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FOOKUSES:

Valimiste
aeg –
lubaduste
aeg
Lk 2-3

Vera Võsu

100
aastat
värvikat elu

Lk 9

Saku on nüüd palju parem paik elamiseks
4. oktoobril
kuulutati 3
aastat kestnud Saku aleviku vee- ja
kanalisatsioonitorustike
ehitustööd
pidulikult
lõppenuks.
Saku Maja
juht Marko
Matsalu (vasakul) ning
ehitajad Reedik Raudla
Nordeconist
ja Priit Hansson Skanskast panid
maasse ÜVK
projekti viimase torujupi, milles
kõigi piirkondade torustike joonised.

/ lk 6-7
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
25. oktoobril 2013

2. oktoobril tutvustas Rail Balticu töörühm
vallarahvale uut Euroopasse kulgevat
raudteed ning vastas
inimeste küsimustele:
kas, kuhu, miks,
millal ja kuidas?
Kas raudtee ka
Kiisa ja Saku alevikku
läbib, selgub 2014.
aasta alguses.

/ lk 8
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Lubaduste aeg
Koolimaja
laiendus
ja gümnaasiumihariduse
jätkumine

Laste- Uus
Taliaiaspordi- spordikohti hoone keskus
juurde

Kiisa
vabaaja- ja
ärikeskus

Valimiste aeg on lubaduste aeg. Mõnel valimisliidul ja
erakonnal on lubadused konkreetsemad, mõõdetavamad, teisel üldsõnalisemad. On asju, mida lubavad ära
teha enamik kandideerijaist ja on eriomaseid lubadusi.

Uus või PereÜhistransport
laienarstidatud
keskus
päevakeskus

Kergliiklusteid
juurde

Palgatõus

VÄIKELINN SAKU

Soodushinnaga
bussisõit pensionäridele ja üliõpilastele väljaspool
tipptundi, uued
pikemad bussiliinid, jalgratta- ja
autoparklad
raudteejaama

REFORMIERAKOND

Uued
ruumid

Vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste
palgafondi
kasv 2014.
aastal 10%,
igal järgneval 5%

Lisaks
kogukonnas
elamise
teenus

Jätkuvalt
korralikud
Lisaks
sotsiaal- ruumid
korterid

KODU
IRL

Teed
korda ja
tolmuvabaks

Ainult
gümnaasiumihariduse
jätkumine

Uus
Harimaja
duskeskus Lisaks
munitsipaalkorterid

 SAKU VALLARAHVA VALIMISLIIDU programm on leitav kodulehelt kodanikuportaal.eu. Kuna nende programm otseseid lubadusi ei
sisalda, siis ei ole võimalik neid ka lubaduste tabelisse panna. Vallarahva
valimisliit tagab ja toetab, näiteks tagab arusaadavama liikluskeskkonna ja probleemidele mõistlikud lahendused ning toetab „omavalitsuse
piirkondades postiteenuse olemasolu ja teenuste avatud arengut“ või
„riiklike ja kohaliku tähtsusega tähtpäevade tähistamist omavalitsuse

Pensionäridele
sõit Tallinna tasuta, edasi-tagasi
koolisõit lastele
tasuta, Tallinnaga
ühtne bussi- ja
rongipilet

Õpetajatele 20%

Sõidusoodustused tudengitele,
pensionäridele ja
väikelast saatvale
vanemale, uue
bussiliini avamine

territooriumil.“
 Ka KESKERAKONNA nimekirjas kandideeriv ainus kandidaat ei luba
otseselt midagi, vaid juhib tähelepanu sellele, mis vallas kehvasti on
ning kutsub oma valijaid talle teada andma, mis veel pakilist lahendamist vajaks. Näiteks ei vasta tema hinnangul lasteaia- ja koolikohtade
arv ning kodulähedus vallaelanike vajadustele.
 SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA nimekirjas kandideeri-
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Et selles lubadusterägastikus paremini orienteeruda, koostas toimetus lubaduste tabeli. Kuna kõik üksikasjad tabelisse ei mahu, siis täpsema ülevaate saamiseks tuleb lugeda valimisprogramme. Nende aadressid leiate tabeli alt.

9. oktoobril Metsanurmes peetud valimiseelne väitlus
Meie Otsustame, Kes Austatud Lubajatest Antavat Ausõna
Täidab ehk MOKALAAT sujus heatahtlikus õhkkonnas, üksteisele inetusi ei öeldud ega karvupidi kokku ei mindud.

Erinevad lubadused

Ettevõtluskohviku
loomine

Männiku
puhkeala rajamine

Kuldpulmade ja
eakate
juubelite tähistamine

Vabaõhulava
Üksnurmesse

Pikendame
valgustatud
suusarada

Laiendame
tänavavalgustust

Tasuta
ujumine
spordikeskuses õpetajatele

Lisame
turvakaameraid ja
tagame
päästemeeskonna
töö

Sakku
turg

Tasuta
trenn
igale
lapsele

Toetus
sõimeealiste
laste
vanematele

Vee- ja
kanalisatsiooni
hind ei
tõuse

Ranitsa- Saku
toetus
saun
1. klassi korda
minejale

ToetaLaulume
lava
laste- ja Sakku
noortelaagreid

Vaata vasakule või paremale, erakondi-valimisliite jagub nii vasakpoolse kui parempoolse
maailmavaatega valijale. Foto:

P

eale Keskerakonna kandidaadi olid
Mokalaadale oma seisukohti tutvustama tulnud kõigi kandideerivate valimisliitude ja erakondade esindajad ning
neid kuulama käputäis lihtsalt valijaid ehk
neid, kes ise volikokku ei kandideeri.
Kahe ja poole tunni jooksul said kandideerijad esmalt kaks minutit enda programmi tutvustamiseks, seejärel oli aeg valijatel
küsimusi esitada. Pärast liisuheitmist sai iga
valimisrühmitus endale ühe konkurendi,
keda tal oli võimalus paari minuti jooksul
kas kritiseerida või kiita. Siis oli taas sõna
valijatel oma arvamuse väljaütlemiseks
ning ürituse lõpus andis Mokalaada kokku
kutsunud ning seda juhtinud MTÜ Metsanurme tegevjuht Anneli Kana igale valimisnimekirja esindajale võimaluse lühikeseks
lõppsõnaks.
Ürituse formaati võib leheveergudel küll
tutvustada, kuid ürituse enda ümber jutustamiseks ajaleheruumist ei piisa ning see polekski autentselt võimalik. Kedagi ei ajaks
naerma kohapeal sündinud naljade refereering ega aitaks seisukohti võtta mokalaada
kirja pandud mokakobin. Kõigi kandideerijate programmid on ju vallaelanike postkastides või internetiavarustes kätte saadavad.
Kuidas meie valla elu juhtima pürgivad mehed-naised oma lubadusi esitasid ning kui-

vad sel korral koolinoored, kes saadavad oma programmi iga valija
postkasti voldikuna.
 Reformierakonna valimisprogrammi leiab iga valija peatselt
postkastist ajalehe „Sakulase Sõnumid“ kujul
 IRLi valimisprogramm: irl.ee/saku-vald#kandidaadid
 Kodu valimisprogramm: valimisliitkodu.weebly.com
 Väikelinn Saku valimisprogramm: vaikelinnsaku.org

das nad asjatundlikele ja vähem asjatundlikele küsimustele vastamisega hakkama
said, seda sai hinnata vaid koha peal.
Usun, et need vähesed, kes võtsid vaevaks kohale tulla, said nii mõneski mõttes
pildi enda jaoks selgemaks. Eks ütle ju
mõndagi kandidaadi kohta see, kas ta loeb
programmi paberilt maha, esitab sellest kahe minuti jooksul ladusa kokkuvõtte või
suudab ette antud aja jooksul vaid üksikud
punktid välja tuua.
Nagu on näha ka kõrval olevast lubaduste tabelist, on vähemalt põhjalikemate ja üksikasjalikemate programmidega valimistele
minevad erakonnad/valimisliidud üldjoontes üksmeelel: juurde on vaja lasteaia ja
koolikohti ja ruumi sporditegevuseks ning
Kiisa vajab üht korralikku keskust, nimetatagu seda siis äri-, vabaaja või avalikuks
keskuseks. Kes need asjad ellu viivad, selgub pärast valimisi, kuid eks oli Mokalaat
kandideerijaile ka veidike üksteise kompamise üritus, kes kellega koostööd soovib teha. Igal juhul kiidusõnu üksteise aadressil
öeldi rohkem kui laidusõnu.
Järgmisel korral tulge aga ise kohale ja
siis saate teiegi teada, kelle kohta käis vallakodaniku tsiteeritud laulurida sellest, kuidas tühjus mõttetuselt lapse sai.
VICTORIA PARMAS

