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FOOKUSES:

Valimised. Lk 2–5 ja 18–23
Keda valida oktoobris Saku Vallavolikokku

Rekordiline 1. september. Lk 8–9

Saku vallas alustas kooliteed 1484 õpilast, neist esimeses klassis 190

Saku Mandoliinid said viieseks. Lk 12–13
Kuhu me liigume
Hädaabinumber
             112
(kiirabi, pääste, politsei)
Saku valla abitelefon            1345
Perearsti nõuandeliin            1220
Piirkonnapolitseinik     612 4686
Vastuvõtuaeg N 10-12
Noorsoopolitseinik   5855 7455
Volitatud loomaarst     504 1060

Saku Vallavolikogu kinnitas 21. septembril valla arengukava ja eelarvestrateegia.
Plaanis on mitmeid elanikele olulisi
muudatusi.
Vaata asutuste ümberpaiknemist lk 7
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Kohalikud valimised läbi aegade

15. oktoobril on kohalike omavalitsuste volikogude valimised, Eesti taasiseseisvuse ajal juba 8.
korda. Mida tõid valimised eelmistel kordadel?
Koostas INNA MIKLI

1993

Taasiseseisvunud Eestis toimusid
esimesed kohalike omavalitsuste volikogude valimised 17. oktoobril 1993. Tookord
oli Saku vallas hääleõiguslikke isikuid 3385,
valimistest võttis osa neist 1414 ehk 41,8%.
Vabariigis oli keskmine osalusprotsent
52,7, seega tunduvalt suurem kui Saku
vallas. Kehtivaid hääletusedeleid oli 1391.
Esimestel valimistel oli Saku vald jagatud

2 valimisringkonnaks, n-ö lõuna- ja põhjapiirkonnaks. Mandaate oli kokku 17: 1.
ringkonnas 8 ja 2. ringkonnas 9. Ka kandidaadid olid erinevad. Valimistel osales 4 nimekirja: valimisliidul Vive oli 1. ringkonnas
7 ja 2. ringkonnas 8, Isamaal kummaski 3
kandidaati; valimisliit Saku Elu osales vaid
2. ringkonnas, kandidaate oli 4; valimisliidu
Areng 3 kandidaati oid kõik üles seatud 1.

ringkonnas. Seega oli kandidaate kokku 28,
1. ringkonnas sai valida 13 ja 2. ringkonnas
15 inimese vahel.
Keskmine häälte hulk oli nendel valimistel 1. ringkonnas 52 (676 valijat valisid 13
volikogusse pürgija vahel) ja 2. ringkonnas
49,2 (738 vallaelanikku valisid 15 kandidaadi vahel).

Nimekiri
Kandidaatide arv		
Saadud hääled		
% valla häälte kogusummast		
Mandaate
VL Vive 		15 (7/8)			873 (414/459)		62,8					13 (6/7)
RKE Isamaa
6 (3/3)			332 (198/134)		23,9					3 (2/1)
VL Saku Elu
4 (-/4)			134 (-/134)		9,6					1 (-/1)
VL Areng
3 (3/-)			52 (52/-)			3,7					-

1996

Järgmised kohalike omavalitsuste
volikogude valimised toimusid 20. oktoobril 1996, nendest valimistest alates moodustas Saku vald ühe ringkonna – kõik

vallaelanikud said valida samade kandidaatide vahel.
Tookord oli valimisõiguslikke isikuid nimekirjades 4212, hääletas neist 2096 ehk

49,8% (vabariigis keskmiselt 52,6%).
Kehtivaid sedeleid oli 2083. Valmistel osales 2 nimekirjas kokku 44 kandidaati, keskmine häälesaak oli 47,3.

Nimekiri
Kandidaatide arv		
Saadud hääled		
% valla häälte kogusummast		
Mandaate
VL Vive		23			1182			56,7					10
VL Kodu
21			901			43,3					7

1999. aastal sai kohalikel valimistel 11.–13.

17. oktoobril. Saku vallas oli valijaid 4563, valimisliitu ja 1 üksikkandidaat, keskmine
oktoobril eelhääletada ning eelhääletamine neist hääletas 2265 ehk 49,6% (vabariigis häälesaak oli 56,6 kandidaadi kohta.
oli võimalik ka väljaspool oma elukoha- oli keskmine osalus 49,2%). Kehtivaid sejärgset valimisjaoskonda. Valimispäev oli deleid oli 2251. Volikokku kandideerisid 2
Nimekiri
Kandidaatide arv		
Saadud hääled		
% valla häälte kogusummast		
Mandaate
VL Kodu		19		1325			58,9					10
VL Vive			20		905			40,2					7
Üksikkandidaat		1		21			0,9					0

2002 Kohalike volikogude valimised toi-

kellest hääletas 2781 ehk 53,1%. Vabariigis
musid 20. oktoobril, kuid 14.–16. oktoobril oli keskmine osalus 52,5%, seega olid sasai eelhääletada.
kulased keskmisest aktiivsemad. Kehtivaid
Saku vallas oli valimisõigus 5241 inimesel, sedeleid oli 2752.

Valimistel kandideerisid 8 erakonda või
valimisliitu ja 1 üksikkandidaat. Kokku oli
võimalik valida 87 inimese vahel, keskmine
häälte hulk oli 31,6 kandidaadi kohta.

Nimekiri		
Kandidaatide arv		
Saadud hääled		
% valla häälte kogusummast
Mandaate
VL Kodu		18			824			29,9				6
Ühendus Vabariigi Eest Res Publica		12			469			17				3
VL Tasakaal		19			444			16,1				3
Eesti Keskeraskond
13			392			14,2				2
VL Väikelinn Saku
5			336			12,2				2
Rahvaerakond Mõõdukad 12			153			5,6				1
Eestimaa Rahvaliit
4			58			2,1				0
Eesti Sotsiaaldemokraatlik
Tööpartei		3			21			0,8				0
Üksikkandidaat		1			55			2				0
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2005.

aastal sai kohalike omavalitsuste
volikogude valimistel kahel korral eelhääletada: 3.–7. oktoobril vaid maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas ning
10.–12. oktoobril kõikides jaoskondades,
ka väljaspool elukohta. 10.–12. oktoobrini
sai esmakordselt elektrooniliselt hääletada.

Valimispäev oli 16. oktoobril.
Saku vallas oli sel aastal valimisõigusikke isikuid nimekirjades 5859, hääletas neist 2877
ehk 49,1%. Eesti riigis oli keskmine osalus 47,4%, seega olid sakulased aktiivsed.
Kehtivaid sedeleid oli 2839. Elektrooniliselt
anti Saku vallas hääl 107 korral – e-hääli oli

3,7%. Vabariigis oli kesmiselt elektroonilisi
hääli vaid 0,9%.
Valimistel osales 4 erakonda ja 2 valimisliitu, kandidaate oli kokku 81. Keskmine
häälesaak oli 35,5 kandidaadi kohta.

Nimekiri		
Kandidaatide arv		
Saadud hääled		
% antud häälte kogusummast
Mandaate
Eesti Reformierakond
17			863			30,4				6
VL Kodu - 2005		15			712			25,1				5
VL Tasakaalukus		19			574			20,2				3
Erakond Res Publica
14			306			10,8				1
Eestimaa Rahvaliit
12			218			7,7				1
Eesti Keskeraskond
4			166			5,8				1

2009 Kohalike volikogude valimised toimusid 18. oktoobril, elektrooniliselt sai
hääletada 8.–14. oktoobril ning eelhääletada, ka väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda, 12.–14. oktoobril.
2009. aastal oli nimekirjades valijaid 6693,
neist hääletas 4221 ehk 63,1%, see on

taasiseseisvuse ajal vallas suurim kohalike
omavalitsuse volikogude valimistel osaluse
protsent. Ka vabariigis oli osalejaid rohkem
kui eelnevatel kordadel – 60,6%. 1008 valla valijat ehk 23,9% andis e-hääle, vabariigis hääletas elektrooniliselt kesmiselt vaid
9,5% hääleõiguslikest isikutest. Kehtivaid

sedeleid oli vallas 4198.
Oma kandidaadid seadsid üles 3 erakonda
ja 4 valimisliitu. Kokku kandideeris volikokku 92 isikut, keskmine häälesaak oli
45,9 kandidaadi kohta.

Nimekiri		
Kandidaatide arv		
Saadud hääled		
% antud häälte kogusummast
Mandaate
VL Väikelinn Saku 2		16		1234			29,4				6
Eesti Reformierakond		16		1207			28,8				5
VL Kodu			16		763			18,2				3
VL Saku Vallarahva Heaolu Eest
20		298			7,1				1
Isamaa ja Res Publica Liit		6		291			6,9				1
Eesti Keskeraskond		8		259			6,2				1
VL Tasakaalukus 2009		10		146			3,5				0

2013

Valimispäev oli 20. oktoobril.
Eelnevalt sai elektrooniliselt hääletada
10.–16.oktoobril,
maakonnakeskustes
elukohast sõltumata eelhääletada 10.–13.
oktoobril ning oma elukohajärgses jaoskonnas eelhääletada 14.–16. oktoobril. 14.–
16. oktoobril oli igas vallas ka jaoskond, kus

said hääletada väljastpoolt tulijad. Sakus oli
niisugune jaoskond vallamajas.
Viimastel valimistel oli vallas valimisõiguslikke isikuid 6791, hääletas 4029 ehk 59,3%
(vabariigis keskmiselt 58%), neist elektrooniliselt 1285 ehk 31,9% (vabariigis 12,3%).
Kehtivaid sedeleid oli 4008.

Oma nimekirjad olid üles seadnud 4 erakonda ja 3 valimisliitu, vallaelanikul oli võimalik valida 87 kandidaadi vahel. Keskmine
häälte hulk oli 46 häält kandidaadi kohta.
Esmakordselt valiti 19-liikmeline volikogu.

