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Gümnaasiumi osa saab uue maja
Saku valla juhid otsustasid, et Saku kooli gümnaasiumi osa saab endale uue maja renoveeritud Saku Valla Majas. Uuele
hoonele pani vallajuhte mõtlema järjest suurenev õpilaste arv – kui praegu õpib Saku koolis 1110 õpilast, siis sügisel on lapsi
juba 1200 ja järgmisel aastal pea 1300 ning siis enam praegusesse koolimajja ära ei mahu.
„Sakus antakse kvaliteetset haridust, oleme
pingereas aastaid esimese 50 kooli seas ja
seetõttu oleme volikogus otsustanud, et
gümnaasiumihariduse andmine peab siin
jätkuma. Kui riigil Saku jaoks gümnaasiumi ei jagunud, siis teeme selle ise,“ vahendas volikogu esimees Tanel Ots.
„Riigigümnaasiumid on näidanud, et
gümnaasiumiõpilastele omaette keskkonna loomine on end igati õigustanud, seda
nii õhkkonna kui koolikorralduslikus mõttes. Õpilased saavad täiesti uue hingamise ning võimalik on rakendada erinevaid
õppevorme. Gümnaasiumi kasvades on
võimalik pakkuda ka rohkem valikaineid, samuti saab teha pikemaid tunde,“
ütles Saku Gümnaasiumi direktor Ulvi
Läänemets.
Vallajuhid vaagisid põhjalikult, kas ehitada gümnaasiumile uus maja või renoveerida vana. Pärast eri osapoolte kaasamist
ning plusside miinuste kokku lugemist,
jõuti otsusele, et enne uue ehitamist tuleb
olemasolevad hooned võimalikult otstarbekalt ära kasutada. Säästetud eurod
võimaldavad vallal teostada ka teised järgmisele kolmele aastale kavandatud suured
projektid, nagu uue spordikeskuse ja tervisekeskuse ehitus, lasteaia laiendamine
ning ulatuslik vee- ja kanalisatsioonivõrgu
rajamine.
„Pealegi on see hoone koolimajaks
ehitatud – kõrged laed, avarad trepikojad, suur saal. Sammastega maja aadressiga Teaduse 1 – mis saaks veel paremini
kõlada,“ iseloomustas volikogu esimees
Tanel Ots 1957. aastal Maakorralduse ja
Maaparanduse Tehnikumi tarbeks ehitatud
hoonet. „Kindlust andis ka see, kui nägime, kui hästi Jõgeva Riigigümnaasium end
sarnasesse majja sisse on seadnud.“

„Vallavalitsusele lähiaastatel uut maja ehitada kavas pole, vaid otsime rendipindu.,” ütles Saku vallavanem Tit Vahenõmm. Foto SS
Saku Valla Majana tuntud hoones asuvad peale vallavalitsuse veel Saku valla
huvikeskus, noortekeskus, raamatukogu,
Omniva teeninduspunkt ning mitu erafirmat. „Kavandatav kolme paralleeliga 324
õpilasega gümnaasium võtaks nii palju
ruumi, et hoones saaksid jätkata täies mahus raamatukogu, huvikeskus ja Omniva,“
ütles Saku vallavanem Tiit Vahenõmm.
Kuna suur osa huvikeskuse tegevusest
jääb õhtusesse aega, siis saavad vallavanema
sõnul huviringid selles majas edasi toimetada, kuid ilmselt tuleb leida neile ruume ka
mujal. Samuti on poliitikute soov, et hoone
suur saal jääks ka edaspidi valla esindussaaliks, kus saab korraldada kontserte, aktusi
ning kus saavad etendusi anda ka teatrid.

„Vallavalitsus ja hoones rentnikena
tegutsevad ettevõtted peavad aga välja kolima,“ nentis vallavanem ja lisas.
„Vallavalitsusele lähiaastatel uut maja ehitada kavas pole, vaid otsime rendipindu.
Oma otsingute käigus tekkinud kontakte
jagame kindlasti ka praeguste rentnikega.
Meie jaoks on oluline ja otsime võimalusi,
et need meie oma valla inimestele teenust
pakkuvad oma valla ettevõtted saaksid
Sakus ikka jätkata.“
Hoone projekteerimine juba käib.
Ehitus peaks vallavanema sõnul algama
aasta lõpus või uue alguses ning lõppema
2018. aasta lõpus.
VICTORIA PARMAS

Mis oli, mis on, mis tuleb Saku Valla Majas
Inimesed ja ametid lähevad, aga majad jäävad … ja tulevad uued inimesed. Üks selline minemine ja tulemine leiab Sakus aset
selle aasta lõpus, kui Saku aleviku keskel
asuvas Saku Valla Majana tuntud hoones
algab kapitaalremont ja see ehitatakse ümber koolimajaks.
Kui praegu töötavad sammastega majas
vallaametnikud, raamatukogu, huvikeskuse
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ja noortekeskuse töötajad, juuksurid, kosmeetik, massöör ja fotograaf, pilatesetreener, lillemüüja, …, ning paar põllumeeste
esindajat Eesti Talupidajate Keskliidust, siis
pea pool sajandit tagasi, mil hoone valmis,
oli see paksult põllumajandusteadlasi täis.
Seda kolmekordset koos keldri ja pööninguga 6878ruutmeetrist hoonet ehitati toona kuus aastat ja valmis sai ta 1959.

aastal. Kuigi maja oli ehitatud maakorralduse ja maaparanduse tehnikumi tarvis,
kolis pea kohe sinna Eesti Maaviljeluse
ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituut, kes toimetas seal 1994. aastani.
Veel enne kui põline sakukas ja kauaaegne kaadrite osakonna töötaja Lea Raidmaa
1970. aastal instituudi majja tööle läks, oli ta
käinud Saku kooli õpilasena seal kolmanda
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korruse võimlas kehalise kasvatuse tundides (koolil endal võimlat ju polnud) ning
mänginud teise korruse suures saalis
Nukitsamehe etenduses ja Väikses Nõias.
Samas saalis peeti sügiseti tohutu suuri külluslikke põllumeeste lõikuspidusid ja uuemal ajal on seal ka Sakule oma miss valitud.
Kino näidati saalis ka, vähemalt kord nädalas kindlasti. Akustika üle ei kurtnud toona
keegi, ei kuulajad ega ka Ivo Linna, Heidi
Tamme, Jaak Joala ja teised kuulsused, kes
Saku rahvast tantsitasid. Peod olid nii populaarsed, et pileteid oli sinna raske saada.
Mustad Volgad, perfokaardid ja
piimamannergud
Kui saalis esinevad ka tänapäeval lauljad ja osas raamatukogu ruumides oli ka
instituudi ajal raamatukogu (hiljem samades ruumides trükikoda), siis ülejäänud
majas on juba ammu kõik teisiti. Kuulsad
artistid ja kirjanikud ei sõida ammu enam
Volgadega ja enam ei ole ka dispetšeriruumi, kust toona valla kultuurielu korraldanud
Helle Pärlin Volgat tellis, et kirjanikke Saku
elanikele esinema sõidutada. Dispetšeri
ülesanne oli peale autode jagamise hommikuti autojuhid ka üle kontrollida, et ega keegi ometi vindise peaga tööle pole tulnud.
Suurtes vesivannides mullakatseid
teinud maaparandajate asemel teevad
nüüd klientide juustele vesivanne juuksurid. Katsemajandite osakonna spetsialistide asemel istuvad vallavalitsuse
sekretärid. Ehitusmontaaživalitsuse ruumidest esimesel korrusel on saanud WC-d.
Piimapunktist, kuhu kunagi mannergutega sovhoosist toodud piima järele mindi,
käiakse nüüd ostmas lilli. Ainsad põllumeeste esindajad, kes täna majas töötavad,
on jäänud kabinetti, mis oli kuulunud alati
instituudi direktorile.
Täismõõtudega võimlast sai ühel hetkel
toasuuruste arvutitega arvutuskeskus, mis
laienes hiljem ka praegu postkontori kasutuses olevatesse ruumidesse. Oli alanud
arvutuskeskuste ajastu, mil kogu põllumajandusstatistika kanti aukude ja numbrite
abil perfokaartidele ja lintidele. „Mullad olid
kaartidel, lehmad lintidel,“ meenutab praegu üle tee majas Põllumajandusuuringute
Keskuses personali peaspetsialistina töötav
Lea. „Kaardid söödeti siis arvutisse. Saku
arvutuskeskuses oli ülevaade kogu Eesti
lehmapiima rasvaprotsentidest. Seal töötas
tõeliselt nooruslik kollektiiv, kõik olid hästi
hoos.“
Kui praegu tegutseb hoone keldris valla noortekeskus, siis varem oli seal kohvik
Grants, kust sai sooja toitu ja oli juba nupuga kohviautomaat ja esimesed mikrouunid.
Enne kohvikut toimetas aga aastakümneid
keldris proua Amanda Prunt, instituudi

laohoidja. Ja selles laos leidus kõike – nööpnõelast sõjalaevani: lillepotte, pabereid,
ehitusmaterjale, nööri, autoosasid, kärusid
jne jne.
Teise korruse riigisaladus ja tort
Vanu, Saku valla põllumajanduse hiilgeaegu meenutab aga veel praegugi vallavalitsuse teise korruse koridoris seisev pea
inimesemõõtu seif. Samas lähedal asunud
kassaluugist maksti töötajatele kaks korda
kuus palka – kuu alguses avanssi, lõpus
ülejäänud palk. Ja neil päevil ulatus järjekord ümber nurga koridori lõppu. Samast
luugist on koolipoisina palka saanud ka
vallavanem Tiit Vahenõmm, kes toona suviti valla heakorratöödel endale taskuraha
teenis. Nüüd on tal põhjust sama ukse taha
minna, kui tarvis IT-abi.
Saku Sõnumid valmib aga kunagises
kaadrite osakonna toas. See teine osakond
varjas omal ajal riigisaladusi. „Kõige suurem saladus olid maakaardid, mida keegi
ei vaadanud ja mille vastu keegi huvi ei
tundnud. Teine saladus oli reservsõjaväelaste dokumendid ja nende vabastused
kordusõppustest,“ meenutab toonane
kaadritöötaja Lea. „Et reservis olev sõdur
või ohvitser saaks sellise privileegi, et teda
edaspidi ei tülitataks, tuli läbi käia tõeline
kadalipp: täita ankeedid ja minna komissariaati. Nõnda saadud vabastusdokumente
hoitigi selles suures seifis, mille võtmed
olid tulekindla plekist ukse ja mitme luku
taga. Igal õhtul toast minnes kleebiti uks
veel kinni ja löödi pitsat peale. Legend räägib, et ühel hommikul tööle tulles oli uks
kinni, seif lukus, võti seal, kus olema pidi,
aga seifis oli tort.“
Üks tore ametikoht oli Lea sõnul instituudis omal ajal veel – instituudi palgal oli
töötaja, kes keetis kohvi ja tegi võileibu ja
praeguse Konsumi kaupluse teisel korrusel
asunud Rävala restoranist toodi värskeid
saiu ja pirukaid. „Söödi neid kolmandal
korrusel trepimademel. Kui kõik oli valmis,
viis perenaine kohvi ja saiad üles lauale, kus
oli ka rahakarp. Igaüks ise pani siis oma saia
eest sinna raha, kõik toimis usalduse põhjal. Pärast tehti sealsamas suitsu. Nii kestis
see palju aastaid, niikaua, kuni keldrisse ehitati kohvik Grants,“ meenutab Lea.

