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Uued rongid
toovad uued
sõiduajad ja
piletihinnad

Volikogu esimehe
Tanel Otsa intervjuu:

Lk 2-3

Lk 5-6

uus vallavanem,
volikogu töötasud ja
opositsiooni roll

Kaua tehtud kaunikene
Pärast kapitaalremonti on tänu põrandaküttele nüüd ka
lasteaia Päikesekild A-korpusel soojad põrandad; tualettruumis pisike
nurgavann n-ö
avariijuhtumite
tarvis; liigutatavate osadega
esikukapid, mis
võimaldavad
ruumi korralikult pesta; jalanõude hoiukoht
ja pesemisvõimalus välisukse
juures; rühmatubades lükandseinad ja nurgakapp, mida on
võimalik eri
moodi paigutada / lk 7

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
Saku valla abitelefon
1345
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Konstaablid
612 4552
Vastuvõtuaeg K 15-17
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
20. detsembril 2013

Saku raamatukogus on avatud
tuntud režissööri, operaatori ja
filmierialade õppejõu Arvo Iho fotonäitus „Aastaring rannatalus“
Autori sõnul on fotod sündinud kolme
aasta jooksul põhjarannikul Kasispea
külas Leeotsa talu töid ja tegemisi
jälgides. See on lugu piltides. Näituse
idee leida üks toimiv tõsine Eesti talu,
kus on elanud vähemalt kolm põlvkonda, sai alguse Eesti Instituudist.

2

6. detsember 2013

PILETIHINNAD Viljandi ja Pärnu suunal

Uued rongid toovad

uued sõiduajad
ja piletihinnad
Seoses uute Elroni diiselrongide liiniletulekuga
muutuvad 1. jaanuarist 2014 ka rongide
väljumisajad ja piletihinnad ning rongisõit lüheneb.
SOODUSTUSED
Tasuta sõidu õigus:
• Eelkooliealised
lapsed
• Kuni 16aastased
(k.a) puudega lapsed
• Sügava puudega
isikud
• Raske või sügava
nägemispuudega
isiku saatja
• Nägemispuudega
isikut saatev juhtkoer

PILETITSOONID Viljandi ja Pärnu suunal
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• Õpilased ja
üliõpilased
• Pensionärid
• Raske või keskmise
puudega 16aastased
ja vanemad isikud
• Puudega lapse saatja
• Sügava puudega
isiku saatja

10% Elroni
sõidukaardile
10% pilet.elron.ee
leheküljelt

SÕIDUPLAAN Viljandi ja Pärnu suunal

Allikas: www.elron.ee
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E

estis hakkab sõitma 20 uut
diiselrongi, mis on seitsme
rongi võrra rohkem kui
seni. Sakut läbival suunal tuleb
Elroni müügi- ja turundusjuhi
Norbert Kaareste (pildil) sõnul liinile senise 10 igapäevase
väljumise asemel 12 väljumist.
Lisaks rongide lisandumisele
muutuvad ka marsruudid ning selle
tulemusel jõuab näiteks Türile uuest aastast
senise 4 asemel 8 rongi ning Viljandisse
hakkab käima 2 asemel 4 rongi päevas. Pärnusse sõitvate rongide arv jääb esialgu samaks. Kaareste sõnul peaks rongiliiklus tulevikus veelgi tihenema. „Pikem eesmärk on,
et Rapla liini rongiliiklus oleks sagedusega
üks väljumine tunnis,“ ütles ta.

Uued väljumisajad
Kolme hommikuse tipptunni rongide Tallinnasse saabumise ajad kõiguvad seniste aegadega võrreldes 11 minuti piires. Elroni rongidega jõuab Saku vallast Balti jaama hommikul kella 7.35, 8.51 ja 9.38. Ka õhtused rongid hakkavad Tallinnast väljuma pea samadel aegadel: 16.56, 17.35 ja 18.20 (viimane
küll pool tundi varem kui praegu). Kiirrong,
mis jõuab Tallinnasse kell 8.51 ja väljub Tallinnast kell 17.35, ei peatu Kasemetsas ja
Roobukal.
„Elron analüüsib nii rongide täituvust kui
saabuvaid ettepanekuid ning maikuust korrigeerime vastavalt sellele sõiduplaane üle
Eesti,“ ütles Kaareste, kelle sõnul sõltub ka
rongivagunite arv sõitjate hulgast. „Enamikel liinidel hakkavad sõitma kolmevagunilised rongid, kuid me jälgime rongide täituvust
jooksvalt ning kui ilmub ületäituvuse (kõik
istekohad hõivatud) korrapärasus mõnel väljumisel, siis organiseerimine sellele pikema
rongi.“

Lühem sõiduaeg
Tänu uutele rongidele väheneb turundusjuhi
sõnul ka rongide sõiduaeg. Tallinnast Sakku
jõuab uuest aastast rongiga 22 minutiga
(praegu 25 minutiga), Kiisale 31 minutiga
(praegu 35 minutiga). Tallinnast Pärnusse
saab aga 2 tunni ja 11 minutiga, mis on 25
minutit kiiremini kui praegu.
Sõiduajad lühenevad tänu sellele, et rongid kiirendavad väga kiiresti, saavutades 90
tunnikiiruse juba mõni sekund pärast sõitma
hakkamist. „Kui ka raudtee olukord paraneks, lüheneks sõiduaeg veelgi,“ nentis turundusjuht, kelle sõnul oleks reaalne liiku-

miskiirus 160 km/h. „Kuid Saku Tallinna
suunal pakub rong juba praegu bussidele konkurentsi. Bussiga saab Kiisalt linna 35, rongiga 31 minutiga;
Sakust linna kulub bussiga 25, rongiga 22 minutit. Lisaks on uutes
rongides avar, mugav ja turvaline
sõita ning rongid ei sõltu liiklusummikutest, nad jõuavad kohale alati
õigel ajal.“

Piletid ja hinnad
Elroni rongides saab pileti eest tasuda nii sularaha kui Elroni sõidukaardiga. Viljandi ja
Türi liini rongides ka pangakaardiga. Kõige
odavam variant on tasudes Elroni sõidukaardiga, millega on pilet Kaareste kinnitusel
10% odavam kui sularaha eest ostetud pilet.
„Elroni sõidukaardiga Internetist ostetud ühe
korra pilet Sakust Tallinnasse hakkab maksma 1.30 ja Kiisalt Tallinnasse 1.62. Sularaha
eest ostetud piletid maksavad vastavalt 1.60
ja 2 eurot. Õpilased saavad Saku vallast Tallinnasse vähem kui euro eest Elron sõidukaardile soetatud pileti puhul,“ ütles Kaareste.
Sõidukaardi saab rongist klienditeenindajalt ning jaanuaris saab selle tasuta kui laadida kaardile miinimumsumma 10 eurot. Rongis kehtivad 30% sõidusoodustused pensionäridele, tudengitele ja õpilastele ning raske
ja sügava puudega reisijatele ja nende saatjatele.
Lisaks tavapiletile on võimalik osta ka
päevapilet (võrdub kolme sõidu hinnaga) ja
30 päeva ehk kuupilet. Kuupileti puhul on
võimalik osta ka 30-päeva ühispilet, mis kehtib ka Tallinna ühistranspordis sõites. Antud
toodet müüakse Tallinna ühiskaardile.
Praeguse 28.80 euro asemel hakkab kuupilet Sakust Tallinnasse sõitjale maksma
30,46. Kiisa-Tallinn liinil on kuupileti hind
40 euro asemel 38.07.
„Kuupileti hind sõltub tsoonidest ning
Harjumaal lõpeb II tsoon Kasemetsa juures,“
selgitas Kaareste. „Igapäevasele Saku aleviku elanikule, kes sõidab ka Tallinna ühistranspordiga, oleks kõige mõistlikum toode
Tallinnaga 30-päeva ühispilet (47.07). Saku
aleviku õpilasele on mõistlikum toode meie
30-päeva pilet (20.94).“ Rattale ja pagasile
Elroni rongides piletit ostma ei pea.
Viimane Edelaraudtee vana diiselrong läbib Sakut 31. detsembri õhtul kell 22.44 ning
uuele Elroni diiselrongile Flirt saab Sakust
istuda 1. jaanuaril kell 6.34 ning sõita Tallinna.
VICTORIA PARMAS

Sakust Tallinnasse sõidu hinna- ja ajavõrdlus tipptunnil:
Edelaraudtee diiselrong
Elroni diiselrong
Väikebuss
Sõiduauto

Sõiduaeg minutites
25
22
23
u 30

Piletihind eurodes
0.96
1.30
1.80
u 2.20 (ainult kütuse hind)

