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Saku aleviku ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniprojekt jõudis
projekteerimise etapist
ehitamiseni

1. jaanuarist 2011
sai Eesti uue
raha - euro
Kuidas kroonidelt
eurodele üleminek Saku
vallas läheb / lk 6

AS Saku Maja ja Skanska EMV AS-i esindajad allkirjastasid aasta lõpus Põhja-Saku piirkonna torustike ehitustööde lepingu / lk 2-3

lumesajud muudavad
Ja pühad Pidevad
teede hooldamise keeruliseks
tulid...
Detsembrikuu teisel
poolel peeti
jõulupidusid
ja tähistati
aasta lõppu.
Iga üritus oli
omanäoline:
oli kontserte,
vaatemänge,
jõululõunaid,
tantsu- ja
spordiõhtuid.
Saku gümnasistid aga
muutsid oma
tantsupeo
koolivormiteemalise
moe-showga
omapäraseks
ja ainulaadseks (pildil).
Jõulu- ja
aastalõpupidudest loe

/ lk 8-10,16

ABITELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
G4S EESTI
1911
SAUE KONSTAABLIJAOSKONNA SAKU
KONSTAABLIPUNKT
Jaoskonna juht 6728 300
Korrapidaja
6124 510
Konstaablid
6124 552
LOOMAARST
Heli Suits
50 41 060

jälle
21. jaanuaril 2011

Mittetulundusühingute infotund on
11. jaanuaril Kiisa rahvamajas ja 12.
jaanuaril Saku raamatukogus / lk 6
Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus sai viieaastaseks / lk 12
Saku pensionäride ühenduse Elukaar
liikmed käisid traditsioonilisel
jõulureisil Raplamaal / lk 13
Vabadusvõitlejad meenutasid Saku
mõisapargis 91 aasta eest Vabadussõjas sõlmitud relvarahu / lk 13

Milline on olukord valla külades ja alevikes? / lk 5

2010 oli lugemisaasta

Kurtna koolis korraldati sel puhul mitmeid temaatilisi
üritusi, näiteks jagati lugemiselamusi (pildil) / lk 7

Kiisatar ja Lendler - viiesed!

Seeniortantsurühmad Kiisalt ja Sakust tähistasid
detsembris oma sünnipäevi koos huvikeskuses / lk 11
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu
istung toimub 13. jaanuaril 2011 kell 17
Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Kajamaa Kooli põhimäärus
4. Lasteaia Päikesekild
põhimäärus
5. Lasteaia Terake põhimäärus
6. Informatsioon sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest
7. Detailplaneeringu koostamise
algatamine
8. Detailplaneeringu
kehtestamine
9. Lapsehoiu toetuse määramise
ja maksmise ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused
ja kord
10. Saku Vallavolikogu 09.04.
2009 otsuse nr 29 muutmine
11. Saku Vallavolikogu
14.04.2005 määruse nr 10 ja
09.05.2002 määruse nr 17 lisa
punktide 6-8 kehtetuks
tunnistamine
12. Vallavara osaline
omandamine
13. Varalise kohustuse võtmine
13.1. Sõiduki kasutusrendile
võtmine
13.2. Valgustatud kergliiklustee
hoolduskohustuse võtmine
14. Kinnistu koormamine
isikliku kasutusõigusega
14.1. Kõrnumäe, Kirdalu küla
14.2. Laulu parkmets, Kiisa alevik
14.3. Laulu tänav, Kiisa alevik
14.4. Nurme tänav, Saku alevik
15. 2010. a lõpuks kasutamata
jäänud assigneeringute üleviimine 2011. aasta eelarvesse
16. Saku valla 2011. aasta
eelarve 1. lugemine
17. Sotsiaalkorterite kinnitamine
18. Teenetemärgi andmine
19. Revisjonikomisjoni ja
sotsiaalkomisjoni aseesimeeste
valimine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 10. jaanuarist
2011 vallakantseleis ja valla veebilehel http://www.sakuvald.ee/
eelnoud. Informatsioon
vallasekretärilt tel 6712 430.
MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees
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Head alanud aastat!

U

uele aastale vastu minnes vaatame tavaliselt
tagasi lõppevale, loeme
mõttes kokku õnnestumised ja
ebaõnnestumised, anname
möödunule rahuloleva hinnangu ning unistame ja loodame, et
kõik, mis ees, tuleb veelgi parem.
Detsembri lõpus õues ja valla
rahakotis möllanud Monika ja
Scarlett on meil kõigil värskelt
meeles. Lisades siia juurde aasta
alguse lumerohkuse ja teadmise, et tegelikult on talv alles alanud, võime väita, et oli ja on erakordselt lumine aasta. See toob
senisest rohkem esile teehooldusküsimused. Kelle kohustus
siis ikkagi on lund lükata? Lihtne vastus on, et riik hoiab korras
riigi- ja vald vallateed. Erateede
puhul lasub see kohustus omanikul, kui vallaga ei ole sõlmitud avaliku kasutuse lepingut.
Keerulistes olukordades, kus
arendaja on pankrotis või kohustuste täitmisest loobunud,
tuleb asjast huvitatud isikutel
asuda ühiselt tegutsema. Nii on
see ka aianduskooperatiivide siseteedel.
Möödunud aastal panime paika uued sihid, mille poole ühiselt pürgida. Valla arengukavaga sai selgelt määratud eesmärgid, mida lähiajal püüda ja kuhu
pikemas perspektiivis liikuda.
Hoonete renoveerimisel ja ehitamisel on lähiaja selge prioriteet lasteaia Päikesekild juurdeehitus ning olemasoleva maja
renoveerimine.

Aasta lõpus sai allkirja Saku
põhjapiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusleping
AS-i Saku Maja ja AS-i Skanska
vahel - kauaoodatud ehitus võib
lõpuks alata. Praeguste plaanide
kohaselt alustatakse töödega juba talvekuudel.
Hea on tõdeda, et valla arengusse panustavad ka inimesed
ise. Aasta jooksul otsiti kodanikuinitsiatiivi baasilt lahendusi
nii tööhõiveküsimustele kui ka
turvalisuse tagamisele, asutati
Saku Priitahtlike Pritsimeeste
Selts. Saku lõvid tegutsesid tuntud headuses.
Hea vallarahvas, uus aasta on
seekord veidi teistsugune. Rahana kehtib meil nüüd euro, mida kasutab valdav osa Euroopa
elanikest. Usun, et esimene pilk
pangakontole küll ehmatas,
kuid samas on mõned euro-ostud kindlasti juba tehtud. Muutustega kaasnev sagimine on
normaalne ja üldiselt harjume ju
kõigega.
Alanud on Saku valla 145. tegutsemisaasta. Selle väärika
numbri tähistamiseks toimub
aastaringselt mitmeid üritusi,
millest suurim on kindlasti valla
laulu- ja tantsupäev 3.-4. juunil.
Soovin teile kõigile head tervist. Julgege unistada ja oma
unistusi teostada. Toetage oma
lähedasi ning ärge unustage
oma kogukonda. Head uut aastat!
KUNO ROOBA
Vallavanem

Saku
esimene
INNA MIKLI
22. detsembril allkirjastasid AS
Saku Maja juhatuse liige Marko Matsalu ja Skanska EMV
AS-i juhatuse liige Andres
Aavik Saku mõisas Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine
ja rekonstrueerimine“ torustike
ehitustööde lepingu summas
ligi 75,9 miljonit krooni ehk ligi
4,85 miljonit eurot.
Saku vallavalitsus taotles läbi
Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist raha Saku aleviku ja
lähiümbruse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ning uute torustike ja pumplate ehitamiseks augustis 2008.
Jaanuaris 2009 sai taotlus positiivse vastuse. Aastatel 20092010 planeeris AS Kommunaalprojekt vee- ja kanalisatsiooni
peatorustikud ning iga krundi
juurde liitumispunktid, mille
kaudu on võimalik kinnistu torustikku ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendada. 2010. aastal kooskõlastati krundiomanikega liitumispunktide asukohad.
Samaaegselt ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga rajatakse ka
ligi 14,2 km sademeveetorustikke. Vee- ja kanalisatsiooniprojekt läheb maksma ligi 230
miljonit krooni ehk ligi 14,7
miljonit eurot, Saku valla omaosalus on sellest 21,59% ehk ligi
50 miljonit krooni või ligi 3,2
miljonit eurot. Sademeveetorustike ehitus läheb maksma ligi
18,9 miljonit krooni ehk 1,2
miljonit eurot ja seda rahastab
100% Saku vald. Projekteerimise käigus jagati ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni piirkond kolmeks ehitushankealaks. Kõigi
tööde tellijaks ja projekti elluviijaks on Saku vallale kuuluv
ettevõte AS Saku Maja.
22. juulil 2010 kulutati välja
riigihange, et leida töövõtja
Põhja-Saku piirkonna vee- ja kanalisatsiooni- ning sademeveetorustike ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Tähtaeg oli 13.
september. Kuna pakkumiste
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aleviku veemajandusprojekti
ehitustöövõtuleping sai allkirjad
koostamise perioodil esitati hankedokumentide kohta palju küsimusi ning sisse tuli viia muudatusi, pikendati tähtaega kuni
27. septembrini. Laekus 9 nõuetele vastavat pakkumust.
AS-i Saku Maja hindamiskomisjon tutvus esitatud pakkumustega, võrdles andmeid hankedokumentides esitatud nõuetega, kontrollis avalikest registritest pakkujate kvalifitseerimise nõuete täitmist ning esitas
pakkujatele täpsustavaid küsimusi. Hindamiskomisjon tegi
läbitöötatud info põhjal pakkujate kvalifitseerimise, lõplikud
otsused tehti 4. novembril - edukaks tunnistati AS Skanska
EMV pakkumus. 5. novembril
riigihanke tulemus vaidlustati,
kuid 30. novembril tunnistas
riigihangete vaidlustuskomisjon
Saku Maja hindamiskomisjoni
otsused õiguspärasteks.
22. detsembril allkirjastasid
AS-i Saku Maja juhatuse liige
Marko Matsalu ja Skanska
EMV AS-i juhatuse liige Andres
Aavik Saku mõisas torustike
ehitustööde lepingu. Piduliku
sündmuse juures viibis ka vallavanem Kuno Rooba. Marko
Matsalu avaldas lootust, et torustikud valmivad õigeaegselt
ja koostöö sujub igat edukalt.
Andres Aavik lubas, et Skanskat
võimalikud raskused ei heiduta
ning tööd tehakse kvaliteetselt
ja tähtaegadest peetakse kinni firmale on oluline hea maine.
Kuno Rooba avaldas lootust, et
kolmanda piirkonna torustike
ehitusest saab positiivne näidisprojekt.
Põhja-Saku torustike ehituse
maksumuseks on ligi 75,9 miljonit Eesti krooni ehk 4,85 miljonit
eurot (ilma käibemaksuta), millest ligi 62,7 miljonit krooni ehk
ligi 4 miljonit eurot kulub vee- ja
kanalisatsiooni- ning ligi 13,2
miljonit krooni ehk ligi 844 000
eurot sademeveetorustike rajamiseks. Lepinguga hõlmatud
tööde käigus tuleb välja ehitada
ligi 20,3 km veetorustikke koos
liitumispunktidega, ligi 19,8 km
kanalisatsioonitorustikke koos
liitumispunktidega ning ligi 8,7

Andres Aavik (vasakul) ja Marko Matsalu allkirjastasid torustike
ehitustööde lepingu 22. detsembril Saku mõisas. Foto:

km sademeveetorustikke. Tööd
algavad juba 2011. aasta talvel,
ilmselt - kui ilm lubab - jaanuarikuu teisel poolel, ning peavad
olema lõppenud 2012. aasta
keskpaigaks. Millal missugune
tänav üles kaevatakse, antakse
eelnevalt teada Saku Sõnumites

ja Saku valla kodulehel
www.sakuvald.ee.
2012. aastal, kui ehitustööd
on valmis, on kõigil piirkonna
elanikel võimalus ühisveevärgija kanalisatsioonivõrguga liituda ning endale euronõuetele
vastav joogivesi saada.