Kord on ka uue Eesti ajal nende
sammaste taga koolitunde peetud
– õppeaastal 2007/08 õppisid siin
Kurtna koolilapsed seni, kuni nende
oma majas remonti tehti. Foto SS
kontrolliti, helistati isegi öösiti. Aga valvamise eest sai vabu päevi,“ räägib Lea, kes ka
ise mitu korda seda võimalust ära kasutas ja
end valvesse lasi panna. „Ööseks toodi kabinetti tsiviilkaitse varudest välivoodi, tekid
ja padjad. Olla öösel selles tohutu suures
majas oli ikka kõhe küll. Kummitustest ei
räägitud, aga majad lihtsalt elavad oma elu,
naksuvad ja kriuksuvad. Surmavaikust seal
pole.“
Kui tulid uuemad ajad ja instituudid
hakkasid laiali minema ning tekkinud uued
asutused kolisid Sakku ehitatud uutesse
põllumajandushoonetesse, jäi sammastega majja üsna väheste töötajatega Eesti
Agraarökonoomika Instituut ja maaviljeluse instituudi direktsioon. „See 1990-ndate
aastate teine pool oli sellele hoonele kuldaeg,“ nendib Lea. „Sellesama agraarökonoomika instituudi kaudu müüs Eesti
Energia elektrit kõigile Saku elamutele.
Elektrimüügist teenitud rahaga vahetati
aga välja maja katus, mis igast kandist läbi
tilkus. Ka pakettaknad pärinevad sellest
ajast.“
Katuseremondist said kasu ka Saku valla
aednikud. Kuna maja katusealused otsad
olid lahti, siis elas selle pööningul Saku
suurim tuvikoloonia. Kord pidid sekretärid
korrusega eksinud tuvisid püüdma lausa
asedirektori enda kabinetist. Kogu pööning
oli aga täis tuvisõnnikut, väärt kraami, mis
remondi käigus sealt välja kougiti ja mille
Saku elanikud enda aiamaadele said viia.

Tuvisõnnik ja reformvoodi
Vahel tehti instituudimajas tööd lausa
ööpäev läbi. See oli riiklikel pühadel, 1.
mail ja oktoobripühade ajal. „Need olid
kaks sellist püha, mille ajal pidi instituudis
olema ööpäevane valve. Keegi ei põhjendanud, miks, selline oli lihtsalt täitevkomitee korraldus. Valve kohaks oli direktori
sekretäri ruum, sest seal oli telefoni otseühendus Tallinnaga. Ja valvuri kohalolekut VICTORIA PARMAS
Juuni 2017
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23. mai istungil:
Anti projekteerimistingimused üksikelamu
ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Rahula külas Kurvi kinnistul, üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas Sarapiku tee 10 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamute püstitamiseks Kiisa alevikus Männimetsa tn 3
kinnistul, Roobuka külas Ristikheina tee
13 kinnistul, Saku alevikus Mooni tn 4 kinnistul ja Tänassilma külas Metsavaimu tee
7 kinnistul; aiamaja laiendamiseks ja ümberehitamiseks üksikelamuks Saku alevikus
Laane tn 30 kinnistul.
Anti kasutusluba üksikelamule Jälgimäe
külas Kaiu tee 3 kinnistul.
Määrati Jälgimäe külas asuva Lepatänava
katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
Nõustuti tähtajatu vee erikasutusloa
andmisega, mille alusel on lubatud Kanama
Korteriühistul oma korterelamu puhastatud reovesi juhtida kraavi.
Kinnitati Saku Vallavalitsuse 2017. aasta
hankeplaan.
Väljastati müügipilet Elvi Teppanile
perioodiks 23.05.–23.07.2017 taimedega
kauplemiseks Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal Saku
Vallavalitsuse poolt määratud müügikohal.
Kinnitati Saku valla omandis olevatele
eluruumidele üürihinnad.
30. mai istungil:
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
Tänassilma külas Metsavaimu tee 23
kinnistul, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Üksnurme
külas Kuuseokka kinnistul, SookaeraMetsanurga külas Kuldnoka kinnistul, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Saku
alevikus Oja tn 29 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamute püstitamiseks Metsanurme külas Sõnajala tee 8 kinnistul, Üksnurme külas Jaaniku kinnistul ja
Üksnurme külas Talve tee 73 kinnistul, uue
keedumaja laiendamiseks Saku alevikus
Tallinna mnt 2 kinnistul, lauda ümberehitamiseks paadikuuriks Tõdva külas Poku
kinnistul.
Anti ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Saustinõmme külas Nõmme tee 12
kinnistul (19.03.2007 väljastatud ehitusluba
nr 6172 tunnistati kehtetuks).
Tunnistati kehtetuks 19.12.2016 väljastatud ehitusluba üksikelamu püstitamiseks
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Jälgimäe külas Kaarna tee 6 kinnistul,
14.03.2006 väljastatud ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Saustinõmme külas
Nõmme tee 14 kinnistul, 14.03.2006 väljastatud ehitusluba üksikelamu püstitamiseks
Saustinõmme külas Ristiku tee 2 kinnistul,
16.03.2007 väljastatud ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Saustinõmme külas
Ristiku tee 4 kinnistul.
Anti kasutusluba üksikelamule Saku alevikus Metsatuka tn 2 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu asukoht Üksnurme külas Talve tee 73
kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses Saku valla territooriumile
jäävale Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamisega ning tekkiva reovee nõuetekohase
kokkukogumise ja puhastamisega, kuna
eelhinnangu põhjal eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Väljastati müügipilet Annika Tüürile perioodiks 01.06.–31.08.2017 aiasaadustega
kauplemiseks Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal Saku
Vallavalitsuse poolt määratud müügikohal.
Defitsiit OÜ-le anti õigus paigaldada
22.05.–22.09.2017 1,6 m2 suuruse pindalaga reklaamkandja Tõdva külas Vana-Karu
kinnistule.
Pindi Kinnisvara OÜ-le anti õigus paigaldada 01.06.–31.08.2017 2 m2 suuruse
pindalaga reklaamkandja Üksnurme külas
Allika tee L1 kinnistule.
Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati kaasfinantseerimise toetust
262 eurot MTÜ Juuliku Külaseltsi projektile „Juuliku külakeskuse rajamise I etapp –
kivisillutise paigaldamine“.
Mittetulundusliku tegevuse toetusfondi
projektitoetuse reservist eraldati toetust 500
eurot Markus Soomi projektile „Ultimate
frisbee maailmameistrivõistlused“.
6. juuni istungil:
Kehtestati Saku Gümnaasiumi, Kurtna
Kooli ja Kajamaa Kooli 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad järgmiselt: I koolivaheaeg 21.–29.10.2017, II koolivaheaeg
23.12.2017–07.01.2018, III koolivaheaeg
24.02.–04.03.2018, IV koolivaheaeg 21.–
29.04.2018, V koolivaheaeg (v.a lõpuklassid)
09.06.–31.08.2018. Laupäev, 05.05.2018
määrati täiendavaks koolipäevaks.
Anti nõusolek Tagadi külas asuva maaüksuse, Nabala-Tuhala looduskaitseala 13,
riigi omandisse jätmiseks.
Kooskõlastati kavandatavate puurkaevude asukohad Roobuka külas Okka tee
11 kinnistul, Tänassilma külas Toomapõllu
kinnistul ja Üksnurme külas Reinutalu
kinnistul.

Nõustuti OÜ BOLDON GRUPP jäätmeloa taotlemisega olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Harjumaal.
Jevgeni Petrovile väljastati müügipilet
perioodiks 07.06.–07.09.2017 aiasaadustega kauplemiseks Kiisa alevikus TõdvaHageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal
Saku Vallavalitsuse poolt määratud müügikohal nr 7.
Saku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise luba anti MTÜ-le ABC Arendus
05.08.2017 Saku rabametsa terviseradadel
ning Saku mõisapargi ja Teetammi kinnistutel toimuva ürituse Saku Ekstreemjooks
läbiviimiseks (vastutab Siim Ausmees).
13. juuni istungil:
Otsustati anda valla tänukirjad Saku valla
õpilastele seoses väga heade ja heade tulemustega kooli lõpetamisel.
Otsustati eluruumi kasutusse andmine
ja tähtajalise üürilepingu sõlmimine eluruumi tagamiseks sotsiaalteenusena.
Raske puudega lapsele määrati tugiisik
perioodiks 01.09.2017-30.06.2018.
Otsustati neljale raske puudega lapsele
kompenseerida toetavaid teenuseid.
Kinnitati lasteaia Päikesekild töötajate
koosseis.
Anti projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Jälgimäe küla, Braueri.
Otsustati mitte anda projekteerimistingimusi detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks, hoonestusala suurendamiseks ja
nihutamiseks Tänassilma küla Metsavaimu
tee 7 kinnistul.
Algatati detailplaneering Tõdva küla
Proosa maaüksusel. Maaüksus soovitakse
jaotada kaheks krundiks ning ehitada ühele
neist äri- ja tootmishooned.
Võeti vastu Saustinõmme küla
Ristiku
maaüksuse
detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Ristiku maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning
ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Metsanurme küla,
Annekese tee 34.
Kooskõlastati kavandatavate kinnise soojussüsteemi puuraukude asukoht
aadressil Juuliku küla, Kuu tee 7 tingimusel, et puuraugud jäävad OrdoviitsiumiKambriumi põhjaveekihist ülespoole.
Nõustuti vee erikasutusloa andmisega,
mille alusel on MTÜ-l Kuldkinga lubatud
võtta põhjavett 50 m³ ööpäevas kuni aastani 2021.
Määrati Tagadi külas asuva Hundihamba
katastriüksuse
jagamise
tulemusel

VOLIKOGU

moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Anti Saku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le
Orienteerumisklubi TON 15. juunil Saku
vallas Männiku külas toimuva ürituse
Tallinna Orienteerumisneljapäevak läbiviimiseks. Ürituse läbiviimise eest vastutab
Mait Tõnisson (tel 513 8911).
Otsustati võtta peremehetu ehitisena arvele Metsanurme külas endise aiandusühistu „Tigu“ territooriumil asuv elektrivõrk,
mis koosneb 0,4 kV õhuliinist pikkusega
ca 180 m.
Otsustati väljastada müügipilet perioodiks 16.06.–16.09.2017 aiasaadustega
kauplemiseks Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal.
Eraldati Saku valla 2017. a eelarve reservfondist 2268 eurot majanduse eelarvesse,
Kiisa Vabaajakeskuse lõhutud aknaklaaside
vahetamiseks.

