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FOOKUSES:
Aasta 2018. Lk 2–5

Mis Saku vallas peagi lõppeval aastal juhtus

Lasteaedades on päkapikkude ja jõulupidude aeg. Lk 10–11
Ka pühadeperioodil mõeldakse väärtustele, sellele, mis laste jaoks kõige olulisem.

Noor rallisõitja kihutab kellaga võidu. Lk 12-13
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

31.detsembril on vallamaja suletud.
Kes soovib elukohta registreerida,
saab seda teha elektrooniliselt või
pannes dokumendid vallavalitsuse postkasti
(Teaduse 13).

Mida tõi aasta

2018?

Mida tõi aasta 2018? Lehetoimetus tegi aasta jooksul toimunust/juhtunust väikese valiku.
RMK tegi metsahooldustöid Kiisa aleviku
Jaanuar
Sireli tänava ääres.
1. jaanuaril elas Saku vallas ametlikult 9864
Avati ilusalong Sakus Rimi kaupluse
inimest.
maja 2. korrusel.
Uuest aastast hakkas tööle uus vallavalitSaku Veiniklubi sai 15aastaseks.
sus: vallavanem Marti Rehemaa, abivallavaEELK Saku Toomase kogudus tähistas
nem Tanel Ots, vallavalitsuse liikmed Kalle oma 5. sünnipäeva, korraldades sel aastal
Pungas ja Arvo Pärniste.
ise Saku Suusapäeva.
2017. aasta lõpus otsustas KIK rahastaEesti sisemeistrivõistlustel ultimate frisda Keila jõe reoveekogumisala ühisveevär- bee’s tuli Sakku täiskomplekt medaleid, segi- ja kanalisatsiooniprojekti. Aasta alguses gavõistkondade seas oli Saku tiim parim.
hakkas AS Saku Maja korraldama hankeid
Märts
töövõtjate leidmiseks.
Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Volikogu võttis vastu valla 2018. aasta eelHiiemäe kinnistutele uue elamurajooni ra- arve mahuga 20 866 169 eurot.
AS Saku Maja kuulutas välja riigihanjamine algas lõhkamistöödega.
Jaapani peaministri proua Akie Abe ke, et leida Saku Valla Maja renoveerija.
Hoonesse jäävad huvikeskus ja raamatukokohtus valla juhtidega.
Lõvide projekti „Silmad on süda- gu, suur osa majast läheb Saku kooli gümme aken“ toel käis 198 valla õpilast naasiumiosa käsutusse.
Algasid Saku valla uue üldplaneeringu
silmakontrollis.
Saku Huvikeskuse juhataja Liina koostamise tööd.
Riigihalduse minister määras Rail Balticu
Hendrikson ja Kajamaa vibuklubi vibusportlane Katrin Virula said Harjumaa trassikoridori, see raudtee hakkab läbima
ka Saku valda.
Kultuurkapitali aastapreemia.
RMK tegi metsahooldustöid Saku aleviSaku alevikus põletati üheskoos
kus Tamme tee ja Tallinna maantee vahelijõulukuuski.
ses riigimetsas.
Veebruar
Taasasutati
naiskodukaitse
Saku
Eesti riik sai 100aastaseks, Sakus tähistati jaoskond.
juubelit kontsertaktusega ning sünnipäeva
SA Saku Kiriku Ehitus nõukogu kooshommikul piduliku lipuheiskamise ja mä- olekust osa võtnud Eesti Evangeelse
lestushetkedega mõisapargis mälestuskivi Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma
juures. Autasustati tublimaid: valla kuld- lubas Saku kiriku ehitust igati toetada.
märgi sai Eda Esperk, hõbemärgi Kaire
Kaitseliidu Männiku lasketiirus algasid
Põld, Tiiu Rõuk, Priit Grünberg ja Virko renoveerimistööd.
Kolks; vapimärgi said Sille Kevvai, Anneli
Valimisliit Kodu hakkas välja andSulin, Hanno Tamm ja Jaak Tiirmaa; ette- ma noore sportlase stipendiumi, esimevõtlusauhinna pälvis Saku Korterid OÜ, sed stipendiaadid olid Grete Daut, Ardi
2017. aasta teoks valiti kohviku Ukas Bogdanov ja Rando-Martin Evendi.
avamine.
Saku Diabeetikute Selts sai 15aastaseeks.
Riigimetsa Majandamise Keskus ehk
Kiisa Rahvamajas oli esietendus
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– lavastaja Maranne Õuna juhendamisel tõi ehitustöödega.
Kiisa näitetrupp lavale Norman Robbinsi
Algas Kirdalu-Kurtna-Kiisa riigimaankomöödia „Ära aja mulle udu“.
tee remont.
Valla haljasalad läksid riigihanke tuleAprill
musena neljaks aastataks firma OÜ HKP
Arenguseminaril arutasid volikogu ja vo- hoolde.
likogu komisjonide liikmed, vallavalitsuse
Möödunud aastal rajatud kergliiklusesindajad ja allasutuste juhid, milliseid sihte teed said lõplikult valmis – ehitaja lõpetas
vallaelus seada.
Juuliku, Murumäe ja Jälgimäe tee äärse,
AS Saku Maja sõlmis hankekon- Sakus Ülase tänava äärse ning Kiisal Asula
kursside tulemusena lepingud Keila jõe tänava ja Kasemetsa tee äärse kergliiklustee
reoveekogumisala Kurtna piirkonna ühis- heakorratööd.
veevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise pea„Teeme ära“ talgupäeval koristati teetöövõtja Santeh-Ehituse OÜ, projektijuhi äärseid ja metsaaluseid, möödunud sügisel
Keskkonnalahendused OÜ ja omanikujä- istutatud 100 aasta metsa ka.
relevalve teostaja Telora OÜga.
Kuna kevad oli äärmiselt kuiv, kasteti
Vallavalitsus kolis remonti minevast põhjalikult uut Saku 100 aasta metsa. Puud
Saku Valla Majast aadressile Teaduse 13.
jäid ellu!
Ametist lahkus 9 aastat Saku
Militaarõppus Siil läbis Saku valda, osaGümnaasiumit juhtinud Ulvi Läänemets, lesid ka Saku naiskodukaitsjad.
direktori ajutiseks asendajaks sai haridusLõvid korraldasid vallamaja ees tradittehnoloog Carmen Pilve.
sioonilise Saku kevadlaada, nädal varem
Toimus esimene Arenguklubi õhtu, aru- toimus kirikulaat.
tati vallale kuuluvate hoonete kasutamist
Külas käisid sõprusomavalitsuse, Jaapani
ehk kus mingi (all)asutus paikneda võiks.
Saku esindajad.
Konkursi „Las laps laulab“ Saku eelPaljud Saku Muusikakooli õpilased olid
voorus osales 45 last.
konkurssidel edukad, õpetaja Vahur Kubja
Saku Gümnaasiumis etendus järjekord- kitarriõpilane Hanna Bulgarin ja õpetaja
ne muusikal – „Pipi Pikksukk“.
Laura Linnaksi kromaatilise kandle õpilane
Huvikeskuse robootikaringi eestveda- Miia Polding said vabariiklikul konkursil
misel toimus Saku Valla majas robotivõist- esikoha.
lus Saku Robolaks 2018.
Saku Muusikakooli lõpetas üheksa õpiSaku saalihoki meeskond ja naiskond last, neist kiitusega Kristiina Bulgarin, Mia
said Eesti meistrivõistlustel hõbemedalid. Rosenberg ja Elisabeth Saar.
Toimus esimene Saku Sportingu mänSaku Jäähoki Klubi meeskond Saku ON
gupäev-pidupäev – oli esimene kord, kui ICE I saavutas Harrastus Hoki Liigas 1. tusamal päeval kodustaadionil toimuva nais- gevusgrupis 3. koha ja Saku ON ICE II 2.
ja meeskonna mängu puhul vürtsitasid tugevusgrupis 1. koha.
korraldajad võistlust vahvate tegevuste ja
Algas Porter Racingu maastikuratta ja
üllatustega.
-jooksu sari, mais toimus neli võistlust.
Saku 3. laste mitmevõistlusest koolistaaMai
dionil võttis osa 240 pisikest sportlast.
Saku Valla Maja jäi remondi ootuses tühjaks – vaid raamatukogu jätkas tööd oma Juuni
endistes ruumides. Noortekeskus kolis Algas Rahula-Saku tee remont.
Saku valla ja Tallinna esindajad allkirjasPargi tänavale päeva- ja tervisekeskuse majja, huvikeskuse kontor majutus raamatu- tasid munitsipaalhuvikoolide lepingu, mis
kokku, ringid erinevatesse lasteasutustesse. laiendab Saku laste võimalusi vaba aega
Santeh Ehituse OÜ alustas Kurtna põnevalt veeta.
Vääna jõe kaldale paigutati „Vääne“.
piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
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ise head toitu pakkuda, loodi vallavalitsuse
koosseisu toitlustusteenistus.
Sakus oli kohvikute päev.
Saku Korvpalliklubi poisid võitsid rahvusvahelise turniiri.

Pink on kingitus Saku
lõvidelt, kes osalesid
Eesti lionsite projektis
„100 pinki Eesti heaks“.
Lõvid muretsesid Sakku
ka välitingimustes treenimise
jõumasinad ehk avasid raudtee lähedal nn Jõujaama.
Harjumaa laulu- ja tantsupeol
„Koduteel“ esines 22 valla kollektiivi: 15 tantsurühma, 5 koori ja 2 orkestrit.
Saku vallas lõpetas lasteaia 135 last,
põhikooli 105 ja gümnaasiumi 36 õpilast. Kuldmedaliga lõpetasid Saku
Gümnaasiumi Hanna-Lisa Kuslap, Henri
Harri Laiho, Kätlin-Karin Lond, Ellinor
Raudsepp, Joosep Raudväli ja Linda Sepp,
hõbemedaliga Karolina Alpius, Andrei
Printsev ja Liisa-Lii Tamme. Rocca al Mare
Kooli lõpetas kuldmedaliga Roobuka tüdruk Roos Lisette Parmas.
Toimus 5. Saku mandoliinifestival.
Kohvik Ukas avas Kiisal suvefiliaali.
Saku Vallaraamatukogu osales Eesti riigi 100. sünnipäevale pühendatud projektis
„Kunst raamatukokku“ – kui enamasti on
raamatukogus täiskasvanud autorite näitused, siis see projekt tõi vaatajate ette noorte
loomingu, esimesena Sandra Serena Sulini
joonistused.
Inge Sirkel-Suviste Kajamaa vibuklubist
sai Euroopa vibujahi meistrivõistlustelt
kuldmedali, Kristo Kent pronksmedali.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatus
otsustas, et avalikel liinidel hakkavad tasuta
sõitma eakad ja noored – Harjumaa ei lähe
täielikult tasuta bussisõidule üle.
Vald ostis lagunenud ja aastaid tühjana
seisnud Näitusepaviljoni, et ehitada sinna
vallavalitsuse ruumid.
Roobuka küla Meie kaupluses lõppes remont, müügisaal sai palju suuremaks.
Jaapani noored olid õpilasvahetuse raames Sakus.
Saku valda registreeritud inimeste arv
ületas 10 000 piiri, 10 000. elanik on pisike
Metsanurme tüdruk Miina Dreimanis.
Kiisal oli kohvikute päev.

Juuli

August

Lõppesid Saku Valla Maja renoveerimise
ehitushankega seotud vaidlused, AS Saku
Maja sõlmis hankekonkursi võitja Nordlin
Ehitus OÜga lepingu ning ettevõte alustas
töödega.
Harjumaal ühistransporti korraldava
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September

Saku Gümnaasiumi juhiks sai Taavi Vilba –
noor mees, kes Saku koolis 12 aastat õppinud ja 8 aastat kehalise kasvatuse õpetajana
töötanud.
Tervisekeskuse
arhitektuurikonkursi
võitis Raadius Arhitektid OÜ projekt Pesa.
Vallavalitsuse hoonet hakkas projekteerima hanke võitnud OÜ ROK-Projekt.
Saku postkontor kolis ajutiselt raamatukogu ruumidesse.
Marten Männi krooniti Ski GP1 klassi
jetisõidu Põhjamaade meistriks.
Et koolides ja lasteaedades oma lastele

Saku valla koolide avaaktused olid laupäeval, 1. septembril. Kokku alustas õppetööd
1576 õpilast: 1318 Saku, 213 Kurtna ja 45
Kajamaa koolis.
Valla koolide õpilased said uued
moodsad
mitmete
funktsioonidega
e-õpilaspiletid.
Valla õpilaste sõiduvõimalused laienesid
– otsustati, et septembrist jaanipäevani on
õpilastel sõit nii Samati busside kui Elroni
rongidega valla piires tasuta, maksab vald.
Koolibussidega saab muidugi jätkuvalt tasuta sõita.
Valla juhid ja Samati esindajad leppisid
kokku, et septembrist detsembrini saavad
koolibussidega tasuta sõita lisaks õpilastele
ka muud vallakodanikud.
Käesolevast õppeaastast hakkasid tasuta
koolilõunat saama kõik valla koolide 1.-9.
klasside õpilased.
Saku kunstmurustaadion sai uue katte.
Algasid Eesti-Soome gaasitoru Balticonnectori rajamisega seotud tööd.
Saku valda hakkas läbima uus bussiliin – nr 25 sõidab Raplast mööda Tallinn-Rapla-Türi maanteed Tallinna Estonia
juurde.
48. petangi maailmameistrivõistlustel
Kanadas võistlesid ja esindasid Eestit Saku
Petangiklubi liikmed.
Lasteaia Päikesekild õpetajad korraldasid 10. Harjumaa liitrühmade õpetajate
mõttetalgud.

