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Trikipoisid avasid 7. septembril Saku lõviklubi ja noorte ühistöös valminud skatepargi Nurme tänaval Sakus. Foto: Andrus Aruaas
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Harjumaa aasta
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nende seas ka
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Andmed seisuga 2.09.2013

Head alanud

kooliaastat!

K

ooliaasta algus mõjutab kogu valla
elu, keda otseselt läbi oma laste koolimineku ja keda hommikuse kooli
poole suunduva autodevoo kaudu. Uuest õppeaastast on tänaseks kaks nädalat möödas ja
esmane rutiin saavutatud.
Eelmine vallaleht tutvustas Kurtna kooli
direktori Priit Jõe Jaapanisse õppima asumist. 23. septembrist hakkab kooli juhtima
Kristjan Saar, kes töötab kuni direktori kohuste ülevõtmiseni samas Kurtna kooli lasteaias liikumisõpetajana ja annab lastele ka
ujumistunde. Koolijuhtimiskogemus on
Kristjanil Audentese spordikoolist.
Saku gümnaasiumis alustas läbi aastate
väikseim gümnaasiumiosa. Samas on algkooli ja põhikooli osas õpilaste arv kasvanud
ja kokku on õpilasi 901. Kindlasti kuulis mõni tähelepanelik vallaelanik õppeaasta algul
AK uudist, et mitmed Tallinna ümbruse omavalitsused kavatsevad lahendada kooli- ja
lasteaia ruumipuuduse moodulitest kokkupandavate majaplokkide lisamisega. Uudise
lõpus oli infot, et ka Saku vald kavatseb gümnaasiumi ruumikitsikuse lahendamiseks kasutada mooduleid. Kahjuks aeti uudises Saku
järjekordselt segi Sauega. Meie koolimaja
juurde mooduleid ei plaani. Küll on kindel
soov ja tahtmine ehitada koolihoonele juurdeehitus, et tagada kõigile soovijatele Sakus

koolikoht. Juurdeehitus peab valmima 2015/
2016. õppeaasta alguseks. Valla arengukavas
ja eelarvestrateegias on vastava kulutusega
ka arvestatud. Püsiva ehitise rajamine on ka
meie õpilaste arvu prognoosi arvestades otstarbekam.
Selle aasta esimesse koolipäeva jääb ka
üks vahejuhtum, mille tõttu aktused viibisid.
Nimelt tervitas valla koolibussijuht õpilasi
uue õppeaasta alguse puhul tavapärasest
rõõmsamalt, mille peale üks valvas lapsevanem arvas, et bussijuht on purjus ja kutsus
politsei. Õnneks oli sel korral tegemist ülereageerimisega ja õppeaasta alguse puhul
heas tujus olnud bussijuht oli kaine.
Augusti lõpus valmis saanud skatepark on
leidnud väga aktiivset kasutus. Selle üle on
hea meel. Samas on lapsed seal tegutsemas
ka õppetundide ajal ja hilistel õhtutundidel.
Kavatseme skatepargi ümbrust tihedamini
kontrollida ja paigaldada sinna ka videovalve. Lapsevanematele on aga palve, et oleksite ikka oma laste tegemistega kursis, et tunneksite huvi, kas teie laps käib ikka iga päev
kõigis tundides ja kuidas tal seal läheb.
Saku muusikakooli direktor tundis avaaktusel põhjendatult muret
õpilaste suure väljalangevuse üle õppeaasta jooksul. Valla jaoks on aga iga
ettevõtmine seotud paratamatult rahaga ja võib julgelt väita, et iga puudutud
koolipäev maksab valla jaoks 1015
eurot õpilase kohta. Kasutagem siis
pakutavaid võimalusi maksimaalselt.
KUNO ROOBA
Vallavanem

Kas teadsid et...
kevadel lõpetas Saku
Gümnaasiumi 41 õpilast,
kellest 6 õpib edasi Tartu
Ülikoolis, 8 Tallinna Tehnikaülikoolis, 5 Tallinna Ülikoolis,
1 Eesti Kunstiakadeemias, 1
Eesti Maaülikoolis, 1 Viljandi
Kultuurikolledžis, 2 Eesti
Mereakadeemias, 1 kutsekoolis ning 5 läks sõjaväkke,
3 välismaale, 3 tööle.
sel aastal alustas Saku
Gümnaasiumis kooliteed läbi
aastate kõige suurem lend
(133 esimese klasside õpilast
ehk 11 rohkem kui mullu)
ning kõige väiksem
gümnaasiumilend (36
kümnenda klassi
õpilast ehk 11
vähem kui
mullu).
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Kajamaa kool

Kurtna kool

Kajamaa kooli hoolekogu põhimure on olnud, et kool hakkaks toimima. Tänu kooli direktori ja kogu kollektiivi pingutustele on õppetöö viimastel aastatel sujunud väga hästi.
Toimivad nii individuaalne lähenemine kui
tugispetsialistide abi õpilastele.
Kooli hoolekogu prioriteedid 2013/2014.
õppeaastal on laste turvalisus, seda eriti koolibussidega liiklemise osas. Bussi tegelik
marsruut ja sõidugraafiku marsruut ei ühti,
see tekitab lastes segadust ja „tühjade ringide” sõitmist (vahel üle tunniseid ringe).
Teine prioriteet on jätkuvalt kooli üritustel
osalemine ja neile kaasaaitamine.
Muret teeb kooli ruumide olukord. Väljast
on maja kena, aga sees on ruumipuudus, sansõlmede ja saali olukord on halb. Olukorra
parandamiseks loodame saada abi vallalt.
VEERA SEPP
hoolekogu esimees

Kurtna kooli tunnuslause “Mesi peitub igas
õies” vaimus jätkame ka sel õppeaaastal.
Kool oma alatise muutumisega loob nõudliku keskkonna, milles hea õpikeskkonna
loomine ja hoidmine vajab nii koolijuhtide,
õpetajate kui õpilaste pidevat hoolt. Tähtis on
hoida keha, hing ja vaim virge.
Keskkonnharidus üldisemalt on ka sel aastal kindlasti fookuses ning järk-järgult on õppetöö võimalused ses osas paranemas. Korraldame pisut ringi meie mesila töö - nüüdsest võtab igal õppeaastal üks klass mesiniku
ameti enda kanda.
Sügisel saab lõplikult valmis ka KurtnaTagadi terviserada, kus juba praegu on muuhulgas võimalik läbi viia nii loodusõpet kui
kehalist kasvatust.
Kogukonna ja kooli vahelise koostöö kasvatamine on samuti jätkuvalt tähtis. Kui tänased plaanid üheskoos Tagadi Küla Seltsiga
saavad ellu viidud, on juba tuleval kalendriaastal võimalik rääkida uuest koostööprojektist keskkonnahariduse vallas.
MIHKEL PUKK
hoolekogu esimees

Päikesekild
Lasteaias Päikesekild on uue õppeaasta motoks: kuula, loo ja jaga (eelmisel aastal: oska
kuulata).
Kõige suurem ja ehk kõige tähtsam on
lasteaia keskosa renoveerimine ja ujula uuendamine (muidugi lasteaias on ikka kõige olulisem sisu, õhustik, täiskasvanute pühendumine, nende hoolivus, südameheadus, kompetentsus, aga väline kest aitab kaasa sisu püsimisele mõnusale toimimisele). Keskosa
vajab väga põhjalikku remonti: katus, elektrijuhtmestik, vee- ja küttetorustik, ventilatsioon, fassaad ning UJULA! Süvendatud ujumisõpetus on Päikesekillu eripära, vastutustundetu oleks see katkestada, isegi mõneaastane paus teeks karuteene.
Eelmise heategevuspäeva tulust sai abi
õuekiikede uuendamisele. Ka sel õppeaastal
on tähelepanu õuealal - mängumajad, uued
väravad, jalgtee. Keskosa remont lahendaks
ka õuealal viibijate turvalisuse probleemi
kaubaautode sõit õuealal saaks teisiti reguleeritud.
Mõistlik lahendus tuleks leida suvisele
lahtiolekuajale.
Muidugi on oluline lasteaia ja kodu koostöö (igapäevane suhtlus, arenguvestlused,
peod, erinevad tähtpäevad-teemaõhtud, oma
rühma tunne), et aidata kaasa lapsesõbraliku
päevase kodu loomisele ja hoidmisele. Kunagi nimetatigi lasteaedasid lastepäevakodudeks ja tegelikult ongi see ju meie laste päevane kodu. Seetõttu tahab hoolekogu pühenduda ka sel aastal igati Päikesekillu arendamisele ja toetamisele.
PIRET KAARE
hoolekogu aseesimees

Saku
gümnaasium
Saku gümnaasium on kool, mis annab meie
noortele haridust ning sisustab nende vaba
aega ja millel on kindlad väärtused. Olles ise
Saku gümnaasiumi vilistlane ja kahe vilistlase ema ning ühe koolis käiva lapse vanem,
näen Saku kooli arengut. Kool ei ole enam
pelgalt koht, kus käiakse vaid haridust omandamas, vaid see on koht, kus toimib ka eritasandite koostöö ja sisustatakse vaba aega.
Positiivne suund on eelmisel aastal käivitunud lastevanemate akadeemia, kus tegeletakse lastevanemate harimise ja teavitustööga. Lisaks toimub koolis mitmeid kiiduväärseid üritusi, erilist tähelepanu väärib juba traditsiooniks saav muusikal. Lisaks toimub
koostöö erinevate huvigruppide vahel - eriti
väärivad nimetamist Heade Kogemuste Päev
ja koostöö Saku LC-ga (just tagasi kooli
tunnid ja heategevuslikud projektid).
Kooli õpitulemused on viimastel aastatel
üha enam paranenud ja nii saame
lastevanematena uhked olla, et meie lapsed
saavad nii põhi- kui ka gümnaasiumihariduse
kätte oma kogukonnas asuvas väärtuspõhises
koolis, kus on tugev personal ja vabariigis üle
keskmise olevad õpitulemused.
Algkooli maja on sellel suvel teinud läbi
noorenduskuuri ja muutunud palju värvilisemaks ja rõõmsamaks. Rõõmsam keskkond
arendab lastes loovust ja parandab õpitulemusi veelgi.