Kas teadsid et...
 Saku Vallavolikogu määras 7. koosseisu liikmete arvuks 19, lähtudes Saku valla elanike
arvust käesoleva aasta 1. juuni seisuga?
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
25. septembri istungi päevakorras oli 1 punkt.
Saku koolistaadion anti
MTÜ-le Saku Sporting tasuta
kasutada Saku jalgpalli meistrivõistluste läbiviimiseks 28.09.
2013 kella 11-17.
1. oktoobri istungi päevakorras oli 13 punkti.
Keelduti rahuldamast isiku
taotlust ning otsustati mitte
maksta erandkorras lapsehoiutoetust käesoleva aasta augustikuu eest kahekordses lapsehoiutoetuse ülemmääras.
Väljastati müügipilet Ruuta
Kuusksalule 03.10.-2.11.2013
Saku aleviku keskplatsil aiasaadustega kauplemiseks.
Kooskõlastati RevalGate
Holding OÜ geoloogilise uuringu loa taotlus ja geoloogilise
uuringu loa andmise otsuse eelnõu turba kasuliku kihi paksuse,
kvaliteedi ja kaevandamistingimuste täpsustamiseks Saku turbamaardla Saku uuringuruumis.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Jäeti algatamata keskkonna-
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mõju hindamine katlamaja koos
tehnorajatistega püstitamiseks
aadressil Tõdva küla, Tootmise.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Üksnurme
külas Pärniku kinnistul, Kirdalu
külas Kuuse kinnistul ja Tänassilma külas Toomaveski tee 19;
katlamaja koos tehnorajatistega
püstitamiseks Tõdva külas
Tootmise kinnistul; Tammeveere ja Väiketammiku juurdepääsutee rajamiseks aadressil Tänassilma küla, Jaaguvälja, Tammeveere, Väiketammiku ja
Pumbajaama tee.
Väljastati ehitusluba tiigi rajamiseks ning anti kirjalik nõusolek sauna püstitamiseks Üksnurme külas Tiigi kinnistul.
Väljastati kasutusluba üksikelamule Tänassilma külas Arunõmme tee 15 kinnistul, Saku
alevikus Pähklimäe tee 10 kinnistul ja Pärnapuu tn 3 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 5 jäätmevaldajat.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Tagadi külas
Saare kinnistul.
Tänassilma külas asuva katastriüksuse Valdmäe tänav jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati
koha-aadressid ja sihtotstarbed.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 24.09.2013. a korraldusega nr 762 kehtestati Saku
valla Jälgimäe küla Urda kinnistu detailplaneering. Planeeringu
ülesanne on Urda kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse
määramine ärihoonete ehitamiseks. Planeering näeb ette, et lisaks
kahele transpordimaa krundile moodustatakse neli ärimaa sihtotstarbega krunti. Ärimaa sihtotstarbega kruntidele on võimalik rajada
igaühele üks või kaks hoonet, mis on maksimaalselt 3 korruselised
ning maksimaalselt 15 m kõrgused Detailplaneering on vastavuses
Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 4,3 ha. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 8.10.2013. a korraldusega nr 803 kehtestati Saku
valla Üksnurme küla Uue-Lukusepa kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on Uue-Lukusepa kinnistu kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ning äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Planeering näeb ette, et lisaks neljale transpordimaa krundile moodustatakse neli elamumaa sihtotstarbega krunti ja
üks äri- ja tootmismaa krunt. Detailplaneering on vastavuses Saku
aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 1,6 ha. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

Anti nõusolek Roobuka külas
asuvate Kaasiku ja Vanakaasiku
katastriüksuste piiride muutmiseks ja uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
Saku valla 2013. aasta eelarves
mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati projektitoetust
kultuurivaldkonna ja muu tegevusvaldkonna projektidele.
8. oktoobri istungi päevakorras oli 18 punkti.

Kehtestati detailplaneering
Üksnurme külas Uue-Lukusepa
kinnistul.
2 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 2 korraldusega projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba aiamaja
rekonstrueerimiseks Roobuka
külas Silikaadi tee 8 kinnistul.
Väljastati ehitusluba varjualuse püstitamiseks ning anti

MTT teise taotlusvooru toetused jagatud
HELE-MALL KINK
Mittetulundusliku tegevuse toetusfondi maht Saku valla eelarves oli teises taotlusvoorus järgmine: spordivaldkonnas 6806,
kultuurivaldkonnas 7231 ja muu
tegevuse valdkonnas 8716 eurot.
2. septembriks 2013 laekus
spordivaldkonda 4 projekti
(taotletav toetussumma kokku
3766 eurot), kultuurivaldkonda
6 projekti (taotletav toetussumma kokku 4310 eurot) ja muu
tegevuse valdkonda 7 projekti
(taotletav toetussumma kokku
6316 eurot). Toetust said järgmised projektid (vt tabelit):

SPORDIVALDKONNA PROJEKTID
Taotleja nimi
MTÜ Võimlemisklubi Valere
MTÜ Saku Jäähoki Klubi
Janek Toiger
Epp Pohlak

Projekti nimi
Toetuse suurus
Saku võimlemise arendamine
520 eurot
Saku Jäähoki Klubi 10
1000 eurot
Jarek Toigeri 2013. a hooaeg (II poolaasta) võistlus200 eurot
tantsus - ettevalmistus ja võistlused
Anna Pohlaku osavõtt 2013. a purjetamise
400 eurot
Laser Radiali EM-st Iirimaal ja MM-st Hiinas

KULTUURIVALDKONNA PROJEKTID
Seltsing Linda
MTÜ Saku Linedance klubi
Happy Feet
Seltsing Kurtna Teatriring
Seltsing Saku segakoor Tuljak
MTÜ Päikesekild
Karl Peterson

Anseküla rahvariiete juurde kuuluva pluusi uuendamine 300 eurot
Saku III linetantsupäev
100 eurot
Inventari soetamine teatriringi jõulunäidendiks 2013
Koorile uute esinemisriiete kavandamine ja
katsemudelite valmistamine
Projektile Põngerjate tantsulaager
Osalemine rahvusvahelisel pianistide konkursil
„Verona International Piano Competition“

460 eurot
1510 eurot
840 eurot
300 eurot

MUU TEGEVUSVALDKONNA PROJEKTID

I klassi tüdruk (7-aastane)
otsib endale Sakku

võistlustantsutrenni
tantsupartnerist poissi.
Huvilistel palun võtta
ühendust telefonil 5111007

Rehe Seltsimaja SA
MTÜ Metsanurme
MTÜ Metsanurme
MTÜ Jälgimäe
Seltsing Saku Pensionäride
Ühendus Elukaar
Saku Valla Diabeetikute Seltsing
MTÜ Lokuti uued ja vanad

Küün ja plats puhtaks
Matkaraja trükis
SakuTuur Mardilaadal
Jälgimäe küla kodulooline suusamatk ja vastlatrall
Rutiinist välja
Koos diabeediga
Lokuti külaelu edendamine ja heakorra parandamine

720 eurot
695 eurot
284 eurot
760 eurot
500 eurot
540 eurot
90 eurot

5
kirjalikud nõusolekud kuuri,
kasvuhoone ja abihoone püstitamiseks Jälgimäe külas Mõisavahe tee 5 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek varjendi lammutamiseks Saku alevikus Pähklimäe tee 3 kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamule ja abihoonele Tänassilma külas Toomanurga kinnistul,
Saku Keskuse-Põllu-Tiigi, Kingu ja Vahtramäe piirkonna sademe- ja drenaaživeesüsteemidele,
ühiskanalisatsioonitorustikule
ning ühisveetorustikule, mis on
rajatud Saku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde I piirkonda; rekonstrueeritud Saku mõisapargi tiigi väljavoolule koos kalapääsuga, mis
on püstitatud aadressil Saku alevik, Saku mõisapark, Juubelitammede tee 2 ja 4 ning Tallinna
mnt 2a; üksikelamule Tänassilma
külas Kivinugise tee 3 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 10 jäätmevaldajat.
Anti nõusolek Tagadi külas
Sepa katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamiseks ja
määrati erastamise tingimused.
Võimaldati Üksnurme külas
asuva Kärneri katastriüksuse
maa ostueesõigusega erastamist.
Saku alevikus asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele määrati kohaaadressideks Vääna jõgi ja Tiigi
tn 19.
Kiisa alevikus asuvale teele
määrati nimeks Kiisapalu tee.
Jäeti rahuldamata isiku esitatud vaie Saku Vallavalitsuse
17.09.2013 korraldusele nr 738
„Õigustatud isiku muutmine“.
Saku valla 2013. aasta eelarve
reservfondist eraldati 4300 eurot
vallavalitsuse eelarvesse advokaadibüroo arve tasumiseks.
Otsustati korraldada 01.0131.12.2014 tänavakaubandus
Saku aleviku keskplatsil ning lubada seal aiasaaduste (sh mee),
jõulupuude ja lihatoodete müük.
Väljastati müügipilet Talumark OÜ-le 08.10.2013-07.01.
2014 Saku aleviku keskplatsil
lihatoodetega kauplemiseks.
Otsustati loobuda Tänassilma külas Piirimäe tn 15 asuva
kinnistu ostueesõigusest.
Ruf Eesti AS-ile anti luba Saku alevikus Saku mõisa tagusel
maa-alal 12.10.2013 ajavahemikul kella 22.00-22.59 ilutulestiku korraldamiseks (vastutab Rinald Kodasma).
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DJ Aivo Tammela – valla
uus noorsootöötaja

S

eptembris alustas Saku
Valla Noortekeskuses tööd uus töötaja
Aivo Tammela (29).
Aivo on sündinud Pärnus, elanud LõunaEestis ning viimased
kuus aastat Tallinnas.
Noorsootööd õppis ta
Tallinna Pedagoogilises
Seminaris, kuid vabatahtliku
tööd alustas juba Valga linnas,
kus koos aktiivsete noortega
moodustas klubi, mis ehitas üles
sealse noortekeskuse. Noorsootööd on Aivo teinud viimased
viis aastat Rae vallas, kus ta juhtis Jüri noortekeskust.

