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Saku vallaraamatukogu – Harju parim!

Harju parima raamatukogu naiskond: (vasakult) direktor Ene Loddes, raamatukoguhoidjad Marje Karner (Kiisal), Külli Ööbik (Kajamaal), Küllike Printseva (Sakus), Ülle Loik (Kurtnas) ja Anne Emmus (Sakus), pildilt puudub Ilona Kõrgema (Sakus). Foto: Anneli Kana

TÄHTSAD TELEFONID

Saku valla jäätmepunkt suletakse

HÄDAABINUMBER
112
(kiirabi, pääste, politsei)
Saku valla abitelefon
1345
Perearsti nõuandeliin
1220
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Tammemäel Päästekeskuse tee 1
Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt
ja telefon N 10-12
612 4686
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

selle aasta lõpus ja 1. jaanuarist 2017
tuleb liigiti kogutud jäätmed viia
Pääsküla jäätmejaama Tallinnas.

jälle
25. novembril 2016

Sinna saavad jäätmeid viia nii Saku valla
elanikud kui ka kinnisasja omanikud. Pääsküla jäätmejaamal on võrreldes Saku jäätmepunktiga mitmeid eeliseid: paljude jäätmeliikide üleandmine on tasuta ning tasuliste
jäätmete üleandmise hinnad odavamad. Lk 9

Lk 7

Saku
korvpalliklubist
Itaalia tippklubisse! Lk 13
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Häirekeskus on kohalike omavalitsuste abitelefonil 1345 inimeste
muresid lahendusele suunanud juba 15 aastat. Abitelefon 1345 loodi
3. septembril 2001 linnamajanduslike probleemide lahendamisele
suunamiseks Tallinna linnas. 2004. aastal laienes 1345 Harjumaale.
Aprillist 2012 alustas abitelefon tööd Saku vallas

S

uur saal, palju punastes fliisides inimesi punase lambiga laua taga, veel rohkem ekraane, mõnel neli, mõnel lausa
viis tükki laual reas. Lisaks kolm hiigelsuurt
ekraani ruumi seintel. Nii näeb välja Häirekeskuse Põhja keskuse töösaal, kus abikutsungitega tegelevad Häirekeskuse ja politsei
(nemad on sinistes vormiriietes) töötajad.
Enim tuntud on saal kui hädaabitelefonile
112 vastavate päästekorraldajate tööruum,
kuid lühikesi numbreid, millele helistades
Häirekeskuse töösaalides toru võetakse, on
teisigi. Peale 112 ka 1524 ja 1313 ja 1345,
sest Häirekeskus teenindab ühtlasi ka abi- ja
infotelefone. Number 1524 on päästeala infotelefon, kuhu tuleks helistada päästealase
info ja nõuannete saamiseks ja siis, kui sündmus ei vaja kiiret reageerimist. Number 1313
on keskkonnainspektsiooni valvetelefon
keskkonnareostustest ja keskkonnaalastest
õigusrikkumistest teatamiseks. Kombinatsioon 1345 on aga sisse seatud selleks, et helistaja saaks abi kohalikku omavalitsust puudutavates küsimustes.
Missuguse päeva sõiduplaani järgi sõidab
homme buss nr 116?  Mis kellast kellani
kestab Saku vallas öörahu?  Kuhu võib
viia aia- ja pargijäätmeid?  Miks Saku
vallavalitsuse telefonid ei vasta? (Selgitatud, et tööpäev on lõppenud.)

Õnnetused hüüavad tulles
Põhja keskuse suure saali ühes nurgas istuvad samuti punaste fliisidega Häirekeskuse
töötajad, kes vastavad aga vaid 1345 numbril
saabunud kõnedele. Ühine tööruum võimaldab 112 ja 1345 vastuvõtjatel kõnesid nende
numbrite vahel ümber suunata ja vajadusel
ka silmast silma asju selgitada.
„Liin 112 peaks olema vaba kiiret reageerimist vajavateks juhtumiteks, kus ohus võib
olla inimese elu ja vara ning küsimus on minutites,“ selgitab Häirekeskuse avalike suhete juht Jaana Padrik. „Samas, kui inimesel
kraan tilgub, elektrit ei ole või tänavavalgustus ei põle, on ka see tema jaoks sel hetkel
suur mure. Selliste murede jaoks ongi kohalike omavalitsuste abitelefon 1345. Vahel on
aga just vastupidi – inimene on nii tagasihoidlik, et ei tihka 112 valida, kuigi olukord
vajaks kiiret reageerimist. Kui ta siis helistab
numbril 1345, saab sellel numbril vastav
spetsialist kõne vajadusel 112 päästekorraldajale ümber suunata.“
Kuigi öeldakse, et õnnetused ei hüüa tulles, teavad Häirekeskuse inimesed üsna täpselt, millal mis sorti hädaabi vaja minema
hakkab. „Politseikutsete arv tõuseb pärast
palgapäeva ja langeb kahe nädala pärast.
Tuulise ja vihmase ilmaga istuvad aga kur-

1345
töötajad kui
maailma
parimad
guugeldajad
jategijad kodus ja politseil on veidi vaiksem
aeg. 112 päästekorraldajate kiireim aeg on
nädalavahetustel, 1345 kõnede vastuvõtjatel
on aga laupäevad-pühapäevad just rahulikum aeg,“ räägib Häirekeskuse peadirektori
asetäitja Eva Rinne ja lisab, et kui tuule kiirus
tõuseb üle 27 m/s, peab Häirekeskus oma
saali töötajaid täis panema – siis läheb vaja
nii päästjaid kui ka kiirabi ning helistatakse
ka omavalitsust puudutavate muredega.“ Kõlab loogiliselt.
Palun bussi nr 206 sõiduplaani.  Kasemetsa külas metsa ääres on üks elektripost viltu.  Vajan Eesti Energia rikketelefoni.  Palun Saku valla keskkonnaspetsialisti telefoni.  Aasa tänava 28 ja 30
vahel tänavavalgustuse kaabel katki.



Kas
teadsid, et...

Töötamine ühes ruumis võimaldab kohalike omavalitsuste abitelefoni 1345 töötajatel (pildil esiplaanil) ja 112
päästekorraldajatel infot omavahel jagada ja olla operatiivsemad. Fotod:

...viimasel kolmel
aastal on abitelefonile
1345 laekunud aastas
keskmiselt 51 000
pöördumist. Kõige
enam pöördutakse
transpordialaste probleemidega, elektritööde, koristustööde,
sotsiaal- ja tervishoiuprobleemidega. Palju
on pöördumisi kanalisatsiooni ja veetrasside küsimustes,
koerte-kasside jt
lindude-loomade
teemal, tänavavalgustuse, prügiveo
ja teede-tänavate
remondi küsimustes
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ABITELEFONI 1345
NUMBRILE PÖÖRDUMISTE ARV

Kättesaavad 24/7
Küsimusi ja teateid on erinevaid ning mõne
puhul tundub, et miks inimesed internetist ise
vastuseid ei otsi. „Loomulikult võib bussiplaani ka ise internetist otsida, kuid alati ei
ole see võimalik, näiteks seistes bussipeatuses ilma nutitelefonita,“ ütleb Padrik. „Samuti ei pruugi tavaline vallaelanik iga juhtumi puhul teadagi, kelle poole pöörduda. Kui
aga õhtul tänaval jalutades märgatakse, et tänavavalgustus ei põle, siis ei pruugi sel hetkel
ollagi võimalik ametnikule helistada, sest
tööpäev on lõppenud. Meile helistamise
pluss on info saamise ja edastamise kiirus.
Töötame 24/7.“
Häirekeskuse kasutada on nii nende endi
kogemuste põhjal kodulehekülgedelt kokku
pandud andmebaasid kui ka omavalitsuse antud kontaktid, mis ei ole avalikult kättesaadavad. Suur abi on ka guugeldamisest. „Meie
töötajad on kõik meisterguugeldajad,“ kiidab
Häirekeskuse peaspetsialist Katrin Lunden,
kelle sõnul oskavad kõne vastuvõtjad enamikule küsimustest ise vastata. „Kui me kohe
vastust ei tea, saame otsida ja panna inimese
ootele või ühendada ta vajaliku spetsialistiga
või kui vaja, otsime vastuse välja ja helistame
inimesele tagasi.“
Palun purgimisteenuseid pakkuvate firmade kontakte.  Vajan santehnikut.  Vajan
elektrikku.  Palun infot vanametalli äraveo
kohta.  Mis firma tegeleb Saku valla teede
hooldusega?  Jälgimäe tee alguses on
löökaugud.  Naabri koer segab öörahu.
 Tulbi tänava ja Tamme tee nurgal ei põle
tänavavalgusti.  Juubelitammede tee 17
pumbajaama signalisatsioon töötab.

Võidetud aeg
Kas võib helistada igasuguse küsimusega?
Kui mõni tilkuva kraaniga inimene otsib santehnikut, siis teine võib-olla sooviks oma valla rehvivahetuspunktide telefone.
„Riigiasutusena ei saa me minna infotelefonide teenust pakkuvate erafirmade pärusmaale nende turgu solkima. See oleks ebaaus
konkurents,“ nendib Lunden, kuid lisab, et
tuleb ette ka erandeid. „Kui teisel pool telefoni on näiteks vana inimene, kes ei suuda ise
vajaliku firma numbrit leida ja kes ütleb, et
tal pole raha tasulisele infotelefonile helistada, siis me ikka aitame ja oleme andnud ka
näiteks kodumasinate remondi firma telefoni.“ Kõne 1345-le on ilma eritasuta, kuid helistajal tuleb maksta selle eest tavalist mobiilioperaatori tasu. Mobiiltelefonilt helistades
tuleb kõne eest tasuda vastavalt kõneteenusnumbrile helistamise tavahinnale (23 senti
minut). Lauatelefonilt 1345-le helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale.
Küll on Lundeni sõnul aga omavalitsused
sõlminud lepingud erinevate teenuseid osutavate firmadega, kelle numbreid saab dispetšer jagada. Ta toob näiteks valla partnerid
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VALLA INFO
TRANSPORDIALANE PROBLEEM
TEISTSUGUNE PROBLEEM
KOERAD-KASSID-LINNUD
ELEKTRITÖÖD
TÄNAVAVALGUSTUS
PRÜGIVEDU
VALVE, TULEOHUTUS, VENTILATSIOON
KANALISATSIOON JA VEETRASSID
RAHURIKKUMINE
KESKKONNAPROBLEEM
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUALANE ABI
TEEDE REMONT
SANTEHNILISED TÖÖD
LIIKLUSKORRALDUS
REKLAAMIGA SEOTUD
MATUSETEENUSED
KORISTUSTÖÖD

2015

Enim vaja minev info Häirekeskuse üüratust
andmebaasist on kirjutatud kahele saali
seinal olevale tahvlile.