Probleemiks on kindlasti ruumide kitsikus,
aga ütleb ju ka vanasõna “Häid lambaid mahub palju ühte lauta”. Nii on hetkel olukord ka
koolimajas, ikka leitakse lahendused, kuidas
hakkama saada. Loodame, et Saku gümnaasiumi juurdeehitus saab tuule tiibadesse ja nii
laheneb ruumiprobleem mõne aasta pärast.
ANU ALTMETS
hoolekogu liige

Terake
Arvestades Terakese lasteaia head asukohta,
on laste arengu seisukohalt tähtsal kohal
õuesõpe. Seoses sellega sooviksime täiendust seiklusõppe vahenditele ja loovmängu
vahenditele. Kindlasti peaks panema rõhku
igasugusele tegevusele looduses, kuna looduse lähedus on meie haridusasutuste väga
suureks eeliseks.
Äramärkimist väärib lastele, vanematele
ja personalile mõeldud tervise edendamise
ürituste sari “Terakese kolmik”..
Peame oluliseks arendada edasi meie
olulisi õppekava osasid, nagu „Sakulugu“ ja
meediakasvatus.
Organisatsioonilises mõttes on tähtsal kohal nii lastevanemate kui töötajate süsteemne
rahulolu väljaselgitamine ja töötajate motiveerimine.
KRISTER ARUSOO
hoolekogu esimees

Saku muusikakool
 Soovin, et mu laps tunneks end muusikakoolis kui sõprade seltsis, keda seob muusikahuvi. Mingu ikka rõõmsal meelel ja tulgu
tunnist uute oskustega, nii et ajapikku oleks
teda põnev kuulata. Muusika õppimiseks-tegemiseks on olulised avatus, samas teatav
privaatsus - need kaks poolust on kool oivaliselt ühendanud. Jätkugu see nii edaspidigi!
 Ootan muusikakoolilt tasemel pilliõpetust,
hoolsa harjutamisega peaks jõudma õpinguteni keskastme muusikakoolis. Teretulnud on
koolipoolne aktiivne kontserditegevus, õpilastele korraliku lavakogemuse andmine,
võimaluste loominemängutaseme võrdlemiseks konkurssidel osalemise kaudu.
 Tahaksin, et koostöö õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste vahel sujuks ning sellest sünniks midagi enamat kui lihtsalt tunnis käimine ja paar korda nädalas harjutamine. Muusika ümbritseb meid igal sammul, muutudes
tihti taustamüraks. Aga vahel kõlab see vihmapiiskade lauluna. On suur oskus sellist
laulu mõnest pillist välja võluda. Nii ootangi,
et muusikakool oleks koht, kus see saab võimalikuks.
Lapsevanemate mõtted kogus kokku kuni
10. septembrini hoolekogu juhtinud
VALDUR JAAKSON
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
27. augusti istungi päevakorras
oli 16 punkti.
3 puudega lapsele määrati
isiklikud abistajad, et tagada
neile kõrvalabi Saku Lasteaias
Päikesekild ja Saku Gümnaasiumis.
Kurtna Kooli 1., 3., 6. klasside täitumuse ülemiseks piirnormiks kehtestati 2013/2014. õppeaastal 26 õpilast.
Anti nõusolek moodustada
Kurtna Koolis 2013/2014. õppeaastaks hariduslike erivajadustega õpilaste väikeklass 6.
klassi õpilastele.
Kinnitati Kurtna Kooli ja
Kajamaa Kooli töötajate koosseisud 2013/2014. õppeaastaks.
5 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ning anti
kirjalikud nõusolekud aiamaja,
majandushoone ja kasvuhoone
täielikuks lammutamiseks Saku
alevikus Kanarbiku tn 7.
Väljastati kasutusload abihoonele Kiisa alevikus Viljandi
mnt 32, üksikelamutele Metsanurme külas Kõivu tee 1 ja Keraamika tee 14.
Nõustuti välisõhu saasteloa
andmisega Timbeco Woodhouse OÜ-le saasteainete välisõhku
suunamiseks Tõdva külas Tõdva farmi katlamajast tingimusel,
et saastetasemed vastavad kehtestatud normidele Liivakopli
kinnistul.
Nõustuti OÜ Klavis välisõhu
saasteloa nr L.ÕV/318747
muutmisega.
Pikendati 1 ettekirjutuse
(ehitise lammutamine) täitmise
tähtaega.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati üks jäätmevaldaja.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 10.05.2011 korralduse nr 398 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 1.9.
Jälgimäe külas asuvate Mõisavahe tee 5 ja Mõisavahe tee 7
katastriüksuste liitmise tulemusena moodustatava katastriüksuse
koha-aadressiks määrati Mõisavahe tee 5 ning sihtotstarbeks elamumaa 70% ja tootmismaa 30%.
Juuliku külas asuva Murumäe tee 54 katastriüksuse liitmi-
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se ja Jälgimäe külas asuva katastriüksuse Männioksa jagamise tulemusel moodustatavatele
katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Anti nõusolek Kanama külas
asuvate Prilli ja Kaasiku katastriüksuste piiride muutmiseks.
Otsustati sõlmida tasuta kasutamise leping 01.09.201331.08.2018 Baltic Restaurants
Estonia AS-iga Saku Gümnaasiumi sööklaruumide ja -sisseseade kasutamiseks.
ANNELI SULIN
3. septembri istungi päevakorras oli 17 päevakorrapunkti.
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 26.04.2011 korraldus nr 345.
Kehtestati Saku Huvikeskuse
huviringide osalustasud.
Algatati detailplaneering
Üksnurme küla Silbeki kinnistu
osal ja lähialal.
Võeti vastu detailplaneering
Üksnurme küla Vana-Parma
kinnistu osal.
Nelja korraldusega määrati
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba üksikelamu ja anti kirjalik nõusolek garaaž-kuuri püstitamiseks aadressile Roobuka küla, Hageri tee 40.
Väljastati kasutusload Roobuka külas Astra tee 45 ja Põhjala tee19 ning Saku alevikus
Aiandi tn 5a ja Kannikese tn 15
püstitatud üksikelamute kasutamiseks. Väljastati kasutusluba
RVP „Üksnurme” elektriliitumiseks aadressil Saku alevik,
Kivisalu tee 2, Üksnurme tee rajatud kaabelliini kasutamiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati viis jäätmevaldajat.
Ühe korraldusega tagastati
enammakstud riigilõiv.
Moodustati komisjon Üksnurme külas asuvate hoonestatud Härma ja Kivisepa kinnistute võõrandamise korduva suulise enampakkumise läbiviimiseks ja kinnitati enampakkumise tingimused.
Saku valla 2013. a eelarve
reservfondist eraldati 468 eurot
Saku Valla Spordikeskuse kulude eelarvesse fotomeetri soetamiseks.
2013. a eelarve tuludesse otsustati lisada: Harju Maavalitsuselt laekunud vahendid summas 1771 eurot ning suurendada
sama summa võrra Saku Valla
Noortekeskuse kulude eelarvet
(vahendid on ette nähtud pro-

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 23.09.2013. a kuni 6.10.2013. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
 Saku valla Jälgimäe küla Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Planeering näeb ette, et lisaks kolmele transpordimaa krundile moodustatakse seitse äri- ja tootmismaa krunti. Detailplaneering
on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 10,8 ha.
 Saku valla Üksnurme küla Uue-Lukusepa kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ning äri- ja tootmishoonete
ehitamiseks. Planeering näeb ette, et lisaks neljale transpordimaa
krundile moodustatakse kolm elamumaa sihtotstarbega krunti ja
üks äri- ja tootmismaa krunt. Detailplaneering on vastavuses Saku
aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maaala suurus on ca 1,6 ha.
 Saku valla Saku aleviku Saku-Tõdva ja Tallinn-Saku-Laagri kõrvalmaanteede, Pähklimäe 1 ja Küütsu tn 4 kinnistute vahelisel
ala ning lähiala detailplaneering. Planeeringu ülesanne on ehitus-

õiguse määramine sakraalehitise ehitamiseks. Planeeringu kohaselt moodustatakse planeeritavale maa-alale lisaks kolmele tee- ja
tänavamaa krundile ka üks sakraal- ja tavandihoone maa krunt.
Vastavalt detailplaneeringule võib sakraal- ja tavandihoone maa
krundi maksimaalne hoonete ehitusalune pind olla 2500 m2, maksimaalne korruselisus 3, hoone põhimahu maksimaalne kõrgus 14 m
ning torni maksimaalne kõrgus 20 m. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1,9 ha.

Saku-Tõdva ja Tallinn-Saku-Laagri kõrvalmaanteede, Pähklimäe 1 ja Küütsu tn
4 kinnistute vahelisel ala ning lähiala detailplaneeringu illustratiivne joonis.

Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid Planeeringutega saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://
sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine.

jekti „Elu nagu filmis“ läbiviimiseks), Harju Maavalitsuselt
laekunud vahendid summas
129,60 eurot ning suurendada
sama summa võrra Saku Valla
Noortekeskuse kulude eelarvet
(vahendid on ette nähtud projekti „Saku Õpilasmalev 2013“
läbiviimiseks), Harju Maavalitsuselt laekunud vahendid summas 6573 eurot ning suurendada sama summa võrra sotsiaal-

hoolekande kulude eelarvet (vahendid on ette nähtud puuetega
lastele lapsehoiuteenuseks) ja
SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus laekunud vahendid
summas 3868,47 eurot ning
suurendada sama summa võrra
Kurtna Kooli eelarvet (vahendid on ette nähtud projekti
„Kurtna Kooli õpilased kui
keskkonnateadlikud tarbijad“
kulude katmiseks).

