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Vaata, kes
pääsesid
Saku vallavolikokku
Lk 2-3

Saku
pensionärid
said 20aastaseks

Lk 10-11

Vallarahvas
valis volikogu
Enne hääletamine, pärast sportimine. Saku Porter Racingu jalgratturid käisid enne trenni üheskoos volikogu valimas. Pildid lk 9

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
8. novembril 2013

Maailma parim
jetipoiss on
Marten Männi,
kes tõi esikoha
koju maailmameistrivõistlustelt
USAst / lk 19
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Ken Kukkonen
Ettevõtja

Margit
Nurmeots
Ettevõtja

115 häält

57 häält

Isamaa ja
Res Publica Liit

Isamaa ja
Res Publica Liit

Sirje Peterson

Lemmi Oro

OÜ Saku
Tervisekeskus
Perearst

Riigiametnikosakonnajuhataja

117 häält

116 häält

Kodu

Kodu

20. oktoobril käis Saku vallas valimas
59,32 protsenti valijatest, mis on Eesti
keskmisest (58%) protsendi jagu rohkem, kuid siiski vähem kui eelmistel
kohalike omavalitsuste valimistel
2009. aastal (63,06%).
Kõik kolm praegust volikogu liiget,
kes kandideerisid neil valimistel uues
nimekirjas, ei pääsenud volikokku.
Samas said volikokku pääsemiseks
piisavalt hääli kaks kandidaati, kes
kandideerisid kohalike omavalitsuste
valimistel esimest korda.
Valijate toetus populaarsematele
kandideerijatele jagunes sel korral
ühtlasemalt kui neli aastat tagasi.

Mall Petersen

Argo Zirk

Mai Stern

OÜ Saku
Tervisekeskus
Perearst

MTÜ Saku Sporting,
jalgpallitreener.
Kurtna Kooli LA,
liikumisõpetaja

OÜ Saku
Tervisekeskus
Perearst

108 häält

102 häält

77 häält

Kodu

Kodu

Kodu

Arvo Pärniste

Eda Esperk

Aare Järvelaid

Saku Vallavalitsus
Abivallavanem

Saku Gümnaasium
Sotsiaalpedagoog

OÜ Mediq Eesti
Tegevjuht

191 häält

103 häält

98 häält

Eesti
Reformierakond

Eesti
Reformierakond

Eesti
Reformierakond

Tiit Vahenõmm

Vaike Pähn

Ulvi Läänemets

OÜ Prisma
Kinnisvara
Juhatuse liige

Saku Päevakeskus
Sotsiaaltöö
spetsialist

Saku Gümnaasium
Direktor

82 häält

79 häält

79 häält

Eesti
Reformierakond

Eesti
Reformierakond

Eesti
Reformierakond

Marti Rehemaa

Annely-Thea
Häggblom

AS Puumarket
Juhatuse esimees

Saku Gümnaasium
Klassiõpetaja

165 häält

124 häält

Väikelinn Saku

Väikelinn Saku

Peeter Leidmaa
OÜ Mark Oil
OÜ Sevenoil Est
Müügijuht

Väikelinn Saku

Tanel Ots

Mart Siimann

Kiisa Rahvamaja
Juhataja

EELK Jüri kogudus,
vaimulik. EELK
Tallinna Diakooniahaigla, kaplan

OÜ Agrotex
Töödejuhataja

110 häält

97 häält

94 häält

Väikelinn Saku

Väikelinn Saku

Väikelinn Saku

Marianne
Rande
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Toona oli üle saja hääle saajaid 6, sel
korral aga 12. Ka ainus Keskerakonna
kandidaat sai 141 häält, kuid volikokku
pääsemiseks sellest ei piisanud, sest ta
ei ületanud ei erakonna künnist (200)
ega lihtkvooti (210).
Neil valimistel ei pääsenud ükski
kandideerija volikokku ilma oma erakonna või valimisliidu toetuseta, sest
keegi ei saanud kokku 210 häält.
Vaid ühe häälega kandidaate oli neil
valimistel kaks ning alla kümne hääle
saajaid 20. Kokku kandideeris volikogu
19 kohale 87 inimest.
Valimistulemused: www.vvk.ee seisuga 23.10.13

Mandaatide jaotus
M

%

Valimisliit Väikelinn Saku
Eesti Reformierakond
Valimisliit Kodu
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit

6
6
5

31,57
31,57
26,31

2

10,52

Häälte jaotus
nimekirjade vahel
1206

Valimisliit Väikelinn Saku

30,08 %

1054

Eesti Reformierakond

26,29 %

1002

Valimisliit Kodu

25,00 %
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 389
9,70 %

141

Saku Vallarahva Valimisliit
2,99 %

115
57
48
37
36
32
19
15
11
11
8
389

19
23
20
20
13
13
6
6
4
7
1
132

16
14
12
5
16
5
2
5
0
1
3
79

42
3
8
3
1
1
3
2
2
0
0
65

38
17
8
9
6
13
8
2
5
3
4
113

141
141

45
45

49
49

29
29

18
18

Eesti Keskerakond
DAINA JÜRISTO
KOKKU

ANDRO HALLIKO
KARIN-LIIS TAMBAUM
RAIN ALEV
MAREK KÕBU
JULIUS KANGRO
KOKKU

43
22
19
7
5
96

13
3
4
2
0
22

9
6
0
0
2
17

10
5
7
4
2
28

11
8
8
1
1
29

120
96

KOKKU 4008 häält

117
116
108
102
77
75
74
57
56
48
46
41
29
19
15
12
10
1002

42
40
33
36
23
25
1
30
17
11
14
17
17
10
3
2
4
325

37
18
28
17
18
24
1
12
12
8
11
8
1
2
3
2
2
204

15
4
16
13
3
2
52
1
2
5
1
7
0
3
0
0
1
125

23
54
31
36
33
24
20
14
25
24
20
9
11
4
9
8
3
348

ARVO PÄRNISTE
EDA ESPERK
AARE JÄRVELAID
TIIT VAHENÕMM
VAIKE PÄHN
ULVI LÄÄNEMETS

32
34
40
24
30
18

36
36
16
17
25
28

64
4
9
8
8
8

59
29
33
33
16
25

191
103
98
82
79
79

Häälte lugemine
Valimissedeleid loeti nii
käsitsi kui esmakordselt ka
masinaga. Fotod:

5% künnis = 200,4
Lihtkvoot =210,95

Hääletamisest osavõtt
Valijaid
nimekirjades
2895
2379
1517
0
6791

SIRJE PETERSON
LEMMI ORO
MALL PETERSEN
ARGO ZIRK
MAI STERN
MERIKE SISASK
AHTO LUTTER
LEMBIT MAKSTIN
KAIRI ZALETAJEV
KALLE PUNGAS
ANNE LAOS
JAN HAREND
KRISTI KARELSOHN
KRISTJAN PUU
LEILA TALK
EILI ERG
KÜLLI MÄNNIK
KOKKU

Eesti Reformierakond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
2,39 %

J1
J2
J3
E
KOKKU

KEN KUKKONEN
MARGIT NURMEOTS
ARDI UUESALU
RAIVO PALMISTE
LEHO JÄRVELA
KAJA KALLASMÄE
PIRET MAASIK
EDA VESIK
MATIS PEDAK
KRISTJAN AGAFONOV
ALGIS SARAPSON
KOKKU

Valimisliit Kodu

Mandaate = 19

J/R

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Nimekiri

Eesti Keskerakond
3,51 %

Häälte jaotus kandidaatide vahel (kokku / 1. jsk / 2. jsk / 3. jsk / e-hääli)

Hääletanud
Kokku
%
1204
41,58
906
38,08
634
41,79
1285
0,00
4029
59,32

ÜLLE-TRIIN ENDEN
TÕNIS MILLING
SIIM VILBA
KAUR LOHK
KATRIN KRASILNIKOV
AIVO LIIV
JUHAN TALPSEPP
VLADIMIR TEDER
VEIKO KRUUSTÜK
URSULA POLMAN
ANDRES PUKK
ANU KATTEL
PAAVO KANGUR
KELLY DE-BAKKER
SILVA REINVELT
RASMUS UUSKÜLA
KOKKU

70
60
60
52
45
33
25
19
14
8
8
7
7
6
4
4
1054

14
13
4
11
17
21
11
4
9
2
1
1
1
1
0
0
288

25
8
35
22
11
2
9
4
1
6
0
1
2
0
4
0
288

3
6
11
2
3
6
0
2
0
0
2
5
0
1
0
2
144

28
33
10
17
14
4
5
9
4
0
5
0
4
4
0
2
334

Valimisliit Väikelinn Saku
MARTI REHEMAA
ANNELY-THEA
HÄGGBLOM
PEETER LEIDMAA
MARIANNE RANDE
TANEL OTS
MART SIIMANN
MARKO TALI
EERO ALAMAA
TEET LILLEORG
TIIU RÕUK
PRIIT TINITS
VIIVE ROSENBERG
SALE MANTSIK
LEO JÜRGENSON
ARVI RATASSEPP
ANNELI KUBBI
ANU ALTMETS
KOKKU

165

59 25

10

71

124
122
110
97
94
67
66
65
55
43
39
38
38
37
24
22
1206

15
46
8
38
42
30
3
15
20
7
15
21
10
5
0
7
341

12
19
9
19
5
7
39
18
8
10
10
8
18
1
3
5
216

59
21
71
13
2
5
1
3
8
1
3
0
3
12
11
3
226

38
36
22
27
45
25
23
29
19
25
11
9
7
19
10
7
423

16
6
4
5
2
3
5
1
1
2
1
0
1
0
47

0
1
3
0
0
3
0
4
0
1
1
0
0
1
14

8
4
1
2
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
20

Saku Vallarahva Valimisliit
AARE SIIR
RAIGO SÖÖDI
KÄTLIN ENDI
KRISTEN PÕDER
CRIS-STEN SEDRIK
LEA TEPPICH
RENE PALTS
TAURI TUBLI
ANDRES KALLAS
INDREK SIIR
RAUNO SAKS
MERLE MUIDIK
MARINA NÕMME
URMAS TEPPICH
KOKKU