Nimekiri		
Kandidaatide arv		
Saadud hääled		
% antud häälte kogusummast
Mandaate
VL Väikelinn Saku		17		1206			30,1				6
Eesti Reformierakond		22		1054			26,3				6
VL Kodu			17		1002			25				5
Isamaa ja Res Publica Liit		11		389			9,7				2
Eesti Keskerakond		1		141			3,5				0
Saku Vallarahva Valimisliit		14		120			3				0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
5		96			2,4				0

Varasemaid valimisi meenutavad jaoskonnakomisjonide liikmed
Anneli Sulin
Olen osalenud nii kohalike omavalitsuse
volikogude kui riigikogu valimiste jaoskonnakomisjoni töös. Ükskord olid Männikul
sõjaväe kordusõppused ning sealne ülemus helistas ette ja palus luba Sakus
eelhääletada.
Mehed toodi autodega kohale, nad sättisid
end kenasti järjekorda – valimisjaoskonna

ukse taha rivvi. Jaoskond töötas vallamaja teisel korrusel, poisse jagus koridori ja
trepile, rivi lõpp oli 1. korruse fuajees. Kui
tuli mõni muu kodanik, lasti ta ette. Kuna
sõdurite elukohad olid väljaspool valda, tuli
igaühe nimi, isikukood ja aadress käsitsi
üles kirjutada.
Käsi oli krampis, kirjutasime teise komisjoni liikmega kordamööda. Läks päris palju

aega, enne kui kõik sõjamehed ära valisid.
Muljet on avaldanud eakamad valijad,
kes on pannud end hääletama tulles kenasti pidulikult riidesse, tulnud kübara või
kaabuga. Samuti noored pered, kes on käinud koos erinevas vanuses lastega ja neile
ilusasti seletanud, miks nad mida teevad ja
kuidas täpselt.
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Varasemate
valimiste meenutusi
Kristi Jõeleht
Jaoskonnakomisjonide liikmena on mul
olnud mitmeid kummalisi juhtumeid.
Esimesena meenub vallakodanik, kes tahtis
kohalike omavalitsuste valimistel hääletada
Tallinnas kandideerinud tuntud poliitiku
poolt. Kui ma siis selgitasin, et nii ei ole
võimalik, sai kodanik kurjaks, riidles ja üritas oma valimissedeliga välja minna.
Valijad, kes jaoskonda tulla ei saa või
ei suuda, saavad valimiskasti koju tellida.
Ükskord tegi nii üks noorepoolne mees.
Kohapeal selgus, et mingit tervisehäda
polnud, parasjagu oli joomaste sõpradega
„pidu“ käimas. Sel korral tundsime hirmu.
Samas meenub, et omal jalal, küll sugulase
abiga, tuli valima proua, kel aastaid üle saja.
Arvas, et see on tema kohus.
Küllike Printseva
Igal valimisel on osalenud neid, kes on oma
sedeli protestiks või mõnel muul põhjusel
rikkunud: sedelitele on joonistatud, rumalusi kirjutatud, negatiivseid hinnanguid jäetud. Mitmel korral on jaoskonnas käinud
inimesed, kes on meeleolus, et „nüüd ma
panen asjad paika“. Nemad tahavad oma
arvamust avaldada ja kõva häälega kuulutada, kelle poolt tuleb hääletada ja miks.
Jaoskonnakomisjoni liikmed peavad suutma neid vaigistada.

Vallavalitsuse tööruumide
pakkumisel kaks huvilist
20. septembriks olid vallavalitsusega kontakti võtnud kaks rendiruumide pakkujat: Üksnurme tee ääres asuv OÜ Saku
Tehnopark ja endise näitusepaviljoni kinnistu arendaja OÜ Nordlin Ehitus.
Loodame, et hanke tulemusel on oktoobri
lõpuks teada, kuhu vallavalitsus kolib.
Vallavalitsuse tööruumide hankele on
võimalik pakkumist esitada veel 23.
oktoobrini.

Kandidaadid 2017. aasta valimistel
Valimisliit Mida Lubame - Seda Ka Teeme
nr 101 TEET LAUL
nr 102 OLAVI KOOLME
nr 103 RAIDO ROSENBLATT
nr 104 ANDRES ADER
nr 105 KUIDO PIIRMAA
nr 106 HELGER REDER
nr 107 LII PURI
nr 108 RIIVO SEEMRE
nr 109 ILMAR SOOMAN
nr 110 KEN RÄTSEP
nr 111 SANDER SIIR
nr 112 LENNART KILM
nr 113 REIN KASK
nr 114 MARTIN ENNIKO
nr 115 HARRI PIIRMAA
nr 116 ANDRES KALLAS
nr 117 KUSTAV HILEP
nr 118 MARGUS PETROV
nr 119 SANDRA BELOVA
nr 120 MARIO VALDT
nr 121 ANNELI UUTAR
nr 122 DIANA PIPERAL
nr 123 ÜLARI PIPERAL
Eesti Keskerakond
nr 124 DAINA JÜRISTO
Valimisliit Väikelinn
nr 125 ANNELY-THEA HÄGGBLOM
nr 126 ANU ALTMETS
nr 127 ARVI RATASSEPP
nr 128 EERO ALAMAA
nr 129 IVAR RAIG
nr 130 KARL-THOMAS KALLASMAA
nr 131 KRISTJAN PUUSTUSMAA
nr 132 KRISTJAN SAAR
nr 133 MARKO TALI
nr 134 MART SIIMANN
nr 135 MARTI REHEMAA
nr 136 PEETER LEIDMAA
nr 137 PIRET KAARE
nr 138 REIGO LEHTLA
nr 139 STEN ÄRM
nr 140 TANEL OTS
nr 141 TEELE RAJA
nr 142 TEET LILLEORG
nr 143 ÜLLE KIVIRÄHK
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 144 HEINO LÕIVEKE
nr 145 HASSO UUETOA
nr 146 RAIN REIMAN
nr 147 REIN KUUSIK
nr 148 ENN SCHILF
Eesti Reformierakond
nr 149 ARVO PÄRNISTE
nr 150 KATRIN KRASILNIKOV
nr 151 RASMUS UUSKÜLA
nr 152 TIIT VAHENÕMM
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nr 153 AARE JÄRVELAID
nr 154 KAUR LOHK
nr 155 ULVI LÄÄNEMETS
nr 156 CHRISTER LOHK
nr 157 RANDO KRUUSE
nr 158 JUHAN TALPSEPP
nr 159 ANTON NOOR
nr 160 ÜLLE-TRIIN ENDEN
nr 161 AIVO LIIV
nr 162 TÕNIS MILLING
nr 163 ANU KATTEL
nr 164 JOHANNES PALDROK
nr 165 MARGUS ROHULA
nr 166 LIZETTE TARLAP
nr 167 VEIKO KRUUSTÜK
nr 168 VAIKE PÄHN
nr 169 VLADIMIR TEDER
nr 170 ANDRES PUKK
nr 171 TIIU VELLESTE
Valimisliit Edumeel
nr 172 HENRIK RAAVE
nr 173 MARIANNE RANDE
nr 174 ELERI PAATSI
nr 175 PEETER MAHON
nr 176 ANNELIIS KASEMAA
nr 177 JAAN PLADO
nr 178 VIIVE ROSENBERG
nr 179 MAIA SOKK
nr 180 SILVA TOMINGAS
nr 181 LEHO JÄRVELA
nr 182 SALE MANTSIK
nr 183 KIRSTI VIHERMÄE
nr 184 RAIN ALEV
nr 185 LIINA LIIBERT
nr 186 TERLI RÜÜTLI
nr 187 LEO JÜRGENSON
nr 188 KADRI SALEV
nr 189 HELENA EESMETS
nr 190 KRISTEN PÕDER
nr 191 KRISTI JOOSING
Valimisliit Kodu
nr 192 LEMMI ORO
nr 193 MALL PETERSEN
nr 194 SIRJE PETERSON
nr 195 MERIKE SISASK
nr 196 AHTO LUTTER
nr 197 LEMBIT MAKSTIN
nr 198 KAIRI ZALETAJEV
nr 199 ANNE LAOS
nr 200 TIINA RUUT
nr 201 ARGO ZIRK
nr 202 JAN HAREND
nr 203 HERLENT KRIK
nr 204 HANNA-LISA KUSLAP
nr 205 LEILA TALK
nr 206 EILI ERG
nr 207 KÜLLI MÄNNIK
nr 208 KEN KUKKONEN
nr 209 EIMAR VELDRE
nr 210 KALLE PUNGAS
nr 211 MAI STERN

VALLAVALITSUS

22. augusti istungil
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
(üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks)
Tänassilma külas Metsavaimu tee 12
kinnistul.
Anti nõusolek Männiku külas asuva
maaüksuse (ligikaudse pindalaga 22,03 ha)
osaliselt riigi omandisse jätmiseks, maaüksuse koha-aadressiks määrati Männiku
küla, Viimsi metskond 243.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamised seoses katlamaja juurde- ja ümberehitusega ning katlamaja masuudi
vastuvõtu pumpla rekonstrueerimisega
laoks Saku alevikus Tehnika tn 10 kinnistul
ning ärihoone püstitamisega Tänassilma
külas Valdmäe põik 1 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Rahula külas Hõreda kinnistul.
Veera Šmakovale väljastati perioodiks
23.08.–23.10.2017 müügipilet Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal aia- ja metsasaadustega
kauplemiseks.
29. augusti istungil
Otsustati kompenseerida raske puudega
lapsele toetava teenusena muusikateraapia
osutamine perioodil 01.09.–31.12.2017 arvestusega kuni 120 eurot kuus.
Täisealisele isikule määrati hooldaja.
Kinnitati sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste uued taotluste vormid ning Saku
Päevakeskuse koduteenuste loetelu.
Muudeti Tagadi külla Kustase kinnistule
väljastatud projekteerimistingimusi.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Saku alevik, Nurmenuku tn 3.
Kooskõlastati kavandatavate puurkaevude asukohad aadressidel Kiisa alevik,
Lepa tn 6; Tagadi küla, Allikakõrre; Tagadi
küla, Allikamänni ning Üksnurme küla,
Kuuseokka.
Keelduti teele kasutusloa andmisest aadressil Rahula küla, Haaviku.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati 4 jäätmevaldajat.
Nõustuti Ragn-Sells ASi taotlusega.
Ragn-Sells AS taotleb jäätmeloa muutmist, et koguda ja vedada ohtlikke jäätmeid
Harjumaal.
Kinnitati hankekomisjoni otsus tunnistada edukaks riigihanke “Kasemetsa
tee kergliiklustee ja autoparklate ehitamine” hankemenetluses Tallinna Teede

