövõtteid (tikkimine, kudumine, kõlapaelte valmistamine, kangakudumine jne).
Juhendaja Laura Telling on pikaajalise kogemusega käsitööõpetaja ja
puidutehnoloog. Täiendab ennast TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja rahvusliku tekstiili erialal.
 K kl 13.15 KÄSITÖÖ- JA MEISTERDAMISE RING, I rühm
(7 - 9a), ruum 303, kuutasu 9 
 K kl 14.15 KÄSITÖÖ- JA MEISTERDAMISE RING, II rühm
(9 -12a), ruum 303, kuutasu 9 

 K kl 15.45 MOEJOONISTAMINE JA KÄSITÖÖ, algajad (9–15a),
ruum 303, kuutasu 9 
 K kl 17.15 MOEJOONISTAMINE JA KÄSITÖÖ, edasijõudnud
(9–15a), ruum 303, kuutasu 9 
Õpime erinevaid käsitööoskusi. Valmivad omanäolised mänguasjad,
ehted ja muud isikupärased esemed. Taaskasutame erinevaid materjale.
Moejoonistamise ringides disainivad noored iseendale moekollektsiooni
ning omandavad õmblemiseks vajalikke oskusi.
Juhendaja Sirle Reiu on erialalt laste ja naiste ülerõivaste rätsep ning
töötanud moekunstnikuna. Lõpetanud Tallinna Ülikooli kunsti-, käsitööja kodunduse eriala.
 E kl 15.30 PORTSELANIMAALIRING, algajad (10-18a), ruum
321, kuutasu 16 
 E kl 17.00 PORTSELANIMAALIRING, edasijõudnud (10-18a),
ruum 321, kuutasu 16 
 E, T, K, N kl 17.00 PORTSELANIMAALIRINGID TÄISKASVANUTELE, ruum 321, kuutasu 10 
Ringis õpitakse erinevaid portselanimaalitehnikaid, kaunistakse tarbeesemeid. Osalemine portselanimaaliringis arendab ilumeelt ja käteosavust ning pakub loomingulist eneseteostust igas eas inimestele.
Juhendaja Merike Toome on õppinud portselanimaali Tallinna Rahvaülikoolis ja on tegelenud portselanimaali harrastajatega Sakus alates
1994. aastast.

TEATER, MUUSIKA, TANTS
 N kl 13.30 TEATRIRING, algajad (8-10a), III krs peeglisaal,
kuutasu 13 
 N kl 15.00 TEATRIRING, edasijõudnud (10–18a) , III krs
peeglisaal, kuutasu 13 
Teatriringides osalemine toetab olulisel määral noore inimese arengut
loovaks ja mõtlevaks isiksuseks. Õpitakse sõna- ja väljenduskunsti aluseid, näitlejatööd, ümberkehastumist etüüdide kaudu, lavalist liikumist,
kõnetehnikat ja improvisatsiooni. Aasta jooksul toimuvad mitmed
põnevad esinemised.
Juhendaja Aita Vaher on pikaajalise õpetajakogemusega. Töötab
teatrikooli TeatriPolygon näitlejameisterlikkuse ja lavakõne ning MTÜ
Tsirkusekooli õpetaja, vabakutselise näitleja ja mitmete huviringide
juhendajana.
 E ja K kl 14.00 TÜTARLASTE LAULUANSAMBEL
(nooremad), ruum 317, kuutasu 11 
 T ja N kl 15.00 TÜTARLASTE LAULUANSAMBEL
(edasijõudnud), ruum 317, kuutasu 11 
Ringi ootame uusi lauluhuvilisi! Tundides õpime hääleseadet ja mitmehäälset laulmist. Palju toredaid esinemisvõimalusi nii ansamblis kui
solistina. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas.
Juhendaja Aili Brett on lõpetanud H. Elleri nim Tartu Muusikakooli ja
Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika ja koorijuhtimise
erialal. Kogu elu on Aili tegelenud muusikaga, laulnud ise ja õpetanud
lauluhuvilisi.
 E kl 16.00 LOOVMUUSIKARING Pillimängukool (koolinoored),
ruum 317, kuutasu 11 
Läbi laulude, rütmimängude, loovliikumise ja improvisatsiooni kogevad
lapsed muusikalisi emotsioone. Tundides kasutame erinevaid muusikainstrumente (käsikellad, plaat- ja rütmipillid, kandled, trummid jmt).
Aktiivse ja loova musitseerimise kaudu tegeleme muusika mõistmiseks
vajalike oskuste ja teadmiste õppimisega. Ringis osalemine loob head
eeldused hiljem muusikaõpingute jätkamiseks.
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 KÄSIKELLADE ANSAMBEL (koolinoored), ruum 317, kuutasu 11
. Aeg täpsustamisel.
Juhendaja Lana-Maria Peterson on lõpetanud Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia muusikapedagoogika magistriõppe. Töötab muusika- ja
liikumisõpetajana ning on koolieelse muusikaõpetuse ajakirja Õunake
koostaja.
 K ja R 13.30/14.30 PLOKKFLÖÖDIRING (koolinoored),
ruum 306, kuutasu 11 
Õpime tundma erinevaid plokkflööte. Mängime nii üksi kui ansamblis.
Noodi- ja rütmiõpe toimub läbi mängu. Esineme kontsertidel, külastame
põnevaid esinemisi. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas
Juhendaja Maria Mänd on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia flöödi erialal. Õpetanud Põltsamaal, Märjamaal, Koeru ja
Saku muusikakoolides.
 KERGEMUUSIKA ANSAMBEL (koolinoored), ruum 315,
kuutasu 5 . Tundide ajad kokkuleppel õpetajaga.
Muusikahuvilisi lapsi ootab põnev teekond pillimänguõppest bändiproovidesse ja lõpuks suurele lavale. Eriti oodatud pillimänguoskusega
noored. Võta julgesti ühendust!
 TRUMMIÕPE (koolinoored), ruum 315. Tundide ajad ja tasu kokkuleppel juhendajaga, tel 5011282
Juhendajad Alari Volf ja Urmas Raba on tegevmuusikud ja kogu
hingest pühendunud noortebändi edasiarendamisele.
 TANTSURINGID (7-12a), III kr peeglisaal, kuutasu 6,50 . Aeg
täpsustamisel.
Tantsutunnid sisaldavad võimlemist, rütmi- ja rühiharjutusi,
akrobaatikat ja showtantsu elemente. Lisaks loovust, koordinatsiooni
ja kehatunnetust arendavaid harjutusi. Õpitakse tantsulise aeroobika
põhisamme ja liikumisi. Osaleme võimlemispeol. Tunnid toimuvad kaks
korda nädalas.
Juhendaja Anna Paula Kõrvas
 T kl 15.30 TANTSURING Ladinatants (7–12a)
 T kl 16.30 TANTSURING Ladinatants mudilastele (4–6a)
Juhendaja Evely Vaigur on tegelenud ladinatantsuga Sakus üle 10 aasta.
Tema juhendatud ladinatantsu grupid on tuntud üle Harjumaa. Ootame
lapsi avastama ladinatantsu maailma!