AS Saku Maja - Saku vallale kuuluv ettevõte, mis osutab valla
territooriumil kommunaalteenuseid. Lisaks vee tootmisele ja müügile ning heitvee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisele tegeleb
ettevõte soojusenergia ja -müügiga Sakus ja Kurtnas, elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamisega Sakus ning kinnisvara
haldus- ja hooldusteenuste osutamise ning kinnisvara haldamisega valla territooriumil. Ettevõttes töötab 55 inimest, 2009. aastal
oli käive ligikaudu 44,4 miljonit krooni (2,84 miljonit eurot).
Skanska EMV AS - Skanska OY tütarfirma, Skanska esindus
Eestis. Alates 2000. aastast Skanska kontserni kuulunud Skanska
EMV on üks Eesti suurimatest ehitusettevõtetest. Firmas töötab
240 inimest, 2009. aastal oli käive ligikaudu 49,2 miljonit eurot
(ligi 770 miljonit krooni).

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Detsembris 2010 laekus Saku valla eelarvesse 7 336 600 krooni
üksikisiku tulumaksu. Võrreldes 2009. aastaga kasv 4,0%
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
21. detsembri istungi päevakorras oli 20 punkti.
Otsustati korraldada 1.0131.12.2011 tänavakaubandus
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee
ja Laulu tänava vahelisel alal
ning lubada seal taimede, aiasaaduste (s.h mee), jõulupuude ja lihatoodete müük ning Saku aleviku keskplatsil Saku Vallavalitsuse poolt määratud kohal ning
lubada seal aiasaaduste (s.h mee),
jõulupuude ja lihatoodete müük.
Tiiu Kõivule väljastati müügipiletid 23.04-22.06.2011
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
taimedega kauplemiseks.
Kinnitati Kiisa Rahvamaja
noortekeskuse lahtiolekuajad
koolivaheajaks: noortekeskus
on avatud 27.-30.12.2010 ja 3.7.01.2011 kell 13-19, suletud
31.12.2010.
Otsustati, et Saku Huvikeskuse noortekeskus on 31.12.
2010 suletud.
Saku Valla Maja suures saalis
30.12.2010 toimuva aastavahetuse peoõhtul korraldatava loterii pileti hinnaks kehtestati 25
krooni (1.60 eurot).
Kehtestati Saku Huvikeskuse
huviringide ja kursuste osalustasud perioodiks 1.01-31.05.
2011 (täpsemalt järgmises lehenumbris ja Saku Huvikeskuse
kodulehel www.sakuvald.ee/
huvikeskus).
Kinnitati Saku Gümnaasiumi
töötajate koosseis perioodiks
1.01-31.08.2011.
31 jäätmevaldajat vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Kiideti heaks aruanne hajaasustuse veeprogrammi projektile „Harju mk Saku vald Tõdva
küla Nõmme talu“.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati kasutusluba mobiilsidemastile Üksnurme külas
Muusa kinnistul.
Rahuldati isiku avaldus ja otsustati mitte rakendada sunniraha sissenõuet ja pikendada ettekirjutuse (ehitise seadustamine)
täitmise tähtaega.
Pikendati 1 ettekirjutuse (ehitise seadustamine) täitmise tähtaega. 
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 Männiku külas asuva Männiku tee 108b kinnistu uueks
koha-aadressiks määrati Männiku küla, Männiku tee 112 ning
sihtotstarbeks ärimaa.
Saku alevikus asuva Arutamme katastriüksuse uueks kohaaadressiks määrati Saku alevik,
Raudtee tn 12.
Juuliku külas asuvale 58 katastriüksustele määrati uued koha-aadressid.
Anti nõusolek Üksnurme küla
Tilluti katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamiseks ja
määrati erastamise tingimused.
Saku valla 2010. aasta eelarve
tuludest arvati välja ja tagastati
Sihtasutusele Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo kasutamata jäänud vahendid 26
596,09 krooni ning vähendati
samas summas Saku Huvikeskuse kulude eelarvet. Vahendid
olid ette nähtud projekti „Life
goes around” elluviimiseks.
FIE Toivo Koppeliga otsustati sõlmida üürileping 1.0131.05.2011 Saku Päevakeskuses asuvas äriruumis eakatele ja
puuetega inimestele massaažiteenuste osutamiseks.
Otsustati sõlmida üürileping
Eestimaa Maaviljeluse Instituudiga Saku Valla Maja suure saali
kasutamiseks teaduskonverentsi „Agronoomia” läbiviimiseks
10.03.2011 kell 9-17.
Tasuta anti kasutada MTÜ-le
Noorteklubi ESIK 7.01, 21.01,
4.02, 18.02, 4.03, 18.03, 1.04,
15.04, 6.05, 20.05 kell 18-19 Saku Huvikeskuse ruum nr 301
noorte gospelansambli proovide ning 20.03 ja 15.05 kell 1621.30 Saku Valla Maja 2. korruse suur saal noorteürituse Esik
läbiviimiseks; Saku Maleklubile 1.01-31.05.2011 esmaspäeviti kell 17-18.30 ja kolmapäeviti
kell 17-20 Saku Huvikeskuse
ruum nr 303 treeninguteks ja
klubitegevuseks; OÜ-le Razoone 1.01-31.05.2011 neljapäeviti
kell 9-13 Kurtna Kooli lasteaia
ujula imikute ujutamiseks; OÜle Inkotuba 1.01-31.05.2011 üks
kord kuus reedeti kell 10-13
Saku Päevakeskuse suur tuba
puuetega inimeste abivahendite
müügi läbiviimiseks; Saku Valla Diabeetikute Seltsingule
1.01-31.05.2011 iga kuu viimasel esmaspäeval kell 11-13 Saku
Päevakeskuse saal koolitus- ja
teabepäevadeks; Eesti Vabadus-

7. jaanuar 2011

võitlejate Ühenduse Saku piirkonnale 1.01-31.05.2011 iga
kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval kell 12-14 Saku Päevakeskuse saal koosolekuteks;
Marju-Merike Brückile 1.0131.05.2011 esmaspäeviti kell
18-19 Saku Huvikeskuse peeglisaal Shindo venituste treeninguteks; MTÜ-le Danceland
tantsutreeninguteks 1.01-31.05.
2011 esmaspäeviti kell 18.4521.15 ja iga kuu teisel esmaspäeval kell 16.30-18.30 Saku
Gümnaasiumi algkoolimaja
saal; teisipäeviti kell 18-20.45
Saku Gümnaasiumi saal; esmaspäeviti kell 17-19 ja teisipäeviti 15.30-16.15 Saku lasteaia Terake saal; esmaspäeviti
kell 15-17 ja kell 17-18.45 (v.a
iga kuu teine esmaspäev), teisipäeviti kell 14.20-17.50, kolmapäeviti kell 15-20.30 (v.a juhul,
kui saalis toimuvad vallavalitsuse üritused), neljapäeviti kell
14-20.45, reedeti kell 14-17.30
(v.a juhul, kui saalis toimuvad
huvikeskuse üritused) Saku Valla Maja 2. korruse suur saal.
MTÜ-le Saku Lions klubi
väljastati avaliku ürituse korraldamise luba 23.12.2010 Saku
alevikus Saku keskväljakul
Konsumi kaupluse kõrval asuval kõnniteel heategevusürituse
„Jõulutervitus Saku rahvale”
läbiviimiseks (vastutab Tanel
Peeters).
28. detsembri istungi päevakorras oli 18 punkti.
Rahuldati isiku avaldus ja otsustati mitte rakendada sunniraha sissenõuet.
2011. aastaks kehtestati sotsiaaltoetuste määrad: kolme- ja
enamalapseliste perede koolitoetuse määr 32 eurot (500.69
krooni) iga kuni 18-aastase (k.a)
õpilase kohta; koolitoetus madala sissetulekuga perele õppeaasta alguses 128 eurot (2002.77
krooni) ja lapse põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
lõpetamisel 128 eurot (2002.77
krooni) iga kooli lõpetava õpilase kohta; hooldus- ja eestkostepere toetuse määr 32 eurot
(500.69 krooni) kuus iga kuni
18-aastase (k.a) lapse kohta;
sünnitoetuse määr 320 eurot
(5006.91 krooni); matusetoetuse määr 96 eurot (1502.07 krooni); hooldajatoetuse määr puudega lapse hooldajale 26 eurot

(406.81 krooni) kuus.
Seoses euro kasutusele võtmisega Eestis muudeti 2 vallavalitsuse korraldust.
Pikendati 1 munitsipaalkorteri üürilepingut kuni 30.06.2011,
5 sotsiaalkorteri üürilepinguid
kuni 31.12.2011, 3 sotsiaalkorteri üürilepinguid kuni 31.03.
2011.
Saku valla 2010. aasta eelarve
tuludesse lisati Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud 26 400 krooni ning suurendati Saku Huvikeskuse eelarvet 11 400, Kurtna Kooli eelarvet 10 000 ja Saku Muusikakooli eelarvet 5 000 krooni (laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmiseks); Eesti Kooriühingult
laekunud 20 000 krooni ning
suurendati Saku Muusikakooli
eelarvet 5 000 ja Saku Gümnaasiumi eelarvet 15 000 krooni
(laulu- ja tantsupeo protsessis
osalevate kollektiivide kulude
katmiseks); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt
laekunud 86 900 krooni ning
suurendati sama summa võrra
majanduse eelarvet (lumekoristusega seotud kulude katmiseks); Rahandusministeeriumilt
laekunud 63 186 krooni ning
suurendati sama summa võrra
sotsiaalhoolekande eelarvet
(toimetulekutoetuse maksmiseks); Rahandusministeeriumilt
laekunud 12 617 krooni ning
suurendati sama summa võrra
Saku Gümnaasiumi eelarvet
(õppevahendite soetamiseks).
Kinnitati põhivara mahakandmise akt - maha kanti
amortiseerunud malm-veekatel.
FIE-le Mart Deklau Kurtna
Aiand väljastati müügipiletid
1.05-30.06.2011 Kiisa alevikus
Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal taimede ja aiasaadustega kauplemiseks ning
1.07-30.09.2011 ja 1.10-31.10.
2011 Saku aleviku keskplatsil
aiasaadustega kauplemiseks.
Kinnitati Kurtna Kooli töötajate koosseis perioodiks 1.0131.08.2011.
Kiisa Rahvamajas 29.12.2010
toimuva peoõhtu „Uut aastat
oodates“ pileti hinnaks kehtestati 100 krooni (6.39 eurot).
Muudeti vallavalitsuse 16.05.
2006. määrusega nr 4 kehtestatud „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja välja-

arvamise korda” - määrusesse
lisati, et Saku Vallavalitsuse ettepanekul võetakse lasteasutusse väljaspool järjekorda vallavalitsuse avalike teenistujate ja
hallatavate asutuste töötajate
lapsed asutuse juhi põhjendatud
taotluse alusel.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Kiisa alevikus
Laulu tn 3.
Väljastati ehitusload aiamaja
laiendamiseks Kiisa alevikus
Saare 21 ja Saku alevikus Metsise 1, üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Annekese tee 10, abihoone püstitamiseks Saku alevikus Priimula tn
10, küüni ümberehitamiseks
Üksnurme külakeskuse seltsimajaks ja ühistegevuse ala (kiige- ja lõkkeplats, spordiväljakud, laste mänguväljakud, looduslik jõusaal ja kelgumägi) rajamiseks Üksnurme külas Rehe
küüni kinnistul.
Väljastati ehitusluba üksikelamu juurdeehituseks ja anti
kirjalik nõusolek majandushoone laiendamiseks Kiisa alevikus
Männi põik 4.
Väljastati kasutusluba üksikelamule Saku alevikus Pähklimäe tee 14.
Kinnitati mittetulundusliku
tegevuse toetuste andmise korra
taotluste ja aruande vormid.
Aiandusühistu ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni rajamise eest
otsustati tasuda MTÜ-le Aiandusühing Kuresoo 19 200 krooni (1227,20 eurot).
756 jäätmevaldajat vabastati
korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
4. jaanuari istungi päevakorras
oli 11 punkti.
Hooldajatoetus määrati 3
puudega lapse hooldajale.
1.01-30.06.2011 alandati sügava puudega isiku päevahoiuteenuse hinda 80%.
Vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot (3 krooni) kilomeeter otsustati hüvitada 1 erivajadusega lapse kooli- ja kojusõit õppeperioodil kuni 31.12.
2011, 1 erivajadusega lapse
kooli- ja kojusõit õppeperioodil
kuni 31.08.2011, 1 erivajadusega lapse lasteaeda Päikesekild
transportimise kulud kuni
31.12.2011.
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1.01-31.12.2011 otsustati tasuda kuni 224 eurot (3504.84
krooni) kuus Järvakandi hooldekodus, kuni 454 eurot
(7103.56 krooni) kuus Paunküla
hooldekodus, kuni 288 eurot
(4506.22 krooni) kuus Risti
hooldekodus, kuni 256 eurot
(4005.53 krooni) kuus Hageri
hooldekodus asuva seadusjärgsete ülalpidajateta isiku ülalpidamiskuludest vastavalt esitatud arvetele. Arvates 1.12.201031.12.2011 otsustati tasuda kuni
270 eurot (4224.58 krooni) kuus
MTÜ Elupuu Kehtna hooldekodus asuva seadusjärgsete
ülalpidajateta isiku ülalpidamiskuludest vastavalt esitatud
arvetele.
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva
ürituste korraldamiseks moodustati komisjon: Kuno Rooba,
Marianne Rande, Arvo Pärniste, Virko Kolks, Tiina Roosimägi, Liina Hendrikson.
Saku valla 2010. aasta eelarve
tuludesse lisati Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud 1598 eurot (25 000 krooni) laulu- ja tantsupeo protsessis
osalevate kollektiivide kulude
katmiseks ning suurendati Saku
Gümnaasiumi kulude eelarvet.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload Juuliku
kasvuhoone alajaama asendamiseks ja maakaabelliini rajamiseks Juuliku külas Juuliku tee
3, Põllunurga, Oskari ja Juuliku
tee, aiamaja ümberehitamiseks
üksikelamuks Roobuka külas
Silikaadi tee 15.
Sõlmiti järgmised üürilepingud: Kurtna Kooli aeroobikasaali kasutamiseks Kristi Sambergiga 4.01-31.05 esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19.3020.30 võimlemistreeningute läbiviimiseks; Kurtna Kooli
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võimla kasutamiseks Arno
Õrustega 4.01-30.04 neljapäeviti kell 20-21.30 võrkpallitreeningute; Joel Bezzaborkiniga
4.01-30.04 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.30-20 korvpallitreeningute; Anti Rumjantseviga 4.01-30.04 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 2021.30 korvpallitreeningute;
Katrin Sakermaaga 4.0131.05 pühapäeviti kell 18.3020.30 võrkpallitreeningute;
Erik Pihlakuga 4.01-30.04 pühapäeviti kell 17-18.30 korvpallitreeningte; MTÜ-ga Kurtna
Spordiklubi 4.01-30.04 teisipäeviti kell 20-21.30 ja neljapäeviti kell 18.30-20 korvpallitreeningute läbiviimiseks.
Tasuta anti kasutada SA-le
PERH Verekeskus 7.01 kell 914 doonoripäeva läbiviimiseks
Saku Valla Maja suur saal ning
4.01-31.05 Braz Limale kahel
päeval nädalas kaheksa tunni
ulatuses laste kitarritundideks
(aeg lepitakse eelnevalt kokku
huvikeskuse juhatajaga) Saku
Huvikeskuse ruum nr 315;
MTÜ-le Saku linedance klubi
Happy Feet pühapäeviti kell 1820 Saku Valla Maja suur saal ja
neljapäeviti kell 19.30-22 Saku
Huvikeskuse peeglisaal linetantsu kursusteks; Raul Laugenile neljapäeviti kell 18.30-20
Saku Huvikeskuse ruum nr 303
edasijõudnute kunstiõppekursusteks; Triin Toomjõe-Zutsile
esmaspäeviti kell 16-17 ja neljapäeviti kell 16-18 Kurtna
Kooli kodundusklass laste käeliste tegevuste ringi läbiviimiseks; Karmen Reinpõllule
neljapäeviti kell 18-19 Kurtna
Kooli lasteaia saal laste mängutreeninguteks.
24 jäätmevaldajat vabastati
korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

INFOTUND Saku vallas tegutsevatele
mittetulundusühingutele, seltsingutele,
sihtasutustele, üksikisikutele, külaesindajatele
11. jaanuaril kell 17.30 Kiisa Rahvamajas
12. jaanuaril kell 17.30 Saku Vallaraamatukogus
Päevakorras:
1. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise korra
tutvustus. Määrus jõustus 1. jaanuaril 2011 ning taotluste
esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2011.
2. Küla arengukava koostamine ja selle sidumine valla
arengukavaga.

Info telefonil 6712 405  E-post: helemall.kink@sakuvald.ee

ÜKS
KÜSIMUS
Kuidas lumega võitlemine läinud on, millised on suuremad
mured ja probleemid?

Vastab Saku vallavalitsuse tehnilise infrastruktuuri spetsialist
TOIVO ALASOO

Novembri lõpust alanud lumesajud ja tuisud ei taha kuidagi
taltuda, pidevalt tuleb lisa. Ei
jõuta veel kõiki teid lahti lükata,
kui juba algab uus sadu või
tuisk. Nii võib mõni väiksema
liiklustihedusega tänav jääda
paariks päevaks lumevangi.
Korraga maha sadav lumekogus
paneb proovile nii mehed kui
masinad, murduvad sahad. Lakkamatu lumesadu ei võimalda
järelhoolduse tegemist, tänavate laiendamist, ristmike puhastamist.
Seniste ilmade jätkudes seisame silmitsi probleemiga, et niigi
kitsastes tänavates pole lund kusagile paigutada ja ees seisavad
suured lume äraveoga seotud

kulutused. Lisaks sadude vaheliste pauside lühidusele mõjutab
hooldetööde kvaliteeti ka asjaolu, et lumi tuli külmamata pinnasele ja seetõttu ei tekkinud
korralikult kinnisõidetud talveteed. Mõne aja möödudes tekkivad autode tihedast liiklusest
teele rööpad ja lahtine lumekiht,
jättes mulje, nagu oleks tee
hooldamata.
Kui tellija poolt vaadates on
meil töövõtjaile etteheiteid teenuse osutamise kvaliteedi ja kiiruse kohta, siis töövõtjal on muresid, mille lahendamine aitaks
ka tulemust parandada. Üheks
tõsisemaks probleemiks on tänava äärde korrapäratult pargitud autod. Kuna tänav on kitsas,
ei pääse hooldemasin mööda,
tagurdamine ja suure masinaga
ümberkeeramiskoha leidmine
toob endaga kaasa täiendava
ajakulu.
Segavad ka inimeste poolt
kaunistuseks või mingil muul
põhjusel teemaale paigaldatud
kivid, mis märkamatuks jäädes
saha purustavad. Teehooldust
segavad ka väljaspool kinnistu
piire paiknevad hekid ja kõrghaljastus, mis pahatihti on hooldamata. Eeltoodud teguritest
tingitud töövõtja kulutused masinate remondile ulatuvad sadadesse eurodesse.
Nii jalgsi kui autoroolis liiklejatele soovin eelkõige kannatlikku meelt ja rohkem üksteise
mõistmist. Arvestada tuleks
kindlasti sellega, et üle pika aja
on meil jälle korralik talv koos
kõige kaasnevaga.

Informatsioon detailplaneeringutest
Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK
ARUTELU toimub 20.01.2011 kell 15.00 Saku Valla Majas aadressil Teaduse tn 1, Saku. Päevakorras:
 Metsanurme küla Moksi kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu maa sihtotstarbe muutmine
ning ehitusõiguse määramine. Planeeringuga on ette nähtud
moodustada 3 elamumaa krunti.
 Kasemetsa küla Käopesa 1 kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kaheks elamukrundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks.
 Roobuka küla Mikkori kinnistu osa detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu osa elamukruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks.
Planeeringute eskiisidega saate tutvuda Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/26446
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Saku Tervisekeskust
planeeritakse
rekonstrueerida
saastekvoodi tulust
Eesti osaleb rahvusvahelise kliimamuutuse raamkonventsiooni,
Kyoto protokolli alusel toimivas
heitmekvoodi kauplemissüsteemis. Saastekvoodi müügist saadud tulu on ühekordne, seda saab
kasutada aastail 2010-2012 üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud
projektide ja toetusmeetmete rahastamiseks.
Rahandusministeerium koostas koondnimekirja, kus oli 179
kohaliku omavalitsuse 642 objekti. Abikõlblikuks osutusid
neist 82. Harjumaal said rahastuse 6 objekti, neist 3 Tallinnas.
Saku Vallavalitsus esitas taotluse lasteaia Päikesekild ja Saku
Tervisekeskuse energiasäästlikkuse suurendamiseks. Abikõlblikuks osutus Saku Tervisekeskuse
hoone, kus töötavad perearstid ja
kus tegutseb Saku Päevakeskus.
Taotluse järgi on planeeritavateks töödeks Saku Tervisekeskuse hoone välispiirete soojustamine, akende ja välisuste vahetamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide uuendamine. Projekti elluviimisel on prognoositav energiasääst 30-50%.
HELE-MALL KINK

Saku vallas elab 8961
inimest
2011. aasta 1. jaanuari seisuga
elas rahvastikuregistri andmetel
Saku vallas 8961 inimest, 4400
meest ja 4561 naist. Aastaga,
võrdluses 2010. aasta 1. jaanuari
andmetega, on elanike arv suurenenud 96 võrra. Kõige enam
on kasvanud Metsanurme ja
Üksnurme, mõlemas külas on 40
inimest rohkem kui möödunud
aastal samal ajal. Üksnurmes on
nüüd elanikke 459, Metsanurmes 424. Roobukale on lisandunud 26 (kokku 336) inimest. Sakus on elanike arv aasta jooksul
vähenenud 43 (nüüd inimesi
4712), Männikul 20 (248) võrra.
2010. aastal sündinud lapsi elas
vallas 148 - 78 poissi ja 70 tüdrukut. 141 neist registreeriti kohe
Saku valla elanikeks, 7 kolis oma
praegusesse elukohta hiljem.
2010. aasta jooksul suri 64
vallaelanikku.
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Kuidas Saku vallas
eurole üle mindi
2011. aasta tõi kõigile
Eesti elanikele kaasa suure
muudatuse - koos aastaga
vahetus ka rahaühik.
Kuidas Saku vallas eurole
üle mindi, uurisime
teisipäeval, 4. jaanuaril.

Saku Konsumis on alati ostjaid
palju - tegemist ju valla ühe suurema poega. Juhataja Marika
Ludvigi sõnul avati kauplus 1.
jaanuaril kell 12. Eurod toodi
juba varem. Ja kõik läks hästi.
Ka tehnika toimis, pisut vajasid
tagant tõukamist ehk „restarti”
vaid kaardimaksed. Ostjad olid
uudishimulikud, rõõmsameelsed, positiivsed. Esialgu tasuti
enamasti kroonides, tagasi sooviti eurosid. Kuid oli ka mõni
kroonide tahtja. Raha tagastamise süsteem - maksad kroonides, tagasi saad eurodes - hakkas kohe tööle. Muidugi oli ka
palju kaardiga maksjaid.
Teisipäeval oli eurodes maksjaid juba palju rohkem. Ning
kõige suurem maksevahend,
millega Saku Konsumis tasutud, 50eurone.
Esialgu oli müüjatel väike värin ja kartus: kahe rahaga arveldamine nõuab kassapidajatelt
suuremat tähelepanu. Kuid
müüjad harjusid kiiresti. Pisut
enam läheb poesabas aega - ka
seetõttu, et väga palju tasutakse
sentidega. Kuid ostjad on heatahtlikud ja kannatlikud. Kohustusi on kaupluse töötajatel
muidugi rohkem - raha topelt
deklareerimine, hinnasiltide vahetamine…
Saku Konsumis on esimesed
europäevad hästi läinud. Ja Marika Ludvig ise suhtub eurole
üleminekusse väga positiivselt.

Tõdva pood oli 1. jaanuaril suletud. 2. jaanuaril, pühapäeval,
avati uksed kell 9 hommikul.
Siis tulid ka esimesed ostjad.
Eurod olid varem toodud. Juhataja Rita Bergmann rääkis, et
müüjad käisid varem Sakus
koolitusel, proovisid kahe valuutaga toime tulla. Sellest oli
abi. Aga kindlasti tahab üheaegselt kroonide ja eurodega arveldamine suurt tähelepanu.
Esimesel päeval saadi kenasti
hakkama. Tehnilisi pisiprobleeme, näiteks etikettide trükkimisel, oli, kuid üldiselt läks kõik
kenasti.
Rahavahetuse aeg oli väga sobiv - pärast suuri pühasid on
kauplustes rahulikum, on aega
harjuda. Veidi läheb kassapidajatel rohkem aega - eriti seetõttu, et viimastel päevadel on palju taarat tagastatud. Kuid kliendid on väga mõistvad. Ostjad
maksid esimesel päeval enamasti kroonides, päev-päevalt
eurodes tasujate arv kasvab.
Suurim maksevahend on ka
Tõdval seni 50eurone.
Rita Bergmanni sõnul oli rublalt kroonile üleminek lihtsam,
sest üks raha vahetus teisega ja
kahe valuutaga arveldama ei pidanud. Nüüd on kahenädalane
üleminekuaeg, kuid õnneks
möödub see kiiresti.

Väike hubane Saku lillepood
Liilia, valla üks pisemaid poode, oli 1. jaanuaril suletud. 2.
jaanuaril avati uksed kohe hom-

mikul. Eurod juba ootasid ostjaid. Juhataja Lilian Maiste sõnul mingeid tehnilisi probleeme
polnud. Aga arvestada on kahes
valuutas muidugi keeruline.
Enamik ostjaid maksis esimesel
päeval kaardiga või kroonides,
tagasi sooviti enamasti eurosid.
Aga iga päevaga on eurodes tasujate hulk kasvanud. Ostjaid on
lillepoes aasta alguses olnud
rohkem kui eelnenud pühadeperioodil. Ja tundub, et nad hakkavad uute rahadega harjuma. Suurim maksevahend on seni, teisipäeva õhtuni, olnud 20-eurone.
Lilian Maiste on igati euro
poolt. Kuid arvab, et üleöö, ilma
kahe valuuta perioodita eurole
üleminek oleks kindlasti uhkem
olnud.

Postkontorid tegelevad praegu
ka kroonide eurodeks vahetamisega ja seetõttu on tööd palju.
Saku postkontor oli teisipäeva
lõuna ajal rahvast täis. Aga teisipäeviti on ikka koormus suur,
sest esmaspäeviti on puhkepäev. Vastutav klienditeenindaja Marje Mosona rääkis, et
uksed avati kohe 1. jaanuari
hommikul. Eurod olid muidugi
juba ootamas. Laupäevane päev
oli rahulik ja kliente vähevõitu käisid vaid need inimesed, kes
soovisid kroone eurodeks vahetada. Kõik kulges tõrgeteta. Pühapäeval oli postkontoris rahvast rohkem - oli raha vahetajaid, kuid sooviti ka tavalisi postiteenuseid. Ja osteti müüki tulnud 1-euroseid marke. Teenuste
ja ostude eest tasuti enamasti
kroonides, maksti ka 500krooniste rahatähtedega. Eurodes tasudes kasutati väiksemaid kupüüre.
Teisipäeval oli aga tavaliste
postiteenuste tarbijaid juba rahavahetajatest rohkem.
Kahe valuutaga arveldamine
nõuab klienditeenindajatelt
suurt täpsust ja hoolikust. Kuid
eksitud pole. Suureks toeks on
turvatöötaja.
Õnneks on Saku postkontoris
kõik hästi läinud.
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Täname!

Lugemisaasta lõpetamine
Kurtna koolis
EVA PUKK

A

metlik lugemisaasta on
selleks korraks küll läbi,
kuid jätkuda saab see igaühes, kes lugemist tähtsaks peab.
Lugemisaasta avapauk sai
tehtud veebruaris Kurtna koolis
ja sealsamas ka lõpetati. Aasta
jooksul toimusid mitmed üritused, mis viisid omavahel kokku
kirjutajad, joonistajad ja lugejad/vaatajad.
Kuue üritusega sari „Lugejalt
lugejale” tõi mitmeid toredaid
Saku valla inimesi rääkima oma
lugemiselamustest. Kuna külalised olid erinevad, siis mõistagi
olid tutvustatavate raamatute
teemadki erinevad. Spordihuviline vallavanem Kuno Rooba
osutas spordile, Saku Vallaraamatukogu direktor Ene Loddes
pidas oluliseks perekonnalugu
ja selle uurimist, Kurtna kooli
hoolekogu esimehele Mihkel
Pukile näitas lugemise juurde
teed krahv Monte Cristo, Saku
Gümnaasiumi direktor Ulvi
Läänemets elas „Suveraamatuga” läbi iseenda lapsepõlvesuved, lasteaia Terake juhataja
Eve Laiverik süstis kuulajatele
sisse põneva ja salapärase huvi
maaväliste olendite vastu ja Saku Vallavolikogu esimehele
Marianne Randele on tähtis lugemisest saadav teave.
Lisaks külalistele rääkisid huvitavatest raamatutest ka Kurtna
kooli õpetajad ja õpilased. Kooli
direktori Ruth Opmanni ja õpetajate Taimi Kangeri, Maie
Härmanni, Triinu-Liis Kulli,
Kullo Kaboneni ja Kairi Koolme ampluaa oli sipelgatest mootorratasteni ning õpilaste Merit
Hallangu, Hanna-Britt Reinpõllu, Rain Alevi, Kristiina
Orase, Kaisa Špilenja ja Anette-Marie Sultsi tutvustatud laste- ja noorteraamatute hulgast
paistsid eriliselt silma Meyeri
„Videviku” saaga ja Tolkieni
„Sõrmuste Isanda” triloogia.
2010. aastal pidas 145. sünnipäeva „Alice Imedemaal”. See
on raamat, mis on inspireerinud
paljusid kunstnikke kujutama
Alice´it omamoodi. Selleks pu-

 Õpilased
joonistasid
tapeedile
hiigelkoomikseid.
 Naaberkooli direktor
Ulvi Läänemets jagas
Kurtnas suvemälestusi.
Fotod:
Kurtna Kool

huks sai otsitud võimalikult palju erinevate kunstnikke töid,
need slaidiprogrammi järjestikku seatud ning koos Tõnu Aava
loetud tekstiga saadi osa imelisest rännakust Imedemaale.
Ettelugemise päeval 20. oktoobril oli ette lugemisega vähe
pistmist. Selle asemel esitas
kooli näitering õpetaja Margit
Kohjuse juhendamisel noorematele õpilastele sõnamängu
ning vanemad õpilased pidid
paberile kirjutatud ridadest panema kokku tervikliku luuletuse. Hätta jäid!
Õpilased said huvitava kogemuse võrra rikkamaks koos
Kosmosemuttide autori ja Kurtna kooli logo kujundaja Alar
Pikkoraineniga suuri koomikseid joonistades. Esmalt tutvustas Alar koomiksite maailma üldiselt ning rääkis, kuidas piltide
ja tekstiga saab emotsioone edasi anda. Seejärel said õpilased
ise kätt proovida, joonistades tapeedile hiigelkoomikseid Punamütsikese teemal.

Detsembri keskel tõmbasime
aastale joone alla. Aitamas olid
meid muinasjutuvestja Piret
Päär koos pillimängija Silver
Sepaga, kirjanik Jaanus Vaiksoo ning meie oma valla inimene, lasteraamatute autor Margit
Saluste. Igaühel neist oli oma
kuulajaskond.
Margit Saluste sepistas koos
1. ja 2. klassi lastega kohapeal
valmis raamatu „Koera ja Jänese seiklused”, Jaanus Vaiksoo
pani ennast kuulama ja koos
luuletusi tegema 7.-9. klassi
mürsikud. Ülejäänud, 4.-6. klassi õpilased, said vaheldumisi
osa Piret Pääri ja Silver Sepa
muinasjuttudest ja pillimängust
ning kirjanduslikust orienteerumisest kooli fuajeedes.
Iga osaleja võttis enda jaoks
sellest aastast kaasa midagi uut
ja põnevat. Mõni aga leidis, et
lugemine ei olegi nii lihtne, sest
proovige ise aru saada, kui teähd
on sõendas sgei ptaisuad, nagu
tuntud raamatute tekstidega juhtus näitusel Vigurtekstid.

2010. aasta 365 päeva on mööda
saanud. Selle aja jooksul tehti
vallas palju tööd: juhiti ja korraldati, mõeldi ja kirjutati, õpetati ja
kasvatati, projekteeriti ja kavandati, ehitati, parandati, valmistati, teenindati… Korraldati üritusi, tähistati pidupäevi, sporditi,
tegeleti hobidega. Tehti tulevikuplaane, analüüsiti kordasaadetut. Olulisemaid sündmusi püüdsime leheveergudel kajastada.
Toimetajad igale poole ei jõua.
Saku Sõnumitel tegemisel olid
suureks abiks kaasautorid, kokku üle 100 inimese. Suur aitäh
kõigile, kes lehe huvitavamaks
ja mitmekesisemaks muutsid,
kohaliku elu erinevaid tahke
kajastasid.
Tahame tänada põhjalikult ja
põnevalt Eesti Kodukaitse Saku
kompaniist kirjutanud Heino
Sarapuud ning mitme kaastööga lugejaid rõõmustanud Markko Arrot, Heldi Haabelit, Lilian Joosingut, Anneli Kana,
Aino Kiivrit, Külli Kiikat,
Kairi Koolmet, Peeter Leidmaad, Ly Madissooni, Anne
Michelsoni, Paavo Naela, Kalle Pungast, Pille Ruuli, Lembit
Teinbasi, Hans Tomsonit, Argo Zirki ja Marianne Õuna.
Aitäh Enn Läänemetsale ja
Toomas Tavale Lõviklubist!
Meie suurimad tänud aga Alma
Kallionile, kelle sulest ilmus
mitu artiklit, ka järjeloona põhjalik Saku tuletõrje ajalugu,
ning Ave-Maria Banile, kelle
arvukad kaastööd olid kõik heas
stiilis, sisukad, põnevad. Alma
ja Ave-Maria, palun astuge toimetusest läbi!
Tänud kolleegidele vallavalitsusest, kes ajalehele kaastöid
kirjutasid või lihtsalt abistasid;
aitäh „omadele”: Viivi Rehemaale ja Gert-Kristjan Rungile artikli-abi ning Viljar Kimmelile ja Enda Vuurmannile
ristsõna-abi eest.
Suur tänu Jaan Pladole ja trükikoja Rebellis perele, kelle käte
all on Saku Sõnumeid algusaegadest tänaseni trükivalgust näinud! Aitäh kõigile, kes lehe müümise-levitamisega vaeva näevad!
2011. aasta esimene Saku Sõnumite number on lugejate käes.
Loodame, et selle aasta 23 lehte
pakuvad vajalikku teavet ja
põnevat lugemist. Ja ootame ikka kaastöid. TOIMETUS
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Pensionäride pidulik pärastlõuna
Saku-kandi pensionärid tähistasid lähenevaid pühi 16. detsembril piduliku pärastlõunaga gümnaasiumi saalis kommidemandariinide-piparkookidega maiustades. Saku Lõviklubi on
eakaid juba aastaid jõulude ajal kringlitega kostitanud. Nii ka
tänavu. Magusa kohale toonud LC Saku president Marek
Linnutaja kutsus pensionäre heategevuses osalema - eakad
võiksid näiteks kududa sokke-kindaid. Lõvid paneksid
valminud käsitööd kevadlaadal oksjonile, saadud raha läheks
lastele mänguväljaku rajamiseks.
Tervitussõnu ütles abivallavanem Arvo Pärniste. Muusikalist külakosti tõi Tõnu Kilgas (pildil). Õhtu lõppes ühislaulmisega, „koori” juhatas Urmi Sinisaar.


Päevakeskuse jõulud
Päevakeskuse töötajad ja sagedasemad külastajad tähistasid
jõule 22. detsembril. Peolaual olid traditsioonilised road:
seapraad, kartulid, kapsad. Musitseerisid noored lauljad, Aili
Breti õpilased Elis Loik, Mariliis Duglas, Kirke Männik ja
Priit Kasemaa. Esinesid ka päevakeskuse lauluringi naised.
Pidulisi tervitas vallavanem Kuno Rooba.
Lisaks headele sõnadele oli vallavanemal ka positiivne uudis lähiajal saab päevakeskuse hoone uued uksed-aknad,
küttesüsteemi, soojustuse.
Ja siis tuli jõulumemm, muhe, heatahtlik ja lustakas… 

Kajamaa jõulukontsert
Kajamaa kooli tulid jõulud koos Katrin Karismaga - tuntud laulja
esines õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate ees meeldiva kontserdiga.
Seejärel oli aga õpilaste kord. Kõigepealt astuti üles vahva
päkapikunäidendiga, milles osad nii suurematele kui väiksematele.
Etendus oli tore ja hästi mängitud, eriti veenvalt mõjus pisike
peategelane Reelika Reppo (4. klass) mütsi kaotanud päkapiku rollis.
Järgnes taas kontsert - õpilased ja õpetajad esinesid pillilugude ja
lauludega. Ja juba tuligi jõulutaat…


Kurtna Kooli jõululõuna
Kurtna Koolis oli 22. detsembril
pidulik kontsert, korraldas 9. klass.
Külas oli Somaaliast tulnud jõuluvana, kes jagas nii pakke kui intervjuusid. Taadi tegutsemise vahel esinesid
nii nooremad kui vanemad õpilased omade ees astuti üles sama kavaga,
millega mõni aeg tagasi ka Tallinnas
Raekoja platsil publikut rõõmustati.
23. detsembril oli aga koolimajas
jõululõuna - õpilased istusid kõik
koos pikkade laudade taga ja
maitsesid traditsioonilisi pühadetoite.
Õpetajad kandsid head-paremat
laudadele, direktor Ruth Opmann
rääkis headusest ja tolerantsusest.
Saal oli pidulikult küünaldesäras,
noored vaiksed ja kombekad. 

Kuidas
Saku
vallas
pühad
tulid
Fotod:
Anneli Kana,
Margaret Mikli,
Kerli Kristin Salo
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Saku Sportingu jalgpallivõistlus
Saku Sportingu noorte jalgpallurite jõulupidu on
igal aastal omanäoline. Seekord, 18. detsembril,
peeti valla spordikeskuse võimlas maha suur
vutilahing - kõik treeninggrupid jagati pooleks ja
nii tekkis kaks hiigelvõistkonda, mille liikmed
vahetuste kaupa üksteise vastu astusid.
Treeningrühmi on Saku Sportingus 12, pisemad
osalejad on lasteaiaealised, suuremad põhikooli
lõpuklassides, kokku treenib Argo Zirgi, Anton
Noore ja Jan Harendi käe all 190 noort
jalgpallurit. Pidulisi oli saja kahekümne ümber ja
hämmastas, kui sujuvalt toimusid mängus
vahetused ja milline kord saalis valitses. Kui
lõpuks vahekorrad selgeks tehtud - pika poolteist
tundi kestnud mängu jooksul sai üks võistkond
suure edumaa - jagati kingipakke. Vahva sportlik
jõuluüritus oli!


Huvikeskuse jõulukontsert
Huvikeskuse pere korraldas 18. detsembril suure jõulukontserdi, oma
oskusi näitasid erinevate ringide lapsed. Laval laulsid õpetaja Aili Breti
suured ja väikesed laulupoisid ja -tüdrukud ning Maimu Hindi
poisteansambel, kel saateks isade ja vanaisade kapell, musitseerisid Braz
Lima kitarriõpilased ja Urmi Sinisaare käsikellade ansambel, särtsu
lisasid Anneli Laaspere tantsutüdrukud. Oli pidulikkust, oli
esinemislusti, oli ilusat muusikat. Ja oli kaks suurepärast päkapikku, kes
laste esinemisoskust kontrollisid, sõbralikult kommenteerisid, komme
jagasid, võlupulbrit puistasid ja kogu etendust kenasti juhendasid. Mis
väga tore - oli ka väga palju kuulajaid-vaatajaid. Publik ei tahtnud Saku
Valla Maja suurde saali kuidagi ära mahtuda, istekohad olid täis ja
seisukohtadel kippus kitsaks jääma. Pildil päkapikud arutavad, kas
Mariliis Duglas ja Elis Loik laulavad ikka hästi. 

Tuljak laulis jõulujuttu
Segakoori Tuljak suurepärane jõulukontsert „Ehi oma hinge“
19. detsembril Saku mõisas läks täissaalile. Dirigentide Urmi
Sinisaare ja Kristina Kodase käe all kõlasid laulud talvest ja
pühadest, Hille Tarto jõuluteemalised vahelugemised Astrid
Lindgreni raamatust „Hakkaja Kaisa“ sidusid kava südamlikuks tervikuks. Esinemisdebüüdi tegi huvikeskuse naisansambel, lauluga „Kommivabrikus“ astus üles Tuljaku lasteansambel. Pühadetooni lisas kontserdile punane värv, nii lauljate esinemisriietuses kui saali lilleseades, ja küünalde sära.


Seekord sedamoodi pidu
Ki-Ku-Ta-Ro (Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka) pensionäride ühenduse
jõulupidu sai seekord teoks oma kodupaigast väljaspool, Metsanurme
külakeskuses. Eelnev tuisk sundis küll bussi pealt paarsada meetrit jala
kõndima, aga kaminasoojus sulatas näpud ja jõulutunne südamed. Ligi 60
pidulist mahutati jõululaudade taha, pidades silmas ütlust „häid lambaid
mahub palju“, päkapikumütsiga moosekant lõi pillilood lahti ja kuum
glögijook auras klaasides. Head-paremat laualt maitstes kulus aeg ja juba
kõlas kõva koputus uksele. Punase kuuega mees juhatati siitsamast
Rehemetsa talu metsast toodud jõulupuu alla istuma. Loe lk 10 
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Algus lk 8-9

 Jõuluvana oli leebe - igaühelt salmi ei nõudnud, aga ühislaulu tahtis
kuulata küll. Laulusõnad jagati laiali ja need olid ettenägelikult nii
suured trükitud, et prille vaat´ et vaja ei läinudki. Ikka need vanad
head „Aisakell“ ja „Oh kuusepuu“ kõlasid taadile paki eest ja endale
rõõmuks!
Kuid paki sai siiski igaüks - kohvitassi, et uuel aastal oleks ikka
tops, kust hommikureipust lonksata. Ja mis sa hing veel tahad - korvis
oli ka terve ports kuldseid eurosid, mida jõulutaat kohvirahaks nimetas! Pärast selgus küll, et hoopiski šokolaad, aga eks seegi kõlba kohvikõrvaseks. Pidune pärastlõuna sai lõpu siis, kui tuli taas rutata bussile, mis kõik osalejad koduküladesse laiali sõidutas. Aitäh-sõnad olid
kahepoolsed - külalised tänasid korraldajaid ja võõrustajad pidulisi.
ANNELI KANA, MTÜ Metsanurme

Sügise ärasaatmine
Üksnurmes
2010. aasta 18. detsembri pärastlõunal kogunesid Saku ümbruse inimesed Üksnurme külas
asuvasse Rehe küüni, et leida sealt veidi soojust nii hingele kui ka ihule. Traditsiooniline
sügise ärasaatmise üritus toimus endises väetiseküünis esmakordselt, varasematel aegadel juba viis aastat järjest - on sarnane ettevõtmine
korraldatud metsas.
Ilm oli külm ja tuisune, kuid küüni tõid valguse ja soojuse Aigar Pruul, Agor Tõrv ja
Margus Hein. Ürituse läbiviimist aitas korraldada tantsuansambel Kullaketrajad Virve Kurbeli juhendamisel. Tantsijad esitasid külmas ja
põhkude sees viis eesti rahvatantsu, siis järgneTants ja trall Saku Gümnaasiumis
sid rahvalikud mängud-tantsud. Muusikaga
Jõulunädala ühel õhtupoolikul toimus Saku Gümnaasiumis õpilastele mõeldud üritus kindlustasid meid Esta Ivask akordionil ja
Christmas Glam. Õhtu oli pikk, kogukestvusega kuus tundi, kuid selle aja sisse mah- Tiia Järve flöödil. Meeste-poolne muusika oli
tus palju erinevaid huvitavaid töötubasid, esinemisi ja esmakordselt Saku GümnaaAgorilt, kõhu täitmise eest kandis Tarmo Leisiumi ajaloos toimus kooli oma moe-show, mille teemaks oli „Unistuste koolivorm“ salu hoolt grillides. Põnevaid võistlusi organi(pildil). Loodi kümme erinevat ja väga huvitavat kollektsiooni, paljud paistsid silma seeris Kalmer Kallasmaa.
taaskasutusega. Kohale oli kutsutud ka prestiižne žürii: Marek Reinaas, Tiina Ilsen
Küladevaheline kooskäimine hakkab vedu
ja Britt Samoson. Nende tähelepanu pälvis Getter Klemetsi ja Kerli Kristin Salo
võtma - lisaks Üksnurme, Rahula ja Jälgimäe
ühistöö, parimaks WOW-efekti tekitajaks loeti Kelly Laane ja Johanna Rõigase
elanikele osalesid ka naabrid Metsanurmest.
loomingut. Publiku lemmiku tiitli pälvis Anette Sarv. Pärast moe-showd läks õhtu
Tulevikus peaks aga Rehe küünist kujunema
kenasti edasi diskoga ning õpilased nautisid pidu. Üritust aitasid õpilasesindusel läbi külade ühine seltsimaja. Suur tänu Saku Vallaviia ajakiri KesKus, ajakiri Mood, Reval Cafe ning Saku Gümnaasiumi talendikas
valitsusele, kes leidis võimaluse üritust toetada.
kunstnik Siim Pajula. GERT-KRISTJAN RUNGI
TIIU VELLESTE, SA Rehe Seltsimaja

Suur aastalõpupidu Saku Valla Majas pakkus rohket meelelahutust ja tantsuvõimalust
Saku valla aastalõpupidu toimus seekord 30. detsembril, nagu
ikka, vallamaja suures saalis.
Peopiletite eelmüük algas juba kuu aega varem raamatukogus;
siinkohal suured tänusõnad vastutulelikele raamatukogutöötajatele Annele ja Küllikesele, kes peo õnnestumisele palju kaasa aitasid. Nagu ikka, leidus kahjuks ka seekord inimesi, kes viimasel
päeval „ärkasid“ ning piletist ilma pidid jääma. Seda lihtsal põhjusel, et meie saalil on oma mahutavus ning laudadega peo puhul
tuleb eriti täpselt istekohtadega arvestada.
Esimesed külalised hakkasid saabuma juba kella 19 paiku, peo
väljakuulutatud alguseks, kella 19.30-ks, oli saal rahvast praktiliselt täis. Sel aastal said peokülalised ise puhvetist meelepärast
osta, toitlustas firma Catering-team, kes ka paaril eelneval aastal
aastavahetusepidudel Sakus väljas olnud. Catering-teami hinnad
on taskukohased, teenindus sõbralik.
Peo esimestel tundidel mängis taustaks ja tantsuks Poolenbänd.
Tegemist küll vähetuntud, ent heatasemelise duoga, mille juhtfi-

guur Rain Poolen on Haapsalu mees. Õhtu esimesel poolel said
külalised nautida ka tantsuklubi Danceland väikeste tantsupaaride
etteasteid. Toimus õnneloos, mille võitjaid ootasid kinkekorvid
peolauale paslike suupistete ning värskendavate jookidega.
Kell 21.30 palusime külalised korraks vallamaja fuajeesse, seal
ootas neid juba Saku Dixieland ning pakkus mõnusa muusikalise
pooltunni. Kell 22 kutsus publik huvikeskuse juhataja Liina
Hendriksoni juhendamisel meeletu aplausi ja jalatrampimisega
lavale õhtu peaesineja - ansambli Meie Mees. Esialgne kartus,
kuidas nii „lärmakas“ bänd Saku Valla Maja saalis kostab, osutus
asjatuks ja võib-olla hindas nii mõnigi oma eelavamused Meie
Mehe suhtes veidi ümber. Igatahes nalja sai ning tantsupõrand oli
praktiliselt nonstop hõivatud. Tantsivatele paaridele andsid puhkust vaid Eesti Tantsuagentuuri professionaalsed tantsijad, kes
esinesid kahe erineva kavaga. Tundub, et publikule meeldis, sest
aplaus pärast viimast kankaani ei tahtnud vaibuda ning trupp kutsuti mitu korda uuesti põrandale tagasi. Loe ja vaata pilte lk 16
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KUHU
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Kiisatar ja Lendler pidasid sünnipäeva
INNA MIKLI

JAANUAR

8. kell 11-13
Lastehommik Saku
huvikeskuses. Tutvume rütmipillidega ja meisterdame. Tasuta.

10. kell 19
Ülevallalise mälumängu Saku
Ajukas III voor Saku Valla Maja
suures saalis. Mängu juhib Mart
Vellama.

13. kell 18.30
Pereklubi Saku huvikeskuses
ruumis 301. “Põgus põige
seksuaalmaailma”. Tasuta

15. kell 10
Siidimaali töötuba Kiisa rahvamajas. Juhendaja Anne Joost.

15. kell 16
Harjumaa Keelpillipäev Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 12.

19. kell 19-20.30
Massaažikoolitus Saku huvikeskuses ruumis 301. Info ja
registreerimine
huvikeskus@sakuvald.ee

20. kell 18.30
Pereklubi Saku huvikeskuses
ruumis 301. Varbamassaaž
shindo-meetodil. Tasuta.

21. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas.

22. kell 11
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar liikmete koosistumine
Saku Valla Maja suures saalis.

23. kell 12-15
Suure lumelinna ehitamine
Saku Valla Maja (Teaduse 1) tagusele platsile. Vt lk 16
NÄITUSED
Vallaraamatukogus Teaduse 1
August Soomre joonistused
Saku Gümnaasiumis
Kristin Reimani (11. klass) akvarellid, pliiatsi- ja arvutijoonistused
Tähelepanu!
Jõulukuuskede põletamine
9. jaanuaril jääb seoses
keeruliste lumeoludega ära!

Saku Huvikeskuse
NAISANSAMBEL ootab
oma toredasse seltskonda laulma veel 4 naist.
Eriti oodatud on madalad
naishääled. Proovid toimuvad
kolmapäeviti kell 19.00-20.30.
Info tel 55 44 731 või
urmi.sinisaar@mail.ee

18. detsembril tähistasid Saku
Valla Majas oma sünnipäeva
kaks tantsurühma: Kiisatar ja
Lendler. Mõlemad kollektiivid
said viieaastaseks. Tegemist on
seeniortantsuringidega, nii Kiisa rahvamajas tegutsevat Kiisatari kui Saku huvikeskuses koos
käivat Lendlerit juhib staažikas
tantsumemm Aime Tamm.
Seeniortants on tants neile,
kel aastaid üle viiekümne. Motoks on „Üheskoos olemine üksi
olemise vastu”. Tegemist on pigem seltskonnatantsu - valsi,
rumba, samba lihtsustatud variandiga.
Lendler kasvas välja Saku
Memmede rühmast - paljudele
naistele hakkas rahvatants üle
jõu käima. Kiisal aga otsustasid
tantsuhuvilised prouad kokku
tulla ja Aime Tamme juhendajaks kutsuda. Nii sündis Kiisatar. Täna tantsib Lendleri rühmas 18 ja Kiisataris 12 naist.
Tantsivad rõõmuga. Seeniortants ongi pigem igaühele rõõmuks ja meeldivaks ajaviiteks:
tullakse kokku ja õpitakse samme. Ja kui need järgmiseks korraks ununevad, õpitakse uuesti.
Kiiret ega sundi pole. Peaasi, et
koos käimine rõõmu valmistaks. Ja mõned tantsud õpitakse
päris selgeks ka - need, millega
esinetakse.
Jõuluhõngulisel sünnipäevapeol tervitas pidulisi kõigepealt
juhendaja Aime Tamm. Ta meenutas kollektiivide tekkelugusid, rääkis esinemistest ja edusammudest. Seejärel said sõna
õnnitlejad: vallavanem Kuno
Rooba, Kiisa rahvamaja juhataja Marianne Rande ja Kiisatari ridades tantsiv rahvamaja
kultuuritöötaja Marianne Õun
ning huvikeskuse juhataja Liina


Sünnipäevapidu peeti
Saku Valla Majas koos
ja tantsiti ka koos.

Aime Tamm on
aastaid Saku tantsijaid
edukalt juhendanud.
Fotod:

Hendrikson. Ja muidugi tantsijad ise, kel jagus häid sõnu ennekõike juhendaja Aime Tammele.
Loomulikult ei möödunud
tantsurahva pidu ilma hea muusikata. Ja loomulikult näidati ka
oma oskusi: mõlemad kollektiivid esitasid kohe päris mitu tantsu.

Aime Tamm
Aime Tamm hakkas rahvatantsuga tegelema keskkooli lõpuaastatel Pärnus, seejärel tantsis
ta Eesti Põllumajanduse Akadeemias (täna Maaülikool) õppides ja hiljem vilistlasrühmas.
Sakku kolis ta aastal 1963 ja
muidugi jätkas tantsuga - algul
nais-, siis segarühmas. Ja hakkas ka ise rahvatantsurühmi, nii
täiskasvanuid kui lapsi, juhen-

Sina, kellele läheb korda
Saku korvpallielu!
Ootame Sind 18. jaanuaril 2011 Saku mõisas,
et arutada üheskoos Saku korvpallielu tulevikku!
Teretulnud on nii ettevõtete esindajad kui eraisikud.
Info 50 51 111, Marek Linnutaja

dama. 1972 tuli pikk paus, 1994
kutsuti ta aga Saku segarühma
Pangviina juhendama. Sellest
ajast on Aime Tamm tantsu juurde jäänud ja töötanud ka naisrühmaga Linda, Saku Memmede ja Saku Seenioride rühmaga.
Täna on tema hoole all seeniortantsurühmad Kiisatar ja Lendler. Koos Eve Lutteriga juhib ta
sügisel loodud naisrahvatantsurühma Lindaratas, mille liikmetest enamik Linda Rausi ja Aime
Tamme õpilased.
Aime Tamme edukat tegevust
tantsujuhina on korduvalt tunnustatud, 2006. aastal pälvis ta
Saku valla kõrgeima autasu kuldmärgi. Kiisatari ja Lendleri
sünnipäeva puhul autasustas
vallavanem Kuno Rooba pikaaegset tantsujuhti valla tänukirjaga.

SHAPING
UUEST AASTAST!
Alates jaanuarist 2011
hakkavad trennid Saku Valla
Spordikeskuses toimuma

T 19.00 ja P 17.00
Esimene treening 11.01
Lisainfo 6718 029
kristel.vaht.001@mail.ee
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Eestlaste usust
Aasta viimasel kuul puutume
pisut rohkem kokku usuga. Ka
meie, eestlased, kelle seas tänapäeval väga palju ateiste. Võibolla enam, kui ühegi teises Euroopa rahva hulgas. Ometi kuulume n-ö kristlikku maailma.
Aegade jooksul on usku jõuga
peale surutud. Kristluse levitamist põhjusena tuues on vallutatud, tapetud, röövitud. Usku on
kasutatud tahtejõu mahasurumiseks, nõrgemaid, vaesemaid
ja õnnetumaid on sunnitud raske
töö ja piskuga leppima - kas siis
paradiisiga meelitades või põrguga ähvardades.
Tänapäeva inimene, eriti
eestlane, ei igatse õnne kusagil
teispoolsuses, ta tahab elada siin
ja praegu. Edukate isandate jutud tulevasest heaolust muudavad skeptiliseks - eriti juhul, kui
usukuulutajad ise vähesega ei
lepi, moraalinormidest kinni ei
pea või kasutavad igapäevaelus
ebaausaid võtteid. Ka liigne
pealetükkivus ärritab. Paraku
saavad kõikvõimalikud „lahud”
just jõuluajal hoogu juurde ja kipuvad tüütuks muutuma. Seda
enam neid muidugi tõrjutakse.
Ometi peaksid nii kurjalt ja
omakasupüüdlikult ära kasutatud ristiusu moraalinormid igale
väärikale inimesele iseenesestmõistetavad olema. Uskumine
teeks elu lihtsamaks - vähemalt
neil, kes õnnetud või haiged või
puudust kannatavad. Ükski lahkumine poleks lõplik, ükski
kaotus igavene…
Paraku enamik meist lihtsalt
ei suuda uskuda. Ka siis, kui väga tahaks. Kas olema rohkem
kannatanud või arukamad või
rumalamad? Kes teab! Raskel
hetkel põgeneme aga raamatuvõi filmimaailma, rahmeldame
nõrkemiseni või otsime lohutust
ilusast mälestusest, mida keegi
võtta ei saa. Jõulukuul aga täidame kenasti kristlikke kombeid.
Jõulud ju!
INNA MIKLI
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Saku Valla Lasterikaste Perede
Ühendus on viieaastane
EVA PUKK

V

iis aastat ei ole kuigi pikk
aeg, kuid piisav, et tekkiksid traditsioonid. Just
nii vana on Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus ning selle
aja jooksul on välja kujunenud
iga-aastased turnimised seikluspargis, matkamised sügiseses
metsas või rabas ning kuuli veeretamised bowlingu-saalis.
Sel aastal ronisime Valgeranna seikluspargis, mis on üks parimaid ja uuemaid Eestis. Osaleja-peresid oli seitse ning kõik
said end proovile panna ja oma
julgust puude vahel järjest kõrgemale tõusvatel radadel katsuda. Valgeranna seikluspark võib
kiidelda kauni merevaatega,
kuid seda saavad nautida vaid
kõige julgemad, kes võtavad ette viienda ehk raskeima raja läbimise. Neid julgeid meie
peredes ikka oli!
Bowlingut meeldib meile
mängida Raplas. Seal on paraja
suurusega saal, mis kahe tunni
vältel ainult meie päralt. Kuuli
veeretavad kõik suured ja väi-

Valgeranna seikluspargis proovisid puude vahel kõrguvatel
radadel julgust nii suured kui väikesed. Foto: Eva Pukk

kesed. Ning stiilinäiteid palli
teelesaatmisest on täpselt sama
palju kui mängijaid. Pitsalõik ja
morss annavad jõuvarusid, et
käsi ikka palli veeretada jõuaks.
Sügismatk jäi kahjuks erinevatel põhjustel sel aastal ära,
aga see ei tähenda, et me loobuksime. Takistused ei saa mur-

da traditsioone. Järgmine aasta
on ees ja lisaks sügismatkale on
tulemas mitmeid toredaid ettevõtmisi.
Endiselt on kõigil Saku valla
suurtel peredel võimalik meiega
ühineda, selleks võtke kontakti
ühenduse esinaise Tiia Soomeriga svlpy@hot.ee

Täname südamest
Täname südamest perekond Ermi Üksnurme külast,
Katrin Kotkast, Viive ja Riho Rosenbergi ja Teaduskeskus
EVIKAt, Mari Jürmani ja Pille Hermanni Põllumajandusuuringute Keskusest, Jaanus Pedakut EKNK Saku kogudusest,
kes andsid oma panuse lastega perede toetuseks ning Fazer
Amica Eesti AS-i Saku Gümnaasiumi sööklaperet ja LC Sakut,
kes aitasid kaasa Saku eakate jõulupeo korraldamisele.
Siiras tänu paljude valla lastega perede nimel
Kairi Zaletajevile ja Marju-Riina Laugenile, Raigo Söödile ja
Kairi Teesalule koos sõpruskondadega, Krista Nõmmeotsale,
kes ligi 50 lapsele jõulurõõmu valmistasid!
SOTSIAALHOOLEKANDETEENISTUS

15. JAANUARIL KELL 16

HARJUMAA KEELPILLIPÄEV
SAKU VALLA MAJA SAALIS

Esinevad

Harjumaa Keelpilliorkester (HKO)
1.-4. klass dirigent Tekla Tappo
4.-8. klass dirigent Hando Põldmäe

Saku Muusikakooli õpilased
Kontsert on tasuta

SULLE, TÖÖOTSIJA
kes sa otsid väljapääsu
ummikseisust

PSÜHHOLOOGILINE
NÕUSTAMINE
tasuta

INFOTUNNIS
Saku Huvikeskuses
(Teaduse 1) 19. jaanuaril
kell 14.30- 16.00
räägime töö kaotuse mõjust
enesehinnangule ja suhetele
perekonnas, sellest, kuidas
saada tagasi oma jõud ja
eneseusk.
Tulla võivad ka tööotsija
pereliikmed.
Palun anna tulekust teada
6460 770, evty@evty.ee või
sotsiaaltöötaja kaudu.
MTÜ Eesti Vaimse Tervise
Ühing, Maret Bergström

13

7. jaanuar 2011

Meenutati
Vabadussõja
tähtsündmust

Meeldejääv jõulureis
LY MADISSOON

S

aku Pensionäride Ühendusel Elukaar on kujunenud
traditsiooniks advendiajal
väike jõulureis korraldada. Sel
aastal oli marsruudiks Juuru kirik - Atla mõis - Krantsi kõrts.
Juur kirikus ootas meid pastor
Tauno Kibur, kes tutvustas
kõigepealt XIV sajandil tüüpilises gooti stiilis ehitatud kiriku
ajalugu. Meelde jäid kaunid vitraažid. Juuru nime kohta liigub
legend, et kiriku ehitamise koht
otsustati valida härjarakendi
peatuse järgi. Härjad liikusid
esialgu rahulikult, siis aga jäi
vanker suure tamme juure taha
kinni. Nii leitigi kiriku nimi ja
ehitamise koht.
Pastor ei pidanud meile tavalist jutlust, vaid mõtestas lahti
palve ja palvetamise sisu: iga
inimene, ka mitteusklik, on otsekui palverändur oma teel, et
vaikuses vaadata iseendasse,
leida oma hinges tasakaal.
Atla mõis on väga omapärase
ajalooga. Esimesed teated on
pärit XV sajandist. Hiljem on
hoone maha põlenud, uuesti
üles ehitatud, mitmete suguvõsade vahel käest kätte käinud.
Nõukogude ajal asus mõisas
masinatraktorijaam, aga ka Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva
baas. 1997. aastal ostsid mahajäetud ja rüüstatud maja praegused omanikud. Mõisaproua,
27aastane Kristel Luige rääkis
oma kaunilt kujundatud saalis
sellest meeletust tööst, mida nad

Selleaastasel jõulureisil külastasid Elukaare liikmed Juuru kirikut,
Atla mõisa (pildil) ja Krantsi kõrtsi. Foto: Jüri Soome

abikaasaga on teinud, et maja
korda teha. Kuna mõlemad on
kunstnikud, on tulemus võrratu
- kaunid maalitud tapeedid, huvitavalt värvitud põrandad, restaureeritud vana mööbel… Endisest mõisaarhitektuurist on
säilinud vaid mantelkorsten,
mis nüüd kaminaks kujundatud,
ja söögitoa lagi, mis võlus oma
laudmosaiigiga. Kuna pere elab
teisel korrusel, antakse alumise
korruse ruume aeg-ajalt kontsertide ja heategevusürituste
korraldamiseks, kuid üldiseks
turismiobjektiks omanikud
mõisa muuta ei soovi.
Atla mõisa juurde kuulub ka
keraamikatöökoda, kus disaineriteks on mõisahärra ja -proua
ning toodangu valmistajateks
spetsialistid. Müügisalongis nä-

gime palju imetlusväärselt kujundatud ahjupotte, muid tarbeesemeid, kujukesi, maalitud
portselannõusid. Paljud meie
reisiseltskonnast leidsid sealt
ainulaadseid ja huvitavaid esemeid nii endale kui lähedastele
jõulukinkideks.
Reisi lõpetasime vanast tallist
ümber ehitatud ja põnevalt kujundatud Krantsi kõrtsis. Energilise pillimehe laulu saatel sõime traditsioonilist jõulurooga ja
tuletasime meelde vanu jõululaule.
Osalejad on südamest tänulikud ühenduse juhatuse esimehele Jüri Soomele, kes meile nii
erilise marsruudiga sõidu organiseeris. Täname ka Saku vallavalitsust, kelle toetusel reis toimus.

Männiku harjutusvälja kasutusgraafik

Talveks
u
SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

28. jaanuaril 2011. a
kella 10-st
SAKU
PÄEVAKESKUSES
Info ja etteregistreerimine
telefonil 6041 731

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
10.01 08.00-00.00 Väliharjutus
11.01 00.00-00.00 Väliharjutus
12.01 09.00-17.00 Laskeharjutus
00.00-09.00 Väliharjutus
13.01 09.00-16.00 Laskeharjutus
09.00-18.00 Väliharjutus
14.01 09.00-16.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
17.01 09.00-00.00 Väliharjutus

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
18.01 09.00-16.00 Laskeharjutus
00.00-17.00 Väliharjutus
19.01 10.00-17.00 Laskeharjutus
20.01 09.00-16.00 Laskeharjutus
21.01 09.00-22.00 Laskeharjutus
08.15-14.00 Väliharjutus
22.01 09.00-19.00 Väliharjutus
23.01 09.00-19.00 Väliharjutus

* Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid, lõhkepakette ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada
transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet
harjutusväljal demineerimistöid.
Lisainfo: tel 50 34 102, manniku@mil.ee, Internetis: harjutusvali.mil.ee

VALLAVALITSUSE KOMMUNAALINFO

53 422 929

majandus@sakuvald.ee

Ajaloolise mälu kestvuse eest
vallas hoolitseb vabadusvõitlejate ühendus eesotsas juhatuse
esimehe Arvi Aasmaga. 3. jaanuaril kogunesid ühenduse liikmed mõisaparki mälestuskivi
juurde, kus tullakse kokku Eesti
ajaloo tähtsatel päevadel. Nimelt 3. jaanuari hommikul kell
10.30 1920. aastal hakkas Eesti
Vabadussõjas Nõukogude Venemaaga kehtima relvarahu,
mis pidi lõppema 10. jaanuaril.
Kuni Tartu rahuni 2. veebruaril
1920, mil kestsid rahuläbirääkimised, pidasid mõlemad vaenupooled kokkuleppest kinni.
Ühenduse juhatuse liige
Erik-Herbert Pinka aitas toonaseid sündmusi koosolijate silme ette manada: „3. jaanuari
päevani jõuti 13 kuud kestnud
lahingute ja paljude ohvrite hinnaga. Väga suur tähtsus Vabadussõja lahingutes oli soomusrongide diviisil ja neile allutatud
löögiväeosadel, nagu Kuperjanovi partisanide pataljonil, Kalevlaste maleval ja Scoutsrügemendil. Suvel 1919 oli meie vägede koosseisus 75 000 meest.
5. detsembril 1919 algasid Tartus rahuläbirääkimised. Samal
ajal tegi Punaarmee meeleheitlikke katseid meie kaitseliinist
Narva all läbi murda, kuid tulemusteta. 31. detsembril lepiti
kokku vaherahus, mis hakkas
kehtima 3. jaanuaril kell 10.30.
Tänane päev on ka Vabadussõjas langenute mälestuspäev. Isamaa eest võideldes kaotas elu
3588 inimest, 13 775 meest sai
haavata.” Vaikushetkel meenutati langenuid ja neid vapraid
mehi, kelleta me siin ja praegu
iseseisvuse vilju ei maitseks.
Kahjuks ei leidnud teed mälestuskivi juurde vallavalitsuse,
volikogu esindajad ega Saku
gümnaasiumi õpilased. Ka riigilippe võiks Eesti ajaloo olulistel tähtpäevadel Saku vallas
rohkem lehvida.
EVI JOHANDI

Sotsiaalnõustamise telefon
ABILAEGAS tööpäeviti k 9-12

6088 860
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Suusasõbrad!
Rõõm on teatada, et detsembri
lõpus avati Sakus Suusamaja.
Esialgu küll ehitussoojaku näol,
aga ka see on hea algus. Suusamaja asub Saku valgustatud suusaraja ääres (raudteejaama läheduses) ja seal pakutakse varustuse rendi ja kergemat suusahoolduse (määrimise) teenust, samuti ka sooja teed. Lahkelt on nõus
abi pakkuma hooldemeister Arne Zirk, kellelt saab asjakohast
infot ka telefoni teel - 52 87 459.
Suusamaja on avatud teisipäevast reedeni kell 18-21 ning
laupäev-pühapäev 11-16. Esmaspäeviti on suletud. Valla
koolide suusatundide toimumise ajad palume hooldemeistriga
eelnevalt kokku leppida.
Saku Suusamaja avamist toetasid kohalik Lionsi klubi, Saku
vald ja valla spordikeskus.
Innukat harjutamist ja rõõmsaid suusaelamusi!
PAAVO NAEL, Saku Suusaklubi

Tänu
Avaldan tänu perearst Mall
Petersenile väga hooliva suhtumise ees oma pikaajalisse
patsienti. Luule Allese
MTÜ Metsanurme tänab kõiki
koostööpartnereid ja häid
inimesi ühise 2010. aasta eest
ning soovib tegusat, rõõmsat ja
edukat uut aastat!
On nõnda valus lahkumise
viimne hetk,
kui Saatus palus, et üksi
jätkuks Sinu retk…

MARIA LAHET
mälestavad sügavas leinas
perekonnad Raikid.
Südamlik kaastunne
Carmen Roometsale

VANAEMA

Maanteeameti kohalike
asutuste ümberkorraldamine
Alates 1. jaanuarist 2011 korraldati ümber ning ühendati Maanteeamet ja Maanteeameti kohalikud asutused Ida Regionaalne
Maanteeamet, Lõuna Regionaalne Maanteeamet, Lääne Regionaalne Maanteeamet ja Põhja Regionaalne Maanteeamet.
Ümberkorraldamine tuleneb
majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest. Maanteeameti aadress on Pärnu mnt
463a, 10916 Tallinn, telefon
6119 300, faks 6119 360, e-post
info@mnt.ee
Maanteeameti piirkondlikud

struktuuriüksused - regioonid teostavad oma tegevuspiirkonnas riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni, riiklikku järelevalvet, riiklikku sundi ja liiklusregistri toiminguid. Harju ja Rapla maakonnas on piirkondlikuks struktuuriüksuseks Maanteeamet
Põhja regioon asukohaga Mäepealse 19, 12618 Tallinn, telefon 6304 800, faks 6304 858, epost info.pohja@mnt.ee
MARGUS SUIK
Peadirektori asetäitja peadirektori
ülesannetes

Töötuskindlustusehüvitisest
Töötuskindlustushüvitist on
2011. aastal võimalik saada maksimaalselt 936 eurot ja 82 senti
(14 658 krooni) kuus. Võrreldes
eelmise aastaga tõusis hüvitise
maksimumäär 51 eurot ja 22
senti (801 krooni ja 45 senti).
Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on
kolmekordne Eesti keskmine
ühe kalendripäeva töötasu, mille töötukassa arvutab igaks kalendriaastaks möödunud aastal
kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel. 2011.
aastal on keskmine ühe kalendripäeva töötasu 20 eurot ja 15
senti (315 krooni ja 23 senti).
Mälestame kauaaegset
head naabrit

ENDLA
LAMMERTSONI
ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
Teaduse 5 majanaabrid
Mälestame endist töökaaslast

ENDLA
LAMMERTSONI

Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu üheksa kuu
keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud,
mis eelnesid töötuks jäämisele.
Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir,
milleks on kolmekordne Eesti
keskmine ühe kalendripäeva
töötasu eelmisel kalendriaastal.
Töötuskindlustusega oli eelmisel aastal hõlmatud 567 530
inimest, 23 932 inimest vähem
kui 2009. aastal.
ERKO VANATALU
Eesti Töötukassa avalike suhete juht

ERICH NIINEPUU
2.09.1926 - 2.01.2011
Mälestame meie hulgast
lahkunud kaasvõitlejat ja
avaldame siirast kaastunnet
lahkunu omastele.
Saku vabadusvõitlejad
Mälestame kauaaegset
töökaaslast ja head jahisõpra

ERICH NIINEPUUD

surma puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist

ja avaldame siirast
kaastunnet omastele.
Kolleegid raamatupidamisest
EMMTUI päevilt

2.09.1926 - 2.01.2011
Siiras kaastunne abikaasa
Valvele ja tütar Tiinale.
Raul ja Enno

Südamlik kaastunne Ain
Veerteele abikaasa

Avaldame sügavat kaastunnet
Valvele ja Tiinale kalli
abikaasa ja isa

ERICH NIINEPUUD

MAIMU VEERTEE
surma puhul.
Endised elanikud
aiandusühistust Sarapiku

ERICH NIINEPUU
surma puhul.
Perekonnad Põldoja, Sirendi,
A. Voogma, J. Voogma, Linnutaja

Mälestame head kolleegi
Südamlik kaastunne Valvele
ja omastele.
Perekond Jõgeva

MIS
JUHTUS
Põhja-Eesti Päästekeskus
25.12 kell 20.42 teatati, et Kiisa
alevikus Kiisapalu tänaval põleb garaaž. Keila ja Kohila komando päästjate saabudes oli
garaaž mõõtudega 4 x 6 meetrit
lausleekides ja hoone katus kukkus sisse. Kell 21.44 oli päästjatel tulekahju lokaliseeritud ja
kell 22.24 kustutatud. Inimesed
põlengus kannatada ei saanud.
Päästetöö juhi hinnangul põhjustas tulekahju garaažis töötanud bensiinigeneraator.

G4S Eesti
1.01.2011 kell 20.55 magas Sakus Konsumi poe juures ca 45aastane joobes mees.

Korrast ära küttekolded ja liigkütmine
võivad põhjustada
tuleõnnetusi
Pikk talvine kütteperiood eeldab
ka järjepidevat kütteseadmete
kontrolli. Kütteperioodi ajal
tuleb meelde tuletada järgmist:
 hoone korsten ja tahmalõõrid
tuleb hoida pragudeta ja puhtad;
 pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt, liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid;
 tulekahju avastamiseks varases staadiumis on hädavajalikud
ja kohustuslikud suitsuandurid;
 kütte- ja soojendusseadmeid pliite, ahjusid, katlaid, soojapuhureid - ei tohi jätta järelevalveta;
 külmunud torustikku ei tohi
sulatada lahtise tulega.
PEETER RANDOJA
Põhja-Eesti Päästekeskus
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Tule ühinema ALGALLIKA kogukonnaga järjekordsel eneseavastamise
nädalavahetusel taotlusliku hingamise ja unikaalsete protsessidega.

14.-16. jaanuaril 2011 Saku mõisas

ELU ON NAGU ARMASTUSLUGU - SÜDAMELUGU
Alustame reedel kell 19 ja lõpetame pühapäeval kell 16
Kursus on inglise keeles tõlkega eesti keelde.
Kursuse juhendaja on meister Binnie A. Dansby Inglismaalt

Saku Pruulikojas

Sel nädalavahetusel avame ja uurime Südame kõiki aspekte. Saame sügavamalt
mõistma oma sündimise, esimese hingetõmbe ja varaste elutundide mõju kogu
elule. Ühiselt vabastame hirmu, süü ja häbi sügavamaid kihte, mis panevad meid
oma südant valus ja eraldatuses sulgema.Võtame endasse süütuse, kaastunde ja
armastuse kogemuse, kasutades Algallika arhetüüpseid afirmatsioone.
Hingamissessioone toetavad kogenud Algallika hingamisterapeudid.
Kursus on väga sobiv ka rasedale, oma sünni tervendamine Algallika Protsessi
õrnade tehnikatega aitab sul sünnitada oma lapse turvaliselt loomulikul teel.

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

*
Kui oled huvitatud, siis palun kontakteeru aadressil
algallikas@gmail.com Kohtade arv piiratud, Sinu osalemise
kindlustab registreerumise kiirus! Ootame Sind!

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

DairyTec OÜ
asukohaga
Sakus
Üksnurme tee 8
pakub tööd

pearaamatupidajale.
Tööülesanded:
Igapäevase raamatupidamise ja
aruandluse läbiviimine
Lisainformatsioon telefonil:
6041 730
Oma CV saata aadressil:
info@dairytec.ee
Vaata ka lisaks www.dairytec.ee

Kiire ja konfidentsiaalne
raamatupidamine Sinu ettevõttele.
Hinnad väga soodsad! Firmad alates 1000 krooni kuus;
KÜ-d kuupiir alates 30 krooni korter. Tuleme igakuistele
dokumentidele ise järele! vivateamrmp@gmail.com;
52 89 386 OÜ Vivateam Raamatupidamine

Kuulutused
Kodude koristus, mob
58 098 230
Puurkaevude rajamine,
projekteerimine, pumbad.
www.puurkaevud.ee 51 912 748

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 13 500.-. Tel 6661 355,
www.kodukliima.ee
Koristan tasuta vanarauda:
pliidid, pesumasinad, autoakud,
automootorid, vannid, radiaatorid, vanad juhtmed, kõik muu,
mis rauast. Tuleme järele ka
väikesele kogusele. Helista, tee
elamisse ruumi. 53 468 430
Otsin oma 2-aastasele tütrele
kogemustega lapsehoidjat, kes
hakkaks last hoidmas käima
minu kodus täiskohaga tööpäeviti. Lisainfo tel 50 57 888

Riho Tali Õigusabi
osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.
Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 581 56 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

OÜRITMOAUTOKOOL
alustabSakusB-kat
autojuhtidekoolitust.
Eelnevregistreerimine
tel5010186

DrivingStudio
DRIVINGSTUDIO
OOTAB ÕPPIMA

LIIKLUST JA
AUTOSÕITU.
LIBEDAKOOLITUS.
Kursused toimuvad Sakus
ja Tallinnas (Järve Selveris).
Info ja registreerimine
56 468 884.
www.drivingstudio.eu

FEKAALIVEDU
TEEVEN PUIT OÜ
Müüa laias valikus

ehituspuit, aialipid,
voodrilaud
www.teevenpuit.ee
Tel 50 10 701, 51 09 068

Saku ja Kiisa
piirkonnas 24 h

55 05 507
www.fekaal.ee
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses detsembris 2010
registreeritud Saku laste sünnid

Kuidas vallas pühad tulid Algus lk 8-10
aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Andra Visnap
Emily Gering
Uku Kohver
Gert Erg
Mirtel Hanson
Oliver Liivak
Laura Vilu
Kristin Hein
Agneta Suviste
Jegor Semtšenko
Karola Teniste

Saku Vallavalitsuses detsembris 2010
registreeritud Saku elanike surmad
Juulie Kallaste
Tatjana Firsova
Aleksandra Šintjakova
Maimu Veertee

Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435

Kiisa aastalõpupidu Kiisa lustakas ja hoogne aastalõpupidu algas rahvamaja juhataja Marianne Rande tervitussõnadega. Kohe seejärel mängima hakanud huvikeskuse kapell meelitas
ss@sakuvald.ee juba esimeste lugudega rahva tantsupõrandale: mõnusad tuttavad
laulud kutsusid jalga keerutama. Pidulaudade taha istuma juhatatud publiku hulgas oli aga neidki, kes eelistasid kaasa laulda.
Tellimine:
Puhkepauside ajal naerutas pidutsejaid Kiisal juba „oma” näitleja
postkontorid
(väljaande
Toivo Arnover, silmailu pakkusid mustlastantsijad klubist Al`Sol.
indeks 00952); Pidu Kiisa rahvamajas, vanas ja hubases Jaagu talus, kestis hoogtoimetus,
salt esimeste hommikutundideni (pildil). SS
tel 6712 435

ss@sakuvald.ee

Aastalõpupidu Saku Valla Majas Loe lk 10
Publikut
hullutas peo
peaesineja
ansambel
Meie Mees

Tantsupõrand
oli õhtu jooksul nonstop
hõivatud

Fotod: AveMaria Ban

Aitäh kõigile, kes peo õnnestumisele kaasa aitasid! Aitäh sakukatele, kes oskavad pidutseda ja olla lõbusad, kui neile selleks vaid
tingimused luuakse! Soovime kõigile head uut aastat! Tulge uuel
aastal veel rohkem kodudest välja osalema, lõbutsema, kaasa elama, osa saama! Meeldivate kohtumisteni! AVE-MARIA BAN
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