lumelükkamises või kanalisatsiooniummistuste lahendamisel.
Pöördumiste statistikat vaadates selgub, et
tihti ei olegi inimestel küsimust, vaid soovitakse teatada probleemist. Sellisel juhul võtab Häirekeskus mure vastu ja edastab selle
vastavale ametnikule. „Kui inimene soovib
aga saada tagasisidet, et miks on tegemata ja
millal tehakse, siis anname spetsialisti numbri ja soovitame ise helistada, sest meie käest
tagasisidet ei saa. Või kui helistaja on nõus,
saadame mure koos tema andmetega spetsialistile teadmiseks ja vastamiseks,“ räägib
Lunden ja lisab, et pikemat selgitamist vajava probleemi korral võib selle saata ka e-kirjaga aadressil 1345@112.ee.
Saku valla majandusteenistuse juhi Virko
Kolksi sõnul on Häirekeskusega koostööd
tehtud juba aastaid ning see on saanud niivõrd igapäevaseks, et ei kujuta teisiti enam
ettegi. „1345 telefonist on meile palju abi,
sest meie spetsialist saab Häirekeskuse spetsialistilt probleemi kohta konkreetse, juba
töödeldud teate ja me ei pea hakkama enam
asjaolusid välja selgitama, vaid saame kohe
asjaga tegelema hakata. See hoiab
palju meie tööaega kokku,“ kiitis ta.
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KORISTUSTÖÖD
KOERAD-KASSID-LINNUD
VALLA INFO
VALVE, TULEOHUTUS JA VENTILATSIOON
TEISTSUGUNE PROBLEEM
TRANSPORDIALANE PROBLEEM
PRÜGIVEDU
RAHURIKKUMINE
MATUSETEENUSED
ELEKTRITÖÖD
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUALANE ABI
LIIKLUSKORRALDUS
EHITUS- JA REMONDITÖÖD
TEEDE REMONT
SANTEHNILISED TÖÖD
REKLAAMIGA SEOTUD
KESKKONNAPROBLEEM
KANALISATSIOON JA VEETRASSID
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PRÜGIVEDU
KORISTUSTÖÖD
VALLA INFO
TEISTSUGUNE PROBLEEM
TRANSPORDIALANE PROBLEEM
ELEKTRITÖÖD
TÄNAVAVALGUSTUS
TEEDE REMONT
KOERAD-KASSID-LINNUD
KANALISATSIOON JA VEETRASSID
LIIKLUSKORRALDUS
KÜTTESÜSTEEMID
HALJASTUSTÖÖD
SANTEHNILISED TÖÖD
OHTLIKUD JÄÄTMED
MATUSETEENUSED
KODUMASINATE REMONT
KESKKONNAPROBLEEM
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„Lisaks oskavad 1345 numbrile tu
levate kõnede vastuvõtjad väga
hästi ära filtreerida, millised probleemid
vajavad kiiret lahendamist ja mis võivad
näiteks hommikuni oodata. Kui on vaja,
oleme saanud neilt kõnesid ka öösel. Ka
inimesel on 1345-le helistades kindel
tunne, et pakilise probleemi korral jõuab
teade kasvõi öösel õige spetsialistini ja
asjaga hakatakse kohe tegelema.“
Padriku sõnul on just ajavõitmise tõttu kohalike omavalitsuste abitelefoni
1345 kasutatud ka kriisiinfotelefonina
suurõnnetustes inimestele info ja käitumisjuhiste andmiseks, näiteks tormide,
veeuputuste ajal. „Või kui juhtub, et
omavalitsuses on mõni kommunikeerimist vajav sündmus, näiteks vesi on terve päeva suurel osal territooriumist ära,
annab omavalitsus meile info, kuidas
olukorda lahendatakse. Meie vastame
elanike küsimustele ja omavalitsuse
spetsialistidel jääb rohkem aega tegeleda
olukorra lahendamisega. Nii vabastab
1345 ametniku inimeste kõnede koormast, lisaks töötame ju 24/7.“
Minu suvemajja on elama asunud võõrad inimesed.  Metsanurme külas
Parksepa talu taga, elektriliini all seisab
mitmendat kuud võõras ekskavaator.
(Mõlema puhul antud Politsei- ja Piirivalveameti telefon)  Eaka helistaja
arvates on Saku Õlletehase korstna ots
viltu. (Ära kuulatud.) Helistaja ei ole
rahul, et Saku haljasalasid niidetakse.
Häirib ka niidukite tekitatud müra.
(Antud vallaaedniku telefon.)

Elu nagu peo peal
Vahepeal on juhtunud liiklusõnnetus Vabaduse väljaku maa-aluse parkla lähistel. Suure saali suurelt ekraanilt vaadatuna on avariipaik justkui peo peal. Pilt on
nii selge, et ka autonumbrid on näha.
Järgmisel hetkel näitab sama kaamera
juba üldpilti Vabaduse väljaku ristmikust. Suum ja selle kvaliteet on muljetavaldavad.

Ka Saku vallas on ristmikel ja vallale
oluliste objektide juures kaamerad.
Häirekeskuse peadirektori asetäitja Eva
Rinne sõnul on politseiamet parasjagu
ette valmistamas projekti, mille käigus
ka omavalitsustes asuvad avaliku korra
jälgimise kaamerad lülitatakse nende
jälgimisvõrku. Nii võivad Tallinna päästekorraldajad tulevikus näha üsna lähedalt ka mõnel Saku tänaval aset leidnud
intsidenti. „Kui on suurem liiklusõnnetus, mis põhjustab ka liiklusummiku,
saame vajadusel tuua kaamerapildi töösaali suurele ekraanile ning tänu sellele
saame ka bussi ootavale helistajale öelda, et buss on parasjagu liiklusummikus,“ tõi näiteks Katrin Lunden.
Peale Saku valla on kohalikest omavalitsustest 1345 abitelefoni teenusega
liitunud Tallinn, Maardu linn, Harku ja
Viimsi vald. Saku ja Harku piirkonna helistajate probleemid on Lundeni sõnul
omavahel sarnased, kevadel ja sügisel
aktiveeruvad näiteks transpordi- ja heakorrateemalised küsimused. Maardu inimesed helistavad rohkem, mis tuleneb
ilmselt elanikkonna rahvuslikust koosseisust. „Venelased on julgemad helistama, eestlane helistab aga alles surmahädas,“ tõdeb ta ja nendib, et valdadest helistajad ei ole üldiselt pretensioonikad.
„On meie vastustega rahul.“
Lundeni sõnul võiks probleemi märgates igal juhul helistada, küll siis päästekorraldaja otsustab, kui oluline probleem on ja kellele see suunata. „1345-l
on ka ennetav ülesanne, sest tänu teatatud probleemile õnnestub ära hoida suuremad õnnetused või olukorrad, mis
tooksid paljudele inimestele suurt kahju,
olgu selleks siis teade teeaugust või pehkinud ja viltu vajunud puust,“ ütleb
Lunden, kes enda sõnul professionaalsest kretinismist vaatab Harjumaal ringi
sõites võimalusel üle, kui suur teatatud
teeauk ikka on või kas korsten on tõepoolest viltu.
VICTORIA PARMAS

ABITELEFON 1345
on dispetšerteenistus ja tegeleb järgmiste probleemide vahendamisega:
 ehitus- ja remonditööd;  elektritööd; ·gaasilekked ja -avariid;  haljastustööd; ·kanalisatsiooni- ja veetrassid;  keskkonnaprobleemid;
·koerad-kassid-linnud; ·koristustööd;  küttesüsteemid;  liftid;  liikluskorraldus;  vallainfo;  matuseteenused;  ohtlikud jäätmed;  prügivedu; ·rahurikkumine; ·reklaamiga seonduv; ·sotsiaal- ja tervishoiualane abi;  teede remont; ·transpordialased probleemid;  tänavavalgustus;  valve;  tuleohutus;  veterinaaria;  santehnilised tööd;
 kodumasinate remont;  klaasimistööd;  kontaktid eriolukorras.
Abitelefon 1345 töötab 24 tundi ööpäevas ja lahendab ka e-posti aadressile 1345@112.ee saabunud küsimusi. Helistamise hind sõltub telefoni
operaatorfirma tariifist (mobiiltelefonilt helistades on kõneteenusnumbrile helistamise tavahind 23 senti minut, lauatelefonilt helistades tuleb
tasuda vastava operaatori teenuspaketipõhine hind).

VALLAVOLIKOGU
13. OKTOOBRI ISTUNGIL
 Võeti vastu Saku valla arengukava 2012-2025
uues redaktsioonis.
 Saku valla 2016. aasta 2. lisaeelarve saadeti
kolmandale lugemisele.
 Otsustati koormata OÜ Flobergile kuuluv kinnistu Jälgimäe tee 17 tähtajatu isikliku kasutusõigusega Saku valla kasuks Tänassilma tee kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks ja hooldamiseks.
 Otsustati sõlmida koostööleping Tallinna linnaga seoses Saku valla elanikele Tallinnas Pääskülas Raba tänav 40 asuva jäätmejaama teenuste
osutamisega kuni 36 kuuks ja maksumusega kuni 20 000 eurot.
 Otsustati mitte algatada detailplaneeringut
Üksnurme külas Parma kinnistul, sest Parma
kinnistu osa detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastavuses üldplaneeringu lahendusega. Detailplaneeringuga sooviti jaotada Parma
kinnistu osa kolmeks elamumaa krundiks ja
üheks transpordimaa krundiks, mille järgi muutuks planeeritav ala tiheasustusega alaks. Üldplaneeringus ei ole aga sinna nähtud ette tiheasustusega ala ega era- ja ridaelamute ehitamist.
 Algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad
detailplaneeringu koostamiseks ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Jälgimäe küla Aare kinnistul. Sinna viie tee risti
(Tallinna ringtee, Tallinn-Saku-Laagri tee ja
Kanama tee) läheduses asuvale kinnistule kavatseb omanik ehitada kaks hoonet: kahekorruselise hoone esimesel korrusel on tankla ja väike
kauplus koos pesemisvõimalusega ning teisel
korrusel motell ja tankla kontor; kolmekorruseline hoone on mõeldud laohooneks ja bürooks.
 Algatati Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51
kinnistu detailplaneering, kuhu kavandatakse
viis üksikelamut, üks ridaelamu ja kolm korterelamut.
 Algatati Saku aleviku Männivälja maaüksuse
detailplaneering, kuhu kavandatakse 2183 m2
suurune elamumaa krunt, millele võib rajada ühe
üksikelamu ja kuni kaks abihoonet.
 Tunnistati osaliselt kehtetuks Saustinõmme
küla Põllu kinnistu detailplaneering. Kruntide
omaniku soovil ja mürataseme uuringu tulemuste põhjal otsustati, et müratõkkeseina ei pea sinna rajama.
 Lõpetati omanike soovil Roobuka külas Allika-Jüri kinnistu detailplaneering, mis oli algatatud 2004. aastal, kuid mida ei oldud ellu viidud.
 Volikogu avaldas arvamust, et loa andmine
AmEst Haldus OÜ-le Tagadi külas asuva Türnpuu kinnistu omandamiseks ei ole vastuolus avaliku huviga ega takista Saku vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.
 Volikogu arvas volikogu kultuuri- ja külaelu
komisjoni koosseisust välja Tõnis Millingu, kes
ei ole alates 2015. aasta novembrist komisjoni
koosolekutel osalenud, ja vähendas komisjoni
koosseisu ühe liikme võrra.
VICTORIA PARMAS

OKTOOBER 2016 AMETLIKUD TEATED

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
20. SEPTEMBRI ISTUNGIL:
Kinnitati Saku Lasteaia Terake
töötajate koosseis alates 01.01.
2017 ja Saku Muusikakooli töötajate koosseis arvates 01.09.
2016–31.08.2017.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Saue külas Kivimetsa kinnistul,
üksikelamu ehitusprojektide
koostamiseks Kiisa alevikus Kasemetsa tee 33 kinnistul ja Kasemetsa külas Aprilli tee 37 kinnistul, aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kasemetsa külas Tulika tee 4 kinnistul,
üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Põdra tn 2 kinnistul.
Anti ehitusload aiamaja täielikuks lammutamiseks Metsanurme külas Jõesilma põik 44
kinnistul, kergliiklustee rajamiseks aadressil Tänassilma küla,
Tänassilma tee; tootmishoone
püstitamiseks Tõdva külas
Tootmise kinnistul, abihoone
püstitamiseks Üksnurme külas
Metsise kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Saue külas Rõõmussaare kinnistul ja Tagadi külas Eesnõmme kinnistul.
Anti nõusolek Kajamaa külas
asuvate katastriüksuste Noole tee
6 ja Noole tee 8 ning Saue külas

asuvate katastriüksuste Kivipõllu ja Uue-Pearna piiride muutmiseks ning uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
27. SEPTEMBRI ISTUNGIL:
Anti projekteerimistingimused
aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kiisa alevikus Kaja tn 7 kinnistul.
Anti ehitusload aiamaja täielikuks lammutamiseks Kasemetsa külas Väikemetsa tee 33
kinnistul, üksikelamute püstitamiseks Kiisa alevikus Hageri tee
14 kinnistul, Männiku külas
Kuldre tee 3 ja Kuldre tee 5 kinnistutel, Üksnurme külas Pärnaõie tn 4 ja Talve tee 14 kinnistutel, üksikelamu laiendamiseks
Kiisa alevikus Nurga tn 3 kinnistul, aiamaja laiendamiseks ja
ümberehitamiseks üksikelamuks Metsanurme külas Kuresoo põik 8 kinnistul, kinnise
maasoojussüsteemi puuraukude
(5 tk) rajamiseks Saue külas
Maastiku kinnistul, kinnise maasoojussüsteemi puuraukude (3
tk) rajamiseks Üksnurme külas
Lukussepa tee 21 kinnistul.
Anti kasutusluba garaažile Saku alevikus Asula tn 14 kinnistul.
4. OKTOOBRI ISTUNGIL:
Kinnitati Kiisa Rahvamaja huvialaringide osalustasud alates
01.10.2016.
Saku Valla Majas toimuva

Mis võiks olla Saku valla
Aasta Tegu 2016?
Igal aastal tehakse vallas suuri, huvitavaid, kasulikke, südamlikke, olulisi, positiivseid tegusid. Et tegude tegijaid tänada
ning väärt ettevõtmistest ka kõigile teistele teada anda tunnustatakse eelmisest aastast alates tublisid tegijaid auhinnaga Aasta Tegu.
Aasta Tegu 2016 saaja otsustad sina. Selleks esita oma ettepanek valla veebilehel oleva vormi kaudu või täida kõrvalolev kupong. Ettepanekuid saab esitada 1. detsembrini.
Auhinna Aasta Tegu võib saada kas üksikisik, isikute grupp,
asutus, ettevõte või organisatsioon, kes on teinud teo, mis on
vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke,
nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või
toonud Sakule kui paikkonnale tuntust.
Kui ettepanekud kokku kogutud, avalikustab vallavalitsus
need hääletamiseks valla veebilehel ja Saku Sõnumites. Enim
hääli saanud teo tegija(te)le annab mälestuseseme üle vallavolikogu esimees iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldataval
üritusel. Aasta Tegu 2015 oli Saku Gümnaasiumi juurdeehitus.