Milline on sinu varasem
kokkupuude noorsootööga?
Noorsootööga puutusin kokku
esimest korda Valga linnas, kus
noortegrupiga lõime klubi, mis
hakkas remontima maja, kus
nüüd on ilus ja suur noortekeskus. Sõpradega lõime klubi, mis
kandis nime Active Attack
Fännklubi, millega korraldasime esimestena Valgas erinevaid
noorteüritusi, nagu näiteks DJ
võistlus, heategevusüritused,
vabaõhuüritused jne. Hiljem,
pärast Valga kutsekooli laomajanduse eriala lõpetamist, asusin õppima Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö
erialal, mille lõpetasin 2007.
aastal. Pärast kooli lõpetamist
sain tööpakkumise Rae valda,
kus juhtisin üle viie aasta Jüri
noortekeskust.

mööda valda ringi. Lisaks oli
meil projekt
„Noortekeskus
koolis“,
mille raames pakkusime erinevaid tegevusi koolinoortele vahetundide
ajal Jüri koolis. Leian aga, et
kõik saavutused on suured ja
tähtsad.

Millised on sinu plaanid,
eesmärgid Saku Valla
Noortekeskuses?
Suuri plaane ei saa veel avalikuks teha, aga eesmärk on pakkuda enda ideid ja kogemusi
noortekeskusele ja noortele,
tuua uut hingamist. Kuna minu
hobi on DJ-ndus, siis on noortekeskuses nüüd uus huviring, kus
soovin seda ametit noortele lähemale tuua, õpetada neid, anda
võimalus proovida midagi uut.

Kuidas on möödunud sinu
esimene kuu Sakus?
Minu esimene kuu on möödunud väga hästi, juba teisel päeval tundsin, nagu oleksin siin
olnud mitu kuud. Vastuvõtt oli
soe, noored tulid kohe rääkima,
küsisid, kes ma olen. Noored on
igati positiivsed, hakkamist täis.
Ka noortekeskuse meeskond on
super, hea on tulla tööle ja siit
minna.

Mida teed tööst vabal ajal?

Mida pead suurimaks
saavutuseks noorsootöö
valdkonnas?
Suurimaks saavutuseks pean
mobiilse noorsootöö korraldamist Rae vallas, kus esimestena
sai tehtud pilootprojekt „Noortekeskus ratastel“ - viie päeva
jooksul sõitis noortekeskus

Vaba aeg kulub puhkamisele, tegelen aktiivselt ka enda suurima
hobiga, milleks on DJ töö. Käin
mööda Eestit ringi, esinen erinevatel üritustel, teen enda raadiosaadet, mis kannab nime Express Yourself (tõlkes - väljenda
iseennast).
Küsis: REILI RAAMAT

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
12.10 09.00-18.00 Väliharjutus
18.10 09.00-17.00 Väliharjutus
14.10 09.00-17.00 Väliharjutus
08.00-16.00 Laskeharjutus
15.10 09.00-17.00 Väliharjutus
21.10 08.00-17.00 Väliharjutus
16.10 09.00-17.00 Väliharjutus
22.10 09.00-17.00 Väliharjutus
09.00-16.00 Laskeharjutus
09.00-16.00 Laskeharjutus
17.10 09.00-17.00 Väliharjutus
23.10 09.00-17.00 Väliharjutus
Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, internetis http://harjutusvali.mil.ee
*

VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu
istung toimub
17. oktoobril 2013. a
algusega kell 17 Saku
Valla Majas Saku
Vallaraamatukogu
konverentsisaalis
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
4. Detailplaneeringu algatamisest keeldumine
5. Valla piiri muutmine
6. Saku valla 2013. a 2. lisaeelarve, 2. lugemine
7. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord,
2. lugemine
8. Riigihanke väljakuulutamine
9. Juhend võlgade menetlemiseks
10. Vallavara müük
Härma ja Kivisepa kinnistud

11. Vallavolikogu esimehe
kokkuvõte Saku Vallavolikogu 6. koosseisu tööst
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 14. oktoobrist
2013 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/
et/eelnoud. Informatsioon
vallasekretärilt tel 671 2430.
MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees

Saku Gümnaasium
võtab tööle osalise
koormusega (12 tundi)

POISTE TÖÖÕPETUSE
ÕPETAJA
alates 28. oktoobrist 2013.
Tunnid neljapäeviti ja
reedeti.
CV ja avaldus palume saata
gymnaasium@sakuvald.ee
24. oktoobriks.
Info telefonil 671 8000.
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ÜVK – mitu kärbest ühe hoobiga
4. oktoobril kuulutati Saku
mõisas pidulikult lõppenuks
kolm aastat kestnud Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise (ÜVK) projekt.
Projekti teeb Eestis ainulaadseks see, et näiliselt ühe projekti nimetuse all teostati neli
erinevat projekti. Kiidusõnu
edukalt ellu viidud projekti
kohta laususid Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIKi)
esindaja, vallavanem ja teised
asjaosalised.
Tänu veeprojektile saavad
kõik Saku reoveekogumisalal
olevad kinnistud liitumispunktid veevärgiga, mis tagab liitujatele puhta joogivee ja nõuetele
vastava reovee ärajuhtimise.
Kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise projekti tulemusel
ühendati kaks eraldiseisvat võrgupiirkonda ning uuendati enamik nõukogudeaegsetest kaugküttetorustikest, et vähendada
soojuskadusid. Sademevee- ja
drenaažitorustike väljaehitamine vähendab aga sademetest ja
liigniiskusest tingitud probleeme - Sakus on nüüd palju vähem
lompe.
“Lisaks kolm aastat kestnud
ning kokku 18,61 miljonit eurot
maksma läinud projektile, kus
paranes joogivee, kanalisatsiooni ja toasooja kättesaadavus,
tähendab projekti valmimine
vallaelanike jaoks veel ka hulka
korralikult renoveeritud ja tolmuvabasid teid ning väärikat kiviparketiga mõisaümbrust, mille ehitust vald rohkem kui miljoni euro eest rahastas. Ehituse
käigus välja kaevatud materjalist valmis aga Sakku kaks suusamäge,” ütles Saku vallavanem Kuno Rooba.
KIKi juhatuse liikme Andrus
Kimberi sõnul on vee- ja soojamajanduse projektide samaaegne elluviimine toetuse kasutamise kohalt väga efektiivne.
„On näha, et asi on tervikuna
hästi läbi mõeldud ning just tänu
sellele ei tule töid teha mitu korda. Samuti on projekti positiivne mõju lausa kahekordne - inimesed saavad nii kvaliteetse vee
kui ka puhtama õhu. Hinnanguliselt väheneb projekti tulemu-

sena aastas 451 tonni CO2 õhkupaiskumine. Suurprojektide sujumise juures ongi kõige olulisem tihe koostöö erinevate osapoolte vahel ning mul on hea
meel, et just suurelt tänu sellele
on meil nüüd võimalik mahukale projektile edukalt joon alla
tõmmata,“ lisas ta.

116,6 km pikk torurodu
Tänu projektile on kogu Saku
reoveekogumisala kaetud kaasaegsele elukeskkonnale vajalike
torustikega. Tööde käigus uuendati 44,7 km ühisveevärgi, 41
km kanalisatsiooni magistraaltorustikke ja 17,8 km sademevee kanalisatsioonitorustikku
ning 13,1 km kaugküttetorustikku. Kui kõik need torud üksteise
järgi ritta panna, ulatuks see torude rodu näiteks Sakust Rakverre või Sakust Pärnusse.
„Nüüd on torustike peamagistraalid väga heas seisukorras
ning me ei pea kartma enam iga
hetk avariide ja ummistuste tekkimist. Varem istusime nagu
pommi otsas, sest teadsime, mida tähendab olukord, kus talvel
kõige külmemal ajal küttetoru
lõhkeb. Saku alevik on nüüd
palju parem paik elamiseks,“ ütles proejekti elluviija AS Saku
Maja juhatuse liige Marko Matsalu. Ta lisas, et vanade torude
korral oleksid läinud süsteemi
hooldamise ja kadudega seotud
kulud järjest suuremaks, mis
oleks tähendanud ka tarbijatele
kindlat kulude suurenemist.
Projektist saab kasu pea iga
Saku elanik, sest kokku rekonstrueeriti ning rajati 2700 liitumispunkti veetorustiku, kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooniga liitumiseks. Liituda
soovitab Matsalu igaühel - lisaks mugavusele annab see ka
rahalise võidu.
“Musta vee kanalisatsioonitorusse laskmine jääb alati odavamaks kui selle autoga äravedamine, sest kuupmeetri Tallinnasse pumpamise hinnale lisandub ka autojuhi töötasu ja vedamise kulu,“ selgitas ta. „Joogivee osas võib aga ühisveevärgi
puhul kindel olla, et vesi vastab
kõigile normidele, sest veeanalüüse võetakse regulaarselt.

Mida tehti
1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja
rekonstrueerimine
Ehitati ja rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitorustikke,
rekonstrueeriti puurkaev-pumbamajad ja ehitati välja veetöötlused ning rekonstrueeriti olemasolevad reoveepumplad ja rajati
kanalisatsioonisüsteemi toimimiseks uusi reoveepumplaid. Lisaks
soetati tehnikat ÜVK süsteemide hooldamiseks. Projekti omafinantseering on 21,6%, mis tuleb Saku vallalt (3,16 miljonit
eurot). Ülejäänud summa (11,47 miljonit eurot) saadi KIKilt
Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

2. Kaugküttetorustike rekonstrueerimine
Vahetati välja Saku aleviku Teaduse ja Kannikese kaugkütte
piirkonna amortiseerunud küttetorud kaasaegsete eelisoleeritud
torustike vastu. Projekti omafinantseering on 60%, mida rahastab
AS Saku Maja (0,91 miljonit eurot). Ülejäänud summa (0,61
miljonit eurot) saadi KIKilt rohelisest investeerimisskeemist.