Oktoober

Valla juhid otsustasid järgmisel ehk 2019.
aastal lubada vallakodanikel otsustada 20
000 euro kasutuse üle – Sakul on nüüd oma
kaasav eelarve.
Saku Gümnaasiumi juures said paika
moodulklassid, nendes hakkas õppima neli
klassi.

FOOKUS

Kirdalu-Kurtna-Kiisa tee sai korda.
Saku kahe koolimaja vahel valmis madalseiklusrada, algklasside maja juures uus
mänguväljak.
Sakus algas tenniseväljakute remont.
Kiisa liitus OTTi ehk Otse Tootjalt
Tarbijani liikumisega – turg on
esmaspäevaõhtuti.
Saku pensionäride ühendus Elukaar sai
25aastaseks.
Kaheksa Saku ja Kurtna koolide õpilast
ja kaks õpetajat külastasid Jaapani Sakut.
Jetisportlane, Saku Gümnaasiumi õpilane Marten Männi tõusis maailma edetabeli
liidriks.
Matthias Villemsoo tuli aasta jooksul
juba 4. korda jooksurajal (1500 ja 2000
meetrit) Eesti meistriks.

November

Uue sotsiaalmaja eelprojekt sai valmis.
Kurtnas algas Nõela tee ja Sakus Raudtee
tänava remont.
Hakati ehitama uut Laane-Taevakaare
ehk Saku ja Juuliku vahelist jalg- ja
jalgrattateed.
Uue arengukava koostamiseks sõlmiti
leping osaühinguga Cumulus Consulting.
Kasemetsas avati Jaama grill.
Saku mees Martin Järveoja tuli
Toyota tiimis meeskondlikuks autoralli
maailmameistriks.
Saku Sportingu jalgpallinaiskond lõpetas
Esiliiga 2. kohaga ja tõusis Meistriliigasse.
Saku Jalgpalliklubi lõpetas Rahvaliigas
hooaja 2. kohal.

Detsember

Sõlmiti spordikeskuse ehitustööde leping.
Näitusepaviljoni ehk uue vallamaja ehitusprojekt sai valmis.
Vallavalitsus sai Euroopa Liidult toetuse,
et ehitada kaks avalikku tasuta väli-wifi-ala.
Lasteaed Päikesekild sai Tartu Ülikooli
eetikakeskuselt hea lasteaia teerajaja tiitli.
INNA MIKLI

ÜLDPLANEERING

Jõuluajal oleme kenad
Hilissügisel, kui pori, löga ja pimedus kõiki
väga ära on tüüdanud, saabub tulede säras
jõuluaeg. Piisab vaid esimene advendiküünal süüdata ja ühtäkki inimesed muutuvad.
Kitsid ei koonerda enam, õelad jätavad
mõnikord üht-teist ütlemata, valetajad luiskavad vähem, laisad teevad mõne töö ära,
ilma seda teistele sokutamata. Päris tavalised inimesed tunduvad kõik väga-väga
head olevat.
Millest see küll tuleb? Jumalakartlikke on
Eesti inimeste seas vähe. See on ka selge, et
päkapikud ja jõuluvana viimase hetke otsuseid ei tee, plaan külla tulla või tulemata
jätta on ammu olemas. Nii et karta põhjust
pole. Kas sel perioodil nii levinud üleskutsed häid tegusid teha ja jõulurahu pidada
tõesti aitavad? Või mõjuvad küünlasära ja
pühadeootus niimoodi? Või on lihtsalt veidi rohkem aega kaaluda, mida teha ja ütelda
ja miks?
Ühel hommikul leidsin saapa seest
Merekivide paki. Tuju läks kohe heaks.
Toppisin suu komme täis ja läksin rõõmsalt
päevale vastu.
Tuli teha ja käia ja suhelda ja korraldada.
Aga asjad kuidagi sujusid. Ja inimesed olid
ka kenad. Pikalt edasi lükatud telefonikõne
alati tuju rikkuva ebameeldiva tegelasega
läks veidi valutumalt. Teine kõne kaugel ja
kõrgel resideeruvale ametnikule ei võtnud
ka hinge seest (kuigi ega suurt aidanud ka).
Mingil hetkel leidsin end silmitsi rumala
inimesega, kes tobedusi rääkides mulle ikka
närvidele käinud. Tahtsin juba kähvata,
öelda, kuivõrd loll ta on … aga võtsin end
kokku ja panin suu kinni. Jäi tuju rikkumata mul, tal ja teistel ümberringi ka. Mingil
hetkel sattusin üht klatšijuttu kuulama. Eks
mul oli ka üht-teist lisada. Aga läksin lihtsalt ära. Õhtul küsis pealinna suure toidupoe parklas üks kodanik viiekat, endal nägu
paistes ja viinalõhn kaugelt tunda. Uurisin,
et äkki tahab süüa. Tahtiski. Andsin talle
äsja ostetud suitsuvorsti, piima ja saia, jäime mõlemad kaubaga rahule.
See maailm on jõuluajal parem. On parem, kuid jõuluaeg saab otsa ja juba veidi
pärast pühi on igaüks jälle tema ise. Aga –
ehk jääb tuledesära perioodist midagi külge
ka. Kasvõi pisut.
INNA MIKLI
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Mari Viilop - vanemtehnik
Kuni praeguse
ajani olen töötanud ehituse
valdkonna
spetsialistina
e r i n e va t e s
omavalitsustes, viimati
Saue vallas, kuid ka
Tallinna Linnaplaneerimise

Ametis. Kõige rohkem õppisin ja omandasin kogemusi Tallinnas ja olen selle eest
väga tänulik. Saan neid teadmisi väiksemates omavalitsustes rakendada. Haridusest
niipalju, et olen lõpetanud Tallinna
Tehnikaülikooli ehitustehnika õppesuuna.
Vabal ajal olen koos oma perega, tegelen lapsega, kes on viimast aastata lasteaias.
Kuna asusin hiljuti elama maale, siis teen
palju aiatööd. Tihti käin ka teatris või kontserdil, koos sõpradega käime perioodiliselt

tutvumas Tallinna linna uute ehitusobjektide ja -aladega.
Alates 13. augustist 2018 töötan Saku
Vallavalitsuse ehitus-ja planeerimisteenistuses vanemtehnikuna. Minu tööks on
geodeetiliste andmete arhiivi pidamine,
koosolekute protokollimine, ehitisregistri
kannete tegemine ja üldplaneeringu koostamise assisteerimine.

Toitlustusteenistuse juht Kadri Tarn
Olen sündinud Lääne- Virumaal. Pärast
gümnaasiumi asusin õppima Tallinna
Teeninduskooli kokk-kondiitri erialale, sest
toit on minu kirg olnud terve elu. Hiljem lõpetasin Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli,
omandasin bakalaureusekraadi toitlustusteenuste korralduse erialal.
Ma armastan lapsi ja hoolin nende käekäigust. Teadmine, et soovin midagi laste
heaks ära teha, jõudis minuni juba aastaid
tagasi. Ühendades selle soovi toidutegemise kirega, olen laste toitlustamisega olnud
seotud viimased 13 aastat. Vabal ajal meeldib mulle tantsida, purjetada, muusikat
kuulata ja viiulit mängida.

Saku vallavalitsuse toitlustusteenistuses
asusin tööle 23. juulil. Hoolitsen igapäevaselt kõigi meie valla lasteaedade ja koolide
toidu eest. Olen tervisliku toidu pooldaja
ja mulle on oluline, mida ja kuidas lapsed
söövad. Lapsed saavad tihtipeale sellest,
mis hea või halb, aru ainuüksi oma vaistu
abil. Minu jaoks on põnev välja mõelda
aina uusi võimalusi, kuidas sööki nende
jaoks atraktiivsemaks muuta. Olen arvamusel, et töö lastega vajab kannatlikkust.
Selle töö võtmesõnadeks on positiivsus ja
mängulisus.
Minu peres kasvab kolm last. Elame
Sakus ja tunneme selle üle suurt rõõmu.

Seda enam
soovin
kogukonnale
anda enda
poolt midagi tagasi
– muuta
lasteaia- ja
koolilaste
elu tervislikku
ja kodust
toitu pakkudes
kvaliteetsemaks ja toredamaks.

Ela Saku vallas ka registri andmetel!
Valla elanik ja kohaliku valla eelarve on ehk need aadressid, mille puhul on rahomavahel tihedalt seotud: iga aasta 1. jaa- vastikuregistris kirjas vaid Saku vald ning
nuari seisuga vaadatakse maksumaksjate puudub küla või tänav, maja- või korterinimekirjad üle ning kõik, kes on 1. jaanuaril
number. See muudatus puudutab
inimesi, kes on läinud rahvastikuregistrisse kantud aadressilt
Kui registreerite oma elukoha
elama teise kohta, kuid ei ole
Saku valda enne 1. jaanuari ehk
esitanud uue elukoha andveel detsembrikuus, laekub teie
meid
rahvastikuregistrisse
kandmiseks, mille tulemusetulumaks järgmisel aastal koduna endise eluruumi omanik
valla eelarvesse ja te annate selleon taotlenud aadressi muutga oma panuse valla arengusse.
mist. Sellisel juhul on inimene
jäänud rahvastikuregistrisse valla
registreeritud mõnele Saku valla aadressile, või asustusüksuse täpsusega. Kui elukoha
ongi Saku valla maksumaksjad. Sellest, et andmed kaotavad kehtivuse, toob see iniiga inimese maksud laekuksid selle kohali- mesele kaasa mitmeid ebameeldivusi: ta
ku omavalitsuse eelarvesse, kus ta tegelikult ei saa taotleda toetusi ega kasutada riigi ja
elab, peaks küll iga vallaelanik huvitatud valla pakutavaid teenuseid, näiteks ei saa ta
olema: kõik me soovime, et teed ja tänavad taotleda lasteaiakohta, elukohast sõltuvaid
oleksid korras, tänavavalgustus pimedal ajal toetusi, taotleda juhiluba või seda pikendapõleks, koolid ja lasteaiad saaksid remondi- da. Samuti ei saa niisugune inimene osaleda
tud, talvel teed lumest puhastatud jne.
valimistel.
2019. aasta algusest kaotavad kehtivuse
Kutsume kõiki neid, kes tegelikult elakohaliku omavalitsuse täpsusega aadressid vad Saku vallas, kuid on rahvastikuregistris
6
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mõne teise kohaliku omavalitsuse arvel, registreerima ennast veel selle aasta jooksul
Saku valla elanikuks. Samuti kutsume enda
elukohta registreerima neid inimesi, kelle
valla täpsusega aadress kaotab 1. jaanuarist
kehtivuse. Kui registreerite oma elukoha
Saku valda enne 1. jaanuari ehk veel detsembrikuus, laekub teie tulumaks järgmisel
aastal koduvalla eelarvesse ja te annate sellega oma panuse valla arengusse.
Elukohateate esitamiseks on neli
võimalust:
1.
täita
avaldus
paberkandjal
vallavalitsuses,
2. printida avaldus, täita ja saata see koos
isikut tõendava dokumendi koopiaga postiga vallavalitsuse aadressile Teaduse tänav
13, Saku alevik,
3. saata avaldus e-postiga digiallkirjastatult aadressile saku@sakuvald.ee,
4. esitada elukohateade elektroonselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.
ANNIKA VOOSEL
Vallasekretäri abi

TUBLID

Hea
sakuvallakas!

Meie staažikamad

„Tasakesti... tasakesti... lumi langeb rahuga. Ilm nii vaikne, ilm nii sume – lumel
aega langeda.“
Nii kirjutas Juhan Liiv 1904. aastal, mõtiskledes talvest. Eks me kõik loodame aasta
kõige pimedamal ajal oma kodudesse sellist jõulurahu. Kui uskuda ilmataati, võib
sel aastal tõesti imeline jõuluilm tulla ning
anda meile võimaluse hetkeks argised mured unustada ja pereringis mõnusad talvepühad veeta.
Uus volikogu on tänaseks saanud aasta jagu kokku kõlada, minu hinnangul on
Reformierakonna, Väikelinna ja Kodu
koostöö olnud konstruktiivne. Võtsime
sel korral kasutusse uue volikogu ja vallavalitsuse suhete mudeli – eesmärgiga hoida
suhtlus vallavalitsuse ja volikogu vahel operatiivne ja tõhus, on tänases vallavalitsuses
vallavanema abilisteks koalitsioonipartnerite esindajad. Tegevuskavasid paika loksutades on jätkunud pikki ja tuliseid arutelusid,
kus tihti arvamusi palju. Tunnustan kolleege, sest kõigil jätkus mahti aruteludesse süveneda. Usun, et tehtud otsused teenivad
kogukonda parimal moel.
Tegusa töö juures tuleb olla valmis ka
varem tehtud otsuseid ümber vaatama –
juhul, kui aeg ja kujunenud olukord seda
nõuavad. Heaks näiteks on sotsiaalmaja
jaoks meetmest rahastuse taotlemine: perioodi jooksul muutunud nõuete tõttu tuli
hoonele operatiivselt uus asukoht leida.
Maja, mis lahendab olulise murekoha meie
sotsiaalsfääris, loodame valmimas näha hiljemalt 2020. aastaks.
Heameel on tõdeda, et vaatamata pingelisele eelarvepositsioonile õnnestus uue
spordikeskuse ehituse algus aasta võrra varasemaks tuua. Arvestades senist koostöökogemust ehitajaga, peaks juba 2019. aasta
lõpus spordikeskuse saalid kõiki huvilisi
ootama. Seniks liigume Rabametsa terviseradadel ning rassime kenasti valgustatud
välijõusaalis.
Märkimist väärib ka toimekas opositsioon, kes on fraktsiooni loomisega toonud meie volikogusse Toompea poliitilised
tuuled. Loodan, et poliitilise manifesti raames ei unune ära kohaliku kogukonna

vajadused. Sakus on senini olnud hea tava,
et kõik osapooled kuulatakse ära ning head
mõtted lähevad töösse, sõltumata sellest,
kelle ideega tegemist.
Kaks-kolm järgnevat aastat on Saku
valda tehtavate investeeringute kogusumma märkimisväärne: selle perioodi jooksul panustame koos meetmetest taotletud
vahenditega meid ümbritsevasse elukeskkonda ligi 40 miljonit eurot. Esikohale
tuleb kindlasti tõsta valla lõunaosa praktiliselt tervikuna hõlmav ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine, mille
raames tehakse lisaväärtusena korda hulk
kilomeetreid täna kehvas olukorras olevaid tänavaid. Teine oluline maamärk on
järgmiseks sügiseks valmiv gümnaasiumihoone, kus meie lapsed saavad omandada
väärtuslikke teadmisi, mida eluteele kaasa
võtta. Kolmas märkimist vääriv objekt on
kindlasti uus spordihoone, mille valmimine
ei too sära silma ainult pühendunud spordiinimestele, vaid annab meile uue täiendava võimaluse kultuuri- ja vaba aja üritusi
korraldada.
Tänased mõtted sõlmin kokku president Lennart Meri tsitaadiga: „Muutuvas
maailmas võidab see, kes maailmaga koos
käib, käib natukene kiiremini kui maailm.
Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid
probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi,
mida elu talle seab.“ Usun, et seda mõtet
järgides saame kõik koos tõdeda, et Saku
vald on parim paik elamiseks, et meie kodu
on kõige kallim paik maailmas!
Häid pühi ja kaunist aastavahetust
kõigile!
TIIT VAHENÕMM
Vallavolikogu esimees