VALLAELU
UUDISED

Uksed avas
virtuaalne Saku turg
Kasutades ära sotsiaalvõrgustiku võimalusi avas Facebooki keskkonnas n-ö uksed
uudne kauplemiskoht Saku turg.
Idee sai alguse mõttest, et aeg-ajalt tekib
ka Saku inimestel üleliigseid asju, mida
saaks järelturul müüa, kuid see tähendaks vajadust linna sõita, sest ostja tahab asju näha ja
Sakku tulla ei ole kõigil võimalik.
Saku turg on internetis asuv kauplemiskoht, mis on avatud kõigile huvilistele. Eelduseks on vaid konto omamine Facebookis ja
liitumine grupiga Saku turg. Kellel endal Facebooki kontot pole, saavad müüa asju oma
tuttavate kaudu või pöördudes otse minu poole. Võtan info vastu ja sisestan selle kataloogidesse. Info sisestamisel on vajalik foto.
Et kauplemine oleks lihtsam ning ostjad
kauba kiiremini üles leiaksid, on kaup paigutatud temaatilistele internetiriiulitele ehk
teemakataloogidesse: riided, jalatsid, mänguasjad, kodusisustus ja -tehnika, sport, ilu,
lemmikloom jt. Näiteks aed ja ehitus kataloogis võib müüa istikuid ja ehitusest ülejäänud materjali. Kataloog „käsitöö ja kunst“ sai
loodud mõeldes tublidele inimestele, suurtele
ja väikestele, kes koovad ja tikivad, käivad
keraamika- ja kunstiringis või oskavad muud
moodi ilu luua ning soovivad oma tehtut
müüa. Esimene pakkumine selles rubriigis oli
näiteks Saku proua kootud sokid ja kindad.
Peale kauba saab turul müüa ka teenuseid.
Kataloogi „teenused, eratunnid, töökuulutused“ on oodatud info juuksurite ja massööride,
koduabiliste ja lapsehoidjate, eraõpetajate,
lukkseppade ja pisiremondi tegijate kohta.
Seal võib teada anda ka vabadest töökohtadest.
Turul on ka „toiduturg“ ja „heategu“. Toiduturg on hea võimalus neile, kes pakuvad
aiasaadusi ja talukaupa või küpsetavad tellimuse peale maitsvaid torte-kringleid. Heategu aga suurepärane võimalus aidata neid, kes
meie abi vajavad. Siia saab postitada infot
äraantavate asjade kohta.
Oleme avatud kõigile huvilistele ja kauplemisega ei kaasne mingeid tasusid. Eelduseks on vaid, et asjad oleksid korralikud ning
kauplejad eetilised ja kasutaksid ausaid võtteid. Nii kujuneb Saku turust meeldiv keskus. Kutsume inimesi aktiivselt liituma mida suurem on kasutajaskond, seda aktiivsem on meie Saku turg.
MARIA PRUUL, projekti algataja

Otsid infot Saku Valla Spordikeskuses toimuva kohta?
Uuenenud broneeringusüsteem, treeningajad ning värske info spordirajatiste kohta
saadaval kõik spordikeskuse uuel kodulehel
www.sakuvallaspordikeskus.ee
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
26. novembri istungi päevakorras oli 15 punkti.
Kinnitati Kurtna Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:
Maimu Saska, Katri Tomson,
Enely Prei, Mihkel Pukk, Margit Veber, Piret Ringvee, Kairi
Pihlak, Merle Piik, Meelis Ojassalu, Mall Petersen.
Kinnitati Saku Gümnaasiumi
hoolekogu järgmises koosseisus: Ants Noot, Margus Liivik,
Haidee Kivimägi, Anu Altmets,
Katrin Tammis, Reet Videse, Inga Nurme, Sandra Järv, Kalev
Pihl, Aare Järvelaid.
4 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba abihoone ümberehitamiseks üksikelamuks Kasemetsa külas Krooni
kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
elamu tehnosüsteemide muutmiseks (reoveemahuti paigaldamiseks) Kiisa alevikus Jaama tn
1 kinnistul, puurkaevu rajamiseks Kasemetsa külas Timuti tee
7 kinnistul.
Väljastati kasutusload vastavalt ehitusprojektile „Eramu,
uus liitumine madalpingel Tänassilma tee 43, Tänassilma küla, Saku vald, Harjumaa” rajatud elektri maakaabelliinile aadressil Tänassilma küla, Tänassilma tee; vastavalt ehitusprojektile „Topi-Jälgimäe 10 kV
fiidri õhuliini osaline asendamine kaabelliiniga (II etapp) Jälgimäe küla, Saku vald, Harjumaa”
rajatud elektri maakaabelliinile,
6-35 kV alajaamale ja jaotusseadmele aadressil Jälgimäe küla, Jaanika, Panama, Nurmevälja, Kalda, Ojanurme, Jõenurme,
Pääsuvälja ja 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee; vastavalt ehitusprojektile „Aru katastriüksuse
vähikasvanduse laiendamine
uute vähitiikide ja vee korduvkasutussüsteemi rajamisega”
ehitatud uutele vähitiikidele (4
tk) ja rajatud vee korduvkasutussüsteemile ning puurkaevule
aadressil Kurtna küla, Aru; vastavalt ehitusprojektile „Ansi AJ
F-1 pingeprobleemi lahendamine AÜ Ilmarine, Metsanurme
küla, Saku vald, Harjumaa” rajatud elektri maakaabelliinile
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aadressil Metsanurme küla, Ilmarise tee.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Metsanurme külas Kuuseheki tee 38 kinnistul.
Üksnurme külas asuva VanaParma katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Rahuldati isiku avaldus ja pikendati ettekirjutuse nr 6/12
täitmise tähtaega kuni 01.08.
2014.
Kinnitati õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus
ühes kuus ühe õpilase kohta Saku valla koolides 2014. aastal ja
lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu
arvestuslik maksumus ühe lapse
kohta Saku valla lasteaedades
2014. aastal.
Kehtestati Kurtna Kooli administraatoriteenuse, ruumide
puhastusteenuse ja ürituste toitlustusteenuse hinnad.
Saku valla 2013. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati 460 eurot
MTÜ Kurtna Külaselts projekti
„Detailplaneeringu koostamine
puhkeplatsi rajamiseks Kurtna
külasse“ kaasfinantseerimiseks,
1034 eurot MTÜ Tagadi Küla
Selts projekti „Kurtna-Tagadi
matkarada“ kaasfinantseerimiseks, 180 eurot SA Rehe Seltsimaja projekti „Lapsed meie tulevik“ kaasfinantseerimiseks.
1 puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
1 puudega lapsele määrati
isiklik abistaja, et tagada talle
kõrvalabi Saku Gümnaasiumis.
Tegutsedes AS Saku Maja
üldkoosolekuna valiti AS Saku
Maja nõukogu liikmeteks volituste tähtajaga kuni 30.11.2016
Arvo Pärniste, Marianne Rande,
Arvi Ratassepp, Marti Rehemaa, Tiit Vahenõmm ning määrati AS Saku Maja audiitor ja
audiitori tasustamise kord.
3. detsembri istungi päevakorras oli 14 punkti.
Saku Valla Noortekeskus
Sakus ja Kiisal on suletud
23.12.2013-03.01.2014 (k.a.)
Otsustati maksta sügava puudega isikule 250 eurot tasulise
ravi toetust.

Jaapani kultuuriatašee Saku vallas

Novembri lõpus alustas Eestis tööd Jaapani uus kultuuriatašee
Takashi Ato (pildil Saku mõisas), kes tegi 5. detsembril tutvumisvisiidi
Saku valda. Kõneks oli senisest tihedam kultuurivahetus Jaapani ja
Eesti Saku vahel. Foto:

Lõpetati Kiisa 62 detailplaneeringu menetlemine Metsanurme külas Jugapuu tee 10 kinnistul.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Üksnurme külas
Talve tee 54 kinnistul, Juuliku
külas Murumäe tee 62 kinnistul
ja Kasemetsa külas Aprilli põik
30 kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks ja aiamaja
täielikuks lammutamiseks ning
anti kirjalikud nõusolekud abihoone-garaaži püstitamiseks,
abihoone-sauna rekonstrueerimiseks ja kasvuhoone täielikuks
lammutamiseks Metsanurme
külas Jugapuu tee 9 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek sauna
püstitamiseks Tagadi külas Saare kinnistul.
Väljastati kasutusload puurkaevule Kanama külas Kanama
Korteriühistu kinnistul, Saku
Lasteaia Päikesekild rekonstrueeritud A-korpusele ja B-korpusele Saku alevikus Teaduse tn
14 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Metsanurme külas Konna tee 8 kinnistul ja Jugapuu tee 9 kinnistul.
Määrati koha-aadressid ja
sihtotstarbed Kajamaa külas
Intsu katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele ja Jälgimäe külas
Linnumäe katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatava-