5
Muudeti Saku Huvikeskuse
nõukogu koosseisu nimetades
Evelin Normaku asemel Saku
Huvikeskuse nõukogu uueks
liikmeks Margit Saidla.
ANNELI SULIN
10. septembri vallavalitsuse istungi päevakorras oli 28 päevakorrapunkti.
Arutati mittetulundusliku tegevuse toetusfondist projektitoetuse saamiseks esitatud taotlusi.
Ühe korraldusega määrati
toetus puudega isiku haridusasutusse sõiduks ja ühe korraldusega otsustati maksta kriisitoetust.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 19. veebruari
2013 korralduse nr 117 „Sotsiaalkorterite tähtajaliste üürilepingute sõlmimine” punkt 1.2.
Otsustati sotsiaalkorterite
tähtajaliste üürilepingute sõlmimise üle.
Kinnitati Saku Huvikeskuse,
Saku Muusikakooli, Saku Gümnaasiumi töötajate ning Saku
Muusikakooli hoolekogu koosseis.
Volitati Saku Huvikeskust
korraldama turukaubandust Saku alevikus Teaduse tn 1 sügistäika üritusel 15. septembril.
Kehtestati Saku aleviku Jaaniku tn 5 detailplaneering.
Algatati detailplaneering Tänassilma küla Kivi, Vahtra, Tänassilma tee 47 ja Imogeni kinnistutel, anti detailplaneeringu
lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline
keskkonnamõju puudub.
Algatati detailplaneering Jälgimäe küla Vahe kinnistul, anti
detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal
eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Kahe korraldusega määrati
ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning kolme
korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba: Elektrilevi OÜ-le maakaabelliini ja
alajaama rajamiseks vastavalt
projektile „Männimaa elamurajooni elektrivarustus, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa” aad-
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ressil Saku alevik, Nurme tn 27,
Männimaa tn 12a ja Tariku tn 1
ning Männimaa, Tariku, Nurme
ja Oja tänavad; maakaabelliini
rajamiseks vastavalt projektile
„Kiiruskaamera elektrivarustus,
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee
12,3 km, Saku alevik, Saku
vald, Harjumaa” aadressil Saku
alevik, Pähklimäe tee ja TallinnSaku-Laagri tee ning maakaabelliini rajamiseks vastavalt
projektile „Kiiruskaamera
elektrivarustus 11340 TallinnSaku-Laagri tee 12,8 km, Saku
alevik, Saku vald, Harjumaa”
aadressil Juuliku küla, Juuliku
tee, Nurme tänav ja Tallinn-Saku-Laagri tee.
Anti kirjalik nõusolek: piirdeaia püstitamiseks aadressil Kanama küla, Kanama meistripunkt; elamu tehnosüsteemide
muutmiseks aadressil Saku alevik, Laane tn 17; puurkaevu rajamiseks aadressil Tammemäe
küla, Jaagusilla ning kahe soojuspuuraugu rajamiseks aadressil Saku alevik, Aasa tn 14.
Jäeti rahuldamata isiku avaldus sunniraha ositi maksmiseks
ja ettekirjutuse täitmise tähtaja
pikendamiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati kuus jäätmevaldajat.
Otsustati koormata isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks Saku vallale kuuluv kinnistu asukohaga Saku alevik,
Pähklimäe tee. Isikliku kasutusõiguse sisuks on 0,4 kV maakaabelliini ehitamine ja majandamine.
Jäeti rahuldamata Aavo Murmanni poolt esitatud vaie Saku
Vallavalitsuse 02.07.2013 korraldusele nr 558 „Sundvalduse
seadmine”.
Otsustati väljastada Saku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Eesti
Vanamootorrattaklubi UnicMoto 6. oktoobril Tagadi külas
toimuva Tagadi restauraatorite
päeva läbiviimiseks.
Otsustati anda MTÜ-le Noorteklubi ESIK alternatiivse noorteürituse ESIK läbiviimiseks tasuta kasutada Saku Valla Maja II
korruse suur saal kella 16-21 22.
septembril ja 24. novembril 2013
ning 2. veebruaril, 13. aprillil ja
25. mail 2014 (tasuta kasutuse
väärtus kokku on 175 eurot).
Kahe korralduse eelnõu arutamine lükati edasi.

Saku vallavolikogu 22. augusti istungil
* Võeti vastu detailplaneering
Saku kiriku ehitamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Saku Valla Majas 23. septembrist
6. oktoobrini.
* Otsustas määratleda Saku vallas eelisarendatavad spordialad
ja mittetulundusühingud, kes
nende spordialadega tegelevad.
Nendeks on: jalgpall (Saku
Sporting), korvpall (Saku Korvpalliklubi), saalihoki (Spordiklubi Saku Fortuna), võistlustants (Tantsuklubi Danceland).
Eelnõud tutvustav abivallavanem Arvo Pärniste selgitas, et
need neli spordiala on välja valitud lähtuvalt kasutajate hulgast
(Saku Valla Spordikeskuses avatud treeningrühmad jalgpallis
150-le harrastajale ning korvpallis, saalihokis ja võistlustantsus
50-le harrastajale), saavutatud
tulemustest ja traditsioonidest.
Kultuuri- ja spordikomisjoni
esindaja Kaur Lohk ütles, et
eelisarendatavate spordialade
klubidel on võimalik taotleda
tegevustoetust Eesti meistrivõistluste osavõtutasude katmiseks ja võistlustele sõiduks ning
valla poolt on nende treeneritele

tagatud palk ja vallale kuuluvate
ruumide kasutamine treeninguteks on neile tasuta.
* Otsustas suunata mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra eelnõu 2. lugemisele.
* Otsustas anda vallale kuuluva
Valdeku karjääri 15 aastaks rendile OÜle Bydgoszcz. Lepingu
täitmise tagatisraha on 3000 eurot ja investeeringukohustus 150
000 eurot. Saku vallavalitsus otsustas leida eelläbirääkimistega
pakkumise korras kinnistule
rentniku, kes hoiaks kinnistu
korras ja arendaks kinnistu mitmekülgseks vabaajakeskuseks.
Eelnõud tutvustav abivallavanem Arvo Pärniste ütles, et otsus
langes firmale Bydgoszcz, kuna
selle ettevõtte pakkumine oli
kõige konkreetsem ja selgem
ning kavandatavad tegevused
olid üksipulgi lahti kirjutatud.
* Otsustas muuta Saku valla Kanama küla nime ja määrata
uueks külanimeks Saue, et taastada ajalooline kohanimi.
Firmale Bydgoszcz plaanidest Valdeku karjääriga ning
Saue küla tegemistest saad lugeda järgmistes Saku Sõnumites.

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 30.09.2013. a kuni 13.10.2013. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
 Saku valla Üksnurme küla Vana-Parma kinnistu osa detailplaneering. Planeeringu ülesanne on Vana-Parma kinnistu osa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering näeb ette, et elamumaa sihtotstarbega
moodustatavale krundile on võimalik ehitada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 3100 m2.
 Saku valla Metsanurme küla Moksi I kinnistu detailplaneering.
Planeeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kolme üksikelamu ehitamiseks. Planeering
näeb ette, et lisaks ühele transpordimaa krundile moodustatakse
kolm elamumaa sihtotstarbega krunti, millele on võimalik igaühele
ehitada ühe üksikelamu ja ühe abihoone. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 6400 m2. Saku Vallavalitsuse 10.09.2013. a korraldusega nr 712 otsustati detailplaneeringu puhul jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna analüüsitud põhjustel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringutega saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://
sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine.
16.07.2013. a kuni 12.08.2013. a toimus Saku valla Metsanurme küla
Rehemetsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Avalikustamise jooksul esitati planeeringule üks vastuväide. Detailplaneeringu
AVALIK ARUTELU toimub 23.09.2013. a kell 16.00 Saku Valla Majas
(Teaduse tn 1, Saku).
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu
istung toimub
19. septembril
2013. a algusega
kell 17 Saku Valla
Majas Teaduse 1,
Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra
kinnitamine
2. Vallaelanike
küsimustele vastamise
pooltund
3. AS Saku Maja aktsiakapitali suurendamine
4. Detailplaneeringu
algatamisest
keeldumine
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5.1. Saku vallas Saku alevikus
asuv Vääna jõe alune ja seda
ümbritsev maa-ala
5.2. Saku vallas Saku alevikus
asuv Tiigi tänavaga ning katastriüksustega Loigu, Tiigi tn
17, Teetammi, Kõrgemäe IV ja
Kõrgemäe III piirnev maa-ala

6. Kohila valla Vilivere
arendusala osaüldplaneeringu
kooskõlastamine
7. Saku valla arengukava
2012-2025, 2. lugemine
8. Saku valla 2013. a 2.
lisaeelarve, 1. lugemine
9. Informatsioon
sihtotstarbeliste
vahendite kasutamisest
10. Kasutusvalduse
seadmine
11. Sisekontrolli toimemudeli kinnitamine
12. Jaoskonnakomisjoni liikmete
nimetamine
Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda
16. septembrist 2013
vallakantseleis ja valla
veebilehel http://sakuvv.
kovtp.ee/et/eelnoud.
Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.
MARIANNE RANDE
vallavolikogu esimees
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Teade Kurtna paisjärvede korrastamise kohta
Saku Vallavalitsus teatab Kurtna paisjärvede korrastamise eelprojekti
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
Kavandatava tegevuse eesmärkideks on veekeskkonna seisundi parandamine nii
järvedes (puhastamine setetest jms) kui ka nendega seotud vooluveekogudes
(Koosi ja Võiba ojad ning Keila jõgi), järvede kallaste heakorrastamine ning
kooskõla saavutamine õiguskorraga.
KMH algatati Saku Vallavalitsuse 18.12. 2012. a korraldusega nr 1084, lähtudes
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 12.
Saku Vallavalitsus (Teaduse 1, 75501 Saku alevik) on nii arendaja kui ka otsustaja
(kontaktisikuks Maire Laur, tel 671 2422, maire.laur@sakuvald.ee). KMH teostajaks on Alkranel OÜ (Riia 15b, 51010 Tartu, tel 736 6676, info@alkranel.ee). KMH
järelevalvajaks on keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16,
112216 Tallinn, tel 671 4800, harju@keskkonnaamet.ee).
KMH aruande avalik väljapanek toimub perioodil 09.09.2013-24.09.2013.
KMH aruande ja muude asjakohaste dokumentidega on võimalik tutvuda kogu
avaliku väljapaneku jooksul alljärgnevates kohtades:
- Kurtna Kooli valvelauas aadressil Kurtna tee 50, 75518 Kurtna;
- Alkranel OÜ kodulehel aadressil www.alkranel.ee.
KMH aruande eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
kogu avaliku väljapaneku kestel posti teel aadressile Teaduse 1, 75501 Saku
alevik ja e-posti teel aadressile saku@sakuvald.ee ning avalikul arutelul.
KMH aruande avalik arutelu toimub 25.09.2013. a kell 18.00 Kurtna Koolis
(Kurtna tee 50, 75518 Kurtna).