32
23
12
10
9
7
7
7
4
3
2
2
1
1
120

8
12
4
3
6
0
0
2
3
0
0
1
0
0
39
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
15. oktoobri istungi päevakorras oli 14 punkti.
1 sügava puudega lapsele
määrati isiklik abistaja, et tagada talle kõrvalabi Saku Lasteaias Päikesekild.
Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild hoolekogu 2013.-2014.
õppeaastaks järgmises koosseisus: Ulvar Käärt, Margus Rohula, Marko Leemet, Kaire Koik,
Raili Allik, Maarja Pankova, Artur Meeksa, Krista Nõmmeots,
Anu Viltrop, Sirje Kuldmägi,
Piret Kaare, Liis Grünberg, Karin Marks, Marika Liivik, Heli
Veersalu.
Kinnitati Saku Lasteaia Terake hoolekogu 2013.-2014. õppeaastaks järgmises koosseisus:
Krister Arusoo, Agu Karindi, Pille Maasik, Hannes Mõttus, Toomas Põllupüü, Helen D´Souza,
Madis Linnamägi, Merike Aarma, Margus Vetka, Ulvar Käärt,
Maie Adamson, Heli Veersalu.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 1 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks Saku alevikus
Asula tn 10 kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks ning anti kirjalik
nõusolek kuuri püstitamiseks
Metsanurme külas Kurereha tee
6 kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks ja anti kirjalik
nõusolek abihoone püstitamiseks Kasemetsa külas Käopesa
põik 17 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek tehnosüsteemide muutmiseks (reoveemahuti paigaldamine lisaks
olemasolevale) aadressil Kasemetsa küla, Käopesa põik 17 ja
Käopesa põik 19.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Jälgimäe külas Erna
kinnistul, Tänassilma külas Haldja tn 2 kinnistul ja Saku alevikus
Pähklimäe tee 25 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Otsustati taotleda hoonestusõiguse seadmist Nurme teraviljahoidla teenindamiseks vajali-
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kule maale, katastriüksuse koha-aadressiks määrati Üksnurme küla, Üksnurme tee 16b.
Saku valla 2013. aasta eelarve reservfondist eraldati 3000
eurot Saku Valla Spordikeskuse
eelarvesse koolistaadioni tartaankatte parandustöödeks.
22. oktoobri istungi päevakorras oli 17 punkti.
2013. aasta eelarve tuludest
arvati välja ja tagastati Eesti
Kooriühingule laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevate kollektiivide kasutamata jäänud toetus
45,78 eurot.
Otsustati korraldada 01.0431.12.2014 tänavakaubandus
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
märgitud müügikohtadel ning
lubada seal taimede, aiasaaduste (s.h mee), jõulupuude, liha ja
lihatoodete ning kala ja kalatoodete müük.
Müügipiletid väljastati Niina
Nigulile, Rein Nigulile ja Tiiu
Kõivule 01.05-01.07.2014 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal taimedega kauplemiseks, Ülo Berlokkole 18.0418.07.2014 Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal taimedega kauplemiseks.
Kehtestati Kiisa Rahvamaja
huviringide osalustasud.
Nõustuti Silberauto Eesti ASile väljastatud välisõhu saasteloa
nr L.ÕV/300460 muutmisega.
AS-ile Saku Maja anti nõusolek vee erikasutuseks Saustinõmme külas Põllu detailplaneeringujärgse elamurajooni elanike
varustamiseks majandus- ja joogiveega puurkaevust katastrinumbriga 20692 (taotletav veevõtt on 60 m³/d) ning heitvee ja
saasteainete suunamiseks maaparandusobjekti kogujakraavi
Lokuti I K-1 (suubla Vääna jõgi).
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba aiamaja
täielikuks lammutamiseks Üksnurme külas Tuisu tee 8 kinnistul.
Väljastati kasutusload tootmis- ja büroohoonele Tänassilma külas Tänassilma tee 23 kinnistul, Kasemetsa tee 104 elektrivarustuseks rajatud kaabelliinile aadressil Metsanurme küla,
Kasemetsa tee; elektroonilise
side võrgule aadressil Saku alevik, Tallinn-Saku-Laagri mnt,
Pähklimetsa tee; mänguväljakule (skate-park) Saku alevikus

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 15.10.2013. a korraldusega nr 832 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Rebasesaba
kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks
jaotamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 17 500 m2. Vt
http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavolikogu 17.10.2013. a otsusega nr 75 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku Valla Männiku küla Trapi tee 3 kinnistul.
Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine ühiskondliku hoone ja ärihoone ehitamiseks, klubihoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks, hotelli laiendamiseks ning kämpinguala rajamiseks. Detailplaneering sisaldab
Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Trapi tee 3 kinnistu
maakasutuse juhtfunktsiooni muudetakse puhke- ja virgestusmaaks
hajaasustuses, ärimaaks ning puhke- ja virgestusmaaks tiheasustu-ses
ja/või üldkasutatava hoone maaks. Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 17 ha. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 22.10.2013. a korraldusega nr 851 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Männi tee 21
kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks
jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamute
ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala
üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
6800 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Alates 30.09.2013. a kuni 13.10.2013. a oli avalikul väljapanekul Saku
valla Üksnurme küla Vana-Parma kinnistu detailplaneering. Avalikustamise jooksul esitati planeeringule üks ettepanek. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 7.11.2013. a kell 14.30 Saku Valla
Majas (Saku, Teaduse 1) nõupidamiste saalis (ruum 211).
Alates 23.09.2013. a kuni 6.10.2013. a oli avalikul väljapanekul Saku
valla Jälgimäe küla Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneering.
Avalikustamise jooksul esitati planeeringule kaksteist ettepanekut.
Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 7.11.2013. a kell 15.00
Saku Valla Majas (Saku, Teaduse 1) nõupidamiste saalis (ruum 211).
Saku valla Saku aleviku Kõrre kinnistu detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU toimub 14.11.2013. a kell
15.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse 1) nõupidamiste saalis (ruum
211). Planeeringu ülesanne on Kõrre kinnistu kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 4500 m2. Planeeringu eskiislahendusega saate tutvuda alates 28.10.2013. a Saku Valla Maja teise
korruse stendil ning Saku valla kodulehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/
detailplaneeringute-avalikustamine.

Nurme tn 27 kinnistul, sidekanalisatsioonile aadressil Saku
alevik, Üksnurme tee.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 7 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 03.05.2011 korralduse nr 377 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 1.13.
Kanama külas asuvatele katastriüksustele määrati uued koha-aadressid asendades külanimi “Kanama küla” uue külanimega “Saue küla”.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad moodustatavad
kinnistud (asukoht Saku alevik,

Pähklimetsa tee, Tariku tänav)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Saustinõmme külas asuvale
riigimaanteele nimetusega 11159
Jäätmehoidla tee määrati kohanimeks Kivitee.
Kinnitati tervikvarana müüdavate Saku vallale kuuluvate
hoonestatud Härma ja Kivisepa
kinnistute suulise enampakkumise tingimused.
Saku valla 2013. aasta eelarve reservfondist eraldati 600
eurot majanduse eelarvesse teeomaniku vastutuskindlustuse
kindlustusjuhtumi omavastutuse tasumiseks.
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Saku vald –
aasta parim
koolitaja

Ühe viimase otsusena hääletas vallavolikogu kuues koosseis Saue ja Saku valla vahelise piiri muutmist.

Saku Vallavolikogu VI koosseisu
viimasel 17. oktoobri istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis tundsid vallaelanikud huvi, miks maksavad
osade Saku kortermajade elanikud prügi eest rohkem kui näiteks tallinlased. Vallavanem Kuno Rooba kinnitusel on prügiveo hinnad Saku vallas ühed
ümbruskonna madalamad, kuid
kalli tühjenduse põhjuseks võib
olla liiga suur konteiner. Vallavanema sõnul tuleb Juubelitammede tee ääres olev prügimajandus korda teha ja rajada igale
majale oma prügimaja, et oleks
võimalik viia ühe konkreetse
maja prügi tekkimise hulk ja
konteineri suurus vastavusse.
 Vallaelanikud kurtsid ka päevakeskuse kehva ventilatsiooni
üle, mille põhjust lubas vallavalitsuse liige Virko Kolks uurida,
ning küsisid, kas Juubelitammede tee äärde tuleb kunagi ka
kõnnitee. Vallavalitsuse liikme
Toivo Alasoo sõnul on kergliiklustee sinna ette nähtud, kuid
selle valmimine sõltub eelarves
olevast rahast.
 Otsustati algatada Saku valla
üldplaneeringut muutev detailplaneering Saku vallas Männiku
külas Trapi tee 3, anda lähteseisukohad ja jätta algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
 Keelduti Saku valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest Saku vallas
Kasemetsa külas asuvatel UusKopli, Liina ja Liana kinnistutel.
Detailplaneeringu järgi sooviti

neile hajaasustuses olevatele
kinnistutele rajada paaris-, ridaja korterelamuid. Volikogu leidis, et üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algatamine on
vastuolus valla ruumilise arengu
põhimõtetega. Saku vallas puudub vajadus uute tiheasustusalade moodustamiseks, kuna Saku
valla üldplaneeringuga ning Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga on kavandatud täiendav
korterelamumaa Saku aleviku
lõunaossa ja osaliselt Kasemetsa
külla ning pere- ja ridaelamumaad Saku aleviku põhjaossa.
Laiendatakse eelkõige olemasolevaid tiheasumeid ning välditakse hajaasustuses uute väikeste tiheasumite teket. Selline lähenemine on keskkonna-, energia- ja ajasäästlik, kuna võimaldab vähendada kulukate kommunikatsioonide rajamist, inimeste ajakulu töö- ja elukohtade
vahel liikumiseks.
 Nõustuti Saue ja Saku valla
vahelise piiri muutmise algatamisega lähtuvalt maakorraldusvajadusest.
 Võeti vastu Saku valla 2013.
aasta II lisaeelarve mahus 194
482 eurot.
 Kehtestati mittetulundusliku
tegevuse toetuse andmise kord,
mis hakkab kehtima 2014. aasta
1. jaanuarist.
 Anti Saku Vallavalitsusele luba
kuulutada välja riigihange Kiisa
Vaba Aja Keskuse ehitaja leidmiseks. Lepingu maksumus on
kuni 1 650 000 eurot. Hoone on

kavandatud multifunktsionaalsena, vallaasutustest hakkaksid
hoones tegutsema Kiisa Rahvamaja, Saku Vallaraamatukogu
Kiisa harukogu ja Saku Valla
Noortekeskuse Kiisa noortekeskus. Hoones saab olema 170ruutmeetrine saal, mis on mõeldud 150 istekohale (võrdluseks:
Saku Valla Maja saal on 197 m²).
Hoone on kavandatud energiasäästlikuna. Valla eelarvestrateegias on kavandatud keskuse ehitamine 2014. aastal.
 Võeti otsusena vastu juhend
võlgade menetlemiseks. Juhend
annab vallavalitsusele täpsed
juhised võlgade sissenõudmiseks kohtuvälises korras.
 Otsustati võõrandada avaliku
enampakkumise korras Saku
vallale kuuluvad hoonestatud
Härma ja Kivisepa kinnistud
Üksnurme külas, langetades
varasemate enampakkumistega
võrreldes alghinda, milleks on
nüüd 20 000 eurot.
 Volikogu esimees Marianne
Rande tegi kokkuvõtte ametist
lahkuva volikogu tööst. 2009.
aasta 18. oktoobril tööd alustanud volikogu VI koosseisu 17
liikmest pidas lõpuni vastu 11.
Kõige usinamalt võttis istungitest osa volikogu liige Vaike
Pähn. Kaheksast komisjonist pidas kõige rohkem koosolekuid
eelarvekomisjon ja kõige vähem turvakomisjon. Nelja aasta
jooksul võeti vastu 83 määrust
ja 401 otsust.
VICTORIA PARMAS