ürituse „Tantsuõhtu koos Ivo
Linna ja Anti Kammistega“ pileti hinnaks kehtestati 15 eurot.
Müügipiletid väljastati Veikko Siirmale ja Kristi Veele 12.05.
–12.07.2017 taimedega kauplemiseks, Riina Hermlinile 01.04.
–30.09.2017 taimedega kauplemiseks Kiisa alevikus TõdvaHageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal Saku Vallavalitsuse
poolt määratud müügikohtadel.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Roobuka külas Ristikheina tee 13 kinnistul
ja Saku alevikus Kanarbiku tn
10 kinnistul.
Anti ehitusload aiamaja laiendamiseks ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Kasemetsa külas
Nirgiuru tee 1 kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Kuldkinga tee 24 kinnistul, puurkaevude rajamiseks
Jälgimäe külas Kata kinnistul,
Metsanurme külas Kasemetsa
tee 80 kinnistul, Tagadi külas
Pähklimetsa ja Rebasemäe kinnistutel ning üksikelamu, garaaži ja autovarjualuse (koos panipaigaga) püstitamiseks Saustinõmme külas Sihisalu kinnistul.
Määrati koha-aadressid ja
sihtotstarbed Tänassilma külas
asuvate Daneli, Kirsimäe, Marko, Nurga ja Veskimäe katastriüksuste jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele.
Võimaldati Metsanurme kü-

las Aroonia tee maa ostueesõigusega erastamist ning määrati maa ostueesõigusega erastamise tingimused.
Nõustuti Saku Läte OÜ-le
tähtajatu vee erikasutusloa andmisega.
Saku valla 2016. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati projektitoetust (vt lk 9).
11. OKTOOBRI ISTUNGIL:
Kehtestati Saku Huvikeskuse
huviringide osalejate osalustasud alates 01.10.2016.
Kinnitati Saku Lasteaia Terake hoolekogu 2016/2017. õppeaastaks järgmises koosseisus:
Ragne Metsoja, Mart Siimann,
Kristina Kudrja, Meelis Sildvee,
Helen D´Souza, Ilona Juht, Marin Truman-Vaher, Reino Villand,
Arnis Alt, Kristina TraumannKepp, Heili Teder, Kertu Nurklik,
Tiina Talpsepp, Heli Veersalu.
Saku Valla Noortekeskus Sakus ja Kiisal suletakse külastajatele vahemikul 27.–30.12.2016.
Anti projekteerimistingimused veevarustuse lahenduse ehitusprojekti koostamiseks aadressil Tänassilma küla, Kokatalu tee 1 ning Kokatalu tee 3 ja
Kokatalu tee 5; tee ja üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
aadressil Rahula küla, Pihlaka
tee ja Pihlaka tee 25; gaasipaigaldise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Jälgimäe küla,
Pärnu mnt 555 ja Juuliku-Tabasalu tee. 
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 Anti ehitusluba üksikelamute püstitamiseks Kasemetsa külas Timuti tee 16 kinnistul ja Saku alevikus Männimaa tn 6 kinnistul, puurkaevu rajamiseks
Rahula külas Toomi kinnistul,
talli püstitamiseks Saue külas
Kukera kinnistul, äri- ja laohoone laiendamiseks Tänassilma
külas Linamäe tn 12.
Saku valla 2016. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati osalist toetust 1 projektile, toetust ei eraldatud 3 projektile.
Kinnitati riigihanke “Investeerimislaenu võtmine” komisjoni otsused.
18. OKTOOBRI ISTUNGIL:
Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild hoolekogu 2016/2017.
õppeaastaks järgmises koosseisus: Gerli Pihelgas, Maria
Mänd, Tiina Urpola, Margus
Rohula, Hille Kokk, Kert Lindeberg, Anneli Ristlaan, Krista
Nõmmeots, Mari-Liis Kasela,
Karme Petrutis, Riina Eerme,
Diana Mathiisen, Juhan Tenisson, Krista Pajus, Heli Veersalu.
Anti projekteerimistingimused aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kasemetsa külas Käokõrva põik 13
kinnistul, abihoone ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Nulu tn 3 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamu
püstitamiseks Rahula külas Pihlaka tee 19 kinnistul, aiamaja
laiendamiseks ja ümberehitamiseks kaksikelamu sektsiooniks
Saku alevikus Aru tn 7 kinnistul.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldus
nr 1066 “Ehituslubade väljastamine” ning selle alusel 23.10.
2008 väljastatud ehitusluba nr
10100 ehitise täielikuks lammutamiseks ja ehitusluba nr 10107
ehitise püstitamiseks Saku alevikus Aiandi tn 2B kinnistul.
Anti kasutusluba üksikelamule Tänassilma külas Toomaveski tee 13 kinnistul.
Anti nõusolek SookaeraMetsanurga külas asuvate Kaunissepa ja Kaiesauna katastriüksuste ning Rahula külas asuvate
Männiksaare ja Villo katastriüksuste piiride muutmiseks ning
uute piiridega katastriüksuste
moodustamiseks.
Saku valla 2016. aasta eelarve MTT toetusfondist eraldati
toetust 1 projektile, toetust ei
eraldatud 1 projektile.

PLANEERINGUTEATED
DETAILPLANEERINGUD
 Saku Vallavalitsuse 20.09.2016 korraldusega nr 809 kehtestati Saku valla Üksnurme küla Haavasalu tee 5 maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0705) detailplaneering
(DP). Planeeringuala moodustab Haavasalu tee 5 maaüksus ning osaliselt Rahula-Saku tee maaüksus. Ala suurus
on ca 2800 m2. DP eesmärk on Haavasalu tee 5 maaüksuse
hoonestusala määramine ning ehitusõiguse määramine
üksik- või kaksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. DP
järgi võib seni hoonestamata maaüksusele kavandada
ühe üksik- või kaksikelamu ning kuni 2 abihoonet. Elamu
maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m, abihoonetel 6 m.
Maaüksuse maksimaalne ehitusalune pind võib olla 540
m2. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala
ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning
looduskeskkonnale. DP on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kooskõlas. Vt http://www.sakuvald.ee/
kehtestatud-detailplaneeringud.
 Saku Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldusega nr 859 algatati detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Tänassilma küla Labori maaüksusel (katastritunnus: 71801:
001:1760). Planeeritav ala asub Tänassilma tee läheduses.
Ala moodustab Labori maaüksus ning selle suurus on
3094 m2. DP eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Tegemist on Saku valla
üldplaneeringu kohase DP-ga. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise
käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://
www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ja tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik).
 Saku Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldusega nr 860 algatati detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Saku
valla Tänassilma küla Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee
2 maaüksustel (katastritunnused: 71801:001:0845 ja
71801:001:0799). Ala moodustavad Metsavaimu tee 1 ja
Johannese tee 2 maaüksused, osa Johannese tee // Vetevana tee maaüksusest ja osa Metsavaimu tee maaüksusest. Ala suurus on ca 3500 m2. DP eesmärk on maaüksuste
ehitusõiguste määramine üksik- ja/või kaksikelamu ning
abihoonete ehitamiseks. Tegemist on Saku valla üldpla-

Avalikud väljapanekud
Alates 07.11.2016 kuni 06.12.2016 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 Jälgimäe küla Aare kinnistu (katastritunnus: 71801:003:1051) detailplaneering (DP). Planeeritav
ala koosneb Aare kinnistust, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest, osaliselt 11343 Kanama tee
maaüksustest. Planeeritava ala suurus on ca 11500 m2.
DP eesmärgiks on Aare kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine tankla, ärihoone ja abihoone ehitamiseks. Rajatav tanklahoone on planeeritud
kahekorruselisena, mille esimesel korrusel on tankla ja
väike kauplus koos inimeste pesemisvõimalusega ning
teisel korrusel motell ja vajaduse korral tankla kontor.
Laohoone-büroo on kavandatud kuni kolmekorruseline. Kinnistu maksimaalne täisehitusprotsent on 50. DP
sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse
ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuurining looduskeskkonnale.
 Saku valla Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute (katastritunnused 71801:003:0762 ja 71801:003
:0248) detailplaneering (DP). Planeeritava ala suurus on
ca 6 ha. DP eesmärk on planeeritava ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine. DP-ga kavandatakse viis üksikelamu-, üks ridaelamu-, kolm korterelamu- (sh üks olemasolev), kaks parkmetsamaa-, kaks
transpordimaa krunti ja üks krunt tuletõrjevee mahutile.

neeringu kohase DP-ga. DP algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud korraldusega on
võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.
sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ja tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik).
 Saku Vallavalitsuse 11.10.2016 korraldusega nr 889 algatati detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Kirdalu küla Loojangu tee 6 maaüksusel (katastritunnus:
71801:006:0478). Planeeritav ala asub Kirdalu külas
Loojangu tee ja Järve oja vahelisel alal. Ala suurus on ca
8000 m2. DP eesmärk on Loojangu tee 6 maaüksuse kaheks krundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele ehitistele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase DP-ga. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.
sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ja tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik).
 Saku Vallavolikogu 13.10.2016 otsusega nr 129 kehtestati Saku valla Saku aleviku Männivälja maaüksuse (katastrinumber: 71801:005:0634) osa detailplaneering (DP).
Planeeritav ala koosneb Männivälja maaüksuse osast, mille suurus on ca 2200 m2. DP eesmärk on Männivälja maaüksuse osale elamumaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP-ga on 2183 m2 suurune elamumaa krunt, millele
võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 400 m2. DP sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest sellega nähakse ette planeeritava ala
maakasutuse juhtotstarbe muutmist haljasalast pere- ja
ridaelamumaaks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,
kultuuri- ning looduskeskkonnale. Vt http://www.
sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.
 Saku Vallavolikogu 13.10.2016 otsusega nr 130 tunnistati kehtetuks Saku valla Saustinõmme küla Põllu kinnistu
detailplaneeringu (DP) seletuskirja punkt 4.15 ja DP põhijoonisel märgitud müratõke ning Saku valla Saustinõmme
küla Põllu elamukvartali osa DP seletuskirja punkti 3.7
kolmas ja neljas lõik ja joonisel „DP ala sidumine TallinnRapla-Türi maantee eelprojektiga“ märgitud soovitatav
Uutele korterelamu kruntidele on võimalik ehitada igaühele üks kuni 3-korruseline korterelamu ja kuni kaks
abihoonet. Ridaelamu krundile on võimalik ehitada üks
2-korruselise ridaelamu ja kuni kolm abihoonet. Üksikelamu kruntidele on võimalik ehitada ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. DP sisaldab
Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. DP
elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja
selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning
looduskeskkonnale.
Alates 14.11.2016 kuni 27.11.2016 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 Tõru maaüksuse (katastritunnus 71801:006:1044) detailplaneering (DP). Planeeritava ala suurus on ca 9400 m2 ning selle moodustavad Tõru
maaüksus, osa Saku-Tõdva tee maaüksusest) ja osa reformimata riigimaast. DP eesmärk on maaüksuse jagamine, hoonestusala ning ehitusõiguse määramine kaksikelamu ehitamiseks. Alale on lubatud ehitada üks kaksikelamu, mis asetseb mõlemal krundil ja kaks abihoonet. Kaksikelamu võib olla kuni 9 m kõrge ja abihooned
kuni 6 m. Mõlema krundi maksimaalne ehitisealune pind
võib olla kuni 220 m2. DP on Saku valla üldplaneeringuga
kooskõlas. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus esitada DP kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada
detailplaneeringute kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

OKTOOBER 2016 TUNNUSTUS

müratõke. Antud DP-dega kavandati planeeritavatele aladele krundid üksik-, kaksik- ja ridaelamute, ärihoonete,
lasteaia ja teede ehitamiseks. DP-de kehtetuks tunnistamistega müratõkkeseina rajamise osas on jätkuvalt tagatud antud DP-de terviklahenduste elluviimine. DP kehtetuks tunnistamisega ei avaldata mõju tegevuse ala ja selle
lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Vt http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem.
Ajavahemikul 03.10.2016. a kuni 16.10.2016. a oli avalikul
väljapanekul Saku valla Saku aleviku Asula tn 2 kinnistu
(katastritunnus: 71801:010:0040) ja Silla tn 2a kinnistu
(katastritunnus: 71801:010:0040) osa detailplaneering
(DP). Avalikustamise ajal esitati DP-le vastuväide. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10.11.2016. a kell 15.00
Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) ruumis 211.