tele katastriüksustele.
Kinnitati lihthanke “Saku
valla ajutise jäätmepunkti haldaja leidmine perioodiks 01.01.
2014-31.12.2014” hankekomisjoni otsused.
Saku Valla Maja II korruse
suur saal anti 20.12.2013 kella
9-14 tasuta kasutada SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonoripäeva läbiviimiseks.
Saku valla 2013. aasta eelarve tuludesse lisati Harju Maavalitsuselt laekunud 1170,09
eurot kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks ning suurendati sama summa võrra Saku Valla Spordikeskuse kulude eelarvet; Eesti
Kooriühingult laekunud 1800
eurot laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide
toetuseks ning suurendati 1200
euro võrra Saku Gümnaasiumi
eelarvet, 300 euro võrra Saku
Muusikakooli eelarvet ja 300
euro võrra Saku Huvikeskuse
eelarvet; Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Seltsilt laekunud 1500 eurot laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetuseks ning suurendati 300 euro võrra Saku Muusikakooli eelarvet, 900 euro võrra
Kurtna Kooli eelarvet ja 300
euro võrra Saku Huvikeskuse
eelarvet.
Peremehetu ehitisena võeti
arvele Roobuka külas endise
aiandusühistu Põhjala territooriumil asuv elektrivõrk.
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Volikogu esimees
Tanel Ots: „Meil
on kõik tegijad“
Saku Vallavolikogu kuulutas
6. novembril välja konkursi
vallavanema leidmiseks. Kas
see tähendab, et senise vallavanema tööga ei olda rahul?
Konkurss ei tähenda kindlasti
umbusalduseavaldust tänasele
vallavanemale, see on põhimõtte küsimus. Parima võimaliku
vallajuhi leidmine on kõlanud
kindla valimislubadusena nii
neil kui eelmistel valimistel,
konkursiga saime vallavanema
juba ka 2002. aastal. Ma ei kuulunud vallavanema valimiskomisjoni 2009. aastal, kuid mitmed selle liikmed on veel hiljuti
kinnitanud, et ka tookord valiti
paljude hulgast parim.
Miks on konkursiga ja võimalik et ka väljastpoolt oma
valda tulev inimene parem kohalikust poliitikust? Mõlemal
mudelil on omad tugevused ja
nõrkused, millega tuleb teadlikult arvestada. Tugeva mandaadiga kohalikul poliitikul on suur
toetusgrupp, kelle ees tuleb tal
ka aru anda ja see on kahtlemata
tema pluss ka vallavanemana.
Kohalikus poliitikas kandideerinuna on tal aga paratamatult
olemas ka vastasleer. Lisaks on
igal kohalikul liidril välja kujunenud isiklikud suhted, mis ei
pruugi alati valitsemist lihtsamaks teha. On isikuid, keda
eelistatakse, ja neid, keda parema meelega välditakse.
Konkursi mudeli miinuseks
võib olla kohalike olude vähene
tundmine, kuid eeliseks on tohutult palju suurem valikuvõimalus. Kohalike valimistega on
nii, et ajast aega kandideerivad
väikeste muutustega ikka ühed
ja samad seltskonnad. Valituks
osutub käputäis, kelle puhul ei
ole kellelgi alust väita, et tegemist on selle omavalitsuse kõige
asjalikumate inimestega. Pärast
koalitsiooni moodustamist jääb
seegi pink kuni poole võrra lühemaks ja järelejäänute hulgas
peaks siis leiduma vallavanem.
On olnud juhuseid, et seal ongi

Volikogu uuel koosseisul tuleb
19. detsembril teha oluline otsus - valida Sakule vallavanem.
Pildil volikogu esimees Tanel
Ots (keskel), aseesimees Arvo
Pärniste ning vallasekretär Karin Tenisson-Alev. Foto:

see parim olemas. Paratamatu
praktika Eestis näitab, et enamasti pannakse keegi neist pukki ka teistel juhtudel.
Konkursi korraldamine iseenesest ei välista ju kohalikku
elanikku ega ka valimistel siinsamas kandideerinud poliitikut.
Kui me aga kehtestaksime kandidaatidele piiranguks elamise
Saku vallas, siis oleks see sama
põhjendamatu, kui näiteks otsida tulevast vallavanemat ainult
Saku aleviku Nurme tänava elanike hulgast. Tingimus “kohalik” vajaks selle kehtestamisel
tingimata lahti seletamist. Eriti
olukorras, kus siinsamas Saku
lähistel on võimalik teha paarikümne minutiline autosõit Tallinna ringteel, näiteks Tartu
maanteest Keilani nii, et olete
külastanud tervelt kaheksat erinevat omavalitsust! Just nii,
keskmiselt kulub sellel marsruudil ja lubatud piirkiirust ületamata vähem kui kolm minutit
omavalitsuse kohta - kõik nad
on meie jaoks kohalikud. Tänapäeval peetakse täiesti mõistlikuks ka 40minutilist töölesõitu.
Saku valitud konkursi mudel
arvestab muuhulgas tõsiasjaga,
et valimiste käigus jääb Eestis
alati üle häid vallavanemaid, sest
koalitsioonid muutuvad. Me ei
kitsenda valikuvõimalust ühelgi
suunal, me otsime parimat.
Mitu inimest ette antud
tähtajaks 21. novembriks vallavanema toolile istumiseks
soovi avaldas? Sooviavaldusi
laekus üsna palju, neist 18 oli
selliseid, mis konkursi tingimustele vastasid.
Kuidas vallavanema valimise protseduur edasi läheb?
Vallavanema valimiseks moo-

dustas volikogu 9-liikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad kõikide
erakondade/valimisliitude esindajad vastavalt saadud kohtade
arvule volikogus. Laiapõhjaline
komisjon tagab loodetavasti tulemuse, kus kõik tunnevad, et
tegemist on meie kandidaadiga.
Oma esimesel koosolekul valisime 18 kandidaadi hulgast välja 8, keda kutsusime vestlusele.
Käesoleva nädala kahel õhtul
toimunud vestluste tulemusel
otsustas komisjon esitada volikogule 3 kandidaati. Volikogu
valib vallavanema 19. detsembri istungil.
Kas koalitsioonil on olemas
ka n-ö oma kandidaat? Ei ole.
Tulevane Saku vallavanem ei
ole kandideerinud siinsetel kohalikel valimistel ega ole ka ühegi nimekirja poolt eelistatuna
vallavanemaks kandideerima
kutsutud. Kui paljud erakonnad
Eestis nimetasid juba enne valimisi oma esinumbri, kes oli ühtlasi ka nende omavalitsusjuhi
kandidaat, siis Sakus kandideerinud nimekirjadel sellist esinumbrit välja ei joonistunudki.
Koalitsioonikõnelustel pole samuti vallavanema koha täitmist
kordagi teisiti käsitletud kui
konkursi korraldamise võtmes.
Kinnitan, et vallavanema konkurss ei ole vormiline, see on päris konkurss, kus ka ühelgi valimiskomisjoni liikmel pole enne
viimase vooru lõppu teada, kes
vallavanemaks saab.
Kuidas toimub vallavalitsuse kokkupanek? Nii nagu me ei
jaga koalitsioonilepingus vallavanema kohta, ei jaga me seal ka
teisi vallavalitsuse kohti. Me jätame meeskonna moodustamise
õiguse vallavanemale. Valitud