Teade Rail Baltic raudteetrassi kohta
Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud.
Harju maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudteetrassi koridori
maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. Planeeringu eesmärk on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudteetrassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid
inim- ja looduskeskkonnale. Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga. Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus. Maakonnaplaneeringu algatajaks on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Harju maavanem.
Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi
12, 15077 Tallinn) ja koostaja ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviija OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).
Planeeringu lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate, mida kujutab endast planeeritav trassikoridor ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. Sarnaselt on
KSH programm alusdokumendiks KSH edasisel läbiviimisel, kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida. Dokumentidele on lisatud tugiplaan
trassikoridori variantidega, mille analüüs ja võrdlemine algab oktoobris.
Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 2.-30. septembrini. Materjalid on kättesaadavad aadressil www.railbaltic.info. Dokumentide ja tugiplaani paberversiooniga on võimalik tutvuda tööajal maavalitsuses ja
trassikoridori variantide asukohtadesse jäävates kohalikes omavalitsustes (vt
loetelu allpool). Ettepanekuid lähteseisukohtade ja KSH programmi täiendamiseks saab esitada Harju Maavalitsuse postiaadressil, e-posti aadressil
info@railbaltic.info ja info@mv.harju.ee.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:
1. Maardu linn - 01.10.2013 kell 13.00 (asukoht - Maardu Linnavalitsuses Kallasmaa tn 1, Maardu, nõupidamiste saalis);
2. Harju maavalitsus (sh Tallinn) - 01.10.2013 kell 18.00 (asukoht - Harju Maavalitsuses Roosikrantsi 12, Tallinn, A korpuse III korruse saalis);
3. Saku vald - 02.10.2013 kell 13.00 (asukoht - Saku Valla Majas Teaduse 1, Saku,
II korruse suures saalis);
4. Jõelähtme vald - 02.10.2013 kell 18.00 (asukoht - Kostivere Kultuurimõisas Mõisa tee 2, Kostivere, Harjumaa);
5. Kiili vald - 03.10.2013 kell 13.00 (asukoht - Kiili Vallavalitsuses; Nabala tee 2a,
Kiili, II korruse nõupidamiste ruumis);
6. Rae vald - 03.10.2013 kell 18.00 (asukoht - Rae Kultuurikeskuses Aruküla tee 9,
Jüri alevik, suures saalis).

Saku
Vallavolikogu
valimised
2013
10. septembril kell 18 lõppes kandidaatide esitamine Saku Vallavolikogu 19
liikme kohale. Valimistel
osalevad neli erakonda ja
kolm valimisliitu. Üksikkandidaate üles ei seatud.
Erakondadest esitasid
kandidaatide registreerimise avalduse Eesti Reformierakond (22 kandidaati), Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit (11 kandidaati), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (5 kandidaati) ja Eesti Keskerakond (1 kandidaat). Valimisliit Väikelinn Saku ja
valimisliit Kodu esitasid
kumbki 17 kandidaadi dokumendid, Saku Vallarahva Valimisliit 14 kandidaadi dokumendid. Kokku kandideerib 87 isikut.
Reedel, 13. septembril
kell 8.30 heidab Saku valla valimiskomisjon liisku,
millega saavad kandidaadid järjekorranumbri ja
valimiskomisjon registreerib kandidaadid. 16.
septembrist algab aktiivse
valimisagitatsiooni aeg.
Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril
kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise
lõpuni 16. oktoobril kell
18.00.
14. oktoobrist 16. oktoobrini kella 12.00-20.00
toimub kõigis valimisjaoskondades eelhääletamine. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda,
sealhulgas valija asukohas
ning kinnipidamiskohas.
20. oktoober on valimispäev, mil hääletamine
toimub kella 9.00-20.00.
Sel päeval toimub ka kodus hääletamine.
KARIN TENISSON-ALEV
vallasekretär
valla valimiskomisjoni
esimees
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Saku skatepark avatud!

Saku skatepargi avamisel pakkusid nauditava vaatemängu rulluisutajad ja trikirattur, kelle kaelamurdvad õhulennud olid nii ägedad, et nii mõnegi lapsevanema süda lööke vahele jättis.
Rulapargi
ehituse
toetajad.
Fotod:
Reili
Raamat

REILI RAAMAT
Saku Valla Noortekeskuse juhataja

R

õõm on tõdeda, et lõpuks valmis
kauaoodatud skatepark Nurme tänaval. 7. septembril toimus pidulik
avamine: lõigati läbi avalint ning külla olid
kutsutud professionaalsed skaterid, kes tegid rahvale põnevat showd.
Soovin siinkohal pöörduda skatepargis
käivate laste vanemate poole. Kuna juba on
juhtunud õnnetusi ja maha on visatud palju
prahti (olenemata prügikastide olemasolust),
palun lapsevanematel suhelda oma lastega
sel teemal, vältimaks probleemide kordumist. Eriti tore oleks, kui vanem läheb mõnel
päeval ise skateparki tutvuma kohaga, kus
tema laps käib. Soovitusena palun kehtestada kellaaeg, mil laps peab kodus olema nii
väldime pimedal ajal väljas jõlkumist ja lolluste tegemist.
Peagi on skatepargis kaamerad, korralikud
prügikastid ja järgmisel aastal loodetavasti
ka korralikum skatepargi juurde viiv tee.

Skatepargi kasutamise eeskirjad:
 Skatepargis sõitmine toimub omal vastutusel, alaealistel lapsevanema vastutusel.
 skatepargi kasutaja sõidab vastavalt oma
oskustele ning võimetele.
 skatepark on mõeldud kasutamiseks rula-

tajatele, rulluisutajatele, tõukeratturitele
ja BMX-ratturitele.
 skatepargis sõitmisel on kohustuslik kasutada kaitsevarustust: kiivrit, põlvekaitsmeid jne.
 sõitjad peavad arvestama kaassõitjatega
ja vältima ohtlikke manöövreid, mis võivad viga tekitada nii endale kui ka teistele.
 Skatepargi vara tahtlik lõhkumine, sodimine ja prügi maha viskamine on keelatud!
 Skatepargi territooriumil on keelatud tarvitada alkohoolseid jooke, narkootikume, tubakatooteid ja muid mõnuaineid.
 märgadel rampidel on sõitmine keelatud!
 skatepargis vastutab noor ISE oma isiklike asjade eest!
 õnnetuse korral helistada kiirabi numbril
112, nähes seaduserikkumist teavita sellest numbril 110.
Noortekeskuse noorsootöötajal on õigus:
 õnnetuse või ohu korral katkestada sõit.
 noorsootöötajal on õigus paluda reeglit
rikkuval noorel skatepargist lahkuda.
 noorsootöötajal on õigus võtta noorelt
reeglite rikkumise, vara lõhkumise jms.
kohta kirjalik seletus ja võtta ühendust
lapsevanemaga või/ja politseiga.
Saku skateparki haldab Saku Valla Noortekeskus: tööaeg tööpäeviti kell 13.3020.00, telefon 6 71 2400.

VALLA
UUDISED
Spordikeskuse uus juht
Laura Viiroja
2. septembrist on Saku Valla Spordikeskuse juhataja kt Laura Viiroja (pildil).
Olen kasvanud ja suurema osa oma teadlikust
elust veetnud Sakus.
Haridusteed alustasin
Saku koolis ning keskhariduse omandasin
Tallinna Gustav Adolfi
Gümnaasiumi reaalklassis. Kooliaeg oli põnev, lisaks õppimisele
mängisin aktiivselt tennist, laulsin tütarlastekooris Ellerhein ning õppisin Saku Muusikakoolis viiulit.
Oma haridusteed jätkasin Tallinna Ülikoolis ja 2005. aastal lõpetasin kehakultuuriteaduskonnas rekreatsioonikorralduse
eriala. 2006. aastal alustasin tööd Saku Valla Spordikeskuse juhataja asetäitja/tennisetreenerina.
Käesoleva aasta septembris lapsehoolduspuhkuselt tööle naasnuna avanes mul
võimalus jätkata töötamist Saku Valla Spordikeskuse juhataja kt-na. Leian, et see on
suurepärane võimalus kodukoha spordielu
edendamiseks ja õpitud teadmiste rakendamiseks. Usun, et ees on ootamas huvitav
ning väljakutseid pakkuv aeg.

Saku Lasteaed Terake
võtab tööle

ÕPETAJA ABI
Kandidaadilt ootame armastust
laste vastu, füüsilise ja
emotsionaalse pinge taluvust, head
suhtlemisoskust.
Nõutud keskharidus.
Avaldus, CV ja haridust tõendava
dokumendi koopia saata
27.09.2013 aadressil Tallinna mnt 12,
Saku 75501 või e-posti aadressil
eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil 509 7782, Eve Laiverik