3. Sademevee- ja drenaažitorustike ehitamine
Ehitati kõige probleemsematesse piirkondadesse välja
sademevee- ja drenaažitorustikud, et vähendada sademetest ja
liigniiskusest tingitud probleeme. Projekti rahastas 100% Saku
vald (1,30 miljonit eurot).

4. Saku tänavate täiendav taastamine ja
seisundi parandamine
Vahetati teede ja tänavate all välja toruehituse kaevikute kõrvalt
väikese kandevõimega pinnas, et teede kandevõime oleks
ühtlane ja teekatete kvaliteet hea ning see säiliks kaua. Projekti
rahastas 100% Saku vald (1,16 miljonit eurot).

Veemajandusprojektide pidulikul lõpetamisel esitas AS Saku Maja
juhatuse liige Marko Matsalu kokkuvõtte tehtud töödest muinasjutuna, millesse põimis tänusõnad koostööpartneritele, kinkides
neile kella, mis käib puhta Saku kraanivee jõul. Foto: Viljo Pettinen

Projekti käigus ehitati 17 uut
pumplat, rekonstrueeriti 2 peapumplat ning 3 joogiveetöötlusjaama.“

Närviline algus
Kõige keerulisem oli Matsalu
sõnul viia neid erinevaid pro-

jekte ellu samaaegselt.
„Tööde mahud ja järjekord ja
rahastamisotsused olid erinevad, mistõttu tuli kogu aeg arvestada, millal milliseid töid teha ning tööd pidid valmima etteantud tähtaegadeks,“ nentis Matsalu, kelle sõnul võis inimestele
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jääda mulje, et kui ühel päeval
aeti tema aia taga kaevik kinni ja
varsti alustati samas uusi kaevetöid, siis on tegemist raha raiskamisega. „Vastupidi, tehes mitut projekti samaaegselt, hoidsime hoopis palju raha kokku,
seda eelkõige teede taastamistööde pealt, mida tuli teha vaid
üks kord. Erinevaid kaevikuid
tuli aga kaevata tööde tehnoloogiast tulenevate nõuete, mitte
tööde planeerimatuse tõttu.“
Matsalu lubab, et nüüd peaks
olema aastakümneteks rahu majas, sest pole vaja teha suuremahulisi kaevetöid. Ehitajad kiitsid aga Saku elanikke, kes talusid kannatlikult seda igapäevast
pikka aega kestnud müttamist,
tolmutamist ja väristamist.
Projekti algus polnud aga sugugi ladus ning tekitas palju
närvipinget. Projekteerimine
venis ja läks tähtaegadest üle.
Tegemist ei olnud ühe projektiga, vaid eri tööde tarvis koostati
erinevad projektid ja neid tegid
eri firmad, millest näiteks üks
on tänaseks pankrotti läinud.
„Venimisest tulenevalt tuli pikendada projekti lõpptähtaega
ning veenda KIKi, et pikendamine on põhjendatud ja me suudame tööd siiski ära teha,“ rääkis Matsalu, kelle sõnul läks selle aja jooksul pankrotti ka üks
ehitusfirma ning tuli välja kuulutada uus hange. Samas tõdes
ta, et Saku projektid pakkusid
firmadele huvi ning igale välja
kuulutatud hankele tuli ikkagi
rohkem kui üks pakkuja. Kõige
suurema töö tegid ära AS Skanska ja AS Nordecon ning ehitusjärelevalvet teostasid AS Infragate Eesti ja OÜ P. P. Ehitusjärelevalve.
Matsalu sõnul oli projekti juures väga oluline toetuse roll.
„Isegi omaosaluste katmine on
valla ja Saku Maja eelarvele paras katsumus ning võetud laenud mõjutavad kindlasti järgmisi investeeringuid. Saku vald rahastas tööde teostamist valla
eelarvest, kuid enamik summast
laenati KIKilt. AS Saku Maja
rahastas tööde teostamist nii
oma eelarvest kui ka AS-lt SEB
Pank võetud laenuga,“ selgitas
ta ja lisas: „Kõik Saku aleviku
elanikud saavad nüüd liituda
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ning liitumine on täna tasuta.“
VICTORIA PARMAS
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Algas Topi
liiklussõlme
ehitus
1. oktoobril algas uue Juuliku-Tabasalu maantee teise
etapi ehk Topi liiklussõlme
ehitus. Selle käigus valmib
Laagris viaduktiga üle Tallinna-Pärnu maantee kulgev
1,3-kilomeetrine teelõik koos
ringristmikega.
Ehitatav kaherajaline (1+1)
teelõik algab Tallinn-SakuLaagri maanteelt (Jälgimäe
teelt), kulgeb viaduktiga üle
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee
Maksimarketi ja Salzburgi vahelt ja lõpeb vahetult enne raudteed Maksimarketi kõrval. Ehituse käigus rajatakse ka kolm
ringristmikku, 1 km jagu jalgja jalgrattateid ning 514 m
müratõket. Ehitajaks on AS
Teede REV-2, tööd lähevad
maksma 6 659 759,43 eurot ja
nende valmimistähtaeg on
2014. aasta sügis. Omanikujärelevalvet teeb OÜ Vealeidja.
Maanteeameti planeeringute
osakonna projektijuhi Mart
Michelise sõnul on tulevikus,
pärast uue teelõigu valmimist
kavas Juuliku tee Tallinna-poolses otsas olev valgusfooriga
ristmik sulgeda. Juuliku teele
pääseb tulevikus linna poolt tulles mööda uut teed. „Teekond
venib küll veidikene pikemaks
ning võtab ka veidi kauem aega,
kuid liiklus muutub ohutumaks,“ nentis projektijuht, kelle
sõnul on kogu projekti mõte, et
Tallinnast lääne poolt tulev transiitliiklus ei käiks läbi Laagri ja
Pääsküla tänavate, vaid kulgeks
mööda uut ringteelõiku.
„Töid alustati viadukti vundamentide süvendite kaevega.
Järgnevad sammaste ehitus,
raadamine, kasvupinnase koorimine, sobimatu pinnase väljakaeve ja muldkeha ehitus. Samuti kõigi kommunikatsioonide ehitustööd,“ ütles maanteeameti avalike suhete osakonna
peaspetsialist Allan Kasesalu.
„Ajutist tee sulgemist võib ehituse käigus olla Jälgimäe teel
seoses ringristmiku ehitamisega, kuid ühistranspordi läbipääs
peab olema tagatud. Sulgemisest teavitab Maanteeamet liik-

Joonisel punasega märgitud kolme ringristmiku ja üle Tallinn-Pärnu
maantee kulgeva viaduktiga Topi liiklussõlm peaks valmima 2014. aasta
lõpuks. Skeem: K-Projekt

Liiklussõlme ehitustööde raames on kaubanduskeskuste piirkonnas
valmimas ka jalakäijatele mõeldud maanteealune tunnel. Foto:

lejaid aegsasti ette.“
Tallinna-Pärnu maanteel liiklejaid puudutavad ehitustööd
seoses rampide ehitamisega ja
viadukti ehitamisega üle maantee. Ehitustegevuse tõttu piiratakse sõidukiirust ja tee võib olla
kitsendatud. Ehitustööde ajal on
ehitajal kohustus tagada liiklus
mõlemal sõidusuunal kahel rajal.
Topi liiklussõlme raames on
juba rajamisel jalakäijate tunnel
(esimene etapp), mis valmib
veel käesoleval aastal. Järgmise
etapina Juuliku-Tabasalu ühen-

dusteest on kavas ehitada teelõik raudtee alt läbi kuni AllikuLaagri-Hüüru maanteeni. Need
tööd peaks maanteeameti andmeil algama järgmisel suvel.
Topi liiklussõlme puhul on tegemist projektiga, milles osaleb
nii riik kui erakapital. Projekti
on panustanud firma Trigon Capital, kelle tütarettevõte Chester
Universal tahab Laagri aleviku
lähedale Pärnu maantee äärde
rajada rohkem kui 60 hektari
suurusele maa-alale hiiglasliku
kaubandus- ja äriala.
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Rail Balticu koosolek Saku vallas
Ajagraafik

“Mis saab siis, kui tuleb uus lai trass?”, on Kiisa elanik
on mures - tema maja asub 93 m kaugusel raudteest.

Hendrikson & Ko planeeringukonsultant Pille Metspalu selgitas, et maakonnaplaneeringus ära märgitud 350 meetri laiune
trassikoridor ei tähenda, et see oleks ehituskeeluvöönd või et
see vahemik oleks aiaga ümbritsetud. See on nihutamisruum
ehk ala, mille piiresse peab tulevane raudtee jääma. Kavandatava raudteemaa laius koos kaitsevööndiga on 66 meetrit,
millest aedade vahele jääb omakorda vaid 30-40 meetrit.
Fotod:

Trassikoridoride skeem
Punasega on märgitud tulevase Rail Balticu trassikoridori võimalikud asukohad
Saku vallas.