Meie parimad pälvisid tunnustuse
SAKU VALLA
VAPIMÄRK:
Saku vallasekretär 2003 - 2016

Karin Tenisson-Alev

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
 Saku Vallavalitsusele on 20.09.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul
hoonestusala nihutamiseks Saku vallas Kasemetsa külas
Kesk-Aru (71801:006:0293) kinnistul. Tegemist on Saku
Saku Vallavalitsuse 01.07.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud Kesk-Aru kinnistu detailplaneeringu alal asuva
krundiga pos 2. 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku §
31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 31.10.2016 kuni 13.11.2016 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul,
kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Kiisa rahvamaja kultuuritöötaja

Marianne Õun

 Saku Vallavalitsusele on 26.09.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul
hoonestusala suurendamiseks Saku vallas Metsanurme
külas Kuldkinga tee 24 (71801:006:0953) kinnistul. Tegemist on Saku Vallavolikogu 16.12.2004 otsusega nr 128
kehtestatud Nurga I kinnistu detailplaneeringu alal asuva
krundiga pos 25. 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 31.10.2016 kuni 13.11.2016 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise
korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku
projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud
hoonestusala ning arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine
puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt avaliku väljapaneku eelnõusid http://www.sakuvald.ee
/projekteerimistingimuste-avalikustamine

Harjumaa Aasta õpetaja
Erika Rausberg
Õpetaja ja õppijana on Erika mitmekülgne, uut
otsiv ja julgelt katsetav. Ta on sügavuti tegelenud pärimuse ja kultuuritraditsioonide teemaga. Ta on väga hea täiskasvanute koolitaja, olles Tallinna Haridusinnovatsiooni Keskuse
koolitaja. Lisaks on ta pedagoogilise ühenduse
Harjumaa Liitrühmade Õpetajate Mõttetalgud
looja ja juhtija.
Oma Päikesekillu lasteaias on Erika töörühma Saku-lugu juht ning töörühmade Mäng
ja Õuesõpe liige. Ta on aidanud koostada õppematerjale „Meie lasteaia puude lood“ ja
„Meie lasteaia lillerühmad“, töötanud välja
mängujuhendi veemängulaudade kasutamiseks ja korraldanud konkursi „Lapse üksiolemise paik“.
Peale kõige selle on Erika lihtsalt üks armas
inimene – sädeinimene, kes on alati rõõmsameelne, toetav, tasakaalukas suhtleja, põhjalik, innustaja ja innustuja.

Saku muusikakooli
kitarriõpetaja Vahur Kubja
pälvis tänupreemia

 Saku Vallavalitsusele on 26.09.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul
hoonestusala suurendamiseks ja nihutamiseks Saku vallas Kasemetsa külas Lille tee 2 (71801:005:0396) kinnistul. Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.04.2005 otsusega
nr 25 kehtestatud Laane kinnistu detailplaneeringu alal
asuva krundiga pos 2. 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 31.10.2016 kuni 13.11.2016 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul,
kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
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SAKU VALLA TÄNUKIRI
tulemusliku pedagoogilise
töö eest:

Ivi Hõrak Kurtna kooli lasteaiaõpetaja
Külli Kruus Kurtna kooli lasteaiaõpetaja
Maie Härmann Kurtna kooli klassiõpetaja
Ulvi Klemmer Kajamaa kooli õppealajuhataja
Evelin Lelov Kajamaa kooli klassiõpetaja
Liina Selgis Terakese lasteaia eripedagoog

SAKU VALLA
STAAŽIMÄRK
Carmen Alasoo (40 aastat)
Carmen Karu (30 aastat)
Eve Laiverik (20 aastat)
Marika Järve (15 aastat)
Anne Annus (15 aastat)
Ulvi Läänemets (15 aastat)
Tauno Valdna (15 aastat)

25. septembril toimus
Rahvusooper Estonia
talveaias Eesti Muusikakoolide Liidu (EML)
tänuõhtu üleriigiliselt
parimate õpetajate premeerimiseks. Tänuõhtul
üle antud kuuest EML-i tänupreemiast ühe pälvis Saku muusikakooli
klassikalise kitarri eriala õpetaja Vahur Kubja
(pildil), keda tunnustati südame ja pühendumusega tehtud töö ning õpilaste silmapaistavate
tulemuste eest nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Palju õnne ja tuhat tänu Sulle, Vahur!
TAUNO VALDNA, Saku Muusikakooli direktor

Saku Vallaraamatukogu
on Harjumaa parim
Saku vallaraamatukogu tunnistati tänavu Harjumaa parimaks raamatukoguks. Täiskasvanud õppija nädalal jagatud tunnustuse sai meie
raamatukogu tänu elektroonilistele teenustele ja loodud koduloo andmebaasile. Raamatukogu kodulehelt pääseb ligi EBSCO rahvusvahelistele tasuta andmebaasidele ning elektronkataloogi Riksveeb kaudu lugema Eestis
avaldatud terviktekste. Saku koduloo alla on
aga koondatud info Saku valla kohta käivate
raamatute, artiklite ja mälestuste kohta. Lisaks
on seal rikkalik ajalooliste fotode galerii. Raamatukogu korraldab ka palju koolitusi ja üritusi. Saku vallaraamatukogul on 3000 lugejat
ja aastas üle 56 000 laenutuse.
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Vallavalitsus Kajamaal, Metsanurmes ja Kiisal
VICTORIA PARMAS

V

iimased kolm kohta, kus vallavalitsus elanikega kohtus, olid Metsanurme ja Kajamaa küla ning Kiisa
alevik. Üldjoontes on elanike probleemid
igal pool samad – millal kruusateed musta
katte peale saavad ja mida mustkatte saanud
teedel kihutajatega ette võtta; kas või millal
on lootust saada ühiskanalisatsiooni ja veevärki; millal valmivad uued kergliiklusteed
ja parandatakse tänavavalgustust; kes peab
hooldama jõekaldaid ja haljasalasid. Sealjuures ei esitatud mitte ühelgi kohtumisel
mitte ühtegi küsimust haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekande teenistuse juhile.
Kõige emotsionaalsemates toonides
möödus kohtumine Kajamaal, kus rahvastikuregistri järgi elab 72 inimest ning mis
oma elanike arvu poolest on valla üks väiksemaid külasid ning majad asuvad ka üsna
hajali. Osa kohale tulnutest tõdes pahaselt,
et makse maksavad nad samuti nagu Saku
aleviku inimesed, kuid teenuseid saavad
vastu vähem: nendeni ei vii kergliiklusteed,
Soo tee on asfalteerimata ja ka kanalisatsiooniga on olukord kehv.

Hajakülade mured
„Tahaks õhtul jalgrattaga turvaliselt trenni
sõita, lapsed tahaksid rattaga koolis käia.
Kergliiklusteed Sakku ei vii ja Saku-Tõdva
tee ääres käia on ebaturvaline – autod kihutavad, ka suured autod,“ kostsid inimeste
soovid ja etteheited.
Majandusteenistuse juht Virko Kolks
selgitas, et paraku ei ole praegu plaanis Soo
teed ja Aadu teed mustkatte alla viia ning
põhjus on rahas – teede investeeringuid teeme liiklustiheduse ja ka koolibussi liikumise järgi. „Vallal on tee-ehitusele kulutada
paarsada-kolmsada tuhat eurot aastas, aga
näiteks 4 km pikkuse Soo tee mustkatte alla
viimine maksaks 300 000 eurot. Samas on
meil selliseid kruusateid, mis on nii halvas
olukorras, et tuleb kevadel lausa sulgeda.
On teid, mida mööda ei pääse inimesed koju. Soo tee ei ole kindlasti nii halvas olukorras ja me hooldame seda regulaarselt,“ ütles
ta, lisades, et ka kruusateede hooldamisel
on omad probleemid. „Kloriidiga tehtav
hooldus võtab küll tolmu kinni, kuid tekitab
teesse terava servaga auke.“
Kergliiklusteid ehitab vald aga ELi projekti raha eest ning rahastamisele on kindlad nõuded. Näiteks sel aastal raudteepeatuse meetme raha eest ehitatavad kergliiklusteed ei tohi olla üle 1,5 km pikad ning peavad
viima peatusest arvestatava rahvaarvuga
asumisse. Järgmisel aastal sellest meetmest
rahastatavad tööd jätkuvad – Kasemetsa ja
Kiisa raudteejaam saavad endale turvakaameratega rattaparklad, Kasemetsa autopark-

lat laiendatakse nelja koha võrra ning Kasemetsa tee Kiisa-poolsesse otsa rajatakse kilomeetri jagu kergliiklusteed. Vallajuhtide
kinnitusel hoitakse silmad lahti ja kui on
võimalik kuskilt kergliiklusteede jaoks raha
taotleda, siis seda kindlasti ka tehakse.
Kajamaa ja Lokuti külla vallal lähiajal
kanalisatsioonitrasse kavas ehitada ei ole.
Ühelt poolt ei ole piirkondade väikese elanike arvu tõttu pika torustikuvõrgu väljaehitamine rahaliselt otstarbekas. Teisalt jääb
vähese tarbijate hulga tõttu joogivesi torustikus seisma ja läheb n-ö halvaks. Kolksi
sõnul on sellistes väikese tarbijate arvuga
piirkondades täiesti aktsepteeritavad lokaalsed puhastid. Samas ütles vallavanem Tiit
Vahenõmm, et kui Lokuti piirkonnas saavad
teoks suuremad erainvestori arendused ja
elanike arv tunduvalt kasvab, võib tekkida
võimalus ka see piirkond ühistrassidega lahendada.

Kuidas edeneb Keila jõe äärne
vee- ja kanalisatsiooniprojekt
Ühiskanalisatsiooni ja veevärgi küsimus
kerkis üles ka Metsanurmes ja Kiisal. Viimase elanike sõnul on selle ehitamise lubadusi kuuldud juba aastakümneid. „1979.
aastast on olnud ainult lubadused, kuid ainus
veelahendus, mis Kiisal on, on jaama kaev.
Vaadake, milline järjekord seal suvel on.
Kas on reaalne, et järgmise 10 aasta jooksul
midagi muutub?“ küsis üks vallaelanik.
Vallavanem tutvustas põhjalikult käimas
olevat Keila jõe piirkonna – Kurtna, Kiisa,
Roobuka, Kasemetsa, Metsanurme ja Üksnurme – ühiskanalisatsiooni- ja veetrassi
projekti. Kuna elanike küsitlus näitas, et
trassiga liituda soovijaid on kõigis neis piirkondades üle 60%, küsitakse Euroopa Liidu
toetust kõigisse neisse piirkondadesse trassi
rajamiseks. „150 miljonist Eestile veemajandusprojektidesse investeerimiseks ette
nähtud eurost pole tänaseks ära tarvitatud
miljonitki, sest nõuded on liiga karmid.
Probleem on üle-eestiline ning Saku vald

TEATED
12. oktoobril toimus Jälgimäe küla üldkoosolek külavanema valimiseks. Kuna
külavanema kandidaate ei esitatud otsustati ühehäälselt, et Jälgimäe küla jätkab külavanemata. Täname Fazer Amicat võimaluse
eest koosolek läbi viia nende ruumides!
RENE TAMMIS
SA Rehe Seltsimaja sai projekti „Vesi – elu
alus“ raames rahastuse Kohaliku Omaalgatuse Programmist heitvee mahuti paigaldamiseks Rehe
küüni juurde.
KRISTJAN
UNGERSON

koos Kohila valla ja Eesti vee-ettevõtete liiduga on informeerinud sellest keskkonnaministeeriumit, kes vaatab rahajagamise
määruseid üle,“ rääkis Vahenõmm. „Ministeerium on lubanud, et 1–1,5 kuu jooksul
muudavad nad oma määruse ära ja siis
saame protsessiga edasi minna. Praegu ei ole
põhjust muretseda, et see projekt ära jääks.“
Vallavanem avaldas arvamust, et kui
järgmise aasta alguses õnnestub taotlus esitada, siis vastus peaks olema käes aprilliksmaiks. „Torutööd võiksid alata sel juhul
2018. aastal ja kogu piirkonna torustamine
võtab aega umbes 3 aastat. Küll ei pea kõik
majapidamised ootama 3 aastat. Kui üks
piirkond on valmis, saab seal hakata liituma,“ rääkis ta, lisades, et projekti esimeses
faasis tehakse valmis tsentraaltrassid ja
pumplad. Tsentraalne toru korjaks reovee
lõunast (ka Kurtnast ja Kohila vallast Aespast) kokku ning see liiguks Tallinnasse ja
sealt Paljassaare reoveepuhastusjaama.
Kurtna lokaalne puhasti likvideeritakse.

Eraomand ja kihutavad autod
Igal kohtumisel tõstatus üles teema, et küla
või aleviku väikestel kohalikel teedel kihutavad autod. „Seal tänavatel sõidavad üldiselt ainult kohalikud elanikud, võtke oma
inimestel hõlmast kinni ja küsige, miks nad
kihutavad,“ soovitas majandusteenistuse
juht. Vallavanem lisas ka teise võimaluse:
„Kui näete kihutajat, helistage 112. Politsei
saadab patrulle välja sinna, kust tuleb rohkem signaale. Piirkonnas võiksid korda pidada ka abipolitseinikud.“
Vallavalitsusel tuli kohtumistel mitmel
korral selgitada, et kõik teed, haljasalad,
jõekaldad ja hekid ei kuulu üldse vallale,
vaid on hoopis kas eraomanike või riigi
omad, kes peavad neid ka korras hoidma.
„Iga koha juures tuleb kontrollida, kes on
omanik. Kui eraomaniku hekk on kasvanud
liiga suureks ja häirib liiklust, tee pühkimata või jõekaldad prügised, siis esimene
samm on rääkida omanikuga, suurema objekti puhul võib pakkuda ka kogukonna abi,
näiteks RMKle kuuluva Keila jõe kaldapealsete hooldamisel. Kui sellest kasu ei
ole, tuleks teatada valda ja vald saadab
ametliku kirja,“ selgitas majandusteenistuse juht. „Näiteks riigiteede omaniku maanteeametiga räägime pidevalt teemal, et nad
ei lükkaks oma suure sahaga kohalike teede
otstesse lume valle ette. Kaks nädalat on siis
veidi parem olukord. Pole midagi muud
teha kui rääkida.“
Tänavavalgustuse osas on Kolksi sõnul
aga valla valgustusmastide ekspertiis tehtud
ja 2018. aastal algab suurem vana valgustuse väljavahetamise projekt. „Kui näete, et
kuskil mõni pirn ei põle, andke teada, vahetame ära,“ ütles ta.
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TÄHELEPANU: liigiti kogutud jäätmed tuleb
1. jaanuarist 2017 viia Pääsküla jäätmejaama
Saku valla jäätmepunkt suletakse selle aasta lõpus ja 1. jaanuarist 2017 tuleb liigiti kogutud jäätmed viia Tallinnas asuvasse Pääsküla jäätmejaama. Sinna saavad jäätmeid viia nii
Saku valla elanikud kui ka kinnisasja omanikud. Saku valla ajutine jäätmepunkt, mis asub
Tehnika tänava katlamaja territooriumil, on vajalik likvideerida seoses katlamaja ümberehitustöödega hakkepuidul töötavaks katlamajaks.
Pääsküla jäätmejaamal on võrreldes Saku jäätmepunktiga mitmeid eeliseid: paljude
jäätmeliikide üleandmine on tasuta ning tasuliste jäätmete üleandmise hinnad odavamad.
KERLI LAUR, Saku vallavalitsuse keskkonnakaitse inspektor
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TASUTA
saab Pääsküla jäätmejaama ära anda:
 töötlemata puitu,  vanametalli,  paberit,  erinevat liiki pakendeid,  autorehve
(8 rehvi korraga),  komplektseid elektri ja
elektroonikaseadmeid,  betooni ja kive,
 lehtklaasi,  kasutuskõlblikku mööblit,
 plaste (sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast),
 aia- ja pargijäätmeid kuni 0,6 m3 inimese
kohta,  kasutuskõlbmatuid riideid kuni
0,6 m3 inimese kohta,  päevavalguslampe
kuni 10 tk,  õli- ja rasvajäätmeid kuni 20 l,
 patareisid ja akusid,  värvijäätmeid kuni
10 l,  kemikaale kuni 10 l,  õlifiltreid
 ohtlike ainete pakendeid,  elavhõbedat
kuni 2 kg,  ravimeid kuni 2 kg,  taimekaitsevahendeid,  saastunud pühkmeid.

TASU EEST
saab Pääsküla jäätmejaama ära anda:
 veoauto- ja väiketraktori rehve ja velgedega rehve 5 € tk,  mittekomplektseid
elektri- ja elektroonikaseadmeid 10 € tk,
 suurjäätmeid 10 € m3,  sortimata ehitusjäätmeid ja töödeldud puitu 20 € m3,  aiaja pargijäätmeid üle 0,6 m3 inimese kohta
10 € m3,  kasutuskõlbmatuid riideid üle
0,6 m3 inimese kohta, 3 € kg,  asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniit) 30 € m3.

Pärnu

mnt

Pääsküla Jäätmejaam
Aadress: Raba tn 40, Nõmme linnaosa,
Tallinn (Pääsküla endise prügila kõrval)
Avatud: E ja R 14–19; K 8–13; L ja P 10–15.
Riigipühadel suletud.

Valla mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist toetatavad projektid

Pühapäeva, 30.
oktoobri hommikul
saab kauem magada

2016. aasta sügisvooru laekus 8 spordivaldkonna projekti kogusummas 8421 eurot, 7 kultuurivaldkonna projekti kogusummas 2886 eurot ja muus tegevusvaldkonnas 5 projekti kogusummas 8635 eurot.
Toetust eraldati hindamiskomisjoni moodustatud pingerea alusel kuni rahaliste vahendite lõppemiseni.
Selleks aastaks on taotlusvoorud läbi, kuid veel on võimalik toetust küsida teistest fondidest toetust saanud projektide kaasfinantseeringuks. Kaasfinantseerimisfondi maht on 3000 eurot. HELE-MALL KINK

Oktoobri viimasel pühapäeval
minnakse Euroopas ja sealhulgas ka Eestis tagasi vööndiajale
ehk talveajale. Eestis keeratakse
kellad tagasi pühapäeva öösel
kell 4.00. Ehk siis kell neli öösel
on tegelikult kell 3 öösel.
Oma vööndiajas ehk kõnekeeles talveajas ollakse Euroopas 5 kuud aastas, suveajas aga
7 kuud. Suveaja kasutamist põhjendatakse loodusliku valguse
ratsionaalsemast kasutamisest
saadava elektrienergia kokkuhoiuga. Suveaja idee pakkus
välja Benjamin Franklin 1784.
aastal. Ta soovitas nõnda säästa
küünlaid. Suveaeg kehtestati
aga esimest korda Saksamaal
30. aprillil 1916.

Taotleja

Projekti nimi ja tegevus
Toetus (€)
KULTUURIVALDKOND
MTÜ Saku Valla Invaühing
Jõulud Saku valla puuetega inimestele
400
MTÜ Murimäe
Jälgimäe küla kodulooline suusamatk ja vastlatrall 2017
200
MTÜ Lokuti uued ja vanad
Muusikaring ja jõulud Lokuti külas
450
Seltsing Ki-Ku-Ta-Ro
Põlvkondade Talve Country Kiisal
540
Seltsing Gitanda
Tuli sinu südames 10 aastat vol 2
130
MTÜ Saku linedance klubi
Saku VI linetantsupäev/Eesti IV koreograafia võistlus linetantsus
Happy Feet
466
MTÜ Omakogu
Solistica 2017 konkursi 1. demosalvestusvooru jaoks laulude
salvestamine
700
SPORDIVALDKOND
MTÜ Saku Taipoksi Klubi
Treeningvarustuse soetamine saali
1036
MTÜ Männiacs Extreme Team Männiacs Night Vision 2016
1260
MTÜ Spordiabi
Rannar Uusna osalemine Enduro EM Hollandi etapil ja
Super Enduro MM-il Poolas
500
MTÜ Saku Jäähoki Klubi
Rahvusvaheline jäähokiturniir Saku vald 150
1000
MTÜ GAP Spordiklubi
SK Link/Saku osalemine saalihoki turniiril EuroFloorball Cup 2016 1160
MUU VALDKOND
MTÜ Saku Diabeetikute Selts Diabeetikud
516
T&T Teraapia MTÜ projekt
Saku valla majanduslikult vähekindlustatud elanikele
kogemusnõustamine
1652
SA Rehe Seltsimaja
Küün kasutada ka puuetega inimestele
2000

Oktoobri viimasel pühapäeval
kell 4 öösel lõpeb
suveaeg. Kellaosutid tuleb
nihutada ühe
tunni võrra tagasi.
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Aasta kolmas pidulik beebipäev
20. septembril tervitas vallavanem Tiit Vahenõmm Saku mõisas pisikesi vallakodanikke ja nende peresid. Vallavanema vastuvõtule oli
kutsutud 33 Saku valla uut kodanikku, kes on sündinud 2016. aasta
märtsi-, aprilli- ja maikuus. Kokku 19 poissi ja 14 tüdrukut.
Esimest korda kingiti Saku valda sündinud lastele valla logoga lusikas, mille aimatav linnupesakasti motiiv sümboliseerib kodu looduse keskel ja mis jääb lapsele meenutama sünnipaika, kui edasine elu ta
Sakust eemale viib. Lisaks said kõik lapsed kingituseks ka Lastekirjanduse Keskuselt ja Saku Vallaraamatukogult raamatu „Pisike puu“.
Hõbelusikas vallavanemalt
pisikesele vallakodanikule.
Fotod:

Kiisa rahvamaja pidas
60. juubelisünnipäeva

Kulturnikud omavahel: Kiisa rahvamaja kollektiivi (vasakult Marianne Õun, Kairi
Langund ja Marianne Rande) õnnitleb Saku huvikeskuse esindaja Maria Mänd.

30. septembril pidas Kiisa rahvamaja oma 60. juubelisünnipäeva. Eks ümmargusi tähtpäevi ole rahvamajal olnud ennegi, kuid esimest korda oli võimalus pidada
juubelit hoones, mis on noorem kui juubilar ise. Pea aasta rahvamaja koduks
olnud Kiisa vabaajakeskuse lavaekraanil vaheldusid üksteise järel fotod tegusatest aastatest, samal ajal kui õnnitlejad ilusaid sõnu laususid ja kingitusi ulatasid.
Kiisa rahvamajas tegutseb sel hooajal 16 huviringi – saab näidelda, võimelda, laulda, sportida, tantsida, käsitööd ja bändi teha ning lasteringis käia. Info
ringide toimumise kohta on rahvamaja FBi lehel 20. septembri postituses.