vallavanemat tuleb usaldada ja
jätta talle lahtised käed.
Kuidas iseloomustaksid volikogu uut koosseisu? Kui vaadata Saku valla valimistulemusi, siis on kohe näha, et seekord
ei pääsenud keegi volikokku isikumandaadiga. See on üks indikaator meie valla poliitilise kultuuri iseloomustamiseks. Kui
pole rivaalitsevaid ja üksteist
mustavaid vastaspooli, siis pole
ka tohutu häältesaagiga liidreid,
kes omakorda mitmeid oma nimekirja inimesi volikokku sisse
veaksid. Sakus jagunesid hääled
suhteliselt võrdselt ehk siis meie
vallas juhibki valda volikogu,
mitte üks poliitik ja tema tagatuba. Meil on kõik tegijad.
Kui volikogu juhib valda,
siis kui suur otsustusvabadus
on vallavanemal? Volikogu
jääb ikka seadusandlikuks ja vallavalitsus täidesaatvaks organiks, mis tähendab, et volikogu
annab valitsusele piirid ette. See
ei tähenda aga, et hakatakse vallavalitsuse tiibu kärpima. Volikogu peab valima parima vallavanema ning siis teda usaldama.
Sarnast mudelit kasutasime
juba pärast eelmisi valimisi
2009. aastal, kuid siis jäi süsteemi sisse üks vallavanemast sõltumatu muutuja - abivallavanema koht oli poliitiline. Seekord
ei saa see enam nii olema. Siinkohal tuleb meie kauaaegset
vallajuhti Arvo Pärnistet tunnustada, et tal on jätkunud suuremeelsust varasemalt oma juhitud meeskonda edasi jäädes
ustavalt ka abivallavanema tööd
teha. Vähem kiidusõnu ei peaks
sama olukorra puhul jätkuma ka
vallavanem Kuno Rooba aadressil. 
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 Kokkuvõttes võitis vallaelanik, sest värskete tuultega oli
kaasas ka senine kogemus ja mälu. Võimalik, et meie valla viimase nelja aasta kogemus leiab
näitena äramärkimist mõnel tulevasel juhtimiskonverentsil.
Uus vallavalitsus tuleb aga täiesti apoliitiline. Loodan, et ka tulevikus jagatakse Saku vallas kohalike valimistega ainult volikoguga seotud ametikohti.
Kuidas on muutunud opositsiooni roll? Ükski mudel ei
tööta iseenesest, vaid sõltub
konkreetsetest inimestest. Opositsiooni nimekiri valimisliit
Kodu näol on saanud eelmise
korraga võrreldes volikogus kahe mandaadi võrra tugevamaks
ja loodetavasti veelgi võimekamaks koostööpartneriks. Eelmisel perioodil sai enamik otsuseid volikogus vastu võetud
ühehäälselt, inetuid kaklusi pole
olnud. Selline töörahu on tingitud ennekõike kolmest põhjusest: Sakus pole aetud erakondlikku poliitikat, meil on olnud
apoliitiline vallavanem ning
opositsiooni on moodustanud
asjalikud ja kompetentsed inimesed, kellega ei raatsi arvestamata jätta. Nüüdsest on kõigis
volikogu komisjonides ka opositsiooni esindaja. Selle tasakaalu saavutamiseks tuli kahe
komisjoni liikmete arvu suurendada.
Ühe esimese asjana otsustas volikogu tõsta oma liikmete töötasusid ja hüvitisi. Miks
te nii tegite? Saku vald on olnud
naabritega võrreldes erandlik ka
selles suhtes, et pikka aega töötas volikogu päris tasuta. Nii
alustasime ka eelmise koosseisuga. Perioodi kestel, masu vaibudes määrati volikogu liikmetele tasud, mida uus volikogu pidas vajalikuks omakorda tõsta.
Leidsime, et kuna töö on vastutusrikas ja materjalid mahukad,
siis tuleb inimeste tööaega kompenseerida, et neilt saaks ka nõuda. Volikogu esimehe senisest
kõrgema tasu kohta võin kommentaariks öelda, et juba selle
lühikese esimeheks oldud aja
jooksul on selge, et selle ameti
kõrvalt teist, kellast kellani täis
tööajaga töökohta pidada ei ole
võimalik - väga palju on keset
tööpäeva toimuvaid koosolekuid ja esindusülesandeid.
VICTORIA PARMAS
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Saku Vallavolikogu 21. novembri istungil
 otsustas jätta kasutamata mittetulunduslikuks tegevuseks teises taotlusvoorus jagamata jäänud projektitoetuse vahendeid
summas 13 588 eurot.
Volikogu võib jagamata jäänud projektitoetuse suunata kas
kaasfinantseerimise toetuseks
või jätta kasutamata. Kuna kaasfinantseerimise toetuse jääk oli
4315 eurot, ei olnud vajadust
täiendavate vahendite järele.
 määras vallavolikogu tööst
osavõtu eest makstava tasu ja
hüvituse suuruse ning maksmise korra. Määruse kinnitamise
poolt hääletas 11, erapooletuks
jäi 1 ja vastu oli 6 volikogu liiget.
1 volikogu liige puudus istungilt.
Volikogu esimehele makstakse volikogu töö korraldamise
eest tasu 800 eurot kuus ning
isikliku auto kasutamise eest volikogu ülesannete täitmisel hüvitust 0,3 eurot ühe sõidetud kilo-

meetri kohta, kuid mitte rohkem
kui 256 eurot kalendrikuus.
Volikogu aseesimehele makstakse volikogu töö korraldamise
eest tasu 400 eurot kuus ning
isikliku auto kasutamise eest hüvitust 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus.
Volikogu esimehele ja aseesimehele määrati nende kasutuses
olevatele valla mobiiltelefoni
numbritele kuu kulupiirangud
vastavalt kuni 64 ja kuni 39 eurot.
Volikogu aseesimehe tasu ja
hüvitis jõustuvad Saku Vallavalitsuse uue koosseisu kinnitamise päevale järgnevast päevast.
Volikogu liikmele makstakse volikogu istungist osavõtu
eest tasu 30 eurot; volikogu eestseisuse koosolekust osavõtu eest
volikogu komisjoni esimehele
või aseesimehele 30 eurot; volikogu komisjoni koosoleku juhti-

SAKU VALLAVOLIKOGU
ALATISTE KOMISJONIDE KOOSSEIS
EELARVEKOMISJON

REVISJONIKOMISJON

Aare Järvelaid - esimees
Marti Rehemaa - aseesimees
Marko Tali - liige
Kaur Lohk - liige
Lembit Makstin - liige

Lemmi Oro - esimees
Ken Kukkonen - aseesimees
Mai Stern - liige

HARIDUSKOMISJON

KULTUURI- JA
KÜLAELUKOMISJON

Marti Rehemaa - esimees
Ulvi Läänemets - aseesimees
Tiiu Rõuk - liige
Anu Kattel - liige
Merike Sisask - liige

SOTSIAALKOMISJON

Marianne Rande - esimees
Annely-Thea Häggblom aseesimees
Katrin Krasilnikov - liige
Juhan Talpsepp - liige
Kairi Zaletajev - liige

ARENDUS- JA
ETTEVÕTLUSKOMISJON

Eda Esperk - esimees
Vaike Pähn - aseesimees
Viive Rosenberg - liige
Sale Mantsik - liige
Margit Nurmeots - liige
Sirje Peterson - liige

Tiit Vahenõmm - esimees
Mart Siimann - aseesimees
Priit Tinits - liige
Aivo Liiv - liige
Külli Männik - liige

KESKKONNAKOMISJON

SPORDIKOMISJON

Arvo Pärniste - esimees
Tanel Ots - aseesimees
Eero Alamaa - liige
Ülle-Triin Enden - liige
Algis Sarapson - liige
Kalle Pungas - liige

Peeter Leidmaa - esimees
Argo Zirk - aseesimees
Teet Lilleorg - liige
Siim Vilba - liige
Veikko Kruustük - liige

mise eest komisjoni esimehele
või aseesimehele 50 eurot; volikogu komisjoni koosolekust
osavõtu eest komisjoni liikmele
30 eurot. Tasu asemel võib volikogu või komisjoni liige võtta
hüvitust nimetatud summa ulatuses tehtud kulutuste eest vastava kuludokumendi alusel. Tasu
või hüvitust makstakse 11 kuud.
Määruse eelnõu algatasid koalitsioonipartnerid eesmärgiga
kompenseerida inimestele volikogu tööülesannete täitmiseks
tehtavaid kulutusi ja tööaega
ning ajakohastada seni kehtinud
tasude ja hüvituste suurusi.
Võrdluseks volikogu eelmise
koosseisu poolt märtsis 2012
kehtestatud tasud ja hüvitused:
volikogu esimees - tasu 400 eurot ja hüvitus isikliku auto kasutamise eest kuni 130 eurot kuus,
aseesimeees - ei olnud tasu, volikogu liige - 20 eurot kuus, eestseisuse koosolekust osavõtu tasu
volikogu komisjoni esimehele
või aseesimehele - 20 eurot kuus,
volikogu komisjoni tööst osavõtu eest komisjoni esimehele ja
liikmele tasu 20 eurot kuus.
 otsustas moodustada 8 vallavolikogu alatist komisjoni. Tööd
alustavad eelarvekomisjon (5 liiget), revisjonikomisjon (3), hariduskomisjon (5), kultuuri- ja külaelu komisjon (5), sotsiaalkomisjon (6), arendus- ja ettevõtluskomisjon (5), keskkonnakomisjon (6) ja spordikomisjon (5).
Kaotati turvakomisjon, tegevusvaldkond liideti keskkonnakomisjoniga. Endine kultuurija spordikomisjon lahutati kultuuri- ja külaelu komisjoniks
ning spordikomisjoniks. Algselt
eelnõus olnud komisjonide liikmete arvu suurendati istungil
viielt kuuele sotsiaalkomisjonis
ja keskkonnakomisjonis.
 valis volikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed
ning kinnitati volikogu alatiste
komisjonide koosseis (vt tabelit).
 nimetas volikogu esindajad
valla hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse.
 otsustas nimetada Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogusse
Saku Vallavolikogu esindajana
volikogu esimees Tanel Ots, tema nimeliseks asendajaks volikogu aseesimees Arvo Pärniste.
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Kaua tehtud kaunikene

Lasteaeda sisenejat tervitab värviküllane esik.
Avarust ja valgust lisavad kõigis A-korpuse
rühmades ruudukujulised aknad.