TEHNIKA, MÕTTEMÄNGUD, MUUD
 R kl 13.30 MALERING, grupp I, ruum 301, kuutasu 2,24 
 R kl 15.30 MALERING, grupp II, ruum 301, kuutasu 2,24 
Tõnu Truusi koolkonna maleringi treener Rainer Selge ootab uusi ja
vanu malehuvilisi maleringi. Ringis õpitakse malemängu põhialuseid,
maleteooriat, korraldatakse omavahelisi võistlusi ning osaletakse
võistlustel ja järguturniiridel.

 K kl 13.30 MÕTTEMÄNGUDERING Majandusmängud, grupp I
(7-9a), ruum 320, kuutasu 6 
 K kl 14.30 MÕTTEMÄNGUDERING Majandusmängud,
grupp II (10-13a), ruum 320, kuutasu 6 
Mäng on sotsiaalse suhtlemise arendamiseks asendamatu tegevus.
Lauamängud arendavad loogilist ja paindlikku mõtlemist, püsivust,
omavahelist koostööd, oskust suhelda ja erinevaid olukordi lahendada.
Ringitöö kestel antakse lastele majandus- ja finantsalaseid teadmisi läbi
eakohase mängulise tegevuse.
Juhendaja Merike Ots, on õppinud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja
Sotsiaal-Humanitaarinstituudis psühholoogia erialal. Tema kireks on
lauamängude maailm ja laste arendamine mängude kaudu. Ta on MTÜ
Mängides Targaks üheks eestvedajaks.
 LEGOROBOOTIKA ruum 301, kuutasu 7 
T kl 13.30 grupp I, algajad (8-9a), juh Merike Ots
T kl 16.30 grupp II, algajad ja NXT tundjad (9-12a), juh Imre Anton
T kl 18.00, grupp III, varem osalenud (10-12a), juh Imre Anton
N kl 18.00 grupp IV, (al 13a ja vanemad ), juh Sander Laumets
Huviringis kasutame We-Do ja Lego Mindstorm NXT robotikomplekte.
Õpime ehitama ja ühendama komponente, lugema ning koostama skeeme robotite juhtimiseks. Tegevuse käigus õpime tundma mehhaanika,
elektrotehnika ja füüsika põhitõdesid ning saame lahendada erinevaid
ülesandeid viisil, mida kasutavad insenerid. Osaleme robootikavõistlustel.
Juhendaja Imre Anton töötab infojuhi ja arvutiõpetajana ning on
omandanud IT-spetsialisti eriala. Lisaks kabe ja male meistritiitlitele on
robootika üks tema hobidest juba pikki aastaid.
Juhendaja Sander Laumets töötab Ericsson Eestis tarkvaraarhitektina,
õppinud IT-d ja saanud magistrikraadi TTÜs elektroonika alal. Robootikat
õpetab lastele seepärast, et koduvalla noorte elu põnevama oleks.
Tublimate robootikahuvistega on juba korduvalt Roboteksil ja mujal
võistlemas käidud. LEGO Sumos on Saku poisid Eesti tugevamate seas.
 E kl 16.30 MULTIMEEDIARING (13-18a), ruum 303, kuutasu 13 
Ringis osaleja saab teadmisi fotograafiast, videost ja animatsioonist, kuid
tähtsamaiks tegevuseks on pildistamine ning saadud tulemuste analüüsimine. Teeme rühmatöid, millest sünnivad noorte enda tehtud teosed.
Ringitöö eesmärk on arendada loovust, ergutada kujutlusvõimet ning
arendada koostööoskust. Osalemiseks vajalik kaamera olemasolu!
Juhendaja Kristjan Rosin on tegevfotograaf ja koolitaja. Töötanud
ERRis valgustaja ja operaatorina, sellest ka filmi- ja videoalased kogemused. Täiendab ennast graafilise disaini valdkonnas.
 N 16.30 SKAUDI- JA KODU-UURIMISE RING (9–12a),
ruum 301, kuutasu 3 
Tegeleme maailma avastamisega. Uurime oma kodukandi tegevusi,
loodust, inimesi ja mõtestame aega meie ümber. Õpime skautlikke
teadmisi, töö- ning koostööoskusi ja püüame olla iga päev natuke
paremad. Omadatud oskusi kasutame ühistegevustes: mängudel,
matkadel ja rännakutel loodusesse nii tihti kui võimalik.
Juhendajad Valter Sulin ja Henni-Maria Johanson on skautluse
algatajad ja eestvedajad Sakus juba üle 10 aasta.