ASi pakkumus maksumusega 245101,08
eurot kui kõige madalama maksumusega
pakkumus.
Kehtestati Saku Vallaraamatukogu Kiisa
Vabaajakeskuse teeninduspunkti teenindusajad perioodiks 01.09.2017–31.05.2018
järgmiselt: esmapäeval, teisipäeval ja neljapäeval kella 11.00–18.00, kolmapäeval
11.00–19.00, reedel 11.00–16.00, iga kuu
esimesel ja kolmandal laupäeval 10.00–
15.00, pühapäeval suletud.
5. septembri istungil
Otsustati isikule sotsiaalmajanduslikel
põhjustel eluruum kasutusse anda.
Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju hindamine seoses büroo- ja tootmishoone püstitamisega aadressil Tänassilma
külla Valdmäe põik 6.
Kooskõlastati kavandatavate puurkaevude asukohad aadressidel Kasemetsa
küla, Aprilli põik 12 ning Tänassilma küla,
Apelsini.
Kehtestati
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.
Muudeti
Kiisa
alevikku
Järvekalda tn 8 kinnistule väljastatud
projekteerimistingimusi.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks aadressil Tõdva küla, Ruusmäe.
Otsustati isikult tagasi nõuda hajaasustuse programmist saadud toetus.
2017/2018. õppeaastaks kehtestati Saku
Gümnaasiumi klasside täitumuse ülemised
piirnormid.
12. septembri istungil
Muudeti Saku Vallavalitsuse 28.06.2016
korraldusega nr 609 antud projekteerimistingimusi üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Roobuka külas Astra tee 35
kinnistul.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Männikäbi tn 5 kinnistul, elektripaigaldiste ehitusprojektide koostamiseks
aadressidel Kajamaa küla Jentri, Sootee,
Uus-Esko, Adopõllu, Janari, Hanno ja
Tiidu ning Jälgimäe küla Pajupilli tee, 11340
Tallinn-Saku-Laagri tee, Murimäe tee, UuePaju, Mõisavahe tee 6, Paju, Palmi, Jälgimäe
tee L6, 11343 Kanama tee, Kanama tee
35, Ussiaugu, Kaili, Vahtra, Uue-Paju,
Mõisavahe tee 2 ja Kalda.
Rahula külas asuva Rüütli katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele

katastriüksustele määrati koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Kinnitati riigihanke “Ülase tn kergliiklustee ehitus” komisjoni otsused.
Kinnitati heakorrakonkursi „Kaunis
kodu 2017“ võitjate nimekiri (vt lk 10–11).
19. septembri istungil
Anti projekteerimistingimused spordija puhkerajatise ehitusprojekti koostamiseks Tänassilma külas Tänassilma tee 55
kinnistul, elektripaigaldiste ehitusprojektide koostamiseks aadressidel Metsanurme
küla Taneli, Kuresoo tee, 11242 Kasemetsa
tee, 11242 Kasemetsa tee L8 ja Metsalaane
ning Saku alevik, Kivinuka põik L3 //
Kivinuka tänav, Küütsu tänav L1, Kivinuka
tänav L5 ja Kivinuka tänav L4.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saku valda rajatavale Kiili-Paldiski
D-kategooria gaasitorustiku ehitusloa taotlusele, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav
oluline keskkonnamõju puudub.
Anti ehitusluba 13,2 km pikkuse KiiliPaldiski D-kategooria gaasitorustiku rajamiseks asukohaga Saku valla Saustinõmme
külas Kiili valla piirist kuni Saue külas Saue
valla piirini.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Rahula külas Tondimetsa kinnistul.
Saku valla 2017 eelarve reservfondist eraldati 3281 eurot Saku Valla Spordikeskuse
eelarvesse tabloo soetamiseks.
Teet Lilleorule anti tasuta kasutada Saku
Valla Spordikeskuse pallimängude saal LC
Saku spordipäeva läbiviimiseks 29.09.2017
kella 18–21.

Ohtlikke jäätmeid ja
eterniiti koguti 45 tonni
Projekt „Eterniidi ja teiste
ohtlike jäätmete kogumisring Saku vallas“ sai SA-lt
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) toetust ning
27. augustil koguti eterniiti
ja 19. augustil esimest korda ohtlikke jäätmeid. Projekti eesmärgiks oli kinnistutele
seisma jäänud ohtlikud jäätmed ja eterniit
kokku koguda ja neid nõuetekohaselt käidelda. Riigihanke korras töid teostanud AS
Ragn-Sells kogus viiest peatumispunktist
kokku 0,6 tonni ohtlikke jäätmeid ja 44,26
tonni eterniiti. Kogumisring läks maksma
5005,27 eurot, sellest 10% finantseeris
Saku Vallavalitsuse ja 90% projekti kuludest tasus KIK.
KERLI LAUR
Keskkonnakaitse inspektor
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täisehitus on 20%. Tegemist on Saku valla
üldplaneeringu kohase DP-ga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala
ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,
Detailplaneeringud
kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP
materjalidega saab tutvuda Saku valla koSaku Vallavalitsuse 05.09.2017. a kor- dulehel http://www.sakuvald.ee/kehtesraldusega nr 629 kehtestati Saku valla tatud-detailplaneeringud ning tööaegadel
Saustinõmme küla Ristiku maaüksu- Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku).
se detailplaneering (edaspidi DP). DP
ala moodustavad Ristiku maaüksus, osa
Saku Vallavalitsuse 19.09.2017. a korJäätmehoidla tee maaüksusest ning osa raldusega nr 661 algatati detailplaneering
Ülase maaüksusest. Planeeritava ala suu- (edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad Saku
rus on ca 1,45 ha. DP koostamise eesmärk valla Juuliku küla Murumäe tee 14 maaon Saustinõmme küla Ristiku maaüksuse üksusel. DP ala jääb Saku alevikust lääne
kruntideks jaotamine, hoonestusalade pii- poole Juuliku külasse ning asub Murumäe
ritlemine ning ehitusõiguse määramine li- põik ning Murumäe tänava vahelisel alal.
saks olemasolevatele hoonetele üksikelamu Planeeritava ala moodustab Murumäe tee
ja abihoonete ehitamiseks.
14 kinnistu. Planeeritava ala suurus on ca
DP järgi jaotatakse maaüksus kaheks 1806 m2.
krundiks. Pos 1 kavandatakse elamumaa
DP koostamise eesmärk on Murumäe
sihtotstarbega krunt suurusega 3693 m2, tee 14 (katastritunnus 71801:004:0020;
suurim ehitisealune pind 550 m2, krundi sihtotstarve elamumaa 100%; pindala 1806
täisehitusprotsent 15, suurim korruselisus
2, hoone suurim lubatud kõrgus 9 m ja
abihoonel 6 m. Pos 2 kavandatakse ärimaa Avalikud väljapanekud
sihtotstarbega krunt suurusega 9212 m2,
suurim ehitisealune pind 700 m2, krundi Alates 02.10.2017–16.10.2017 on tööaetäisehitusprotsent 8, suurim korruseli- gadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku
sus 2, hoone suurim lubatud kõrgus 9 m. alevik) teise korruse stendil ning Saku
Tegemist on Saku valla üldplaneeringu ko- valla kodulehel (http://www.sakuvald.
hase DP-ga. DP elluviimisega ei avaldata ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul
olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümb- väljapanekul Saku valla Roobuka küla
ruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning Roheluse tee 1 maaüksuse ja lähiala
looduskeskkonnale.
detailplaneering (edaspidi DP). DP ala
DP materjalidega saab tutvuda Saku asub Saku vallas Roobuka külas Tõdvavalla kodulehel http://www.sakuvald.ee/ Hageri riigimaantee ja Kiisa-Kohila riikehtestatud-detailplaneeringud ning töö- gimaantee vahelisel alal. Planeeringuala
aegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, koosneb Roheluse tee 1 maaüksusest
Saku).
ning osast Kiisa-Kohila riigimaanteest.
Planeeritava ala suurus on ca 2200 m2.
Saku Vallavalitsuse 12.09.2017. a kor- Detailplaneeringu koostamise eesmärk
raldusega nr 646 kehtestati Saku valla on Roobuka küla Roheluse tee 1 (katastTänassilma küla Tänassilma tee 41 ritunnus 71814:001:0477, sihtotstarve ärimaaüksuse detailplaneering (edaspi- maa 100%, pindala 1788 m2) maaüksuse
di DP). DP ala moodustavad Tänassilma hoonestusala piiritlemine ning ehitusõitee 41 ja osa Tänassilma tee maaüksusest. guse määramine ärihoone laiendamiseks.
Planeeritava ala suurus on ca 5650 m2. DP-ga soovitakse määrata eeldused oleDP koostamise eesmärk on Tänassilma masoleva kaupluse juurdeehitamiseks.
tee 41 kruntideks jaotamine, hoonestus- DP järgi jääb olemasolev krundijaotus saalade ja ehitusõiguste määramine lisaks maks ning ehitisealuseks pinnaks kavanolemasolevatele hoonetele üksikelamute ja datakse kuni 600 m2. DP-ga on lubatud
abihoonete ehitamiseks. DP-ga jaotatakse ehitada kuni 3 hoonet (kauplus, alajaam
Tänassilma tee 41 maaüksus kolmeks ela- ja majandushoone). Kaupluse suurim lumumaa krundiks (pindaladega 1543 m², batud kõrgus on 9 m maapinnast, suurim
1662 m² ja 1537 m2). Kruntidele pos 2 ja lubatud korruselisus on 2. DP elluviimi3 võib rajada mõlemale ühe üksikelamu ja sega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala
kuni kaks abihoonet. Krundile pos 1 jääb ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,
olemasoleva kaksikelamu lõunapoolne osa. kultuuri- ning looduskeskkonnale. Igal
Sinna krundile võib ka rajada kuni kaks isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal
abihoonet. Põhihoonete maksimaalne kõr- DP kohta ettepanekuid ja vastuväiteid
gus võib olla kuni 9 m, abihoonetel kuni esitada.
6 m. Kõigi kolme krundi maksimaalne
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m2; kinnistusregistri registriosa nr 477402)
kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine.
Vastavalt Saku valla üldplaneeringule
(kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli
2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav
ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa.
Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase DP-ga.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.
Kui DP edasise menetluse käigus selgub,
et planeeringulahenduse väljatöötamiseks
on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha
ning planeeringusse lisada. DP algatamise
korraldusega ja lähteseisukohtadega saab
tutvuda Saku valla kodulehel http://www.
sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku).