Männiku
Tammemäe
Saku

Kasemetsa
Metsanurme

Kajamaa

Tõdva

Kiisa
Roobuka

Tagadi
Kurtna

• Kirjadele vastamine okt.
lõpp - nov. algus 2013
• Trassialternatiivide
võrdlemine (KSH,
teostatavus, tasuvus)
dets. lõpp 2013
• Võrdluse tulemuste tutvustus, esialgse eelistatud trassivariandi väljatoomine jaanuar 2014 A
• Võrdlustulemuste läbiarutamine, täiendamine
jaan. lõpp - aprill 2014
• KSH vahearuanne
võrdluse tulemused,
eelistatud trassivariant
aprill 2014 A
• Eskiislahenduse ja
KSH aruande koostamine
aprill - juuni 2014
• Eskiislahenduse ja KSH
aruande avalik väljapanek
juuli - aug. 2014 A
• Eskiislahenduse ja KSH
aruande täpsustamine
aug.- sept. 2014
• KSH heakskiitmine
sept. - nov. 2014
• Planeeringu kooskõlastamine sept. - nov. 2014
• Planeeringu vastuvõtmine maavanemate poolt
dets. 2014
• Planeeringu avalik
väljapanek jaan. - märts
2015 A
• Kirjadele vastamine,
planeeringu täpsustamine
aprill 2015
• Planeeringu järelevalve
siseministeeriumis aprill juuli 2015
• Planeeringu kehtestamine august 2015
A - avalik arutelu

2. oktoobril Rail Balticu avalikul arutelul sakulaste
küsimustele vastanud projektiga seotud ametnikud
kinnitasid, et hetkel eelistatud trassivariante pole,
vaid kõik variandid on alles võrdsed. Milline variant
raudtee ehitamiseks valitakse, selgub eri koridoride
võrdlemisel, mis kestab järgmise aasta alguseni.
Riigi huvi on vältida tundlikke tegureid ning esimene eesmärk on saada mööda elamumaadest.
Väike eelistus on haritaval maal ehk pigem hakkab
raudtee kulgema läbi metsa kui läbi põllu.
Avalikul arutelul esinenud kinnitasid, et mõjusid
on väga palju ning nende kaardistamisega hetkel tegeletakse. Kõik keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused pannakse suurde tabelisse, mida
tutvustatakse juba järgmise aasta jaanuaris avalikul
arutelul. Tänaseks on valminud loodusväärtuste
ning muinsuskaitse ja kultuuripärandi uuring.
Rail Balticu töörühm on saanud juba väga palju
nii inimeste kui eri organisatsioonide arvamusi, ettepanekuid, pretensioone. Metsameeste arvates võiks
olla trass põldudel ja põllumeeste arvates läbida
metsa. „Kõigi soovidele me vastu tulla ei saa. Kuid
oluline on, et me teame, millised väärtused meil
olemas on ja mille vahel valida,“ ütles Harju maavalitsuse arengutalituse juhataja Joel Jesse.
Arutelul tutvustati kavandatava raudtee iseloomu
ja tehnilisi näitajaid ning projekti ajagraafikut.
Infot Rail Balticu kohta leiad kodulehelt:
www.railbaltic.info VICTORIA PARMAS
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Sada aastat kirevat elu

27. septembril oli Saku vallas eriline sündmus
- meie valla kodanik Vera Võsu sai 100aastaseks. Õnnitluse suurjuubilarile andis üle ka
vallavanem Kuno Rooba. Foto:

Kui Saku vallavalitsuse juhid Verat esmaspäeval õnnitlema saabusid, selgus, et see oli
vanaproual juba neljas päev sünnipäeva pidada. Hoolimata sellest, et juubilar oli nädalavahetusel Saue mõisas vastu võtnud rohkem
kui 100 külalist, ei paistnud tema olekus ühtki väsimuse märki.
„Te olete minu südamele väga armsad ja
mul on nii hea meel, et teid silmast silma
näen,“ kinnitas Setumaal sündinud Vera, kes
tütre sõnul tunneb ikka huvi, kuidas elu vallas
läheb. Vera loeb ilma prillideta (!) ajalehest
uudiseid. Kõige parem raamat on Vera sõnul
aga ikka piibel. Jumalasõna on naist saatnud
kogu elu, alustades juba ajast, mil ta noore
tüdrukuna Petseri kloostrikooris laulis. Praegu peetakse aga Vera juures igal esmaspäeval
ja kolmapäeval palvetunde.
Vera enda sõnutsi on tal aga elus vedanud.
Kui enamik inimesi räägib lugu sellest, kuidas
nad veel viimase laevaga Eestist sõjajalust ära
pääsesid, siis Veral on rääkida vastupidine lu-

gu: „Ma tulin Rootsist emale-isale külla ja
sain viimase laevaga tagasi Eestisse. Oleks
ma nädal aega hiljem tulnud, poleks enam siia
saanud,“ räägib 25aastaselt Rootsi lapsehoidjaks läinud naine. „Hiljem oli meil võimalik
allveelaevaga põgeneda, aga kuna lapsi kaasa
ei lubatud, siis ei olnud me nõus minema.“
Kuigi tal on tulnud pakkida Siberisse-mineku kohvreid (Siberisse jäi minemata, kohad said täis) ja seista püssitoru ees seina
ääres, on lõpuks kõik hästi läinud. Praegu elab
Vera Sakus omaette korteris. „Ma suren siin
niimoodi veel ära, kui sa mul kõik ette taha ära
teed. Lähen elan parem omaette,“ ütles elujõudu täis taluperenaine oma tütrele, kelle
juurde ta mõned aastad tagasi oma talust kolis.
„Tihka´i jumalale innast pakku,“ ütleb ta
setukeeli ja heegeldab edasi rõõmsavärvilisi
padjakatteid ning laulab kõrgel häälel jumalale meelepäraseid laule. Neid on tal repertuaaris üle tuhande, nii rootsi-, eesti- kui setukeelseid. VICTORIA PARMAS

Liperi leivapeol
Kui Saku valla kuvand on õlu, siis Liperil, Saku
sõprusvallal Soomes, on selleks leib. Sealne tore
traditsioon tähistada septembri viimasel laupäeval
leivapäeva sai tänavu juba 10aastaseks. Liperi vallavalitsuse kutsel viibisid leivapeol ka sõprusomavalitsuste delegatsioonid Bücheni linnast Saksamaalt, Karjala Vepsa piirkonnast Venemaalt ja Saku
vallast. Liperilaste suurüritusest võtsid osa vallavanem Kuno Rooba, volikogu liige Lemmi Oro, MTÜ
Metsanurme tegevjuht Anneli Kana ja Saku õlletehase giid ja muuseumi eestvedaja Margit Nurmeots.
Pidupäevaks oli põhikooli maja muudetud näitusehalliks, kus oma toodangut tutvustasid Liperi ja
teised Põhja-Karjala väiketootjad, kodupagarid ja
käsitöötegijad. Laadamelus sai uurida leivanäitusi
ja nautida esinejaid, osta sügissaadusi, näputöid ja
muidugi leiba. Kodupagarite rukkileivakonkursi
kohtunike hulka oli sel aastal palutud ka Anneli Kana. Võistlusleibasid said maitsta laadalisedki.
Sõprusvallad olid leivapäevale kaasa toonud oma
toiduhõrgutisi. Saku esitluslaualt võis proovida Joosu ja Liisu pagarite ning Helle Pärlini retsepti järgi
küpsetatud rukki- ja seemneleibasid, Pruulikoja
küüslauguleivakesi, õlletehase kodukalja, omatehtud leivamaiustusi ning ehtsat leivasuppi. Menukat
üritust külastas korraldajate hinnangul 4500 inimest.
Reisi käigus sai kiigata Liperi pagarikodadesse ja
-äridesse. Nähti ära, kuidas valmivad kuulsad AnnaLiisa Sorsa käsitsi tehtud rukkitaignast Karjala pirukad. Muhe ettevõtmine oli sõprusvaldade ühine leivategu. Õhtupoolik veedeti populaarses peokeskuses Rouhis, kus isegi väike kabel laulatuste jaoks.
Liperi tegemisi tutvustanud vallavanem Hannele
Mikkanen kõneles muuhulgas riigi survest liita viis
naabrit üheks suureks Joensuu vallaks. Kuigi piirkonna omavalitsused teevad juba praegu koostööd,
oli tunda liperilaste kõhklust liitumise suhtes.

Liperi sõprusvaldade ühine leivategu Lipstikka restoranis. Restoranipidaja Mari-Ann
Laakkoneni (paremal) jagatud rukkijahutaignast pidi iga delegatsioon tegema oma
leiva. Sakulased (esiplaanil) vormisid selle S-kujuliseks ja panid peale õunatükid.

Margit Nurmeots (keskel) ja
Anneli Kana
olid leivapäevale kaasa võtnud
ning esitlusletile maitsmiseks
välja pannud
Saku leiba, kalja ja leivamaiusi. Kõige rohkem vajas
soomlastele
tutvustamist
meie leivasupp.
Fotod:
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Metsanurme
juubelimatk
Metsanurme sügismatk 6. oktoobril oli juubelimaiguline, järjekorras juba kümnes. Matkajaid
läks rajale 35 – täpselt sama palju oli ka neid, kes finišijoone ületasid ja matkasupist osa said.
Uus kümnend Saku valla vanimal
matkarajal peaks tooma kaasa ka
uuendusi ja muutusi, seega tasub aeg-ajalt rajale minna!
Tekst ja fotod: ANNELI KANA

Matkajate esimene “takistus” - küladevaheline piiripunkt. Matkajuht Peeter Leidmaa kehastus
piirivalvuriks ja “päris aru”, kuhu ja miks seltskond liigub.