Võtame tööle

KLASSIÕPETAJA
lapsehoolduspuhkuse
asendajana
alates 25. oktoobrist 2013. a.
CV ja sooviavaldus palume saata
gymnaasium@sakuvald.ee
hiljemalt 6. oktoobriks.
Infot saab telefonil 671 8000.
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1000-eurone
aastastipendium
ülikooliõpinguteks
MTÜ Nelja Valla Kogu stipendium on loodud tegevusgrupi
initsiatiivil territooriumil elavatele üliõpilastele aitamaks kaasa
ülikoolis stuudiumi alustamisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele.
Saue, Kiili, Harku ja Saku
valda hõlmava MTÜ Nelja Valla Kogu poolt ellu kutsutud stipendium on ette nähtud iga nelja
valla territooriumil elavale ühele üliõpilasele, kes alustab taotlemise aastal õpinguid mõnes
Eesti kõrgkoolis bakalaureusevõi magistriõppes.
Stipendiumi saavad taotleda
noored, kes on valinud ülikoolis
eriala, mis on seotud kohaliku
omavalitsuse toimimise ja seaduslike ülesannete täitmisega ja
aitab kaasa avalike teenuste
kvaliteedi tõstmisele. Stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see
määratakse üheks aastaks ning
selle taotlemine ja määramine
toimub avaliku konkursi korras.
Toetust saab taotleda stipendiaat, kes on olnud valla elanikeregistris vähemalt aasta enne stipendiumi taotlemist. Eelduseks
on ka head õpitulemused gümnaasiumiastmes, kriteeriumiks
on keskmine hinne vähemalt 4,0.
Peamiseks tingimuseks on tahe
teha koostööd koduvallaga ja
tulla pärast sinna tööle.
Igal kohalikul omavalitsusel
on õigus esitada soovituskiri
ühe stipendiaadi kohta.
Stipendiumi taotlemiseks
esitab stipendiaat MTÜ Nelja
Valla Kogu juhatusele kirjaliku
avalduse, põhjendades oma vastavust stipendiumi taotlejale esitatud tingimustele. Vabas vormis avaldusele tuleb lisada veel
ka elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, lõputunnistuse väljatrükk ja kohaliku omavalitsuse
soovituskiri.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. oktoober 2013 ja stipendiumi
määrab ja kuulutab tulemused
avalikult välja Nelja Valla Kogu
juhatus 3. oktoobriks.
Nõutavad dokumendid palume saata e-posti aadressil info@
4kogu.ee. “Avaliku halduse noorõppuri” stipendiumi statuudi leiab
meie kodulehelt www.4kogu.ee
DEIW RAHUMÄGI
NeljaValla Kogu tegevjuht
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Sandra Schumann armastab
informaatikat, Eesti
šokolaadi ja pandakarusid
21. augusti õhtul pakib Sandra
Schumann oma kodus Sakus
kohvrit, kümme tundi hiljem on
ta juba lennukis teel Ameerikasse. Dokument kohvri peal tunnistab, et sellest sügisest on
Sandra täieõiguslik Harvardi
ülikooli üliõpilane.
Ühes seinas riiul pehmete
pandakarudega, teisel seinal fotokollaažid parimatest hetkedest sõpradega, kolmandat katavad aga tapeedina erinevate
olümpiaadide ja võistluste aukirjad ja diplomid. Ühe noore
ees, kel olümpiaadide diplomeid niivõrd palju, on lahti paljude maailma ülikoolide uksed.
Kuidas teha sellises olukorras
valik, kuhu minna? Mis on need
otsustamise kriteeriumid? Tundub, et Sandral valikuga raskusi
ei olnud. Ise ütleb ta, et asjad
loksusid paika justkui iseenesest.
„Inglismaa jätsin kohe välja,
jäid Ameerika ning Šotimaa, kus
on tunduvalt parem finantsabi
süsteem. Ameerikas oli mul aga
juba ees ootamas ning koos
minuga sinna õppima minemas
mitu sõpra nii Eestist kui mujalt.
Muuseas, sel aastal õpib kolme
Ameerika tuntud ülikooli bakalaureuse astmes 8 eestlast - poole
rohkem kui eelmisel aastal,“
põhjendab Sandra, kel oma sõnutsi tuli kõne alla kaks kooli:
Harvard ja MIT (Massachusetts
Institute of Technology). „Kumb
neist valida, seal polegi suurt
vahet, sest õppides ühes, võid
võtta loenguid ka teises ülikoolis ning nad asuvad suhteliselt lähestikku, vaid kahe kilomeetri kaugusel teineteisest.“
On aga teada, et Ameerika
ülikoolidesse pääsemiseks ei
piisa vaid väga headest õpitulemustest. „Esiteks peab sul pea
lõikama, aga ka sellest ei piisa.
Sul peab olema mingi kirg, mis
sind teistest eristab ja mille sa
suudad välja tuua. Selle kõrval,
et tead kogu Euroopa ajalugu
peast, pead oskama mängida

näiteks klaverit,“ selgitab Sandra, kelle trumbiks oli ta enda
arvates õpetamise kirg. Reaalkoolis oli tema vedada noorematele õpilastele mõeldud teadusring ning ta oli tegev ka mõtlemisklubis.
Eriala, mida Sandra Harvardis õpib, on matemaatika ja informaatika. Kummas suunas
teisel kursusel edasi minna, seda
ta veel ei tea.
„Informaatika juures on lahe
see, kui sa saad panna arvuti tegema seda, mida sina tahad. Arvuti võib teha kõike, mida me
isegi teeksime, aga palju-palju
kiiremini. Ja pinget pakub see
protsess: tuleb mingi idee, nuputad lahenduse, kirjutad programmi ja vaatad, kuidas see tööle hakkab. Kõige paeluvam on
algoritmi väljamõtlemine - see
etapp, kui ma veel ei tea, kuidas

Dokumentide hulk,
mis Harvardi
pääsemiseks täita
tuli, oli tohutu. See
ehk oligi sinna
pääsemisel kõige
keerulisem, sest
võttis palju aega
ning ärasaatmistähtaeg langes just
vana-aasta õhtule ja
uue aasta esimesele
päevale.

oma ideed arvutile selgeks teha,“ räägib Sandra, kel kuni 10.
klassini polnud programmeerimisega mingit kokkupuudet.
Kõik algas Tallinna reaalkooli informaatikatunnist, kus tüdruk avastas enda jaoks seni
täiesti tundmatu maailma. Esimese programmina, mis polnud
pelgalt tunnis antud ülesanne,
vaid mida tal endal ka päriselt
vaja läks, nimetab Sandra tähtede omavahelise kauguse arvutamise programmi.
„Kui pidin varem tähtedevahelist kaugust arvutama, tegin
seda kalkulaatori ja teoreemide
abil,“ lausub tüdruk, kes pani
ühel hetkel arvuti enda asemel
tööle. Sealt edasi muutus arvuti
taltsutamine järjest köitvamaks,
tulid uued ülesanded, esimesed
võistlused (tulemus esikümne
lõpus), vabariiklikud olümpiaadid ja lahtised võistlused (esikoht). Ühel hetkel tundus emale, et programmeerimist on juba
liiga palju.
„Ma mäletan, et küsisin kogu
aeg, kas see, millega parasjagu
tegeled, on ikka vajalik,“ meenutab Sandra ema Reet Schumann. „Sandra siis ütles, et ei
ole, aga tegi oma programme
muudkui edasi.“
Mitmes keeles Sandra programmeerida suudab, seda ta nimetada ei oskagi. Kui ta näppudel tuntud ja vähem tuntud arvutikeeli üles lugema hakkab,
tähendab peagi et „kui saan guugeldada, siis on neid keeli tõesti
palju ja kui vaja, õpin uue keele
päevaga selgeks, nii et elementaarsed asjad saan ära tehtud.“
Matemaatika on aga Sandra
sõnul kõige lähedasem sellele,
mis talle programmeerimise
juures meeldib. „Põnevaim osa
on kombinatoorika,“ ütleb noor
neiu, kes esimeses klassis kohe
üldse ei armastanud seda ainet.
Ka matemaatika õpikud tüdrukus huvi ei äratanud, igavad
olid. Küll kiidab juba lasteaias
suure lugemisega silma paistnud
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Saku tänavatest kaovad augud

Suurte torutööde lõppemise järel tehakse järjest korda ka Saku aleviku
tänavaid. Valminud on Staadioni tänav ja Juubelitammede tee, 27. augustil sai uhiuue asfaltkatte aga Tehnika tänav (pildil). Foto:

Liiklusrada pisikestele ratturitele
Loetud tunnid enne lennuki väljumist: kohver on pakitud, käsipagas veel põrandal laiali. „Kui liiga raskeks läheb, siis jätan osa šokolaade välja,“ ütleb Sandra Schumann, kelle reisikotist võib alati
leida ühe panda ja mõne Kalevi šokolaadi. Foto:

tüdruk lasteraamatuid ja nendib,
et üllatavalt palju lahendusi keerulistele probleemidele leiab teinekord just lasteraamatutest.
Kõigile neile, kel on aga hirm
matemaatika ees, soovitab Sandra lugeda unejuturaamatuks
Hans Magnus Enzensbergeri
„Arvukratti“. „See raamat meeldis mulle kohutavalt,“ kiidab ta.
Põnevaks muutus matemaatika aga siis, kui tulid võistlused,
millest üks esimesi oli Nuputa.
Edu võistlustel tiivustas edasi
kuni rahvusvaheliste olümpiaadideni välja. Oma suurimaks
saavutuseks peabki Sandra tä-

navu suvel Kolumbias rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil võidetud pronksmedalit.
Võidu teeb erilisemaks see, et
võrreldes teiste ainetega pole
matemaatikas Eestile siiani väga palju tunnustust jagunud.
Kuhu matemaatika-informaatika alal täpselt välja jõuda,
seda teadmist järgmised neli
aastat Harvardi auditooriumites
tarkust koguval Sandral praegu
ei ole. Küll aga ütleb ta: „Ma
tean, mida ma teha ei taha; ma
tean, mida ma enam-vähem teha
tahan ja ma tean, mis mulle väga
meeldib.“

Harvardi ülikooli Wideneri raamatukogu on maailma suurim ülikooliraamatukogu. Foto: Sandra Schumann

Tervisekeskuse ees oleval mänguväljakul valmis Saku lõviklubi eestvedamisel liiklusrada. Maanteeamet on pidanud rada nii heaks, et kavatseb
hakata siin läbi viima jalgratturi lubade eksameid. Lisaks annab maanteeamet vallale õppe-DVD-d materjaliga, kuidas liiklusrada saaks õppeprotsessis kasutada. Foto:

Kolm vahvat suvepäeva lastelaagris

16.-18. augustil toimus laagrikeskuses Talu Saku lastelaager. Laagrit korraldas EELK Saku kogudus Saku valla toetusel. Kohale tuli 26 rõõmsat
Saku last, kes veetsid kolm vahvat päeva laagris. Foto: Ave Mölster
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Kurtna Kool

Imelist
kooliaastat!
Mitte igas riigis ei ole
kooli algus pidulik päev.
Eestis on 1. september
aga sümboolse tähendusega tarkusepäev täis
säravvalgeid pluuse ja
koolimütse, pikki gladioole ja pisikesi astripunte, rõõmsat elevust ja
särasilmseid head-uutaastat-soove. Koolilastega peredes on see ehk
tähtsamgi kui kalendriaasta vahetus.