Projekteerimistingimused
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu
olemasolul ehitiste teenindamiseks vajaliku
tee asukoha, liikluskorralduse ja krundijaotuse täpsustamiseks Saku vallas Rahula
külas Pihlaka tee (katastritunnus
71801:003:0409) kinnistul ning Pihlaka
tee 25 (71801:003:0405) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
13.11.2003 otsusega nr 88 kehtestatud
Pihlaka ja Saare kinnistute ning Rahula
kinnistu osa detailplaneeringu alal asuvate
kruntidega pos 22 ja 15. Ehitusseadustiku
§ 31 lg 1 järgi antakse projekteerimistingimused avatud menetlusena.
Alates 03.10.2017 kuni 17.10.2017
korraldame tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse
stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse
detailplaneeringu krundijaotust kruntide pos 22 ja pos 15 osas, maa-alal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise
(mahasõit riigiteelt) võimalikku asukohta
ja liikluskorralduse põhimõtteid ning suurendatakse ja nihutatakse krundi pos 15
hoonestusala 10% ulatuses. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikutel ja
isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid
ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt
http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine

VOLIKOGU

15. oktoobril toimuvad Saku
Vallavolikogu valimised
Kes saab valida?
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
on hääletamisõigus:
- Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks
saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht,
see on elukoht, mille aadressiandmed on
kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub
Saku vallas;
- Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle
püsiv elukoht asub Saku vallas;
- välismaalasel, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ja kes on valimispäevaks saanud
16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub
Saku vallas.
Kus saab valida?
Saku vallas on moodustatud kolm
valimisjaoskonda:
1) valimisjaoskond nr 1 - Teaduse tn 1,
Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, telefon 5887 7892;
2) valimisjaoskond nr 2 - Tallinna mnt
10, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond,
telefon 5887 7905;
3) valimisjaoskond nr 3 - Kurtna tee 8,
Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond,
telefon 5887 7913.
Millisesse valimisjaoskonda valima minna, saab kontrollida, sisestades oma aadressi valimisjaoskondade kaardirakenduses

veebilehel https://valimised.rahvastikuregister.ee/
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada valimisjaoskonnas
nr 1. Valimisjaoskonnas nr 1 hääletavad ka
need, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Saku valla täpsusega.
Kodus saab hääletada valimisõiguslik
isik, kes mõjuvatel põhjustel ei saa tulla hääletamisruumi. Kodus hääletamiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus hiljemalt 15. oktoobril kell 14. Valimispäeval kella 9–14 saab
vastava taotluse esitada ka telefoni teel.
Millal saab valida?
5.–11. oktoobril saab hääletada
elektrooniliselt.
9.–11. oktoobril kella 12–20 saab eelhääletada kõigis Saku valla valimisjaoskondades
15. oktoobril, valimispäeval, kestab hääletamine valimisjaoskondades kella 9–20.
Keda saab valida?
Saku Vallavolikogu valimistel osaleb kolm
erakonda (Reformierakond, Keskerakond ja
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja neli
valimisliitu (Valimisliit MIDA LUBAME –
SEDA KA TEEME, Valimisliit Väikelinn,
Valimisliit Edumeel ja Valmisliit Kodu).
Üksikkandidaate üles ei seatud. Saku valla
kandidaatide koondnimekiri on lk 4.
SIIRI RAAGMETS
Vallasekretär

Kuhu me liigume
Saku Vallavolikogu kinnitas 21. septembril valla arengukava ja eelarvestrateegia. Plaanis
on mitmeid elanikele olulisi muudatusi.
• Saku Gümnaasiumi 10.–12. klassid ehk gümnaasiumiosa kolib Saku Valla Majja, ruumid planeeritakse kuni 324 õpilasele.
• Saku Huvikeskus jätkab Saku valla Majas ja saab enda käsutusse täiendavalt spetsiaalselt huvitegevuseks kohandatud ruumid.
• Saku Vallaraamatukogu jääb praegustesse ruumidesse.
• Vallarahva käsutusse jäävad Saku Valla Majas ka 2. korruse esindussaal ja 3. korruse
peeglisaal.
• Saku Valla Maja on ja jääb avatuks kõigile.
• Noortekeskus kolib endisesse teeninduspaviljoni, nn Roosasse majja, kus praegu on
Terakese rühmad.
• Terakese rühmad kolivad Roosast majast Tervisekeskuse maja 2. korrusele.
• Päevakeskus saab enda käsutusse terve Tervisekeskuse maja 1. korruse.
• Perearstid saavad uue maja aadressil Tiigi 19 ehk Tiigi tänava ja Uusmäe elurajooni
vahelisel alal.
• Vallavalitsuse kolib uuele rendipinnale. Ruumide rentimiseks on hange välja kuulutatud, kui tulemused selguvad, teavitame koheselt ka vallarahvast.
TIIT VAHENÕMM
Vallavanem

Vallavolikogu
istungid
• II lugemisel oli ja võeti vastu Saku valla
2012–2015 arengukava uus redaktsioon.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavolikogu
13. oktoobri 2016 määrus nr 19 „Saku valla
arengukava 2012–2025“.
• II lugemisel oli ja võeti vastu Saku valla
2017. aasta lisaeelarve. I ja II lugemise vahel
lisati eelarvesse Kiisa–Kurtna kergliiklustee
rajamiseks täiendavalt 15913 eorot ja Ülase
tänavalt Kullerkupu tänavale viiva kergliiklustee rajamiseks 107963 eorot; toetusfondist Saku vallale eraldatud vahenditest
raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks 16808 eurot ja vajaduspõhiseks
peretoetuseks 5445 eurot; huvitegevuse
toetuseks 44339 eurot. Eelarve tuludesse
lisati ka koolieelsete lasteasutuste õpetajate
tööjõukulude toetus.
• Otsustati Saku valla üldplaneering ning
Saku aleviku ja lähiala üldplaneering uue
üldplaneeringu valmimiseni kehtima jätta.
• Otsustati algatada Saku valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Võeti vastu Jälgimäe küla Trahteri,
Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsuvälja kinnistute ning lähiala detailplaneering.
• Saku vallale otsustati võtta rahaliselt hinnatav kohustus Saku Spordikeskuse ehituseks, omanikujärelevalve tellimiseks ja
sisustuse hankimiseks koos vajalike täiendavate tegevustega maksumusega kuni 2
810 000 eurot.
• Saku vallale kuuluv kinnistu, registriosa nr
8039202 (katastritunnus 71801:010:0060,
asukoht Saku alevik, Silla tn 2a, pindala 4918 m2, sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa 100%) otsustati 10 aastaks
koormata tasuta hoonestusõigusega Saku
Tenniseklubi MTÜ kasuks.
• Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks
nimetati jaoskonnakomisjonide koosseisud. Jaoskonnakomisjoni nr 1 (Teaduse tn
1, Saku alevik) esimees on Katre Ulmas,
liikmed Anneli Sulin, Katrin Pirn, Ene
Kivilaid, Küllike Printseva, Maire Laur ja
Kristina Suits, asendusliikmed Krista Lord
ja Iti Miina Ulmas. Jaoskonnakomisjoni nr
2 (Tallinna mnt 10, Saku alevik) esimees on
Miia Siidra, liikmed Anne Kuldmäe, Talvi
Järv, Inga Nurme, Eda Piisang, Karmen
Sander ja Kaire Loonurm, asendusliikmed
Evelin Jauk ja Kai Lao. Jaoskonnakomisjoni
nr 3 (Kurtna tee 8, Kiisa alevik) esimees on
Marianne Õun, liikmed Kairi Langund,
Aet Tõruke, Vaike-Laine Kaljuvee, Eda
Piirimaa ja Daisi Õismets, asendusliikmed
Kerli Tamm ja Heljo Jüris.
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Saku valla koolid ja lasteaiad
2017/2018. õppeaasta alguses

Tere taas, hea lugeja!

Meie koolid
Vallavalitsuse hariduse peaspetsialisti Heli
Veersalu andmetel läks sel sügisel Saku
vallas kooli 1484 õpilast: 4. septembri seisuga oli Saku Gümnaasiumis 1235, Kurtna
Koolis 202 ja Kajamaa Koolis 47 õppurit.
Märkimisväärne on, et Saku Gümnaasiumi
õpilaste arv kasvas 127 võrra ning 1. klassidesse minejaid oli 155 ehk kõige rohkem
Eestis. 1. klasse avati 6. Kurtnas oli samuti
1. klassi lapsi palju, esmakordselt avati 1.
klasse 2.
Algklassides ehk 1.–3. klassis on lapsi
kõige rohkem: Sakus 436, Kurtnas 84 ja
Kajamaal 13 ehk kokku 533. Põhikooli 4.–
6. klassis käijaid on Sakus 339, Kurtnas 69
ja Kajamaal 17 ehk kokku 425. Põhikooli
vanemas astmes on õppijaid Sakus 290,
Kurtnas 49 ja Kajamaal 17 ehk kokku 356.
Gümnasiste on Saku koolis 170.
Saku Gümnaasiumis on avatud 50 klassikomplekti (põhikoolis 41, gümnaasiumis 3
lennus igas 3 õppesuunda), Kurtna Koolis
10. Kajamaa Koolis on 4 väikeklassi, 2 lihtsustatud õppekava järgi õppivat klassi ja 3
õpiraskustega õpilaste klassi. Koduõppel
on 1 Kajamaa Kooli õpilane.

Saku Muusikakoolis on 180 õpilast,
neist 160 põhi- ja 20 eelõppes. Töötavad
akordioni-, flöödi-, klarneti-, klassikalise
kitarri, klaveri-, löökpillide, saksofoni-, tenori-, trompeti-, viiuli- ja esmakordselt ka
vioolaeriala.
Meie lasteaiad
4. septembri seisuga läks Kurtna lasteaeda 124, Terakesse 238 ja Päikesekildu 265
mudilast. Kurtnas on 2 sõime-, 1 liit- ja 4
aiarühma. Terakeses on sõimerühmi 4 ja
aiarühmi 8. Päikesekillus on avatud 4 liitja 9 aiarühma. Seega on momendil valla
lasteaedades rühmi 32. Lisaks on Saku
valla lastel Nõlvaku lasteaias 24 kohta
ja Saue valla Tuleviku lasteaias 7 kohta.
Päikesekillu juurdeehitus on valmis, sinna
on tulemas 1 liitrühm ja 3 sõimerühma.
Ruume sisustatakse, valla majandustenistuse juhi Virko Kolksi sõnul pääsevad
nende rühmade lapsed lasteaeda juba oktoobrikuu teisel poolel. Oktoobri lõpus
on vallas lasteaiarühmi juba 36.
SS