 Tavapärane põige Rännaku tallu, peremees Ülo Sirbi õuele, toob
alati üllatusi kaasa. Seekord tehti avapauk uue kiviheitemasinaga ja
nooleheitemasingi (pildil) sai katte alt välja ning laskevalmis seatud.
 Kui matkasupp söödud, süüdati juubelimatka auks suur lõke.

Palumetsas palukal

K

a sellel sügisel tegi Saku
päevakeskuse pere järjekordse toreda väljasõidu
Kuusalu metsa. Osalejaid oli 41,
vanuses 2 kuni 90 aastat.
Õpperetke sihtkoht oli valitud
selline, et metsa sai minna nii
oma jalal kui ratastoolis, rulaatoriga kui tugikepile toetudes.
Kuusalu kandi valgusküllane
palumets oli just nagu kohandatud meie erivajaduste jaoks.
Valgust mittevarjavad männid,
alusmetsata samblane pinnas,
bussi peatuskohast kodarjalt
eemalduvad sihid. Selline paik
sobis ka neile, kes tulid kohale
eksimishirmu trotsides. Ka ilmataat näitas oma heatahtlikkust ja peitis vihmapilved ning
tuuleiilid.
Kui paljude lootus oli ka talvevarusid täiendada, siis põhieesmärk oli meil veeta üks tore
õpetlik päev metsas. Ja kuigi

Päevakeskuse väljasõidul pohlametsa saadi korvidesse nii kõhutäidet kui ilmailu. Foto: Vaike Pähn
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Saku Vallavolikogu valimised 2013

REKLAAMTEKST

112 DAINA JÜRISTO, Kurtna Piim OÜ omanik ja juhataja
Pea 30 aastat Tagadi külaelanik, 20 aastat tegutsenud ettevõtjana. Olen abielus ja kahe täiskasvanud
tütre ema. Kandideerin Eesti Keskerakonna Saku valla nimekirjas üksi, kuid mul on üsna palju abilisi
ja mõttekaaslasi, ka teistes valimisnimekirjades ja leian, et Saku vallas saab veelgi paremaks minna
kui Teie, kallis valija, sellele kaasa aitate. Kiiremat lahendamist vajaks:
1. Lasteaia- ja koolikohtade arv ning
kodulähedus ei vasta meie
vallaelanike vajadustele.
2. Saku alevikul kui valla keskusel
puudub ajakohane koht vallarahva
vabaõhuürituste korraldamiseks.
3. Ka Kiisa alevik ja selle lähiümbruskonna rahvas vajab paremat
kokkukäimise ja ürituste
korraldamiseks kaasaegsemat
kohta, kus nii raamatukogule kui
ka huviringide tegevusele saaks
pakkuda senisest enamat.
4. Saku on oma olemuselt
kihelkonna – uue aja kihelkonna
keskus. Annan oma panuse, et
Saku saaks oma kirikuga
kodulähedasemaid
jumalateenistusi, kiriklikke üritusi,
tähtpäevi ja kontserttegevust.

meie vanim osaleja Helga määratles enamike pilvikute ea enda
omast kõrgemaks, leidis iga huviline vähemalt sousti jao söögiseeni ja punavad palukad olid
kummardajatel pidevalt käeulatuses. Ikkagi ju palumets. Nii sai
ka meie pimemassöör Toivo
oma käega pohlavartelt marju
suhu noppida.
Kui bussitäis seenelisi hajus
metsa laiali, siis enne tagasisõitu kogunesime kõik piknikule,
kus omavahel metsamuljeid vahetasime ja üksteise saaki kaesime. Eriti imetleti Helgi korvi,
mis oli saanud koduste lillepottide tarbeks täis sinakashalli
sammalt, kenad metsaannid
kaunistuseks. Silvi läks aga korilusega nii hoogu, et arvas end
ennatlikult eksinuks. Kalev,
Elmu, Raul ja Marko õppisid
eristama neeruhädade leevendajat leesikat pohlataimest.
Kõik olid veidi väsinud, aga
õnnelikud.
VAIKE PÄHN
Päevakeskuse sotsiaaltöö spetsialist

Kallid valijad, kui Te leiate veel
midagi pakilisemat, siis minu valituks
saades, palun andke mulle teada ja
me teeme selle nimel koostööd.
Lugupidamisega Teie
Daina Jüristo

Anna Pohlak seilas MMil kuldlaevastikus
Hiinas Rizhaos toimunud naiste ühese
olümpiapaadi Laser Radial maailmameistrivõistlustel saavutas Eesti purjetajatest sakulane Anna Pohlak (pildil) 22. koha. Anna jõudis oma purjetajakarjääri jooksul esmakordselt
olümpiaklassi maailmameistrivõistluste
kuldgruppi ning seilas oma seni säravaimad sõidud
maailma tipptasemel. (Delfi Sport/
)
Soovin osta Teie vana,
kasutuna seisma jäänud
või avariilise AUTO.
Pakkuda võib erinevat sõidutehnikat. Müügi vormistamine
ja tasumine kohapeal, soovi
korral ARKist kustutamine.

ECOLIMIT OÜ  5699 5595

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
Ööl vastu 3.10 varastati Kanamal seisnud
ekskavaatorist kütust, õli ja õliprits.
Kahju on 340 eurot.
Põhja päästekeskus
9.10 kell 11.20 teatati, et Männiku teel
on leitud lennukimürsk. Demineerijad hävitasid mürsu
ohutus kohas.
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Raamatukogupäevade kava
18.10 Kurtnas
ettelugemispäev 2. klassile raamatust „Leiutised läbi aegade“

18.10 Kurtnas
Kurtna Kooli õpetajate esituses
„Hõimurahvaste muinasjutud“

21.10 Sakus, 22.10 Kiisal,
28.10 Kajamaal
loomamuinasjuttude ettelugemispäev ja piltide joonistamine

29.10 Kurtnas
ettelugemispäev 1. klassile
vabalt valitud raamatust

Näitused
2012. aastal auhinnatud Eesti
ilukirjandus
1.10-30.11 Sakus ja Kurtnas
pärandkultuuri näitus (plakatid
ja raamatud)
21.10-30.11 Sakus
„Soome-ugri hõimurahvad“
28.10-01.11 Kurtnas
„Leiutised läbi aegade“
01.-04.11 Kurtnas
„Hõimurahvaste toite“
15.10-5.11 Kiisal
Eesti käsitöö kindad (esemed,
raamatud)
15.10-5.11 Kiisal
Vanakraami väljapanek lugejate
kogudest - ehted, aksessuaarid,
majapidamisesemed, lisaks
raamat „Meie kodude kraam“

11. oktoober 2013

Raamatukogupäevade eel
Mille põhjal valite raamatukogule raamatuid? Kuna raamatukogu kogud moodustavad
ühtse terviku, komplekteeritakse uusi raamatuid, arvestades
kõigi osakondade soove ja vajadusi. Põhimõte on, et igat teavikut tellitakse valda üks eksemplar. Kui on arvata, et huvi
raamatu vastu on väga suur, siis
tellime kaks.
Valikul arvestame seda, et
kõik meie elanikegruppide vajadused oleks kaetud, et lugeda
oleks nii trükitähti veerival lapsel kui erialakirjandust lugeval
spetsialistil.

Kui palju raamatuid raamatukogu aastas juurde ostab? Raamatuid ilmub väga
palju, paar tuhat nimetust kuus.
Kõiki neid me ei jõua ja kõiki
pole ka mõtet osta, kõik oluline
on aga lugejaile kättesaadav. Saku vald hoolitseb selle eest hästi, et saame osta juurde päris palju raamatuid. Sel aastal eraldas
vald selleks 12 623 eurot ning
riik lisaks 11 856 eurot. Selle
summa eest saame osta aastas
2700-2900 raamatut.
Kui lugeja aga leiab, et tema
soovitud raamatut meie kogus ei
ole, siis saame selle tellida talle

Saku lugeja armastab elulugusid,
kriminaaljutte ja ajaviiteromaane
Raamatukoguhoidja Küllike Printseva sõnul on läbi aegade populaarseim raamat Saku raamatukogus olnud Vahur Kersna elulooraamat „7x7“, mille lugemisjärjekorras ootas ühel hetkel üle 60 inimese. Tänaseks on see kahanenud 10 inimesele. Praegu nii pikka järjekorda raamatukoguhoidja kinnitusel ühelgi raamatul ei ole. Populaarseimad on hetkel Indrek Hargla apteeker Melchiori lood, mille
„Oleviste mõistatuse“ järjekord on 23 inimest. Teisel kohal on Hedvig Hansoni kirjutatud elulooraamat oma vanaemast „Jutustamata
lugu“ (19) ja kolmandal kohal mehe ja naise vahelist sado-maso suhet
käsitlev tõlkekirjandus „Viiskümmend halli varjundit“ (15).
Läbi aegade on aga Printseva sõnul populaarsed Petrone kirjastuse Minu-sarja raamatud, palju loetakse ka Rootsi krimikirjandust
ning Varraku kindlate autorite (Marcia Willet, Kate Morton) ajaviiteromaane. Eesti autoritest kulub aga alati Andrus Kivirähu uuel
raamatul tükk aega, enne kui ta riiulile mõneks ajaks ootele jääb. SS