Saku Vallavalitsus tunnistati
Harjumaa aasta koolitussõbralikumaks omavalitsuseks.
Tunnustuse tõi täiskasvanuhariduse väärtustamine, positiivse õpikeskkonna loomine ja
arendamine.
Auhinna andmisel võeti arvesse eelkõige Saku Vallavalitsuse
ja tema hallatavate asutuste head
koostööd. Esile toodi mitmeid
asutuste korraldatud teabepäevi,
näitusi, lastevanemate koolitusi,
huviringide mitmekülgset tööd
ning võimalust õppida ja areneda oma kodukoha lähedal. Lisaks toodi välja veel järgmised
koolitusvaldkonnad, millele vallavalitsus kaasa on aidanud:
puudega isikute koolitused, mittetulundustegevuse fondist kodanikualgatuse ühingute toetamine, vallaametnike ja volikogu
liikmete koolitus „Valla süsteemne ja kvaliteetne juhtimine“. Peale vallasisese koolituse
on Saku vald teinud ka valla piire ületavat koostööd, nagu kolme naaberomavalitsuse ühtse
suuna ja koostöö koolitus ning
mitmed noortekeskuse õpitoad.
Aasta õppija, aasta koolitaja,
aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni ja aasta koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitli saajad valis Harjumaal esitatud nominentide seast välja Harju maavanema moodustatud komisjon,
mida juhib Harjumaa täiskasvanud õppija nädala (TÕN) koordinaator Kaja Kalmer. TÕNi ajal
on fookuses elukestev õppimine
ja enesetäiendamine kui isiksuse
arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.
Täiskasvanud õppija nädal TÕN kutsuti ellu 1999. Aastal
ning see on kujunenud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks.

Pühapäeva öösel läheb
Eesti üle talveajale
27. oktoobril
kell 4 lükkame
kellaosutid
ühe tunni
võrra tagasi.
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HEA
TEADA
Kuhu kuluvad sinu
maksud
Veebiaadressil kalkulaator.
meieraha.eu saab maksumaksja
hinnata, milline on tema isiklik
maksukoormus.
Kalkulaatorisse tuleb maksuhulga arvestamiseks sisestada
oma sissetulek, olgu see palk,
ettevõtlustulu või pension, ja
märkida ära erinevad tarbimise
jm kulud. Kalkulaator on anonüümne ja annab igale maksumaksjale teada just tema enda
tulude ja kulude põhjal arvestatud maksukoormuse.
„Kalkulaator näitab, kuhu
maksudena tasutud raha riigieelarves kulutatakse,” ütleb kalkulaatori eestvedaja Hille Hinsberg
Praxisest. Inimene näeb, kui palju maksudest läheb näiteks valitsusaparaadile, riigikaitsele, haridusele, sotsiaalkaitsele ja teistele
valdkondadele.
Kalkulaator on osa portaalist
meieraha.ee, mis on valminud
Praxise eestvedamisel.
Poliitikauuringute Keskus Praxis

15. oktoobril tõmmati pidulikult joon alla kolm aastat kestnud projektile, millega valmis Vääna jõele
kaasaegne kalapääs ja automaatselt veetaset reguleeriv pais. Foto:

Sakus Vääna jõel reguleerib
veetaset modernne pais
MAIRE LAUR
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juht

S

osa on juhtimissüsteem, mille
põhiülesanne on tiigi veetaseme
võimalikult efektiivne hoidmine. Süsteem on varustatud puuteekraaniga operaatoripaneeliga,
mis asub varja ehk vooluava sulgeva konstruktsiooni juhtimiskilbis. Ülesanneteks on veel võimalike veaolukordade analüüs,
teavitamine ja registreerimine.
Juhtsüsteem on ühendatud internetti mobiilse interneti ruuteri
abil. Juhtimiskilbis asuv operaatoripaneel on ette nähtud eelkõige süsteemi seadistamiseks kohapeal. Süsteemi igapäevatööks
kasutatakse personaalarvutit,
mille abil saab üle interneti teha
samu operatsioone, mis kohapeal. Arvutiekraanil kuvatakse

Rahvusraamatukogu e-keskkonna www.digar.ee kaudu on nüüd
116 Eesti kirjandusklassikasse
kuuluvat teost e-raamatuna huviliste tasuta kättesaadavad. Nimekiri valmis koostöös Eesti
Emakeeleõpetajate Seltsiga ja
aasta lõpuks saavad selle projekti raames lugejatele kättesaadavaks kokku 165 e-raamatut. Eraamatute projekti teostajaks oli
OÜ Digira. Kultuuriministeerium

uvel toimus Saku mõisapargi tiigil, maanteesilla
juures, vilgas ehitustegevus. Saku mõisapargi tiigile rajati kaasaegne kalapääs ning
pais, mille abil on võimalik veetaset paindlikult reguleerida.
Tänu projektile on Vääna jõge rändeteena kasutavatele lõhelistele tagatud takistusteta liikumine kudemispaikadesse.
Töödeks vaja läinud 272 165
eurot saadi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
vahendusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Projekti kõige uuenduslikum

Kaitseväe Männiku

Kodu tuleohutuks!

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
28.10 10.00-23.59 Väliharjutus
29.10 00.01-23.59 Väliharjutus
30.10 00.01-23.59 Väliharjutus
31.10 00.01-23.59 Väliharjutus
1.11 00.01-16.00 Väliharjutus
4.11 08.00-23.59 Väliharjutus
5.11 00.01-23.59 Väliharjutus
6.11 00.01-23.59 Väliharjutus
7.11 00.01-23.59 Väliharjutus
8.11 00.01-17.00 Väliharjutus
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada
transpordivahendeid. Lisainfo:
503 4102, manniku@mil.ee,
internetis http://harjutusvali.mil.ee

Päästeameti Põhja päästekeskus korraldab eakatele
suunatud koolituse „Kodu tuleohutuks“ 6. novembril 2013
algusega kell 15. Koolitus toimub Saku Päevakeskuse
saalis aadressil Pargi 27, Saku.
Sisuka koolituse raames saab täiendada ja korrata üle teoreetilisi teadmisi koduse tuleohutuse, tulekahju avastamisseadmete
ja tulekustutusvahendite valdkonnas. Jagatakse ka vajalikke
nippe, kuidas kaitsta end võimalike tuleõnnetuste eest. Samuti
jääb aega esitada tekkinud küsimusi tuleohutuse valdkonnas.
Iga koolitusel osaleja saab kaasa kingituse.
Päästeameti Põhja päästekeskus palub kõikidel
soovijatel end registreerida e-posti aadressil
julia.kalasnikova@rescue.ee, telefoni teel 667 8214
või päevakeskuses asuval registreerimislehel.
Registreerimine koolitusele lõpeb 1. novembril 2013.

116 Eesti klassikut
e-raamatuna

harjutusvälja kasutusgraafik

*

veetase meetrites, varja avatuse
protsent jne. Ekraanil on nupud
varja tõstmiseks ja langetamiseks jms. Juhtimissüsteem on
varustatud valvekaameraga, mille pilti saab jälgida üle interneti.
Juhtimiskilbil on olemas valvesüsteem, mis rakendub kilbiukse
pahatahtlikul avamisel.
Kolm aastat tagasi alanud
projekt valmis tänu paljude inimeste ja firmade suurepärasele
koostööle. Projekti ettevalmistustöödega alustati juba 2010.
aastal. 2011. aastal valmis eelprojekt ja keskkonnamõju hindamise aruanne. Eelprojekti
koostas Inseneribüroo Urmas
Nugin ja keskkonnamõju hindamise aruande AS Alkranel,
projektijuht Elar Põldvere. Nende tehtud töö põhjal otsustas
KIK projekti rahastada.
Projektijuhiks oli Berit Ingermann AS-st Infragate Eesti. Projekteerimis- ja ehitustöid teostasid AS Terrat eesotsas Erik Pärnaga ning projekteerijad Aavo
Sulger ja Karl Kärgpuk projekteerimisbüroost Maa ja Vesi.
Omanikujärelevalvet tegi Erko
Teevere P. P. Ehitusjärelevalve
OÜ-st koostöös Aare Kuusikuga Vetepere OÜ-st. Juhtimissüsteemi paigaldas Peeter Akkel
AS-st Ektaco. KIKi poolt oli projekti kuraatoriks Ööle Janson.
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VALLAELU
UUDISED

Mesimagus
tervisenädal
Kurtna
koolis

Edukad
noormaletajad

ASTRID KÕVA
KATRIN KALVIK
Kurtna Kooli õpetajad

K

urtna Koolis on traditsiooniks saanud igal aastal
ühe nädala jooksul pöörata suuremat tähelepanu tervislikele eluviisidele. Sel aastal
peeti tervisenädalat septembri
lõpus.
Vanasõna ütleb: mesinik jätab töötuks kümme arsti. Kuna
Kurtna Koolil on peale toreda
koolipere ka mõned mesilaspered, kes hea hoolitsuse korral
meid tervistava meega varustavad, siis sidusime mitmed tervisenädala tegevused just MEEGA. Kooli mesila andis sellel
aastal rekordsaagi - 160 kg! Sellest jätkus niisama „moka peale
määrimiseks“ kui ka tervislike
toitude valmistamiseks.
Tervisenädala jooksul toimus
palju tegevusi nii kehale kui vaimule. Nädal algas virgutava