HUVIRINGIDESSE REGISTREERUMINE ALGAB 29. augustil kell 9
www.sakuhuvikeskus.ee
SAKU HUVIKESKUS
Teaduse 1, Saku (Saku Valla Maja III krs)
http://www.sakuhuvikeskus.ee/
e-post: huvikeskus@sakuvald.ee
https://www.facebook.com/saku.huvikeskus
Tel 671 2403, 506 9551, 5301 6480

Ringide toimumisajad võivad
muutuda! Palume jälgida
huvikeskuse kodulehte

NB! Piiratud kohtade arvuga ringides(keraamika, tarbekunst, mudelism, robootika jt)
komplekteeritakse ringid avalduste laekumise järjekorras. Vabade kohtade olemasolul
võetakse lapsi huviringidesse aastaringselt.
Huviringiga liitumiseks, täida internetipõhine registreerimise AVALDUS www.sakuhuvikeskus.ee
ning allkirjasta see kas digitaalselt või paberkandjal. Kui digiallkirjastamiseks võimalus puudub,
täida avaldus, prindi välja, allkirjasta ja too Saku huvikeskusesse (Teaduse 1, Saku Valla Maja III krs).
Kui peale avalduse esitamist ei ole teiega ühendust võetud, siis tuleb minna otse huviringi tundi.
Tundide toimumise aegu saate vaadata Saku huvikeskuse kodulehelt.
NB! Kui Teie laps ei oska valikut teha, siis esimesed huviringide toimumise nädalalad (ehk 5.-16.
september) on avatud tundide nädalad. See tähendab, et laps on oodatud vaatama-proovima ning
saab valiku langetada alles pärast seda (vabade kohtade olemasolu korral).
Juhul, kui huviringi ei kogune piisaval hulgal huvilisi, siis huviringi ei avata. Sellisel juhul saadetakse
tagasiside lapsevanematele hiljemalt 9. oktoobriks.
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Suur suvelõpupidu Sakus
KIISA RAHVAMAJA ootab teid
septembris uueks hooajaks
huviringidesse kirja panema ja
madisepäeval, 21.09 kl 10 – 18
ringidega tutvuma.
Pakume:
Lastering (väikelapsed, al 1 aastast)
Kitarriring (kõik huvilised - algõpe)
Naisansambel (tegusad noored neiud-naised)
Seeniorite lauluring
Seeniortantsu ring
Tervisevõimlemine (sobib kõigile)
Näitering (lapsed, täiskasvanud)
Jooga (edasijõudnud ja algajad)
Käsitööring (kõik variandid, vastavalt soovile)
Bänd noortele ja “vihastele“
Raadiotehnika ring noortele
Karatering lastele
Line-dance

Samas ootame uusi ja huvitavaid soove!

Muinastulede ööl
taaselustatakse Animäel
kogunemise traditsioon
Pärast aastakümnete pikkust pausi kogunevad Tõdva
küla pered, nende head naabrid ja sõbrad Animäel, et
lõkete süütamisega tähistada küla ajaloolise pühapaiga
uue elu algust.
Süütame lõkked Animäe jalamil ja tipus. Laulame
rahvalikke laule, mängime muistseid mänge, kuulame
lugusid Tõdva kandi väärikast ajaloost ja arheoloogide
leidudest. Tulel ja turvalisusel peavad silma peal Tõdva
vabatahtlikud päästjad, samuti on võimalik tutvuda
nende päästetehnikaga. Pakume teed ja saiakesi, kõlab
elav muusika. Kohtumiseni Animäel laupäeval, 27.
augustil kell 20!
facebook.com/Animaekaitseks; www.muinastuled.ee
HELEN VALKNA

Suur koguperepidu 19. augusti õhtul Saku Pruulikoja ees algas lasteteatri etendusega. Tihe peoprogramm pakkus vaatamist-kuulamist
kõigile. Pisemaid pidulisi köitsid
erinevad atraktsioonid. Õhtu peaesineja oli Koit Toome oma livebändiga, enne seda astusid üles tuntud menuansamblid ja oma valla
tantsurühmad. Nii nagu tänavusse
suvesse, jagus ka Augustfestile vaheldumisi päikesesoojust ja vihmamärga. Traditsioonilise suvelõpupeo vallarahvale korraldasid koostöös Saku huvikeskus, Pruulikoda
ja õlletehas.

Augustfesti ühe kõige värvikama ja särtsakama etteaste tegi Saku oma ladinatantsutrupp Panter Evely Vaiguri juhendamisel

Kartulispiraalid, jääjoogid, suhkruvatt olid
noorema peoseltskonna lemmikud. Toekamat kõhutäidet pakkus Pruulikoda.