JAAPANI NÄDALA ÜRITUSED
SAKU MÕIS
7.–11. novembrini kella 11.30-14.00 on mõisa
restorani lõunamenüüs üks jaapanipärane roog
9. november kella 19.00-21.30 – eelregistreerimisega
töötuba: sushi valmistamine
10. november kell 19 – Kuukuu jaapani pillide kontsert
„Tühjuse ilu” mõisas koos jaapanipärase kohvikuga
KIISA VABAAJAKESKUS
10. november kell 14.15 – äsja õpilasvahetuse kaudu
Jaapanist naasnud Kurtna kooli õpilased ja õpetaja jagavad
oma muljeid
11. november kella 16–17 – kirigami töötuba: kolmemõõtmeline kunst valmib paberi lõikamise ja voltimise abil
SAKU GÜMNAASIUM
10. november kell 14 – Saku Gümnaasiumi
auditooriumis minikonverents, kus Jaapanis käinud
õpilased ja õpetaja räägivad oma muljetest
SAKU PÄEVAKESKUS
7. november kell 10 – jaapani teetseremoonia eakatele
8. november kell 13 – jaapani keel ja kõne
9. november kell 11 – ikebana töötuba, tehtud
töödest näitus
9. november (kellaaeg täpsustamisel) – vestlustund, kus
oma Jaapanis käigu muljeid jagavad Saku gümnaasiumi
äsja Jaapanist õpilasvahetuselt saabunud
õpilased ja õpetaja
10. november kella 11-12 – jaapani
kodune toit
11. november kell 11 – jaapani teetseremoonia erivajadustega inimestele
Täpsem info asutuste kodulehekülgedelt
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Viiulipoisid Saaremaal
21.–22. oktoobrini toimunud
XV rahvusvaheline poiste
keelpillifestival Kuressaares
algas tegelikult juba Kuivastusse suunduval praamil, kus
valitsev elevus ja jällenägemine erilise tunde lõid. Praamitäis poisse, nende õpetajaid, klaverisaatjaid ja toetavaid perekondi suundus otse Kuressaare muusikakooli.
2002. aastal viiuliõpetaja Laine Sepa loodud esimesest festivalist võttis osa 56 poissi, sel aastal oli osalejaid
115 ning teiste seas viiuldajad ja tšellistid ka Lätist ja Venemaalt.
Saku muusikakooli poisid (pildil vasakult) Kuldar Zilensk, Ian
Erik Uffert ja Viktor Kostjuk esinesid lisaks soololugudele seekord
ka ühisansamblis Schnittke-nimelise Moskva Riikliku Muusikainstituudi juures asuva Šaporini-nimelise lastemuusikakooli, Kuressaare ja Nõmme muusikakooli õppuritega. Õpetajad Sirje Müller, Kaari Klesment ning klaverisaatjad Veronika Tamm ja Sirje
Subbe-Tamm rõõmustasid koos poiste eduka esinemise üle.
Pärast viimast kontserti suunduti linnusesse, kus seekordsele põnevale öisele ekskursioonile pani punkti ehtne kahuripauk!
Kaks kontsertidest tulvil päeva täis kaasaelamist sõpradele ja
kerget ärevust enne oma esinemisi lõppesid nagu alati auhindadest
lookas laudade ääres. Iga osaleja sai valida endale mälestuseks
meelepärase meene ja hilisõhtusel mandrile suunduval praamil võis
märgata õnnelikke väsinud nägusid, kaelas viiulikujuline vilepill või
käes uhiuued käpikud. Südamega tehtud festival. KAARI KLESMENT

Targad alustasid
17. oktoobril alustasid Saku mälumänguvõistkonnad koos Kiili mälumänguritega kevadeni kestvat turniiri, mille jooksul kohtutakse
kordamööda nii Saku Valla Maja saalis kui Kiili gümnaasiumi
sööklas. Kord kuus esmaspäeval tuleb 42 minuti jooksul vastata 30
küsimusele, mille koostavad teenelised kilbarid Mart Vellama ja
Allar Viivik. Avavooru võitis Üksnurme. Kokku osales 16 tiimi.
Mälumängust võivad osa võtta vabalt moodustunud 4-liikmelised võistkonnad Saku ja Kiili valla asutustest, küladest või sõpruskondadest. Võitja selgub viimases, 7. voorus aprillis, kui parimad
saavad ka auhinnad. Arvesse läheb kuue parema mängu tulemus, nii
et turniiriga jõuab liituda ka veel 21. novembri võistlusel Kiilis.

Saku mõis saab uue katuse
Juba üle kuu aja on Saku mõisa ülemine osa mähitud sinisesse turvavõrku – käivad katuse remonttööd, mis ei sega aga sugugi mõisa
igapäevaelu. Kõik tegevused toimuvad ning sees olles ei ole ehitustöid isegi kuulda mitte. Tööde käigus asendatakse vana, vihma läbi
lasknud katus uuega. Uus katus peaks peale saama jõuludeks.

Discgolfar ronis mängides üle aia
ja pidi turvatöötajale aru andma
Teisipäeval, 18. oktoobril kella poole seitsme ajal õhtul sai G4Si
turvatöötaja ühe Sakus asuva ettevõtte territooriumilt kätte sinna
üle aia roninud discgolfari, kes oli oma ketta järele tulnud.
„Mängisin discgolfi, viskasin ketta vastu puud, millest see põrkas üle aia teie territooriumile,“ selgitas spordihuviline oma seletuskirjas. Ketta kättesaamiseks ronis mees lähimast kohast üle aia,
seal aga peatas G4S turvatöötaja ta. Isikut tõendavat dokumenti
mängijal kaasas ei olnud, sest see oli teisele poole aeda jäänud kotis.
Kahetsusväärselt oli tühjaks saanud ka mängija telefon ja tal polnud
võimalik kedagi vastu kutsuda. Sündmuskohale kutsuti G4S patrullekipaaž, kes sõitis koos discgolfi mängijaga tema asjade juurde.
Mehe andmed pandi kirja ja võeti ka lühike kirjalik seletuskiri toimunu kohta.
Lõpptulemusena kiitis mees G4Si tööd ja pakkus välja mõned
asjalikud mõtted edasiste sarnaste vahejuhtumite ärahoidmiseks.
Näiteks paigaldada infosildid turvatöötaja telefoninumbriga, et kogemata üle aia lennanud ketas kätte saada.
REIMO RAJA, G4S Eesti kommunikatsioonijuht

Männiku külas asjad edenevad

Männiku külas asub Eesti kõige vingem infotahvel.

Suures plaanis on kõik läinud suure plaani kohaselt: 2014 sai Männiku Küla Selts vallavalitsuselt enda käsutusse krundi kohustusega rajada avalik sportimise ja vaba aja veetmise koht; 2016. aasta sügiseks oleme esialgu räämas ja võsastunud maalapist loonud ohutult
pruugitava ning erinevate rajatistega sisustatud ala. Ja kõige olulisem on, et inimesed on uue võimaluse omaks võtnud – eriti noorem
põlvkond kasutab platsi igapäevaselt mängimiseks, koos käimiseks,
aja veetmiseks.
2016. aasta alguses tehtud kava kohaselt tegime krundil üldised
haljastus- ja korrastustööd, millest peamine oli vana tuleaseme likvideerimine, niitsime, trimmerdasime ja kogusime kokku ebavajaliku (nt vanametalli). Hankisime krundile pingid, prügikasti, lisasime paar tegevuskohta eriti nooremat rahvast silmas pidades ning
ehitasime Eesti kõige vingema infotahvli. Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Tulevaste plaanide hulka kuulub püsiva katusealuse rajamine.
Aga sellest raporteerime juba 2017. aasta sügise Saku Sõnumites lugege! EERO ALAMAA
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Maitse üle ei vaielda ehk kuidas Saku koolisöö
VICTORIA PARMAS
26. septembril surisesid Saku
gümnaasiumis kaamerad ja neid
oli kohe mitu – filmiti üles ETV-s
oktoobris alanud saatesarja
„Eesti parim koolikokk“ Saku
koolisöökla osa. 12 koka seas
asub võidu kokkama Saku õpilastele koolilõunat valmistav
Lyane Raudlam, keda toetab
kokk-juhataja Anneli Kubbi.
Kolmeliikmeline žürii, Ott
Tomik, Jaanika Rist ja Mart
Poom, istub kell 10.30 alanud
vahetunnis laua taga ja sööb seljankasuppi, mis on kokku keedetud 200-liitrises pajas. Nii
suurt potti ja nii pikka söögijärjekorda pole žürii selle saate filmimise käigus veel näinud. Kaameramehed loevad žürii suutäisi
ehk filmivad kõik ampsud üles.
Žüriiliikmed usutlevad ampsude vahele aga parasjagu möödunud tüdrukuid, kes teatavad,
et neile koolitoit ei maitse. Lihtsalt ei maitse ja kõik. Ott püüab
uurida, et mis selle supi juures
siis ei maitse. Seepeale selgub,
et tüdrukutele ei maitse üldse
supid. „Mida te siis kodus sööte,“ küsib Ott ja saab vastuseks –
krõbinaid piimaga. Söökla teises otsas intervjueerib võtte-

Enne viimast võtet annab viimase lihvi grimeerija. Vastakuti istuvad žürii (vasakult Janika Rist, Ott Tomik ja
Mart Poom) ning koolikokad Anneli Kubbi ja Lyane Raudlam ning saatejuht Eero Reinu.

grupp samal ajal üht poissi, kes
teatab, et seljanka on tema lemmiksupp ja et koolisööklas on
väga hea, sest siin saab alati toitu juurde võtta. Ilmekas näide
sellest, et ka koolisöögi maitse
üle ei ole mõtet vaielda.
Ehk ongi aeg-ajalt üles kerkiva koolitoiduga rahulolematuse
põhjus selles, et koolikokal on
toita väga palju suid, Saku koo-

Saku koolisööklast saab hommikul enne kella 8 osta putru.
Putru võid tõsta nii palju kui
soovid ja see maksab 50 senti!

lis lausa 1184 (õpilased + õpetajad), kel kõigil omad lemmikud
ja mittelemmikud. Kõigi meele
järele olla ju ei saa. Kuigi Saku
koolisöökla menüüd vaadates
tundub, et siit peaks iga meel enda jaoks midagi leidma.

Aitäh kokatädile
„Meil on liha või kala kõrval
alati kaks valikut, näiteks kartul
ja tatar ning ka kaks värsket salatit. Kes lõhet ei söö, saab tõsta
endale vaid kartulit ja salatit,
juurde saab võtta alati puuvilja
või juurvilja ning piima ja leiba,
sellest aastast lisaks tavalisele

leivale ka teraleiba,“ tutvustab
Anneli koolilõuna võimalusi.
„Toidu võib ka ise kodust kaasa
võtta ja mikrolaineahjus soojaks
teha. Koolipuhvet on läinud
meil hästi tervislikuks – müügil
on ainult kodumaised tooted,
jookidest on valikus puhas vesi,
maitsevesi ja gaseeritud mahlajook Õun ja smuutid. Nii et
nälga ei tohiks keegi jääda.“
Ka žüriiliige Ott nendib, et ei
oskaks esmapilgul midagi Saku
koolisööklas muuta. Toiduga
seoses tuleks tema arust muutusi teha hoopis kodudes. Samas
tõdeb ta, et muutused tulevad ka

Lyane Raudlam – nõudepesijast peakokaks
Saku koolikokk Lyane on pärit Vokast vahvast ja suurest perest. Süüa on teinud nende
ema kokku üheksale lapsele. Ema tehtud toit
maitses alati, söödi kõike ja keegi ei kurtnud.
Sellest ajast saadik on Lyane üks lemmiktoit
piimajuurviljasupp.
Koolis käis Lyane Toilas ja läks õe eeskujul Rakverre kodumajandust õppima. Nii sai
kaks asja ühekorraga – teadmised kodustest
toimetustest ja kokapaberid ka. 14 aastat tagasi leidis tüdruk jaanipeolt päris oma jaaniussikese ehk elu armsama, kellega siiamaani
koos elatakse. Nüüd siis juba Sakus, koolimaja vastas koos kahe lapse – 13-aastase tütre ja 8-aastase pojaga.
Lyane lastel on vedanud, sest ema on kenasti kaua neile pühendunud. Kui tüdruk lasteaeda läks ja tööleminek päevakorda tõusis,
arvas Lyane tagasihoidlikult, et ega tal kokandusest enam midagi suurt meeles pole
ning läks Saku mõisa kööki abitööliseks. Aga
arvatavasti olid universumil selle noore
naisega kohe suuremad plaanid.
Kui teine laps oli viiene ja ta ükskord
2013. aasta kevadel poodi läks, rippus nagu

tellitult poe seinal kuulutus, et Saku kooli vajatakse nõudepesijat. Naine ei hakanud helistamagi, vaid läks otse kohale, juhataja oli
sööklas tore ja paar kuud kuni kooliaasta lõpuni ta nõusid sealsamas sööklas pesigi. Sügisel oli vaja abikokka ja järgmisel sügisel
kokka ning nüüd ongi ta juba kolm aastat kokana oma õiges ametis tööl olnud. Ja mis eriti
hea – lapsed käivad samuti Sakus koolis ja nii
saab Lyane jälgida, kas nad ikka söögivahetunnis korralikult söövad. Ema viib tütrele
vahel ikka toitu ette ja keelitab sööma. Ja kodus on mõnikord vastupidi – tütar toob vahel
jälle vanematele hommikusöögi voodisse.
Nii nagu kõikides teistes Eestimaa koolides, on ka Sakus kord nädalas kalapäev. Lyane jaoks tähendab see toidutegemist ilma
maitsmata, sest kala ta ei söö – teeb toidu tunde järgi valmis. Kolleegid ikka imestavad, et
kuidas saab üks kala nii hea olla, kui kokk ise
ei maitse!
Lyanel on üks salajane ülesanne veel. Ta
on vabatahtlik asjade parandaja. Kui toidukärud krigisevad ja rattad suurte toidulaadungite vedamisest logisema kipuvad, võtab naine