Fotod:

Saku Gümnaasium

Valla suurimas koolis alustas uut õppeaastat 901 õpilast. Kokku peeti pühapäeval neli aktust - kolm algkoolimajas ja üks gümnaasiumi aulas. Tutvustati kõike uut ning tuletati meelde
vanu väärtusi. Räägiti muuhulgas ühe
mütsi alla koondumisest ja kaaslastest hoolimisest. Gümnaasiumiperele
imelist kooliaastat soovinud direktor
Ulvi Läänemets peatus oma kõnes
eraldi lõpuklasside õpilastel, kel ees
seismas valikute ja pingutuste aasta.
Head soovid uueks kooliaastaks
andsid edasi vallavalitsuse ja volikogu esindajad. Koos lauldi oma kooli
laulu. Tee uute teadmiste juurde võis
alata. 
Esmakordselt alustas Saku
gümnaasiumis viis esimest klassi
kokku 133 lapsega. Aktusesaali
tulid kooli noorimad abiturientide käekõrval. Kui kuulatud olid
kõned ning käes aabitsad ja
õpilaspiletid, vaadati notsu ja
päkapiku naljakaid sekeldusi
ning lauldi tähelaulu. Õhupallide
lennutamist õues esimese koolipäeva lõpetuseks segas aga tihe
vihmahoog. 
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„Tarkusepäev on sihiseadmise päev, mil
saab justkui otsast alustada, ja aasta
tulemuslikkus sõltub sellest, millise
otsuse te täna oma südames vastu võtate,“ ütles Kurtna kooli juht Priit Jõe ning
soovitas kooliuksest väljudes mitte maha
visata koolis omandatud teadmisterüüd.
„Õppige lihtsaid asju, õppige nägema, et
kool on elu ja elu on kool.“
Algklassiõpetaja 1. septembri juurde on
alati kuulunud suur lillesülem, kuhu
tänapäeval poetab mõni õpilane ka paar
kommi või šokolaaditahvli. 

Kajamaa Kool

Ka valla väikseimas koolis on sel
aastal rohkem õpilasi kui mullu.
Kooliteed alustas 4 poissi. 

Saku
Muusikakool

Muusikakooli aktus algas väikese kontserdiga. Direktor Tauno Valdna pani oma
kõnes nii õpilastele kui vanematele südamele leida tahet muusikaõpingud lõpule
viia. Erialaõpetaja käepigistuse ja lille said kõik alustanud pillimänguhuvilised. 
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Kiisal koliti mänguväljakut ja peeti perepäeva

24. augustil muutis Kiisal asukohta laste mänguväljak - liumägi,
liivakast ja kiiged ning ka aed koliti kaupluse juurest rahvamaja
õuele. Käed lõi külge hulk aktiivseid kiisalasi, kelle hulgas oli
neidki, kes MTÜ Kodukoht Kiisa eestvõttel ja KOPi rahaga valminud väljaku 6 aastat tagasi poe juurde paigaldasid. Tehnikaga tuli
appi Saku Tehno. Kahepäevasel kogupereüritusel tegutses rahvamajas edukalt taaskasutuskeskus. Töötubades sai meistrite käe
all proovida nii puu- kui pärlitööd. Fotod: Marianne Rande,

Ülo Sirbi akvarellinäitus
Saku raamatukogus
Kuni 13. oktoobrini saab Saku vallaraamatukogus vaadata Metsanurme mehe Ülo Sirbi akvarelle. Maalid loodusest, põllutöid tegevatest inimestest, vanast rehetarest
- need on pildid, mis tänapäeva kiires elus toovad hinge
rahu ja meenutavad kauneid hetki. Kunstniku enda sõnul
on maalimisega nii, et kui pintsel on soe, siis tuleb pilte
ühtejutti, päevas lausa mitu tükki.
„Akvarell on kõige käepärasem tehnika, ei ole selle
jaoks vaja suurt ateljeed ega erilisi vahendeid. Istud laua
taha ja muudkui teed,“ põhjendab kunstnik, miks ta just
akvarellidele truuks on jäänud. Müünud Ülo Sirp oma
töid pole ega ka tellimuse peale teinud. Tellimuse peale
on arhitektiks õppinud mees teinud aga Tartu Ülikooli
raamatukogu ja linnahalli sisekujunduse.
VICTORIA PARMAS
Peale maalimise vestab Ülo ka puust linde, mida kingib tuttavatele ja sõpradele. 
Kündev talumees ja kummuli keeratud maja. Selle maali kohta ütleb kunstnik: „See on
viguri pärast nii. Talumees kündis end lolliks ja näeb maja tagurpidi.“ Fotod:
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VALLA
UUDISED
Pommivarjendi lammutamine lõppenud

14 müügilauda
ja väikeste kokkade kohvik.
Fotod:
Maria
Roosaare

24. augustil toimus Jälgimäe külas kohalike aktivistide algatusel
vanavara laadapäev ehk Murimäe Kirbukas. Üritus sai nime toimumise asukoha järgi. Kirbukas oli igati edukas - üles oli seatud 14
müügilauda, loteriipunkt ja väikeste kokkade kohvik, kus kohalikud lapsed müüsid omavalmistatud küpsetisi. Ostjaid oli lisaks külaelanikele ka kaugemalt Saku vallast. Loterii tulu läheb küla mänguplatsi atraktsioonide tarbeks, mida lapsed õhinal ootavad. Kauplemisest üle jäänud laadakaup saadeti aga Raasiku valda tuleõnnetuses kannatanutele, kes on asjad praeguseks kenasti kätte saanud.
Koos veedeti üks tore hilissuvine päev mis lõppes lõkketule ümber
laulude saatel. Kohtumiseni järgmisel Jälgimäe küla laadapäeval
järgmisel aastal! MARIA ROOSAARE

Augusti viimasel nädalal alustas OÜ Purustaja Sakus Kannikese tänaval asuva amortiseerunud pommivarjendi lammutamist. Aastaid
tühjalt seisnud hoones olid ulatuslikud niiskuskahjustused ja selle
taastamine polnud otstarbekas. Tänaseks on lammutustööd lõppenud ja jäänud on veel haljastamine. Töid rahastab 77% ulatuses
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 23% ulatuses Saku vald.
Lammutusprojekti koostas OÜ T-Model ja omanikujärelevalvet
teeb P.P.Ehitusjärelevalve OÜ. Pilt ja tekst VIRKO KOLKS

Nõlvaku lasteaed tunnistati kauniks
Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustas augusti lõpus Vaskjala
külas asuvas Rae koolimajas konkursi „Eesti kaunis kodu 2013”
raames väljavalitud kaunimaid Harjumaa kodusid.
Peale kodude (eramud, korrusmajad, maakodud) hindas Kodukaunistamise Harjumaa Kogu ka ühiskondlikke hooneid ja ettevõtteid. Selles kategoorias sai tunnustuse ka Nõlvaku Lasteaed Laagri
alevikus, saavutades teise koha. Parimaks tunnistati Kõue mõis ja
kolmanda koha vääriliseks Jüri Gümnaasiumi staadionikompleks.
Saku ja Saue valla ühiselt ehitatud Nõlvaku lasteaed valmis aasta
tagasi.

Saku Korvpalliklubi
avab uue rühma 1.-2.
klassi poistele

30 Saku Korvpalliklubi noort pallurit lõpetamas sportlikku laagrit, mis leidis aset 1.-10.
juulini Säreveres. Kümme laagripäeva möödusid kiirelt ja põnevalt, sest tegevust jätkus
hommikust õhtuni. Peale spordi sisustasid päeva ka ühisüritused teiste laagrilistega
käidi ujumas, tantsiti diskol ning leiti uusi sõpru. Foto: erakogu

5. septembril alustas uus korvpalli treeningrühm,
kuhu on oodatud kõik 2005/2006. aastal sündinud poisid. Treeninguid viib läbi klubi noortetreener Taavi Vilba. Lisainfo www.sakukk.eu.
Treeningutega jätkavad ka mehed ja 20012004 sündinud poisid. Kui poisid alustasid saalitreeningutega augusti alguses, siis mehed on
jõusaalis ja staadionil rassinud juba alates juulikuu keskpaigast. Meeste põhieesmärk sel hooajal on hea esinemine Eesti meistrivõistluste
teises liigas. Noored jätkavad mänge Eesti miniklassi ja C2 vanuseklassi meistrivõistlustel,
kus poisid saavad jõudu katsuda mitmete Eesti
meeste meistriliiga noorteklubidega, nagu Kalev/Cramo, Tartu Rock, Rakvere Tarvas jne...
Ees ootab põnev ja võistlusterohke hooaeg.
TAAVI VILBA
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HEA
TEADA
Kõige-kõige-matkatee
Augusti lõpust on matkahuvilistel uus väljakutse käia läbi
627 kilomeetrit Aegviidust
Ähijärveni, mis on uus RMK
rajatud Eestit läbiv matkatee.
Uus marsruut läbib kaheksat
maakonda Harjumaa, LääneVirumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa,
Võrumaa ja Valgamaa ja sellele
jäävad paljud Eestimaised „kõige-kõige-kohad“ - endine klaasiliiva allmaakaevandus Piusa
koobastes, Eesti sügavaim järv
Rõuges, Suur Munamägi kui
Eesti kõrgeim punkt ja Vällamägi kui Eesti suurima suhtelise
kõrgusega koht, Eesti suurima
langusega Piusa jõgi ja Eesti
kõrgeim liivakivipaljand Härma müür, Eesti lõunapoolseim
punkt Naha küla ning Eesti
väikseim, Karula rahvuspark.
Täpsem lisainfo aadressil:
www.loodusegakoos.ee/
matkatee-blogi/lounarada
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Saku huvikeskuse huviringid
hooajal 2013/2014
Väikelastele
Beebikool (1-2a), juhendaja
Livia Jakobson
T kell 10, ruum 317,
korratasu 3 €
Esimene ringitund 1. oktoobril
Mudilaste muusika- ja
mänguring (2-4a),
juhendaja Livia Jakobson
T kell 11, ruum 317,
korratasu 2,5 €
Esimene ringitund
1. oktoobril
Mudilaste loovkunstiring
(3-7a), juhendaja Maarja
Nurk
K kell 17-18, ruum 303,
kuutasu 9 €
Beebide ja väikelaste
võimlemine (erinevad
vanuserühmad), juhendaja
Kairi Koolme
N, HK III k saalis
Registreerimine ja lisainfo
titatunnid.lusti.ee või
kairi@lusti.ee
Poiste lauluansambel (68a), juhendaja Urmi Sinisaar
E, N kell 14-14.45, ruum
317, kuutasu 11 €