Metsanurme metsamängud

Tugi ja Tegu tänab
Viimase nelja aasta augustikuul oleme kogunud heade
kogukonnaliikmete ja sõprade toel koolitarvikuid Saku
valla vähekindlustatud perede lastele. Tänavu annetati
õppevahendeid kokku u 25 lapsele alates kustutuskummist kuni koolikotini. Meie suur tänu teile, head
abistajad OÜ Realister ja Kristjan Kaer, kelle abiga
saavad lapsed koolis kasutada valemivihikuid!
MTÜ Tugi ja Tegu kogub aastaringselt toetusi
Saku valla vähekindlustatud perede lastele https://
www.facebook.com/tugi.tegu.
MARJU-RIINA LAUGEN
KAIRI ZALETAJEV

Metsanurme külaseltsi korraldatud metsapäeval 6. augustil külakeskuse õuel olid
kõik tegevused seotud puidu, metsa ja loodusega. Koostööpartner Aiatäht andis
asjale professionaalset jumet nii metsatöö- kui ohutusvahendite tutvustamise ja demonstreerimisega. Metsamängudel katsuti jõudu puude tassimises, saagimises,
lõhkumises, riita ladumises. Ära pidi arvama tosin isevärki metsatööriista. Mõõtu
võtsid Metsanurme, Üksnurme, Kajamaa, Tõdva küla ja Kiisa aleviku võistkonnad
ning pillimeeste tiim. Päevale kohaselt tegid avakontserdil muusikatki puupillid orkester Saku Mandoliinid. Muusikalise tervituse tõid sõprusvallast Liperist Virpi ja
Tapani Eronen. Töötubades õpetati loodusest leituga pilte tegema, Rehemetsa talu
taimeaias sai ringi vaadata ja tarkust koguda. Päeva eestvedaja Anneli Kana sõnul on
metsanurmelastel plaanis korraldada ka kahel järgneval aastal metsapäev. Üheks
ideeks on kokku kutsuda kõik Harjumaa külad, mille nimes sõna „mets”.

AUGUST 2016 SÜNDMUS 13

Augustfest Saku Pruulikoja ees meelitab oma esinejatega alati kohale rohkesti rahvast. Nii ka sel aastal. Sumedas augustiõhtus kõlas Kuningliku
Kvinteti võluv vokaal ja ansambli Regatt südantsoojendav nostalgia, mille saatel tantsugi keerutati. Lapsed said mitmel batuudil karelda, sky
jumpil kõrgele õhku hüpata, mõisapargis ratsasõitu teha, suures mullipallis jõe peal veereda, liivapilte ja näomaalinguid teha ja muidu joosta.

Koguduse lastelaager õnnestus

12.-14. augustini toimus EELK Saku Toomase koguduse korraldatud Saku lastelaager. Laagris
osales 23 rõõmsat poissi ja tüdrukut. Vaatamata osaliselt vihmastele päevadele saime kõik
laagri tegemised kenasti tehtud ja lapsed jäid väga rahule. Laagri lõpus toimus laagrikirik,
kuhu tuli ka vanemaid ja õdesid-vendi. Laager lõppes laste meisterdatud küpsisetordi söömisega. Tänu lastele ja juhtidele osalemast ja Saku vallale toetamast! AVE MÖLSTER
Foto: Mai Unt

14 VALLAELU AUGUST 2016

Saku mõis
muutuste teel
INES KÄRNER

J

uunikuus avatud Saku mõisa
restoran Von Sackenmeck
kogub jõudsalt tuure ning
aina rohkem külastajaid leiab
tee meieni. Nüüdseks on käsil
juba teine menüü ning siiani on
tagasiside nii toitude kvaliteedihinnasuhte kui serveerimise
osas olnud äärmiselt positiivne.
Hetkel on plaanis vahetada
menüüd kord kahe kuu jooksul
– et ei läheks liiga igavaks ja et
meid sagedamini külastav klient
leiaks ka enda jaoks midagi uut.
Sügisest on võimalik ette broneerides õhtustada ka mõisa
härraste salongis, kus kunagi tegutses kohvik. Nii härraste kui
konjaki salongi on võimalik ka
privaatselt broneerida, nagu ka
restorani tagumist saali. Kogu
restorani me privaatselt ei broneeri, kuna ei taha, et spontaanselt õhtusöögile tulev klient
peaks pettuma, kui ta ukselt tagasi saadetakse.
Sügisest lisanduvad mõisa
programmi ka juba eelmisel
hooajal alguse saanud kontsertõhtud ning uudisena kord kuus
toimuv tantsuõhtu mõnusa livebändi saatel. Kuna restoran võimaldab nüüd külastajatel õhtustada nii enne kui pärast kontserti, siis on plaanis korraldada
kõik kontserdid nii, et pääseb ka

ilma õhtusöögipaketita ballisaali muusikat nautima. Info kontsertide ja teiste ürituste kohta on
saadaval meie kodulehel
(sakumois.ee), Facebooki lehel
ja infotelefonil 6 72 8540.
Mõisa lõunastajatele on
kindlasti silma jäänud, et mõisa
restorani sissepääsu ees on iga
hetk valmimas terrass – tööd on
hetkel pooleli ning kivide paigaldamine on plaanis augusti
viimastel päevadel. Kahjuks
saab sel aastal nautida terrassil
einestamist vaid ilusate ilmade
korral septembri lõpuni, kuid
see-eest võib olla kindel, et esimeste ilusate kevadiste ilmadega on restorani terrass taas avatud.
Hea uudis on ka see, et mõis
saab endale veel sellel aastal
uue katuse. Ehitusega tehakse
algust septembri alguses ning
plaanikohaselt peaks olema katus vahetatud aasta lõpuks. Ühtegi üritust me seetõttu ära ei
jäta ning kuigi mõis peitub neljaks kuuks valge kile ja tellingute taha, on sees mõnus ja hubane. Loodame väga, et kliendid
katusel toimetajatest ära ei kohku ning ikka julgelt mõisa sisse
astuvad.