Lyane Raudlam: koolikokk ja asjade parandaja

kätte kruvikeeraja ja õli ning teeb kiirelt korda. Kui kraanikauss umbe läheb, teeb ta ära
lihtsamad torutööd. Supipaja käepide kukub
ära – pole mingi probleem!
Allikas: www.koolikokk.ee
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klas kokasaadet tehti

Saku porgandisalat pääseb
telepurki. Fotod:

laste kasvades. „Kuigi minu kodus söödi täiesti korralikult, siis
oma taskuraha eest tahtsin ikka
saia osta,“ meenutab ta. „Laste
suhtumine toitu lihtsalt on teistsugune kui täiskasvanutel. Ja
kui kunagi oli mõne toiduga
halb kogemus, siis enam ei
proovitagi seda.“
Väikeste maakoolidega võrreldes on suure kooli söökla
õhkkond žürii nähtu põhjal veidi teistsugune. „Väikses koolis
on rohkem peretunnet, lapsed
söövad parema isuga ning pärast lähevad kallistavad kokka.
Oleme käinud koolides, kus on
näiteks kokandusringid,“ vahendab Ott võttepäevade ajal
nähtut-kuuldut.
Anneli Kubbi sõnul tuleb aga
ka nii suures koolis kui Sakus
ette hetki, kus lapsed aitäh ütlema tulevad. „Eelmisel aastal oli
meil 4.– 6. klassi lastega üks selline projekt „Kokkame koos“ ja
eriti pärast seda tulid lapsed minu juurde küsima, kuidas mul
läheb,“ meenutab ta.

Suure paja mured
Õpilaste suurimad etteheited
koolitoidule on ajast aega olnud
järgmised: kõik on ühe maitsega, supp on liiga soolane (kellegi arvates aga just liiga mage),
kartulid on sinised, makaronid
on õlised või kokku kleepunud.
Saku koolikoka Anneli sõnul
on nende kartulid küll väga
värsked. „Tellime need iga kord
eelmisel päeval, õhtul need kooritakse ja hoitakse vees, mitte
mingis sulfaadis,“ kinnitab ta.
Makaronide kalduvusest suures
pajas kokku kleepuda on kokk

Lyane täiesti teadlik ning sellele
on tal ka lahendus olemas. „Kui
on vaja keeta 30 kg makarone,
tuleb neid keeta 10 kg kaupa
ning võtta veest välja enne, kui
need on täiesti valmis, ning lisada õli, aga hästi natukene,“ avalikustab ta suures pajas keetmise retsepti.
Kui pada puhtaks pestud, lõpeb ka varavalges alanud võttepäev. Pika päeva lõpuks istuvad
mõlemad kokad laua taha žürii
hinnangut ootama. „Seljanka
näeb väga hea välja, aga veidi
tummisem oleks võinud olla,“
formuleerib Ott diplomaatilise
lause, kus korraga nii kiitus kui
laitus sees. „Pikkpoiss mulle
maitses, aga tükk oli minu jaoks
veidi suur,“ jätkab Jaanika samas võtmes ja lisab: „Sinepikaste on väga kasulik seedimisele, aga laste jaoks pole võibolla nii hea valik“. Ka magustoidule, õuna-rukkivahule antakse korraga nii pluss kui miinus: maitse poolest OK, aga välimus ei ole kõige isuäratavam.
Kas Saku koolikokk pääseb
järgmisesse vooru ... selgub 28.
oktoobri saates, kus vastaseks
on Tallinna Arte gümnaasium.

Žürii –
hoolikalt valitud nagu maitseained olulisele õhtusöögile: Ott
Tomik, Vodja koolikoka ametit
pidanud, praegu Põhjaka mõisa
kokk; Jaanika Rist, Vääna mõisakoolile parima koolisöökla
tiitli toonud, praegu Muraste
kooli kokk. Alaliste žüriiliikmete kõrval annab igas saates oma
hinnangu ka žürii kolmas liige,
kes on tuntud, kuid siiski tavaline inimene. Saku koolilõunat sõi
ja kommenteeris Mart Poom.

Saku korvpalliklubist
Itaalia tippklubisse!
Kui veel möödunud hooajal
aitas 14-aastane Mait Peterson
treener Taavi Vilba juhendamisel Saku U14 võistkonda Eesti
meistrivõistlusel kaheksa parema hulka, siis uueks korvpalliaastaks tehti kannapööre. Nimelt
juulikuus toimunud Aivo Erkmaa korraldatud Eesti korvpallitalentide laagris jäi Mait silma
mitmele Itaalia klubile. Mitme
valiku vahel valides sõlmis Mait
lõpuks lepingu Itaalia tippklubi
Bologna Virtusega, kelle U15
võistkonda ta praeguseks hetkeks esindama on asunud.
Antud noortevõistkonna näol
on tegemist valitsevate Itaalia
meistritega. Esindusmeeskond
on Euroopas ja Itaalias legendaarne klubi, kes on tulnud 15
korral Itaalia meistriks ning
võitnud kahel korral Euroopa
klubikorvpalli ihaldatuima tiitli
ehk Euroliiga. Itaalias tuleb
Maidul kohaneda kohaliku kultuuri ja keelega, sest oma haridusteed jätkab ta kohalikus Bo-

Korvpallitalent Mait Bolognas.
Foto: Sven Peterson

logna koolis. Samas jätkab ta
oma õpinguid paralleelselt ka
Tallinna Muusikakeskkoolis eõppe vormis.
Saku korvpalliklubi soovib
Maidule Itaalias tuult tiibadesse.
TAAVI VILBA

Saku saalihoki
Euroopa tipus
SK LINK/Saku – Tunet IBK
(Norra) 9:6. Nii see 5. oktoobril
Saksamaal Euroopa klubide karikaturniiril Saku saalihokimeeskonnale algas ja võidukalt
jätkus. Peale norrakate võideti
veel sakslaste TV Lilienthal ja
pääseti alagrupi võitjana finaalturniirile.
SK LINK/Saku – UHC Weissenfels 3:8. Nii see poolfinaali
kaotusega kohalikule klubile
seekord lõppes. Kokkuvõttes
saavutati kolmas koht. Turniiril
võitles Saku klubi koosseisus ka
kaks välismaa mängijat.
Meeskonna kapten Mats
Tamme: Esimene emotsioon pärast Eurocupi poolfinaalis hilisemale võitjale allajäämist oli
kindlasti nii minu kui meeskonna jaoks pettumus. Eelkõige seetõttu, et selle hetkeni olime näidanud turniiril väga head taset.
Nüüd, kui sellest on juba üle nädala möödas ja kõik põhjalikult
peas läbi analüüsitud, võin jul-

gelt väita, et tegime laias plaanis
hea etteaste. Meie klubi jaoks
olid sellise tasemega mängud
esmakordsed ning suutsime igas
mängus näidata ennast parimast
küljest ning see tõi ka meile edu.
Kindlasti tekitas see turniir
meis suuremat nälga olla tulevikus veel edukamad. Kuna auväärt kolmanda koha sooviksime juba tuleval aastal vahetada
uhkema vastu, siis esmalt tuleb
meil uuesti ära võita Eesti
meistrivõistlused ning motivatsioon selleks on suurem kui kunagi varem. Emotsioon, mida
me sellel turniiril kogesime, oli
kordumatu ning muutusime
meeskonnana palju ühtsemaks,
kui oleme seda olnud varem.
See turniir tõestas, et me ei ole
veel oma võimete lage saavutanud ning loodetavasti tulevate
aastatega suudame nii endile,
Sakule kui ka kõikidele meie
toetajatele palju rõõmu ja elamusi pakkuda.
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Põneva rajaga rattapäev pani
punkti Saku Kolmiku hooajale
LAURA VIIROJA

O

ktoobri esimesel päeval
toimus juba 13. korda
Saku rattapäev, mis võttis ka kokku Saku Kolmiku selleaastase hooaja. Erinevalt eelmistest rattapäevadest toimus
võistlus seekord täies mahus
suusamaja juurest algavatel terviseradadel. See tegi ürituse nii
pealtvaatajate kui ka võistlejate
jaoks põnevamaks ja atraktiivsemaks. Üllatusterohke raja valmistasid ette rattaprofid Porter
Racingu spordiklubist ning
võistlejate registreerimisel olid
abiks vabatahtlikud Saku Suusaklubist.
Lapsi oli kolmes stardis kokku 91, neist kõige arvukam start
oli kõige nooremate ehk 2010 ja
nooremate vanusegrupis, kus
stardijoonel oli 48 ratturit. Esikoha võitis Lisette Linnas, kellele järgnesid Jan-Marten Olop
ja Maiken Konga. 2008–2009
sündinute vanusegrupis startis
28 last ja esikoha pälvis Marten
Konga, kellele järgnesid Kristo
Õruste ja Hugo Hendrik Orav.
2006–2007 vanusegrupis saavutas esikoha Helis Heinsaar,
teisena finišeeris Uku Jõeleht
ning kolmanda koha saavutas
Robin Kuusik. Kõik lapsed läbisid distantsi, kus luges nii kiirus
kui tehnilised oskused.
Noorte vanuseklassis näitasid parimaid ringiaegu: neiud I
vanusegrupis Hanna Heinsaar,
Helis Heinsaar, Janell Lohk;
neiud II vanusegrupis Laura
Tormet; noormehed I vanusegrupis Karl-Martin Nurm, GerdLauri Eerme, Sten Marten Kaselaan; noormehed II vanusegrupis Oskar Older, Markus Kuusik, Alex Karjamets.
Täiskasvanuid oli stardis 46.
Rattapäeva parimatena olid finišis: N-põhiklassis I koht Aune
Tenslind, II koht Laura Tormet,
III koht Kristiina Suits; N35 vanuseklassis I koht Maret Kasterpalu, II koht Kaire Vühner, III
koht Marin Tomingas; N50
vanuseklassis I koht Marika Ruberg, II koht Tiina Vernik; Mpõhiklassis I koht Reigo Roosi-

Toetajate tulisel ergutusel võeti vapralt viimaseid meetreid finišini.

Saku-Männiku
krossirajal põristasid
Eesti tipud
8. oktoobril põrisesid Männikul
Valdeku järve ääres krossirattad
– sõideti Eesti Hobikrossiklubi
karikasarja viimast etappi, kus
MX A ja juuniori klassis olid
kohal Eesti tippvõidusõitjad.
Saku-Männiku krossirada
pakkus tugevat tuult ja palju
konkurentsirohkeid võidusõite.
Päeva kiireimad stardid kuulusid MX A+Juunior klasside sõitudele, mida oli kolm sprintsõitu
võistluspäeva jooksul. Juuniori
klassi esikoht ja hooaja karikas
läks Hans Priidelile, Johannes
Nermanni ja Aron Lenziuse ees.
MX A klassi etapivõit läks kolme sõidu võiduga Karel Kutsarile, teine koht Hardi Roosiorule
ja kolmas Andero Lusbole.
Aigar Leok lõpetas kõik sõidud
neljandana ning võttis sellega
EHKK karikasarja üldvõidu
2016. aastal, tuues esimest korda võidu Yamaha tsiklimargile.
Kohtumiseni kevadel 2017
Eesti Liivakuningal!
OLIVER SEPP,
Eesti Hobikrossiklubi

TEATED

 Üllatusterohkele rajale startis
46 täiskasvanud ratturit.
 Saku Kolmiku hooaja kõigil
etappidel osalenud noorimad
sportlased said kuldse karika.
Fotod:

mets, II koht Kert Martma, II
koht Siim Vinter; M40 vanuseklassis I koht Margus Tenslind,
II koht Tarmo Selde, III koht
Madis Mägi; M55 vanuseklassis I koht Arne Zirk; II koht
Kalev Ruberg, III koht Raul
Vaindlo.
Kõikide võistlejate tulemused ja protokollid on leitavad
www.sakuvallaspordikeskus.ee

SAKU VALLA SPORDIKESKUS TÄNAB
ürituse päevajuhti Anthony Endenit ja taustajõudusid Rannar
Uusnat, Tiiu Zirnaskit, Sirli Metsamäed, Arne Zirki, Martti
Lungit, Helin Toomi, Andrus Kongat, Monika Nurmet, Paavo
Naela, Annely-Thea Häggblomi, Maicken Lokotari, Marge
Anijärve ning toetajaid Premium7, Saku Õlletehas, Home For
You, Pizzakiosk, Salva Kindlustus, Selver.