Vallavolikogu
V
istungid
Volikogu 15. juuni istungil
• Arutati sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korda ja otsustati suunata
nii mahukas eelnõu teisele lugemisele. Korras kirjeldatakse omavalitsuse
makstavaid sotsiaaltoetusi ja pakutavaid sotsiaalteenuseid, nende rahastamist ning taotlemise tingimusi ja korda.
Parandusettepanekute tegemise tähtaeg
on 17. juuli.
• Kuna koolilõuna toetuse kasutamise
kord on seotud sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korraga, siis võeti punkt
päevakorrast välja.
• Muudeti Saku vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning
teenistuja haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele esitatavaid nõudeid. Senise haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse asemel loodi
sotsiaalhoolekandeteenistus; hariduse
peaspetsialist ning kultuuri-, spordi- ja
noorsootööspetsialist viidi vallavanema
otsealluvusse. Ajalehe toimetaja-kujundaja ning avalike suhete spetsialist viidi
vallavanema otsealluvusest vallakantselei koosseisu. Keskkonnakaiste inspektori teenistuskoha tase tõsteti 3lt 4le.
Seoses Päikesekillu uue korpuse avamise ja Kurtna koolis avatava täiendava
esimese klassiga lisanduvad vallavalitsuse koosseisu üks koka, 0,2 abikoka ja 1,4
koristaja töökohta. Alates 1. jaanuarist lisandub sotsiaalhoolekandeteenistusse 1
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juhtumikorraldaja ametikoht ja finantsteenistusse 1 raamatupidaja töökoht.
Otsustati võtta 10 aastaks 1 840 000
eurot laenu, et katta uue spordikeskuse
ja Päikesekillu lasteaia juurdeehitusega
seotud investeeringuid.
Lubati vallavalitsusel sõlmida leping
2019. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks ja tasuda selle töö eest
kuni 20 000 eurot.
Otsustati taotleda riigilt tasuta maad,
mis on vajalik Saku-Juuliku-JälgimäeTänassilma-Laagri
kergliiklustee
ehitamiseks.
Otsustati anda MTÜle Kodukoht Kiisa
15 aastaks tasuta kasutada 1140 m² suurune maatükk aadressil Kiisa, Laulu tn
2. Kodukoht Kiisal on kavas taotleda
Leader toetusmeetmest raha ja arendada maatükil välja kaasaegne kauplemisala ehk turuplats.
AS Saku Maja määrati Saku valla
vee-ettevõtjaks kuni 30. juunini 2027,
et ettevõttel oleks võimalik taotleda
uue käivituva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekti tarvis toetust ELi
Ühtekuuluvusfondist.
Võeti vastu Männiku küla Valdeku
karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering, et oleks võimalik alustada ettevalmistusi supelranna teenindamiseks
vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Puhkealale on kavandatud ehitada kohvik, riietumiskabiinid, käimlad,
lastele mõeldud mängurajatised. Välja
on kavas ehitada kämpingu ala ja parkla. Vt lk 7. detailplaneeringu avalikku
väljapanekut.
Saku valla arengukava 2012–2025 uus
redaktsioon läbis esimese lugemise ja
suunati teisele lugemisele. Parandus- ja
täiendusettepanekute esitamise tähtaeg
on 1. august. Vt lk 8
Õigusruumi korrastamise ja selguse
mõttes tunnistati kehtetuks volikogu
18.08.2016 tehtud ehitus- ja planeerimisvaldkonna korraldamisega seotu
otsus.
Seoses oktoobris toimuvate omavalitsuse valimistega määrati Saku vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks
19, mis on sama palju kui praeguses
volikogus.
Otsustati moodustada valimisteks üks
valimisringkond ja mandaatide arvuks
kehtestati 19.
Valimiskomisjoni liikmeteks otsustati nimetada Kristi Jõeleht, Evi Rentik,
Merike-Melaine
Kuimet,
Evelin
Küberson ning asendusliikmeteks Maie
Lipso ja Tõnu Akkel.

Kiisa apteek sai Oskari!
Meie oma imearmas koduse inetrjööriga
ja suurepärase perenaise, proviisor Kirsti
Vihermäe avatud Kiisa Apteek pälvis 2.
juunil Tartu Raekoja saalis toimunud pidulikul vastuvõtul aukirja ja “Apteegi Oskari
2017” – tunnusmärgi, mis tõestab, et Kiisa
Apteegis pakutav apteegiteenus on silmapaistvalt kõrgel tasemel.
Apteegi Oskarit anti Eestis välja esimest
korda ning sellele eelnes kuus aastat tööd,
mille tulemusel valmis põhjalik kvaliteedijuhis, 70leheküljeline põhjalik juhis
apteekidele.
Vaid 9 kuud avatud Kiisa apteegis saab
peale arstimite ka mõõta vererõhku, -suhkrut ja kolesterooli, mõõta keha koostist ja
teha toidutalumatuse testi ning saada toitumisnõu. SS

Hindamisel osales kokku 210
apteeki ehk 40%
Eesti apteekidest.
Tunnustuse ja märgi said 7 apteeki.

Saku valla konkurss
Kaunis kodu 2017
Ootame vallakodanikke esitama Saku valla konkursile
Kaunis kodu 2017 ilusaid, huvitavaid, hästi hoitud
või oskuslikult hooldatud kinnistuid. Olgu siis tegu
eramu, korterelamu või ettevõttega.
Saada konkursile oma või naabri aed ka siis, kui seal
on mõni omanäoline objekt  kaunis peenar, hubane
istumisnurk, põnevalt pügatud hekk, salapärane tiik jne.
Teateid ootame telefonidel 671 2431 ja 671 2436 või
e-posti aadressil saku@sakuvald.ee kuni 3. juulini 2017.
Palume märkida ära kinnistu aadress ning põhjendus,
mille poolest see kinnistu märkimisväärne on.
Konkurss toimub vähemalt 5 osavõtja korral ning
lõpeb aiandusliku väljasõiduga, kuhu on oodatud
kõik osalejad. Preemiasaajad kinnitab vallavalitsus
septembris ning vallasisese konkursi võitjad esitatakse
maakondlikule heakorrakomisjonile, Kodukaunistamise
Harjumaa Kogule, 2018. aastal.
Ootame rohket osavõttu!
Vallaaednik Joel Villem

SS
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AMETLIKUD TEATED

Planeeringuteated
Detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 30.05.2017. a korraldusega
nr 442 algatati detailplaneering (DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku valla
Saku aleviku Tallinna mnt 10 maaüksusel
ja lähialal. DP ala asub Tallinn-Saku-Laagri
tee ja Tallinn-Lelle raudtee vahelisel alal. DP
ala koosneb Tallinna mnt 10, Tallinna mnt 10a,
Tallinna mnt 10b maaüksustest, osaliselt Viimsi
metskond 20-, osaliselt 11340 Tallinn-SakuLaagri tee- ja osaliselt 11340 Tallinn-SakuLaagri tee L2 maaüksusest. Ala suurus on ca
90 000 m2. DP koostamise eesmärk ja vajadus
on Tallinna mnt 10 maaüksusel ja lähialal alal
täiendava ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine, hoonestusala ja
ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevale
koolihoonele ja spordikeskusele, uue spordikeskuse ja staadioni ehitamiseks ning koolihoone laiendamiseks. Tegemist on Saku aleviku ja
lähiala üldplaneeringu kohase DP-ga. KSH jäeti
algatamata, kuna KSH eelhinnangust järeldus,
et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni
põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha
eraldi täiendavaid uuringuid. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku
Vallavalitsus. Antud korraldusega on võimalik
tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning
tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1).