A la carte menüü ootab restoranis alates kella 15st. Foto: Saku Mõis

PÄEVAKLÕPS

Talvel suusatajad, suvel viiuldajad. Ühel augustikuu reede õhtul
märkas fotograafi terane silm Nurme tänava suusamäe tipus üht
meest jalutamas. Täpsemal vaatlusel selgus, et mees mängis viiulit
ning läbi tuulevuhina kostsid piltnikuni melanhoolsed helid. Pildiklõpsu tegi Raivo Remmelg.

Saku Huvikeskus pakub tööd

rahvamuusika kapelli juhendajale.
Huvi korral palume ühendust võtta huvikeskusega
tel 671 2403, 506 9551, 5301 6480 või
e-post huvikeskus@sakuvald.ee
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Spordikeskus on
uue hooaja ootel
LAURA VIIROJA

S

üdasuvine kuumus ja puhkused hakkavad vaikselt
läbi saama ning töine sügis
on taas kohe-kohe ukse ees. Enne septembri siginat-saginat on
hea aeg mõelda ja paika panna
sügisesed plaanid, treeningajad
ja muud toimetused.
Et aga spordikeskuses veelgi
paremaid treeningtingimusi
pakkuda lasti kohe pärast jaanipäeva basseinist vesi välja, et
saaks alustada remonttöödega
Värviti ventilatsioonitorusid,
tehti vuugiparandustöid jne.
Kõige olulisem on aga, et ujula
veepuhastussüsteemile lisati
kauaoodatud UV-lamp, mis tagab vähemate kemikaalidega
vee parema kvaliteedi.
Projekti „Saku Valla Spordikeskuse basseinivee kvaliteedi
tõstmine” rahastas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm. Seoses sellega
tahaks südamele panna, et enne
basseini kasutamist on kindlasti
vaja end pesta. Ainult nii saame
lisaks tehnilistele seadmetele tagada parima vee kvaliteedi.

Lisaks eelnevale lakiti võimlapõrand ning süvapuhastati
ülejäänud ruumide põrandakatted. Koolistaadioni mõlemas
kaugushüppe liivakastis vahetati liiv ja enne lume tulekut
saavad liivakastid ka uued katted ning kunstmurukattele lisati
10 t kummigraanulit murulible
hoidmiseks ja säilitamiseks.
Samuti soetati koolistaadionile kaks paari väikseid väravaid ning pealtvaatajatele tribüün ning Saku lionsklubi eestvedamisel ja toetusel soetati betoonist lauatenniselaud spordikeskuse ja Saku gümnaasiumi
uue kooliosa siseõuele.
Väiksed muudatused toimuvad ka terviseradadel seoses uue
rajatava kergliiklusteega vanale
raudteetammile. Koostöös rajameistriga on motoklubi juures
asuva staadioni nurgas olev
raudteesilla pealt tulev allasõit
muudetud laiemaks ning laugjamaks. Samuti on silutud rajapõhja, et talvel oleks rajamasinal võimalik ladusamalt ja rajameistril muretumalt töötada.
Värskeim info algavate treeningute kohta on leitav Saku
Valla Spordikeskuse kodulehelt
www.sakuvallaspordikeskus.ee
Meeldetuletusena tasub kalendrisse märkida ka 1. oktoober, kui toimub Saku Kolmiku
kolmas etapp Saku Rattapäev
Saku terviseradadel.

Põltsamaa vihmasel rajal numbri all 53 kihutanud 6aastane Tanel
Karu sai Eesti meistrivõistluste etapivõidu. Foto: Olga Vovtsok

Saku kardipoiss võitis esikoha
Saku poiss Tanel Karu sai kardispordi Eesti meistrivõistluste
7. etapil Cadet-klassis esikoha.
13. augustil toimus kardispordi
Eesti meistrivõistluste etapp
Põltsamaa Kuningamäe kardirajal, kus Tanel Karu seljatas kaasvõistlejad ning tõusis esmakordselt Cadet-klassis esikohale.
Tanel on 6aastane Päikesekillu lasteaia laps ja see on talle
esimene võistlushooaeg. Cadetklassis võistlevad lapsed vanuses 6-8 aastat nii Eestist kui

Soomest. Enamik sama klassi
võistlejatest on juba 8-aastased
ja omavad eelnevat võistluskogemust.
Järgmine ja ühtlasi ka viimane 2016. aasta hooaja võistlus
kardispordi Eesti meistrivõistlustel toimub 17. septembril
Aravete kardirajal. Kellel kohapeale kaasa elama pole võimalik
tulla, siis kardispordi Eesti
meistrivõistluste otseülekannet
näeb ka Delfi-TV-st.
ANNELI KARU

Saku seiklusjooksul
võidutsesid orienteerujad

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
01.09 09:00-17:00 Laskeharjutus
02.09 09:00-12:00 Laskeharjutus
02.-04.09*18:00-18 Välilaager
05.09 08:00-16:30 Laskeharjutus
06.09 09:00-16:30 Käsigranaatide
heitmine
06.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
07.09 08:00-18:00 Laskeharjutus
08.09 09:00-17:00 Laskeharjutus
08.09 09:00-16:30 Käsigranaatide
heitmine
09.09 10:00-15:00 Laskeharjutus
10.-11.09 8:00-17 Laskeharjutus
10.-11.09 10:00-15 Käsigranaatide
heitmine
12.09 09:00-23:00 Laskeharjutus