30. oktoobril kell 10 Saku Päevakeskuse saalis

AVATUD LOOVMUUSIKARUUM
Oodatud on kõik olenemata vanusest või musikaalsusest!
TASUTA! Juhendab MERIKE SUSI

broneerida. Koduleht ei ole meil aga
pelgalt elektrooniline raamaturiiul,
vaid sinna lisandub pidevalt infot
nii uute raamatute
kui üldse lugemise kohta. Meil on
Ka ilmuvate
seal lingid väga
ajakirjade-ajaheadele blogidele,
lehtede hulk on
kus antakse raaväga suur, kuimatusoovitusi, nadas teete selle
gu näiteks Tartu
hulgast valiku? Tänane populaarseim
linnaraamatukogu
Perioodika puhul teos Saku vallaraamatu- blogi Lugemisoleme küsinud ka kogu lugejate hulgas.
soovitus. Ka saab
vallarahva soove.
läbi meie lehekülPäris ühe-kahe lugeja soovi je rahvusvahelisele platvormile
järgi me ajakirja tellida ei saa, EBSCO, mis ühendab väga palkuid lugejate eelistusi võtame jusid andmebaase ja kust on
arvesse. Kui soovitut oma kodu- näiteks võimalik otsida teaduskoha lähedalt osakonnast ei leia, töö seisukohast väärtuslikke eelsaab seda jälle tellida teisest retsenseeritud artikleid. Samuti
osakonnast analoogiliselt raa- pääseb sealt mitmesse e-raamamatutega. Ajakirju ja ajalehti tuid vahendavasse keskkonda,
teistest Eesti raamatukogudest sh projekti Eesti kirjandus raatellida ei saa, küll aga koopiaid mes digiteeritud kogumile, kus
artiklitest.
on tasuta lugemiseks väljas 116
Kui palju on Saku raama- Eesti kirjandusklassikasse kuutukogus välismaiseid ajakir- luvat teost.
Kas raamatud ikka mahuju? Meil on inglisekeelne ja venekeelne Burda, järgmiseks aas- vad raamatukokku ära? Kataks on tellitud saksakeelne he eelneva aasta jooksul oleme
„Basteln mit Kindern“ ning soo- saanud nii palju riiuleid, et nüüd
mekeelne „Kauneimmat Käsi- on kogu raamatukogu ruum riiulitega n-ö komplekteeritud ja
työt“.
Kas Saku raamatukogu praegu veel riiulitel piisavalt
riiulitelt leiab ka muusikat ruumi on. Kuigi saame aastas
ja filme ning kas neid saab juurde pea kolm tuhat raamatut,
siis kanname ka katkiseid ja
laenutada? Digitaalsed teosed iganenud raamatuid maha, umei moodusta meie kogust just bes 1000 eksemplari aastas.
väga suurt osa, kuid nad on meil
Kui raamatuid tuleb üha
olemas. Neid ei leia aga raamajuurde,
siis kuidas on lugu
tukogu avariiulitelt, neid saab
lugejatega?
Lugejate arv on
otsida kataloogist ning neid
saab ka laenutada vastavalt toot- meil üsna stabiilne - kolmandik
ja ja levitaja kehtestatud reegli- valla elanikest on meie lugejad.
tele. Paljusid teoseid ei saa näi- Arvestades meie digitaliseeruteks kohe pärast ilmumist laenu- vat maailma on see minu meetada, vaid alles mõne kuu pärast. lest hea number. Kasvab aga
Kuid alati on võimalik neid kuu- külastuste ja laenutuste arv. Kui
2011. aastal külastati raamatulata ja vaadata koha peal.
Juba aasta aega on Saku kogu 40 000 korral, siis eelmisel
raamatukogul uus kodulehe- aastal oli tuhat külastust rohkem. Kui 2011. aastal laenutati
külg lib.sakuvald.ee ja otsin- meilt 61 000 teavikut, siis mullu
gusüsteem saku.webriks.ee. kaks tuhat teavikut rohkem.
ükskõik millisest
Eesti raamatukogust. Paljudele tuleb see võimalus
uudisena, kuid see
on üks vanimaid
raamatukogu teenuseid üldse.

Mida huvitavat sealt leiab?
Uus otsingusüsteem on väga kasutajasõbralik. Selle abil on lihtne teavikuid leida ja kohe ka

Küsis: VICTORIA PARMAS
Vastas: Saku Vallaraamatukogu
direktor ENE LODDES
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Tööpakkumised
Pakume tööd traktoristile ja
kopp-laadurijuhile talihooajaks.
Vajalik eelnev töökogemus ja
tehniline taip. Info tel 506 7491
Hotell Salzburg (Pärnu mnt 555)
pakub tööd toateenijale, hommikulaua kokale ja töömehele. Täpsem info tel 650 3965 või
e-post riina@salzburg.ee
Otsime Tõdvale Timbeco kollektiivi tootmistöötajat. Lisainfo tel 503 1596 või e-post
angelika@timbeco.ee

HalupuuFirewood
ProductsOÜ

15aastat
metsandusalast
kogemust!

KÜTTEPUUDE
tootminejamüük
·Halupuudkonteineris
·Kaminapuud
·Kuivadhaludvõrkkotis
·Suitsulaast
·Süütepulgad

Tel53332284;
info@halupuu.ee

METSAMAADE
haldus
·Metsamajanduslikudtööd
·Raieõiguseost
·Metsamaadeost

Tel55560240;
janis@halupuu.ee

www.halupuu.ee

Siiras kaastunne
Heljule ja Reelikale
kalli abikaasa ja isa

JAAN ANDRESSONI

Unustamatut kallist
klassivenda

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
- lauad, prussid
- aialipid
- höövellauad
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876

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

GSM 5850 4300

KORSTNAD PUHTAKS!
Küttekollete ehitus ja
remont
Korstnapühkimine
Info: 5648 5903,
tarmo@kuldvara.ee
Südamlik kaastunne meie
laulukaaslasele Ellenile
kalli poja

URMAS INGVERI

lahkumise puhul.
OÜ Puuhamaa kollektiiv

URMAS INGVERIT

kaotuse puhul.
Ansambel Vilistlased
juhendajaga

Mälestame
kapelli Tiri aga Tõmba juhti

mälestavad
klassikaaslased ja
klassijuhataja
Saku kooli päevilt.

Kõik õied on pisaraid täis,
karm saatus üle kodu käis.

Sügav kaastunne omastele.

URMAS INGVERI

JAAN ANDRESSONI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kiisa rahvamaja
Jõudsid elus palju anda,
pillimängust rõõmu tunda,
helge mälestus jääb meie hinge…

Meie siiras kaastunne
omastele

JAAN ANDRESSONI
kaotuse puhul.
KI-KU-TA-RO PÜ
Siiras kaastunne Caitlynile
ja tema perele armsa

HEINO JAAN
ANDRESSONI
kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi 4.a klass
ja klassijuhataja

Südamlik kaastunne
Ellenile kalli poja
surma puhul.
Tuule tänava Rabad

Aeg hetkeks peatu igaviku sillal...

Südamlik kaastunne
Ellen Ingverile kalli poja

URMAS INGVER

kaotuse puhul.
Perekonnad Järva, Jurin,
Aarma, Linask, Pärlin

Meie südamlik kaastunne
Ellenile, Merlele perega ja
Annele lastega kalli
poja, venna, abikaasa ja isa
kaotuse puhul.
Erika, Liidi, Astrid ja Heiti
peredega

Vaikses leinas langetame
pea...

Sügav kaastunne
Elga Kangilaskile õe

URMAS INGVER

AINU POLTIMÄE

Sügav kaastunne
lähedastele.
Sirje ja Marje peredega

surma puhul.
Perekonnad Kallas, Lattu,
Ristal, Plado ja Kaljas

URMAS INGVERI

Kuulutused
20. oktoobril alustab Sakus
Teaduse tn 1 tegevust Pilatese
stuudio 5NÖÖPI. Täpsem info
www.pilatessakus.blogspot.com;
tel 520 6927 Jana Tiitus.
Männiku teeninduspunkt Pihlaka 1a. Tel 506 5072. Telerite
ja arvutite remont; VHS, VHSC, Hi8, DV salvestamine DVDle; ukse- / fonoluku võtmete valmistamine; nahk- ja tekstiilrõivaste parandus; kingsepa- ja
teritustööd
Aitan muuta teie korteri või maja
kaunimaks. Siseviimistlus ja
maalritööd, erinevad tehnikad.
Suur kogemus. Tel 5831 1111
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Lõikan hekke ja võsa, teen
saetöid. Tel 5554 7291
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujääkidest. Raietööd.
Küttepuude müük. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@
vahergrupp.ee; www.raietööd.ee
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L
võrgus, tulehakatus, saepuru
kotis, vedu tasuta, al 1,8 €
võrk. Tel 501 8594
Tulikuivad 50cm kuusehalud
laotuna autokastis 40 eurot rm.
2 aastat kuivanud 30cm kasehalg 40-l võrgus (2,50 eurot)!
5373 7294
Pelletid otse tootjalt Märjamaa vallas Sipas. Transpordi
võimalus. 5647 3517
Müüa loomasõnnikut 7 t - 145
€, 15 t - 215 €, mulda 15 t 140 €, kildu, liiva ja kruusa.
T 5697 1079, taluaed@hot.ee
Alumiiniumkatuseredelid, tel
515 9155

Meie siiras kaastunne
kauaaegsele koostööpartnerile
Karinile abikaasa

KALJO LIIVI
surma puhul.
Kiisa rahvamaja
Kured lendavad taevalaotuses,
õhus liuglevad lehed.
Puud aga jäävad alles, nagu
mälestused sinust...