Saku Lasteaed Päikesekild võtab konkursi korras tähtajaliselt
tööle lasteaiaõpetaja. Tööle asumine 1.02.2019 . Avaldus, CV ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt
9.01.2019 aadressile paikesekild@sakuvald.ee.

Vallavalitsusel on kena komme tunnustada
valla logo kujulise hõbedase märgiga neid,
kes on valla heaks pikka aega töötanud.
Toome ära vallavalitsuse ja allasutuste töötajad, kes said staažimärgi 2018. aasta jooksul.
Marianne Rande 25
Heli Veersalu 20
Maire Laur 15
Chris Stroom 15
Ülo Lohk 15
Virko Kolks 15
Maigi Tenisson 10
Päikesekild
Piret Küünruss 30
Leevi Kaustel 25
Sirje Zimmer 25
Erika Rausberg 20
Erika Kaarepere 20
Gina Uusalu 20
Merlin Kaselaan 15
Anneli Koemets 15
Maimu Schmidt 10
Ilme Rahula 10
Maret Kaljo 10
Terake
Marge Eelma 30
Saku Gümnaasium
Inna Galkina 45
Marje Kaselaid 30
Sirje Õunroos 30
Eda Piisang 25
Reet Videse 25
Diana Põld 20
Tiiu Allikmaa 15
Eva Ool 15
Kaire Loonurm 15
Anton Noor 10
Gerrit Kanarbik 10
Anna Kikkas 10
Kurtna Kool
Terje Alev 30
Tiina Susi 15
Eda Arulaid 15
Maie Härmann 10
Helle Imme 10
Imbi Klaassen 10
Külli Kruus 10
Kajamaa Kool
Marika Tulupova 10
Saku Muusikakool
Tuuli Kopli 25
Veronika Tamm 15
Mart Süda 15
Vallo Mänd 15
Ants Reinhold 10
Saku Valla Spordikeskus
Kaarel Vilu 15
Saku Vallaraamatukogu
Anne Emmus 15
Küllike Printseva 15
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20. novembri istungil
Otsustati, et Saku Valla Noortekeskus
Sakus ja Kiisal suletakse 28.11, 27.12, 28.12
ja 31.12.2018 külastajatele.
MTÜ-le CC Rota Mobilis anti luba
08.05.2019 kell 16.30–20.30 Tammejärvel
maaüksusel Viimsi metskond 10 toimuva
MTB Škoda maastikuratta kolmapäevaku
läbiviimiseks (vastutab Alvar Suisalu).
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Sakus
Kivinuka põik 1, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Roobukal Põhjala põik
8 ja üksikelamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks Kiisal Lepa tn 11 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Kiisal Salumetsa kinnistul.
Anti nõusolek Sakus asuvate katastriüksuste Sarapuu tn 2, Sarapuu tn 4, Pähklimäe
haljak ja Kingu tänav piiride muutmiseks
ning määrati uute piiridega moodustatavatele katastriüksustele Sarapuu tn 2, Sarapuu
tn 4, Pähklimäe haljak ja Kingu tänav koha-aadressid ja sihtotstarbed.
27. novembri istungil
Saku valla 2018. a eelarve reservfondist
eraldati 16 650 eurot majandusteenistuse
tänavavalgustuse hoolduse eelarvesse Saku
vallale kuuluva tänavavalgustusvõrgu ekspluatatsioonikulude katteks.
MTÜ-le Saku Diabeetikute Selts eraldati
projekti „Kus suitsu, seal tuld“ kaasfinantseerimiseks mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist 710 eurot.
Kinnitati alates 1. jaanuarist 2019 õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus
kuus ühe õpilase kohta valla koolides: Saku
Gümnaasiumis 107, Kurtna Koolis 168 ja
Kajamaa Koolis 355 eurot ning lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus kuus ühe lapse kohta
valla lasteaedades: Kurtna Kooli lasteaias
265, Saku Lasteaias Päikesekild 303 ja Saku
Lasteaias Terake 301 eurot.
Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitati õppurite esindaja Kuldar Zilensk.
MTÜ-le Saku Sporting anti õigus paigaldada klubi toetajate reklaambännereid
Sakus Tallinna mnt 10 asuva Saku koolistaadioni piirdeaiale.
Anti projekteerimistingimused aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kiisal Kaja tn 25 ning üksikelamu ja
abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Kurtnas Mõisamaa kinnistul.
Nõustuti Saue Auto AS poolt
8
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kavandatava tegevusega. Saue Auto AS
taotleb Keskkonnaametilt jäätmeluba olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Harjumaal.
Nõustuti Maavarade OÜ geoloogilise
uuringu loa taotluse ja geoloogilise uuringu
loa andmise korralduse eelnõuga maavara
(liiva) tarbevaru uuringuks Saku vallas asuvas Männiku XII uuringuruumis. Loa väljastab Keskkonnaamet.
Nõustuti ASi TREV-2 Grupp maavara kaevandamise loa taotlusega ja sellega
seotud korralduse eelnõuga, mille alusel
on lubatud Saku vallas asuvas Liivalaia VII
liivakarjääris liiva kaevandamine tingimusel, et uuringuruumi asukohast tulenevalt kaasatakse menetlusse Tallinna
Linnavalitsus ja Kiili Vallavalitsus. Loa väljastab Keskkonnaamet.
Nõustuti YIT Infra Eesti AS-i maavara
kaevandamise loa taotlusega ja sellega seotud korralduse eelnõuga, mille alusel on
lubatud Saku vallas asuvas Talteri II liivakarjääris liiva kaevandamine tingimusel, et
loale kirjutatakse kaevandajale täiendava
tingimusena nõue, et kogu kaevandamisprotsessi vältel tuleb seirata võimalikke
veetasemete muutusi ja vajadusel võtta
tarvitusele abinõud, et oleks välistatud oht
Männiku järvistule ja infiltratsioonile. Loa
väljastab Keskkonnaamet.
Anti nõusolek Kirdalus Uus-Kirdemäe
ja Kirdemäe katastriüksuste piiride muutmiseks, määrati uute piiridega moodustatavatele katastriüksustele Uus-Kirdemäe ja
Kirdemäe koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Saku Vallavolikogu 21. juuni
2018. a otsuse nr 45 “Detailplaneeringu
kehtestamine” alusel Kasemetsas asuvate katastriüksuste AÜ Ilmarine II ja AÜ
Ilmarine II jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste Väikemetsa põik
34, Väikemetsa põik 13, Väikemetsa põik
11, Väikemetsa põik 9, Väikemetsa haljak, Timuti tee 1a, Timuti haljak, Timuti
tee, Väikemetsa põik ja Timuti tee 1b koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Tagadil asuva katastriüksuse
Viimsi metskond 39 jagamise tulemusel
moodustatavate katastriüksuste Viimsi
metskond 39, Viimsi metskond 315 ja
Viimsi metskond 316 koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Määrati Tammejärvel asuva katastriüksuse Viimsi metskond 10 jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste Viimsi
metskond 10 ja Viimsi metskond 314 koha-aadressid ja sihtotstarbed.
4. detsembri istungil
Reklaamtreiler OÜ-l lubati paigaldada 1.–
22.01.2019 Sakus Tallinna mnt 1a hoone
kõrval asuvasse parklasse 17,1 m2 suuruse

pindalaga reklaamtreiler.
2018. aasta eelarve tuludesse lisati Eesti
Noorsootöö Keskuselt laekunud 315 eurot Saku Valla Noortekeskuse eelarvesse
noortemaleva läbiviimiseks; SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus laekunud
538 eurot Saku Lasteaia Päikesekild eelarvesse projekti „Õppekäigud Eesti Loodusmuuseumi ja Nõmme Loodusmajja“
elluviimiseks; SA-lt Innove laekunud 3816
eurot Kajamaa Kooli eelarvesse projekti
„Kajamaa Kooli arendusprojekt uueneva
õpikäsitlusega seotud organisatsioonikultuuri muutmiseks ning piirkondliku kaasava haridusega seotud koostöö alustamiseks
Kajamaa Kooli ja Kurtna Kooli õpetajate
õpikogukondades“ elluviimiseks; SA-lt
Archimedes laekunud 6219 eurot Saku
Gümnaasiumi eelarvesse rahvusvaheliste õppimis- ja õpetamistegevuste toetuseks; Haridus- ja Teadusministeeriumilt
laekunud 5261 eurost lisati Saku Lasteaia
Päikesekild eelarvesse 3600, Saku Lasteaia Terake eelarvesse 555 ja Kurtna Kooli
eelarvesse 1106 eurot 3-7aastastele lastele
eesti keele õppe korraldamiseks eesti keelest erineva õppekeelega rühmades.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Männikul
Tooma tee 35a, abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Kasemetsas Uus-Kiipsu
ning üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Rahulas Vahtramõisa ja
Vahtrakangru kinnistutel.
Muudeti Saku Vallavalitsuse 30.10.2018
korraldusega nr 646 antud projekteerimistingimusi üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Kasemetsas Timuti tee 20
kinnistul.
Kooskõlastati soojussüsteemi puuraukude asukoht Saue küla Peetri kinnistul
tingimusel, et puuraugud jäävad ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist ülespoole.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Jälgimäel Mulgi kinnistul.
Saku Vallavalitsuse 12. detsembri 2006
korralduse nr 1229 “Detailplaneeringu
kehtestamine” alusel määrati Tänassilmas
asuvate katastriüksuste Linamäe tn 1 ja
Linamäe tn 1a liitmise tulemusel moodustatava katastriüksuse Linamäe tn 1 koha-aadress ja sihtotstarve.
Jälgimäel paiknevatele detailplaneeringujärgsetele liikluspindadele määrati nimedeks Lepatriinu tee ja Lepatriinu põik.
Anti nõusolek Jälgimäel asuva katastriüksuse Rehepapi jagamiseks ning määrati
jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste Rehepaja, Rehepapi, Rehekoja ja
Rehetee koha-aadressid ja sihtotstarbed.
6. detsembri istungil
Otsustati korraldada

täiendav

avalik

PLANEERINGUD

konkurss Saku Päevakeskuse juhataja ametikoha täitmiseks, kehtestati juhataja kvalifikatsiooninõuded ja konkursi läbiviimise
kord ning moodustati konkursikomisjon.
11. detsembri istungil
Kinnitati Kiisa Rahvamaja näitlejate ettevalmistusruumi kasutamise rendi hind 10
eurot päevas. Hind sisaldab kommunaalteenuste kulu ja ruumi heakorrateenuste
maksumust. Ruumi kasutatakse juuksuriteenuse osutamiseks.
MTÜ-le Koerteklubi Articus anti luba
19.–20.01.2019 kella 8–20 Kurtna maneežis MTÜ Articus sertifikaadiõigusega
Saksa Lambakoerte erinäituse läbiviimiseks
(vastutab Ants Ruven).
Toomas Vitsutil lubati paigaldada 11.–
23.12.2018 Sakus Tallinn-Saku-Laagri tee
ja Põik tänava vahelisele haljasalale 18 m2
suuruse pindalaga reklaamtreiler ja OÜ-l
Domus Kinnisvara Vahendus 01.01.2019–
30.06.2019 Sakus Lepiku haljaku kinnistule
4,1 m2 suurune reklaamkandja.
Anti projekteerimistingimused üksik
elamu ja abihoonete ehitusprojekti koos-

tamiseks Kasemetsas Väikemetsa tee
11 kinnistul, üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Tõdval Rajametsa kinnistul,
aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Sakus Mõtuse tn 2 kinnistul ja
abihoone ehitusprojekti koostamiseks Kasemetsas Käopesa põik 18 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Kurtnas Viimsi metskond 46 ning
Metsanurmes Rehemetsa puurkaev ja UueRehemetsa kinnistutel.
Määrati Saku Vallavolikogu 23. augusti
2018. a otsuse nr 76 “Detailplaneeringu
kehtestamine” alusel Jälgimäe külas asuvate
katastriüksuste Trahteri, Lepatriinu, PärtlaTõnu, Pääsuvälja ja Jõenurme jagamise
tulemusel moodustatavate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Jälgimäel asuva katastriüksuse Saare
uueks lähiaadressiks määrati Mõisavahe tee
10.
Anti nõusolek Roobukal asuva katastriüksuse Tikase jagamiseks ning määrati
jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
KRISTA LORD