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
13.09 09:00-15:00 Laskeharjutus
14.09 09:00-18:00 Laskeharjutus
15.09 09:30-22:00 Laskeharjutus
16.09 10:00-15:00 Laskeharjutus
16.-18.09 16:00-15 Laskeharjutus
16.-18.09*18:00-18 Välilaager
19.09 09:00-15:00 Laskeharjutus
20.09 09:00-15:00 Laskeharjutus
21.09 08:00-18:00 Laskeharjutus
22.09 09:00-17:00 Laskeharjutus
23.09 10:00-15:00 Laskeharjutus
26.09 09:00-14:00 Laskeharjutus
27.09 10:00-15:00 Laskeharjutus
28.09 08:00-18:00 Laskeharjutus
29.09 09:00-16:00 Laskeharjutus
30.09 09:00-17:00 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

21. augustil esimest korda peetud Saku seiklusjooksul Männiku karjääri ümber võidutses orienteeruja Armo Hiie (46:54), teise koha
võttis Eesti üks parimaid maratoonareid Taavi Tambur (47:17, pildil
esiplaanil), kolmas oli orienteerumissprinter Sergei Rjabõshkin
(50:08). Naiste võitja oli Triin Ley (aeg 1:13:14).
Rada oli 8,8 kilomeetrit pikk ning erakordselt raske, sisaldades
veetakistust, kolme liivatakistust ning pea kolme kilomeetri pikkust
rabalõiku.
Järgmine Saku jooks leiab aset juba 25. septembril ning see on
Saku pikamaajooksude sarja neljas ja viimane osavõistlus Saku
sügisjooks (distantsid 10/21/42 km). REIGO LEHTLA
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Jäid tühjaks koduõu ja -maja,
seal kostab mälestuste kaja.

SEPTEMBER 2016
EELK SAKU TOOMASE
KOGUDUSES

Kui ühel külal on kogukondlik hing, siis ei teki see tühjalt
kohalt, selle kandjaks on inimesed. Need inimesed on
üheskoos rõõmsad ja teinekord tegusad. Kuid paraku on
hetki, kui hing vakatab. See juhtub siis, kui osa sellest
ühisest hingest lahkub. Metsanurme küla on seisatanud
leinas, lahkunud on Rehemetsa talu perenaine Salme.
Praegu ei suuda meist küll keegi ette kujutada, et
külakeskuses ja külas tuleb edaspidi toimetada ilma tema
energilise tegutsemiseta ja sõna sekka ütlemiseta. Salme
käbedate sammude kaja, südikus talutöödes ja maailma
asjades kaasa rääkimine jääb teda tundnud inimeste
mälestustesse.

P 04.09 kl 15 Jumalateenistus
P 11.09 kl 15 Jumalateenistus
T 13.09 kl 17 Palveõhtu
P 18.09 kl 15 Jumalateenistus
P 25.09 kl 15 Jumalateenistus
T 27.09 kl 17 Palveõhtu

In Memoriam
SALME MOKS
Metsanurme külarahvas

Kõikjal jälgi Su
töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas...
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

Mälestame Rehemetsa talu
perenaist

SALME MOKSI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Liivaku ja Niidu talu pered

Elus palju suutsid anda, suutsid
valu, muret kanda, kuni viimaks
rahuranda lõppes sinu rännutee.

Mälestame kuldaväärt
naabrimemme

AINO PURJE

ja avaldame kaastunnet
tema lähedastele.
KÜ Tallinna mnt 19 pere

Avaldame kaastunnet

AINO PURJE
lähedastele.
Saku Gümnaasiumi
kollektiiv

Kauaaegset elurõõmsat ja
alati abivalmit tantsijat

SALME MOKSI
mälestavad Lendleri
tantsijad.
Kaastunne omastele.

Perekond Leidmaa avaldab
kaastunnet Rehemetsa talu
perenaise

SALME MOKSI

 SAKU GOSPEL alustab 8.09 kl 18
Tallinna mnt 8. Uued lauljad on
teretulnud!
 BEEBILAUL alustab 13.09 kl 10.30
Tallinna mnt 8, II korrus. Sihtgrupp
on 1- ja 2-aastased, väiksemad
beebid on ka teretulnud! Info ja reg
5919 7902 / ave.molster@eelk.ee
 Kristlikku usku tutvustava
LEERIKOOLI registreerimine:
saku@eelk.ee / 5919 7802
 Koguduse õpetaja Magne Mölster,
5919 7802 / magne.molster@eelk.ee

Koguduse koduleht: saku.eelk.ee
Äkki katkes Su elulõng, head
mälestust me Sinust hoiame...

Mälestame head sõbrannat

SALME MOKSI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Linda ja Õie peredega
Pisarais on kasteheinad
kodu akna all…

Mälestame leinas
toredat ja teokat

SALME MOKSI

surma puhul tema sugulastele
ja lähedastele.

Meie siiras kaastunne
lähedastele ja sõpradele.
KI-KU-TA-RO PÜ ja
Kiisatari tantsijad.

Avaldame sügavat kaastunnet
Leilile ja Mairotile
abikaasa ja isa

Sügav kaastunne
Kalevile ja Martenile
kalli ema ja vanaema

HANS SÖÖLI

LAINE PIKARU

kaotuse puhul.
Naabrid Tormi tänavalt

kaotuse puhul.
P.P. Ehitusjärelevalve
kollektiiv

HANS SÖÖL

Perekond Leidmaa avaldab
kaastunnet naabritele
Rännaku talust Ülo Sirbile
venna ja Ivar Sirbile onu

Mälestame kauaaegset
naabrit. Avaldame
kaastunnet lesele ja pojale.
Perekond Heintalu

4. septembril 2016
avatakse Nõmmel Põllu 63

Kivimäe perearstikeskus ja Haldja Hambaravi
Kell 11-12 ametlik avamine, 12-15 perepäev.
Perepäeval kontrollivad hambaarstid tasuta teie hambaid ja
perearstid õpetavad esmaabi. Lisaks on lastele kohal ka
näomaalija ja meisterdusnurgad.