Kooliealistele
Käsitöö- ja
meisterdamisring (7-12a),
juhendaja Sirle Reiu
T kell 17, ruum 303,
kuutasu 9 €

Vastavatud matkatee lõunaharu on täienduseks möödunud
aastal valminud esimesele Eestit läbivale 370-kilomeetrilisele
Oandu-Ikla matkarajale. Erinevalt möödunudaastasest rajast,
mis peamiselt metsamaastikul
paikneb, läbib lõunarada KeskEesti põllumajanduspiirkonda,
samuti Endla ja Emajõe-Suursoo märgalasid. RMK

Käsitöö- ja
meisterdamisring
(teraapiline) (7-9a),
juhendaja Laura Telling
E kell 14, ruum 303,
kuutasu 9 €

Laste loovkunstiring (79a), juhendaja Maarja Nurk
N kell 14, ruum 303,
kuutasu 15 €
Laste kunstiring (7-12a),
juhendaja Maarja Nurk
ruum 303, kuutasu 18 €
K kell 15 edasijõudnud
8-9aastased
N kell 15 uued alustajad
7-9aastased
N kell 16 10-12aastased
Portselanimaaliring (10-18
a), juhendaja Merike Toome
E kell 15.30 algajad, ruum
321, kuutasu 16 €
Tütarlaste lauluansambel
(erinevad vanuserühmad),
juhendaja Aili Brett
ruum 317 või 301
T, N kell 15 vanem grupp,
kuutasu 11 €
K kell 14 noorem grupp,
kuutasu 5,5 €
Teatriring (6-8a), juhendaja
näitleja Liia Kanemägi
E, K kell 13, HK III k saal,
kuutasu 13 €
Võtame vastu uusi
osalejaid.
Legorobootika (10-14a)
juhendajad Imre Anton ja Tiit
Rätsep
T kell 18 või K kell 16, ruum
301, kuutasu 7 €
Avame uue grupi vanemale
vanuseastmele ja võtame
vastu uusi osalejaid
vanuses 10-14 aastat.
Osalemiseks registreeru
huvikeskus@sakuvald.ee

Malering (7-18a), juhendaja
Hans Tomson
E kell 17 või R kell 15-17,
ruum 301, kuutasu 2,24 €
Vabade kohtade olemasolul
võetakse lapsi huviringidesse aastaringselt!
Rohkem infot tel 671 2403,
506 9551 või www.
sakuvald.ee/huvikeskus

Täiskasvanutele
Keraamikaring, juhendaja
Jane Paadimeister
K kell 17 uued alustajad
ruum 321, kuutasu 24 €
Kunstiring, juhendaja
Maarja Nurk
K kell 18.30, ruum 303,
kuutasu 25 €
Registreeru
huvikeskus@sakuvald.ee
Portselanimaaliring,
juhendaja Merike Toome
K kell 17 edasijõudnud
(osalenud 1-5 aastat)
N kell 17 edasijõudnud
(osalenud 5-10 aastat)
ruum 321, kuutasu 10 €
Uusi huvilisi ootame
registreeruma lühikursusele,
mis algab oktoobris.
Jälgi reklaami!
Rahvusliku käsitöö ja
õmblemise ring,
juhendaja Sirle Reiu
T kell 19, ruum 303, kuutasu
kooskõlastamisel
Eesti rahvuslikus stiilis tekstiilesemete valmistamine,
erinevate käsitöövõtete
õppimine. Alustame lihtsamate esemetega (ehted,
kotid jne) ja lõpetame kena
etnograafilises stiilis rõivaesemega. Registreeru
huvikeskus@sakuvald.ee

16. oktoobril kell 18 ootame 2014. a sügisel kooliteed alustavaid
lapsi koos vanematega Saku Gümnaasiumi algkooli saali meie
loengusarja esimesele loengule.
Lastel palume kaasa võtta vahetusjalatsid ja värvipliiatsid.
Vanematele: õp Reet Videse ,,Õpetaja ootused kooli tulevale lapsele”
Lastele toimuvad tegelused klassides. Üritus lõpeb orienteeruvalt kell 19.

15

13. september 2013

Töövõimetuslehed muutuvad elektroonseks
ADO VIIK
Eesti Haigekassa Harju
osakonna direktor

T

öövõimetuslehti on seni
alati käideldud paberil.
Hüvitise määramiseks
vajalikud andmed on seetõttu
liikunud aeglaselt, pikk menetlus on neelanud nii raviasutuste,
tööandjate kui haigekassa ressursse. Paberil menetledes väljastas arst patsiendile töövõimetuslehe, mis kulges esmalt tööandjale, kes edastas lehe haigekassale. Tavaliselt ei saatnud
asutused igat töövõimetuslehte
kohe haigekassasse, sest suuremate firmade puhul oleks kaasnenud suurem asjaajamise- ja
postikulu. Seetõttu edastati lehed haigekassale kord nädalas.
Haigestumise kõrgajal kogunes
lehti haigekassasse väga palju.
Nende andmete süsteemi sisestamise ja hüvitise arvutamise
järjekord kasvas siis tihti kolme
nädalani. Hüvitise pikk ooteaeg
pani inimesed sel juhul majanduslikult raskemasse olukorda.
Haigekassa otsustas protsessi lihtsustada, muutes töövõi-

metushüvitiste maksmiseks vajaliku andmevahetuse elektroonseks. E-TVLile ehk elektroonsele töövõimetuslehele on
üle mindud järk-järgult. Esiteks
viidi 2006-2008 kogu rahaliste
hüvitiste menetlemise tarkvara
üle uuele, e-andmevahetuseks
sobivamale platvormile. Siis
alustati e-andmevahetuse väljatöötamist raviasutustele, sest ETVLi andmevahetuse juurutamise eeldus oli käivitada e-töövõimetuslehtede edastamine
arstidelt haigekassale.
Tööandjatele avati töövõimetuslehtede andmeedastuse eteenus pilootimiseks 2012. aasta lõpus. Uue süsteemi pilootimisel selguvad kõige paremini
tööandjate ootused ja lahenduse
seni märkamata jäänud puudused. Esimestena liitusid suurpartnerid Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla, ettevõtteist Stoneridge
Electronics. Esimeses kvartalis
esitasid tööandjad haigekassale
140 000 töövõimetuslehte, neist
üle 5000 E-TVLina.
Vaatamata üksikutele vajakajäämistele on E-TVLi lahendust

kasutavad töötajad olnud rahul:
uue süsteemi lahendus on kasutajasõbralikult lihtne ja toimib
hästi. Haigekassa on plaaninud
avada E-TVLi teenuse kõigile
ettevõtteile hiljemalt 2014. aasta
alguseks, kui on jõustunud ETVLi andmevahetuseks vajalikud seadusemuudatused. Seni
peab iga töövõimetuslehe andmeid elektroonselt edastada sooviv asutus sõlmima haigekassaga andmevahetuse lepingu. Selle
sõlmimiseks tuleb edastada järgmised andmed aadressile info@
haigekassa.ee: 1. asutuse registrikood; 2. asutuse täisnimi; 3. lepingut allkirjastava juhi nimi; 4.
millise õigusakti alusel asutuse
juht tegutseb (põhikiri, põhimäärus, volikiri); 5. e-töövõimetuslehti töötleva töötaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
Pärast lepingu sõlmimist avab
Riigi Infosüsteemi Amet teenuse.
E-TVLi süsteemi täieliku rakendamise üleminekuajaks tööandjatele on kavandatud aasta
2015, mil ei peaks raviasutused
enam paberlehte väljastama kogu töövõimetuslehtede teave
liigub ainult elektroonselt.

E-töövõimetuslehega võidavad kõik
 Raviasutustel kaob paberlehtede väljastamise
vajadus  Tööandjad säästavad andmete esitamise aega ja kulu  Töötajad saavad haigusraha
kätte senisest kiiremini, kahe päevaga.
25. juuliks oli haigekassa info kohaselt andmete
elektroonse edastamise lepingu sõlminuid ligi
300 asutust ja ettevõtet. Sakus tegutsevatest
asutustest on liitunute nimekirjas Saku Vallavalitsus. Ka Saku perearstid edastavad tervisekeskuse perearsti Mai Sterni sõnul töövõimetuslehti haigekassale elektroonselt.
Kuigi nii perearstid kui ka paljud tööandjad suhtlevad haigekassaga juba elektroonselt, väljastavad
haigekassa kommunikatsiooni peaspetsialisti Kertu
Eensaare väitel arstid praegu töötajatele ka paberkandjal töövõimetuslehe, mille töötaja peab viima
oma tööandjale.
„Järgmisel aastal toimub järk-järgult üleminek
elektrooniliseks andmete edastamiseks täielikult
ehk töövõimetusleht paberkandjal kaob 2014. aasta
lõpuks,“ ütles Eensaar, kelle sõnul ühilduvad süsteemid selleks ajaks nii, et ka tööandjad saavad kogu
info kätte elektroonselt. Nõnda jääb töötajal ära
vajadus minna paberlehele järele. Kuid juba praegu
on töötaja uuest süsteemist võitnud, saades haigusraha kiiremini kätte. „Juhul kui töötajal on õigus ajutise töövõimetushüvitisele, määratakse ja makstakse hüvitis automaatselt isiku haigekassa andmekogus olevale pangakontole järgmisel päeval pärast
info saamist,“ kinnitas haigekassa peaspetsialist. SS

VALLAELU
TEATED
Saku päevakeskuse uued
lahtiolekuajad
Alates 15. septembrist on Saku
päevakeskus avatud järgmistel
aegadel: esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kella 8-16;
kolmapäeval kella 8-18; reedel
kella 8-14.