2013. aastal Saku Sõnumite toimetaja ametist lahkudes olin kindel, et lehetööd ei tee
ma enam kunagi. Aga elu on mõnikord
kummaline, täis üllatusi.
Sel kevadel osalesin välisvaatlejana ühe
Harjumaa venekeelse kooli riigieksamil ja
jälgisin hoolega, et keegi õpilastest või õpetajatest sohki ei teeks. Samal ajal ootasin
üht telefonikõnet. Ja kui siis tuli väike vaheaeg, selgus, et oligi helistatud. See polnud
kõne, mida mina ootasin, hoopis Saku vallavanem kutsus taas ajalehte tegema. Olin
nii üllatunud, et ei suutnud isegi ära öelda.
Töötasin sel ajal Harju Maavalitsuses
haridusinspektorina, tegin järelevalvet ehk
kimbutasin koolide-lasteaedade direktoreid, kel asjad korrast ära. Lisaks lahendasin
kaebusi-pöördumisi, muu hulgas tegelesin
mitme räige koolivägivalla juhtumiga. Olin
haridusprobleemidest väsinud. Ja teadsin,
et maavalitsuste aeg saab otsa.
Hakkasin mõtlema. Miks mitte teha taas
tööd, mida armastasin? Miks mitte olla jälle endiste toredate kolleegide seltskonnas?
Sain vallavanemaga kokku, meie jutuajamine oli asjalik ja meeldiv.
Tegin suvel lehte mõne loo, samal ajal
lõpetasin poolikud tööd, koostasin lõpp
aruanded ja olin maavalitsuse kolleegidega
haridusosakonna viimase päeva ehk 31. augustini. 4. septembril tulin Sakku tööle.
Neli ja pool aastat on mööda läinud.
Vahepeal on leht palju muutunud. Ja ka
mina pole enam päris sama inimene, kes
aastate eest. Küllap saavad uued lehenumbrid olema teistsugused, kui olid minu eelmisel Sõnumite-ajal.
Kurtna kool on osutunud Saku valla perede seas nii populaarseks, et erandlikult
Veidi endast ka. Olen sündinud-kasva- avati Kurtnas sel sügisel kaks esimest klassi. Foto: SS
nud Hagudis. Lõpetasin Rapla Keskkooli
ja eesti filoloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Kooliaasta on hoo sisse saanud ning lõbus suvevaheaeg unustuse hõlma vajunud.
Olen töötanud eesti keele õpetaja ja õp- MTÜ Tugi ja Tegu tänab ja tunnustab kõiki, kes ka selle aasta augustikuus tegusad olid
pejõuna, olnud riigiametnik. Vabal ajal ar- ning meie valla vähekindlustatud perede lastele koolitarvikuid aitasid soetada. Nagu
mastan lugeda ja reisida, mängin bridži ja ikka, toetas meie lapsi vihikute soetamisel Valemivihik (Realister OÜ), palju eraisisulgpalli, sõidan rattaga. Tugitoolisportlane kuid nii Saku vallast kui ka mujalt, aga ka Saku esimesel kohvikutepäeval osalenud
olen ka, helesiniselt ekraanilt jälgin hoolega Vallavanema kohvik.
erinevaid jalgpalliliigasid. Eesti koondise Teeme teile kõigile suure kummarduse ning soovime tegusat sügist!
mänge vaatan pigem A. Le Coq Arenal.
MARJU-RIINA LAUGEN, KAIRI ZALETAJEV, MTÜ Tugi ja Tegu
INNA MIKLI
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Oh koolitee, oh koolitee...
4. septembril, pärast aktusepäeva ja esimest „päris“ kooli
päeva, on 1. klassi õpilastel juba esimesed muljed koolist
olemas. Toimetus esitas mõned küsimused, vastasid Saku
Gümnaasiumi kõige uuemad-nooremad.
Madis Rood 1.b
Kas sa tahad või ei taha kooli minna? Miks?
Mis sulle esimesest koolipäevast meelde jäi,
mis meeldis?

Jah, tahan. Tahan sellepärast, et koolis saab
head sööki ja õppimine on tore.
Mulle meeldis see, et kui vahetund tuli, siis
sai kõike teha.

15. septembril, kui 2 nädalat koolis käidud,
uurisime samadelt lastelt, mis neil kõige
eredamalt meelde on jäänud.

Mulle meeldib, et õpetaja annab kuldseid
tähekesi, kui sa midagi oskad ja õigesti teed.
Loreta Sildver 1.a

Robert Lammertson 1.a

Ma väga tahan kooli minna. Tahan kooli
minna, et targaks saada ja uusi asju õppida.
Koolis on põnev ja ka minu sõbrad lähevad
kooli. Kõige esimesel koolipäeval rääkis
õpetaja, et ta ootas väga meiega kohtumist.
Õpetaja rääkis, et üksteist peab aitama, kõigi vastu sõbralik olema ja vahetunnis tuleb
ilusti käituda. Peale kahte koolipäeva meeldib koolis kõik väga.

Ma tahan küll kooli minna. Seepärast, et Mulle meeldib koolis kõik. Tunnid meelkoolis sa saad tarkusi. Mulle meeldis, et divad, aga vahetunnid meeldivad veel rohnägin seal oma sõpra! Mulle jäi meelde 1. kem. Meelde on jäänud, kuidas õpetaja
klassi aktus, see oli tore!
rääkis, mida teha siis, kui koolis tulekahju
tuleb. Järgmine päev oli tuletõrjeõppus ja
Kõige rohkem meeldib mulle kehaline kas- õpetaja rääkis, et vahel lastakse õppusel
vatus. Ja tore on olla pikapäevarühmas ja klassi suitsu ja siis tuleb aknast välja minna.
sealt ujuma minna. Koolis on nii palju asju, See oleks põnev olnud. Meie õppust ei saaet ma vahel ei tea, mida teha. Hea, et koo- nud teha, käisime Nõmme Loodusmajas,
litee on lühike, aga tahaksin ikkagi autoga kuid seal oli ka väga tore.
minna.

Matilda Allmann 1.a
Ma tahan kooli minna, sest seal saab õppida, mängida ja seal on vahetund ka.
Esimesel koolipäeval meeldis päevikut täita ja eesti keele tund, kus me joonistasime
iseennast, ning matemaatikatund.
Mul on tore õpetaja ja saab õppida. Kõige
rohkem meeldis spordipäev ja tore käik
Nõmme Loodusmajja, kus nägi jänest, kelle nimi oli Suhkur, kes oli väga nunnu.

Saku gümnaasiumi kunstiõpetaja Eda Piisang on
Harjumaa aasta õpetaja
Reedel, 22. septembril, tunnustas Harju
maavanem Ülle Rajasalu tublimaid haridusega seotud inimesi. Tiitleid jagus üheksas
erinevas kategoorias.
Nominentide seas olid neli Saku valla
õpetajat: aasta klassijuhataja nominendid
olid Saku kooli klassiõpetaja Liisa Lumiste
ja Kurtna kooli kehalise kasvatuse õpetaja
Tuulike Pajumets, aasta põhikooliõpetaja
nominent oli Saku kooli tehnoloogiaõpetaja
Aare Ulmas ning aasta gümnaasiumiõpetaja

nominent Saku kooli kunstiõpetaja Eda
Piisang. Maavanem kutsus kõik nominendid Rahvusooperisse Estonia, kus neil
oli võimalus nautida Rasmus Puuri ooperi
„Pilvede värvid" esiettekannet.
Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvis
Eda Piisang. Tema sai ka kutse osaleda 7.
oktoobril Pärnu Kontserdimajas toimuval
vabariiklikul aasta õpetaja galal „Eestimaa
õpib ja tänab“.
SS
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KAUNIS KODU

Saku valla heakorrakonkurss Kaunis Kodu 2017
Konkursi Kaunis Kodu 2017
preemiad:
I koht Välja, Metsanurme küla;
(Ain Pähkel, Kersti Junalainen)
II koht Puki, Tagadi küla; (Inna
ja August Pukk)
III koht Raudtee tn 3, Kiisa alevik. (Rein Loo)

I koht. Veel 2007. aastal olid sel Metsanurme
külas asuval krundil mets ja kännud, nüüd
laiub aga kõikjal sametine muru ja kasvavad
pügatud okaspuud. Muruniitmise kõrval
on selles peres teisteks olulisemateks aiatöödeks kevadel peenrakatteks olevate kivide puhtaks pesemine, okaspuude vormi
pügamine ning muttide püüdmine.
Fotod: SS Tekst: Victoria Parmas

III koht. „Väimees Vello on mul kunstimeelega, tema nikerdab, teeb kõiksugu asjadest igasugu vigureid,“ ütleb Rein
Loo, kelle aed paistab silma omalaadsete
aiaskulptuuride poolest. Olgu nendeks siis
bowling`u pallid või jändrikud juurikad või
parim enne tähtaja ületanud aerud, nii et
1200 m2 omaette ruumideks jagatud aias
on avastamist iga nurga taga. Taimeilu eest
hoolitseb aga tütar Külli.
10
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II koht. „See oli 1989. aastal, kui esimene
labidatäis mulda siin liigutatud sai,“ meenutavad Inna ja August Pukk oma kodumaja ja aia algusaega. Aed on kujunenud
rohevahetuste käigus ja ise seemnest taimi
kasvatades ning käepäraseid vahendeid
kasutades-sobitades. Nii toestavad marjapõõsa oksi Kurtna linnukasvatusaegadest

jäänud traatpuurid ning kasvuhoone (endise Olümpia hotelli) ustel olevad sildid
lubavad seal maksta mitmesuguste krediitkaartidega. Aia seedrid on sirgunud oma
seedrikäbiseemnetest, võimas kuusehekk
aga saanud alguse nirudest elule päästetud
taimekestest. See on aed, kus iga taime või
aiaelemendiga kaasneb oma lugu.

KAUNIS KODU

Peale kolme auhinnatud aia tunnustas vallavalitsus veel kolme heakorrastatud kinnistu omanikke:
* Erik-Herbert Pinka ja Andero Kauri Pinka Saareaasu
kinnistu Metsanurme külas – miljöö oskusliku säilitamise
eest (vasakul üleval);
* Tiina Metsalu Tamme tee 23 kinnistu Saku alevikus – iluja tarbeaia oskusliku sobitamise eest (paremal üleval);
* KÜ Ülase 12 Saku alevikus – oskusliku ja järjepideva töö
eest kinnistu korrastamisel (vasakul all).

Saku saab
suuremaks

9. septembril pandi nurgakivi Saku veeres
oleva Uusmäe arenduse viimasele, neljandale kortermajale, kuid juba on käimas
uute korterelamute planeerimine.
OÜ Saku Korterid juhatuse liige
Reimo Metsküll kinnitas ühte Uusmäe 8
tulevasse elutuppa kogunenud ehitajatele, arhitektidele, korteriostjatele, valla- ja
pangaesindajatele, et ehitatav maja ei jää
sugugi viimaseks. Juba on alanud järgmise
kortermajade piirkonna arendamine – planeerimisprotsess on käimas samas Uusmäe
kõrval oleval Karlsoni kinnistul, kuhu on
kavas ehitada samuti 4–5 kortermaja.
Saku Korterid juhatuse liikme Peeter
Oja sõnul joonistavad maju samad arhitektid büroost Kadarik Tüür Arhitektid, nii et
käekiri peks olema sarnane. „Soovime, et
need kaks piirkonda omavahel haakuksid ja
moodustaksid ühtse terviku,“ ütles ta.
Vallavanem Tiit Vahenõmme sõnul on
arendaja teeninud ära nii valla kui korteriostjate usalduse, sest esmalt rajati teed,
tänavalgustus ja muud kommunikatsioonid, alles siis hakati maju ehitama. „Ostjad
on need majad üles leidnud ning majad on
ausad ja väljanägemiselt elegantsed-soliidsed,“ ütles Vahenõmm.
Uusmäe tänava viimane kortermaja tuleb erinevalt senistest kolmekordne ning

Neljas ja viimane Uusmäe majadest numbriga 8 valmib märtsiks. Foto: SS
majas on 22 kahe- ja kolmetoalist korterit.
Hoone on A-energiaklassiga ehk piltlikult
öeldes ei pea elanik tänu päikesepatareidele
maksma koridori- ja välisvalgustuse ning
liftisõidu eest.
Uuest majast on juba müüdud 8 korterit ning ühe korteri saab endale vald.
Vallavanema sõnul on see esimese korruse
korter, millel on laiemad ukseavad ja muud
võimalused, et seal saaks liikuda ka näiteks
ratastooliga. Milleks korterit täpselt kasutama hakatakse, seda pole vallavanema sõnul
veel otsustatud.
Ülejäänud majadest on müümata veel
vaid üks 3toaline korter Uusmäe 6-s.
Arendaja Peeter Oja sõnul on umbes

pooled Uusmäele elama kolinud peredest
Saku inimesed, pooled aga mujalt tulijad
„On nii noori kui vanu kui keskealisi,“ nentis arendaja, kelle sõnul saab pärast viimase
maja valmimist Uusmäe elurajoonis olema
kokku 93 korterit. „Uusmäele on korteri
ostnud vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajad ja Eesti hetkel kuulsaim rallisõidu
kaardilugeja,“ rääkis Oja, kelle enda emagi elab Uusmäel, ja lisas, et ka näiteks üks
ehitajatest ehitab praegu Uusmäe 8-s enda
korterit.
Uusmäe 8 ehitaja (peatöövõtja) on OÜ
Nordecon Betoon. Maja valmib 2018. aasta märtsis.
VICTORIA PARMAS
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Saku Mandoliinide viis vaimustavat aastat pildis ja plakatil
Orkester Saku Mandoliinid, üks valla nooremaid kuid samas omanäolisemaid muusikakollektiive, tähistas 17. septembril juba
viiendat sünnipäeva. Sel pidulikul päeval
avati vallaraamatukogus orkestri elu-olu
kajastav näitus, et iga huviline saaks uurida,
kes, millal ja mida on teinud.
„7 ehmunud näoga inimest kogunesid
Saku Valla Maja 3. korruse saali. Mõnel oli
pill kaasas, mõnel vaid mälestus kunagisest
mänguoskusest,“ meenutas orkestri dirigent Joosep Sang viie aasta tagust õhtut, mil
esimesed mandoliinisõbrad huvikeskuses
kokku said. Seda päeva võib pidada tänaseks üle Eesti teada ja pisut rahvusvahelistki tuntust kogunud orkestri sünnihetkeks.
Tegelikult on idee luua mandoliiniorkester tükk maad vanem. Arraka talu peremees Arvo Laud oli seda mõtet hinges
kandnud, oli huvikeskuse juhataja juures
rääkimas käinud. Kuid puudus eestvedaja – Arvo ise orkestrit juhtida ei soovinud.
Ta hakkas otsima kedagi, kel oleks muusikaline haridus, kes oleks aktiivne. Rääkis
oma ideest ja soovidest muusikainimestele, ka Saku Puhkpilliorkestri dirigendile
Ants Reinholdile. Ants tegi mandoliiniorkestri ideest juttu Joosep Sangaga, kellega ta tol ajal koos RAMis laulis. Joosep
läks Arvole külla, vaatas mehe huvitavat
pillikollektsiooni, ajas juttu, kuulas mõtteid orkestrist ja ettepanekut eestvedajaks
hakata. Sünnipäevanäituse avamisel tunnistas orkestri juht, et Arvo idee tundus
talle piisavalt hullumeelne, et omaks võtta. „Ettepanek oli enam kui kummaline.
Mõtelesin, et miks mitte. Ma ei kahelnud
algusest peale, et sellest orkestrist asja
saab!“ meenutas dirigent.
Joosep Sang on mitmekülgne mees: õppinud Tallinna 7. Keskkoolis (täna Tallinna
Inglise Kolledž), Georg Otsa nimelises
Muusikakoolis muusikateooriat ja Tallinna
Riiklikus Konservatooriumis (täna Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia) muusikateadust. Ta on lõpetanud lastemuusikakoolis
klaveri eriala, kuid mänginud Otsa-kooli
aegadest saadik erinevates ansamblites, põhiliselt bassi, aga ka muid pille. Palju aastaid
on Joosep olnud ajakirja Muusika toimetaja, teinud saateid Klassikaraadios. Joosep
õpetab Kullos ukulelemängijaid, juhendab
Pelgulinna kultuurimajas 26-liikmelist Eesti
Ukuleleorkestrit.
Mandoliini hakkas Joosep Sang mängima Otsa-kooli ajal, kui üks pill „kusagilt kätte sattus“. Instrumendi kaunis kõla
hakkas talle kohe meeldima, sellest ajast
on ta ikka mandoliini mänginud. Esimese
päris oma pilli ostis ta RAMiga Ameerikas
12
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kontsertturneel olles umbes
15 aastat tagasi.
17. septembril 2012 kogunenud esimestele mandoliinimängijatele tuli peagi
lisa: juba novembris 2012
oli orkestris liikmeid 12.
Ja juba 1. detsembril ehk
kaks ja pool kuud pärast
esmast kokkusaamist anti
esimene kontsert – Saku Saku Mandoliinid on lühikese eluea jooksul väga akPuhkpilliorkestri plaadi esit- tiivsed olnud, 5 aasta jooksul on antud 106 kontserti.
lusel astuti Saku Valla Maja Kõige töökam oli 2016. aasta, mil esineti 28 korral.
saalis üles üllatusesinejate- Fotod: SS
na. Järgmisel kevadel esineti
kavaga „Mandoliiniga mööda maailma“ . on olnud tasuta. Lisaks on korraldatud
See kontsert oli muusikaline ümbermaa- tantsuõhtuid, mängitud erinevatel üritustel
ilmareis, mille käigus sai kuulaja nautida kõikjal Eestis.
erinevate rahvuste palasid. Publikut tuli
Joosep Sanga sõnul on mandoliin kerkuulama saalitäis, mõned inimesed vaimus- ge pill ja seda on lihtne mängima õppida.
tusid nii, et liitusid ka ise orkestriga. Sellest Alguses võttis ta orkestrisse ka mehi-naisi,
ajast on Saku Mandoliinide kontserdid ikka kes kunagi polnud mandoliini mänginud.
täissaalile kõlanud. Küllap tõmbavad pub- Nüüdseks on algajatest saanud edasijõudlikut lustakad lood ja pillimeeste rõõmus nud ja päris oskusteta inimesi enam punti
olek. Ja muidugi kaunid mandoliinihelid.
ei võeta. Ei võeta, sest orkester on saavuSuvel 2014 toimus orkestri eestveda- tanud peaaegu optimaalse suuruse. Täna
misel Sakus mandoliinifestival, esimene on Saku Mandoliinide liikmeid 32, neist
omataoline Eestis. Üritus kestis kaks päeva, kaks kolmandikku Saku vallast ja kolmanesinejaid oli Eesti erinevaist paigust, lisaks dik mujalt. Nooremad orkestrandid on 30.
rahvatantsijad Lätist. Tänaseks on festivali eluaastates, vanemad üle 70. Naisi on veidi
peetud neljal järjestikusel suvel, tegemist rohkem kui mehi. On asjaarmastajaid, on
on juba traditsioonilise ettevõtmisega, kutselisi muusikuid. Kuid kõik käivad rõõmida ootatakse. Joosep Sang loodab, et muga proovides ja kõik mängivad ühtviisi
mandoliinifestivalist saab üks Sakut süm- lustiga.
boliseerivaid üritusi.
Joosep Sang arvab, et kõike tuleb teha
Orkestri liikmed on õppinud igal aastal hoolega ja hingega, nii kaua kui meelselgeks vähemalt kaks pikka kava ja alati dib. Orkestri liikmetele peab meeldima
neid ka Sakus esitanud. Kõik kontserdid nii proovides kui kontsertidel. Dirigent
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Näituse koostas algusaegadest orkestris mänginud Riina Johanson.

Orkestri dirigent ja eestvedaja on
muusik ja ajakirjanik Joosep Sang.

loodab, et inimesi tõmbab ennekõike muusika, kuid möönab, et ka seltskonnaelul on
suur osakaal. Ilmselt on lood toredad ja
seltsielu tasemel, sest orkestrisse tulijaid on
olnud palju.
Lõbusatest seikadest meenuvad orkestrijuhile juhtum suviselt turneelt Peipsi järve
ääres, kus külatänaval korraldati nii suur
tantsupidu, et liiklus tuli ümber suunata, samuti festivalil Hiiu Folk tekkinud mõte ergutada samal ajal toimunud rahvajooksust
osavõtjaid raja ääres elusa mandoliinimuusikaga. Mullusel rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril kuulusid programmi
kõige originaalsemad esinemiskohad just
Saku Mandoliinidele – orkester esines nii
Tapa sõjaväeosas sõdurpoistele kui ka Reva
karjalaudas mitmesajale lehmale ja mitmekümnele kahejalgsele.
Saku Vallaraamatukogu näitusesaalis on
seinad täis fotosid, kontserdikavasid, kuulutusi, meeneid. Sinna ruumi on koondatud Saku Mandoliinide viieaastane ajalugu.

Näituse korraldaja Riina Johanson, kes orkestri algusajast kaasa löönud, kinnitas avamisel, et raamatukogus olevaid pilte ei ole
„tuunitud“: „Need on just sellised, nagu
on – et anda edasi ehtsat emotsiooni.“
Saku Mandoliinide tänane ja tulevane austaja saab raamatukogu näitusesaalist lisaks
emotsioonidele ka informatsiooni kuni 27.
oktoobrini.
INNA MIKLI
Mandoliinide orkestri asutajaliikmed
Arvo Laud
Joosep Sang
Rein Adamson
Riina Johanson
Henni-Maria Johanson
Vanessa Johanson
Triinu-Liis Kull

LASTERING

Kitarriring
JOOGA

NÄITERING ja paljud veel
registreeri:
WWW.KIISARAHVAMAJA.EE

Kajamaa Kool pakub tööd

INGLISE KEELE ÕPETAJALE
(3.-9. klass, 0,95 ametikohta)

Pakume Sulle suurepärast ja
toetavat kollektiivi, enesetäiendamisvõimalusi ning võimalust
kaasa lüüa kooli arenguplaanide
loomisel.
Saada oma avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad e-postile kajamaa.
kool@sakuvald.ee.
Rohkem infot leiad kooli kodu
lehelt www.kajamaakool.ee ja
FB-st Kajamaa Kool

Saku
v a l d
läbi r

o

helise akna

Saku Vallavalitsus
võtab Kajamaale tööle

MAJAHOIDJA
Lisainformatsioon tel 524 4701
2016. aastal andis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts Saku
Mandoliinidele aasta kollektiivi tiitli. Pildil 17. septembril vallamajas esinemas.
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KOGUKOND

Saku aleviku kohvikutepäev 2017
26. augustil peeti maha ajaloo esimene
Saku aleviku kohvikute päev. Varem on
samalaadseid päevi korraldatud Kiisa alevikus ja valla külades.
Varasuvel tuli kokku käputäis tegusaid
Saku naisi, et teoks teha ammune unistus,
oma aleviku kohvikute päev. Tundus, et aeg
selleks ettevõtmiseks oli küps, sest esmakordsest üritusest oli osavõtjaid lausa 28.
Lisaks maitsvale suutäiele kandis üritus ka lisasõnumit „ Tunne oma naabrit”.
Eesmärgiks oli panna kogukond omavahel
taas aktiivselt suhtlema. Kohati tagasihoidlik eestlane vajab teinekord lisapõhjust,
et naabriga tuttavaks saada. Lisaks liideti
korraldatav üritus ka ürituste sarja Eesti
Vabariik 100 ning selle tunnuseks oli kohvikutes heisatud riigilipp.
Suur tänu kõikidele neile tegusatele inimestele, kes avasid üheks päevaks

külastajatele oma kodud. Võimalus oli
proovida võõramaa reisidelt kaasa toodud
maitseelamusi, koduseid kooke ja saiakesi,
värskusest õhkavaid salateid ja isegi militaarsetes tingimutest valmistatud pannkooke ning sõdurisuppi. Meie ümber elavad
tõelised kokad ja kondiitrid, kes ühise ürituse nimel ei peljanud näpistada uneaega
ning olid valmis lahkelt oma maitseelistusi
teistega jagama. Lisaks võttis üritusest osa
ka Saku vallavalitsus. Loodame järgmisel
aastal kaasata ka teisi Saku alevikus paiknevaid ettevõtteid ja organisatsoone.
Korraldajate poolne suur tänu kõikidele ettevõtetele ja eraisikutele, kes aitasid
ürituse õnnestumisele kaasa. Aitäh, Saku
Õlletehas, Esko Talu, Saku Läte, Saku
Vallavalitsus, Kivisaare Veski, Käimlarent,
Rebellis, Eggo ning Sirje Kõiv!
Suur tänu kõikidele külastajatele, kes

lõid alevikus meeldiva festivalihõngu. Pole
ammu näinud Sakus üritust, millest võtaks
osa nii palju rahvast. Kohvikupidajate tagasiside põhjal julgeme öelda, et keskmiselt
külastas ühte kohvikut 200–300 inimest.
Tegemist oli tervet kogukonda haarava
üritusega.
Suur tänu ka kõigile valla elanikele, kes
ei pannud pahaks, et sellel korral oli laupäeval võib-olla mitte nii rahulik kui tavaliselt.
Teie mõistev suhtumine andis kinnituse, et Sakus on üks tore ja kokkuhoidev
kogukond.
Tänu suurele hulgale positiivsele tagasisidele julgevad korraldajad välja käia uudise:
järgmine Saku aleviku kohvikutepäev toimub juba 25. augustil 2018. Nautimiseni!
TEELE RAJA
Kohvikutepäeva kordinaator, MTÜ Sakukad

Kivilille kohviku kohalik marjatort.
Kivilille kohviku toimkond (all paremal), kes pakkus oma aia saaduseid ja
oma suitsutatud sinki.
Lastekohvikus müüsid lapsed seda,
mis neile kõige rohkem maitses.
Fotod: Eero Alamaa
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Kohvikut pidas ka korterirahvas Uusmäe tänaval.

KOGUKOND

Kinomuti uudised
Kino tuleb taas! Sellel aastal hakkan jälle
kino näitama ja seda koostöös Kinobussiga.
Vahepeal oleme täiustanud oma tehnikaparki ja leidnud õdusa ruumi. Kaasa aitab
Saku Pruulikoda, kus õlleakadeemia toas
on väga head tingimused ning võimalus
väikest kohvi-teed, niksi-näksi filmi vaatamise kõrvale osta. I poolaastal linastub
neli uut Eesti mängufilmi ning palju teisi
mängu- ja dokumentaafilme koostöös rahvusvaheliste tootjafirmadega. Esimest filmi
„Minu näoga onu“ näeb Saku Pruulikoja
Õlleakadeemia toas (Tallinna mnt 2) juba
15. oktoobril kell 17.00. Täispilet maksab
4, sooduspilet pensionäridele ja õpilastele
3 eurot.
Panen siia väikese sisukirjelduse ka.
Lahutusjärgses masenduses muusikakriitik
Hugo soovib oma elu hakata taas üles ehitama, kui tema ukse taha ilmub ootamatult
tema isa, džässmuusik Raivo. Kiusliku loomuga vanamees teatab, et ta on kohe-kohe
maist teekonda lõpetamas ja ootab ainsalt pojalt enda eest hoolitsemist. Kui aga
meeste ellu ilmub atraktiivne psühhoterapeut Marian, hakkavad isa ja poeg naise

tähelepanu pärast omavahel konkureerima.
Vanal riukamehel Raivol õnnestub luua
ridamisi piinlikke episoode, millega Hugo
romantilised plaanid ära rikkuda. Andres
ja Katrin Maimiku tragikomöödia “Minu
näoga onu” räägib pealesunnitud lähedusest, õnneotsingust ja andestamisest, pakkudes naeru läbi pisarate ja pisaraid läbi
naeru.
Kino peab saama!

Saku 100
aasta mets
7. oktoobril algusega kell 10 toimuvad
Sakus puude istutamise talgud.
Istutame koos Sakku Nurme tänava
lõppu kõik annetatud puud. Ootame
talgulisi koos oma labidatega. Asukoht:
katastritunnus 71801:001:1721, aadress
Männituka tee 32.
Oleme Saku uue metsa jaoks jõudnud
koguda inimestelt ja organisatsioonidelt
kokku üle 100 puu. Paneme nad koos
mulda.
Kohtumiseni 7. oktoobri hommikul.
Vajadusel küsi lisa.
ÜLLE KIVIRÄHK
tel 501 1745, sakumets@gmail.com

50 aastat ja 50 päeva sajandi tormist
1967. aasta augusti alguses olid päevad
päikeselised ja väga palavad. 6. augustil oli
tunda ilma muutust. Ja siis see algas järjest
paisuva tuulega, mis muutus peagi marutormiks. Koos äikese, vihma, suure mürina ja raksumisega kukkusid maha puud,
haarates kaasa kõrval olevaid. Eriti hull oli
tormitee Saku asula, Tammemäe ja kooli
vahel, kus kasvama jäid vaid mõned üksikud puud. Suured puud olid risti-rästi kukkunud ka Tallinna-Saku teele, buss sai sõita
ainult Tammemäeni. Ülejäänud teekonna
pidi iga reisija ise ette võtma läbi maha
kukkunud rägastiku. Pealegi oli kõik märg
ja kohati tuli ronida okste vahelt maad ja
kraavi mööda.
Ka koolimaja ümbrus oli suurtest puudest lage. Eriti kahju oli kuusest koolimaja õuel. Selle puu tüvele olid metsamehed
iga meetri järel värvinud valge joone, iga 5
meetri peale numbri. Kuusk oli 22 meetrit
kõrge. Selle järgi oli võimalik igal õpilasel
määrata ja võrrelda puude ja majade kõrgust. Minul on kõrguse määramisel veel
praegugi just see puu silme ees.
Asula tänav oli Sakus esimene, mis rajati
õlletehase töötajatele tehase maale. Sel tänaval oli mõisa ajast ilus vana hõbepajude
allee. Asula elanikud säilitasid seda, kuigi

ehitati uusi elamuid. 1967. aasta torm murdis aga allee, jättes alles vaid kaks puud,
mis kaunistasid tänavat veel 1990. aastate
alguses. Esimene elamus, nähes neid pikali
olevaid hõbepajusid, oli masendus.
Ka pargis tegi marutorm laastamistööd.
Suured puud kukkusid ragina ja mürinaga
maha ja vesi voolas ojadena kõrgemalt all a p o o l e. Elekter oli Sakus mitu päeva
ära.

Palju tööd tuli teha käsisaagidega.
Metskonna ja eraisikute saed töötasid päevast päeva, varahommikust pimedani. Tuli
kiiresti tegutseda, maha kukkunud puud
koristada, et normaalne elu saaks jätkuda.
Kooli ümbrus pidi 1. septembriks jälle korras olema. Kiisa saeveski töötas pidevalt
pikad päevad pimedani.
Viiekümne aastaga on Sakus kasvanud

Alma Kallion meenutab: “Mina ise olin tormi ajal Pärnus kunstiõpetajate kursusel. Elasime internaatkoolis, seal olime ka tormi
ajal. Järgmisel hommikul tuli kooli vana mees, kooli valvur või
kojamees, oli kuri ja pahandas: „Olen vana, aga niisuguseid
hulle, lõhkujaid õpetajaid pole ma elus näinud, kes on öösel
koolimaja välisukse ära lõhkunud, aknad koos raamidega
purustanud ja vett põrandale loopinud.”