LUI SIRBI
surma puhul.

8. septembril algusega
kell 18.30 REHE KÜÜNIS
dr Riina Raudsiku loeng
alateadvuse ja mõtlemise rollist
füüsiliste haiguste
väljakujunemisel.
Üritus on tasuta, soovi korral võib
anda vabatahtliku osalemispanuse.

MIS JUHTUS
Põhja prefektuur
5.08 teatati, et Kirdalu külas
kasvas alkoholi tarvitanud 59- ja
35-aastase mehe konflikt kakluseks, mille tagajärjel said osapooled tervisekahjustusi.
8.08 teatati, et Kiisal asuvas eramus ähvardab 50-aastane alkoholi tarvitanud mees kirvega pereliikmeid. Väljakutsele sõitnud
kiirreageerijad pidasid mehe
majas kinni ja toimetasid jaoskonda.
8.08 teatati, et Sakus Tuule tänaval asuvas eramus lõi 31-aastane
mees 40-aastast meest ning tekitas talle tervisekahjustusi.
12.08 teatati, et Tänassilma tee
ehitusjärgsest hoonest varastati
tööriistu. Kahju on 1020 eurot.
18.08 kella 06.22 ajal toimus
liiklusõnnetuses Jälgimäe külas
Tallinn-Saku-Laagri maanteel,
kus alkoholijoobes 45-aastane
mees sõitis sõiduautoga Audi A4
teelt välja vastu puud. Sõidukijuht toimetati haiglasse.
19.08 kella 12.38 ajal toimus
liiklusõnnetus Tallinn-SakuLaagri maantee 13. kilomeetril,
kus 60-aastane naine aeglustas
sõitu sõiduautoga Fiat Punto parempöörde sooritamiseks ja sel
hetkel sõitis Fiatile tagant otsa
sõiduauto Ford Tourneo, mida
juhtis 40-aastane mees. Fiati juht
toimetati haiglasse.

Põhja päästekeskus
24.07 kell 4.35 sai häirekeskus
teate tulekahjust Roobuka külas.
Päästemeeskondade saabudes
põles suvila pesuruumi vahesein.
Keegi viga ei saanud, päästjad
kustutasid põlengu kella 6.13ks.
31.07 kell 20.52 teatati tulekahjust Saku alevikus Kooli teel.
Päästjate saabudes põles kahekorruselise kortermaja esimese
korruse korteris tuba, tuli levis
juba ka teistesse ruumidesse.
Inimesed olid põlevast korterist
ise väljunud, vaid teise korruse
rõdul oli meesterahvas suitsu
eest varjul ning ootas, et päästjad
ta alla aitaksid. Nõmme päästjad
alustasid korteri kustutamist,
Keila päästjad tõid rõdult alla
mehe ning kontrollisid üle ja
ventileerisid teise korruse korteri. Korteri kustutustööd kestsid
kaks ja pool tundi, ruumid said
tulekahju ja kustutustööde käigus tõsiselt kahjustada.
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1. septembrist muutuvad maakonnaliinide sõiduplaanid

MIS JUHTUS
Põlengu puhkemise hetkel
olid korteris naine ja neli väikest
last, naine ja üks lastest hingasid
sisse vingu ning kiirabi viis nad
tervisekontrolliks haiglasse.
Teised tulekahjust pääsenud inimesed meedikute abi ei vajanud.
Millest põleng alguse sai,
selle uurivad välja menetlejad.
15.08 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud 75 mm mürsk

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud

Alates 01.09.2016 jõustuvad järgmised muudatused maakonna avalikel bussiliinidel (Saku suund):
liin 113 Saku - Jälgimäe - Laagri (Pärnu mnt) - Jälgimäe - Saku // Saku - Kajamaa - Tagadi - Kurtna Kajamaa - Saku (üleminek sügistalvisele sõiduplaanile); liin 117 Tallinn - Saku - Kiisa - Kurtna Tagadi (sõiduaegade korrigeerimine); liin 117A Tallinn - Saku (sõiduaegade korrigeerimine, väljumisaegade muutmine).
Liinid on Tallinn-Harjumaa ühtses piletimüügisüsteemis https://www. harjuytk.ee/piletite-hinnad.
Sõiduõigust on võimalik osta sularaha ja e-raha eest ning tõendada ka eelnevalt soetatud perioodipiletiga. Sõiduplaanid on nähtavad portaalis www.peatus.ee. Liine teenindab AS Samat (infotelefon
6779 663, e-post samat@samat.ee). KADRI KROONI, Harjumaa ÜTK

MAAKONNALIINI 113 SÕIDUPLAAN

ALATES 1. SEPTEMBRIST 2016
SAKU - KAJAMAA - TAGADI KURTNA - KAJAMAA - SAKU

113 SAKU – JÄLGIMÄE – VANA-

24.07 kell 04.43 – tulekahju
hoones Sprindi teel Roobuka
külas .
31.07 kell 20.55 – tulekahju korterelamus Kooli teel Sakus.
1.08 kell 20.25 – ohtlik puu kergliiklusteel Saku-Tõdva maantee
ääres.
6.08 kell 08.27 – tulekahju hoones Veskitammi teel Laagris.