Saku Vallavalitsuse 06.06.2017 korraldusega
nr 471 kehtestati Saku valla Üksnurme küla
Kitse tee 5 maaüksuse detailplaneering (DP).
DP ala asub Saku valla Üksnurme küla Kitse
tee ääres. DP ala moodustavad Kitse tee 5 maaüksus ja osa Kitse tee maaüksusest. DP ala suurus on ca 3200 m2. DP eesmärk on Kitse tee
5 maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine.
DP-ga jaotatakse Kitse tee 5 maaüksus kaheks
elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa
krundiks. Krundile 1 jääb olemasolev abihoone ja ehitisregistrisse kandmata abihoone, mis
likvideeritakse. Ehitisregistris olev abihoone rekonstrueeritakse üksikelamuks. Krundile 2 jääb
olemasolev üksikelamu. Samale krundile jääb
ka olemasiolev puurkaev. Krunt 3 on ette nähtud transpordimaaks, mis jääb eravaldusesse.
Kruntidel 1 ja 2 võib DP järgi mõlemal krundil asuda üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Mõlema krundi täisehitusprotsent on 20.
Üksikelamute maksimaalne kõrgus kruntidel
võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. DP on Saku
valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja
selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuurining looduskeskkonnale. Vt http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 13.06.2017. a korraldusega nr xxx algatati detailplaneering (DP), anti
lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku
valla Tõdva küla Proosa maaüksusel. DP

Keskkonnamõju hindamine

Avalikud väljapanekud

Saku Vallavalitsus annab teada, et Saku Vallavalitsuse
30.05.2017. a korraldusega nr 456 jäeti algatamata
keskkonnamõju hindamine seoses Saku valla territooriumile jäävale Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamisega ning tekkiva
reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamisega. Keskkonnamõju eelhinnang on koostatud
tegevustele, mis on kajastatud Ühtekuuluvusfondi
rahastamistaotluse juurde koostatavas tehnilises
projektis. Otsustajaks on Saku Vallavalitsus (Saku
vald, Saku alevik, Teaduse tn 1, kontaktisik Maigi
Tenisson maigi.tenisson@sakuvald.ee, 671 2421).
Arendajaks on AS Saku Maja. Eelhinnangu koostas Alkranel OÜ keskkonnaekspert Alar Noorvee.
Lähtudes eelhinnangust ja Keskkonnaameti ning
Muinsuskaitseameti seisukohtadest kavandataval
tegevusel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Sellega seoses kavandatava tegevuse puhul keskkonnamõju hindamise menetluste liitmist ei toimu,
samuti puudub vajadus täiendavalt keskkonnauuringuid teostada ja piiriülest keskkonnamõju ei esine. Otsusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku
Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuse dokumendiregistris http://www.sakuvald.ee/dokumendiregister1

Alates 03.07.2017 kuni 16.07.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel
(http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_
avalikust) avalikul väljapanekul
•
Saku
valla
Saku
aleviku
Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute ja lähiala detailplaneering (DP). DP
ala asub Saku alevikus Saku-Tõdva tee, Saku
Läte osaühingu tootmiskompleksi ja endise
aiandusühistu Kivistiku vahelisel alal. DP ala
moodustavad Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe
kinnistud, Havi tee, Kivistiku tee maaüksused, osaliselt 11345 Rahula-Saku tee maaüksus ja osaliselt 11342 Saku-Tõdva maaüksus.
Planeeritava ala suurus on ca 17 700 m2. DP
eesmärk on DP ala kruntideks jaotamine ning
ehitusõiguse määramine üksik-, kaksik- ja ridaelamute ehitamiseks. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase DP-ga.
DP järgi jaotatakse planeeritav ala kokku kolmeks transpordimaa krundiks ja kuueks elamumaa krundiks. Neljale elamumaa krundile
on võimalik rajada ühe üksikelamu või ühe
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ala asub Tõdval Tõdva-Hageri tee ja SakuTõdva tee vahelisel alal. DP ala moodustavad
Proosa maaüksus, osaliselt 11342 Saku-Tõdva
tee maaüksus ja osaliselt 11240 Tõdva-Hageri
tee maaüksus. DP ala suurus on ca 4,7 ha. DP
koostamise eesmärk ja vajadus on Proosa maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja
ehitusõiguste määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase DP-ga. KSH jäeti algatamata,
kuna KSH eelhinnangust järeldus, et eeldatav
oluline keskkonnamõju puudub. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole
vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus.
Korraldusega on võimalik tutvuda: http://
www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud
ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse
tn 1, Saku).
Ajavahemikul 15.05.2017. a kuni 11.06.2017. a
oli avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa
küla AÜ Ilmarine II maaüksuste ja lähiala
detailplaneering (DP). Avalikustamise ajal
esitati DP-le vastuväiteid. Detailplaneeringu
avalik arutelu toimub 20.07.2017. a kell 15.00
Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) ruumis 211.
15.06.2017 toimus Saku Valla Majas (Teaduse 1,
Saku alevik) Saku valla Saku aleviku Asula tn 2
kinnistu ja Silla tn 2a kinnistu osa detailplaneeringu (DP) avalik arutelu. Avalikustamise ajal esitati
DP-le vastuväiteid. Saku Vallavalitsus ei nõustunud
vastuväidetega. Avalikule arutelule ei ilmunud
ükski vastuväidete esitaja kohale. Avaliku arutelu
protokolliga saate tutvuda kodulehel: http://www.
sakuvald.ee/geoinfosusteem. DP esitatakse järelevalve menetluse teostamiseks Harju maavanemale.

kaksikelamu koos kolme abihoonega. Nende
kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on
20. Kahele krundile võib rajada ühe kuni nelja boksiga ridaelamu ja neli abihoonet. Nende
kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on
30. Põhihooned võivad olla kuni 9 m kõrgused, abihooned kuni 6 m kõrgused. Hoonete
maksimaalne korruselisus on 2. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala
ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Igal isikul on
õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.
•
Saku valla Saustinõmme küla
Ristiku maaüksuse detailplaneering (DP).
DP ala asub Tallinn-Rapla-Türi tee ja Kivi tee
vahelisel alal. DP ala moodustavad, Ristiku
maaüksus, osa 11159 Jäätmehoidla tee- ja osa
Ülase maaüksusest. Ala suurus on ca 1,45 ha.
DP eesmärk on DP ala kruntideks jaotamine,
hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse
määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP
on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

ÜHISTRANSPORT
DP järgi jaotatakse DP ala üheks elamumaa
(pindala: 3693 m2)- ja üheks ärimaa (pindala:
9212) krundiks. Elamumaa krundile (max
täisehituseprotsent: 15) võib ehitada ühe
üksikelamu (max kõrgus 9 m) ja kuni 2 abihoonet (max kõrgus 6 m). Ärimaa krundil
(max täisehituseprotsent: 8) võib paikneda
kuni kolm hoonet (max kõrgus 9 m). DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse
ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,
kultuuri- ning looduskeskkonnale. Igal isikul
on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu
kohta.
Alates 03.07.2017 kuni 30.07.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku)
teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku
valla Männiku küla Valdeku karjääri
kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP).
DP ala asub Männiku külas Tallinn-SakuLaagri tee ja Trapi tee vahelisel alal. DP ala
moodustavad Valdeku karjääri kinnistu,
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee-, osaliselt
Trapi tee maaüksused ning osaliselt jätkuvalt
riigi omandis olevad maaüksused. Ala suurus
on ca 15,5 ha. DP eesmärk on Valdeku karjääri kinnistule ehitusõiguse määramine supelranna teenindamiseks vajalike hoonete ja
rajatiste ehitamiseks. Samuti Valdeku karjääri
kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. DP
sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut DP ala osas: DP-ga soovitakse
vähendada Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndit karjääri põhjaküljel 25 meetrilt 10
meetrini. DP-ga kavandatakse DP alale üks
veekogude maa (25%) ja üldkasutatava maa
(75%) sihtotstarvetega krunt, üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Krundile
pos 1 on kavandatud veespordikeskuse ja
supelranna toimimiseks vajalikud ehitised,
krundile pos 2 on kavandatud võimalik kämpingu ala ja krundile pos 3 on kavandatud
perspektiivne parkla. Krundile pos 1 on võimalik rajada kuni 2 hoonet, max kõrgusega
5 m. Krundi max ehitisealune pindala on
300 m2. Krundile pos 2 on võimalik rajada
1, kuni 150 m2 suuruse ehitisealuse pindalaga hoone, mis võib olla ühe korruseline ja
kuni 5 m kõrgune. Mõlemale krundile on
väljapoole lubatud hoonestusala lubatud
püstitada mittestatsionaarseid väikeehitisi
ehitusaluse pinnaga kuni 20 m². DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala
ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,
kultuuri- ning looduskeskkonnale. Igal isikul
on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu
kohta.

Samati uued bussid ja piletihinnad
Selleks et pakkuda klientidele jätkusuutlikku ja kvaliteetset transporditeenust, planeerib AS Samat mitut muutust.
Alates 1. septembrist hakkavad liini nr 206 teenindama täiesti uued Iveco
Crossway Line autobussid. Ka liini nr 219
hakkavad teenindama uued MB Sprinter
autobussid. Kavandatud on ka kogu piletisüsteemi uuendamine, mis loob reisijatele
rohkem võimalusi ning muudab teenuse
mugavamaks ja tarbijasõbralikumaks, aga
sellest anname juba täpsemalt infot suve
lõpus. Nende muudatustega soovime tõsta
teenuse kvaliteeti, pakkudes reisijatele mugavamat transporditeenust.

Tulenevalt kütuse hinna järjepidevast
tõusust ja bussijuhtide palgasüsteemi
muutustest ning selleks, et pakkuda parimat teenust, muudame liinidel nr 206 ja
219 pileti hindasid. Uued hinnad hakkavad kehtima 19. juunist. Samati kiipkaardi omanikele on piletid 10% soodsamad.
Kiipkaarti on võimalik osta kas bussijuhilt
või ASi Samat kontorist Sakust Tehnika
3. Ühistranspordiseadus kohustab reisijail
hoidma piletit alles sõidu lõpuni. Kui reisija
bussijuhilt piletit ei saa, tuleb sellest kohe
teavitada ASi Samat transpordikorraldajat
(tel 554 3106).

Liinil nr 206
Sakust Tallinnasse 2,20 €
Sõidupilet Saku valla piires 1.90 €

Samati kiipkaardi omanikele
Sakust Tallinnasse 1,98 €
Sõidupilet Saku valla piires 1.71 €

Liinil nr 219
Saustinõmmest Tallinnasse 1.90 €
Aespast Saustinõmmeni 1.90 €
Aespast Tallinnasse 2.60 €

Samati kiipkaardi omanikele
Saustinõmmest Tallinnasse 1.71 €
Aespast Saustinõmmeni 1.71 €
Aespast Tallinnasse 2.34 €

KAREL PRIKK, AS Samat

206 liinil Saku Tallinna vahet hakkavad sõitma Iveco Crossway Line´i bussid,
mis on senisest veelgi suuremad. Ka kõik liini 219 ehk Tallinnast Aespasse
sõitvad bussid vahetatakse uute, Mercedese busside vastu. Tootja fotod on
illustratiivsed ehk Samati liinide bussid tulevad ikka valget värvi.