Tervisenädal kulmineerus meepäevaga. Iga klass valmistas selleks
päevaks loosiga tõmmatud meetoidu, -joogi või -ravimi. Valikus olid
köögiviljad meega, toorsalat meekastmega, mannakook meeglasuuriga, kirsivõie meega, meemuffinid, meega röstitud müsli, meeravimid (nt sibul, ingver ja küüslauk meega), maitsemeed, meejook.
Söögivahetundide ajal said kõik soovijad neid degusteerida.
Foto: Astrid Kõva

hommikvõimlemisega ja lõppes
meepäevaga. Vahepeal said õpilased treenida halle ajurakke
mesindusteemalise viktoriini
lahendamisega ja arendada loovust joonistusvõistlusel „Mesi
minu elus“. Kui tavaliselt oleme
harjunud mett panema tee sisse
või saia peale, siis meie kooliko-

kad tõestasid, et mesi sobib edukalt näiteks ka praadides suhkrut asendama. Iga koolilõuna
valmistamisel oli kasutatud
mett. Kuigi meie meesaak oli
külluslik, me oma kooli arsti
töötuks jätta ei taha - kõik õpilased said tervisenädala jooksul
oma tervist kontrollida.

Käesoleva aasta Harjumaa noorte meistrivõistlused kiirmales
peeti 12. oktoobril Rae valla
Peetri koolis. Kõik vanusegrupid
mängisid ühisel 25 osavõtjaga
turniiril 7 partiid. Saku Huvikeskuse malering oli esindatud kuue
osavõtjaga. Koju toodi 5 medalit.
Kuni 10-aastaseid poisse
võistles 8, nende hulgas kolm
sakulast. Saavutati kaksikvõit Harjumaa meistritiitli pälvis 4,5
punktiga Anders Raudväli, hõbemedali Artur Ulmas. Esmakordselt võistelnud 8-aastane
Paul Kaur saavutas hinnatava 4.
koha.
Kuni 14-aastaste tütarlaste
hulgas kuulus Harju meistritiitel Anna Suzdalevile ja hõbemedal Iti Miina Ulmasele. Poiste hulgas saavutas hõbemedali
4,5 punktiga Juhan Suzdalev.
HANS TOMSON, treener

Saku Õlletehas avas
Tartus korvpalliplatsi
Saku Õlletehas avas Tartus
Tähtveres uue esinduse ja selle
ees korvpalliväljaku, mida saavad kasutada kõik korvpallihuvilised. Uus korvpalliplats ja
Saku Lõuna-Eesti esindus asuvad Tähtveres Palsa tee 2.
Saku Õlletehase juhatus esimehe Margus Kasteini sõnul on
ettevõte olnud TÜ/Rock korvpallimeeskonna toetaja juba 13
hooaega ning see toetus jätkub.
„Tartusse uut ruumikat esindust
planeerides leidsime võimaluse
pidada meeles ka spordisõpru ja
rajada hoone juurde palliplatsi.
Usume, et nii meie enda töötajad kui teised tartlastest korvpallisõbrad hakkavad seda kasutama,“ rääkis Kastein.
KRISTIINA TAMBERG
Saku Õlletehase
kommunikatsioonijuht

Tänu
Saku jalgpallimeistrivõistluste
eduka läbiviimise eest täname
Saku Mõisa, Saku Pruulikoda ja
Raimond Ojassalut.
Saku Sporting
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Teatripilet
eelmüügist
21. novembril kell 19 toimub Saku Valla
Majas teater Püüne monoetendus „Sinised
kilesussid jalas“, mille autor on Andrus Kivirähk. Kõiki osi (kokku 6) mängib tuntud
näitleja Indrek Taalmaa. Piletid hinnaga 8
ja 10 eurot on müügil Saku Huvikeskuses.
Kuid kas on kindel, et etendus ikka toimub?
Kui linnateatris käies peame pileti eelmüügist ostmist iseenesestmõistetavaks,
siis oma kodukohas toimuvale teatriõhtule
paljud piletit eelmüügist ei osta. See seab
teatriõhtu korraldaja aga väga keerulisse
olukorda - pole ju teada, kas kohale tuleb
20 või 200 inimest. Publiku arv saalis on
aga oluline see toob näitlejale leiva lauale
ja hoiab teatrit elus. Seetõttu teeb teater otsuse, kas tulla kohale või mitte, mitu päeva
enne etenduse toimumist eelmüügist ostetud piletite põhjal. Nii võib piletiostu viimasele päevale jätnuga juhtuda, et otsuse
on tema eest teinud juba teater, kes on otsustanud publikupuuduse tõttu etenduse
ära jätta.
Ehkki Tallinn oma mitmekülgsete kultuuriasutuste, nende seas erinevate teatritega, on siinsamas käeulatuses, on ometi vahel mõnus näha päris teatrit ka oma kodulaval. Mugavusest rääkimata - ära jääb ka
kulukas linna ja tagasi sõit, mis polegi paljudele nii vähetähtis. Astud koduuksest
välja, käid teatris ära ja saad veel normaalsel ajal koju tagasi ka.
Tere tulemast!
AVE-MARIA RAPPER

15 Saku noort saavad CVsse lisada diplomi, mis tõendab Balti Filmi- ja Meediakooli koolituse läbimist. Ette on neil näidata ka omatehtud mängufilm. Fotod: Hanna-Stiina Rajamäe

Noored said
teadmisi ning
oskusi filmi- ja
meediakoolituselt
REILI RAAMAT, projekti juht ja algataja,
Saku Valla Noortekeskuse juhataja
11. oktoobril lõppes Saku Valla Noortekeskuses Balti Filmi- ja Meediakooli juhendatud filmi- ja meediakoolitus. Diplomi sai
15 noort, kes läbisid 26tunnise koolituse ja
tegid lõputööks valmis oma filmi.
Märtsikuus avanes Harju maakonna avatud noortekeskuste (ANK) projektikonkurss,
millest otsustasime ka meie oma Saku Valla
Noortekeskusega osa võtta. Lähtuvalt noorte
soovist tundsime suurt vajadust korraldada
noortele just filmi- ja meediateemaline koolitus. Mõeldud-tehtud! Projektis oli ettenähtud omafinantseering 20 protsenti ning ülejäänud projekti rahastas Harju Maavalitsus.
Tihe koostöö oli Balti Filmi- ja Meediakooliga, kes oli koolitajaks ning Saku Gümnaasiumiga, kes aitas suuresti kaasa projekti läbiviimisel.
Koolitusele registreeris 15 Saku valla 1320aastast noort, kes käisid filmi- ja meediatarkust kogumas viiel reedel. Koolitusmoodul „Filmitegemise põhimõtted“ jagunes
ära nelja päeva peale: stsenaariumi kirjutamine ja ettevalmistus; filmimine; montaaž.
Peale teoreetilise osa omandamist jagunesid noored gruppidesse ja igal grupil tuli teha mängufilm, mille tegemiseks andis Balti
Filmi- ja Meediakool igale grupile professionaalse kaamera ja tehnika.
Koolituse lõpetamisel vaatasimegi üheskoos valminud filme, mida siis Balti Filmija Meediakooli õppejõud arvustasid ja hin-

Mängufilmi tegemiseks andis meediakool
noortele kasutada professionaalse tehnika.

dasid. Üks filmidest läks väga hästi kokku
10. oktoobril toimunud seminariga „Koolikiusamine: Vägivallavaba kool, mina vastutan“, mida nägid ka paljud Saku valla lapsevanemad. Noortel tekkis idee teha tõsise sisuga film koolikiusamisest, näitamaks antud
teema alatust ja võimalikke traagilisi tagajärgi. Filmi „Süütud naljad“ saab vaadata aadressil http://sakunoortekeskus.ee/. Film on
küll šokiteraapiapõhine, olles loodetavasti
sellisena ennetav ja kiusamist ärahoidev.
Olen isiklikult väga rahul projekti tulemustega, sest kõik püstitatud eesmärgid said
saavutatud ning mis kõige tähtsam, noored
jäid rahule. Saadud tagasisidest selgus, et
selliseid projekte võiks olla rohkemgi. Alates novembrist plaanime Saku Valla Noortekeskuses avada meediaringi, mida hakkab
vedama üks koolituse läbinud noor. Toimub
õppimismeetod „Noorelt noorele“.
Tahan julgustada kõiki noori ja ka asutuste töötajaid - kui tuleb pähe mõni hea idee
ning tunned, et üksi ei saa sellega hakkama
(puudub näiteks meeskond), siis tule julgelt
räägi, sest koostööga võib saavutada palju!
Iga väike mõte võib olla millegi suure algus.
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Vallarahvas valis volikogu

Fotod:

 Tulevane valija: mina ka.
 Lemmikloom: ootame perenaist väljas, sest kahekesi ju
kabiini minna ei tohi.

20. oktoober: vallakodanik ütles oma sõna.

Tähtis hetk: me hääletame!
Põlvkonniti kodanikukohust täitmas: et elu vallas edeneks.

 Hääle teekond: valija
allkirjast sedelini kastis.