 „Mulle meeldib
kätepesu ilma
kraanita,“ vastas
üks Kannikese
rühma lastest
küsimusele, mis
talle pärast remonti kõige rohkem meeldib.
 Lisaks rühmaruumidele said ka
abiruumid uue
näo. Fotod:

S

aku lasteaed Päikesekild pidas kolmandat korda soolaleivapidu valmis sai viimase A-korpuse kapitaalremont.
„Väga hea, et meie ruumid viimasena ette võeti, sest iga korpuse
remondiga tuli mõni hea idee juurde,“ kiitsid A-korpuse õpetajad
ühest suust. Nii on neljal rühmal nüüd liikumise peale ise süttiv terrassivalgustus ning välimänguasjade ruum õues. Eriti hea meel oli
õpetajatel elektriliste kuivatuskappide üle. „Eile tuli üks laps lasteaeda läbimärgade jalanõudega. Panime need kappi ja poole tunniga
olid jalanõud kuivad,“ kiitis õpetaja Linda Saks. Laste lemmik on
aga rühmade nukunurgas olev pehme mööbel, mida saab oma soovi
järgi ümber sättida, ja ustes olevad ruudukujulised aknad. „Rühm on
nii ilus, et tahaks siia jäädagi,“ ütles üks laps.

Heategu on
nagu päike
pilvisel päeval!

N

ovembri alguses oli Saku Lions klubi lõvidel
taas asja Saku Gümnaasiumisse. Sedakorda Saku Gümnaasiumi algkooli majja ja täpsemalt pinkide asjus. IV a klassi
lapsed kirjeldavad seda pinkide
asjus kokkusaamist nii:
„Neljapäeval, 7. novembril
kolmanda tunni ajal oli Saku
Gümnaasiumi algkooli majas
kuulda kopsimist, mürinat ja
valjemat jutuvada. Imelik küll,
aga õppealajuhataja ei tulnudki
keelama! IV klassi poisid ja tööõpetuse õpetajad nägid kõvasti
vaeva, et meisterdada kooli koridoridesse valmis 14 uut pinki.
Idee tuli Saku Lõviklubilt. Pinkidele on kantud kõigi klasside
mõtteid heategudest: „heategu
on nagu päike pilvisel päeval“,
„teen emale kalli“, „lohutan endast väiksemaid“, „aitan vanainimesi“, „märkan ja aitan sõpra“, „heateod tulevad sinuni tagasi“, “tee ikka heategusid, see
teeb südamele pai“.

LC Saku algatusel ja Saku Gümnaasiumi 4.a
klassi õpilasteõpetajate abiga
sai kool juurde
14 uut heade
mõtetega pinki.
Foto: LC Saku

Ilusasti öeldud ja mis kõige
tähtsam, laste endi poolt. Loodame väga, et pinkidele kirjutatud mõtted tasakaalustavad laste
tormilist siseheitlust igapäevases koolielus. On ju tore, kui
päevaaskeldustest tüdinenuna
istub laps OMA koolipingile ja
mõtleb ilusaid mõtteid. Kindlasti saavad asjad nii selgemaks.
Lihtne tarbeese, pink, on sidunud Saku Lions klubi ja Saku
Gümnaasiumit juba pikki kooli-

aastaid. Esimene „Ja kõik pannakse istuma“ aktsioon toimus
2010. aasta kevadel, kui lõvide
toodud materjalist ehitasid Saku
Gümnaasiumi poisid Rabametsa terviserajale mõnusaid jalasirutusjaamu.
Järgmine projekt sai teoks
2011. aastal, Saku Gümnaasiumi
juubeliaastal. Koolipapa Aare
Ulmase jooniste järgi saagisid
Saku lõvid pingi detailid välja ja
aega raiskamata keerasid poisid

tükkidest „pentagonid“ kokku.
Juba järgmisel, 2012. aastal
näitasid lõvid ise oskust tööriistadega ringi käia ja nii kerkis Saku mõisa parki kena istumine,
kus sõpradega mõnus aeg maha
võtta. Ja nüüd siis algkooli maja,
kuhu pinke juba pikki aastaid oli
oodatud ja kuhu nad tänu laste ja
õpetajate kaasabile üles sai pandud. Saku lõvi jookseb aeglaselt,
aga see eest jõuab alati kohale.
LC Saku
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Nurmiko poes nüüd ka Eesti ja Hollandi talukaup
VICTORIA PARMAS

S

isenedes kolmapäeva hommikul Nurmiko aiandipoodi Juulikul, lööb ninna tugev basiilikulõhn. Parajasti pannakse välja äsja Hollandist saabunud kaupa.
Basiiliku, peterselli ja tilli varred on eraldi
kimpudes ja neid müüakse kaalukaubana.
„Tavaliselt on meil kaubapäev pühapäeval, kuid vajadusel toome kaupa juurde ka
nädala sees,“ selgitab kaupluse juhataja
Angelika Pruuli, kelle sõnul on nende poe
eripära just see, et korraga ostetakse väiksed
kogused, mistõttu on müügil olevad puu- ja
juurviljad värsked.
Olles põllumajandusministri aianduse
arengukava nõukogu liige, mõistis Nurmiko omanik Jaak Ungerson, et Eestis peaks
olema rohkem kauplusi, mis müüvad nii
Eesti kui ka maailma talunike kaupa ja kuna
lillede ja floristika kõrval nende aiandi
kaupluses ruumi oli, loodigi novembris
aiandipoodi ka talukauba osakond.
„Me ei ole ketistunud kauplus, vaid pigem selline küla- või tehasepood, kes püüab
läheneda igale kliendile personaalselt.
Hoiame kvaliteeti ja head suhet,“ kirjeldab
Ungerson oma kauplust.
Nii saab klient endale värske kraami
poest ka koju tellida, kui saata e-kiri aadressil aiandipood@nurmiko.ee. Poe juhataja sõnul võiks oma tellimusest nädal varem
teada anda, siis saab tuua kõige värskema
kauba. Ka kauba sortimendi osas lubab Angelika arvestada klientide soove. „Toodete
valik, mida võiksime oma Hollandi partnerilt tellida, on väga-väga pikk, ainuüksi
tomateid on seal mitukümmend sorti. Kui
keegi tunneb, et ta sooviks mõnd kindlat
puu- või juurvilja, siis võib sellest meile teada anda,“ ütleb juhataja ja viitab äsja saabunud pastinaakidele, mis just ühe ostja soovil
sai müüki toodud.
Kilode poolest on kõige minevam kaup
Angelika sõnul Tartumaal Järvekaja talus
kasvatatud kartul, mida ostetakse suurte
kottide viisi. „Mõlemad sordid, nii ´Laura´
kui ´Gala´on head - musti plekke sees ei ole
ning n-ö silmi on minimaalselt. Ka hinna
poolest on seda meilt soodne osta, kilo maksab 38 senti,“ ütleb juhataja, kelle sõnul
püütakse igapäevase toidukauba osas hoida
ümbruskonna kauplustega võrreldes võimalikult madalat hinda. „Samas võtame müüki
ka selliseid kaupu, mida mujal ei ole.“
Nii saabki Nurmikost ka keset talve osta
näiteks spargleid. või erinevaid beebivilju
beebi kapsast, sibulat jt.
Angelika kinnitusel on ostjad nende puuja juurviljaosakonna juba avastanud ning
kaubaks lähevad ka veidi erilisemad viljad.
Nurmiko värsket kraami hindab ka näiteks
Laitse loss, kes oma restorani kauba tellib

Praegu ulatub sortiment 40-50 nimetuseni, kuid kaupluse juhataja Angelika Pruuli sõnul
suureneb see vastavalt ostjate soovile. Fotod:

Poe eripäraks on väga värske kaup ja
huvitav sortiment. Lehtedega mandariinid
on justkui äsja puu otsast nopitud.
Peale puu- ja köögivilja on müügil ka Eesti
tootjate Rõngu ja Taarapõllu moosid-mahlad.

NURMIKO AIANDIPOOD - POOD OTSE AIANDIS!

Nurmikost saab ka südatalvel osta värsket
Hollandist saabunud sparglit.

just siit.
Peale värskete saaduste on müügil ka
Taarapõllu mahemahlad ja moosid, Rõngu
naturaalsed moosid ja mahlakontsentraadid
ning erinevad küüslaugupestod. Hitiks osutus esimeste nädalate jooksul murakamoos
(480 g 8.10 eurot), mis müüdi kiiresti läbi.