Kes valvab sinu asju?
Sakus on esinenud juhtumeid, kus trepikodadest on varastatud jalgrattaid, seega
tuletan meelde, et oma vara kaitsjad oleme
me ise.
Suvel, kui on palavad ilmad, tuleb samuti trepikoja uks kinni hoida, et tundmatud
isikud ei saaks vabalt sisse ja välja liikuda
ning vara ära võtta. Kui trepikoja uksed ei
käi lukku või kui lukk ei tööta korralikult,
tuleb korteriühistuga uks korda teha või siis
turvalisema vastu välja vahetada. Ööseks
tõuke- ja jalgrataste või lapsekärude kortermajade välisuste ette jätmine ei ole mõistlik,
sest sellest võib seal kergesti ilma jääda.
Kui tõuke- või jalgratast või lapsekäru ei
saa korterisse viia, siis tuleb see lukustada,

et vältida sellest ilmajäämist. Eriti veel juhul, kui teate, et trepikoja uks ei käi lukku,
lukk ei tööta või on elanikel harjumus see
vahel lukust lahti jätta. Lisaks on mõistlik
teha oma rattast/kärust pilt, et kadumise korral oleks seda parem tuvastada ja/
või registreerida oma ratas www.bike-id.eu
aadressil. Bike-id on lihtne ja kiire modus,
kuidas oma ratas registreerida või kindlustada ja vajadusel saab seda seal ka mugavalt
tuvastada.
Oma vara kaitsjad oleme ise ning tehkem kõik võimalik selleks, et vara säiliks
ning vargad ei saaks võimalust.
MIKK PIHU
Saku piirkonnapolitseinik
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Saku vallas avati

uus riigimaantee – Juuliku-Tabasalu tee ehk Juta
14. juunil avati liikluseks Juuliku-Tabasalu
ühendustee ja suleti remondiks Jälgimäe
fooriga ristmik, kus tulevikus jäävad alles
vaid parempöörded, otse üle ristmiku enam

Laagrisse ei saa. Ehitustööde piirkonnas
jälgida hoolikalt ajutist liikluskorraldust,
sõltuvalt töödest võib liikluskorraldus
muutuda sagedasti.

Sakust tulija saab vanalt fooriga ristmi- Uus ühendustee viib tänu uuele viaduktile üle Tallinna ringtee ja ära jäävad
hommikused foori taga ootamised. Fotod SS
kult keerata vaid paremale ringteele.

Tänavused teetööd vallas
• Saku-Juuliku-Jälgimäe-Tänassilma
kergliiklustee projekteerimine on
jõudnud keskpaika. Ehitama hakatakse pärast jaanipäeva. Lõigud Saku
alevikust Murumäe teeni ja Nurme tänavast Murimäe teeni valmivad kooli
alguseks.

• Oktoobri keskpaigaks saab Murimäe tee
rajamiseks. Eeldatav valmimisaeg on
sõidutee tolmuvaba katte ja valmib selle
august-september.
äärne kergliiklustee.
• Tallinna ringtee ehitustööd Saku vallas
• Oktoobri lõpuks on kavas valmis jõupeaksid lõppema septembri keskpaida Jälgimäe tee äärne kergliiklustee ning
gas. Lisaks äsja avatud uuele ühendusTänassilma teed ja Tänassilma-Laagri
teele (rahvasuus Juta) saab siis Tallinna
teed ühendav kergliiklustee.
ringteel Tammemäe viaduktist Kanama
• Samas on alustatud ka ettevalviaduktini olema 2+2 sõidurida, millel
mistusi Juuliku teele asfaltkatte
saab suvel sõita kiirusega 110 km/h. SS

Saku valla arengukava ootab täiendusi
Kuni 1. augustini on „Saku valla arengukava 2012–2025“ avalikul väljapanekul ning
kõigil vallaelanikel on võimalik teha sinna
ettepanekuid. Arengukava oli volikogus
esimesel lugemisel 15. juunil ning vallaelanikele tutvustatakse arengukava avalikul
arutelul 21. juunil kell 17.30 Saku raamatukogus. Arengukava osa on eelarvestrateegia, mis kajastab järgmisel neljal aastal
kavandatavaid investeeringuid.
Olulisemad tegevused ja investeeringud
* 2018. aastal on teede ja tänavate ehituseks ette nähtud 300 000 eurot. Teetöid
tehakse vastavalt teehoiukavale.
* 2018. aastal on kavas ka Kiisale rajada sarnane iseteenindav jäätmepunkt nagu
Saku alevikus Üksnurme tee ääres (eelarvestrateegiasse on lisatud selleks 32 000
eurot). 2019. aastal on kavas rajada toetusraha abil Saku alevikku korralik jäätmejaam, mille maksumus on 500 000 eurot,
valla osalus sellest oleks 100 000 eurot.
* 2019. aastal on kavas Kajamaa koolihoone küttesüsteem üle viia maaküttele,
8
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milleks taotletakse toetust.
* Pea miljoni euroraha ja poole miljoni
vallaraha eest on 2018. aastal kavas välja vahetada kõik valgustid, mis on vanemad kui
20 aastat, sest neil ei ole võimalik kasutada
säästvaid lahendusi.
* 2019. aastal on kavas Teaduse 13
hoone rekonstrueerida 50 000 euroga sotsiaaleluruumideks, et lahendada amortiseerunud sotsiaaleluruumide probleem.
* Saku Valla Maja hoone aadressil Teaduse 1 renoveeritakse Saku kooli
gümnaasiumiosa tarbeks. Selleks kulub
2017. ja 2018. aastal kokku 3 miljonit eurot valla raha, millest miljon on Saku Maja
investeering.
* 2018. aastal ehitatakse tervisekeskusele uus hoone 1,3 miljoni euro eest, millest
miljon eurot on toetusraha.
* 2017. ja 2018. a on spordikeskuse
juurdeehituseks ette nähtud üle 2,7 miljoni
euro valla raha.
* Avahooldussüsteemi arendamiseks on
2018. aastal ette nähtud täiendav isikliku

abistaja ametikoht.
* 2020–2021 on kavas uue põhikooli rajamine maa-alale, kus praegu on ühes otsas
hoki-petangi väljak ja teises katsepõld.
* 2020–2021 Teaduse 1 hoone taha roosiaia rajamine.
* 2019–2021 Saku skate-pargi mänguala
väljaehitamine.
* 2019–2020 Kiisa vabaajakeskuse vabaaja-ala väljaehitamine.
* 2019. aastal Saku mõisapargi sildade
ehitamine.
* 2021. aastal Terakese lasteaia õueala
rekonstrueerimine.
* Saku valla netovõlakoormus on lubatu
piires – 2017. aastal on see 55%, 2018. aastal 67% ning 2020.–2021. aastal 76%.
Ettepanekuid saab esitada valla e-postile
saku@sakuvald.ee, tuua käsipostiga valla
kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku alevik või saata postiga aadressile Teaduse 1,
Saku vald 75501, Harjumaa.
VICTORIA PARMAS

SÜNDMUS

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised
15. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised, millel valituks
osutunud vallaelanikud hakkavad Saku valla elu kujundama järgmisel neljal aastal.
Sel korral saavad esimest korda hääletada ka 16- ja 17-aastased noored, kellele
Riigikogu andis valimisõiguse kahes koosseisus vastu võetud põhiseaduse muudatusega 2015. aastal. Eesmärk on kaasata
noori inimesi senisest enam kohaliku elu
küsimuste arutamisse ja otsustamisse.
Teise suurema muudatusena võttis
Riigikogu möödunud suvel vastu seadusemuudatuse, mis lubab olla samaaegselt nii
parlamendi liige kui ka volikogu liige kohalikus omavalitsuses.
Volikogu liikmete valimistel kehtib viis
põhiprintsiipi. Valimised on vabad, üldised, ühetaolised, otsesed ja salajased. Igal
valijal on üks hääl.
Volikogu valimistel osalemine ja kandideerimine on seadustega täpselt paika
pandud. Valimistel osalevad erakonnad,
valimisliidud
ja
üksikkandidaadid.
Kandideerida võivad kõik hääleõiguslikud
Eesti ja ELi kodanikud, kes on hiljemalt
10. septembriks 18-aastased ja kelle püsiv
elukoht rahvastikuregistris on Saku vald,
hiljemalt 1. augusti seisuga.
Erakond peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
hiljemalt kandidaatide registreerimiseks
esitamise viimasel päeval. Erakond esitab
enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla või linna valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud
esindajate nimed, isikukoodid, aadressid
ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla erakonda esindav õigustatud isik.
Erakond võib volitada vallas ennast esindama kuni kaks isikut. Erakond osaleb volikogu valimistel oma nime all.
Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja ELi kodanike loodud seltsing, mis
on moodustatud kirjaliku lepingu alusel
ja mille eesmärk on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine
kohaliku omavalitsuse tasandil. Seltsingu
saavad moodustada kaks või enam isikut,
keda nimetatakse seltsinglasteks ja kes sõlmivad seltsingulepingu, mis sisaldab vähemalt kahe seltsingut (valimisliitu) juhtima
õigustatud isiku nime, isikukoodi, aadressi ja telefoninumbreid. Kõige varem 16.
augustil ja hiljemalt 31. augustil esitatakse
valimisliit valla või linna valimiskomisjonile
registreerimiseks.
Valimisliidu nimi sisaldab sõna „valimisliit” ning nimi ei või olla ebaesteetiline ega eksitav. Keelatud on valimisliidu

Jaanipäev koos
kloun Ummi ja ukulelega

nimena kasutada erakonna või mõne muu
valimisliidu nime või sellega eksitavalt sarnast nime. Pane tähele, et 2013. a kohalikel
valimistel registreeritud valimisliidu nime
võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue
valimisliidu moodustajateks. Kui näiteks
valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue
valimisliidu moodustajate hulgas.
Üksikkandidaadina
registreerimiseks
võib end esitada ning registreerimiseks
vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning
registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on
hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.
Kandidaadi
võib
registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.
Kandideerimisdokumendid,
seltsingulepingu näidis ja muu kandideerimisinfo on Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehel
http://vvk.ee/kov2017/
kandideerimisinfo2017/.
Info vallasekretärilt telefonil 671 2430
või e-postilt siiri.raagmets@sakuvald.ee.