Valimiskomisjon:
mõni nõudis
lilli, mõni
mandariine,
üks uuris
puhveti järele, teine küsis defitsiiti.
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Viieaastane Kajamaa
kool oskab unistada
VICTORIA PARMAS
18. oktoobril sai viieaastaseks
väike ja sõbralik Kajamaa kool,
kus õpilased saavad unistada
suurelt.
35 õpilasega Kajamaal õpivad praegu kaks tulevast ehitajat, mustkunstnik, piisonikasvataja, ujumisõpetaja, kunstnik,
hamba- ja loomaarst ning puusepp. Vähemalt nii saab lugeda
kooli seinal olevalt õpilaste joonistuste näituselt „Kelleks tahan
saada“. Kajamaa lapsed julgevad unistada ja nende unistusi
toetavad õpetajad, keda õpilased usaldavad.
Sünnipäevanädalal läbi viidud
küsitluses „Kiida õpetajat, kiida
õpilast!“ iseloomustasid õpilased
oma kooli õpetajaid ja teisi töötajaid järgmiselt: parim õpetaja
üldse kõikidest maailmas, hea
kuulaja, lahke, kena, oskab õpetada, hea, abivalmis... Õpetajad

jälle kiitsid õpilasi: siiras, kallistusi armastav, energiline, nutikas, õiglustundega, järjekindel.
„Need vastastikku öeldud
omadussõnad on nii lugupidavad ja siirad, et see hoiabki meie
kooli koos,“ tõdes sünnipäevaaktusel kooli direktor Maire
Metsalu. Ka vallavanem Kuno
Rooba ütles kooliperet õnnitledes, et Kajamaa on üks mõnus ja 18. oktoobril tähistas Kajamaa kool oma viieaastast sünnipäeva kontserhubane kodu nii lastele, õpetaja- di ja tordisöömisega. Fotod:
tele kui koolipersonalile. „Kaja Tulevane puusepp on pildile
maal osatakse nii unistada kui
igaks juhuks lisanud juba ka oma
unistuste poole püüelda, siit
telefoninumbri ning välja mõelsaab oskuse õppida ja tööd tenud firmale nimegi - Puu Lust.
ha,“ lausus vallavanem ning
sest ühe õpilase kohta on siin
kinkis loodust ja tööõpetust
rohkem õpetajaid kui enamikes
väärtustavale koolile linnupere
koolides,“ rõhutas volikogu liige
kodu - pesakasti.
Tanel Ots oma tervituskõnes.
8 klassikomplekti, 35 õpilast
„Ka see paik on eriline, väga
ja 15 õpetajat - nende näitajate
väärikas,
see on olnud valla kõijärgi on Kajamaa üks kallis kool,
ge tähtsam koht: vallamaja ja
aga see on ka võimalus arvestada
koolimaja, kus õpilased jalutasid
laste individuaalsust. „Kajamaa
ringi koos vallaisadega.“
on eriline kool, lausa eliitkool,

Elukaar
pidas
juubelipidu
Laupäeval, 19. oktoobril peeti
Saku Valla Majas pidu - pensionäride ühendus Elukaar tähistas
20. sünnipäeva.
1993. aasta sügisel kutsus
rahvamaja juhataja Eda Arulaid
kokku väikese rühma aktiivseid
inimesi, üheskoos pandi välja
kuulutused ja 10. novembril koguneski 33 inimest esimesele
teabehommikule. Sellest ajast
alates hakkasid teabehommikud
toimuma kord kuus. Need olid
eelkõige kohtumised vallavalitsuse esindajatega, kuid alati oli
esinema kutsutud ka mõni isetegevuskollektiiv.
„Esimene suurem ülesanne oli
meil jõulupeo korraldamine,“
meenutas sünnipäeval ajaloost

Elukaar lustis oma 20. sünnipäeval. Fotod:
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Pidulik beebipidu Saku mõisas
Juba kolmandat
korda sel
aastal korraldas vallavanem
Kuno
Rooba
Saku mõisas piduliku vastuvõtu uutele vallakodanikele. Seekord oli
kutsutuid
eriti palju
- 38 peret,
kelle lapsed olid
sündinud
tänavu
aprillist
augustini.
Foto:

põhjaliku ülevaate teinud Alma
Kallion. „Tegime üheskoos verivorste ja lugesime seitse korda
üle, kas ikka igaühele jätkub.
Jõuluõhtu üllatuseks kujunes aga
kast seepi, kust igaüks sai kingituseks kaks tükki. Need olid
majanduslikult rasked ajad.“
Ajad muutusid ja koos sellega
ka asupaik - rahvamaja lammutati ja ühendus kolis mõisasse,
kus tuli läbi ajada väga kitsastes
tingimustes. „Pidime leppima
keldriruumidega. Lisaks oli
meie kasutada mõisa köök ja
saun, kus pesime nõusid,“ meenutab Kallion, kelle sõnul ühing
üha suurenes, nii et lõpuks ei
mahutud mõisasse enam ära ja
koliti päevakeskusesse ja edasi
instituudi majja ehk praegusesse
Saku Valla Majja. Ka ürituste
ampluaa mitmekesistus, teabehommikute asemele tulid ekskursioonid, ühised teatriskäigud, pensionäride ühingute kokkutulekutest osavõtt.
Alma Kallioni jutust selgus
ka, et mitte algusest peale ei
kandnud ühing Elukaare nime.
Mõnda aega oldi nimeta, siis aga
kandis ühing nime Koit. „See

aga oli selline imelik nimi, mis
paljude arust sobis rohkem noortele ja nii see nimi pikka mööda
kadus,“ meenutas ühingu kauaaegne liige Alma Kallion.
„Te olete kõige organiseeritum ühendus Saku vallas,“ kiitis
abivallavanem Arvo Pärniste aktiivseid pensionäre, keda oli sünnipäevale kogunenud tervelt
100. Pensionäride ühenduste liidu esindaja tunnustas aga eelkõige Saku naisi. „Eriti tublid on Saku valla naised, kes on suutnud
endaga kaasa tõmmata ka mehed. Sellist pilti, et pea igas lauas
istub naiste keskel ka mees, ei
näe ma mitte iga pensionäride
ühenduse peol,“ ütles ta.
Kui tervituskõned ja õnnitlused lausutud said ja tantsumuusika mängima hakkas, läks kohe
ka tantsuks. Põrandal keerutasid
Saku kapelli saatel valssi nii
nais- kui segapaarid. Sünnipäevapidu aitasid oma etteastetega
meeleolukamaks muuta veel
huvikeskuse rahvatantsurühm
Tugevad ja kohevad ning laulja
Merle Hillep.
Pidu lõppes küünlasäras hiigeltordiga.

Nimeline pink maestrole

16. oktoobri õhtuhämaruses kõlasid Saku Muusikakooli ees pidulikud
puhkpillihelid - dirigent Ants Reinholdi taktikepi all mängis valla esindusorkester Saku. Etteastega avaldati austust muusikakooli asutajale ja
kauaaegsele direktorile ning puhkpilliorkestri Saku loojale ja dirigendile
Jaak Kingale. Kooli ukse juures avati Saku armastatud maestro nimeline
pink. Tammepuust pink valmis muusikakooli ja gümnaasiumi ühise tänu
märgiks õpetaja Aare Ulmase osavate käte tööna. Nägusa istme seljatoel
on pühendusega plaat, kahel pool aga puulõikes metsasarvekujutised.
“Et Sakus jätkuks pisikesi pilliõppureid,” soovis Jaak King oma südamlikus kõnes pärast seda, kui oli läbi lõiganud rahvusvärvides lindi.
Õhtu jätkus gümnaasiumi aulas Valgre muusika saatel. Raimond
Valgre 100. sünniaastapäevale pühendatud ühislaulmisel lõid kaasa
gümnaasiumi ja muusikakooli õpilased-õpetajad, laulja Janari Jorro
ning puhkpilliorkester. Avatud oli heategevuslik õpilaskohvik.
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Uute
rongide
esimene
visiit
 Viljandisse seekord Kiisalt veel
sõita ei saanud, aga see-eest sai
pool tundi uudistada nii seest kui
väljast uusi ronge, mis 1. jaanuarist sel liinil sõitma hakkavad.
 Uus tuli ja vana läheb.
 „Nii soe,“ oli rongi sisenejate
esimene emotsioon, mille järel
asuti juba proovima, kui mugavad need uued istmed siis on.
Fotod:

Veemaailma avastamas
KAIRE OKS
Lasteaia õppealajuhataja
2013/2014. õppeaastal on Kurtna Kooli lasteaias käsil esimene
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projekt,
mis aitab parandada lasteaialaste keskkonnaalaseid teadmisi,
tutvustada piirkonna veekogusid ja avardada silmaringi.
Eelnevatel õppeaastatel oleme süvendatult tegelenud õuesõppega ja looduslike objektide
aastaringse vaatlusega. Veemaailma avastamise projekt on järgmine aste teadliku loodusvaatlemise ja tunnetamise teekonnal.
Keskendumine ühele teemale,
milleks on vesi ja veekogud, võimaldab õpitut omandada süvenenumalt ja terviklikumalt. Projekti elluviimisel toetub kogu tegevus lapse loomulikule huvile
ja uudishimule. Tähtis on, et laps
hakkaks ümbritsevat keskkonda
mõistma, kogedes seda selle loomulikus keskkonnas.
Lasteaialaste veemaailma
avastamise tee esimesed õppe-

käigud toimusid septembrikuus
Muraste Looduskooli ja Tuhalasse. Kuna kuiv ja soe suvi oli
tiigi kuivatanud, siis tuli kavandatud tiigi eluolu tundmaõppimine Murastes asendada mereäärse retkega. Lapsed tutvusid
giidide juhendamisel veeloomastiku- ja taimestikuga. Looduse voolitud kivide uurimine
pakkus põnevust nii lastele kui
õpetajatele. Kuulmistaju katsetati merehääli kuulates ning kivimuusikat toksides. Osavust
prooviti lutsu visates. Väikesel
matkal rannikuäärses metsatukas õpetati vaatlema looduse
enda tekitatud vorme ja märkama seda, kuidas inimene ei tohiks endast jälgi loodusesse jätta. Murastes käisid Maipõrnika
ja Sipelga rühma lapsed.
Teine õppekäik viis lapsed
Tuhala maastikukaitsealale,
kus matkajuht Ants Talioja juhendamisel saadi ülevaade
maa-alustest jõgedest. Piiluti
nõiakaevu, nähtud said Hobuseauk, Rahaauk, Ämmaauk,
Äiaauk. Kõikide paikade kohta

Mesimummud ja õnnetriinud koos õpetajaga
riburada matkamas
Tuhala karstiala kuivas
jõesängis.
Foto: Kaire Oks

kuulati huvitavaid legende. Lastel oli ilmselt raske ette kujutada
karstiala suurvee ajal, kuid sellest, et maa alune on jõgesid täis,

saadi paremini aru. Ära minnes
andsid paljud lapsed lubaduse,
et tulevad koos vanematega tagasi siis, kui nõiad vihtlema
hakkavad ehk nõiakaev keema.
Tuhalas käisid Mesimummu ja
Õnnetriinu rühma lapsed.
Projekt lõpeb kevadel väljasõiduga mere äärde, millest võtavad osa kõik rühmad ja õpetajad.
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„Uutes rongides on infotahvlid kahe järgmise
peatuse ja lõpp-punkti saabumise ajaga. Kohe hea vaadata, mis ajaks kallim jaama vastu
tellida,“ tutvustab Elroni uute rongide projektijuht Martin Laur ajas muutuva infoga tahvleid, millelt näeb ka rongi kiirust ja temperatuuri väljas. Foto:

VICTORIA PARMAS
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on uute Stadleri rongide nimi) polnud aga
väiksem.
„Nii soe!“ oli kargest oktoobriõhust rongi
astujate esimene emotsioon. „Ja hubane!“
Pehmed istmed, mugav sisenemine ja kohad
kärude või ratastoolidega tulijatele, elektroonilised ajas muutuva infoga tahvlid kahe
järgmise peatuse ja lõpp-punkti saabumise
ajaga, mähkimislaud, avar invakäetugedega
tualettruum, hädaabi telefon vedurijuhiga
kontakti võtmiseks. Rongiga sõites lisandub
veel üks emotsioon - nii vaikne. Vaid enne
uste avanemist kõlab heledahäälne piiiiks,
mis on kasulik informatsioon vaegnägijaile.
Uksed avanevad vaid nupule vajutades.
Kuigi ka uues rongis on tavaliste vagunite
kõrval ka esimese klassi vagun, siis erilist
vahet klassidel pole. Kallima piletiga sõitjad
saavad oma istmetel veidi rohkem laiutada ja
ka seljatuge allapoole lasta ning sülearvuti
süle asemel lauale toetada. Traadita vaba internet ja võimalus oma seadmed elektrivõrku
ühendada on olemas kõigis vagunites ning ka

toitlustust on kavas hakata pakkuma kogu
rongis, kus sarnaselt lennukitega hakkab ringi käima ettekandja.
Lisaks mugavusele väheneb ka sõiduaeg ja
järgmise aasta maikuu lõpust alates tiheneb
ka sõidugraafik, sest senise 13 vana diiselrongi asemel hakkab Eestis reisijaid vedama
20 uut diiselrongi. Sõiduaegu reguleeriva
Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi juhatuse
liikme Rain Kaarjase sõnul pole täpseid graafikuid nii kauge aja peale veel paigas ega
kooskõlastatud, kuid tema sõnul võib Saku
valda läbivale liinile lisanduda esialgu kuni
kolm rongi päevas. Kiiruse võit saadakse
Kaarjase sõnul aga sellest, et uued rongid kiirendavad ja pidurdavad kiiremini. „Kaks ja
pool tundi Tallinnast Viljandisse kestev sõit
peaks lühenema umbes 20 minuti jagu,“ ütles
ta.
Peale reisijate tunnevad uutest rongidest
rõõmu ka vedurijuhid - nende tööpäevad
mööduvad uuest aastast alates vibratsiooni ja
mürata.

Valimisliit Kodu tänab
kõiki vallaelanikke, kes
meid oma häälega
toetasid.

Isamaa ja Res Publica Liidu
Saku kandidaadid
soovivad südamest
tänada kõiki
toetajaid.

15. oktoobril peatus Kiisal esimest korda uus
Elroni diiselrong, et tutvustada elanikele võimalusi, mida järgmise aasta 1. jaanuarist iga
sõitja nautima saab hakata.
Kui Võhmasse jõudnud uut rongi oli uudistama tulnud nii palju inimesi, et perroonil ei
olnud sentimeetritki tühja ruumi, siis Kiisal
ootas kell 10.32 oranži rongi vaid mõnikümmend huvilist. Kohtumisrõõm FLIRTiga (nii

TOPSEC TURVATEENUSED OÜ otsib oma meeskonda tublisid

TURVATÖÖTAJAID SAKU SELVERISSE
Topsec Turvateenused OÜ tegutses kuni 2012. aasta oktoobrini Kaubamaja turvateenistuse nime all ning on Tallinna Kaubamaja AS poolt 2007. aastal loodud
turvaettevõte, mille eesmärgiks on kvaliteetsete ja kõrgetasemeliste teenuste
osutamine turvavaldkonnas. Topsec Turvateenused OÜs töötab täna 200 inimest.

Töö kirjeldus:
 objekti turvalisuse tagamine
 kaupade ja vara säilimise kindlustamine
 objekti avamine ja sulgemine klientidele
Uuelt meeskonnakaaslaselt ootame:
 vanust alates 19. eluaastast
 kohtulikult karistamata
 suhtlemisoskust, abivalmidust ning head pingetaluvust
 meeskonnatöö väärtustamist ja suurt töötahet
Omalt poolt pakume:
 põnevat tööd professionaalses meeskonnas
 motiveerivat preemiasüsteemi ja paindlikku töögraafikut
 pidevat täiendõpet ja arenguvõimalusi
 häid sportimisvõimalusi
Töö asukoht:
Saku Selver
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp:
täistööaeg või osaline tööaeg, palgatöötaja
Tasu alates:
500.- eurot kuus
Kontaktisik:
turvajuht Aleksandr Kuznetsov
Telefon:
517 9234
E-mail:
Aleksandr.Kuznetsov@topsec.ee
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KÜLLI KIIKA
Saku noortekeskuse noorsootöötaja
10. oktoobril toimus seminar teemal „Vägivallavaba kool, mina vastutan“, kus lektoriks oli Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi doktorant ja Sisekaitseakadeemia justiitskolledži lektor Erik Rüütel.
Saku Gümnaasiumi, Keila ja Saku valla
noortekeskuste koostöös korraldatud seminarile oli tulnud üle viiekümne Saku valla
lapsevanema ja õpetaja, kes said kahe tunni
jooksul osa nii statistikast, filmist kui aruteludest. Lühifilm „Süütud naljad“ valmis Saku koolinoorte meediakoolituse lõputööna.
Seminaril said oma mõtteid edastada ka
Saku Gümnaasiumi noored ja seda läbi anonüümsete arvamussedelite, kus nad vastasid küsimustele: kuidas koolis kiusatakse,
miks koolis kiusatakse ja mida teha? Vastuseid oli sarnaseid, kuid eriti jäi silma järgmine vastus (tekst on muutmata kujul):
„Koolis kiusatakse, sest tahetakse sellega
populaarsust võita või kardetakse, et kui
nemad ei kiusa, siis kiusatakse mind. Võiks
olla näiteks kord nädalas mingi ühistegevus, kus n-ö kiusajate pundid eraldatakse,
siis ei olda nii karmid ja julged. Samuti
oleks üksi grupis teiste võõraste inimestega,
siis võib kiusajate suhtumine muutuda (selle eest saab hinde, sest muidu lastakse see
lihtsalt üle).“
„Kõige efektiivsem meetod koolikiusamise vähendamiseks hõlmab tervet koolikogukonda - kõiki õpilasi, koolipersonali ja
lapsevanemaid,” ütles Erik Rüütel. “Pelgalt
kiusajaile ja kiusatuile suunatud lähenemine on vähem tulemuslik ja mõnikord võib
isegi suurendada koolikiusamist.”
Kooliealiste laste tervisekäitumise uurimus (Health behaviour in school-aged
children - HBSC, 2012) näitab, et koolikiusamine on viimase viie aastaga Euroopas
vähenenud, kuid paraku kuulub Eesti koolivägivalla osas siiski rohkem probleemsemate Euroopa riikide hulka.
“Koolikiusamine ei ole uus probleem ja
see ei ole üksikute koolide, õpetajate või
õpilaste probleem, see on terve kogukonna
probleem. Koolid ja eriti suured koolid ei
tohiks pead liiva alla peita, vaid peaksid

Diabeetikute seltsingu
koolituspäev tulekul
Saku valla diabeetikute seltsingu koolituspäev on esmaspäeval, 28. oktoobril algusega kell
11 Saku päevakeskuses.
AINO KIIVER

vaatama silma nendele lastele, keda narritakse ja kelle üle tehakse nalja see näitab, et
kõik ei ole korras. Oluline on, et diskussioon koolivägivalla üle hõlmaks võimalikult paljusid ja erinevaid inimesi nii kodust,
koolist, kohalikust omavalitsusest igaühel
on midagi öelda,” selgitas õppejõud.
Paraku pole koolikiusamise tunnistamine oma koolis õpetajatele kerge, sest see kõlab justkui tegemata tööna ning kergem on
öelda, et lapsed jäävad lasteks. Rüütli julgustas täiskasvanuid: tegelikkuses ei peaks
enda vastu nii kriitiline olema. „Keegi kogukonnast ei tohi sulgeda silmi probleemi
ees ning olukorras, kus ei teata, kuidas käituda, tuleb lihtsalt julgeda teha otsus astuda
see samm,“ ütles ta. „Täiskasvanu sekkumine on igatahes parem kui üldse mitte midagi
teha. Vajalik on kõigi kolme rühmaga korraga tegeleda - kiusaja, kiusatava ja publikuga, eriti tuleb tegeleda publikuga, sest vale
on arvata, et nad justkui ei teeks midagi.“
Koolivägivallaga võitlemine on Erik
Rüütli sõnul paraku pikk, astmeline ja
samm-sammult kulgev protsess. Koolivägivald saab toimuda vaid siis, kui keegi teine
(või teised) seda näevad ning selles keskkonnas valitseb alateadlik toetus. Ehk siis
kiusaja ilma toetajateta (publiku aplausita)
ei olegi kiusaja, vaid on tavaline koolilaps.
Mõistes eeltoodut, tulebki esimese sammuna alustada keskkonna (klassi, treeningvõi huvirühma) suhtumise muutmisest kiusamisse. Seminaril osalenute tagasiside näitas, et lapsevanemad on valmis koostööd tegema ja alustama meeskonna/klassi ühisest
koolitusest. Seminaril osalejad kirjutasid
omale üles kolm isiklikku sammu, mis ma
teen ära esiteks koolikiusamise ennetamiseks, teiseks avastamiseks ja kolmandaks
ärahoidmiseks või lõpetamiseks. Juba see
on väga hea algus edasiliikumiseks. Süüdlase ja vastutaja otsimise asemel peaks küsima: mida mina saan ära teha.
Probleem ei ole oskamises vaid julgemises tegutseda! Seminarid jätkuvad ja oleme
valmis märkama toimuvat oma kogukonnas.
Mina, Külli noorsootöötajana ja lapsevanemana olen valmis koostööks ja minu kontakt on kylli.kiika@sakuvald.ee, telefon
512 6565.