2. novembril väljub buss Rahvusteater Estonia muusikali
„Mees La Manchast“ pensionäride soodusetendusele vallamaja eest kell 18.00. Pileteid
saab veel osta Lehte Jõelehtilt
Saku Päevakeskuses 31. oktoobril kella 11-12. Pileti hind
koos bussisõiduga on 20 €.
JÜRI SOOME

NOVEMBER 2016
EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
T 01.11 kl 18.30 Koguduse piiblikool
P 06.11 kl 15.00 Jumalateenistus
L 12.11 kl 10.00 Talgupäev
L 12.11 kl 11-14 Tüdrukute klubi
L 12.11 kl 18.00 Noorteõhtu
P 13.11 kl 13.00 Pühapäevakool
vanusele 7-12 a
P 13.11 kl 15.00 Noortejumalateenistus (pühapäevakool 0-6a)
P 20.11 kl 15.00 Jumateenistus
surnute mälestamisega
T 22.11 kl 18.30 Koguduse piiblikool
P 27.11 kl 13.00 Pühapäevakool
vanusele 7-12 a
P 27.11 kl 15 1. advendi jumalateenistus
Koguduse õpetaja Magne Mölster,
5919 7802, magne.molster@eelk.ee

Koguduse koduleht: saku.eelk.ee
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Saku Jäähoki Klubi
laste treeningrühm
Škoda Jäähallis
PEETER LEIDMAA
Saku Jäähoki Klubi juhatuse esimees

K

ui siiani said Saku lapsed Saku Jäähoki Klubi juhendamisel jäähokit ja
uisutamist õppida vaid siis, kui ilmataat seda soosis, siis tänavu sügisest treenib
klubi lapsi ka siis, kui jääd väljas veel pole.
Alates 18. septembrist toimuvad pühapäeviti kella 11–12 Saku Suurhalli ja Rocca
al Mare keskuse naabruses asuvas Škoda
Jäähallis (Haabersti 3, Tallinn) jäähoki treeningud 5–7aastastele lastele. Kui esimesel
pühapäeval oli osalejaid 13 poissi-tüdrukut,
siis oktoobri kolmandal pühapäeval oli osalejaid juba 24, kellest kolm last Saku vallast.
Muidugi on meie huvi, et koduvallast
oleks rohkem huvilisi. Infot oleme jaganud
ja jagame ka edaspidi Saku aleviku ja Kurtna küla lasteaedades, Saku spordikeskuses
ja ka Saku ja Kurtna kooli algklasside teadetetahvlitel ning sotsiaalmeedias.
Treeninguid viib läbi Saku Jäähoki Klubi
mängiv treener Kaupo Kaljuste koos hokimängijatest abilistega. Klubi annab treeningutel osalejatele kiivrid, uisud ja hokikepid.
Hooaja jooksul liitujaile on 2 esimest trenni
tasuta. Tänu laste treeninggrupi toetajatele
– Saue Auto AS, Škoda Laagri, Saku Valla
Spordikeskus ja Lindrex Parkett – on lastetreeningu kuumaks vaid 20 eurot.
Loodame, et loodud treeningrühm pakub
meeldivat vaheldust spordialadele, mida
pakutakse praegu Saku valla territooriumil.
Jäähoki treening on üks paremaid võima-

Fotod:
Kärt
Lumiste
 15 poissi ja 3 tüdrukut koos treenerite tiimiga saavad jäähallis kokku igal pühapäeval.
 Algajale pisikesele jääsportlasele on hea
abivahend uisutama õppimisel taarakast.

Allkiri. Foto: Peeter Leidmaa

lusi, arendamaks lapse jõudu, painduvust ja
koordinatsiooni. Hokitreening aitab leida
sõpru ja õpetab käitumist kollektiivis. Oma
kogemustest võin öelda, et jäähoki on mäng
kogu eluks!
Siiani treenis Saku klubi lapsi Saku alevikus asuval loodusliku jääga väljakul ja on
teinud seda juba 2003. aastast alates. Tänavu õnnestus algõpetuse treeninguid teha aga
vaid kolmel pühapäeval, mis on selgelt liiga
vähe, et uisutamisoskust kinnistada.
Oma huvist treeningutega liitumise kohta kirjutage e-aadressil info@sakuhoki.ee
või helistage treeneri telefonil 522 8002.
MTÜ Saku Jäähoki Klubi on oma täiskasvanute jäähokimeeskondadega Saku
ON ICE I ja II Saku valda esindamas jäähoki EMV I ja III liigas, Loodusjää hokiliiga MV-l ja EMSL Jõud meistrivõistlustel.

Tuli Sinu südames 10 aastat

TULE LEERIKOOLI!
EELK Saku Toomase koguduses
alustab kristlikku usku tutvustav

leerikool
teisipäeval, 15. novembril kell 18.30
Kursuseõhtud (90 min) toimuvad enamasti
teisipäeviti üle nädala.
Aadress: Saku palvemaja, Tallinna mnt 8.
Kursuse lõppedes on võimalik saada
ristitud ja konfirmeeritud (leeriõnnistatud)
ning liituda kogudusega.
Leeripäev ilmselt pühapäeval, 4. juunil.
Info ja registreerimine: saku@eelk.ee
tel 5919 7802 (kirikuõpetaja
Magne Mölster).
http://saku.eelk.ee
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Kurtna
Ratsaspordikool
võtab vastu uusi
huvilisi ratsutama.
Oodatud on kõik –
nii algajad kui edasijõudnud,
nii väikesed kui suured.

Korraldame ka
lastesünnipäevasid!
Lisainfo: www.kregleni.ee,
ratsu@kregleni.ee
Treeningutesse registreerimine:
Margit Järv 5333 4400,
Evely Auger 5807 9330
Tule ja leia endale tõeline sõber!

Saku
Huvikeskuses
on võimalik
mängida ja õppida

bridži.

Edasijõudnud ja algajad
huvilised on oodatud

esmaspäeviti
algusega kell 19.

Võta julgesti ühendust
telefonil 566 94080
või sakubridz@gmail.com

Armas lapsevanem!
Veel on vabu kohti
PIHLAKA LASTEHOIUS.
Meil on sõbralikud ja soojad
hoidjatädid, suured
valgusküllased ruumid ja
mänguväljak. Lapsed viibivad
palju maalähedases
keskkonnas, saavad sõbraks
hobuste, koera ja kassiga.
Tulge meile lapsega külla.
Asume Saku vallas
Rahula külas.
Tel 514 4608 Marje,
507 6388 Margit; e-post
allan.pihlak@gmail.com

9. novembril
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast ja
lambavilla voodriga

talvejalatsite
müük
Head hinnad!
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MIS JUHTUS
Põhja prefektuur
20.09 teatati, et Juuliku külas
Karjavärava teel murti sisse ehitussoojakusse ja varastati tööriistu. Kahju on 3100 eurot.
21.09 teatati, et Metsanurme külas lõi 41-aastane mees 63-aastast naist ning tekitas talle tervisekahjustusi. Lisaks põhjustas
mees valu 85-aastasele naisele.
23.09 teatati, et Saku alevikus
Pargi tänava kauplusest varastati
tõukeratas. Kahju on 211 eurot.
27.09 teatati, et Sakus Tallinna
maanteel varastati jalgrattahoidlast jalgratas. Kahju on 500 eurot.
29.09 teatati, et Sakus Uusmäe
tänava ehitusobjektilt varastati
metallkonstruktsioone 600 euro
väärtuses. Varastatud tarindid leiti hiljem territooriumi aia tagant.
10.10 kell 17.44 sõitis 9-aastane
poiss Saku alevikus Tallinna
maanteel jalgrattaga külje pealt
otsa 32-aastase naise juhitud sõiduautole Audi A4, mis hakkas
pärast reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäija läbi
laskmist edasi liikuma. Jalgrattur
toimetati tervisekontrolli.

KALJU OJAVESKI

Avaldame kaastunnet
Lembi Tammele isa

Mälestab
Eesti Taimekasvatuse
Instituut

SULEV MÄEKALLE

ANTS DIDRIK

Avaldame sügavat kaastunnet
Lembi Tammele isa

Mälestab
Eesti Taimekasvatuse
Instituut

SULEV MÄEKALLE

Mälestame
tublit ja tarmukat

ANTS DIDRIKUT.
Teaduse 9 majanaabrid

Südamlik kaastunne
Hiie Tagaväljale poegadega
armsa õe

LUULE KUUSIKU
surma puhul.
Juta, Aime, Milvi, Luule

surma puhul.
AS Samat töökaaslased

Mälestame armast klassiõde

MARJE PALMI
ja avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
Klassikaaslased
Saku Gümnaasiumist
Meie südamlik kaastunne
Marlene Kaljumäele ema

MARJE PALMI

surma puhul.
Saku Gümnaasiumi
II lennu klassikaaslased

kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi
10. klass, klassijuhatajad
ning lapsevanemad.

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

Avaldame sügavat
kaastunnet Taimale poja

SULEV EISERIT
3. X 1962 – 6. X 2016

Südamlik kaastunne
omastele ja sõpradele.
KÜ Teaduse 9 elanikud
Mälestame kauaaegset
majanaabrit

TALVI PIIRSALU
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Kurtna tee 40 elanikud

VALDUR VAHTRA
kaotuse puhul.
Ansambel Vilistlased
juhendajaga

12.10 kell 22.45 toimus liiklusõnnetus Kasemetsa tee 1. km-l,
kus alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta 18-aastane noormees
sõitis sõiduautoga Opel Omega
teelt välja kraavi. Opelis kaasreisijana viibinud 18-aastane noormees toimetati haiglasse.
18.10 kell 16.11 toimus liiklusõnnetus Sakus Saku-Tõdva tee Lille tee - Soo tee ringristmikul,
kus sõiduauto Volkswagen Passat, mida juhtis 72-aastane mees,
sõitis ringristmiku keskel asuval
haljasalal vastu liiklusmärki ja
seejärel paremale poole teelt välja. Juht toimetati haiglasse.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
17.09 kell 05.09 ja 20.09 kell
23.31 - tulekahju hoones Kannikese t Sakus. 25.09 kell 16.16 tulekahju hoones Pargi t Keilas.
1.10 kell 17.33 - tulekahju hoones Paldiski mnt Keilas. 2.10
kell 21.09 – tulekahju hoones
Kannikese t Sakus. 6.10 kell
17.33 – tulekahju hoones Kooli t
Kohilas. 9.10 kell 16.50 – tulekahju hoones Piiri t Keilas. 9.10
kell 18.13 – tulekahju hoones
Põhja t Keilas. 15.10 kell 11.31 –
tulekahju hoones Tooma teel
Männiku külas. 16.10 kell 11.56
– lõke Männi teel Sakus. 16.10
kell 15.12 – tulekahju väljaspool
hoonet Pargi t Keilas. 16.10 kell
15.46 – lõke Männi teel Sakus.
17.10 kell 5.59 – liiklusõnnetus
Tallinna-Paldiski mnt 17. km-l.

Tõdva vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
14.09 kell 21.34 - tulekahju hoones Järve põigus Assakul. 15.09
kell 12.46 - liiklusõnnetus Tallinn-Rapla-Türi mnt 22. km-l.
22.09 kell 10.41 ja 24.09 kell
15.26 - tulekahju hoones Männiku teel. 27.09 kell 13.02 - liiklusõnnetus Tallinn-Rapla-Türi mnt
39. km-l. 28.09 kell 20.02 - liiklusõnnetus Tallinn-Rapla-Türi
mnt 38. km-l. 29.09 kell 23.44 puu teel Viljandi mnt 2 juures
Kiisal.

Avaldame sügavat
kaastunnet Taima Mallale
poja

Avaldame kaastunnet
Ilme Villole armsa õe

VALDURI

kaotuse puhul.
Hilda, Linda, Maimu,
Malle, Aiva ja Helgi

surma puhul.
Põllu 1 II trepikoja naabrid

SILVI