Selle aasta valla jaanipidu toimub 23. juunil Saku Pruulikoja ees. Pidu algab kell 19
kloun Ummi showga, mis on mõeldud nooremate peoliste lõbustamiseks.
Peale seda etendub spetsiaalselt jaanipäeva tähistamiseks loodud meeleolukas
eeskava, kus kõlab rahvalik muusika Saku
huvikeskuse ukulele ansambli esituses, saab
osaleda maagilistes rituaalides ning rahvalikes laulu- ja tantsumängudes. Jaanilood on
kavasse seadnud näitleja Liia Kanemägi.
Kaasa tantsivad Saku valla rahvatantsijad.
Kell 21 süütame jaanilõkke ja pidu jätkub ansambel „Kruuvi“ tantsumuusika
saatel. Traditsioonilised rahvalikud jõukatsumised viib läbi õhtujuht Sven Sumberg.
Auhinnad võitjatele on välja pannud Saku
huvikeskus ja Saku õlletehas ning traditsioonilist šašlõkki, grill-liha ja muud kõhutäidet ning jooke pakub ürituse toetaja
Saku Pruulikoda.
Ootame kõiki jaanipeolisi lõbusalt aega
veetma ja nautima aasta kõige lühemat ööd.
Lastele ja noortele tasuta ronimissein ning
väikse tasu eest saab mürada Batuudijussi
batuudimaailmas, kaunistada palgeid näomaalingutega ning sõita ponidega.

SIIRI RAAGMETS, vallasekretär

Saku Huvikeskus

OLULISED TÄHTAJAD
16. augustist 5. septembr
septembri kella 18ni
kestab kandidaatide registreerimiseks esitamine. Nõuetekohaselt esitatud kandidaadid
registreeritakse hiljemalt 10. septembril.
11. septembril algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mil poliitiline välireklaam on
keelatud.
15. septembril koostab siseministeerium valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes pärast 15. septembrit tehtud
muudatusi arvesse ei võeta. Kui sa pole 30.
septembriks saanud koju või postkasti valijakaarti, helista Saku vallasekretärile.
5.–11. oktoobrini saab hääletada
elektrooniliselt.
9.–11. oktoobrini saab eelhääletada
kõigis Saku valla valimisjaoskondades.
Samuti toimub hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas
valija asukohas. Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda saab hääletada Saku Valla
Majas, Teaduse tn 1. Hääletamine algab kell
12 ja lõpeb kell 20. Hääletamine valija asukohas korraldatakse ajavahemikus 9–20.
15. oktoobril, valimispäeval, algab hääletamine valimisjaoskondades kell 9 ja lõpeb kell 20, samuti saab hääletada kodus.

Jaanipeole viib Samati jaanibuss
18:30 Saku Tehnika
18:40 Kajamaa
18:43 Kirdalu
18:48 Tagadi
18:53 Kurtna Tiigi
18:56 Kiisa kauplus
18:58 Kiisa raudteejaam
19:03 Kasemetsa
19:06 Preeria
19:10 Saku Kingu
19:12 Saku keskuse
19:15 Õlletehase (Tallinna suunal)
Tagasi koju
00:30 Õlletehase (maa suunal)
00:32 Saku keskuse
00:34 Saku Kingu
00:38 Preeria
00:41 Kasemetsa
00:46 Kiisa raudteejaam
00:48 Kiisa kauplus
00:51 Kurtna Tiigi
00:56 Tagadi
01:01 Kirdalu
01:04 Kajamaa
01:14 Saku Tehnika
Juuni 2017
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Uus Saku valla tervisekeskus ehitatakse Tiigi ja Uusmäe tänavate vahele

ver
Sel

Kuni 25. juunini on tervisekeskuse maa-ala
ehk Saku aleviku Tiigi tn 19 maaüksuse osa
ja lähiala detailplaneering avalikul väljapanekul. Peatselt hakatakse otsima kauni ja
funktsionaalse hoone saamiseks arhitekti.
Uues tervisekeskuses hakkavad olema koos kõik esmatasandi tervishoiu
kohustuslikud põhiteenused, lisaks valik
esmatasandi tervishoiu teiseseid ja toetavaid teenuseid. Tervisekeskusesse on
planeeritud perearst ja pereõde, koduõendusteenus, ämmemanda vastuvõtt, füsioteraapiakabinet ning apteek, hambaarstid ja
töötervishoiuarst.
Krundile võib ehitada 3 hoonet ja tuleb ehitada vähemalt 40-kohaline parkla.
Lähimad rongipeatused on 1,2 km kaugusele jääv Saku ja 1,5 km kaugusele jääv
Kasemetsa. Mõlemasse peatusesse viib
ka kergliiklustee. Järgmisel aastal valmiva
tervisekeskuse ehitus läheb maksma 1,3
miljonit eurot, millest miljon eurot tuleb
Euroopa Regionaalarengu Fondist.

d
Uusmäe maja

Saku valla uus Tervisekeskus on kavas ehitada Tiigi tn ja Uusmäe tn vahelisele
17 200 m2 suurusele alale.

SS

Sakus avati Eesti esimene intelligentne jalgrataste
2. juunil avati Saku raudteepeatuses uus
ja
intelligentne
jalgrattaparkimismaja, mille ukse saab avada Ühiskaardiga.
Võimaldamaks vajaduse korral kasutajat tuvastata, avab ukse ainult isikustatud
Ühiskaart.
„Jalgrataste parkimiseks on paljudes kohtades kasutusel Bikeepi erinevad
tooted, mida ka meie alguses kaalusime.
Tutvudes erinevate võimalustega, jõudsime arusaamisele, et mõistlik on päris oma
lahendus välja töötada. Valik Ühiskaardile
langes seetõttu, et ka Elronil on kavas
oma piletid Ühiskaardiga siduda ja siis on
reisijal mugav ühe kaardiga toimetada nii
parklas, rongis kui Tallinna ühistranspordis. Rattamaja metallitööd tegi Arco Metal
OÜ, validaatori tarnis AS Ridango ja kooste ning seadistustööd meie oma meeskond.
Kaardilahendusi on kasutusel ka teisi, kuid
Ühiskaardiga toimiva lahenduse puhul on
meile teadaolevalt tegemist esimese taolisega Eestis ja Baltikumis,“ ütles idee autor,
Saku vallavalitsuse majandusteenistuse juht
Virko Kolks. Küll on aga AS Ridango sõnul sarnane toode kasutusel Gotlandil.
Ukse avamiseks tuleb viibata parkimismaja ukse kõrval asuvale validaatorile
isikustatud Ühiskaarti, välja saab ukse kõrval olevat nuppu vajutades. Pääs majja on
10
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parkimismaja

tasuta ja parkimismaja töötab 24/7. Lisaks
lukustatud ustele aitavad turvalisust tagada
videokaamerad. Rataste tarvis on majas
rattahoidjad. Sakus saab Ühiskaarte osta
Saku Selverist ja postkontorist.
Intelligentne jalgrattamaja on rajatud
ELi meetme „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ raha toel.
Maja läks maksma 10 000 eurot, millest
84% tuli ELi Ühtekuuluvusfondist.
Uued kergliiklusteed
Samasugused jalgrattaparkimismajad
paigaldatakse sel aastal veel Kasemetsa ja
Kiisa raudteepeatusesse. Sama meetme
raames tehakse sel suvel veel teisigi töid:
suurendatakse Kasemetsa raudteepeatuse
autoparklat, Kiisa raudteepeatuse parkla
saab asfaltkatte ning Kiisale Asula tänava
ja Kasemetsa tee äärde (kuni Revali teeni)
rajatakse kergliiklustee pikkusega 1,3 km.
Lisaks rajatakse raudteepeatusele juurdepääsu parandamiseks suvel Saku alevikku Ülase tänava äärde 550 meetri pikkune
kergliiklustee, mis algab Saku gümnaasiumi
ringristmiku juurest ja lõpeb Kullerkupu
tänava ristis. Ülase tänava kergliiklustee
on ka osa Vääna jõe äärsest promenaadist,
mille eskiisprojekti parasjagu koostatakse.
VICTORIA PARMAS

Saku vald lisas
Ühiskaardile
peale bussisõidu
veel ühe
funktsiooni
– nüüd
saab sellega
avada Saku raudteepeatuses oleva
intelligentse rattaparkimismaja ukse
ja oma ratta turvaliselt ära parkida.
Vihmase ilma korral ei pea tagasi
tulles muretsema ka märja sadula
pärast.
Samasugused jalgrattaparkimismajad paigaldatakse sel aastal veel ka
Kasemetsa ja Kiisa raudteepeatusesse.
Foto SS

SPORT

Mis saab olema uue
Saku valla uue spordikeskuse projekteerimine on lõpusirgel – iganädalastel koosolekutel projekteerija OÜ EMP A&I-ga
oli juuni alguseks jõutud valgustite ja pistikute asukohtade kooskõlastamiseni ja
spordiinventari väljavalimiseni. Pärast jaanipäeva kuulutatakse välja hange ehitaja
leidmiseks. Järgmise aasta sügisel valmiv
hoone peaks rõõmustama eelkõige pallimängijaid, kel praegu ruumiga kitsas käes.
Tulevast spordikeskust tutvustasid Saku
Valla Spordikeskuse juhid Laura Viiroja ja
Annely-Thea Häggblom.
Kõige suurema osa spordikeskusest
moodustabki pallimängusaal. Hoonesse
tuleb nii suur saal, et seal saab pidada
A-kategooria võistlusi nii korvpallis, jalgpallis, võrkpallis kui saalihokis. Näiteks
jalgpalli- ja saalihokivõistlusi Saku vallas
siseruumides praegu korraldada ei saa.
Samuti ei mahu praegusesse saali vaatajad.
Uues hoones saab aga võistlustele kaasa
elada pool tuhat pealtvaatajat: viis rida teleskooptribüüne, mida saab treeningute ajaks
kokku lükata, mahutavad 350 pealtvaatajat
ning varbseintribüünidele, mis igapäevaselt
on püstises asendis ja täidavad varbseina
funktsiooni, mahub kolme ritta istuma veel
170 inimest.
Ka saal ise on paindlikult kasutatav.
Selle saab jagada ristipidi kaheks täismõõtmetes korvpalliväljakuks ja üheks

spordikeskuse sees?