KALJO LIIV
Siiras kaastunne Karinile,
Aivi ja Aivo perele.
Marju ja Elvi peredega
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KURTNA PEO- JA PUHKEKESKUS
* juubelid * pulmad * firmapeod * seminarid
Üritustele: korraldus, peolauad, majutus, saunad,
vesirattad, õhtujuhid, bändid
Lisainfo: www.kurtna.eu, kurtna@firmapeod.ee

5333 4401

KURTNA RATSASPORDIKOOL
* ratsutamine * ratsalaagrid * laste sünnipäevad

Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused
ja ekskursioonid
Saku õlletehasesse

Algajatele, edasijõudnutele, lastele, täiskasvanutele
Lisainfo Kregleni Tallist www.kregleni.ee,
ratsu@kregleni.ee

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

5333 4400

S

aku mõis otsib oma suurepärasesse teami särasilmset teenindajat ja öist administraatorit. Töö sobib
nii noormeestele kui ka neidudele, vanusepiirangut ei
ole. Tööpäevad on pikad ning tulenevalt seadusest peab
olema vähemalt 18 aastat vana. Töötamine vastavalt
ürituste graafikule, põhikoormus langeb suvekuudele.

PEOTEENINDAJA
Tööülesanded: lauakatmine, koristamine, pulmade ja pidude teenindamine,
töötamine avatud baaris.
Kasuks tuleb vene keele oskus ning eelnev töökogemus peoteeninduse vallas.
Töö sobib ka põhitöökoha kõrvale. Kui Sul on algatusvõime, oled julge suhtleja,
naeratad, tahad ja oskad töötada teamis, siis palun võta ühendust:

6728 540, info@sakumois.ee

ÖINE ADMINISTRAATOR
Tööülesanded: klientidega suhtlemine ja abistamine, majutustubade check-in ja
check-out, hommikusöögi serveerimine, ruumide korrashoid ja ettevalmistus,
turvalisuse tagamine öötundidel, sarnased või eelnevatega seotud ülesanded.
Kui tunned, et sobiksid meie meeskonda, siis võta ühendust:

6728 540, info@sakumois.ee

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,
lisainfo www.koduabiekspert.ee
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

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006

SAKU PRUULIKODA
otsib oma armsasse ja
töökasse kollektiivi
rõõmsameelset ning
nobedat

baaridaamettekandjat.
Töö on täiskohaga,
seega ei sobi kooli ega
teise töö kõrvalt.

Huvi korral palun saada
CV kaidi@pruulikoda.ee
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

PUHASTUSTEENINDAJALE
Töö asukoht: Saku Õlletehas
Tööaeg: õhtune tööaeg
Kontakt: Ilona Arharova
GSM: 5565 9495
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

ADMINISTRAATORILE
Töö asukoht: Saku Gümnaasium
Tööaeg: täistööaeg
Kontakt: Ilona Arharova
GSM: 5565 9495

PÄEVAHOID
SOODSAIM SAUE LINNAS!
OKTOOBRIS-NOVEMBRIS
PÄEVAHOIUGA
LIITUJATELE KINGITUS!
Pakkumine kehtib uutele
liitujatele! Pakkuda viimased
vabad hoiukohad!

PÕNNI MÄNGUMAA
PÄEVAHOID
pakub usaldusväärset
tegevusloaga lapsehoiuteenust
korraga kuni 10 lapsele!

PRIVAATSED LASTE
SÜNNIPÄEVAD
SUURES JA AVARAS
PÕNNI MÄNGUMAAL
E-N 18.00-21.00 3 tundi 49 ,
pühadel ja R, L, P 3 tundi 64 
Pakkumine kehtib uutele
broneeringutele!

Info ja broneerimine:
info@ponnimangumaa.ee või
tel 5656 3888,
Aadress: Pärnasalu 31, Saue.

www.ponnimangumaa.ee
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Saku tantsuturniir “Corny
karikas” edukalt toimunud

Täname turniiri kordamineku eest
kõiki tantsijaid ja tantsukool
Dancelandi tantsulaste vanemaid.
Suured tänusõnad peasponsorile
Corny Big, ja tublidele toetajatele
Ltt, Pez, Reklaamistuudio,
Dussmann Service, Rocco
toitlustus, Arco transportgrupp,
Rahvusooper Estonia, Saku Vichy,
Saku vald, Baltic Agro, Abc Motors,
Pizzakiosk, Paulig, Gravex.

12.-17.
Täiskasvanud õppija nädal.
Vt lk 16
Maali ja Pruuno kohtumised
IV Saku Pruulikojas. Vt lk 16

14. kell 19
Ülevallalise mälumängu „Saku ajukas” uue hooaja I voor
Saku Valla Maja suures saalis.

16. kell 19
„Videvik Valgrega” - Saku
gümnaasiumi, muusikakooli ja
puhkpilliorkestri Saku ühiskontsert gümnaasiumi aulas.Vt lk 16

18. kell 19
Teatriõhtu etendusega
„Rahauputus” Kiisa rahvamaja
näitetrupi esituses Kiisa rahvamajas. Lavastaja Marianne Õun.

19. kell 11
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar juubelipidu Saku Valla
Maja suur saalis.

24. kell 15
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka
Pensionäride Ühenduse
sügispidu Kiisa rahvamajas.
 Saku tantsukool Danceland
võis rõõmustada - finaali jõudis
20 paari. Pildil (vasakult) peatreener Kristina Tennokese, Britta Unt, Simon Harly Allik, Anastasija Bezuglaja, Kairo Kõrgend,
Ksenja Poltavets, Nikita Meier,
Kristin Sõber, Rando Kuriks ja
standardtantsude abitreener
Baile Orb. Foto: Kaur Lohk

28. septembril korraldas tantsukool Danceland juba seitsmendat korda järjest Saku Valla
Spordikeskuses vabariikliku
tantsuturniiri. Seekord peeti
turniir „Corny karika“ nime all.
Sel aastal võttis võistlustest osa
21 tantsuklubi 120 paariga.
Seitsme hindekohtuniku ja
peakohtunik Kristina Tennokese valvsa pilgu all saavutasid
Saku tantsulapsed suurepäraseid tulemusi. Finaali jõudis
kokku 20 tantsupaari, neist me-

OKTOOBER

13. kell 11

28. septembril pakkusid
120 tantsupaari üle Eesti
Saku Valla
Spordikeskuse saalis vaatajaile palju
kauneid
hetki.
 Jun 2 A
klassi tantsupaar Anastasija Bezuglaja
ja Kairo Kõrgend.
Foto:
Kaur Lohk

Jun 1 C klassi
tantsupaar
Britta Unt ja
Simon Harly
Allik.
Foto:
Riina Unt

Tänu

KUHU MINNA

dalikohtadele tulid: Pronek
Okas ja Marii Piirsalu L1 2 tantsu (III koht); Gerd Lauri Eerme
ja Iti Grethel Ameljušenko L1 6
tantsu (I koht) (liikusid edasi E
klassi); Robert Tarlap ja Brigitta
Toomingas Jun 1 D klass (II
koht LA ja III koht ST); Kairo
Kõrgend ja Anastasija Bezuglaja Jun 2 vaba klass (II koht LA ja
I koht ST); Rando Kuriks ja
Kristin Sõber N+TK B klass (I
koht nii LA kui ST); Simon
Harly Allik ja Britta Unt Jun 1 C
klass (III koht LA); Nikita
Meier ja Ksenja Poltavets Jun 2
C klass (I koht nii LA kui ST).
Suure töö ja meeldejäävate pingutuste eest premeeriti finaliste
huvitavate auhindadega ja
maitsvate maiustustega.
Loodame taas kohtuda 2014.
aasta sügisel.
KADRI KÕRGEND

26. kell 18
Kultuurikohvik Saku Valla Maja
suures saalis. Igal täistunnil
erinevad esinejad. Tasuta.

NÄITUSED
RMK rändnäitus “Pärandkultuur maastikus” Saku
vallaraamatukogus Teaduse 1.

ALGAB UUS MÄLUMÄNGUHOOAEG!
Saku Huvikeskus ootab
osalema kõiki uusi ja endisi
mälumänguhuvilisi ülevallalise
mälumängu SAKU AJUKAS
uue hooaja esimesel mängul!
Kohtume 14. oktoobril
kell 19 Saku Valla Maja
suures saalis!
Ootame uusi võistkondi, mis
moodustunud Saku valla asutuste töötajatest, külaelanikest või
lihtsalt sõpruskondadest!
Saku Ajukas on 7 voorust koosnev mälumäng, koos käiakse
kord kuus oktoobrist aprillini iga
kuu teisel esmaspäeval. Igas voorus tuleb vastata 30 küsimusele,
mis antakse lauda 7 kaupa.
Mängu juhib Mart Vellama!
Iga vooru võitjatele
vaheauhinnad, kevadel
kolmele parimale
võistkonnale eripreemiad!
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses septembris 2013
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus

Robin Rallmann
Jeva Kutkina
Mattias Salu

Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Telefon:
671 2435
671 2425

Saku Vallavalitsuses septembris 2013
registreeritud Saku elanike surmad

Jüri Põld

Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Trükk:
AS Rebellis