Saku
külanõukogu asus
kohe koos
elanikega tormi
tagajärgi likvideerima. Suure marutuule räsitud metsaalast sai
kolm uut tänavat: Tuule, Tormi ja Murru.
Uued maaomanikud pidid ise oma krundilt
tormi tagajärjed koristama. Puud said nad
endale küll tasuta, aga töö oli ränk: enamik
maha kukkunud puudest olid suured kuused, mis olid koos juurtega välja tulnud.

uued suured puud, lausa metski, ainult
Tallinna tee äärsed männid on selle aja sees
sirgunud vaid meeter või poolteist.
ALMA KALLION
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Saku elanik Triin Kent
kaitses Saksamaal
Euroopa meistri tiitlit

Saku JK trennis. Vasakult: Enn Veskimäe, Märt Piik, Siim Vaha, Riivo Pentinen,
Urmas Kiudorv, Siim Särekanno, Gert-Kristjan Rungi, Erki Taube, Sulev Kirst,
Jaak Roosve, Rainer Veskimäe ja Anton Noor. Foto: erakogu

Saku Jalgpalliklubi uus tulemine
Hiljuti taasloodud ning harrastajatele mõeldud Saku Jalgpalliklubi (Saku JK) on sellel
aastal edukalt esinenud nii kodu- kui välismaal. Jalgpalli Rahvaliigas osalev võistkond
pääses sellel aastal 16 parema meeskonna
sekka ning talvisel sisehooajal lõpetati samuti 16 parema seas. Lisaks käidi suvel esimest korda rahvusvahelisel turniiril Tšehhis
ja tuldi tagasi auhinnalise 6. kohaga.
Augustis lõppenud Rahvaliiga A-tasandi
alagrupiturniiri läbis Saku JK edukalt.
1/8-finaalis kohtuti Pärnu lähistel Toris
sealse kohaliku võistkonnaga. Künklikul
muruväljakul, mis jättis mängu kvaliteedile kõva pitseri, peetud kohtumine jäi
kahjuks Saku meeskonna jaoks viimaseks.
Vaatamata kaotusele saab lõppenud hooaja siiski edukaks lugeda, kuna esimest
korda pääseti välihooajal alagrupifaasist
edasi. Kokku osales Rahvaliigas üle 100
võistkonna.
Saku võistkond oli edukas ka talvel
Saalirahvaliiga hooajal – alagrupp võideti
täiseduga ning pääseti 16 parema võistkonna sekka. Ka siis jäädi 1/8-finaalis pidama.
Selle aasta mälestusväärseimaks saavutuseks oli võistlemine rahvusvahelisel areenil. Juunikuus osaleti amatööride turniiril
Prahas, kust tuldi tagasi kõrge kuuenda
kohaga. Prahas osales kahe nädala jooksul
enam kui 50 võistkonda üle Euroopa.
Saku JK, kuigi ametlikult MTÜ kujul
taasloodud sellel aastal, on pika ajalooga.
Klubist on varem välja kasvanud hetkel III
liigas mängiv Saku Sporting ja nii mõnigi
jalgpallur on sealt tuule tiibadesse saanud.
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31. juulist 4. augustini 2017 Saksamaal
Harzi mägedes toimunud vibu maastikulaskmise (EFAC2017) Euroopa meistrivõistlustel õnnestus Triin Kentil Kajamaa
Spordiklubist kaitsta Euroopa meistritiitlit
naiste lihtvibu ehk barebow klassis.
Kajamaa Spordiklubi oli esindatud
kaheksa sportlasega, koju naasti individuaalses üldarvestuses kolme kulla- ja ühe
hõbedakarva medaliga. Sarnaselt Triinule
kaitses Euroopa meistritiitli ka naiste pikk
vibu ehk longbow klassi laskja Ülle Kell.
Naiste pikkvibu klassis toodi kokkuvõttes Eestisse kolmikvõit, sest teise koha
saavutas Inge Sirkel-Suviste Kajamaa
Spordiklubist, kolmas oli Monika HõimWessels Tartu Spordiklubist. Inge uuendas
lisaks ka Euroopa rekordeid, mis jahiringis
on nüüdsest 332 silma ja loomaringis 456
silma. Meesjuuniorite sportvibuklassis võitis kaasmaalase ees esimese kohta Kajamaa
Spordiklubi võistleja Rasmus Käsper.
Lisaks individuaalsetele üldarvestuse
medalitele lisandusid klassi-, rahvusmeeskonna ja stiilimeeskonna medalid. Eesti
rahvusmeeskond saavutas Inglismaa ja
Saksamaa järel kolmanda koha. Kajamaa
klubist kuulusid rahvusmeeskonda Triin
Kent, Inge Sirkel-Suviste ja Kristo Kent.
Iga kahe aasta tagant korraldatavad
võistlused olid väga põnevad just Eestist
erineva mägise maastiku tõttu.
TRIIN KENT

Viimastel aastatel on Saku JK aktiivselt osalenud jalgpalli Rahvaliigas. Kuna Rahvaliiga
on käesolevast hooajast muutunud korraldusliku poole pealt põhjalikumaks ning
kahel tugevustasandil pallib kokku üle 100
võistkonna, tekkis vajadus Saku võistkonna
organisatoorset poolt ametlikumaks muuta. Selleks taasloodigi MTÜ.
Saku JK on Enn Veskimäe ja Siim
Särekanno poolt taasloodud harrastusjalgpalli võistkond, klubi eesmärk on pakkuda
Saku inimestele, olenemata füüsilisest vormist või tehnilistest oskustest, alternatiivi
professionaalsemale ja tõsisemale jalgpallile. Klubis mängib hetkel 40 pallurit, kelle
keskmiseks vanuseks on 30 aastat. Kõige
staažikam mängija on 68- ja kõige noorem
17-aastane.
„Võistkond on viimase aastaga märgatavalt arenenud ja kunagisest keskmikust
on saanud tugev esiotsa klubi. Sealjuures
on meil mehi igalt tasemelt ja igas vanuses.
Ma tänan kõiki, kes on hoolega trennis käinud ja Saku JK tegemistele kaasa aidanud,“
kommenteeris hooaega Saku JK üks eestvedaja Siim Särekanno. Ta lisas: „Ootame
kõiki huvilisi, olenemata oskustest, meiega
koos mängima. Hea tuju on garanteeritud!“
Saku Jalgpalliklubi trennid toimuvad
esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega
kell 19.15 Saku Gümnaasiumi staadionil.
Huvilistel piisab vastavatel aegadel trenni tulemisest. Samuti on soovitav liituda
Facebooki grupiga Saku Jalgpalliklubi RL. Triin Kent vibu maastikulaskmise
Saku JK
Euroopa meistrivõistlustel Saksamaal.
Foto: Kaur Kaasik

TEATED

Mis juhtus
Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
16.09 kell 12.30 ATS. Põikmäe Tänassilma
12.09 kell 21.36 tulekahju hoones Sakus
Teaduse tänaval
10.09 kell 14.29 tulekahju hoones Kohilas
Lõuna põigus
10.09 kell 17.20 tulekahju hoones Kohilas
Hommiku tänaval.
29.08 kell 20.18 tulekahju väljaspool hooneid Üksnurme teel
28.08 kell 22.29 liiklusõnnetus Tallinna
ringteel
23.08 kell 2.38 tulekahju hoones Sauel
Kungla tänaval

Põhja prefektuur

16.08 kell 20.42 toimus liiklusõnnetus
Männiku külas Karjääri teel, kus ATV-d
juhtinud 33-aastane mees kaotas esialgsetel
andmetel 3. liivakarjääri sissesõidutee juures masina üle kontrolli ja sõitis teelt välja
kraavi. ATV juht ja kaasreisija, 29aastane
naine, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
06.09 kell 5.34 teatati liiklusõnnetusest Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 22. kilomeetril, kus 28aastase mehe juhitud
kaubikule Renault Master jooksis ette
põder. Renault juht toimetati Põhja-Eesti
Regionaalhaiglasse.
14.09 kell 13 toimus liiklusõnnetus
Tänassilma külas Linamäe tänava ja
Põikmäe tänava ristmikul, kus esialgsetel
andmetel sõiduautot Toyota RAV 4 juhtinud 28aastane naine sõitis liiklusmärgi
„Anna teed“ alt peateele, kus põrkas kokku
sõiduautoga Volvo S60, mida juhtis 32aastane mees. Volvos kaasreisijana viibinud
48aastane mees sai vigastada ja toimetati
Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Põhja prefektuur

14.09 tegid demineerijad kahjutuks
Tammemäe külast leitud 88 mm mürsu.
Ettevaatust!
Lisaks seentele ja marjadele võib meie metsadest leida ka ohtlikke esemeid. Kui on
väikseimgi kahtlus, et tegemist võib olla
lõhkekehaga, tuleb helistada hädaabinumbril 112. Kahtlaseid esemeid ei tohi mingil
juhul katsuda ega liigutada, sest kõik lõhkekehad on mõeldud tapmiseks ja suurte
purustuste tekitamiseks.

Männiku harjutusvälja graafik
02.10.17-06.10.17 09:00/17:00
02.10.2017
09:00-17:00
02.10.17-04.10.17* 12:00/17:00
03.10.2017
09:00-17:00
04.10.2017
08:00-17:00
05.10.2017
09:00-17:00
06.10.2017
08:00-17:00
09.10.2017
09:00-17:00
09.10.17-13.10.17 09:00/17:00
09.10.17-13.10.17 08:00/17:00
10.10.2017
09:00-17:00
11.10.2017
09:00-17:00
12.10.2017
09:00-17:00
13.10.2017
09:00-15:00
14.10.2017
10:00-15:00
16.10.2017
09:00-17:00
17.10.2017
09:00-17:00
18.10.17-20.10.17* 08:00/20:00
18.10.2017
08:00-17:00
19.10.2017
09:00-17:00
20.10.2017
08:30-15:00
23.10.2017
08:00-17:00
23.10.17-26.10.17* 08:00/20:00
23.10.2017
09:00-17:00
24.10.2017
08:00-17:00
24.10.2017
09:00-16:00
25.10.2017
08:30-17:00
25.10.2017
09:00-16:00
26.10.2017
09:00-17:00
27.10.2017
08:30-15:00
30.10.2017
09:00-17:00
31.10.2017
09:00-17:00

Taktikaharjutus
Imitatsioonivahendid Kogu linnak
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Välilaager		Ei		100m laskekoht
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Taktikaharjutus Imitatsioonivahendid Kogu linnak
Taktikaharjutus Imitatsioonivahendid Taktikaala 1/2
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Välilaager
Imitatsioonivahendid Kogu linnak
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Välilaager
Imitatsioonivahendid Kogu linnak
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
100m laskekoht
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
100m laskekoht
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
100m laskekoht
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir
Laskeharjutused
Käsitulirelvad
600m lasketiir

*Pidev kestvus
Heliefektide tekitamisel peetakse kinni Saku valla avaliku korra eeskirjas sätestatud piirangutest
Vajadusel teeb Päästeamet demineerimistöid

OÜ Rocco võtab tööle:
koka
köögi abitöölise
müüja-kassapidaja
koristaja (kontorid ja õu, osaline tööaeg)
Info tööpäeviti kella 10–16
Saku Tiigi 2 või tel 6041723.

KÄRJEPÕHJADE MÜÜK (toodetud

Saaremal) Saku Selveri platsil
14. okt ja 11. nov kell 10-11
müük 12.50 eur/kg
vaha vahetus 2.50 eur/kg
Tel 5647 3549 Metsatuka Mesila OÜ

Saku Priitahtlikud
Pritsimehed
ootavad oma
meeskonda
uusi liikmeid
sakupp@sakupp.ee
telefon 516 5112
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