harjutusväljakuks. Väljakud eraldatakse hooldusmasinaid ja on võimalik rattaid
üksteisest vahekardinaga. Põrandaks on hooldada. Ette on nähtud ka salvestuspallimängudele hästi sobiv vahtraparkett. ruum, kust saab teha võistlustest ülekanEt aga saalis saaks korraldada ka võistlus- deid. Pooltes riietusruumides on lisaks
tantsuüritusi ja teisi suurüritusi, nagu koer- pesemisvõimalustele ka saunad ning hootenäitused või aktused, siis hangitakse ka nes saab liikuda ratastooliga. Maja hakatakspetsiaalne kate, mille saab vajadusel maha se kütma maaküttega, nii et sooja annavad
panna ja kuhu võib ka välisjalanõudega seinapaneelid.
Uus spordihoone on esimene etapp valpeale minna.
Esimesele korrusele tuleb
veel la suurest spordiprojektist, mille järgmistes
40ruutmeetrine aeroobikasaal, kus seinas
on peeglid ja
Suur pallimängusaal, aeroobikasaal, 60 m
stanged, et oleks
jooksurada, kaugushüppekast, tribüünid,
võimalik teha ilusaunadega riietusruumid, kohvik, välitervõimlemist ja klassikalist tantsu. Samas
rass, inventariruum, salvestusruum.
on see ka hea koht kõrval
saalis treenivatele palluritele soojenduseks ja pärast
etappides nähakse ette olemasoleva sportrenni venituseks.
Kahekorruselise hoone teise korru- dikeskuse infrastruktuuri rekonstrueerise rõdule tuleb 60meetrise jooksuraja ja mist, ujula laiendamist ja uue hoone teise
kaugushüppekastiga
kergejõustikuala. korruse (treenerite- ja riietusruumid) välVõistlusi seal pidada ei saa, aga harjutada jaehitamist. Spordikeskuse juhid loodavad,
küll. Teisele korrusele, otse esimese korru- et teisele korrusele saab tulevikus ka ühe
se kohviku peale tuleb ka väliterrass, vaate- rahuliku ruumi, millest joogategijad praegu
ga jalgpalliväljakule. Raha kokkuhoiu tõttu väga puudust tunnevad. Praegu teevad nad
jääb aga osa teise korruse ruume esialgu oma hoian, venitan, hingan harjutusi lükandustega ruumis, kus teisel pool on võitvälja ehitamata.
Spordikeskuses on ruumid ka vä- luskunstid ja seal juba vaikust loota ei ole.
liinventarile, kus saab hoida suusaraja VICTORIA PARMAS

Eskiis: Uus spordihoone ehitatakse koolimaja hiljuti valminud juurdeehituse külge ning sissepääs sinna hakkab olema
praeguse algkooliosa kõrvalt, nii saab suurüritustel kasutada ka kooli garderoobi. Sisenejat võtab fuajees vastu administraator ja samas on ka 3–4 lauaga kohvik, kus on võimalik telepildi vahendusel saalis toimuvat jälgida.
Juuni 2017
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Saku muusikakooli lõpetas XXXVII lend

Alumine rida (vasakult): Edvin Kabanen (trompet, õp Vallo Mänd), Emili Järv
(klaver, õp Eugenija Kirss), Kristiina Verte (klaver, õp Tiiu Treufeldt), Inga
Morozov (klassikaline kitarr, õp Agni-Sandia Hallik), Merilin Peetson (viiul, õp
Kaari Klesment) ja aste kõrgemal seisab Hanna-Maarja Selde (klaver, õp Tiiu
Treufeldt).
Järgmine rida: Ian Erik Uffert (viiul, õp Sirje Müller), Brigite Kruusel (viiul, õp
Kaari Klesment), Maria Hindreko (kromaatiline kannel, õp Laura Linnaks),
Kirke Männik (klaver, õp Veronika Tamm), Merilin Alu (klaver, õp Reet
Schumann), Iti Miina Ulmas (klarnet, õp Mart Süda).
Üksinda lipu keskel seisab Lee Ann Madissoon (kromaatiline kannel, õp Laura
Linnaks).
Lippu hoiavad: Carl-Henry Parts (saksofon, õp Eha Themas) ja Martin Hinno
(klassikaline kitarr, õp Daniel Julle). Foto: Meeli Tulik

Muusikakooli konkursikevad
Saku Muusikakooli õpilaste ja õpetajate
jaoks on läbi saanud järjekordne pingeline
ning edukas konkursikevad. Loode-Eesti
regiooni muusikakoolide vahelistel konkurssidel saavutasid meie õpilased suurepäraseid tulemusi.
Meie kooli kõige tublimad olid tänavu
järgmised õpilased: I koht: kitarriõpilased
Trevor Maltis, Joonas Kirs ja Elisabeth
Saar (õp Daniel Julle). II koht: kandleõpilased Katariina Kang, Mariann Koik ja
Sandra Serena Sulin (õp Laura Linnaks)
ning viiuliõpilane Karolin Rohula (õp
Sirje Müller). III koht: kitarriõpilased
Karlotte Boitšuk (õp Agni-Sandia Hallik)
ja Aksel Laugen (õp Daniel Julle), viiuliõpilased Nora Maria Keinast (õp Sirje
Müller) ja Estella Elisheva Pärn (õp Kaari
Klesment), kandleõpilased Emmi Milda
Ots ja Carol Piik (õp Laura Linnaks) ning
klaveriõpilased Pia Pauliina Tänavsuu (õp
Eugenija Kirss) ja Trevor Tarto (õp Sirje
Subbe-Tamm), kes ühtlasi pälvis ka diplomi vabariiklikult klaveriõpilaste konkursilt. Diplom: viiuliõpilane Merilin Peetson
(õp Kaari Klesment), kandleõpilane Maria
Hindreko (õp Laura Linnaks) ning klaveriõpilased Lisandra Marii Rannik (õp
Veronika Tamm) ja Mirell Lohk (õp Tiiu
Treufeldt).
Palju tänu kõikidele konkurssidel osalejatele ning õpetajatele suure töö ja vaeva
eest! Edu ja indu uuteks väljakutseteks!
TAUNO VALDNA, Saku Muusikakooli direktor

Kajamaa Koolis esimest korda
Kooliaastas juhtub palju asju päris esimest
korda. Esimesse klassi astujatel on esimene koolitund, esimene vahetund, esimene
klassiõhtu jne. Ka Kajamaal oli lõppenud
aastal päris palju esimesi kordi.
Esimest korda kutsuti eelmisel õppeaastal Kajamaa koolis ellu õpilasesindus.
6. klassi õpilane Eleri Vaiksaar vedas seda
projekti ideest teostuseni, pälvides sellega
kooli tänukirja. Esimest aastat töötas meie
koolis Keila Rehabiliteerimiskeskuse mobiilne meeskond, pakkudes loovteraapia
teenust lastele, kellel on olemas rehabilitatsiooniplaan. Esimest korda käisime kogu
kooliperega teatris vaatamas Von Krahli
teatri etendust „ Kummi T”. Esimest aastat kasutasime Saku Lions klubi toetusel
ehitatud õuesõppeklassi kogu aastaringselt, jah, ka talvel ja lumega.
31. mail pidas Kajamaa kool oma esimest avatud uste päeva, et tutvustada Saku
valla elanikele meie kooli ja meie kooli
tegemisi. Tegevusi jätkus kogu päevaks.
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Päeva esimeses pooles said soovijad osaleda avatud klassitundides ja õpilaste kevadkontserdil. Päeva teises pooles, mis
algas kell 16, sai väga menukaks loterii ja
hoolekogu ning lastevanemate korraldatud kohvik. Tegevusi ja tegijaid jätkus nii
käsitöötuppa, lastevanematele suunatud
juturingi kui õue päästeautode juurde. Meie
kooli esimene avatud uste päev oli menukas
tänu külalistele, õpilastele, lastevanematele,
õpetajatele, kooli hoolekogule, Saku Lions
Klubile, Tõdva Vabatahtlikule Päästele,
Saku Päevakeskuse töötajatele.
Lastekaitsepäeval käisime esimest korda
sõpruskohtumisel Käru kooliga. Trotsides
tuult, vihma ja rahet, pidasime staadionil
maha teatevõistluse Käru-Kajamaa segavõistkondades ning kümnevõistluse. Päeva
lõpuks said kõik osavõtjad diplomi. Paljud
leidsid ka uusi sõpru. Järgmine kord kohtuPeeter ja ülimenukas lahtiste uste
me Kajamaal.
päevade õnneloos. Foto: Marju-Riina
MARJU-RIINA LAUGEN, sotsiaalpedagoog
Laugen
MERIT UDUSALU, Kajamaa kooli juht

LAPSED

Päikesekild tähistab juubeliaastat
Suvel täitub lasteaia tegutsemise algusest
55 aastat – see on väärikas vanus, millest
35 aastat on rõõmuga kantud Päikesekillu
nime.
Juubeliaasta tähistamiseks moodustasime aasta alguses Päikesekillu sünnipäeva
töörühma, mida juhivad Anneli Kümnik
ja Erika Rausberg. Töörühma kuuluvad
tegevusõpetajad Eve Rikas, Leevi Kaustel,
Egle Kõrvas, Helle Talts ning rühmaõpetajad Elsi Medina, Kadri Otsepp, Mai
Pihlak, Maret Kevvai, Kadri Uustalu, Inge
Ehatamm ja Anniki Ots.
Juubeliaasta uhkeks avalöögiks oli vabariigi aastapäeva paiku toimunud pidulik
saalihommik Saku Valla Maja saalis, kus
kogu lasteaiapere üheskoos laulis, tantsis
ning nautis üksteise esinemist.
Märtsis toimus rühmades näitus „Päike
raamatus”, kus esitleti raamatuid, mille
pealkirjas või kaanel oli kujutatud päikest.
Oli uusi ja unustatud teoseid, nostalgilisi
äratundmisi ning rõõmsaid üllatusi. Lapsed
said raamatusse piiluda, nendest erinevaid
lugusid kuulata. Näitusel välja pandud trükistest valisid lapsed oma lemmikraamatugi.
Kauaoodatud sündmuseks ja juubeliaasta vääriliseks tähistamiseks saab pidada ka lasteaia uue korpuse nurgakivi
panemist. Nurmenuku lapsed koos õpetaja
Anneli Kümnikuga rõõmustasid ehitajaid
vahva joonistuse ja Päikesekillu lauluga.
Omapoolne panus nurgakivi püsimiseks
anti kelluga tsementi pannes.
Aprillis said kõik huvilised Saku raamatukogus osa laste tööde näitusest
„Päikesekillu aastaring”. Näitusel oli hetki kevadest, pilte suvest, kilde sügisest ja
meenutusi talvest – üheaegselt 12 kuud ja
4 aastaaega.

Mõisa põlispuude all lasti lendu lauluviisid, keerutati tantsu ja lustiti üheskoos.
Pidu lõppes särava päikese all ühise jäätisesöömisega. Foto: Päikesekild
Päikesekillus on saanud kombeks juubeliaastatel lugudest koosnevat õppevara
üllitada. Põhimõttel, et lood on seotud õppekava, maja tõekspidamiste ja kommetega. Selleks sügiseks valmib kolmas lugude
raamat „Mõisa ja pargi lood”. See on osa
Sakuloost, mille kaudu kodukant tuttavamaks saab.
Juubeliaastal lahendasime loovalt ka õppekavaga seonduvat. 5-7-aastased lapsed
käisid ujumist õppimas Saku spordikeskuse
ujulas ning koolieelikud õppisid kord nädalas liikumisõpetaja Egle Kõrvase juhendamisel Saku Valla Maja saalis rahvatantsu.
Mai oli mitmete ülelasteaialiste ettevõtmiste kuu. Matkamängu viisime läbi
põhimõttel, et rühmade teekonnast moodustus kaardil kujundina päike oma kiirtega.
Üllatusi täis pikitud matk lõppes piknikuga. Teekonnalt kaasa võetud looduslikust

materjalist meisterdas iga rühm pildi.
18. mail kogunesime ühise perena vallamaja saali, tähistamaks 7-aastaste päeva.
Tervitussõnad koolieelikutele ütles vallavanem Tiit Vahenõmm. 82 sügisel kooli
minevat päikesekildu said jagada oma laule,
tantse, luuletusi, vanasõnu ja mõistatusi.
Pärast hoogsat ühismängu seadsid tulevased koolilapsed sammud algkooli poole,
kus neile korraldati meeleolukas vastuvõtt.
Juubeliaasta sai täistuurid 6. juunil
toimunud XII laulu- ja tantsupäeva perepeoga „Mina ka”. Hommikul pidasid
väikesed päikesekillud lõbusat mullipidu.
Pärastlõunal liikus rahva- ja õhupalliderohke rongkäik mõisaparki peole. Aga aasta
veel kestab ja ka Päikesekillu juubeliüritused jätkuvad. Jälgige reklaami!
MARIKA LIIVIK
Päikesekillu õppealajuhataja

Laste vabariik Saku vallavalitsuses
1. juunil, lastekaitsepäeval, pani Saku kooli 4.E klass end nii
vallavalitsuse töötajate kui vallakodanike rolli: prooviti, kuidas
on panna oma lapsele nime, kuidas laenata sotsiaaltöötajatelt
karke ja teisi abivahendeid ning kuidas ratastooliga majas liigelda, kuidas arhitektina valda kino planeerida, kuidas huviringide eest raha maksta ja raamatupidajana seda vastu võtta,
kuidas vallale meeneid valida, sekretäride juures paberimajandusega hakkama saada ning mis tunne on istuda vallavanema
toolil. Volikogu istungil otsustati, et koolitunnid on järgmisel
õppeaastal 15 minuti võrra lühemad ja vahetunnid sama palju
pikemad.
Päevast valmib Saku kooli abituriendi Henri Petrutise abil
film, mida näidatakse laste- ja noorte kultuuriaasta raames
nende kodulehel minaka.ee ja 1. augustil Saku vallamaja taga
Laste Vabariigi üritusel.
VICTORIA PARMAS

„Kahju on ainult sellest, et me rääkisime nii tähtsat ja tarka
juttu, aga seda filmis ei kuule – see asendatakse muusikaga,“ leidis üks 4.E õpilane. Foto SS
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Laagri Nõlvaku lasteaia kooliminejad

Päikesekillul pärg peas
Kui enamasti käib Päikesekillu lasteaia
ehitusel töö varavalgest hilisõhtuni, siis
neljapäeval kell 15 panid ehitajad mõneks
ajaks tööriistad nurka ja kogunesid sarikapeole. Pool tööst on tehtud – lasteaia uuel
korpusel müürid püsti ja harjakõrgus käes.
Aeg oli pärg katuselt alla tuua. Vana kombe
kohaselt kostitab sel puhul tellija ehk Saku
Vallavalitsus ehitajat ehk Nordlin Ehitust,
et majal oleks hea õnn ja suhted majavaimuga head.
„Graafik on olnud väga pingeline ja kõik
ehitajad on teinud tublit tööd,“ kiitsid nii
Saku vallavanem Tiit Vahenõmm kui ka
Nordlin Ehituse juhatuse liige Ülo Older,
kes lubas, et töötajaid tuleb ehitusele järjest
juurde ja maja saab õigel ajal üle anda.
Lapsed peaksid saama sisse kolida oktoobris. SS

Nõlvaku Lasteaias lõpetas sellel aastal 25 last, kellest üks lõpetaja oli Allikalaste
rühma Frederika Friedrichson ja ülejäänud 24 Karu-Sellide rühma lapsed.
1 rida vasakult: Mia Rogenbaum, Taaniel Hunt, Ann-Marie Andersoo,
Casandra Vall, Aleksander Georg Aava, Lillerin Heli, Laura Liisa Raudjalg,
Lisette Leppik, Mirtel Muga. 2 rida: Jonathan Konsen, Ramon Kukkur, Allan
Roosimaa, Marisa Kutsar, Mattias Metsamaa, Siim Gustav Jääger, Alfred Hasso
Seer, Greete Savolainen, Lukas Leppenit. 3 rida: (muusika)õpetaja Katrin
Mandel, direktor Merle Perm, (liikumis)õpetaja Meelis Mäekalle, õpetaja
Merike Liiv, Frederika Friedrichson, Janett Hindoalla, Morten Pallav, Gregor
Konsap, Thobias Lokkota, Georg Pugri, Ott Kuusk, õpetaja-abi Aigi Sabre,
õpetaja Anne Tarvis, logopeed Kadri Toom, õppealajuhataja Karolin Kabanen.
Foto: Krista Kõiv

Saku Terakese lasteaia Lepatriinu rühma lõpetajad

Saku lasteaed Päikesekild
võtab tööle täiskohaga

• eripedagoogi
• muusikaõpetaja
Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut
tõendava dokumendi koopia esitada 3.
juuliks paikesekild@sakuvald.ee või tuua
lasteaeda Teaduse 13, Saku.
Lisainfo tel 516 6550.

Saku Lasteaed Terake võtab
avatavatesse rühmadesse tööle
kaks õpetajat
(lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Esimene rida vasakult: Laura-Lisette Rosenberg, Marta Koppelmann, Johanna
Marie Lumiste, Mireli Noormägi, Mereli Noormägi, Miia Orumets, Kendra
Alasoo, Liv Peetersoo, Laura - Liisa Villonen, Heli-Liis Nurga, Sofia Loviisa
Hiibus.
Teine rida vasakult: Sofia Hein, Karola Lõhmus, Rannel Tasane, Janely Kukk,
Kaspar Hoppenstiel, Evert Põllupüü, Jesper Juht, Jako Roosaare, Henri Valgma,
Kevin Pärn, Peeter Morley, Mattias Tooming.
Kolmas rida vasakult; õpetajad Helen Seljamaa ja Tiina Talpsepp, õpetaja abi
Kadi Vilumets, tugiisik Teele Deklau. Foto: Martin Dremljuga
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Tööle asumise aeg on august 2017
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata
07.07.2017
aadressil Tallinna mnt. 12 Saku 75501 või
eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil 6728714 või 5097782
Eve Laiverik

LÕPETAJAD

Saku Terakese lasteaia Nublu rühma kooliminejad
Esimene rida vasakult: Loreta Sildver,
Miina Mai Vahtrik, Oskar Roos, Marcel
Nikker, Reigo Markus Kõiv, Markus
Aarma, Mattias Peterson, Gregor Riimand.
Teine rida vasakult: Ketter Kaljund, Tuule
Maarja Vahtrik, Ronja Talijärv, Mark
Ratas, Artur Villand, Rosanna Valge,
Rasmus Raisma.
Kolmas rida vasakult: Beril Künnapää,
Dristan Jauk, Richard Unt, Tristan Karner,
Matilda Allmann, Pilleriin Raidoja, Kardo
Kruup, Frans Kaunispaik, õpetaja Ruth
Pruul.
Neljas rida vasakult: õpetajad Lii Arusoo,
Katre Pajo, õpetaja abi Kersti Kolesova.
Pildilt puudub Annabel Asu
Foto: Krista Kõiv

Saku Päikesekillu lasteaia kooliminejad

Esimene rida vasakult: Melissa Kruustükk, Ronja Kokk, Jakob Tomingas, Mirek-Andreas Ruht, Tristan Pärnoja, Kevin
Ruhno, Hardy Grünberg, Inger Marii Reinvelt, Karola Maripuu, Hanna Isabel Marshall, Robert Lammertson, Elsa
Vallner, Remi Oliver Tuisk, Laura Lisett Aedla, Lisett Linnas, Mirtel Hanson, Rafael Meeksa, Kevin Sepper, Berit Aasna,
Gaia Meribel Eerme;
Teine rida vasakult: Risto Robert Linnjärv, Noora Liisa Lorents, Emmaliisa Murmann, Merilin Rohula, Kertu Allik,
Johannes Pajumägi, Martten Soome, Aleksei Bajura, Tauri Tuisk, Gerret Pleer, Roben Tõnumaa, Karel Paat, Sander Isak,
Mark Roos, Markkus Rannamaa, Ken Arti Sikk, Edwin Oliver Moores, Tarvi Tuisk, Siim Stuknin;
Kolmas rida vasakult: Kristo Palmiste, Tanel Karu, Kristo Piigli, Harri Aleksander Karelsohn, Sandra Piigli, Robert
Lember, Romek Marthen Kiis, Mirell Valgma, Älis Saarniit, Gerret Saar, Riin Rallmann, Sandra Sarapik, Mariel Mänd,
Roosi Annus, Laura Liis Vei, Britta Nilsson, Sädeli Salo, Sander Laas, Rico Sander Allikvee, Kristjan Kabanen;
Neljas rida vasakult: Karoliine Männi, Anni Marii Johandi, Emma Maria Sepp, Ketrin Loit, Karolin Tomingas, Karoli
Nagel, Jan Erik Praks, Raimond Jorro, Ottomar Koorem, Lisel Lipu, Roland Mättas, Jan Marten Olup, Jasse Urb, Maarja
Suits, Britta Liis Nõmmeots, Lysandra Talivere. Foto: Kertu Iisop
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