Tõdva vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
24.07 kell 04.39 – tulekahju
hoones Sprindi põigus Roobuka
külas.
29.07 kell 19.56 – tulekahju
hoones Alliku külas Saue vallas.
29.07 kell 20.31 – liiklusõnnetus Tallinna ringteel Luige
alevikus Kiili vallas.
31.07 kell 20.55 – tulekahju
hoones Kooli teel Sakus.
3.08 kell 20.12 – liiklusõnnetus
Kangru alevikus Kiili vallas.
3.08 kell 23.39 – tulekahju
maastikul Kangru alevikus.
7.08 kell 02.36 – tulekahju hoones Kata külas Kose vallas.
8.08 kell 07.19 – tulekahju hoones Peetri alevikus Rae vallas.

PÄÄSKÜLA - JÄLGIMÄE – SAKU

Saku raudteejaam
Saku gümnaasium
Nurme tn
Paju tee
Männituka tee
Nurmiko tee
Saku Keskuse
Salu
Pähklimäe
Kurvi
Murumäe
Jälgimäe
Topi
Jõenurme
Urda
Laagri
Metsavaimu tee
Kungla tee
Lodjapuu tee
Kodusalu tee
Viljaku
Vana-Pääsküla
Vana-Pääsküla
Viljaku
Laagri
Paunamäe
Jõenurme
Topi
Jälgimäe
Nurmiko tee
Männituka tee
Paju tee
Nurme tn
Murumäe
Kurvi
Salu
Saku Keskuse
Saku raudteejaam

E–R
06:50
I
I
I
I
I
06:53
06:54
06:55
06:56
06:57
07:00
07:01
07:02
07:05
07:07
07:15
07:16
07:18
07:20
I
I
I
I
I
I
07:23
07:24
07:25
07:27
07:28
07:28
07:31
I
I
I
I
07:35

E–R
07:40
07:41
I
I
I
I
07:42
07:43
07:44
07:45
07:46
07:49
07:50
07:51
07:54
07:56
I
I
I
I
07:57
07:58
08:05
08:06
08:07
08:11
08:12
08:13
08:14
I
I
I
I
08:16
08:17
08:18
08:19
08:21

E–R
09:15
I
I
I
I
I
09:17
09:18
09:19
09:20
09:21
09:24
09:25
09:26
09:29
09:31
I
I
I
I
09:32
09:33
09:40
09:41
09:42
09:46
09:47
09:48
09:49
I
I
I
I
09:51
09:52
09:53
09:54
09:56

E–R
11:30
I
I
I
I
I
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:39
11:40
11:41
11:44
11:46
I
I
I
I
11:47
11:48
11:55
11:56
11:57
12:01
12:02
12:03
12:04
I
I
I
I
12:06
12:07
12:08
12:09
12:11

E–R
15:50
15:51
15:52
15:55
15:56
15:57
I
I
I
I
I
15:59
16:00
16:01
16:03
16:04
16:09
16:10
16:12
16:14
I
I
I
I
I
16:16
16:17
16:18
16:20
16:21
16:22
16:24
I
I
I
I
16:27

E–R
17:00
I
I
I
I
I
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:09
17:10
17:11
17:14
17:16
I
I
I
I
17:17
17:18
17:20
17:20
17:22
17:26
17:27
17:28
17:29
I
I
I
I
17:31
17:32
17:33
17:34
17:36

E–R
18:45
I
I
I
I
I
18:47
18:48
18:49
18:50
18:51
18:54
18:55
18:56
18:59
19:01
I
I
I
I
19:02
19:03
19:05
19:05
19:07
19:11
19:12
19:13
19:14
I
I
I
I
19:16
19:17
19:18
19:19
19:21

Saku raudteejaam
Saku gümnaasium
Saku Keskuse
Salu
Pähklimäe
Saku Kingu
Preeria
Kasemetsa
Kajamaa
Palktare
Proosa
Kõrnumäe
Kiisa
Kiisa raudteejaam
Kiisa
Kiisa kauplus
Traani
Kiisa tee
Kirdalu
Tagadi tee
Tagadi pood
Kurtna vana kool
Kurtna Tiigi
Kurtna
Kurtna kool
Kurtna
Kiisa kauplus
Kiisa
Kiisa raudteejaam
Kiisa
Leesi
Nirgioru
Kõrnumäe
Proosa
Palktare
Kajamaa
Kasemetsa
Preeria
Saku Kingu
Salu
Saku Keskuse
Saku raudteejaam

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

E–R
E–R
06:50 07:35
07:35
06:52 07:39
06:53 07:40
06:53 07:40
06:54 07:42
06:56 07:44
06:57 07:45
07:00 07:51
07:01 07:52
I
07:53
I
07:55
I
07:58ˇ
I
07:59
I
08:00
I
08:00
07:03 I
07:05 08:12
07:06 08:13
07:08 08:17
07:09 08:18
07:11 08:19
07:12 08:21
I
08:21
I
08:25
I
08:25
07:15 08:28
07:16 08:29
07:16 08:29
07:17 08:30
I
08:32
I
08:34
07:20 I
07:23 I
07:24 I
07:24 I
07:28 08:35
07:30 08:36
07:32 08:38
07:34 08:39
07:36 08:40
07:38 08:42

E–R
13:55
13:56
13:58
13:59
13:59
14:01
14:03
14:04
14:10
14:11
I
I
I
I
I
I
14:12
14:14
14:15
14:19
14:20
14:21
14:23
14:23
14:25
14:25
14:28
14:29
14:29
I
I
14:37
I
I
I
I
14:38
14:39
14:41
14:42
14:44
14:45