Pärandkultuuriaasta 2013!
28. oktoobrist kuni 10. novembrini
Saku Vallaraamatukogus Teaduse 1

VANADE MANDOLIINIDE JA PILLIDE
NÄITUS
Oma kollektsiooni esitleb ARVO LAUD

Oktoober tõi kokku Saku
valla mälumängijad
Ülevallaline mälumäng „Saku ajukas”
alustas oma seitsmendat hooaega. Mängu
küsimused valmistas ette kilbar Mart
Vellama, teda assisteeris Saku Huvikeskuse
kultuuritöötaja Ave-Maria Rapper.
Uut turniiri alustasid võistkonnad Imelised koosseisus Joosep Soorsk, Piret Peet,
Raul Kaldre ja Vahur Annsoo (avavoorus
esindatud küll vaid ühe liikmega); Õlmarid
(Margus Müür, Urmas Lipso, Tarmo Viil,
Rain Reiman, Agu Karelsohn); Üksnurme
(Aase Sammelselg, Jaak Loide, Vello Tõnso, Mariann Lugus); Arengu Sport (Heigo
Niilop, Margus Lever, Romet Jürgenson,
Erik Pihlak); Mälujahutaja (Hedvig Rajasalu, Andro Velberg, Renee Štrik, Rene
Toompuu); Metsanurme (Anneli Kana,
Malle Kõbu, Peeter Leidmaa, Enn-Toivo
Annuk, Margus Rohula) ja Kreisi Bii (Terje
Alev, Astrid Kõva, Ülle Loik). Mängu jälgis
ka üks vabakuulaja, kes lubas järgmiseks
korraks võistkonna kokku ajada.
„Saku ajuka” uue hooaja esimene voor
möödus rahulikus tempos ja muhedas meeleolus, sest mitmed küsimused olid humoorikad. Mängu alguses üsnagi võrdseid punktisummasid kogunud võistkondadel läks lõpus väga tihedaks rebimiseks. Nii võitiski
napilt Üksnurme 38 punktiga, teiseks jäi
Mälujahutaja, kes kogus 37 punkti. III koht
kuulus 34 punkti teeninud Õlmaritele, IV oli
33 punktiga Kreisi Bii. Järgnesid Metsanurme, Arengu Sport ja Imelised.
Esimese vooru tulemused mängu seisu
oluliselt veel ei mõjuta, sest lõpparvestuses
lähevad käiku vaid iga võistkonna viie parema vooru punktid. Seega tasub mänguga liituda ka teisest voorust, mis toimub Saku Valla Maja saalis 11. novembril algusega kell 19.
AVE-MARIA RAPPER

NII KÜSITI:
13. Teadlaste hinnangul söövad mehed seda
elu jooksul kuni 5 kg. Ehkki see toode pole
toit, on selle mehe organismi sattumise
protsess väga meeldiv. Mis toode see on?
18. Augustis avasid soomlased internetis
aadressil elonen.iki.fi teisendusmooduli,
mis genereerib muu maailma nimed soome
keelde. Nimetage need kaks tuntud riigipead kelle nimed selle järgi on Valtteri Poutanen ja Panu Ojakangas?
23. Pärast tuntud kodukulude madalal
hoidja Juhan Partsi initsiatiivil toimunud
elektri börsile viimist on Eestis järgi vähe
asju/kaupu, mille hind on riiklikult reguleeritud. Üks neist on küsitav, mille hinda
langetati 1. jaanuaril 2011 6%, kuid sama
aasta 1. juulil tõsteti 33%. Millest jutt?
25. Mida kutsuvad kokad isekeskis prantsuse puljongiks? Me kasutame seda iga päev.
VASTUSED: 13. Huulepulk. 18.Vladimir Putin
ja Barack Obama. 23. Pandipakendi või
taara hind. 25. Tavaline kraanivesi.

Koolikiusamine: “Vägivallavaba kool, mina vastutan”
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KIRJAD JA
KÜSIMISED

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

Probleem parkimisega
Kirjutan probleemist, mis vaevab lapsevanemaid ja mis pole
kahjuks pika aja jooksul ikka
veel lahenenud.
Saku kooli jalgpalliväljaku
kõrvale (Tallinna mnt Ülase tn
algusesse) on loodud ala, et seal
lapsi autost välja lasta. Sealt
saavad nad edasi jalgsi kooli
minna. Teatavasti on kooli juhtkond saatnud lapsevanematele
kirja, et ärge tooge lapsi autodega kooli ette, vaid kasutage
just seda eelmainitud kohta.
Mis aga tegelikult toimub?
Sellel alal on leidnud võimaluse
ööseks parkida bussid ja suured
veoautod. Hommikuti (7.30 8.00) tahavad seal aga laste
autost välja laskmiseks peatuda
autod ning tulemuseks on ebameeldiv ja närviline liiklusolukord, sest sinna pargitud suured
veoautod takistavad autost väljumist ja piiravad nähtavust. Varem pargiti seal harva, aga sellel
õppeaastal on seal praktiliselt
igal hommikul keegi parkimas.
Varsti on lumi tulemas ning talvel on olukord eriti hull, kuna
ruumi on oluliselt vähem ja nähtavus väga halb.
Kas ja mida on selleks tehtud, et eelkirjeldatud probleem
saaks lahendatud või on see olukord normaalne?
MERIKE KASTAN

Vastab TOIVO ALASOO,
Saku Vallavalitsuse tehnilise
infrastruktuuri spetsialist:
Tallinn-Saku-Laagri maantee
on riigimaantee, millel korraldab liiklust ja tagab liiklusohutust Maanteeamet. Liikluskorralduse muutmiseks on vajalik
Maanteeameti luba. See luba on
nüüd olemas ja protsessi kiirendamiseks tellib ning paigaldab
vallavalitsus liikluskorralduse
omal kulul.

OÜ Rocco võtab tööle:

 müüja
 koka
Täpsem info tööpäeviti 10-17
kohapeal (Sakus Tiigi 2) või
telefonil 604 1723.

Tööd saab

Operaator
Töö kirjeldus
Masinatöö korraldamine: seadistamine, opereerimine,
kvaliteedi järgimine, pakkimine.
Töö on füüsiline.
Nõudmised kandidaadile
Täpsus, kohusetundlikkus, arvutioskus, pingetaluvus,
ohutu ja korrektse töökeskkonna hoidmise oskus.

Kuulutused
Lastemassöör Marika Must
kutsub 6. novembril osalema
lastevanemate vestlusringist
lasteaiaga kohanemise teemal. Loengut viib läbi lastepsühholoog Ave Orgulas. Info ja
reg www.razoone.ee või tel
5340 3331.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L
võrgus, tulehakatus, saepuru
kotis, vedu tasuta, al 1,8 € võrk.
Tel 501 8594

Ettevõte pakub
Väljaõpet, tulemuspalka, saksalikule töökorraldusele
püüdlevat keskkonda, kindlat töösuhet, kaasaegseid
olmetingimusi, tasuta sportimisvõimalusi, kindlustust
õnnetusjuhtumite vastu, arenguvõimalusi operaatorina.

Tulikuivad 50cm kuusehalud
laotuna autokastis 40 eurot rm.
2 aastat kuivanud 30cm kasehalg 40-l võrgus (2,50 eurot)!
5373 7294

Asukoht: Piirimäe 10, Tänassilma tehnopark, Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega)

Pelletid otse tootjalt Märjamaa vallas Sipas. Transpordi
võimalus. 5647 3517

Koduleht: http://www.storaensopack.com/
Sooviavaldus ja CV palume saata
toomas.janes@storaenso.com

Müüa loomasõnnikut 7 t - 140
€, 15 t - 210 €, mulda 15 t - 135
€, killustikku, kruusa ja liiva.
T 5697 1079, taluaed@hot.ee
Alumiiniumkatuseredelid, tel
515 9155
Pakun tööd C-kat autojuhile
Saku ÕT toodangu laialiveoks.
Kaasas ekspediitor. 5626 1677,
Toomas

Pakume tööd

AUTOGA LEHEKANDJATELE
SAKU VALLAS
Töö kirjeldus:
Ajakirjandusväljaannete ja muude postitusmaterjalide
AUTOGA kojukanne.
Ootame Sind tööle, kui:
 oled aktiivne ja liikuv
 armastad vara tõusta
 vajad OSALISE ajaga tööd
 vajad lisateenimise võimalust
 oled vähemalt 18-aastane
 omad isikliku sõiduauto kasutamise võimalust
Pakume Sulle:
 põhipalka 3,40 euro tund + reklaamikande tasud
 orienteeruv tööaeg 1,5-2,5 tundi varahommikul
ajavahemikus 3.30 kuni 7.00, kuuel päeval nädalas (E-L)
 töövahendeid
Meie kontaktid:
AS Express Post, tel 617 7751
Kandideeri:
http://www.expresspost.ee

Tänu
Täname kõiki, kes saatsid teele
meie armsa

Urmas Ingveri
oma mõtete, sõnade või viimase
ühise koosolemisega.
Urmase ema, abikaasa, lapsed ja
õde peredega

Kauaaegset külaelanikku

LAINE ŠADRINAD
mälestab
Kurtna Külaselts

Meie siiras kaastunne
Alla Kozlovale perega
armsa

EMA
surma puhul.
Kääri rahvas

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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SA Haraka Kodu Saue vallas Maidla külas otsib

TEGEVUSJUHENDAJAT
Töö kirjeldus
 Kliendi igapäeva elu ja töötamise juhendamine
 Kliendi abistamine igapäevaelu tegevustes
 Kliendi hooldamine ja järelevalve
 Terviseseisundi jälgimine
 Klienditöö dokumenteerimine
 Ruumide korrashoid
Nõudmised kandidaadile
 Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus ja ta peab
olema läbinud tegevusjuhendajate 260-tunnise koolituse,
omama sotsiaaltööalast keskeri- või kõrgharidust,
eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika, tegevusteraapia
alast kõrgharidust, tegevusjuhendamise alast kutsekeskharidust või vaimse tervise õenduse alast haridust
 Nõudmiste ja juhendite järgimise oskus
 Arvuti kasutamise oskus
 Motiveerimise oskus
 Aja planeerimise oskus
 Tahe teostada hooldustöid
 Valmisolek ruumide korrashoidmiseks
 Meeskonnatööle orienteeritus
Ettevõte pakub
 Stabiilset tööd
 Toetavat meeskonda
 Kaasaegset töökeskkonda
 Tasuta toitlustust
 Kütusekompensatsiooni
Kandideerimiseks saata CV: pille.maasik@gmail.com

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

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

Võtan rendile

põllumaad
(taime- ja loomakasvatus).