Pensionäride ujula
kasutuse ajad kaotatud
Seoses Saku Valla Spordikeskuse ujula pensionäridele eraldatud aja - pühapäeviti kella 9-10ni - vähese kasutamisega on
mainitud kasutusaeg alates 1.
oktoobrist k.a tühistatud.
Saku Valla Spordikeskus

Tasuta jooksutreeningud
Sooviks koondada Saku jooksuhuvilisi ja pakkuda neile ühistreeningu võimalust ning ka
teadmisi jooksutreeningust.
Ühistreeningud toimuvad kolmapäeva õhtuti, kogunemine
ühekilomeetrise suusaringi alguse parkimisplatsil. Esimene
treening 18. septembril kell 18.
Treening on tasuta ja ootan
kõiki huvilisi!
TOOMAS TARM

Tule reedel taluturule!
Igal reedel kell 15-19 on Kasemetsas Ristemäe talu hoovis
VÄIKE TALUTURG. Seekord
on teemaks TALVEKARTUL.
Erinevad talvekartuli sordid on
Muusika talult, lisaks ka munad, piim ja köögiviljad. VanaTorokse paneb letile kodus suitsutatud vutid, kanad, keeled ja
singid ning muud hõrgutised.
Ristemäe pakub küüslauku,
küüslaugumoosi, küüslaugupekki, hapukurki, talujuustu,
moose ja siirupeid. Hoidistamiseks on hea valik klaaspurke ja
purgikaasi. Tel 505 6749.
RAUL AIASTE
Müüa lõhutud
küttepuud (lepp, kask)
kohaletoomisega.

Väikekalluri veoteenus
(mullavedu, killustikuvedu).

5458 4500
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Tähelepanu,
marjakorjajad ja
seenelised!
Kaitsevägi palub loodussõpradel jälgida harjutusväljadel ohutusnõudeid ja tuletab meelde, et
kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes
tuleb enda turvalisuse huvides
jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.
Vältimaks inimeste juhuslikku
sattumist
kaitseväe
harjutusväljadele,
on alade
piirid tähistatud
valge-punase või kollase-punase triipudega postidega.
Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased
lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad. Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei
takista kaitsevägi harjutusaladel
liikumist.
Kaitseväe peastaap

Kaitseväe Männiku

Ehitus- ja
remonttööd

Terrassid, aiad, puutööd,
siseviimistlus.
Elektriboilerite, segistite ja
WC-pottide paigaldus ning
vahetus.
Elektri- ja ventilatsioonitööd.
Korstnate renoveerimine
liugvalu süsteemiga.
Korstnapitside korrastamine,
korstnamütside paigaldamine.

Hinnad SOODSAD,
töödel GARANTII.

529 2893, marek@viu.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

HalupuuFirewood
ProductsOÜ

15aastat
metsandusalast
kogemust!

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
21.09 09.00-21.00 Väliharjutus
22.09 09.00-15.00 Väliharjutus
30.09 08.30-16.30 Väliharjutus
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada
transpordivahendeid.
NB! Vastavalt vajadusele teostab
Päästeamet harjutusväljal
demineerimistöid. Harjutused
toimuvad kooskõlas Saku valla
avaliku korra eeskirjaga.
Lisainfo: 503 4102,
manniku@mil.ee, internetis
http://harjutusvali.mil.ee
*

KORSTNAD PUHTAKS!
Küttekollete ehitus ja
remont
Korstnapühkimine
Info: 5648 5903,
tarmo@kuldvara.ee

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

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

Tel53332284;
info@halupuu.ee

METSAMAADE
haldus

Otsime oma töökasse
kollektiivi uusi:

·Metsamajanduslikudtööd
·Raieõiguseost
·Metsamaadeost

ELEMENTMAJADE
EHITAJAID
/KOOSTAJAID

Tel55560240;
janis@halupuu.ee

Asume: Saku vallas Tõdva külas
Lisainfo tel 50 31 596, 6737 700
CV palume saata:
angelika@timbeco.ee
www.timbeco.ee

www.halupuu.ee

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
29.08 öösel varastati Tänassilmas asuva ettevõtte territooriumil seisnud veokitest kütust ja
naviseade, samuti varastati järelhaagis ja kaks valvekaamerat. Kahju on kokku vähemalt
3000 eurot.
2.09 varastati Kiisa aleviku kinnisest hoovist redel väärtusega
300 eurot.
7.09 kella 22.30 paiku teatati
politseile, et Kiisa alevikus tungiti kallale 29-aastasele mehele.

Põhja päästekeskus
Algava kütteperioodi eel vaata
kriitilise pilguga üle oma korsten ja ahi. Ainult korstna pühkimisest ei piisa. Alati tasub vaadata üle terve küttesüsteem. Ahjudes, korstendes ja soemüürides ei tohi kusagil olla pragusid.
Eelmisel aastal sai tervelt 297
hoonepõlengut alguse küttekoldest.
Rohkem infot saab päästeala
infotelefonilt 1524.
Südamlik kaastunne Kajale
isa

LEMBIT ÕUNA
surma puhul.
Puuhamaa OÜ
Vembu-Tembumaa kollektiiv

Avaldame kaastunnet
Jaanus Sillale ema

MAI SILLA
surma puhul.
Teaduse 3 elanikud
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Kuulutused
Alates 11.09.2013 toimuvad
imikute ujumistunnid Kurtna
lasteaia ujulas igal kolmapäeval kella 9-12. Ühe tunni osavõtutasu on 7 eurot. Info ja registreerimine tel 5340 3331, www.
razoone.ee, razoone@neti.ee
Männiku teeninduspunkt
Pihlaka 1a. Tel 506 5072.
Telerite ja arvutite remont; VHS,
VHS-C, Hi8, DV salvestamine
DVD-le; ukse- / fonoluku
võtmete valmistamine; nahk- ja
tekstiilrõivaste parandus; kingsepa- ja teritustööd
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
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.
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. Tel
5697 1079, taluaed@hot.ee
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ja värvimine. Viies Fassaad OÜ. Tel 5624 1509,
Andres
Alumiiniumkatuseredelid, tel
515 9155
Pakume tööd traktoristile ja
kopp-laadurijuhile talihooajaks. Vajalik eelnev töökogemus ja tehniline taip. Info tel
506 7491
Männikul Valdeku tänaval avatav kohvik pakub tööd kokale
ja nõudepesija-köögiabile. CV
palun saata merle@carawan.ee
või kontakteeruda 507 8326
Puusaluumurruga 84a meesterahvas vajab päeval kella 12-15
Sakus abilist. Täpsem info tel
513 8980

Tänu
Saku Korvpalliklubi tänab Saku
Lätet ja Saku valda tänu kellele
algav hooaeg võimalikuks saab.

13. september 2013

Inglise suhtlusja ärikeele
kursused Sakus
erinevatele tasemetele
septembri lõpust
1 või 2 korda nädalas.
Ka individuaal- ja
asutusesisene õpe.
Õpetaja Riina Joonsaar,
tel 520 2152,
riinajoonsaar@gmail.com

Saku spordihoones

Pilates
pühapäeval kell 17.30
ja

BodyART
pühapäeval kell 18.30
Treener Kristi Pedaru
Info:
kristi.pedaru@gmail.com
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Saku Pruulikojas
tööpäevadel
Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
pulmad,
firmaüritused ja
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

maitsvad
päevapraed!
III korrusel avatud
Mesimummi Mängumaa

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

AS Saku Maja tähistab oma 20. juubelit!

T

ähtsa sündmuse puhul kutsume kõiki
mõisa pubisse von Sackenmeck, kus
ajavahemikus 7.-18. oktoober kella 13-14
on kõik päevatoidud -20% soodsamad.

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

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

Ootame lapsi Sauel ja
Hageris alustavatesse
huviringidesse:
Eelkool 6-7a lastele
Laulu- ja mänguring
0,8-2,5a lastele
Logopeedi kõneravi

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

Kõigile meie huvikooli õpilastele
teeb õppekeskkond
www.kooliksvalmis.ee ka väikese
kingituse!
Lisainfo www.mangukool.ee või

5333 4400

tel 51 20 730

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:
 Puualane nõustamine
 Hekitööd
 Ohtlike puude raie
 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

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS

Liuguksed, kapid
ja garderoobid tootmine, müük,
paigaldus,
konsultatsioonid
GSM 524 5782
E-mail
fennest@fennest.ee

www.fennest.ee

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

GSM 5850 4300
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn
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Tänavust Augustfesti Pruulikoja ees peeti tõelises suvesoojuses. Tuldi üksi ja tuldi perega.
Väikesed lustisid ja suured nautisid - kes batuute ja mullipalli, kes tuntud lauljaid ja menuansambleid. Õhtuhämarus veedeti tantsurütmis. Saku huvikeskuse korraldatud suurele
suvelõpupeole pani uhke punkti ilutulestik.

Reet Linna mõnusad ja läbi aegade armastatud lood panid Saku publiku kaasa laulma.

Pisematele peolistele tegid rõõmu nii lasteteat- Eksootiliste pillide, tuliste reggea- ja latiinorütmide ning vaimukate lauludega hullutas rahri vahvad näitlejad kui vanad head karussellid. vast Bombillaz. Tantsitamiseks tuli lavale aga raskekahurvägi - Jäääär ise. Fotod:

KUHU MINNA
SEPTEMBER

15. kell 10-14
Sügiskirbukas Saku Valla
Maja I korrusel. Vt lk 20.

19. kell 17
Porter Racing laste rattasarja IV etapp Saku valgustatud suusarajal. Ühisstardiga
maastikurattasõit noortele
vanuses 7-12 aastat. Registreerimine www.porterracing.ee

22. kell 10.45
Saku rattapäev Rabametsa
terviserajal. Vt lk 20.

22. kell 19
Alternatiivne noorteüritus
ESIK Saku Valla Majas.

24. kell 17
Rahvuste päeva kontsertetendus Saku Valla Maja
suures saalis. Tasuta. Vt lk 20.

26. kell 18
Saku Gümnaasiumi lapsevanemate üldkoosolek
gümnaasiumi aulas.
NÄITUSED
Ülo Sirp “Akvarellid” maalinäitus Saku vallaraamatukogus. Vt lk 12

20

13. september 2013

Kroonika
Saku Vallavalitsuses augustis 2013
registreeritud Saku laste sünnid

Jan Stuknin
Nora Linda Lelle
Toomas Tali
Raio Mänd
Kristofer Kuusk
Marta Liivjõe
Silver Pikpoom
Harry Reimand

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

Saku Vallavalitsuses augustis 2013
registreeritud Saku elanike surmad

Heino Lauri
Vanda-Elisabet Larionov
Mai Silla

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