Lai valik lõike- ja potililli
Pulma- ja matuseseaded
Lilleseade abimaterjalid
Lillepotid ja potiümbrised
Keraamika, korvid ja kodukaubad
Väetised, mullad ja taimekaitsevahendid
Seemned, sibulad ja aiandiskaubad
Talukaup, puu- ja köögivili
Lemmikloomatoit
Sise- ja välishaljastus ning hooldus
Nurmiko Aiandipood
Juuliku tee 3
Saku vald 75512
Harjumaa

Avatud E-R 8-18, L 10-18, P 10-16
Info tel 673 7530 / 508 1721
aiandipood@nurmiko.ee
www.nurmiko.ee
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Käes jõuluootuse aeg

Esimese advendi õhtul
seadsid paljud vallaelanikud sammud Saku
Valla Maja poole, et saada osa tulede süttimisest kuusel ja astuda
jõuluootuse aega. Südamliku advenditervitusega pöördus sakulaste poole volikogu
esimees Tanel Ots. Hageri koguduse õpetaja
Jüri Vallsalu (ülemisel
pildil) pani aga kuulajaile südamele leida jõuluootuses aega ja sisemist
rahu mõtlemiseks, kes
ma olen. Paljude kätes
läksid kodudesse advenditulest süüdatud
küünlad. Õhtu lõpetas
Alen Veziko musitseerimine suures saalis.

Maali ja Pruuno kohtusid jõululaadal Rehe küünis

  Üksnurme seltsimajas sai soetada sooje kindaid-mütse
laadalettidelt
ja väärt oskusi piparkookide õpitoast.
Fotod: SS

 Vanavanaema retsepti järgi tehtud
piparkoogitaignale lisati ka õpetus.

Metsanurme Maali kellahelina saatel leidsid heategevuslikul oksjonil omaniku jõulude stardipaketid. Jõululeiba Joosu ja Liisu Leivatoast.

10

6. detsember 2013

Malepidu Sakus

Esimesel laual mängisid Andres Vaher (paremal)
ja Mati Sepp, teisel Hans Tomson ja Jüri Järvet.

Hans Tomsoni V maleturniir tõi Sakku võistlejaid Harjust, Tallinnast ja Soomest. Fotod:

Saku noortemeistriks males tuli Iti Miina Ulmas.

Saku Huvikeskuse

A

Meeleoluka vahepala pakkus Kultuurikohvikus Saku Dixieland.

Kultuurikohvikus oma debüüdi teinud Saku muusikud Merike Susi
ja Aivar Hindreko. Fotod: Ave-Maria Rapper

asta 2013 hakkab lõppema ja seega on paras aeg
vaadata tagasi, kuidas on
läinud aasta Saku Huvikeskusel. Suurima projektina võiks
välja tuua Kultuurikohviku projekti.
Oktoobrikuus osales Saku
Huvikeskus üle-eestilises projektis “24 tundi Eestimaa rahvamajas”. Projekti mõte oli, et
ühel kindlal päeval, 26. oktoobril toimub kõikjal Eestis rahvamajades-kultuurimajades üritusi. Saku Huvikeskuse eestvedamisel sai teoks Kultuurikohvik
ning selle 6 tunni sisse mahtus
rohkem kui 100 esinejat meie
oma majast ja mujaltki.
Üritus on plaanis muuta traditsiooniliseks, sest rahva- ja
kultuurimajadel on kohalikus
kultuuriruumis väga oluline roll
- need asutused võimaldavad
inimestel end loominguliselt
väljendada. Oluline roll on ka
võimalus nautida professionaalsete esinejate loomingut toimunud kontsertide-ürituste kaudu.
Suvised väliüritused möödusid tänu headele suhetele ilmataadiga kuiva taeva all ja rahvarohkelt. Jaanipäev ja Augustfest
pruulikoja ees kogusid sel aastal
rekordarvu publikut. Ka septembrikuine kirbukas levis sel

sügisel nii vallamaja sisemusse
kui kaugele ümber maja väljapoolegi.
Septembrikuu möödus huvikeskusele uute ja vanade harrastustegevuste taaskäivitamise
vaimus. Avasime mitmeid uusi
huviringe eeskätt lastele: näiteks
loovmeisterdamine, skautide ja
kodu-uurijate ring täiskasvanute
rahvuslik käsitöö. Huvikeskuses
askeldab mitu uut juhendajat:
kunstiringide juhendaja Maarja
Nurk, beebiringide juhendaja
Livia Jakobson, robootikaringi
õpetaja Tiit Rätsep, skautide juhendaja Walter Sulin.
Hea võimalus neile, kes regulaarselt meie huviringides ei
osale, oli oktoobrikuine Täiskasvanud Õppija Nädal. Selle
raames toimusid mitmed kursused-koolitused gongiteraapiast
lillepoti kaunistamiseni. Tänaseni jätkub fotokoolitus, kuhu
kõik soovijad ei mahtunudki!
Uutel huvilistel on võimalus fotomaailma saladusi tudeerida
korduskursusel, mis algab veebruaris 2014.
Alanud talv on aga huvikeskuse vahendusel Sakku juba mitu tuntud nägu toonud: novembrikuusse jäi teatrietendus, Kivirähu monotükk „Sinised kilesussid jalas“, peaosas näitleja
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23. novembril toimus V Saku
kiirmaleturniir Hans Tomsoni
rändkarikale. Turniiri võitis 6
punktiga üllatuslikult noorim
osavõtja, käesoleva aasta kahekordne Euroopa meister kiir- ja
välkmales kuni 14aastaste tütarlaste vanuseklassis Mai Narva.
Põhiturniiril mängis 32 kutsutut Harjust, Tallinnast ja Soomestki. Saku Maleklubi oli esindatud kümne maletajaga. Turniiril osales 20 seeniori (üle 60aastaseid), neist 75+ ealisi oli
kaheksa. Mängiti 7 vooru, auhindadeks olid raamatud ja lisaks rändkarikale 6 karikat erinevates võistlusklassides.
Võitjale järgnesid 5,5 punktiga Jüri Järvet (Tallinn) ja Martti Mujunen (Kotka MK, Soome), kes võitis ka seenioride karika. 4. koha ja parimale Saku
MK liikmele väljapandud karika võitis 5 punktiga Aivar Kau-

ge. 5.-9. kohta jagasid 4,5 punktiga Ari Onnela (Soome), 75+
karikavõitja Leo Teemäe (Tallinn) ja sakulased Enn Veskimäe
ning Teet Švilponis.
Rööbiti peaturniiriga viidi
läbi ka 7 osavõtjaga noorteturniir, kus ühtlasi selgitati Saku
meister kuni 14aastaste vanuseklassis. Tasavägisest võistlusest
väljus võitjana Iti Miina Ulmas
(4,5 p 6-st partiist) pälvides
noortekarika ja kuldmedali. Hõbemedali omanikuks sai 4 punktiga Anders Raudväli ja pronksise autasu omanikuks Anna Suzdalev (4 p). Karl-Johannes
Kaskla tulemus (3,5 p) näitab
tõsist suhtumist treeningutesse.
Turniiri peamine eesmärk on
võimaldada kohalikel malehuvilistel mõõtu võtta naaberklubide
esindajatega, aga ka populariseerida malet, mida sobib mängida kõrge eani. HANS TOMSON

suvi-sügis-talv
Indrek Taalmaa. Etendus oli ülimenukas, vallamaja saal puupüsti täis ja etenduse lõppedes
aplodeeris publik püsti seistes.
Advendiaja alguses sai nautida Alen Veziko intiimset kontserti ning 15. detsembri Jõulutelk toob endaga kaasa peaesinejana Koit Toome. Kindlasti
tasuks vaatama tulla ka meie
harrastuskollektiivide jõulukontserte külalisesinejatega: 14.
detsembril kell 16 kontserdil
„Maailma rahvaste jõulud“ on
laval Saku Mandoliinid, külaliseks Pärnu Kammerkoor ja Els
Himma. Segakoori Tuljak ja
segakoori Noorus ühiskontsert
kannab nimetust „Jõulupuudutus“ ja toimub 20. detsembril algusega kell 20.
Teatrit jagub huvikeskuses
kohe uue aasta algusessegi - 9.

jaanuaril etendub Saku Valla
Maja saalis kuulus „Limonaadi
Ets“. Tegemist harrastusteatri
See Teater tõeliselt naljaka farsiga, mille tegevus toimub nõukogude ajal ühe väikelinna limonaaditehases, autoriteks Enn
Vetemaa ja Erki Aule. Samal
õhtul on võimalik kohtuda ka
lavastajaga.
Meie heade sõprade Kiisa
Rahvamaja näiteringi komöödiat „Rahauputus“ näeb vallamajas aga 17. jaanuaril.
2013. aastale paneb aga piduliku punkti aastalõpupidu 28.
detsembril Saku Valla Majas.
Laudade broneerimine ja piletite eelmüük on juba alanud.
Kultuuriinfot leiad jooksvalt
huvikeskuse uuelt kodulehelt
www.sakuhuvikeskus.ee.
AVE-MARIA RAPPER

Tule jõulueelsele Saku doonoripäevale!
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii
uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama

20. detsembril kella 10-13
Saku Valla Majja (Teaduse 1).
Aasta viimane doonoripäev on hea võimalus enne jõuluaega
aidata neid, kes seda kõige enam vajavad.
Lisainfo www.verekeskus.ee ja FB lehelt “Doonorid ja Sõbrad”