Igasugune pakkumine
teretulnud!
Kontakt: 5454 1818
Kairi või e-post:
kairirondo@gmail.com

Õppinud mehed
ühendavad
Teie kinnistu
kanalisatsiooni- ja
veetrassi
Saku uue ÜVK-ga.
Soovil koos projekteerimise
ja AS Saku Maja kooskõlastusega. Hinnad mõistlikud.
Info tel 5016261, 5052353 või
e-post etginfra@gmail.com

Samas kalluriteenus 15t
veoautoga. Võimalik tellida
liiva, killustikku, mulda jne.

MÜÜA
TERAVILJA
(nisu, oder).
Ka jahuna. Koju kätte.
Tellimine 671 7749, 524 6657
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

TEOSTAME VEE-,
KANALISATSIOONINING SADEMEVEE
trasside paigalduse
töid (k.a kinnistute
liitumised), lisaks
 liiva, killustiku, mulla
transport
 ekskavaatori- ja kalluritööd
 geodeetilised tööd
 santehnilised tööd
 pinnase planeerimine
 kändude juurimised

GSM 512 1790
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
Lahtiste uste päev
Pilatese stuudios 5 NÖÖPI
pühapäeval, 10. novembril:
12 stuudio avamine
12-13 treeningseadmete tutvustus
13-14 Pilatese õpituba (vajalik registr)
Ruum 323, III korrus, Teaduse 1, Saku.
www.pilatessakus.blogspot.com;

Tel 520 6927

Müüa LABRADORI retriiveri
kutsikad – 3 musta emast ja 4 musta isast.
Kutsikatel on EKL tõutunnistus, nad on kiibitud ja
vaktsineeritud vastavalt vanusele. Kutsikad on valmis
uude koju minema 20. novembrist. H: 720 eurot.
KONTAKT:
kennel
Tiigira - Pille
526 5222;
Mare

5646 9131
Laagri
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Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused
ja ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

Uksed avame
kell 19.00.
Piletid
müügil
AS Saku
Majas ja
Saku mõisas.
Pileti hind
9 / 11 eurot.

KÄSITÖÖHUVILINE! Ootame Sind Saku Mõisa Värkstoas
(Juubelitammede tee 4) järgmistesse õpitubadesse:
7. novembril kell 18.30 SCRAPBOOKINGU TEHNIKAS
MÄRKMIKU KAANTE MEISTERDAMINE. Õpitoa hind on 14 €
14. novembril ja 3. detsembril kell 18.30 KERAAMILISTE
JÕULUEHETE MEISTERDAMINE. Õpitoa hind on 25 €
Leia meid Saku Mõisa Värkstoa facebooki lehelt, õpitoad „eventide“ alt.
Info ja eelregistreerimine (hiljemalt nädal enne kursust) kirjutades meilile
moisavarkstuba@gmail.com või helistades tel 5344 7638 (Hedwig Seaver).

I klassi tüdruk (7-aastane)
otsib endale Sakku

võistlustantsutrenni
tantsupartnerist poissi.
Huvilistel palun võtta
ühendust telefonil 5111007

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

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

5333 4400
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Maailma parim jetipoiss on
sakulane Marten Männi
Saku gümnaasiumi õpilane Marten Männi tuli 13. oktoobril
jettide rajasõidu maailmameistrivõistlustel World Finals USA-s
Lake Havasus võitjaks klassis
Ski Junior 8-12.
Klubi Freetime sõitja Marten
Männi klassis oli sõitjaid kokku
kümme. Marteni isa Marko
Männi sõnul oli jetiga küll enne
võistlussõite tehnilisi probleeme ja nende kõrvaldamiseks
kulus üksjagu närve ja energiat,
kuid otsustavatel hetkedel toimis kõik suurepäraselt.
Suurfavoriidiks peeti Männist
aasta vanemat Max Kingi Kanadast, kes esimese finaalsõidu pühapäeval ka võitis, Männi oli teine. Teises sõidus käis Männil
võitlus Kingiga viimase kurvini
ja Eesti poisil õnnestus maailmameistritiitel endale napsata.
„Võimas võistlus ja võimas tulemus,“ ütles Marko Männi.
World Finals, mis seekord
toimus 32. korda, on jetispordi
suurvõistlus Lake Havasus Ari-

KUHU MINNA
OKTOOBER

26. kell 12
Tõdva piirkonna pensionäride sügispidu Kajamaa koolis.

26. kell 18
Kultuurikohvik Saku Valla Maja
suures saalis. Vt lk 16.

30. kell 10
Avatud loovmuusikaruum
Saku päevakeskuse saalis. Oodatud on kõik! Tasuta. Juhendab
Merike Susi.

NOVEMBER

2. kell 11
Lastehommik huvikeskuses.

2. kell 19

Võitlus esikoha pärast kestis viimase kurvini, kuid lõpuks suutis
Marten siiski aasta vanemat kanadalast võita. Foto: Marko Männi

zona osariigis USA-s, kus oli
kohal ligi 400 sõitjat 34 riigist
üle maailma. USA-s on riikide
arvu poolest vaid olümpiamängud olnud suurem spordiüritus.
Tegemist on tõelise jetifestivaliga, mis kestis 5.-13. oktoobrini ning kuhu kogunes tuhandeid pealtvaatajaid, ei puudu-

nud selle spordiala viimast sõna
tutvustav mess ega ka sportlaste
paraad linnas.
Marten Männit toetasid maailmameistrivõistlustel Reinpaul, Freetime, AKR Betoni,
Riab, Miskort, Heigo Hummel,
quakysense, JAK Disain, Evgeny Erukhimov. Delfi Sport

Kontsert „Hingede tund
Teaduse tänaval” Saku Valla
Maja fuajees. Esineb huvikeskuse naisansambel Sakutarid.
Külalisesinejad!

NÄITUSED Saku
vallaraamatukogus Teaduse 1
RMK rändnäitus “Pärandkultuur maastikus”.
Vanad mandoliinid ja pillid
Arvo Laua kollektsioonist (alates
28.10).
Raamatukogupäevad (kuni
30.10). Vt http://lib.sakuvald.ee/

Saku jalgpallipoisid krooniti Harjumaa meistriks
Saku Gümnaasiumi noorim
võistkond - maakonna parim (vasakult) Karl
Nurme, Robin
Loorpuu, treener
Argo Zirk, RalfSander Suvinõmm, Raimond
Eino, Cardo Sikk,
Marten Erik Johandi, Rasmus
Piirsalu, Artti
Tõrv, Marko Paumere, Jon-Allar
Velt. Foto: Aivar
Paumere

Septembrikuus toimunud Harjumaa meistrivõistlused jalgpallis
olid Saku poistele edukad.
Meistrivõistlused toimusid kolmes vanusegrupis: kuni 7. klass,
kuni 9. klass ja kuni 12. klass.
Kui 9. ja 12. klassi poiste laeks
jäi alagrupiturniir, siis Saku

Gümnaasiumi kõige noorem vanusegrupp saavutas turniiril I koha ja krooniti Harjumaa meistriteks. Meistrivõistluste alagrupi
turniir läbiti puhaste paberitega,
võites järjestiku Jüri, Maardu ja
Kiili Gümnaasiumi ning Kurtna
Kooli. Viie võistkonna vahel toi-

munud finaalturniiril pidime
küll kohe esimeses mängus Kose
Gümnaasiumi 0:1 paremust tunnistama, aga võidud Viimsi, Keila ja Paldiski üle tõstsid meid turniiri lõppedes kõrgeimale kohale. Pikki aastaid oodatud Harjumaa meistritiitel oli käes!

Kuni 7. klassi poiste arvestuses mängisid: Raimond Eino,
Artti Tõrv, Jon-AllarVelt, Marko Paumere, Karl Nurme, RalfSander Suvinõmm, Rasmus
Piirsalu, Cardo Sikk, Marten
Erik Johandi, Robin Loorpuu.
ARGO ZIRK, treener
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Saku meistrivõistlused jalgpallis
Juba kolmandat aastat järjest toimunud Saku meistrivõistlused jalgpallis toimusid sel korral Kurtna Kooli staadionil. Kuue võistkonna
osavõtul toimunud turniir pakkus publikule meeldejäävaid mänge.
Tasavägistes mängudes krooniti Saku parimaks võistkonnaks Zulte-Gil
Charleroi, kes alistas finaalis võistkonna Saku Pruulikoda. 3. ja 4. koha
saatuse otsustasid penaltid, millest parimana väljus võistkond Saku
Fortuna. Turniiri parimaks väravavahiks valiti Siim Stokkeby ja
parimaks mängijaks Anthony Enden.
Võistkondi tuli osalema küll nõksa oodatust vähem, aga see ei tähenda, et ei saa turniiri kordaläinuks lugeda. Terve päev täis jalgpalli
mida paremat veel tahta! ARGO ZIRK

I Zulte-Gil Charleroi: (üleval vasakult) Indrek Siir, Rauno Nõmmiko,
Andres Märso, Anthony Enden, Robert Schmidt, Madis Kahro, (all)
Kristjan Kaalma, Andreas Solom, Robin Lilleorg.

II
Saku
Pruulikoda
(Üleval vasakult) Jaanus Kaiva, Raido Kuurma, Jan Harend, (all) Anton Noor,
Peeter Schmidt, Alo Pähn, Vaido Velt. Pildilt puuduvad Argo Zirk, Rain
Künnapuu, Oskar Künnapuu, Rainer Veskimäe.

III
Saku
Fortuna
(Vasakult) Fredy Maalt, Siim Stokkeby, Kristjan Puu, Teet Soasepp, Kert
Kevin Kurmiste, Mats Tamme, Kuldar Mark, (ees pikali) Kristo Lehiste.
Fotod: Keith Karula

Toimetus  Teaduse 1, Saku alevik 75501  671 2435, 671 2425
@ ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