Aasta tegu
Konkursile Saku valla aasta tegu 2018
esitasid vallaelanikud 9 ettepanekut.
Nüüd on kõigil rahvastikuregistri järgi
Saku valla elanikel võimalik kuni selle
aasta lõpuni hääletada, milline tegu saab
tänavu aasta teoks. Hääletamiseks tuleb
ID-kaardiga sisse logida kodulehel www.
sakuvald.ee. Aasta teo tiitli annab kätte
volikogu esimees vabariigi aastapäeva
aktusel 22. veebruaril.
• Kirdalu-Kurtna-Kiisa tee remont
• Kiisa taluturg OTT igal esmaspäeval
• Saku gümnaasiumi võistkonna
4. koht EV100 teatejooksul 100x1000
• Saku välijõusaali avamine
• Naiskodukaitse Saku jaoskonna
taasasutamine
• Madalseiklusraja rajamine gümnaasiumi juurde
• Uisuvälja rajamine ja -laenutuse avamine tenniseväljakutel
• Tervisetare Nööp ja Merle Paldroki
MakeUp & Hair avamine
• Mandolinifestival 2018

Projekteerimistingimused
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu
olemasolul arhitektuuriliste, ehituslike või
kujunduslike tingimuste täpsustamiseks
Saku vallas Rahula külas Pihlaka tee 19
(katastritunnus 71801:003:0402) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
13.11.2003 otsusega nr 88 kehtestatud
Pihlaka ja Saare kinnistute ning Rahula
kinnistu osa (taotletav nimi Metsa) detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 12.
Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt
korraldatakse
projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena.
Alates 02.01.2019 kuni 16.01.2019
korraldatakse
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil
ning valla kodulehel avalik väljapanek.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse
ehitise katusekallet.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt
http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine

täpsustamiseks Saku vallas Saustinõmme
külas Õie tee 4 (katastritunnus
71801:001:1223) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
27.10.2009 korraldusega nr 882 kehtestatud Õie tee 1, Õie tee 2, Õie tee 3, Õie tee
4, Õie tee 5, Õie tee 7, Õie tee 9, Õie tee
11, Õie tee 12, Õie tee 13, Õie tee 14, Õie
tee 15, Õie tee 16, Ristiku tee 1, Ristiku tee
3, Nõmme tee 4, Nõmme tee 6, Nõmme
tee 8 kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 05. Ehitusseadustiku §
31 lõikest 1 tulenevalt korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud
menetlusena.
Alates 02.01.2019 kuni 16.01.2019
korraldatakse
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil
ning valla kodulehel avalik väljapanek.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse
ehitise kasutamise otstarvet.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt
http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine

olemasolul hoonestusala nihutamiseks ja
suurendamiseks, arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks ning krundijaotuse täpsustamiseks
Saku vallas
Tänassilma külas Kokasauna põik 7
ja 9 (katastritunnused 71801:001:1115 ja
71801:001:1116) kinnistutel.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
19.01.2010 korraldusega nr 50 osaliselt
kehtestatud Kokasauna, Kokasauna tee
3 ja Kõlviku kinnistute detailplaneeringu alal asuvate kruntidega pos 8 ja 9.
Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt
korraldatakse
projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena.
Alates 02.01.2019 kuni 16.01.2019
korraldatakse
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil
ning valla kodulehel avalik väljapanek.
Projekteerimistingimustega nihutatakse ja
suurendatakse hoonestusala 10% ulatuses,
täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke
tingimusi ning krundijaotust.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteeVt
http://www.sakuvald.ee/
rimistingimuste taotlus - detailplaneerin- Saku Vallavalitsusele on esitatud projektee- projekteerimistingimuste-avalikustamine
gu olemasolul ehitise kasutamise otstarbe rimistingimuste taotlus - detailplaneeringu
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Vaata päkapikku!

Lund ei ole, ehkki vahel on puud härmas
ja teed libedad. On jõulukuu – detsember.
Varsti on jõulud ja kas seekordki lumeta... Sellised mõtted ekslevad peas. Samas
otsime jõulutunnet, valgust, rahu. Lapsed
ootavad päkapikke kõigest hoolimata.
Eks olegi jõulud kõige enam lastepühad.
Lapsed oskavad kõike nautida kui esmakordset, igast hetkest rõõmu tunda. Ka
täiskasvanute sees elab vahel lapsemeelsust
ja kes teab, võibolla vahel ka natuke päkapiku- ja jõuluvanausku.
Meie lasteaias Terake käis jõulukuu-eelne sättimine juba novembrist. Kunstitoas
õpetaja Piretiga meisterdati, ka rühmades
toimetasid suured ja väikesed nobenäpud,
tehti ettevalmistusi näidenditeks, harjutati
laule ja luuletusi.
Kohe detsembri esimesel nädalal avaski kaheks päevaks uksed Päkapikukohvik.
See on meie majas iga-aastane traditsioon
olnud. Aga iga kord on eriline: alati on
midagi natuke teisiti ja midagi natuke
vanamoodi.
Lapsed tõid muusikaõpetaja Sirje ja
võimlemisõpetaja Liisi juhendamisel vanemate ette vahvad tantsud ja laulud.
Üheskoos käidi kohvikus ostlemas ja veeretati loosimängus täringut. Kohviku müügilaudu aitasid suupistetega täita vanemad,
laste poolt olid erinevad meisterdused.
Päkapikukohvikust saadud tulu eest
tahame osta lasteaia õuealale mõne uue
atraktsiooni.
Meie maja jõulupõnevused jätkuvad aga
terve kuu vältel jõulunäidenditega, mida
rühmad etendavad nii teistele lastele kui
ka vanematele. Lastel on põnev vaadata ja

Pöialposid kuuske toomas.

Klausi rühma jõuluetendus.

teiste esinemistest õppida ning esinemiskogemust ja julgust saada.
Veel üks eriline traditsioon Terakese
majas on jõulukuuse toomine igasse rühma. Nii käisimegi võimlemisõpetaja eestvedamisel oma Pöialpoiste rühmaga metsast
jõulukuuske valimas ja rühma toomas.
(Loomulikult olime enne küsinud ja saanud
RMK-lt loa.) See oli eriline kogemus lastele
ja endale ka. Ikkagi päris kuusk!
Päkapikud piiluvad siiski kogu aeg ja
pistavad sussi sisse üllatusi. Ühel päeval
oli päkapikk jätnud lastele kirja, et nad on
tublid olnud ja et ta saadab jõuluvana nende poole teele. Vaata päkapikku! See oli
üllatus! Jõuluvana külastas iga rühma eraldi ja nägi niiviisi ka laste tegemisi rühmas,

pilte, meisterdusi ja seda uhket kuuske,
mis lapsed ise olid toonud ja ära ehtinud.
Päkapikud ju kogu aeg räägivad jõuluvanale, mis lapsed teevad, nüüd nägi ta ka oma
silmaga.
Soovime, et jõulutunne jääks lastele
südamesse alatiseks ilusa mälestusena ka
siis, kui nad on täiskasvanud. Et lapsed
oskaksid seda headust, hoolivust, erilisust
oma lastele edasi anda. Soovime, et keegi
ei ehiks jõulukuul tigedusepuud, vaid ikka
headuse-, südamlikkuse-, mõistmisepuud.
Meie õpetame lapsi ja õpime väga palju
ka neilt. Soovime, et head tunded jääksid
kestma meis kõigis.
TAISI TAMME
Pöialpoiste rühma õpetaja

Terakeses oli ka sel aastal Päkapikukohvik. Fotod: Taisi Tamme
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Päikesekild on hea lasteaed
Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas Saku
lasteaeda Päikesekild kui head väärtustega
lasteasutust. Auhind anti üle 6. detsembril Eesti Rahva Muuseumis konverentsi
„Eesti 2035, väärtuspõhine vaade haridusele“ raames.
Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud
ja tunnustanud lasteaedade ja koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009, igal aastal on toimunud konkursid „Hea lasteaed
kui väärtuspõhine lasteaed“ ja „Hea kool
kui väärtuspõhine kool“. Konkursist on
kasvanud osalevate lasteasutute jaoks protsess, mille käigus analüüsitakse oma tegevust, tuuakse esile väärtused, tugevused ja
omapära ning seatakse sihte edaspidiseks.
Konkursitöö kokkukirjutamiseks tuleb
palju tööd teha, kuid samas aitab niisugune põhjalik eneseanalüüs ka oma häid külgi
näha ning annab võimaluse kitsaskohad
välja selgitada. Teiste konkursil osalenud
lasteasutuste analüüse lugedes saab aga
häid mõtteid, mida ju kuidas edaspidi teha.
Ka käesoleval aastal konkursil osalenud
Päikesekillu töötajatel tuli oma majas toimuvast põhjalik pilt anda: konkursitöös on
ära toodud, millised väärtused lasteaias on,
mida nende kujunemiseks tehakse ja kuidas tulevikuks eesmärke püstitatakse. 29
lehekülje pikkust põhjalikku analüüsi lugedes jäävad kõlama märksõnad turvalisus,
inimlikkus, usaldamine, vastastikune austus
ja austus elu ees. Torkab silma, et lasteaias
on tähtsal kohal loodus ja puhas keskkond,
hinnatakse liikumist ja tervislikke eluviise.
Kõik oluline antakse lapsele edasi ennekõike läbi mängu – lapse väärtused kujunevad
mängides. Kasvatustegevuses peetakse
tähtsaks lapsevanemate rolli ja kaasamist.
Päikesekillu konkursitöö koostasid juhataja Tiiu Rõuk, rühmaõpetajad Elsi Medina
ja Margot Kaselaan ning õppealajuhataja

Maarika Liivik, kes töö lõpuks kokku kirjutas. Eelnenud analüüsiprotsessis ja tulevikusihtide seadmisel lõi kaasa kogu
lasteaiapere.
Tiiu Rõugu sõnul tähendab väärtuskasvatus lasteaias mitte ainult oluliste väärtuste
loetlemist, väärtuste märkamist ja nende
üle arutlemist, vaid ka lapsekesksust, süsteemsust, järjepidevust, kõikide osapoolte
kaasatust ja asjadest sarnast arusaamist.
„Väga oluline on oma tegusid ja tegutsemisaluseid mõtestada ning praktilistes
valikutes tõepoolest kokkulepitud väärtusest lähtuda ja nende järgi käituda,“
rääkis Päikesekillu direktor. „Konkursil
osalemine, konkursitöö kirjutamine oli tegelikult põhjalik eneseanalüüsi protsess,
mis võimaldas näha ja aru saada, mida ja
kuidas on seni tehtud ning mida teha, et
saada paremaks, et vähendada lõhet väärtusalase ilukõne ja tegelike valikute vahel
ning mõista, et koos lastega olemine seab

Ujumistund

Pisikesed päikesekillud söömas. Fotod: Inna Mikli

Päikesekillus tähtsustatakse mängu. Konkursitöö foto.
kõrged nõudmised meie endi käitumisele ja
suhtumiste väljendamisele. Lapsed aduvad
täiskasvanute väärtushinnanguid ka ilma
sõnadeta. Tänased lapsed, kes praegu meie
mõjuväljas on, kelle inimeseks kujunemise teel saatjateks ja suunanäitajateks me
oleme, on mõne aja pärast otsustajad, on
ühiskonnas arvamuste-hoiakute kujundajad. Konkursi käigus arutasime ja leppisime
kokku, kuidas ja millega aitame täita nende laste varalaegast, kus lisaks teadmistele ja oskustele
on olemas vaimu ja
hingeväärtused, mis
aluseks õnnelikuks
olemisele, oma tee
leidmisele,“ rääkis
Tiiu rõuk.
INNA MIKLI
Eetikakeskuse
diplom
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Pranko Kõrgesaar
kihutab kellaga võidu
Järjekordne võistlushooaeg autospordis,
Pranko Kõrgesaare jaoks juba seitsmes, on
läbi saanud, võidu on sõidetud ja sõite on
võidetud. Kes on see noor mees punaste
autode rooli taga?
Pranko Kõrgesaar on 17aastane Saku
Gümnaasiumi 11. klassi õpilane, kelle suureks hobiks ja kireks on autosport. Võidu
nimel! Üles on Pranko kasvanud peres, kus
juba enne tema sündi rallispordiga tegeleti.
Talle on isa Priidult geenidega kaasa antud tahe ja oskus tegeleda just selle alaga.
Omal ajal Eesti meistrivõistlustel neli hooaega võistelnud ja karikaid võitnud ekipaaž
– piloot Madis Mägi ja kaardilugeja Priit
Kõrgesaar – oli Prankole suureks eeskujuks, otsustamaks just võidusõidu kasuks.
Noor mees sõidab jäärada, osaleb rahva
sprindis ja rahvarallidel, võistleb noorte-,
J18 (kuni 18aastaste) ja tagaveoga masinate
klassis.
Erinevad masinad, erinevad sarjad
Pranko alustas seitsme aasta eest oma isa
juhendamisel. Esimeseks autoks valis isa
Priit talle BMW E36 Compacti, masina,
mis väike, piisavalt võimas ja tagaveoline.
Esimene võistlus oli vanemate sünnilinna
Põltsamaa lähedal Piiroja rallikrossirajal,
Pranko võitis kohe noorte arvestuses kolmanda koha karika.
Kahe aasta eest sai Pranko sprintide
tarbeks BMW E30 Coupe, mis kaalult kergem ja mille mootor krapsakam. Masinaga
oli kõvasti tööd ja ümberehitamist, märkimisväärselt olid nii selle kui ka teiste võistlusautode juures abiks Raul Kull ja Hendri
Korju Kullipesa Customsist ning Madis
Mägi ja Valdek Eesalu. Pranko veetis päevi
ja öid koos isaga garaažis, vigadele lahendusi otsides ning BMW foorumites infot
läbi töötades kulus loendamatu arv tunde.
Nüüd on kõik oma kätega tehtud, igast
auto vidinast on noorel mehel ülevaade, see
annab võistlustel kindlustunde.
Jääraja tarbeks on Prankol juba aasta
Toyota MR2, millel paremate tulemuste
saavutamiseks lisaks tagaveole ka mootor
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taga. Esimesel võistlusel tegi üks korraldaja
suured silmad: “Mis siis nüüd? Kogu aeg
sõidate Bemmidega, nüüd äkki Toyota?!”
“Me oleme solidaarsed Ott Tänaku ja
Martin Järveojaga, läksime Toyotasse üle!”
vastas Pranko. Valik õigustas end kuhjaga:
talvel saab sõita jäärajal ja suvel autot kabrioletina linnatänavatel kasutada.
Jäärajal on isa ja poeg Toyota roolis
konkurendid, rahvasprindis on BMW E30
Pranko päralt. Rahvarallil sõidab BMW
E36-ga ekipaaž Kõrgesaar – piloot Prankol
on kaardilugejaks isa Priit.
Samal ajal kui Pranko koos Priiduga
Piiroja rallikrossirajal alustas, tegid seal
oma debüüdid ka tema ema vennad
Kristjan ja Kristen Priilinn ning nende sõber Keio Priimats. Võistlusautodeks olid
neil Žigulid. Nüüd võistlevad kõik viis
võistkonnas, mil nimeks KTP Rally Team.
Tiimitööl ja kambavaimul on meeletu jõud.
Näiteks rajalt boksi tulles räägivad mehed
kurvide läbimisest ja tee olukorrast, teevad
plaanides kiired korrektiivid. Iga vooruga
parandavad nad nii aega, kord sekundi,
kord sajandiku. Nii need pjedestaalikohad
tulevad!
Edukas hooaeg
Võistlused erinevates Eestimaa paikades,
trennid Vasalemma rallikrossirajal ja Laitse
RallyPargis, eesmärgiks sõita, sõita, aina
sõita. Nii tulevad kogemused ja tulevad
tulemused!
Pranko arvates on edasiviivaks jõuks
ühelt poolt julged eesmärgid, teiselt poolt
tiimitöö, kuid ülioluline on ka perekonna pühendumine ja fännide toetus. Noor
mees tunnistab, et tema suurimaks fänniks
on ema, kes küll aeg-ajalt oma emotsioonidega „üle võlli paneb“, aga poeg annab
andeks: „Ta on ju minu ema!” Pranko räägib, et väga hea tunne on, kui finišis ootavad sõbrad, pereliikmed ja fännid, kes
siis, kui pjedestaalile hüütakse, tema nime
kuuldes meeletult aplodeerivad. Pärast võidukat nädalavahetust uurib koolis klassijuhataja Anna Kikkas:”Kuidas läks, Pranko?”

1. detsembril toimunud Eesti autospordi tähtede galal vestles Eesti
Autospordi Liidu president Ari
Vatanen Pranko Kõrgesaarega, kiitis
tema senist arengut ja sihikindlaid
tulevikupüüdlusi.
Unistada tulebki suurelt!
Esimene koht paneb õpetaja silmad särama
ja suu naeratama.
Lõppenud hooajaga saab Pranko igati rahule jääda: 31 võistlust, nendelt 12
esimest, 5 teist ja 9 kolmandat kohta. Ja
ei ühtegi katkestamist! Hooaja paremaid
tunnustati autospordi tähtede galal. Sel
aastal sai Pranko Eesti Autospordi Liidu
rahvasprindi karikavõistluste sarjas J18
võistlusklassis esimese koha ja oli rahvaralli karikavõistlustel J18 võistlusklassis koos
kaardilugejast isaga kolmas. Pranko võitis
nii Lääne regiooni meistrivõistluste kui ka
Helmet Palmi mälestusvõistluste rahva
sprindi sarja J18 arvestuses. Lisaks sai ta sel
hooajal Laitse RallyPargi sprindis tagaveoga masinate klassis kolmanda koha.
Uus hooaeg toob muutusi KTP Rally
Teami garaaži – läheb uue, järjekorras
neljanda BMW ehitamiseks. Ikka selleks,
et sammuke edasi liikuda. Uus auto annab võimaluse Eesti meistrivõistlustel
debüteerida.
MARCELA KÕRGESAAR

PERSOON

Hetk võistlustelt, roolis Pranko Kõrgesaar. Fotod: erakogu

QR-koodilt avaneb
video – vaata, kuidas
Pranko 7 aasta jooksul kellaga võidu on
sõitnud.

Pranko rallipark

wPrankol on õnnestunud saada
koolitusi nii endistelt kui praegustelt tipptegijatelt-autosportlastelt,
teda on õpetanud Margus Murakas,
Urmo Aava, Sander Pärn, Karl
Kruuda ja Egon Kaur. Nende sõnul
on praeguste noorte sõitjate näol
peale kasvamas väga tugev põlvkond
rallisportlasi.
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Aigi Põllu
Saku naine Aigi Põllu teeb
käsitöökotte, tema käe all valmivad ridikülid sobivad piduliku riietuse juurde, igaüks
neist on ainulaadne.
Majandus
hariduseg a

Aigi
ei ole
kunagi
käsitööd
õppinud,
kuid meisterdada on talle alati
meeldinud. Müügi
valdkonnas töötades
tekkis tal soov luua ka
ise midagi kaunist – säravat, edevat ja pilkupüüdvat,
kuid samas ka praktilist. Aga

valmistab käsitöökotte
idee jäi sinnapaika, sest kunagi
ei jätkunud aega. Paari aasta
eest tuli appi õnnetu juhus –
Aigi murdis jalaluu. Ta pidi
kaks kuud kipsiga kodus olema, aega oli äkki liigagi
palju. „Siis hak-

ridiküle, ta on osalenud messidel, teinud
koostööd moeäriga, valmistanud tellimustöid. „Heegeldan erilise tugeva tehnikaga
koti ning kaunistan tikkides klaaskivide ja
litritega. Ridiküli sünniprotsess on üpris pikk, kuid lõpuks valmib ainulaadne sära ja luksust kiirgav aksessuaar,
mis sobib oivaliselt teatrisse, pidulikule vastuvõtule, ööklubisse,
õhtu- ja pulmakleidi juurde,“ iseloomustab Aigi oma ridiküle. Ta
räägib, et on mõelnud ka teistsugustest kottidest: „Tulevikus
tahan ka argipäevasemaid ja suuremaid kotte teha, kuid ikka heegeldatud
pinna, litrite ja kivikestega.“
kaAigi Põllu kotte saab imetleda tema FB
s i n ja
Instagrami
lehtedel.
nokitse- INNA MIKLI
ma ja nii
valmis esimene kott,“
meenutab
ta
nüüd. Kahe aastaga on Aigi teinud
palju erinevaid

Urve Kaljo meisterdab nukke
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Kuum suvi ja värviküllane sügis on jäänud
seljataha, sügistuuled on puudelt viinud
viimased leheräbalad ja päike näitab üha
harvemini oma pühapäevast palet. Kui aiatööd tehtud, saagid purki pandud ja lehed
kokku riisutud, võib kätte võtta pooliku
kudumistöö ja lugemist ootavad raamatud.
Saku eakate päevakeskuse nobenäppudel
valmivad kindad, sokid, sallid, mütsid oma
perele üllatuseks ja jõuluvana kingikotti.
Lisaks tarbeesemetele võib aga kingikotist
leida mõne väikese loomakese või koguni
elevandi. Selliste asjade andekas meister
on endine Juuliku tomati- ja kurgikasvataja
Urve Kaljo. Tema käes leiavad kõik värvilised lõngajupid uue elu. Urve hobi on kududa igas suuruses nukke – lasteraamatute
tegelasi ja loomi hiirekestest, ämblikest,
jänestest, koertest ja kassidest naljakate
paksude elevantideni. Eriti populaarne
nukk on triibuline Sipsik. Urve käsitööde
esmased tarbijad on aegade jooksul olnud
tema neli tütart, nende kaheksa last ja viis
lapselapselast. Kuid pehmete mänguasjade
omanikuks on saanud ka tema sõprade ja
tuttavate lapsed, neid jätkub ka müügiks.
Urve lõbusatest meenetest on olnud päevakeskuse saalis huvitavaid näitusi.
ERIKA VESIK

Jaak Kinga mälestused
Minu muusikaline tegevus Sakus kestis
1966. aasta sügisest 2009. aasta 31. maini.
Seega 43 aastat.
Lõpetasin Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1962. aastal metsasarve erialal orkestrandi ja pedagoogi kvalifikatsiooniga.
Juba 1957. aasta sügisel sain konkursi korras Estonia teatrisse orkestrandiks, töötasin
seal aastani 1972.
Täitsa juhuslikult sattusin 1966. aasta sügisel Saku 8-klassilisse kooli. Kuulsin, et kooli laos seisab komplekt puhkpille. Direktor
Vello Juurikuga saime kokkuleppele, et
hakkan puhkpilliorkestrit looma. Olude
sunnil pandi mind ka VII ja VIII klassis
laulmistunde andma, lisaks lugesin VIII
klassis muusikaajalugu. V klassi poistest
leidsin 11 puhkpillihuvilist. Juba nääripeol
esitasime esimesed kolm lihtsamat pala.
Olin nõnda kolm aastat poisse õpetanud, kui tekkis vajadus süvendatud pilliõpetuse järele. 1969. aasta sügisel saigi
moodustatud puhkpilli eriklass, mis töötas lastevanemate kulul. Õppemaks oli
25 rubla kuus. See klass töötas täpselt 10
aastat, väga palju pillimehi sai välja õpetatud. Kutsusime teatrist puupille õpetama algul Heiti Malmi, kuid tema läks ära
Vanemuisesse. Siis tuli Madis Smidt, kes
oli hulk aastaid ka abidirigent. Need 10
aastat olid väga töised: orkester laienes iga
aastaga ja esinemisi kogunes hulganisti.
Traditsiooniks said igasuvised nädalased
orkestrilaagrid küll Saaremaal, küll Peipsil
Salu saarel, küll Võrtsjärve ääres, Neemel,
Väänas jõe ääres, mitu korda Kihnu saarel… Need olid töölaagrid – iga päev olid
pilliharjutused ja laagri lõpul esinesime.
Ükskord oli torm ja me ei saanud Kihnust
tulema. Toit sai otsa ja lõpuks tõi kalalaev
meid Pärnu asemel Tõstamaa sadamasse.
Tellisime siis koolibussi Tõstamaale ja lõime ajaviiteks kai peal pillilood lahti. Samas
oli kalasuitsutustsehh ning poistele toodi
sealt kohe kaks kasti sooja suitsuräime. Oli
see alles pidu!
1971. aastal sai moodustatud II puhkpilliorkester Saku, mille koosseisus olid vilistlased ja endised Sakus elavad pillimehed.
Proovid toimusid algul õlletehase pritsikuuris, hiljem kooli internaadis. Orkester
oli algul 16. autobaasi, siis Maaviljeluse
Instituudi klubi ja lõpuks Saku Õlletehase
alluvuses. Hiilgeaegadel, kui kaks orkestrit
sai kokku pandud, oli mängijaid 60 pillimeest. Esinemisi oli väga palju, näiteks ühel
aastal 22. Osalesime Saku laulupäevadel,

puhkpillipäevadel, üldlaulupidudel, paraadidel. Käisime Pärnus ja Narva-Jõesuus.
1972. aasta sügisel tulin teatrist, kus olin
15 aastat mänginud, ära, ja pühendusin ainult vaskpillimängijate väljaõpetamisele.
1977. aasta sügisel valmis Saku keskkooli
uus õppehoone ja siis paranesid ka orkestrite töötingimused. Saime kasutada suurt
saali – päeval harjutas seal kooli orkester,
2 korda nädalas olid õhtul puhkpilliorkestri
Saku proovid.
Orkestrite tegevus hakkas allamäge
minema 80. aastate lõpupoole. Puhkpilliorkestri Saku tegevus lõppes 1986. aasta
kevadel, selle koosseisu viimane mäng oli kõik, ka vanad koolipinkide lauaplaadid sai
minu 50. sünnipäeval õlletehase saalis.
seintesse pandud. Talvel kõvema külmaga
jäätusid veetorud kinni, siis tõin ämbritega
1979. aasta suvel tegi Ene Raid vett kõrval asuvast Vahur Vurmi majast nii
Kultuuriministeeriumist mulle ettepane- kohvi joomiseks kui WC tarbeks.
ku luua Sakku laste muusikakool. Väikese
mõtlemise peale võtsin ettepaneku vastu ja Aastad möödusid ja hakkasin mõtlema uue
minust sai kooli direktor, pidasin seda ame- maja ehituse peale. I projekt sai tehtud, et
tit 30 aastat. Kooli avasime 68 õpilase ja 8 ehitada sama koha peale, kus olime. Siis
õpetajaga. Kasutasime keskkooli ruume ja läks sõda lahti, kõrval oleva maja elaniüle Saku muid kohti. Hirvo Mespak ja Tiit kud protestisid vallas, olid vastu. Seejärel
Juurikas tegid trompeti- ja klarnetitunde õl- oli plaan ehitada keskkooli ja õlletehase
letehase 7. korruse saalis, Juss Kauts flöödi-, lasteaia vahele soojatrassi äärde. Projekt
klarneti- ja löökriistade tunde kodus keld- oli päris huvitava lahendusega, korraliku
ris, Ines Maidre klaveritunde Pioneeride saaliga, kuid ei saanud kahjuks teoks. III
majas. Nii see elu käis. 1983. aastal saime variant tuli Arvo Pärniste poolt, ta pakoma kasutusse endise kooli internaadi maja kus, et gümnaasiumi renoveerimise käigus
aadressil Aiandi 2b, seal olime ligi 20 aastat. võiks ehitada samasse kompleksi söökla
Tookord elasid seal veel mõned õpetajad peale II korruse. See sai teoks ning Saku
ka. Vähehaaval saime hakata suuri ruu- Muusikakool oli esimene kaasaegne spetme väiksemateks klassideks ehitama. Läks siaalselt muusikakooliks ehitatud hoone
mitu aastat, enne kui terve maja meie kä- vabariigis. Koolimaja sai projekteeritud 130
sutusse sai. Ehitasime läbi maja koridori ja õpilasele. 4. jaanuaril 2002 kolisime sisse.
uued ahjud. Viiuliklassi ahju slepe läks üle Tagantjärele vaadates tulid esile ka mõned
solfedžoklassi, pikkust oli sel üle 3 meetri. puudused: klasside uksed oleks võinud olla
Oleks seda mõni tuletõrjekontroll näinud, topelt ja saali taga oleks võinud olla pillide
oleks kool päevapealt kinni pandud! Ahjud hoiuruum. Muidu oli kõik vajalik olemas:
ajasid pigi välja, kuna köeti turbabriketiga. 12 klassiruumi, kammersaal, õpetajate
Olude sunnil pidin ise kütmisega tegelema. tuba, direktori kabinet, noodikogu, pillide
Hakatuseks tõin puid autoga Viljandimaalt hoidla ja väikesed abiruumid. Kool on väga
oma suvekodust. Kooli peale oli vaid üks hästi kõigi pillidega varustatud.
töötav WC, seegi kuiv, hiljem sai see orkestPuhkpilliorkester Saku alustas jälle tööd
rimeeste abiga vee peale ümber ehitatud.
2003. aastal. Ka orkestril on väga head
Selles majas oli meil 7 klassiruumi, di- uued pillid.
rektori kabinetis olid ka pidevalt tunnid.
Oli ka tilluke õpetajate tuba. Maja olukord Orkestri juhtimise lõpetasin 2008. aasta jaaoli üsna hull: katus lasi vihma läbi, sol- nuaris pärast infarkti 27. novembril 2007.
fedžoklassis oli vesi armatuurides, suures Dirigendi kohale asus siis Ants Reinhold.
klassis, nn saalis, jooksis vesi lausa sorinal. Saku Muusikakooli juhi kohalt lahkusin
Lõpuks sain aastatepikkuse lunimise peale 2009. aasta kevadel. Muusikakoolis on õpiKultuuriministeeriumist eterniidi ostmi- laste arv pidevalt kasvanud, lõpetajaid oli
seks limiiti. Ise panime katuse peale. Mitu 2009. aasta seisuga 222. Minu järeltulijaks
aastat käis pidev ehitamine, selleks sai ma- sai flöödieriala õpetaja Tauno Valdna, kes
terjali lammutatud aiandis olevast vanast töötab direktori ametikohal alates 1. juunist
majast ja kooli tööõpetusmajast. Käiku läks 2009.
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Saku Gümnaasiumi võistkond on Harjumaa parim
14. novembril toimus Keila kooli võimlas Harjumaa 2018. aasta koolidevaheliste
korvpallimeistrivõistluste finaalturniir 8.–9.
klassi poistele. Viie parema kooli hulgas
osales ka Saku Gümnaasiumi võistkond,
kes tuli Harjumaa meistriks.
Kõik viis võistkonda mängisid omavahel läbi. Esmalt alistasid Saku poisid
Viimsi tulemusega 27:22 (Robin viskas
10 punkti, Villem 5, Geir Hans 4). Päeva
teises põnevusmängus alistati Keila kool
22:20 (Villem 10, Robin 6, Ramon Egert 3
punkti). Kolmandas mängus kohtuti Kose
Gümnaasiumiga. Saku poisid ei olnud
selleks mänguks valmis ning õpetaja andis rohkem võimalusi vahetusmängijatele.
Kaotus tuli numbritega 19:24 (Geir Hans
6, Robin 4, Egert 3 punkti). Seejärel tuli
kohe võistelda Jüri Gümnaasiumiga. Mäng
oli väga raske ja põnev. Kaks minutit enne
normaalaja lõppu olid Saku poisid ees
27:20 aga edasi lasti vastased järele. Jäi veel
17 sekundit, aga õnneks Jüri poisid viskele ei jõudnud ning mäng tuli Sakule 30:26
(Robin 17, Hugo 6, Villem 5 punkti).
Suured teened võidus on Taavi Vilbal,
kes treenib poisse Saku Korvpalliklubis.
MÄRT RAAM, võistkonna juhendaja

Saku Gümnaasiumi 8.–9. klasside võistkond tuli Harjumaa meistriks. Pildil
ülemises reas vasakult Egert Veldi, Robin Kägo, Villem Noot, Hugo Alandi,
Ken Marten Peterson ja õpetaja Märt Raam, all vasakult Sander Krajev, Tommi
Valgma, Ramon Egert Valgma, Geir Hans Sügis ja Christian Chidi Echere.
Foto: Märt Raam

Saku Jäähoki Klubi hooaeg algas edukalt
Jäähokimeeskond Saku ON ICE I mängib
nagu eelmistelgi aastatel Harrastajate Hoki
Liiga (HHL) I ehk tugevaimas grupis. Sel
hooajal osalevad seal peale Saku meeskonna veel tiimid Tallinnast: HC Dragons ja
HC Tiigrid. Saku ON ICE I, kes eelmisel
aastal nelja meeskonna konkurentsis kolmandaks jäi, on sel hooajal näidanud head
löögijõudu ja hoiab pärast kahte mänguvooru esikohta. Vaata ülevaadet mängudest
veebilehelt http://www.hhl.ee/pages/et/
uudised.php.
Saku ON ICE II tõusis tänu eelmisel
hooajal III tugevusgrupis saavutatud esikohale sel hooajal HHL-i II tugevusgruppi, kus osaleb 6 meeskonda. Pärast seitset
mängu on tiim neljandal kohal, mis tugevusgrupi uustulnuka staatust arvestades on
tubli tulemus.
Sel hooajal sai Saku ON ICE endale
uued toetajad. Nendeks on David City
Line`i välijõuseadmeid tootev ja arendav
Soome ettevõte Puuha Sports OY ja tema
toodangut Eestis esindav Serug OÜ. See
on sama ettevõte, kelle Davidi nimeliste
seadmetega on varustatud Saku Lionsite
eestvedamisel ja nende heategevusest
16
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kogunenud rahalisel toel Saku rekreatsioonialale rajatud välijõuväljak nimega Saku
Jõujaam. Tänan ka teisi Saku vallas tegutsevaid jäähokimeeskondade toetajaid:
Saku Spordikeskust, Saku Vallavalitsust,
Samatit, Saku Õlletehast ja Škoda Laagrit.
Praegu ootame püsivate külmakraadide
tulekut, et juba 2003. aastast alates talvel

rõõmu teinud Saku jääväljakule koostöös
vallavalitsuse ja Saku Spordikeskusega taas
jää valada. Väljak pakub toredat sportlikku tegevust, uisutamist ja hokimängu,
kõigile Saku valla suurtele ja väikestele
spordisõpradele.
PEETER LEIDMAA

Saku Korvpalliklubi osales U11 vanuse
poistega Balti liiga II etapil Riias
23.–25. novembril toimus Riias U11 poiste
Balti liiga II etapp korvpallis. Pärast I etappi oli Saku Korvpalliklubi 2008. aastal ja
hiljem sündinud poiste võistkond alagrupis
3 võidu ja 2 kaotusega 4. kohal.
Seekordse etapi esimeses mängus alistasid meie poisid Rūjiena võistkonna tulemusega 53:37 (Egert Jurin viskas 24,
Kert Vahesalu 15, Stenver Põder 8 punkti). Reedeses teises mängus võitsime lätlaste IMSSi võistkonna tulemusega 52:30
(Stenver 17, Egert 9, Marcos Johann Leiter
7 punkti).
Laupäeva esimeses mängus tuli vastu Odessa BS Belostennõi klubi kaugelt
Ukrainast. Olime aktiivsemad ning meie
võidunumbrid olid 57:28 (Tristan Sokolov
11 punkti ja 13 lauapalli, Marcos Johann
ja Richard Liivrand kumbki 10 punkti).
Kõik poisid said võrdselt mänguaega ja
võitlesid väga tublilt! Päeva teises mängus
kohtusime Tallinna SK Nord võistkonnaga. Varem oleme neile erinevatel turniiridel
kaotanud. Seekord oli mäng väga tuline ja
põnev: poolajal olime ees 30:26, kuid 4.
veerandaeg algas seisul 43:43. Edasi tegutsesime kindlamalt ning võitlusliku mänguga jäime peale 64:51 (Stenver 20 punkti ja
18 lauapalli, Egert 13 ja Kert 11 punkti).
Pärast tulist teist võistluspäeva külastasime kõik koos – noorkorvpallurid, treenerid ja lapsevanemad – Livu veekeskust
Jurmalas.
Pühapäeval kohtusime Sankt-Peterburgi
Nevski Zvezdiga. Turniiri viimased mängud on alati rasked – tuleb end häälestada
ja kokku võtta. Vastased olid järjest paremat mängu näidanud ning pidime korralikult valmis olema. Kuigi saime ette 6:0,
oli poolajaks seis viigis 19:19. Kolmandal
veerandajal õnnestus seitsme punktiga ette
minna ning rohkem me vastaseid lähemale
enam ei lasknud. Võit tuli meile numbritega 48:38 (Stenver 15 punkti, 13 lauapalli ja
9 söötu, Kert 13 ja Richard 8 punkti).
Kahe etapi peale kokku saime 8 võitu
ja 2 kaotust. Valmiera sai samuti 8 võitu ja 2 kaotust, aga esimese etapi ajal toimunud omavahelise mängu võitsid meie
poisid. Seega – A-alagrupi võit kuulus
meile! Kolmandaks jäi Läti Marupe võistkond. Saku võistkonnas mängisid Rasmus
Hoppenstiel, Egert Jurin, Sepo Kalmet,
Marcos Johann Leiter, Richard Liivrand,
Oskar Ots, Gregor Parts, Stenver Põder,
Oliver Sarapuu, Tristan Sokolov, Kert

SPORT

Vahesalu ja Mattias Vardja. Poiste treenerid
on allakirjutanu ja Kaido Vahesalu.
Esimene pool Balti liigast on läinud üle
ootuste hästi, enne hooaja algust ei oleks
arvanud, et 10 mängust 8 võitu saame.
Võistkonna puhul meeldib, et kõik võitlevad ja ei anna kunagi raskes olukorras alla.
Mäng-mängult muutuvad poisid julgemaks.
Iga mängija saab platsil olla, ennast näidata ja vastutust tunda. Liiga näitab, et saame
poistele trennis samm-sammult uusi elemente õpetada.
Suur tänu poiste vanematele, kelle häälekas kaasaelamine aitas sel etapil 5 mängust 5 võitu saada. On suur asi, et nii palju
vanemaid kaasa elamas käib – positiivne
emotsioon kandub poistele. Aitäh ka sponsoritele, kes Balti liigas osalemist toetavad,
suur tänu, Estover OÜ, OÜ Marchaus,
Mirontek OÜ, Indrek Põder ja AS Stallion.
Edasi kulgevad mängud vahegrupis,
järgmine etapp on veebruaris Leedus
Vilniuses.
MÄRT RAAM
Võistkonna resultatiivseim oli Stenver
Saku Korvpalliklubi treener
Põder.

Saku võistkonnas mängisid Rasmus Hoppenstiel, Richard Liivrand, Tristan
Sokolov, Stenver Põder, Oliver Sarapuu, Kert Vahesalu, Egert Jurin, Oskar Ots,
Gregor Parts, Marcos Johann Leiter, Sepo Kalmet ja Mattias Vardja. Peatreener
on Märt Raam ja treener Kaido Vahesalu. Foto: Artur Jurin
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Saku Sportingu kasvandikud suurklubides
Aeg on sealmaal, et poisid, kes lasteaias Saku Sportingusse jalgpallitrenni läksid, teevad täna Eesti jalgpallis tegusid.
Teeme lähemalt tutvust Mark Anders Lepiku, Ralf-Sander Suvinõmme, Raimond Eino ja Carl Kalju 2018. aasta hooajaga.
Mark Andres Lepik
Möödunud hooaeg oli Mark Anders Lepikul Eesti kõrgliigas teine ning see kujunes
Ameerika mägedeks: hoolimata keerulistest vigastustest sai Mark hooaja lõpuks FC
Tallinna Flora põhimängijaks, Soccerneti
rahvahääletus valis ta Premium liiga parimaks noormängijaks. Mark sai Premium
liiga 15-s, Esiliiga 4-s ja karikavõistluste 4
mängus kokku 1439 mänguminutit. Ta jõudis lüüa 19 väravat ja anda 3 väravasöötu.
Eesti U19 (kuni 19aastaste) koondist esindas ta 5 mängus, kokku 310 minutit ja lõi
1-0 võidumängus Valgevene vastu värava.
Sinu mänguminutite arv ei olnud vigastuse tõttu üleliia suur, räägi palun
vigastusperioodist!
Sain hooaja ettevalmistuse ajal kerge põlvevigastuse, mis kujunes oodatust halvemaks.
Pidin operatsioonil käima ning sellest taastumine võttis kauem aega, kui eeldati. See
oli emotsionaalselt raske aeg, aga minu ümber olid inimesed, kes mind toetasid. Tagasi
mänguvormi jõudsin alles suve hakul.
Ainult 23 mänguga suutsid lüüa lausa
19 väravat. Kas põhjuseks saabki tuua
suure mänguisu, mis vigastuspausil olles ainult kasvas?
Isu oli tohutult suur. Esimesed mängud oli
rabedad, raske oli rütmi leida. Kohati olid
Raimond Eino (valges) võitmas palli
mängus Paide Linnameeskonna U21
vastu. Foto: Liisi Troska

Mark Anders Lepik (valges) Tipneri karika mängus Tallinna FCI Levadia vastu.
Foto: Johannes Paul Tamm.
tahe ja isu suuremad, kui vorm lubas. U19
tiimi juures sain vajalikud minutid ja tunnetuse kätte ning pärast seda kasvas ka enesekindlus, mille pealt oli hea edasi mängida.

loodan U21 koondise nimekirja kuuluda ja Premium Liigas tugeva hooaja teha.
Loodan 2019. aastal hea hooga jätkata.
Võtmesõnaks saab olema stabiilsus.

Tegid Eesti U19 koondise eest mitu
head esitust, Valgevenele lõid suurepärase värava (Mark sai väravavahilt õhupalli, võttis omaks, mängis üks ühele
väravavahist mööda ja skooris) – millal
A-koondise uksele koputad?
Töö selle nimel käib. Järgmisel aastal

Oled suvel gümnaasiumi lõpetamas,
mis on järgmine samm? Kas oled mõelnud ülikooli minemisele või keskendud
pigem jalgpallile?
Hetkel olen võtnud eesmärgiks gümnaasiumi lõpetada ja pärast seda täielikult jalgpalli
mängimisele keskenduda.

Raimond Eino
Raimond Eino oli 6aastane, kui trenni
läks. Täna mängib 18aastane noormees
FC Nõmme Unitedi ridades Esiliiga B-s.
Eino osales hooaja jooksul Esiliiga B-s
36-s ja karikavõistlustel 1 mängus. Kokku
teenis ta 3121 mänguminutit, mille käigus
sahistas vastaste väravavõrku 18 korda.
Sinimustvalges jooksis ta väljakule U19
koondise eest sõprusmängudes Valgevene
vastu ja EM-valikturniiril, kokku 4 mängus.

mänginud nii klubis kui ka koondises
enamasti ääreründajana. Mis on sellise
muutuse tinginud?
Avan, et koondises ei olnud lihtsalt vasakule
äärele liiga palju valikut, võrreldes keskväljaga. Klubis on treener mind pidevalt äärel
mängitanud ning esitustega rahule jäänud,
aga endiselt eelistan ise mängida keskväljal.

Eelmisel hooajal tõusite Nõmme
Unitediga Esiliiga B-sse. Millal võiks
toimuda tõus Esiliigasse?
Mänguminutite arv oli möödunud Tahame sinna tõusta kindlasti 2019. aastal.
hooajal väga suur. Kas puhkamiseks ka
aega jääb? Kuidas puhkad?
Lõid hooaja jooksul 18 väravat. Milline
Puhkamiseks üldjuhul väga palju aega ei oli neist kõige meeldejäävam?
jää, sest ettevalmistus järgmiseks hooajaks Karikamängus FCI Levadia vastu.
algab varakult. Tavaliselt puhkan siis, kui
haigeks jään. Nii läks ka sel aastal.
Suvel lõpetad gümnaasiumi, mis plaanid on edasiseks?
Eelnevatel hooaegadel oled pigem Täiesti kindel veel ei ole, aga jalgpalliga takeskväljamängija olnud, nüüd oled han kogu elu seotud olla.
18
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on taastavaid harjutusi tehes platsi kõrvalt
vaadata, kuidas teised mängivad või palliga
trenni teevad.
Oled ka Tallinna FC Flora esindusega mõned trennid kaasa teinud. Kas
arvad, et uuel hooajal on võimalus
Premium liigas ka mõned mänguminutid teenida?
Seda ei oska öelda, kas need esimesed minutid just uuel hooajal tulevad. Tean seda,
et näen iga päev selle nimel kõvasti vaeva,
et esimesed minutid Eesti kõrgliigas võimalikult ruttu tuleksid.

Ralf-Sander Suvinõmm (keskel rohelises) Keila JK vastu mängimas. Foto: Janek
Eslon
Ralf-Sander Suvinõmm
Ralf-Sander Suvinõmm on 17aastane ja
mängib Tallinna FC Flora U21 meeskonnaga Esiliigas ehk Eestis tugevuselt teises liigas. Hooajaga kogunes noormehele
1380 mänguminutit: Esiliigas 17 mängu ja
1 värav, Esiliiga B-s 1 ja karikavõistlustel 1
mäng. 2 korda tõmbas Ralf ka Eesti koondise särgi selga, kui esindas U18 koondist
kaptenina mängudes Luksemburgi vastu
(0-4 ja 2-2).

Kuidas võtaksid kokku möödunud
hooaja?
Võib öelda, et oli raske aasta - sai läbi elatud
palju vigastusi. Aga üldpildis jään kindlasti
rahule: sai esimene täishooaeg meeste liigas
mängitud ja hõbemedal välja teenitud.

Carl Kalju
Carl Kalju alustas jalgpallitreeninguid
12aastaselt Saku Sportingus Kurtnas. Peagi
kutsus Argo Zirk ta omaealistega Sakku
harjutama. Sarnaselt Ralfile sai ka Carl
proovida möödunud hooajal Esiliiga taset
Keila JK-s. Tal kogunes 20 mängu Esiliigas,
1 mäng III liigas ning mänguminuteid oli
kokku 807.

Oled Saku Sportingus ka treener. Kas
treeneriamet on Sulle mängijana pigem
juurde andnud või on keeruline kahes
rollis korraga olla?
Leian, et need kaks tegevust – teiste treenimine ja ise mängimine – täiustavad teineteist. Ei ole raske kahes rollis olla, vähemalt
praegu veel mitte.

Kui raske on olnud eelmainitud vigastustest taastumine?
Taastumise juures pole midagi rasket, kui
ise selle kallal vaeva näha. Kõige raskem

Milline mäng oli kõige meeldejäävam?
Kõige meeldejäävamad olid ilmselt kohtumised Flora U21 meeskonnaga, kui neljast
omavahelisest mängust sai Flora kaks ja
Keila kaks võitu. Meeldejäävaks teeb asja
see, et Flora lõi meile oma võidumängudes
Mis on järgmise hooaja plaanid?
kokku 19 väravat ja meie lõime neile Keila
Kuna eelmine hooaeg ei läinud päris nii, vōidumängudes kõigest 2. Olid väga emotnagu soovisin, otsustasin teha sammu ta- sioonirikkad 2 võidumängu.
gasi ja esindada tuleval hooajal kodumeeskonda Saku Sportingut. Järgmise hooaja Lõpetad suvel gümnaasiumi, mis mõteesmärk on eelkõige leida tagasi rõõm jalg- ted on tuleviku osas?
palli mängimisest, kuid kindel eesmärk on Pärast gümnaasiumi on plaanis jätkata
tõusta võistkonnaga teise liigasse.
õpingute ja laste treenimisega.

Oled keskkaitsja, aga ometi lõid
Nõmme Kalju FC U21 vastu väga tähtsa värava. Kuidas see värav sündis?
Vastaste keskkaitsja ja kohtunikuga läks
nurgalöögi eelses olukorras jutuajamiseks.
Vastaste keskkaitsja jäi sinna olukorda nii
kinni, et unustas minu – jättis mu vabaks.
Edasine oli juba lihtne - pall tuli peaga võrku suunata.
Esindasid ka Eestit U18 koondist
2-2 viigimängus Luksemburgi vastu.
Kuidas see mäng läks ning mis tunne
on Eesti koondist esindada?
Raske oli. Vastased olid palliga tehnilised
ja kiired ning mängu tempo oli väga kõrge.
Muidugi oli ka eriline tunne, et mulle usaldati kaptenipael ja veel erilisemaks muutis
mängu minu poolt viigiväravale antud sööt.
Uhke ja väärikas tunne on Eesti lipu all väljakule joosta.
HANNA-LISA KUSLAP

Kuidas iseloomustad Esiliiga taset?
Esiliiga tase on Eesti mõistes ikkagi väga
kõrge, mängutempo on kiire ja mängijad
on palliga osavad.

Carl Kalju (valges paremal) palliga
Rakvere JK Tarvase vastu tegutsemas.
Foto: Ain Liiva
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Lahkus Jaak King

4. mai 1936 – 1. detsember 2018

Laupäeval,
1.
detsembril,
lahkus
meie
hulgast
Saku
Muusikakooli
asutaja ja pikaajaline direktor
Jaak King.
Jaak King oli metsasarvemängija, orkestrijuht ja
pedagoog.
Ta lõpetas Tallinna Muusikakoolis 1956. aastal Eik
Toivi klassi kandle- ja 1957. aastal Mart Paemurru
klassi metsasarveerialal. Ta õppis Mart Paemurru
juhendamisel Tallinna Riiklikus Konservatooriumis
(täna Eesti Muusikaakadeemia) metsasarve erialal
ning lõpetas 1962. aastal orkestrandi ja pedagoogi
kvalifikatsiooniga.
Jaak King mängis aastatel 1957–1972 Estonia teatri orkestris ning 1964–1965 metsasarvekvartetis.
1966. aastal asutas ta Saku kooli juures puhkpilliorkestri, mille vilistlastest kujunes 1971. aastal puhkpilliorkester Saku.
1979. aastal avati Jaak Kinga eestvedamisel Saku
Muusikakool, mille direktorina tegutses ta aastani
2009.
2005. aastal omistati Jaak Kingale esimene Saku
valla kuldmärk.
Meenutame Jaak Kinga kui haritud ja põhimõttekindlat õpetajat, orkestrijuhti ja koolidirektorit, kes
pühendas oma elu ja tegevuse muusikale ja muusikaharidusele ning selle kestmajäämisele Saku vallas.

Jaagule
Sel jõulukuul Su süda lõpetanud töö
ning taktikepp ei enam lugu lahti löö.

Vald ehitab kaks avalikku
tasuta wifi-ala
Saku vald ehitab järgmisel aastal Euroopa Liidult saadud 15
000 euro suuruse toetusega välja avalikud tasuta wifi-alad. Kui
praegu on võimalik Saku vallas
tasuta internetis käia siseruumides asuvates internetipunktides
Saku ja Kiisa raamatukogus,
siis ELi raha eest tuleb kaks väli-wifi-ala: üks Kiisa vabaajakeskuse ümbrusesse ja teine Saku
Konsumi parkla, turuplatsi ja
tulevase noortekeskuse (praegu
lasteaed Terakese sõimerühmade maja) piirkonda. ELi raha eest ostetakse
vajalikud seadmed, internetiühenduse eest peab aga maksma vald. Lepingu
järgi tuleb vallal neis avalikes wifi-alades tasuta internetti pakkuda vähemalt
kolm aastat.
Seekordse projekti puhul said raha need, kes taotlusvooru avanedes kõige kiiremini taotluse esitasid. Kokku rahastas EL 2800 Euroopa omavalitsust, kellest 15 olid Eestist.
VICTORIA PARMAS

Hooldusraied Männiku tee ääres
Valdeku karjääri naabruses
2019. aasta märtsis teostab RMK metsahooldustöid Männiku tee ääres
Valdeku karjäärist Saku ja Trapi tee poole mitmel langil kokku 23,2 ha suurusel alal. Harvendusraie on keskealises metsas vajalik puude omavahelise
konkurentsi vähendamiseks, et tulevikupuudel oleks ruumi sirguda. Välja
raiutakse veerand kuni kolmandik kuivanud ja kasvus teistele alla jäänud
puudest. Samuti eemaldatakse discgolfi raja kasutamise käigus vigastatud
puud, raie järgselt on alal tulevikus paremad võimalused discgolfi mängida.
RMK kavandab koos raja haldajaga, ettevõttega Estrella Wakepark edaspidi kasvavate puude kaitseks paremaid meetmeid kasutada. Raiejäätmed
(oksad, ladvad) koondatakse kokkuveoteedele, discgolfi alalt raiejäätmed
eemaldatakse.
JÜRGEN KUSMIN, RMK Lääne-Harjumaa metsaülem

Kummalisel kombel lahkusid just nüüd,
kui me majast jälle kostab metsasarve hüüd.
Ei näe me lumel enam Sinu siki-sakilisi jälgi
ja Su soni justkui lauanurgale nüüd jäigi...
Kuid Su elutöö on hästi vilja kandnud,
musitseerimise rõõmu väga paljudele andnud.
Sinu auks ja mälestuseks olla võiks
üks väike traditsioon me kontsertidel alati Su jaoks üks vaba tool.
(Tiiu Treufeldt)
Jää igaveseks hüvasti, kallis Jaak!
Saku Muusikakooli pere
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Hooldusraie alad on
kaardil viirutatud

Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid, rõdud, terrassid,
abiruumid, saunad, vannitoad jne).                       
Tööde järjekorrad lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist.
5620 6899 (www.epopaigaldus.ee).
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel
501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Puistevillaga pööningute/katuslagede  soojustamine. www.maibis.
ee, info@maibis.ee, tel 5858 0858,
Maidu Pae.
Teeme vihmaveesüsteemide ja
katustega seotud töid. Valmistame
rennid valtsimismasinaga otse teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel
527 1059, info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.

Aedade, fassaadide süvapesu ja
värvimine, terrasside õlitamine,
katuste pesu, akende pesu, mööbli
keemiline pesu, hoonete suurpuhastus, ehitusjärgne koristus, unikivi pesu, basseinide pesu. Tel 5823
6223, www.puhastusmehed.ee.
Pottsepatööd. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon 5690 3327.
Korstnapühkimisteenus, Korstnasõber OÜ, Peep Sõber tel 5650 5189,
korstnasober@gmail.com.
Hooldatud korstnad ja küttekolded
tagavad teie kodu tuleohutuse.
Korstnapühkija tel 5333 0556,
korstnahooldus@mail.ee.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee.
Kivikorstnate ehitamine, tel 518
8889.
Saku arvutiremont. Tööaeg kella
8–20, tel 5621 0720 (Janek).

JAANUAR EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
05.01 kell 11 tüdrukute klubi
06.01 kell 15 kolmekuningapäeva jumalateenistus ja lastekirik
06.01 kell 16.30 koguduse avatud jõulupidu väikestele ja suurtele
08.01 kell 18.30 koguduse avatud piiblikool. Teema: Liturgia
13.11 kell 15 noortejumalateenistus ja lastekirik
19.01 kell 18 noorteõhtu
20.01 kell 15 jumalateenistus ja lastekirik
27.01 kell 15 jumalateenistus ja lastekirik
29.01 kell 18.30 koguduse avatud piiblikool. Teema: Palve
Õpetaja Magne Mölster, tel 5919 7802, magne.molster@eelk.ee.
Saku palvemaja, Tallinna mnt 8, Saku alevik; saku.eelk.ee.
Südamlik kaastunne
Ene Rahuojale armsa

Avaldame sügavat kaastunnet
Heli Veersalule

surma puhul.
Päikesekillu pere

surma puhul.
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavolikogu

Siiras kaastunne
Ene Rahuojale isa

Meie südamlik kaastunne
Heli Veersalule venna

isa

JOHANNES
RAHUOJA

lahkumise puhul.
Kolleegid lasteaiast Terake

venna

URMAS PIKANI
surma puhul.
Aili, Malle, Helle

Müüa mett 7,5 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg, on kojutoomine Sakus
tasuta. Tellimine e-mailil arusauna@
gmail.com; kodulehel www.facebook.com/arusaunamesindustalu
või tel 5341 0200.
Müüa toored küttepuud – lepp 42 €/
rm, sanglepp 45 €/rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel
5551 8498.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet
premium 6 mm ja 8 mm, kuivad
kütteklotsid 48 kotti/110€, lepp,
kask. Laost saab osta paki kaupa.
www.leilibrikett.ee, tel 637 9411, 56
92 4924.
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis. Vōimalik tellida ka väikseid koguseid.
Info 5559 7572.
Müüa garaaž Sakus Staadioni tn.
18,6 m2 või anda üürile (75 €/kuu),
soov pikemaks ajaks. Sobib ka
laoks, honda12@hot.ee, 559 62819.

REKLAAM

registrist kustutamine. Tel 5698
1497, Kristjan.

Otsime puhastusteenindajat kontorit koristama. Tööaeg esmaspäevast
reedeni. Info tel 5671 2225 Sveta.
Ostan Kirgistan heinapressi, saksa
virtsapüti, Belarus traktori, sõnnikulaotaja. Tel 5609 6431.
Otsime kojameest esmaspäevast
reedeni. Info tel 5656 8825, Uljas.
Soovin osta krundi Sakus, hind kuni
20 000 eurot. Pakkumised teha
infokolm@gmail.com või telefonil
5144 629.
Noor pere soovib osta maatüki või
väikest suvilat. Tel 526 4184.
Eesti Haldus otsib osalise koormusega töötajat Sakus välitöödele. Sobib ka pensionärile. Tel 5656 8825.

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto
või kaubiku, võib vajada remonti.
Tel 5365 4085, skampus@online.ee.
Ostan teie vana või seismajäänud
auto. Sobiva pakkumise korral raha
ja vormistamine kohe ning ARKi

Autode, sõidukite ja
töömasinate kokkuost
Võib pakkuda ka remonti
vajavaid ja seisvaid
masinaid
Ei pea olema ülevaatust ega
kindlustust
Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei vanane!
Tel 5457 5055
Kas kuuled, kuis nutab su kodu,
Su puudust leinates hääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Sügav kaastunne lähedastele

INNA VOOMETSA
kaotuse puhul.
Ensto kolleegid

Südamlik kaastunne
Merikesele ja Kaarlile

Mälestame
Saku Muusikakooli
loojat ja kauaaegset juhti,
puhkpilliorkestri Saku
dirigenti

JAAK KINGA.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavolikogu
Meie hulgast lahkunud

JAAK KINGA

mälestavad Ülase 12 elanikud
ja avaldavad kaastunnet
omastele.
Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial, vaid heliseb igavesti.

ema ja ämma

Meie hulgast lahkus
Puhkpilliorkester Saku looja ja
kauaaegne dirigent

Segarahvatantsurühm
Pangviina

Sügav kaastunne lähedastele.
Puhkpilliorkester Saku

surma puhul.
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud
alates 1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude tegemine
on meeldiv ja sujuv.
Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, mis liigutab
pakke ja informatsiooni - täna üle Baltikumi ja homme üle
maailma. Meie ambitsioon on rahvusvaheline ja
kasvutempo kiire.

Rõõmu pakkuv väljakutse

Postikuller
ootame Sind oma rõõmuga ühendatud meeskonda!
Otsime Pääsküla jaotuspunkti postikullereid, kelle peamiseks
tööülesandeks on posti- ja pakisaadetiste sorteerimine ja kliendile
kätte toimetamine. Teeninduspiirkond on Pääsküla. Töö on
täiskoormusel E-R 07.00-15.30. Postikulleril peab olema B-kategooria
juhtimisõigus.
Kandideerimiseks saada palun oma CV läbi tööportaali või e-posti teel
aadressile marina.krainova@omniva.ee

Küsi julgelt lisainfot konkursi kohta.
Vastan Sulle rõõmuga!
Ene Kruusma
Grupi juht
+372 59187822
ene.kruusma@omniva.ee
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Tule Saku Selverisse tööle

KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
(kauba tellijaks)

LIHA- JA KALAMEISTRIKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS
TRANSPORDITÖÖLISEKS
Töökuulutusi saad täpsemalt vaadata kodulehelt
www.selver.ee/vabad-ametikohad. Meie tööka
kollektiiviga liitumiseks saada enda CV personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, personalispetsialist Kristi Aasa.

REKLAAM

Kaunist jõuluaega,
head vana aasta lõppu ja
edukat uut aastat!
Jüri Ratas
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TORUMEES

56159680
www.eaststar.ee

IGAT MASTI TORUTÖÖD:
SAN. SEADMED, BOILERID,
KATLAD, KATLAMAJAD,
SOOJUSPUMBAD......

www.eaststar.ee
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REKLAAM

Saku

94x64

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED

SINU SÜGISESED
ABIMEHED

Sügisesed tööd tahavad tegemist, aga nii, et sõpradele ka külla
jõuaks? Tasemel abimeestega on see tehtav > suured või
väiksemad masinad ja kopad. Kõik need ootavad Sind Avantirendis.

Saa nendega tuttavaks: avantirent.ee

LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36

B sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

avantirent.ee
| 51 51 959

glasaken.ee

Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?
Võta ühendust
www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi

Kasutusluba kinnitab,
et hoone on kasutamiseks
ohutu

Koostame
muudatusprojekte

Kasutuslota hoone
müük pangalaenu
abil on kaheldav

Teostame
ehitise auditit

Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel hüvitiste välja
maksmisest

Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Kohalikul omavalitsusel
on õigus kasutusloata
hoone omanikku trahvida

Sooduskoodiga
“Saku”-15%
teenuse koguhinnast

Detsember 2018

Saku Sõnumid

25

VABA AEG

Kinumuti uudised
Ja läeb jälle lahti, uuel aastal uue hooga! Algatuseks saavad latsed rõemustada – Pruulikojas saab kaeda kinu „Lotte ja
kadunud lohed“ juba vastse aasta 13. päival kell 13.30 pääle lõunat (kae ka 27. lehte). Ses kinu tükis saab väegade vahva
peni tidrik Lotte endale väikese õevääksu Roosi. Leiutajate küla sisse tulevad teaduse mehed
pesukaru Karl ja kala Viktor, kes võtavad osa hiiglaslikust rahva laulude kokku korjamise võistlusest. Sääl saab pää auhinna tuo, kel lääb korda salvestise sisse võtta maailma vanima loomasordi, müütilise tuldsülgava lohe rahvalaul. Lotte ja Roosi võtavad nõuks teaduse meestele ses
võistu toimetamises appi minna.
Kinu maksab ikke 5 ja 3 eurut.
Oodates olgu teil jõul mõnus, aasta ots ja uus aasta kõik olgu hääd!

Kinumutt

Ristsõna
TASUTA

Novembrikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga kruusi – Kaido Kruus. Auhinna saab
kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantseleist
Teaduse 13.

P 13. jaanuaril
kl 12 - 13

Novembrikuu ristsõna õige vastus: TUGEVAD KUI TERAS
Detsembri ristsõna vastused saata 15. jaanuariks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Lasteaed TERAKE saalis
Mustkunstnik

FRED-ERIK JOHANSON

Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kuhu minna
19.12 kell 18 Kurtna kooli jõulukontsert
Kiisa Vabaajakeskuses.
19.12 kell 19 segakoori Tuljak ja Saku
Mandoliinide jõulukontsert Saku Gümnaasiumis.
22.12 kell 14 „Rännak jõuludesse“ Rehe
küüni juures. Matk, glögi, kohv, kringel,
muusika. Piknikukorv võta kaasa!
24.12 kell 11 jõulujumalateenistus Sakus, Nurme 3a. Vt lk 23.
28.12 kell 20 aastalõpupidu ansambliga
Onud Kiisa Rahvamajas (välja müüdud).
4.01.2019 kell 10–13 doonoripäev Saku
Valla Spordikeskuses.

4.01 kell 19 film „Tuulte tahutud maa“
Kiisa Rahvamajas. Vt lk 23.

19.01 kell 11 PÜ Elukaar koosviibimine
saku Gümnaasiumis.

8.01 kell 11 tähistavad Saku valla dia
Esmaspäeviti 21.01–25.03 fotograafiabeetikud Kiisa Vabaajakeskuses kolmeku- kursus lasteaias Päikesekild, 10 tundi, 75
ningapäeva. Regisrtreeri   552 7318.
eurot. Info 5553 7401.
12.01 kell 12 lastehommik Sakus lasteaia Näitused
Terake saalis, mustkunstnik Fred Erik
Laura Kaboneni joonistused Kurtna
Johanson. Tasuta.
raamatukogus detsembri lõpuni.
13.01 kell 13.30 Saku Pruulikojas film
„Lotte ja kadunud lohed“.  Vt lk 26.
14.01 kell 18 Merle Paldroki õpituba,
decoupage-stiilis kaunistamine  Kiisa
Rahvamajas.
16.01 kell 12 Saku Valla sünnipäev Saku
Vallavalitsuses (Teaduse 13).
16.01 kell 19 komöödiaetendus „Astuge
edasi“ Kiisa Rahvamajas. Vt lk 28.

Saku Huvikeskuse fotograafiakursustel
osalenute lõputööd Saku raamatukogus
kuni 21.01.2019.
Unustatud vanad jõulupostkaardid kollektsionäär Andrus Jefimovi kogust Kiisa
raamatukogus 6. Jaanuarini.
Kajamaa Kooli õpilastööde näitus Kiisa
raamatukogus detsembrikuu lõpuni.
Turg - esmaspäeviti OTT Kiisal Lauliku 2.

Info www.sakuvald.ee/sundmused
Pühade aeg Hageri kirikus
24.12 kell 16 jumalateenistus, kammerkoor Lambertus
kell 18 jumalateenistus, koguduse segakoor
25.12 kell 12 perejumalateenistus, lastekoor
26.12 kell 12 heategevuslik kontsert Kohila mõisakooli
toetuseks. Laulavad Kohila Mõisakooli pere, ansambel
Tuli Taevast
30.12 kell 12 jumalateenistus.
31.12 kell 18 vana-aasta jumalateenistus.
24. detsembril viib tasuta buss soovijad Hageri
kalmistule ja kirikusse jõulujumalateenistusele:
15.00 Saku Keskuse peatus
15.05 Saku Tiigi peatus
15.10 Kajamaa
15.13 Tõdva teerist
15.16 Kirdalu
15.20 Kurtna
15.25 Kiisa rahvamaja
15.27 Kiisa vana postkontori peatus
Hageri
Hageri-Saku
kell 17.30 Hageri kirik - Kiisa
Kui on Kurtna-Kirdalu inimesi, siis läbi Kurtna, kui ei,
siis otse Kajamaa kaudu Sakku tagasi.

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

Aadress:
Teaduse 13, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435, 671 2425

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

Tellimine mujale: toimetus tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
TASUTA
Trükk: OÜ Rebellis
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Saku valla peredesse

sündinud lapsed
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ARON MAREK NURK
VENIAMIN BADULIN
JOHANN SÕMER
RAMON REHE
ANETTE SIIR

Saku valla elanikest

surid

JOHANNES RAHUOJA
JAAK KING
INNA VOOMETS
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