Saku laste edu etluskonkursil “Puudutus”
Vihm puudutas mu samme,
andis juua silmadele,
tõi kuumanud kehale kosutust
ja hingele lohutust.
Vihm puudutas mu mõtteid,
uhtus puhtaks tüütavast prügist.
Tõstan näo sajule vastu,
ja, rahul endaga, edasi astun.
Mai Maalberg

J

ust nii tegid kolmapäeval, 13.
novembril luulehuvilised tädi Helle Parmas, tädi Helle
Pärlin, onu Anton Noor ning
suurest koolist Sandra Järv ja
Andro Halliko.
Need toredad inimesed astusid sisse Saku Gümnaasiumi
algkoolimajja, sest nad olid kutsutud etluskonkursi „Puudutus“
žüriisse. Laste luuletused ja jutud rääkisid hoolivusest, õnnest,
märkamisest.
Esimese klassi lugejatest võitis Lisette Pentinen 1.a klassist.
Suure punase õunaga tüdruk võlus kuulajaid. Ära märgiti Konrad Uuselu (1.c klass) lugemine.
Ta oli väga julge poiss.
Teise klassi etlejatest võitis
Sandra Tarlap (2.c klass). Tubli
oli ka Silva Tupits (2.a klass) .
Kolmanda klassi tüdruku Nora Liisa Suislepa (3.a klass) luuletus rääkis võililledest. Tema
esitus oli hästi südamlik. Vahva
luuletuse täpilisest pluusist luges Cindella Lakson (3.d klass).
Neljandate klasside lastel oli

ülesandeks rääkida jutt kolme
minuti jooksul. 4.d klassi tüdruk
Elina Väizene sai sellega kenasti hakkama. Ta jutustas tulipunasest lillekesest.
Kui oma koolis tunnustus jagatud, pääses igast vanusegrupist üks õpilane edasi Harjumaa
etluskonkursile, mis toimus 21.
novembril Viimsis Randvere
koolis.
Elina: „Alguses oli meil kõigil judin sees. Kõigepealt hakkas Nora Liisa värisema. Ta kartis, et tal läheb midagi sassi.“
Nora Liisa: „Teadsin kohtunikest Külli Teetamme ja Jaagup Kreemi. Meil kõigil läks
lugemine väga hästi.“
Elina: „Toiduks pakuti nuudleid kastmega. Küll oli hea!“
Nora Liisa: „Pärast konkurssi
mängisime koos Maido Saarega,
kes on tantsu- ja laulupeo juht.
Joonistasime koolile oma „puudutuse“ ja saime vaadata nukufilme. Mulle meeldis seal väga.“
Meie kooli tüdruk Nora Liisa
Suislepp sai oma vanusegrupis
esikoha ning žürii jagas tema
esinemise kohta palju kiidusõnu. Kuulajaid võlus ka seesama
punase õunaga tüdruk Lisette
Pentinen, kelle esitus teiste
seast esile tõsteti julge, sõbralik
ja tore esineja! Sandra Tarlap ja
Elina Väizene olid samuti tublid
ja tragid.
SIRJE ÕUNROOS

VALLAELU
UUDISED

Saku valla lastega pered saavad nüüd
palju vajalikku infot Facebookist
Saku valla elanikele, täpsemalt lastega peredele, on loodud Facebookis grupp „Saku lastega pered”. Sellesse gruppi on koondatud
(ja pidevalt täiendatakse) infot kõikvõimalike asutuste ja teenuste
kohta, mida Saku vallas leida võib - arstid, raamatukogu, kringli
tellimise või lastehoiu võimalused jne. Samas saab seal ka teistelt
arvamust ja kommentaare küsida ning omavahel infot vahetada kus ja millal toimub mõni tore lasteüritus, kust midagi lastele kasulikku või tervislikku hankida saab, kust ühiselt kaupa tellida ja
postikulu jagada. „Saku lastega pered“ on koht, kust võiks leida
infot näiteks lastega pere, kes äsja Sakku kolinud on. Vt https://
www.facebook.com/groups/sakupered/ KAIRI KOOLME
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
30.11 kell 22.04 teatati, et Tammemäe külas põleb karjääris
mikrobuss. Keila päästjad ja Saku vabatahtlikud päästjad kustutasid põlengu.

Kaitseväe Männiku

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
9.12 11.00-15.00 Laskeharjutus
10.12 09.00-23.59 Väliharjutus
11.12 00.01-23.59 Väliharjutus
10.00-14.00 Laskeharjutus
12.12 00.01-23.59 Väliharjutus
10.00-14.00 Laskeharjutus
13.12 00.01-17.00 Väliharjutus
10.00-14.00 Laskeharjutus
14.12 11.00-17.00 Väliharjutus
18.12 08.30-16.00 Väliharjutus
10.00-14.00 Laskeharjutus
19.12 08.00-16.00 Väliharjutus
20.12 10.00-14.00 Laskeharjutus
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt
vajadusele teostab Päästeamet
harjutusväljal demineerimistöid.
Harjutused toimuvad kooskõlas
Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Info: tel 503 4102, manniku
@mil.ee, harjutusvali.mil.ee

Saku Vallavalitsus
kodumasinate paigaldus
sanitaartehnilised tööd
ukseluku vahetus ja hooldus
siseviimistlustööd
mööbli montaaž ja demontaaž
akende ja uste paigaldus
kardinapuude, ruloode paigaldus

KOHALESÕIT SAKU VALLA PIIRES TASUTA.
Helista 5624 1622 või kirjuta info@koduabiekspert.ee

KODUABIEKSPERT OÜ,

Soovin osta Teie vana,
kasutuna seisma jäänud
või avariilise AUTO.

Söödad ja muud
tarvikud kodulindudele
ning küülikutele ainult

KITI KANALA
SÖÖDATOAST.
Asume Tagadi küla keskuses
kaupluse majas.
Kontakt 5858 7606
http://kitikanala.kogu.info/

Meie südamlik
kaastunne omastele

Mälestame aktiivset
klubiliiget

ASTA-MELANIE
VOOREMÄE

MÄRT
GREENBAUMI

surma puhul.
KI-KU-TA-RO
Pensionäride Ühendus

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Saku Suusaklubi

Meie südamlik kaastunne
Anu Greenbaumile ja tema
perele abikaasa

Kallis Anu, jagame Sinu
leina abikaasa

surma puhul.
KÜ Ülase 10 majaelanikud

Töö kirjeldus:
Saku alevikus kindlaks määratud
väliterritooriumi prahist
puhastamine, prügikastide
tühjendamine, lume- ja libedustõrje tegemine.
Sobib inimesele, kellel on:
 oskus, võime ja soov teha tööd
karsked eluviisid ja kohusetunne

Lisainfo telefonil 524 4701

Kuulutused

TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876

MÄRT
GREENBAUMI

MAJAHOIDJA

lisainfo www.koduabiekspert.ee

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
- lauad, prussid
- aialipid
- höövellauad
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus

võtab tööle

MÄRT
GREENBAUMI
kaotuse puhul. Siiras
kaastunne lähedastele.
Jaan perega

Pakkuda võib erinevat sõidutehnikat. Müügi vormistamine
ja tasumine kohapeal, soovi
korral ARKist kustutamine.

ECOLIMIT OÜ  5699 5595

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
(kinnistute ÜVK liitumised). Veel:
 liiva-, mulla- ja killustikuvedu
 eksvaatori- ja kalluritööd
 san tehn sisetööd
 geodeetilised mõõdistused

GSM 5850 4300
Siiras kaastunne omastele

TIIT MURRE

Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L
võrgus, tulehakatus, saepuru
kotis, vedu tasuta, al 1,8 €
võrk. Tel 501 8594
Kuivad 50 cm kuusehalud 40 €
rm. Kuivad 30 cm kasehalud
40-l võrgus 2,50 €. Transport
tasuta! 5373 7294
Ostan ENSV ja EW aegseid
rinnamärke, valikuliselt vanaraha, postkaarte, dokumente,
raamatuid ja muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602
0906 ja 501 1628 Tim
Viin ära tasuta tervet suurelainelist eterniiti! 537 7294
Teostame vee-, kanalisatsiooni- ning sademevee trasside
paigaldustöid (k.a kinnistute
liitumised). Liiva, killustiku,
mulla transport; ekskavaatori- ja
kalluritööd; geodeetilised tööd;
santehnilised tööd, pinnase
planeerimine; kändude
juurimine. GSM 512 1790
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Perekond soovib üürida 2-4toalist korterit Sakus või
lähiümbruses. Tel 502 3639

ALEKSANDER
VILLO

surma puhul.
KI-KU-TA-RO
Pensionäride Ühendus

Mälestame head
kaasvõitlejat. Südamlik
kaastunne omastele.
EVTÜ Saku vabadusvõitlejad

TIIT MURRE

Metsanurme küla rahvas
mälestab manalateele läinud

Südamlik kaastunne Inna
Murrele lähedastega kalli
abikaasa surma puhul.
Kiisatari tantsijad ja
juhendaja

ALBERT
ALLIKSAART
09.01.1932 - 30.11.2013
MTÜ Metsanurme

13

6. detsember 2013

Saku Läte OÜ on 1997.aastal asutatud
esimene ettevõtte Eestis, mis alustas puhta
joogivee tootmist ja villimist suurpudelitesse

Tööd saab

Seadmete hooldustehnik
Töö kirjeldus
Veeseadmete ja kohvimasinate remont ja hooldus.
Nõudmised kandidaadile
Soovitavalt tehniline eriharidus.
Tööülesannete täitmiseks vajalikud mehaanika ja elektrotehnika alased teadmised ning soov nende pidevaks täiendamiseks
Arvuti kasutamise oskus töö edukaks teostamiseks vajalikul
tasemel.
Analüütiline mõtlemine ja püsivus ülesannete lahendamiseks
Eelnev töökogemus külmutusseadmete ja/või kohviaparaatide remondis ja hoolduses.
Hea eesti keele oskus.
Ettevõte pakub
Kindlat töösuhet.
Koolitus- ja täiendõpet kohapeal teooria kui ka praktika vormis.
Võimalust erialaselt areneda.
Puhast ja kaasaegset töökeskkonda.
Motiveerivat töötasu põhipalk + lisatasu.
Asukoht: Saale, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Koduleht: www.sakulate.ee
Sooviavaldus ja CV palume saata
alja.kuznetsova@sakulate.ee

Kauplus E-Ehituskeskus
Sakus võtab tööle

Inglise keele

müüja-konsultandi.

kursus algtasemele

Kandidaadilt ootame:
head füüsilist vormi, tehnilist
taipu, ausust ja töötahet.
Pakume:
huvitavat tööd, sõbralikku
kollektiivi, erialaseid koolitusi.
Tule ja tutvu töökorraldusega
kaupluses Tallinna mnt 6.
Info: kauplusest,
tel 669 9835 või 525 9383
Maie, e-post saku.e-ehituskeskus@harjuty.ee

13. jaanuarist 26. maini
esmaspäeviti kella 18-20
Saku Huvikeskuses
Teaduse 1.
Inglise ja soome keele
kursused ka teistele tasemetele
asutustes ja individuaalselt.
Info ja registreerimine
Riina Joonsaar
E: riinajoonsaar@gmail.com
T: 520 2152

TEGELEN AKTIIVSELT KINNISVARA MÜÜMISE/ÜÜRIMISEGA

Stora Enso Packaging AS tegeleb
lainepapist pakendite tootmisega.
Asume Tänassilma tehnopargis (Laagri
Maksimarketist üle Pärnu maantee)

Tööd saab

Operaator
Töö kirjeldus
Masinatöö korraldamine: seadistamine, opereerimine,
kvaliteedi järgimine, pakkimine.
Töö on füüsiline.
Nõudmised kandidaadile
Täpsus, kohusetundlikkus, arvutioskus, pingetaluvus,
ohutu ja korrektse töökeskkonna hoidmise oskus.
Ettevõte pakub
Väljaõpet, tulemuspalka, saksalikule töökorraldusele
püüdlevat keskkonda, kindlat töösuhet, kaasaegseid
olmetingimusi, tasuta sportimisvõimalusi, kindlustust
õnnetusjuhtumite vastu, arenguvõimalusi operaatorina.
Asukoht: Piirimäe 10, Tänassilma tehnopark, Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega)
Koduleht: http://www.storaensopack.com/
Sooviavaldus ja CV palume saata
toomas.janes@storaenso.com

VÄRVIMINE, KERETÖÖD,
REMONT, REHVITÖÖD.
E-R 9.00-18.00
Tel 5456 8183, 658 1242

D

TU
A
AV

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006
Arborest OÜ on pikaajalise kogemusega puuhoolduse ja
kõrghaljastusega tegelev ettevõte. Oleme sooritanud Sakus
mitmeid puuhooldustöid, nagu näiteks Saku Mõisapargi ja
Saku Vallavalitsuse kõrval oleva väljaku puude hooldus ja
teisi suuremaid ning väiksemaid töid.

SAAME TEILE ABIKS OLLA JÄRGNEVATE TEENUSTEGA:
 Hekitööd
 Ohtlike puude raie
 Puualane nõustamine
 Kõrgtööd
 Kändude freesimine  Puude
 Avantlaaduri tööd  Resistograafuuringud hoolduslõikused
Võta julgesti ühendust tel 517 6969, e-post info@arborest.ee
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Pea pidu kodus!
Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
pulmad, jõulupeod,
firmaüritused ja
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

Pruulikoja meeskond valmistab
söögid, toome nõud, katame ja
koristame laua.
Valikus külmad ja soojad
söögid ning dessert.
Oma soov edasta e-mailil
visit@pruulikoda.ee või
telefonil 5302 6858

www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku
TERE TULEMAST!

SULLEMULLE
Kurtna Kirbukas!
Uksed avame
kell 19
Pileti hind 11 €
(tavahind) ja 9 €
(õpilane, tudeng,
pensionär)
Piletid müügil
Saku Mõisas,
AS Saku Majas
ning Piletilevis
Lastele vanuses
kuni 6 eluaastat
(k.a) tasuta. Ürituse
toimumise päeval
pileti hind 15 €

11. detsembril
kella 11-13 toimub

Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast

sügis- ja talvejalatsite müük.
Talvesaapad lambavilla
voodriga!
Parimad hinnad!

Start! Uksed avatud müüjatele ja ostjatele
iseteenindavas Sullemulle Kurtna Kirbukas. Too oma
seismajäänud kaubad meile müüki ja teeni 100% kasumit.
Peale rõivaste ja väiksemate kaupade võtame müüki ja
rendime müügipinda ka suuremamõõtmelistele kaupadele.
NB! Reklaami ettenäitajale esimene 2 nädalat -10%
soodsam rendiboks
Vaata meie kodukat www.sulle-mulle.eu ja saad rohkem infot.
Oleme avatud T-R 11-18, L-P 10-15 Kurtna tee 33
(Vembu-Tembumaa vastas)
Helista müügipinna broneerimiseks 5343 7949 või 5552 2623
või veel parem, tule ise kohale!
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KUHU MINNA JÕULUKUUL
6. kell 18 Saku valla erivajadustega laste
jõulupidu Saku Päevakeskuse saalis.
7. kell 11 Saku valla suurte perede jõulupidu Kurtna Kooli saalis.
7. kell 11 Lastehommik Saku Huvikeskuses. Kurtna Kooli
teatriringi jõulunäidend „Punamütsikese unenägu”. Ehime jõulukuuse
ja küpsetame piparkooke. Jõululaulud ja -mängud. Tasuta.
9. kell 19 Ülevallalise mälumängu „Saku ajukas” III voor
Saku Valla Maja suures saalis.
11. kell 18 Saku ja Saue muusikakoolide ühiskontsert
Saku Gümnaasiumi aulas.
12. kell 16 Saku valla eakate jõulupidu Saku Gümnaasiumi
saalis.
14. kell 16 Saku Mandoliinide kontsert „Maailma rahvaste
jõulud” Saku Valla Maja suures saalis. Vt lk 15
15. kell 11 Kogupereüritus „Jõulutelk” Saku Valla Maja ees ja
sees. Peaesineja Koit Toome. Vt lk 16
15. kell 12 Puhkpilliorkester Saku Hageri kirikus. Vt lk 15
17. kell 19 Saku Muusikakooli jõulukontsert Saku mõisas.
19. kell 15 Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka pensionäride
ühenduse jõulupidu Kiisa rahvamajas.
19. kell 19 Saku Gümnaasiumi kollektiivide talvekontsert
gümnaasiumi aulas. Vt lk 16
20. kell 20 Segakoori Tuljak jõulukontsert Saku Valla Maja
suures saalis. Tasuta. Vt lk 15
21. kell 12 Tõdva piirkonna pensionäride jõulupidu
Kajamaa koolimajas.

NÄITUS Saku vallaraamatukogus Teaduse 1
Arvo Iho fotonäitus „Aastaring rannatalus”. Vt lk 1
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses novembris 2013
registreeritud Saku laste sünnid
Eigo Kelder
Ekke Polding
Mirka Penjam
Mette Martsepp
Kaur Kristofer Kruusimägi
Kennet Pähkel
Jasper Kaiva
Stefan Tara
Elizaveta Silberg
Christopher James Doyle

Saku Vallavalitsuses novembris 2013
registreeritud Saku elanike surmad
Vambola Herr
Tiina Hommik
Ljubov Nõuakas
Märt Greenbaum
Arno Jürisoo

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis

