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Aasta Sakus vallavanemaametit pidanud

Muutub lapsehoiu toetuse Täna ilmub
Saku Sõnumite
määramise ja maksmise
ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord
number!
Märtsist kehtima hakkav määrus seob

Kuno Rooba

300.

toetuse suuruse teenuse tarbimise
päevade ja ajaga / lk 2, 3

21. jaanuar
2011
2 (300)
Hind
0.38 eurot

„Arvan, et ma ei ole ei
iseennast ega Saku
inimesi petnud.”
/ lk 5

Täname lugejaid
ja kaasalööjaid!

Sakus tehti Eesti
jäähoki ajalugu

Pesamunad käisid vastuvõtul

Ilus tava tähistada pidulikult laste sündi sai jätku 7. jaanuaril, kui vallavanema kutsel olid mõisasaali oodatud
38 pisipõnni ja emad-isad (pildil Laura Lisett) / lk 8

Riin
Uusna,

Nädalavahetusel Saku jääväljakul peetud hokilahing jäädvustus Eesti jäähoki ajalukku kui esimene Loodusliku Jää Hokiliiga kohtumine. Sel talvel loodud uudse hokisarja mängud peetakse väliväljakutel, kaasa lööb 7 meeskonda 2 alagrupis. Avakohtumise võitis Saku hokimeeskond (pildil) / lk 11

ABITELEFONID

Karu talu meistrid kinkisid puidust
POLITSEI
110
mänguasjad valla lasteaedadele / lk 6
HÄDAABI
112
Saku Huvikeskuse ringide ja kursuste
G4S EESTI
1911
SAUE KONSTAABLIosalustasud / lk 7
JAOSKONNA SAKU
“Saku ajuka” kolmandas voorus saatis
KONSTAABLIPUNKT
edu taas Üksnurme võistkonda / lk 7
Jaoskonna juht 6728 300
Korrapidaja
6124 510
Suusamaja ootab spordisõpru / lk 11
Konstaablid
6124 552
LOOMAARST
Omaaegse EMMTUI kodundusklubi
Heli Suits
50 41 060
rohkem kui paarikümneaastane tegejälle vus oli teedrajav ja silmapaistev / lk 12
4. veebruaril 2011
Suur ristsõna / lk 13

Saku Gümnaasiumi
parim sportlane 2010,
on jõudnud
mitmel alal
Euroopa
tippu
/ lk 9-10

Sakus kõlas keelpillimuusika
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Lapsehoiu toetuse
määramise ja maksmise ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimustest ja korrast

Volikogu saatis 2011. aasta
eelarve teisele lugemisele

1. märtsist 2011 muutub lapsehoiu toetuse määramise ja
maksmise ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja
kord. Suuremateks muudatusteks on, et toetuse määr hakkab
sõltuma lapse teenusel viibimise päevadest ja ajast. Täispäevateenuse puhul makstakse toetust
100% määrast juhul, kui laps
saab kalendrikuus teenust 5 päeval nädalas; 80%, kui 4 päeval;
60%, kui 3 päeval; 40%, kui 2
päeval ja 20%, kui laps saab teenust 1 päeval nädalas.
Osapäevateenuse (5 tundi)
puhul makstakse toetust 50%
määrast juhul, kui laps saab
kalendrikuus teenust 5 päeval
nädalas. Toetuse määr väheneb
proportsionaalselt sõltuvalt teenusel viibitud päevadest. Toetuse määra kehtestab vallavalitsus, hetkel on see 214,95 eurot
(3363 krooni).
Lapsehoiuteenuse ostmist
tõendavad dokumendid on arve,
maksekorraldus ja leping ning
need dokumendid peavad kajastama teenuse täpset mahtu ja
millist teenust osteti. Toetuse
taotlus tuleb esitada koos dokumentidega jooksval kuul pärast
tegelike kulutuste tegemist. Tagasiulatuvalt toetust ei maksta.
Toetust ei maksta rahvus- ja riigipühal, laupäeval ja pühapäeval osutatud teenuse eest.
Lapsehoidjale esitatavaid
nõudeid on täiendatud: 1. detsembrini 2012 saab lapsehoidjana töötada kutsetunnistuseta
isik, kellel on pedagoogiline või
sotsiaaltööalane keskeri- või
kõrgharidus või keskharidus,
muu keskeri- või kõrgharidus
ning läbitud 160tunnine sotsiaaltöö- ja 160tunnine pedagoogikaalane täienduskoolitus.
Lapsehoiu toetuse määramise
ja maksmise ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja
kord on terviktekstina üleval
Saku valla kodulehel. Täiendavate küsimuste puhul palun
pöörduda sotsiaalhoolekandeteenistusse, telefon 6712 401.

INNA MIKLI

EDA ESPERK
Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

13. jaanuari vallavolikogu istungist võtsid osa Ülle-Triin
Enden, Aare Järvelaid, Leo
Jürgenson, Lemmi Oro, Sirje
Peterson, Vaike Pähn, Marianne Rande, Marti Rehemaa,
Viive Rosenberg, Merike Sisask, Marko Tali, Vladimir
Teder, Tiit Vahenõmm ja Heli
Veersalu, puudusid Kaur
Lohk, Arvi Ratassepp ja Mart
Siimann. Istungit juhatas volikogu esimees Marianne Rande,
päevakorras oli 19 küsimust.
Kehtestati Kajamaa Kooli,
lasteaia Päikesekild ja lasteaia
Terake uued põhimäärused - dokumente uuendati seoses seadusemuudatustega.
Vallavalitsuse finantsteenistuse juht Evelin Normak informeeris sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest: eelarve tuludest
ja Saku Huvikeskuse kuludest
arvati välja 26 596,09 krooni
projekti „Life goes around” läbiviimiseks ettenähtud kasutamata jäänud vahendeid; eelarve tuludesse lisati laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevate kollektiivide kulude katmiseks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud 26 400 krooni (Saku Huvikeskusele 11 400, Kurtna Koolile 10 000 ja Saku Muusikakoolile 5000 krooni) ja 25
000 krooni (Saku Gümnaasiumile) ning Eesti Kooriühingult
laekunud 20 000 krooni (Saku
Muusikakoolile 5000 ja Saku
Gümnaasiumile 15 000 krooni);
majanduse eelarvesse lisati lumekoristusega seotud kulude
katmiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt
laekunud 86 900 krooni; sotsiaalhoolekande eelarvesse toimetulekutoetuste maksmiseks
Rahandusministeeriumilt laekunud 63 186 krooni; Saku Gümnaasiumi eelarvesse õppevahendite soetamiseks Rahandusministeeriumilt laekunud 12 617
krooni.
Otsustati algatada üldplaneeringut muutev detailplaneering
ja anda detailplaneeringu lähte-

seisukohad Saku alevikus Nurme tn 3a kinnistul - Eesti Kristli- VALLAVOLIKOGU
ku Nelipühi Kiriku Saku kogu- ASENDUSLIIGE
dus soovib kinnistule rajada
sakraalehitist. Keskkonnamõju
strateegiline hindamine jäetakse
Eesti-Rootsi Vaimse
algatamata, kuna eelhinnangu
Tervise ja
põhjal eeldatav oluline keskSuitsidokonnamõju puudub.
loogia InsKehtestati detailplaneering
tituudi teKirdalu külas Tagamaa maaükgevdireksusel - kavandatakse avariiretor ja teaservelektrijaama rajamist.
dur, PhD.
Kehtestati lapsehoiu toetuse
KOV
valimistel
määramise ja maksmise ning
49 häält
lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord (vt kõrval).
Seoses euro kasutusele võt- Merike Sisask
misega muudeti Saku Vallavoli- Valimisliit Kodu
kogu 9.04.2009. a otsust nr 29 Merike Sisask asendab volikogus
„Madala sissetuleku piiri keh- Mall Peterseni
testamine sotsiaaltoetuste andmiseks” - summa 2500 krooni
navavalgustuse. Kuna arendusasendati 160 euroga.
Seoses 1.11.2010 jõustunud piirkonna hoonestus on suures
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osas välja ehitamata ja elanike
seaduse muudatustega tunnista- arv minimaalne, on oluline avati kehtetuks Saku Vallavolikogu lik huvi läbi suure kasutuse
14.04.2005. a määrus nr 10 määratletav üksnes Pille ja
„Veevarustuse ja heitvee ärajuh- Mäe-Tooma elamukvartali sõitimise teenuse hinna reguleeri- du- ja jalgteede (Tänassilmamise kord“ ning 9.05 2002. a Laagri tee lõigul) ja tänavavalmääruse nr 17 „Saku valla ühis- gustusrajatise osaliseks omanveevärgi ja -kanalisatsiooniga damiseks. Teiste rajatiste puhul
liitumise eeskirja kehtestamine“ ei ole oluline avalik huvi hetkel
määratletav ja varade omandalisa punktid 6, 7 ja 8.
Kingituse vastuvõtmise teel mise tagajärjel nende haldamiotsustati omandada kinnistud sega seotud kulude katmine
Tänassilma-Laagri tee lõik L1 vallaeelarvest ei ole otstarbeja Tänassilma - Laagri tee Pille kas.
Otsustati võtta varaline kolõik ning nendel paiknev tänavavalgustusrajatis koos 14 täna- hustus ning sõlmida liisinglevavalgustusposti ja -valgustiga. ping sõiduki kasutusrendile võtTS Arendus OÜ soovib vallale miseks. Auto soetatakse majantasuta üle anda Tänassilma kü- dusteenistusele, täna majanduslas endistel Pille ja Mäe-Tooma teenistuses peamiselt toidu vekinnistutel detailplaneeringu damiseks kasutatav masin anjärgselt välja ehitatud Pille ja takse päevakeskuse hooldusMäe-Tooma elamukvartali sõi- töötajate käsutusse, sest nende
du- ja jalgteed (Tänassilma- sõiduk on amortiseerunud ja reLaagri tee lõik L1, Tänassilma- mondikulud suured. Auto hinLaagri tee Pille lõik ja Suur- naga kuni 19173,50 eurot (300
Tooma tänav); Pille ja Mäe- 000 krooni) liisitakse 48 kuuks.
Vallavanemal lubati sõlmida
Tooma elamukvartali sõidu- ja
jalgteed (arenduspiirkonna sise- Tallinna Linnavalitsusega periteed); Pille ja Mäe-Tooma ela- oodiks 15.10.2011-15.10.2016
mukvartali drenaaži- ja sajuvee- valgustatud kergliiklustee hoolkanalisatsiooni torustiku; Pille damise leping. Tallinna linn raja Mäe-Tooma elamukvartali tä- jab Tallinn-Saku-Laagri maan-
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tee äärde Tallinna linna piirist
Tammemäeni valgustatud kergliiklustee, mis on kasutusvalmis
15.10.2011 ja jääb, vastavalt
finantseerimistingimustele, 5
aastaks Tallinna linna omandisse. Seejärel antakse tee Saku
vallale üle.
Saku vallale kuuluvad Kirdalu küla Kõrnumäe ja Kiisa aleviku Laulu parkmetsa kinnistud
ning moodustatav kinnistu
Kiisa alevikus Laulu tänaval otsustati koormata isikliku kasutusõigusega EE Jaotusvõrk OÜ
kasuks - ettevõte rajab kinnistutele elektrivõrgu.
Saku vallale kuuluv kinnistu
asukohaga Nurme tänav, Saku
alevik otsustati koormata isikliku kasutusõigusega AS Saku
Maja kasuks - kinnistule tulevad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rajatised.
2010. aastal kasutamata jäänud assigneeringud kokku summas 66 248 eurot (1 036 561
krooni) otsustati jätta sulgemata
ja neid lubati 2011. aastal kasutada samal otstarbel, milleks
need 2010. aasta määratud olid.
Esimesel lugemisel oli Saku
valla 2011. aasta eelarve. Esialgu on planeeritavad kulud 11
005 696 eurot (172 201 719
krooni), tulud 9 411 954 eurot
(147 265 077 krooni), finantseerimistehingute tulemist saadakse 1 593 742 eurot (24 936 642
krooni). Eelarve saadeti teisele
lugemisele.
Saku valla munitsipaalomandis olevad 29 elamispinda kinnitati sotsiaalkorteriteks. Tegemist on erastamisele mittekuuluvate korteritega, mis antakse
vajadusel sotsiaalteenust vajavate isikute kasutusse.
Väljapaistvate teenete eest otsustati 3 isikule anda Saku valla
kuld- ja 4 isikule hõbemärk.
Revisjonikomisjoni aseesimeheks valiti Merike Sisask ja
sotsiaalkomisjoni aseesimeheks
Sirje Peterson. Salajast hääletust aitas läbi viia volikogu liikmete hulgast valitud komisjon:
Ülle-Triin Enden, Marko Tali,
Tiit Vahenõmm.
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Sotsiaaltoetuste määrad

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID

Saku vallas on 2011. aastal järgmised sotsiaaltoetuste
määrad:

KRISTI JÕELEHT

 kolme- ja enamalapseliste perede koolitoetus 32 eurot
(500.69 krooni) iga kuni 18aastase (k.a) õpilase kohta;

11. jaanuari istungi päevakorras oli 20 punkti.
Eestkostepere toetus määrati
4 isikule.
Vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot (3 krooni) kilomeeter otsustati hüvitada 1 erivajadusega lapse lasteaeda Päikesekild transportimise kulud
kuni 31.12.2011, 1 erivajadusega lapse kooli- ja kojusõit õppeperioodil kaks sõitu nädalas kuni 31.08.2011.
Ajavahemikul 1.01-30.06.
2011 otsustati tasuda igakuiselt
ühe õppiva isiku eluasemekulud.
Raskes majanduslikus olukorras olevale isikule otsustati
anda toetust eluasemega seotud
kulude katmiseks, tasudes 1.0130.06.2011 eluasemekulud ASile Saku Maja vastavalt arvetele,
isiku omaosaluseks jääb 20 eurot (312,93 krooni) kuus.
Kahele isikule otsustati
maksta ühekordset toetust seoses raske majandusliku olukorraga kokku 384 eurot (6008,30
krooni).
Otsustati tasuda 1.01-31.12.
2011 OÜ Häcke Pansionaadis
Kuldne Sügis asuva seadusjärgsete ülalpidajateta isiku ülalpidamiskuludest 127 eurot
(1987,12 krooni) kuus.
Müügipiletid väljastati JK
Taverni OÜ-le 11.01-10.04.
2011 Saku aleviku keskplatsil
grillitud lihatoodetega kauplemiseks, Zoja Bavõkinale 1.0530.06.2011 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava
vahelisel alal taimedega kauplemiseks, Jevgeni Petrovile 1.0531.07.2011 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava
vahelisel alal taimede ja aiasaadustega kauplemiseks.
Saku kevadlaada 2011 korraldamiseks moodustati komisjon: Kuno Rooba, Arvo Pärniste, Virko Kolks, Evelin
Normak, Toivo Alasoo, Tiina
Roosimägi, Eda Esperk, Tiina
Kubbi, Liina Hendrikson.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused, 1 korraldusega ehitise arhitektuursed
ja ehituslikud lisatingimused.
Kinnitati Saku Päevakeskuse
töötajate koosseis. 

 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 toetus 32 eurot (500.69
krooni) kuus iga kuni 18aastase (k.a) lapse kohta;
 sünnitoetus 320 eurot (5006.91 krooni);
 matusetoetus 96 eurot (1502.07 krooni);
 hooldajatoetus puudega lapse hooldajale 26 eurot
(406.81 krooni) kuus.

Saku Vallavalitsus teatab
Saku Vallavalitsus teatab Saku mõisapargi tiigi
paisule kalapääsu rajamise eelprojekti
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH)
programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja
avalikust arutelust.
Kavandatav tegevus: Vääna jõele rajatud Saku mõisapargi tiigi
paisule kalapääsu rajamine ja paisu regulaatori rekonstrueerimine aadressil Harju maakond Saku vald Saku alevik Juubelitammede tee 2//4// Saku mõisapark ja Tallinna mnt 2a.
KMH algatati Saku Vallavalitsuse 30.11.2010.a korraldusega nr
955, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 21 ehk tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle
rekonstrueerimine, mis on eeldatava olulise keskkonnamõjuga
tegevus.
Otsustajaks ja arendajaks on Saku Vallavalitsus (Teaduse 1,
75501 Saku alevik; kontaktisikuks Maigi Meri; 6712 421;
maigi.meri@ sakuvald.ee). KMH teostajaks on Alkranel OÜ
(Riia 15b, 51010 Tartu; kontaktisikuks Elar Põldvere; 7366 676;
elar@alkranel.ee). KMH järelevalvajaks on Keskkonnaamet
Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; 6744
800; harju@keskkonnaamet.ee).
KMH programmi avalik väljapanek toimub perioodil 24.01.
2011-07.02.2011. KMH programmi eelnõu ja muude asjakohaste dokumentidega on võimalik kogu avaliku väljapaneku
jooksul tutvuda alljärgnevates kohtades:
- tööaegadel Saku Vallavalitsuse kantseleis aadressil Teaduse 1,
Saku alevik;
- Saku valla kodulehel aadressil http://www.sakuvald.ee.
- Alkranel OÜ kodulehel aadressil http://www.alkranel.ee
Eelnõu kohta saab Saku Vallavalitsusele esitada ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kogu avaliku väljapaneku kestel posti teel aadressile Teaduse 1, 75501 Saku alevik ja e-posti
teel aadressile maigi.meri@sakuvald.ee ning avalikul arutelul.

KMH programmi avalik arutelu toimub 07.02.2011
kell 17 Saku Vallavalitsuse nõupidamiste saalis,
ruum nr 211 (Teaduse 1, Saku alevik).
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 Väljastati kasutusluba elamukvartali veevarustuseks rajatud
puurkaev-pumplale Juuliku külas Kasemetsa kinnistul.
Pikendati 3 ettekirjutuse
(ehitiste seadustamine) täitmise
tähtaega.
Otsustati mitte rahuldada isiku avaldust ja nõuda temalt sisse ettekirjutuse nr 279 nõude
mittetäitmise eest sunniraha
575,20 eurot (9000 krooni, ehitise seadustamine).
74 jäätmevaldajat vabastati
korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Kehtestati detailplaneering
Saku alevikus Pähklimäe tee 25
kinnistul.
Tänassilma külas asuva Koka katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kokatalu
tee 11, Kokatalu tee 2, Kokatalu
tee 3, Kokatalu tee 1 ja Kokatalu
tee 5 - kõik elamumaad; Kokatalu tee - transpordimaa; Kokatalu tee 7a - tootmismaa; Kokatalu tee 9 ja Kokatalu tee 7 - mõlemad maatulundusmaad.
Saustinõmme külas asuvate
katastriüksuste Õie tee 1, 2, 3, 4,
5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16,
Ristiku tee 1, 3 ja 11, Nõmme
tee 4, 6 ja 8 liitmise ja jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed: Õie
tee 5, Õie tee 3, Õie tee 1, Õie tee
4 ja Ristiku tee 11 - kõik elamumaad, Õie tee 12 - ärimaa, Ristiku tee 1- elamumaa 75%, ärimaa 25%, Nõmme tee 4 - elamumaa 75%, ärimaa 25%.
11 represseeritud isikut vabastati 2011. aasta maamaksust.
Saku valla 2011. aasta eelarve reservfondist eraldati 3172
eurot majanduse eelarvesse erakorralistest ilmastikuoludest
tingitud täiendava teehoolde
kulude katteks, 1747 eurot lasteaia Terake eelarvesse hoone katuselt lumekoristuse kulude katteks.
Tasuta anti kasutada 11.0131.05.2011 MTÜ-le Urban Style teisipäeviti kell 17.45-18.45
ja neljapäeviti kell 16.30-17.30
Saku Huvikeskuse peeglisaal
tantsutreeningu läbiviimiseks,
MTÜ-le TP Laulukool teisipäeviti kell 17-19 Kurtna Kooli lasteaia saal laste lauluringi läbiviimiseks, Eve Lutterile kol-
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mapäeviti ja neljapäeviti kell
19.30-21 Kurtna Kooli lasteaia
saal rahvatantsu treeningute läbiviimiseks, Aili Bretile esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
15.30-16.45 Saku lasteaia Terake saal laste lauluringi läbiviimiseks, MTÜ-le Ensil iga kuu
kolmanda kolmapäeva õhtuti
kell 19-20.30 Saku Huvikeskuse ruum nr 301 massaažikoolituse läbiviimiseks, Irene Kaljustele 11.01-31.05.2011 teisipäeviti kell 19-21 Saku Huvikeskuse III korruse saal joogatreeningute läbiviimiseks ning
seltsingule Gitanda 11.0130.06.2011 esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19.15-20.45 Saku
lasteaia Terake saal flamenkotreeningute läbiviimiseks, Ene
Rahuojale lasteaia Terake saal
11.01-31.05.2011 teisipäeviti
kell 15.4516.30 laste sportliku
treeningu ja 11.01-30.06.2011
kolmapäeviti kell 17-18 naisrahvatantsurühma treeningute
läbiviimiseks.
Otsustati sõlmida üürileping
MTÜ-ga Eestimaa Talupidajate
Keskliit 15.02.2011 kell 10-17
Saku Valla Maja II korruse saali
ja Saku Huvikeskuse III korruse
peeglisaali kasutamiseks ETKL
kongressi läbiviimiseks.
MTÜ-l Saku Valla Invaühing
ja Tõdva küla seltsingul lubati
2010. aastal mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetust kasutada 2010. aastal ära
jäänud tegevuste läbiviimiseks
2011. aastal.
18. jaanuari istungi päevakorras oli 16 punkti.
Eve Kurvitsale väljastati
müügipiletid 1.05-30.06.2011
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
taimede ja aiasaadustega kauplemiseks.
Vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot (3 krooni) kilomeeter otsustati hüvitada 3 erivajadusega lapse kooli- ja kojusõit õppeperioodil kuni 31.08.
2011.
Kolmele isikule otsustati
maksta ühekordset toetust seoses raske majandusliku olukorraga kokku 576 eurot (9012,44
krooni).
Üheksale isikule otsustati
anda Saku valla tänukiri.
Pikendati 1 ettekirjutuse
(ehitiste seadustamine) täitmise

Informatsioon detailplaneeringutest
SAKU VALLAVOLIKOGU 13.01.2011 otsusega nr 2 kehtestati
detailplaneering, mis sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, Saku vallas Kirdalu külas Tagamaa (71801:006:1067)
maaüksusel. Detailplaneeringu ülesanne on ehitusõiguse määramine elektrijaama rajamiseks. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
SAKU VALLAVALITSUSE 11.01.2011 korraldusega nr 43 kehtestati detailplaneering Saku vallas Saku alevikus Pähklimäe tee 25
(71801:005:0323) kinnistul. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on ehitusõiguse muutmine (lubatud ehitusaluse pindala suurendamine). Planeeritud krundile on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
SAKU VALLAVOLIKOGU 13.01.2011 otsusega nr 1 algatati detailplaneering, mis sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku vallas Saku alevikus Nurme tn 3a
(71801:005:1720) kinnistul. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on ehitusõiguse määramine sakraalehitise rajamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1500 m2
Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
SAKU VALLAVALITSUSE 18.01.2011 korraldusega nr 60 algatati
detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Tagadi külas
Kurtna aiand (71814:001:0520) kinnistu osal. Detailplaneeringu
koostamise ülesanne on kinnistu kolmeks krundiks jagamine ning
ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 5570 m2
Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Õigusaktidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Saku, Teaduse 1) ja Saku valla kodulehel dokumendiregistris
http://www.sakuvald.ee/168

tähtaega.
Pikendati ühe ettekirjutuse
(ehitiste seadustamine) täitmise
tähtaega ja määrati lammutamiskohustus.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Kiisa alevikus
Reval 7.
Algatati detailplaneering,
anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Tagadi külas Kurtna aiandi kinnistu osal.
Juuliku külas asuva Oskari
katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed: Oskari maatulundusmaa 60%, tootmismaa 40% ja 11 Tallinna ringtee transpordimaa.
Määrati Saku alevikus Tehnikumi tn 7 asuva elamu teenindamiseks vajalik maa ja erasta-

mise tingimused.
Anti nõusolek Jälgimäe külas asuvate Kaaga ja Harpe katastriüksuste piiride muutmiseks ja uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
4 represseeritud isikut vabastati 2011. aasta maamaksust.
Keelduti 3 isiku maamaksust
vabastamisest.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
28.12.2010 korraldusi nr 1064,
1066, 1067, 1068 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine”. 85 jäätmevaldajat vabastati korraldatud jäätmeveoga
liitumisest.
Saku Huvikeskusele väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba Saku alevikus Saku Valla
Maja tagusel territooriumil
23.01.2011 toimuva ürituse
„Saku lumelinna ehitus” läbiviimiseks (vastutab Liina
Hendrikson).
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Kuno Rooba - aasta Saku valla eesotsas
INNA MIKLI
21. jaanuaril 2010, täna täpselt
aasta eest, asus Saku vallavanema ametisse Kuno Rooba,
mees, kes aastatel 2001-2005
juhtinud Tapa linna ja hiljem, pärast ühinemist Lehtse ja Saksi
vallaga, 2005-2009 Tapa valda.
Uurisin, millised on esimese tööaastaga tekkinud muljed, mõtted.
Kuidas esimese tööaastaga
Sakus rahule jäid?
Aastale tagasi vaadates meenub
mitmeid asju. Sakku tulles ootas
uus, oma harjumuste ja traditsioonidega kollektiiv. Ka vald oli
võõras. Esimene poolaasta kulus sisseelamisele. Samas on
sellesse aastasse mahtunud ka
palju töist ja tegusat: koostöös
volikoguga valmis arengukava,
valmis uus mittetulundusühingute toetamise kord.
Tundub, et täna tean, kuidas
vald toimib, millised on inimesed, mida oodata ja kuhu edasi
minna.
Mis on sinu arvates Saku
valla suurimad plussid ja
puudused?
Sakul on logistiliselt väga hea
asukoht, suurepärane ühendus
Tallinnaga, ilus looduskeskkond, hooldatud põllumaad.
Siin on eesti inimesele hingelähedane elupaik, kus võimalik
pingelisest igapäevatööst puhata, energiat taastada.
Positiivne on tihe koostöö
naabritega, eriti Saue, Kiili ja
Kohila vallaga. Sellele on palju
kaasa aidanud osalemine Nelja
Valla Kogus ja tegelemine Nabala keskkonnaküsimustega.
Puudused on seotud ühistranspordiga - mõned piirkonnad
on jäänud nn ääremaaks, kust liikuma pääseda raske, Sakku saab
ainult Tallinna kaudu.
Vallas on tavatult suur hulk
endisi aianduskooperatiive,
millest osades elatakse täna aastaringselt. Paljud probleemid
tulevad sellest, et infrastruktuurirajatised kuuluvad sealsetele
krundiomanikele, kes nende
haldamisega tegeleda ei soovi.
Millised olid esimesel aastal
suuremad õnnestumised ja
ebaõnnestumised?
Õnnestumiste poole pealt meenub esimesena üks väike, kuid

positiivse lahenduse saanud asi
- Viljandi rongid hakkasid taas
Sakus peatuma. Usun, et paljudele elanikele on see oluline.
Suurematest tegemistest häiris korraldatud jäätmeveole üleminek. Tapal olen selle protsessi
kord läbi elanud ja arvasin, et
Sakus läheb lihtsamalt. Üllataval kombel nii ei olnud - inimeste harjumusi ja mõttelaadi
on raske muuta. Ka lepingupartner pole alustanud päris nii, nagu eeldasime.
Kas on olnud meeldivaid ja
ebameeldivaid üllatusi?
Meeldivalt üllatas, et Saku valla
inimesed on valmis nii palju
oma kodukoha heaks panustama, kodanikuinitsiatiiviga ära
tegema. Seda nii 1. mail „Teeme
ära“ üritusel kui igapäevaselt ja
pidevalt.
Mis aastaga tegemata jäi?
Kas sai tehtud midagi, mida
Sa ei julgenud oodatagi?
Nurme tänava äärne kergliiklustee pidi 2010. aastal valmis saama. Reaalsuses ei jõutud alustadagi.
Septembris kuulutasime välja korraldatud jäätmeveo riigihanke. Kartsin, et konkursile
järgnevad kohtuvaidlused ja
üleminek lükkub edasi. Aga
korraldatud jäätmevedu läks 1.
jaanuarist käima. Teine positiivne ootamatus oli, et saime nn
sooja õhu raha - Eesti saastekvoodi müügist saadud tulu kasutatakse Saku Tervisekeskuse
hoone energiasäästlikuks rekonstrueerimiseks.
Kas Saku vallas on midagi
sellist, mis võiks teistele omavalitsustele eeskujuks olla?
Kindlasti on eeskujuks volikogu
töörütm ja töökultuur - sisuline

töö tehakse ära komisjonides,
tänu sellele on istungid lühikesed ja konkreetsed.
Uhke võib olla ka Saku väga
professionaalse ametnikkonna
üle. Pigem on keeruline need inimesed ühte asja vedama panna.
Sa ei ole ühestki Sakus
võimul olevast erakonnast
ega valimisliidust, on see eelis
või teeb tööelu raskemaks?
See on pigem eelis. Mulle ei ole
oluline inimeste taust. Saan kõigiga ühtviisi rääkida. Võtan inimesi kui valgeid lehti, ei tee
vahet.
Kui palju oled oma
otsustustes vaba?
Vallavalitsus viib igal pool ellu
koalitsiooni põhimõtteid ja otsuseid. Nii ka Sakus. Vallavanema ülesandeks on igapäevane
juhtimine. Igapäevaellu ja -tegemistesse koalitsioon ei ole
sekkunud.
Kas „võõrana“ Saku vallavalitsust juhtida on kergem
või raskem?
Kindlasti lihtsam. Mul puudub
siinsete inimestega emotsionaalne side, nii on kergem otsuseid teha.
Mida kindlasti Sakus muuta
tahad?
Fundamentalistlikke muudatusi
vaja pole, pigem kosmeetilisi
parandusi. Õnneks on majanduslik seis selline, et eelarve
midagi pompoosset teha ei võimaldagi. Tuleb mõelda kainelt
ja majandada arukalt.
Aga mitmeid olulisi asju on.
Nii on valla kinnisvara poole
pealt vaja energiasäästuga tegeleda - et õhku ei kütaks. Personalipoliitikas vajab töötasude pool
ühtlustamist - sotsiaal- ja kultuurisektor on täna vaeslaste osas.

Millised on plaanid selleks
aastaks?
Plaanid tulevad valla arengukavast. Koos Saue vallaga rajame
Laagrisse Nõlvaku lasteaia, ehitustööd algavad sellel aastal.
Lasteaiale Päikesekild plaanime
juurdeehitust, loodetavasti saavad detailplaneering ja projekt
valmis ning jõuab ehitusega
alustada. Saku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekti kolmanda piirkonna ehituslepingule on
alla kirjutatud, usun, et tööd lähevad varsti käima. Loodan, et
ka teine piirkond saab hankega
peagi ehitaja. Ja ehk õnnestub
vallale erinevatest projektidest
raha veel juurde saada. Aasta
jooksul peaksid valmis saama
Nurme tänava äärne kergliiklustee ja kergliiklustee Tammemäelt Tallinna. Ja kindlasti tuleks sel aastal töötutega tegeleda, selleks projektipõhiselt raha
taotleda. Siin loodan ka heale
koostööle ettevõtjatega, kellelt
ootame praktikabaasi.
Millised on plaanid
järgnevaks kaheks aastaks,
kuni valimisteni?
Suurim soov on lasteaiakohtade
mure lahendada. Teine eesmärk
on seotud Kiisa vabaajakeskuse
rajamisega - sellele tuleks leida
rahaline kate. Suuri ja häid fonde, kust raha taotleda, ei ole.
Peame kombineerima, näiteks
oma kulusid vähendama või tulusid suurendama. Loodan, et
Saku mõisapargi projekt saab
rahastuse. Ning vallas tuleks
omandisuhteid täpsustada, et
poolikud arenduspiirkonnad
saaksid korda.
Sinu kodu on Tapal. Kui
palju pere jaoks aega jääb?
Möödunud aasta sundis isikliku
aja kasutamist läbi vaatama,
kontsentreerima. Mõnes mõttes
on see kasulik. Alguses oli muidugi harjumatu neli päeva nädalas perest eemal olla, aga täna
olen sellise elurütmiga harjunud. Ja suvel puhkas mu pere
Laulasmaal, siis sõitsin õhtuti
samuti sinna, saime koos olla.
Kas tegid Sakku vallavanemaks tulles õige otsuse?
Kui see valik sai tehtud, tuleb
pühendunult tööd teha. Arvan,
et ma ei ole ei iseennast ega
Saku inimesi petnud.
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Karu talu kinkis valla lasteaedadele puumänguasju
TOIMETAJA
VEERG

Euroaeg
Euroaeg - kelle poolt oodatud,
kelle poolt kardetud - on käes.
Juba nädal aega ei saa kauplustes enam kroonidega tasuda,
kuid midagi ei ole muutunud:
inimesed ostavad, mida vaja, ja
saavad hakkama. Hoiatused järjekordadest ja müüjate aeglusest olid ennatlikud - teenindajad toimetasid algusest peale
nobedalt. Küll aga läheb mõnel
ostjal sente otsides kauem aega mündid ju võõrad.
Eks paljud meist ole ju eurodega varemgi arveldanud, ükskõik, kas siis töölähetuses viibides või puhkusel olles. Aga komandeeringu ajal püütakse toime tulla lähetusrahade üldhulgaga, kas kaup Eesti mõistes
kallis või odav, pole nii oluline.
Puhkusereisil aga väga raha ei
loeta - puhkus ongi ju elumõnude nautimise aeg, mil võib endale rohkem lubada.
Täna eurodega Eesti kauplustes arveldades tekitab segadust
võrdlusmomendi puudumine me ei tea, kas küsitud summa on
suur või väike. Varem orienteerus igaüks, kes paremini, kes halvemini. Me teadsime, mis asjad
maksavad. Nüüd enam mitte.
Kas kohvipaki „õige“ väärtus on
3,83 või 3,45 või 3,07 eurot? Ei
tea. Ei ole veel meelde jäänud,
mis need hinnad on. Kolmest
numbrist koosnevat summat
enamik meist peast 15,6466-ga
korrutada ei suuda. Ja eurokalkulaatorit kasutavad igapäevaoste tehes vähesed. Kui aga näeme lugeda pisikest silti, kus 60
või 54 või 48 krooni, teame kohe. Paraku on paljude toodete
puhul krooniinfo pisut puudulik,
näiteks juustupakil on eurodes
nii konkreetse tüki kui kilo maksumus, kroonides vaid tüki hind.
On see kallis juust? Odav? Ei tea.
Nii olemegi veidi ebakindlad.
Palju maksab sama kaup teises
poes? Ei tea. On see kallimaks
läinud? Ikka ei tea.
Peagi jäävad eurosummad
meelde. Siis ebakindlus kaob.
INNA MIKLI

Läinud aasta lõpus näitas Tõdva küla Karu talu pererahvas oma talviseid isetegemisi väljapanekul
Saku raamatukogus. Näitusel olnud Rein Niguli meisterdatud puidust mänguasjad otsustas pere kinkida valla lasteaedadele. Teisipäeval, 18. jaanuaril andsid Niina Nigul ja Rauno Liivat (pildil vasakult
esimene ja teine) vallaraamatukogus kingituse Kurtna lasteaia, Saku lasteaedade Terake ja Päikesekild ning päevahoiuteenust pakkuva loovuskeskuse Saloke esindajatele üle. Loosi teel leidsid omaniku 16 toredat puust ratastega mängumasinat.
Mänguasjad on tehtud naturaalsest kuuse-, männi- või kasepuust ja immutatud linaõliga. 2 neist,
traktor ja auto, valmisid aga pere koolipoisi Rauno Liivati kätega. Terakese esindaja kutsus Rauno
lasteaeda oma meisterdamisoskust tutvustama, pealegi on lasteaial oma puutööpink olemas.

Saku valla ettevõtjad on oodatud osalema
2. veebruaril kell 18 Saku mõisas toimuval

Saku ettevõtete ümarlaual.
Päevakorras:
1. Saku valla arengukava - olulisemad ettevõtmised 2011.
aastal
2. Programmi „Investorteeninduse võimekuse tõstmine
kohalikul tasandil“ tutvustus (käivitas Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium koostöös EAS-iga).
Päevakavas võib tulla muudatusi.
Info telefonil 6712 405 või e-postil helemall.kink@sakuvald.ee

Mittetulundusühingute esindajatele
25. jaanuaril kell 17 Saku Vallaraamatukogus

projektiõpe Saku valla MTT fondist
toetuse taotlemiseks.
Osalejatel palun eelnevalt koostada taotlus (vastaval vormil) ning see kaasa võtta. Projektitoetuse taotluse vorm
on kättesaadav valla kodulehel www.sakuvald.ee/vormid
Räägime lahti projekti koostamise põhitõed, igaüks saab
õpitu põhjal oma projekti täiendada.
Info telefonil 6712 405 või e-postil helemall.kink@sakuvald.ee

26. jaanuaril kell 18
ootame 2011. aasta
sügisel kooli tulevaid
lapsi koos vanematega
Saku Gümnaasiumi
algkooli saali.
Lastel palume kaasa
võtta vahetusjalatsid ja
värvipliiatsid.

Vanematele:
 Õpetaja Kaire Põld „Las ma olla”
 Kooli psühholoog Ingi
Roos - „Laste abituse ja
meisterlikkuse
mustrid”

Lastele
toimub tund teemal ,,Talv”
Üritus lõpeb orienteeruvalt
kell 19.
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Tütarlaste lauluansambel, poiste
lauluansambel, Ut-Re-Mi 1.-2. kl
tüdrukute muusikastuudio,
Ut-Re-Mi 1.-2. kl poiste muusikastuudio, laste tantsuring

10.23 eurot (160 krooni) kuus

Mudilaste mängu- ja muusikaring

1.60 eurot (25 krooni) üks kord

Laste kunstiring (7-18aastased),
kunstikursus täiskasvanutele

18.21 eurot (285 krooni) kuus

Portselanimaali ring, algajad
Portselanimaali ring, edasijõudnud

15.98 eurot (250 krooni) kuus
7.67 eurot (120 krooni) kuus

Keraamika, lapsed (7-18aastased) ,
Keraamika, täiskasvanud

18.21 eurot (285 krooni) kuus
24.29 eurot (380 krooni) kuus

Kõhutants, algajad
Kõhutants, edasijõudnud

15.98 eurot (250 krooni) kuus
18.21 eurot (285 krooni) kuus

Poiste puutööring

12.78 eurot (200 krooni) kuus

Käsitöökursus täiskasvanutele

5.00 eurot (78.23 krooni) üks
kord

Inglise keele kursus (1 kord nädalas) 81.49 eurot (1275 krooni)
kursus
Pere teisele ja igale järgmisele
alaealisele lapsele kehtib vanema
avalduse alusel soodustus 50 %.
Ringi tasu makstakse arve alusel
ettemaksuna.

Massaaž ja ujutamine lapse arengu toetuseks
Nii nagu võimlemine on ka massaaž iidne teraapiaviis, mida võib
pidada inimkonnaga sama vanaks. Võimlemisel ja massaažil raviviisidel, mis on suunatud liikumiselundite harjutuste ja pehmete kudede mõjutamisele - on nii palju ühist, et neid võib vaadata
ühtse tervikuna. Lastemassaaž ja võimlemine aitavad paljude
hädade korral. Massaaž avaldab lapse organismile mitmekülgset
positiivset mõju:
 kiirenev lümfivool aitab paremini vabastada lihaseid ainevahetuse jääkidest;
 erinevate massaaživõtetega lõõgastab või toniseerib lihaseid;
 tugevdab immuunsüsteemi;
 parandab naha üldseisundit;
 leevendab seedehäireid;
 toetab lapse sensomotoorset arengut.
Uuringud on näidanud, et regulaarne massaaž mitte ainult ei
paranda füüsilist seisundit, vaid mõju on ka psühholoogiline.
Massaaž aitab luua sidet lapsevanemaga. Masseerimise ajal
saab alguse emotsionaalne kiindumus, mis kasvatab usaldust
ja lähedust lapse ja vanema vahel.
Lisaks massaažile võib lapse arengut toetada ujutamisega.
Vesi normaliseerib ja tasakaalustab närvisüsteemi, tugevdab
luude ja lihassüsteemi, arendab kopsumahtu ja rahuldab lapse
liikumisvajadust. Vesi on lapsele emotsioone tekitav, lõõgastav,
treeniv ja karastav keskkond.
Imikute masseerimise, võimlemise ja ujutamise eesmärgiks
pole mitte lapse kehalise arengu kiirendamine, vaid just eakohaste arenguvõimaluste realiseerimine. Massaaži ja ujutamisega võib alustada pärast 1. elukuud.
Lapse tervis ja normaalne areng on suures osas lapsevanema enda kätes. Lastemassöör ja ujutaja Marika Niinlaub ootab
teid koos lapsega Sakus massaaži ja Kurtnas ujuma.
Lisainformatsioon ja registreerimine telefonil 53 403 331 ja
www.razoone.ee.

MARIKA NIINLAUB

Saku Ajuka kolmandas
voorus saatis edu taas
üksnurmelasi
INGRID PÕDER

U

ue aasta esimene jõukatsumine mäluspordis oli
10. jaanuaril Saku Valla
Maja saalis, kus vastamisi 10
sügisel alustanud valla mäluspordivõistkonda. Huvikeskuse
korraldatav turniir Saku Ajukas
oli jõudnud kolmanda vooruni.
Tuntud kilvari Mart Vellama
poolt juhitud ja põnevalt kulgenud mängus said liidrirollis olla
nii võistkond Metsanurme kui
Imelised, võitjaau pälvis pärast
30 küsimust siiski Üksnurme.
Juba kolmanda vooruvõidu võtnud tiimis löövad kaasa Aase
Sammelselg, Mariann Lugus,
Vello Tõnso ja Jaan Loide. Teine koht kuulus võistkonnale Õlmarid (Margus Müür, Urmas
Lipso, Tarmo Viil, Rain Reiman, Peeter Siim) ja kolmas
Metsanurmele (Enn-Toivo Annuk, Peeter Leidmaa, Anneli
Kana, Eve Annuk).
Esialgselt väljakuulutatud
punktiseis muutus mõnevõrra.
Korraldaja Ave-Maria Bani sõnul tekitas vaidlusi 13. küsimus
„Aastal 1060 tehti maatasa Baltikumi vanim linn Tartu (tollal
Jurjev), mille oli 1030. aastal
asutanud Kiievi suurvürst Jaroslav Tark. Kes olid linna hävitajad?“ Mängujuhi-poolne vastus
oli saarlased, Õlmarid pakkusid
vastuseks eestlased. „Tegelikult
tehti Tartu maatasa hoopis 1061
ja õige vastus on sossolid. Nimetus sossolid võib aga kehtida
kõigi eestlaste kohta. Nii muutis
vaidlus õige pisut võistkondade
punktisummat: õigete vastustena läksid arvesse ka kõik need,
milles vastati lihtsalt eestlased.
Nii said 2 punkti õige vastuse
eest ka võistkonnad Õlmarid,
Nobodi, Üksnurme ning Müür
ja Viil. Pärast väikesi ümberkorraldusi mängutabelis jäid VIVII kohata jagama võistkonnad
Huvikas ja Nobodi. Esikolmik
aga ei muutunud, vooru võitis
36 punktiga Üksnurme,“ selgitas Ave-Maria Ban. Õlmaritele
ja Metsanurmele kuulusid vas-

tavalt 32 ja 29 punkti, neljandana tihedalt kannul püsinud Imelised teenisid 28 punkti.
Täielikku punktitabelit saab
vaadata huvikeskuse kodulehelt
www.sakuvald.ee/huvikeskus.
Et mängujuhid on vahepeal
kandnud koondtabelisse ka kohapunktid, on pärast kolmandat
vooru juba põnev võistkondade
turniiriheitlust jälgida. „Otsustasime, et sarnaselt eelmistele
aastatele läheb arvesse I koha
puhul 20 punkti, II koha puhul
18, III koha puhul 16 jne punkti.
Maikuus lahutatakse iga võistkonna punktisummast maha kahe kõige kehvema mängu tulemused,“ rääkis hindamissüsteemist Saku huvikeskuse kultuuritöötaja Ave-Maria Ban.
Mälumängu neljanda vooruga 7. veebruaril jõuab Saku Ajuka neljas hooaeg poole peale.

NII KÜSITI:
1. Kes või mis on kabeljoo? Kas
a) hobukaarik, b) pikkusühik, c)
atlandi tursk?
5. Kes olid 2010. aasta Eesti parimad saalihokimängijad (mees ja
naine)?
14. Mille poolest on eriline Eesti
krooni 15. aastapäevaks välja
lastud 100-kroonine münt, mille
autoriks on Ivar Sakk? Mündi
teeb eriliseks asjaolu, et maailmas oli analoogiline varem
vermitud vaid Suurbritannias.
17. Kui suvel Eestimaa veetemperatuure võrrelda, siis pea alati
on kõige soojem vesi Vanamõisa järves. Millises linnas asub see
järv? Vihjeks veel, et linnas on
Raudtee tänav, ehkki raudteed
pole seal kunagi olnud, seal
tegutseb ka Pigilinna hotell.
23. Mille poolest on maailmas
ainulaadne Ukraina linna
Užgorodi lennuväli?
Vastused: 1. c) atlandi tursk. 5.
Henrik Talme ja Saku tüdruk Liina
Üksik. 14. Münt on kolmnurkse
kujuga. 17. Tõrva. 23. Kõik startivad ja maanduvad lennukid teevad seda võõra riigi territooriumilt
(Slovakkia piirini on 100 m)

Saku Huvikeskuse ringide ja
kursuste osalustasud
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Laste sündide pidulikule tähistamisele Saku mõisas pandi traditsiooniline punkt - ühisele pildile
koos vallavanemaga kogunesid kõik vastuvõtul osalenud pered. Fotod:

E

simene Saku valla laste
sündide pidulik tähistamine sel aastal sai teoks
7. jaanuaril. Traditsioonilisele
vastuvõtule Saku mõisa saali oli
vallavanem Kuno Rooba kutsunud koos vanematega 38 pisipoissi ja -tüdrukut, kes ilmavalgust näinud 2010. aasta augusti
keskpaigast poole novembrini.
Kohale tuli küll vähem: talvised
ilmaolud seadsid omad piirid.
Kui lumesajuse reede südapäeval oli auväärse saali lühtrisäras 24 peret oma pesamunaga
istet võtnud, avas vallasekretär
Karin Tenisson-Alev hellade
luuleridadega vastuvõtu. Tutvustanud kena tava öelda pidulikus õhkkonnas uutele vallakodanikele tere tulemast, rääkis ta
sellestki, et siiani kolm korda
aastas aset leidnud vastuvõtt jätkub uuest aastast nelja üritusena
- valda sünnib rõõmustavalt palju lapsi ja nii kipub mõisasaal
kitsaks jääma. 2010. aastal
sündis Saku valda 141 last, neist
75 poissi ja 66 tüdrukut.
Värskeid lapsevanemaid õnnitles ja tunnustas pere juurdekasvu eest vallavanem Kuno
Rooba. Lumerohkusest, mis
röövib oma osa valla rahakotist,
ei saanud tervituskõnes mööda
vallavanemgi, kuid ta kinnitas,
et laste ja noorte jaoks vallal ra-

ha on. Pisipere rohkus on toonud kaasa lasteaiakohtade nappuse. „Pooleteise aasta pärast,
kui teil reaalne vajadus, on meil
olukord lahenenud,” lubas vallavanem ja soovis: „Olge tublid
lapsevanemad, leidke lapse
jaoks aega, kuulake ta ära, rääkige talle muinasjuttu, siis kasvab tubli laps teie peresse, tubli
kodanik Saku vallale ja Eesti
riigile.”
Sünnikoha meenutamiseks
anti tillukestele vallakodanikele
koos lilledega üle traditsiooniline kingitus - Saku valla logo kujutav hõbedane ripats ja valla
vappi kandvad dokumendikaaned.
Muusikalise tervituse viie toreda lauluga tõid päevakangelastele lasteaia Päikesekild Piibelehe rühma vahvad laululapsed. Vastuvõtu kontserdiosas
kõlas vaimustav klaveri- ja
flöödimuusika ning ansamblilaul Saku muusikakooli õpilaste
ja õpetajate esituses.
Saku valla traditsioon kutsuda värsked lapsevanemad vanasse väärikasse mõisahoonesse, et üheskoos rõõmustada väikeste inimeste ilmaletuleku üle,
on varsti kuus aastat vana. Sünninumbrid vallas on kasvuteel
ja ilusal taval kõik eeldused elujõuliseks jääda.

Tere
tulemast,
väikesed
vallaelanikud!
Muusikaline tervitus kõlas
Päikesekillu laululastelt ning
Saku muusikakooli flöödi- ja
klaveriõpilastelt (pildil) 

Vallavanema õnnitluse võtavad vastu tillukese Nora Evoleti vanemad.
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Saku Valla Majas kõlas keelpillimuusika

15. jaanuaril peeti Saku Valla Maja esindussaalis keelpillipäeva: esinema tuli Harjumaa
Keelpilliorkester. Juba kolmandat korda toimunud ürituse eestvedaja ja Sakku tooja on
muusikakooli viiuliõpetaja Sirje Müller, kelle õlul ka Harjumaa Keelpilliorkestri kontsertmeistri kohustused.
Saku publiku ees astus kõigepealt üles orkestri noorem koosseis Reet Leinuste juhendamisel. Mängiti 4 pala, enim elavust tekitas Rodgersi muusikalist tuntud Austria
rahvalaul “Edelweiss”. Seejärel astusid publiku ette Saku muusikud. Kitarriõpetaja
Julia Kahro-Reinman ja tema õpilased Krõõt Jaakson, Eva Paula Pukk, Eilike Joost ja
Lisanna Männilaan (külaline Tallinna Muusikakoolist) esitasid kolm huvitavat ja heatasemelist rahvalaulutöötlust. Saku pisikestest viiuldajatest näitasid oma oskusi Arianna
Sofia Jater ja Grete Daut. Sirje Müller aga rõõmustas kuulajaid Toselli „Ööbiku serenaadiga”, klaveril saatis Sirje Subbe-Tamm.
Kontserti teises osas astus üles Harjumaa Keelpilliorkestri vanem koosseis, professionaalselt mängiti Bachi, Šostakovitši, Brahmsi loomingut, kuid ka Tõnu Kõrvitsa
„Kaanonit”, mille peaettekanne tuleb suvel laulu- ja tantsupeol. Dirigeeris Hando
Põldmäe, ühte Sibeliuse lugu juhendas orkestris tšellistina tegutsev ja dirigeerimist
õppiv Liina Raat.
Keelpillimuusika kontsert sobib Saku Valla Majja imehästi ning publik on ürituse
omaks võtnud. Loodetavasti traditsioon jätkub ja muusikud leiavad ka järgmisel aastal
võimaluse Sakus esineda.

Mart Aru fotod Alpi-reisist raamatukogus
Mullu augustis viis rännutee sakulase
Mart Aru mägedesse. Nüüd on kogenud reisimehe poolt jäädvustatud parimad vaated ja huvitavamad hetked
matkast jõudnud fotonäitusele vallaraamatukokku Saku Valla Majas. Paar
nädalat tagasi avatud väljapanek “Pilte reisilt Itaalia, Šveitsi ja Prantsusmaa
Alpidesse” koondab 20 vaimustavat
kaadrit - imelised mäed, majad tikutopsidena orgudes, uskumatult kitsuke tee kaljude vahel, põneva nurga alt
pildistatud inimesed mägiasulate rahulikus atmosfääris, iseäralikud detailid linnamaastikus. Mart Arule oma-selt
on pildiallkirjad inforohked. Autor ise
hindab enim asjaolu, et tal õnnes-tus
3000 meetri kõrguselt selgelt pil-dile
saada Euroopa kõrgeim tipp Mont
Blanc - tavaliselt olevat mäetipp pilvedesse mähkunud.
Hea silma ja sõnaga fotomeistri rännu- ja looduspilte palju kordi nautinud
sakulased võivad Alpi-näitust vaadata
veebruari lõpuni. Lisaks suurepärasele
elamusele on vaatajail võimalus kaasa
saada ka vastupandamatu reisipisik.

Riin Uusna krooniti läinud aasta sügisel Disco
dance freestyle’i Euroopa meistriks. Erakogu

Silmapaistev ja
mitmekülgne
noorsportlane
Riin Uusna
GERT-KRISTJAN RUNGI

K

oos venna Rannariga
2010. aasta parimaks Saku Gümnaasiumi sportlaseks valitud Riin Uusna on
elu jooksul tegelenud mitmete
erinevate spordialadega. Isa ja
venna eeskujul isegi mootorratta selga istunud, kuid need sooritused on jäänud lühikesteks Riinu tsikliga sõitmine väga ei
köida. „Ega ma sellega hästi
hakkama ei saa ka, õpeta palju
tahad, ja kukkumist ma kardan
samuti!“ kommenteerib ta ise
mootorrattaga sõitmist. Ometi
on tal annet paljudele teistele
spordialadele. Juba kuueaastaselt alustas Riin ilurulluisutamisega. Seitsme aasta jooksul noppis praegune Saku Gümnaasiumi 10.b klassi õpilane lisaks
rohketele Eesti meistrivõistluste medalitele grupiga 2006. aastal ka Euroopa meistritiitli. 

Parimad
tulemused
Disco dance
freestyle’i EM
- 1. koht 2010
Disco dance
solo World
Cup 2010 5. koht
Disco dance
solo EM 11. koht 2010
Ilurulluisutamise EM 1. koht 2006
Ilurulluisutamise EM 6. koht 2005
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 13aastaselt vahetas tüdruk,
kes usub, et ükski päev tema
elus pole möödunud sõnata
mootorratas, ala ning sellest
ajast pühendub ta tõsiselt eestlastele küllaltki võõrale spordialale, mil nimeks disco dance.
See tantsustiil keskendub kiirele muusikarütmile ja liigutustele, painduvusele, kõrgetele
hüpetele, võistlejatel on sädelevad kostüümid ja kõrged soengud. Riin tegeleb ka disco dance
freestyle’ga, mis erineb selle
poolest, et seal on lubatud teha
akrobaatilisi liigutusi, näiteks
saltosid ning ilma käte abita
hundirattaid. Disco dance on
ala, kus igasugune akrobaatika
keelatud, kuid muusika rütm
ning kava pikkused alluvad samale reeglistikule.
Aastate jooksul on Riin kogunud mitmeid medaleid põhialal,
milleks disco dance, enda jaoks
hinnatuima, väga silmapaistva
tulemuse saavutas Saku neiu
aga möödunud aasta 21. oktoobril Taanis, tulles disco dance
freestyle`i Euroopa meistriks.
„Kuna konkurents oli võistlustel väga tihe, siis ei julgenud ma
võidust unistadagi. Läksin ja tegin, mida suutsin, andsin endast
parima. Autasustamisel olin
äärmiselt üllatunud, kui võitja
välja kuulutati,“ selgitas Riin
üllatusmomenti lõputseremoonial. Võistlusteks valmistudes
kulutatud higi ja vaev olid end
kuhjaga ära tasunud.
Disco dance ei ole kerge spordiala ja seda tõendab ka treeningute arv: Riin harjutab viiel
korral nädalas VAT tantsustuudios. Suurema osa trennidest
viib läbi Jaanika Pusse, kuid
kord nädalas toimuvad Marina
Muri näpunäidete järgi ka akrobaatikatunnid. Kooliperioodil
on trennide kestuseks tavaliselt
vähemalt 1,5 tundi, koolivaheaegadel aga minimaalselt kolm
tundi. Ühe hariliku treeningu
juurde käib soojendus, lihaste
treenimiseks vajalikud harjutused ning umbes pool trenni ajast
kulub kava õppimiseks ja täiustamiseks. Kiiduväärt on see, et
Riin mõtleb oma võistluskavad
ise välja, treener aitab neid veelgi perfektsemaks muuta. Peregi
on Riinu toetanud, ema käib
võimaluse korral igat võistlust
ise kohapeal vaatamas ja tütart
toetamas.
Kiiremad perioodid on Riinul

21. jaanuar 2011

Sakus hakatakse
korvpallielu
edendama

Disco dance on
spordiala, mis
keskendub kiirele muusikale,
painduvusele ja
kõrgetele hüpetele, keelatud
on aga akrobaatika. Võistlejad kannavad
säravaid kostüüme ja kõrgeid soenguid.
Riin tegeleb
lisaks ka disco
dance freestyle’iga, kus lubatud teha akrobaatilisi liigutusi, nt saltosid
või hundirattaid. Piltidel
hetked Riinust
võistlustel.

18. jaanuaril kohtusid Saku
mõisas Marek Linnutaja,
Markko Arro, Andres Kukk,
Tarmo Sikk ja Lauri Tarlap mehed, kes muretsevad Saku
korvpallielu tuleviku pärast. Et
seada kindlad sihid ja hakata
korvpallielu edendama, otsustati luua mittetulundusühing korvpalliklubi. Kuid eesmärgiks on ka vallas sporti laiemalt
propageerida ja seada kindlad
sihid, mille poole püüda. Tegeleda tahetakse nii laste kui täiskasvanutega. Mittetulundusühing luuakse juba lähinädalatel, momendil tegeletakse põhikirja koostamisega. Kõik, kes
asjast huvitatud, on oodatud
kaasa lööma. Informatsiooni
saab Marek Linnutajalt telefonil
50 51 111 või Markko Arrolt ekirjaga markkoa@hotmail.com.
Põhjustest, miks mittetulundusühing luuakse, plaanidest,
millega korvpallielu edendajad
tegelema hakkavad, ja tulevikueesmärkidest saab üksikasjalikumalt lugeda Saku Sõnumite
järgmisest numbrist. Leheveergudel ilmub ka teade asutamiskoosoleku kohta.

Fotod: erakogu

Ülevaate Nabala
keskkonnaprobleemidest leiab
valla kodulehelt
kooliaasta alguses ja lõpus, siis
toimuvad tähtsad rahvusvahelised võistlused ja tuleb saavutada tippvorm. Üle Euroopa võtab
Riin aasta jooksul osa 3-5 võistlusest.
Kuigi tegemisi on palju, vaba
aja puuduse üle Riin ei kurda:
gümnaasiumis õppimise ja igapäevase treenimise kõrvalt jääb
tal aega ka puhkamiseks ning
muude hobidega tegelemiseks.
Algkooliaegadest saadik on
neiule meeltmööda olnud hobustega ratsutamine.
Tantsimises on Riinu üheks
suureks eeskujuks Ameerika
koreograaf Mia Michaels. „Tema olemus ja koreograafia on
lihtsalt vaimustavad,“ selgitab
Riin. Lisaks on eeskujudeks paljud maailma tipptantsijad, kes

on tippu jõudnud tänu oma suurele soovile teha seda, mis neile
tõeliselt meeldib.
Saku Gümnaasiumi silmapaistvaima naissportlase lähiaja
suurimaks eesmärgiks on juuni
alguses Poolas toimuvatelt
Euroopa meistrivõistlustelt
ning septembris Saksamaal aset
leidvatelt maailmameistrivõistlustelt heade tulemustega tagasi
tulla. Varem on Riin pressile
öelnud, et tema siht on saada
maailmameistriks, loodetavasti
saab see soov täide juba sel aastal. Pikemas perspektiivis soovib Riin laiendada disco dance’i
kui tantsustiili populaarsust
Eestis. Tema unistus on meelitada sellele alale veelgi rohkem
tantsijaid ja professionaalseid
treenereid.

Viimastel aastatel on üsna tihti
juttu olnud Nabala karstialast,
Tuhala Nõiakaevust ja kaevandusfirmade plaanidest suur osa
Harju- ja Raplamaast üles kaevata. 2005. aasta sügisel loodi
Nabala Keskkonnakaitse Ühing,
2010. aasta kevadel kohtusid
Kiili, Kohila, Kose ja Saku vallavanemad, et alustada ühist tegevust plaanitavate lubjakivikarjääride rajamise vastu. Tarmo Vaik saatis ajalehele pika ja
põhjaliku artikli Nabala piirkonnaga seotud keskkonnaprobleemidest ja neid käsitlevatest materjalidest, paraku on aga lehepind piiratud. Ülevaade on kättesaadav Saku valla kodulehel
www.sakuvald.ee nime „Nabala
lubjakivimaardla kronoloogia”
all.
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Hokimäng ja seda õues
ALLAN ARJUT

E

ile (16. jaanuaril - toim)
naasti jäähoki alguslätete
juurde. Aega, kus ei olnud
veel moodsaid jäähalle, olid talv,
mehed ja litter. Ning jääplats,
kus selgitada parim. Tänavu on
Martin Uudekülli eestvedamisel käima lükatud uudne hokisari, mille eripäraks on, et mängitakse looduslikul jääl ehk
õues. Poisikesena on paljud
meist just niimoodi litrit taga ajanud. Ning selle sarja moodustamisega on üks ring taas sulgunud. Kaasa lööb algse plaani kohaselt 7 meeskonda ning mängitakse kahes alagrupis. Eile alustasid Sakus Saku, Uudeküla ja
Aruküla hokimehed. Teises grupis osalevad Jõgeva, Äksi, Rõuge ja Valga võistkonnad. Isegi
maailma suurima hokiliiga
NHLi suurimaks kaubamärgiks
on täna saamas Winter Classic
ehk kohtumised välijääl. Mäng
on naasnud oma juurte juurde!
Ning seda vahvam on sellise
turniiri sünd Eestis.
Sakus tulid esmalt jääle kohalik meeskond ja Aruküla
PMK. Võit jäeti koju tulemusega 3:0. Päeva teiseks mänguks
tuli Aruküla vastaseks Uudeküla HKU. Aruküla meestel andis
tunda jalgades veel avamäng ja
tulemuseks oli Uudeküla 4:0
võit. Päeva viimane mäng oli
siis omamoodi minifinaal, kus
kohtusid avamängude võidukad
meeskonnad ning taas oli pidu
korraldajate tänavas - 4:0.
Kohale tulnud 40-50 hokifänni said väärt elamuse. Väljas olnud üle kümne pakasekraadi lõid

Uudse hokisarja, Loodusliku Jää
Hokiliiga esimene kohtumine
peeti Saku jääväljakul. Mõõtu
võtsid Saku, Uudeküla ja Aruküla hokimehed. Saku Jäähoki
Klubi korraldatud avaturniiri
võitsid sakulased. Parimateks
mängijateks tunnistati värava
tühjana hoidnud väravavaht
Marek Leet ja 3 tabamusega
väljakumängija Kert Aedla Saku
meeskonnast. Meie meeskonna
poolt viskasid väravad mängus
Saku - Aruküla noormängija
Kert Aedla (2) ja Tarmo Rättel;
mängus Saku - Uudeküla Indrek Vinkel, Kert Aedla, noormängija Argo Sikk ja Anti Tõnisson. Piltidel hetked esimesest mängust. Fotod:

sellise mõnusa talvetunde, et
võistlust võib pidada igati kordaläinuks. Korraldaja Martin
Uudeküll kinnitas ka, et üritus on
igati õnnestunud ning huvilisi
tuleb juurde. Valtuski on jääplats
ja Pärnu mehed tahavad kampa
lüüa. Eelmisel talvel loodusjääl
toimuva turniiri idee sündis ja
nüüd on see käima läinud. Mehed ise jäid rahule ja lahingud
jääl olid ka kõvad. Ning õhtul

kodupoole sõites märkas mees
Aegviidus korvpalliplatsil kümmekonda noormeest viis viiele
hokit tagumas - poistel varustus
seljas ja puha! Tegemise rõõm ja
mäng - see on ju kõige alus. Ning
järgmisel nädalal kogunevad
samad „mansad” juba Arukülas.
Nädalake on aega plaani pidada
ning ridu korrastada, et saada
magusad revanšivõimalused.
Loota jääb vaid ilmataadile,

et mõnusat talveilma jaguks pikemalt - muud takistust selliste
hokilahingute toimumiseks ei
olegi. Välijää üle kolme-nelja
sellise mängu korraga vastu ei
peakski. Siin ei ole ju super
Zambonisid, kuid see polegi
eesmärk. Vahva talveelamus ja
möll - seda oli küllaga. Jäi see
kogemata? Ega siis muud kui
sammud nädalalõpuks Arukülla, seal mängitakse jäähokit!

Suusamaja ootab talispordisõpru!
Detsembri lõpus avati Saku raudteejaama lähedal valgustatud
suusaraja ääres majake, kust saab rentida suusavarustust. Soojakust
ehitatud suusamajas tegutseb hooldemeister Arne Zirk, kes pakub
sooja teed ja aitab suuski määrida. Hommikupoolikuti kasutavad
majakese teenuseid eelkõige õpilased - suusatundi pääsevad nüüd
ka need, kel endal varustust pole. Õhtupoolikul ootab aga Arne Zirk
kõiki sakulasi, suusamaja on avatud teisipäevast reedeni kell 1821, laupäeviti ja pühapäeviti kell 11-16. Lisainfot saab telefonil
52 87 459.
Alates teisest koolinädalast on õpilased suusamajas usinad suuskade-keppide-saabaste laenutajad. Ka 20. jaanuaril käis varustuse soovijaid suusamajas päris palju, pildile jäid 9. klasside poisid-tüdrukud. Foto:
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KUHU
MINNA

JAANUAR

21. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on telemees Peeter Võsa.

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

VEEBRUAR

5. kell 11
Saku Huvikeskus 10 - laste
karnevalihommik Saku Valla
Maja III korrusel ja suures saalis.
Lastel palutakse tulla kostüümides. Kell 13.30 kontsert.

7. kell 16.30
Saku Ajukas noortele (6.-9.
klass) Saku Noortekeskuses.

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

10. kell 19
Muusikasalong Metsanurme
Rehetoas. Esinevad Merike
Mõksi-Susi ja Ndioba Gueye.
Vt lk 16

13. kell 18
Salongiõhtu “Vivaldi, Casanova ja Veneetsia” Saku Valla
Maja saalis. Esineb barokkansambel Corelli Consort. Vt lk 16
NÄITUSED
Vallaraamatukogus Teaduse 1
August Soomre joonistuste
näitus “Igapäevased elulõigud”
Mart Aru fotonäitus “Pilte
reisilt Itaalia, Šveitsi ja Prantsuse
Alpidesse”
Karu talu näitusmüük: Rein
Niguli puidust mänguasjad.
Näituselt saab mänguasju tellida.
Saku Gümnaasiumis
Kristin Reimani (11. klass) akvarellid, pliiatsi- ja arvutijoonistused

Esiemade käsitööoskusi hoiti Sakus
alles ka okupatsiooniaastatel
EVI JOHANDI
1940. aastal oli Eestis 568 maaja perenaiste seltsi, milles osales
40 000 naist. Nende töö viljaks
olid lille- ja viljapuuaiad talude
ümber, kootud kangad, teadmised tervishoiust, toiduvalmistamisest jpm.
Vene okupatsioon lõhkus
kõik selle, sest vallutajad kartsid
inimeste kooskäimisi ja ühiseid
arupidamisi.
Üle paarikümne aasta tegutses Sakus Eesti Maaviljeluse
Instituudi juures kodundusklubi
EMMI, mille tööst võttis osa üle
70 naise. See oli üks esimesi
omataolisi ENSV-s, kus püüti
taaselustada esiemade käsitööoskusi.

Kodundusklubi üritustel korraldasid naised tihti ka loteriisid.
Loosilauale pandi igapäevaseks eluks vajalik, kõik oma kätega
tehtud. Pildil Eve Ader (vasakul) ja Liivi Seinre. Foto: erakogu

Lummav kangakudumine dega.
Et aeg oli vaene ja kõike tuli ise
teha, sai kohe hoo sisse kangakudumisring, kus Aime Tamme
ja Helle Milva juhendamisel
valmisid kirevad kaltsuvaibad,
kalavõrgust põrandakatted, rahvariideseelikud, õlasallid, padjakatted ja muu. Tolmunud kangasteljed tiriti alla vanaemade
pööningutelt, sest uusi kuskilt
saada ei olnud. Nupukad mehed
tegid neist uuesti kasutatavad
tööriistad. Tagantjärele paneb
imestama kudujate leidlikkus
materjali otsimisel. Kalurite
käest saadi võrguräbalaid, mis
värviti ja ribadeks lõigati. Neist
said põrandariided, mida koi ei
söö ega tallamine kuluta. Ja on
pea eluaegsed. Pealegi omanäolised. Materjali saadi ka sukavabrikust, Maratist, Mistrast ja
isegi prügimäelt. Saku kodudel,
kus elasid ringiliikmed, oli
igaühel oma nägu, sisustatud
klubis kootud vaipade ja patja-

Õige on, et kasin aeg ja poelettide ahtrus paneb naised tegutsema. Nii ka meie klubis
õpiti korvipunumist, lilleseade
tegemist, õmblemist ja toiduvalmistamist. Viimane oli eriti
raske, sest toiduaineid ei olnud
saada. Ja kui palju oli nuputamist ja välkideid, mis tulemust
igati väärisid! Road söödi üheskoos ära ja menüüd raiuti retseptiraamatutesse, mida aastate
jooksul ilmus trükist tosinkond.
Menu oli ka meie mahlapressil,
mille lasime kohalikus töökojas
valmistada: õunamahla käis
pressimas ka aleviinimesi.
Sissetulekut saime piparkookide ja jõuluatribuutika müügiga jõululaatadel. Oleme taimi ja
kaltsuvaipu müünud Saku laadal, korraldanud suuri näitusi
Saku näitusepaviljonis, kus alati
oli olemas ka loterii. Need näitused olid üle Eesti kuulsad, sest
reklaami tegime raadios ja maa-

Tähelepanu, käsitööhuvilised! Saku Huvikeskuses (Teaduse 1,
ruum 301) 25. jaanuaril ning 1. ja 8.veebruaril kell 18 SIIDIMAALI ÕPITUBA
Juhendab Riina Valvik Rapla Kunstiseltsist
Kursuse käigus valmivad erinevas tehnikas siidimaalid. Osalustasu 5 EUR/kord.
Eelregistreerimine: tiina.laube@rescue.ee Info telefonil 51 00 434.
Kõik vajalikud vahendid ja materjalid kohapeal saadaval. Kohapealt saab osta siidimaali
toorikuid. TULE AVASTA SIIDILE MAALIMISE ERINEVAID VÕTTEID!

konnalehes.
Iseseisvus aga lõpetas klubi
eksisteerimise, sest ruumide
eest nõuti üüri ja kogu elukorraldus hakkas alluma mammonale.

Vaim ei jäänud unarusse
Peale praktilise tegevuse oli
klubil ka vaimu virgutamise
pool. Meil käisid esinemas kirjanikud, esoteerikud, ajaloolased, ehte- ja moekunstnikud.
Igal sügisnäitusel kunstihoones
oli juhiks kunstikriitik. Külalisi
kostitama õpetas meid Maimu
Eesmaa TPI-st. Ta soovitas teha
kapsasupipidusid ja pannkoogiõhtuid. Palju huvitavat kuulsime ka lauakatmisest, meelde
jäi, et kokteililaua lina ja kardinad võiksid olla ühte värvi.
TV saatesse „Vaata kööki” kutsus meid saatejuht Lilian Kosenkranius, kes käis saate tegemise eesmärgil 4 korda Sakus. TV-s näidati ka Saku kortermajade koridore, kus maas
omakootud kilevaibad, sel ajal
haruldus. Tolleaegsed trepikojad olid ju enamikus räpased.
Tänases Eesti vabariigis
peaksid naisühingud peale näpuosavuse tegelema ka aatelise
tööga. Kokkutulekutel peaks
rääkima naise osast rahvusliku
kodu loomisel. See on praegusel
äriajamise ajal väga tähtis.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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In memoriam

MIS
JUHTUS

Vello Juurik

G4S Eesti

1. jaanuar 1928 - 12. jaanuar 2011
Vello Juurik andis Saku haridusellu suure panuse. Ta sündis
1. jaanuaril 1928. Õpetajakutse
sai ta Tallinna Pedagoogilise
Instituudi matemaatika-loodusteaduskonnast, lõpetades geograafina.
Vello Juurik tuli Saku 8-kl
Kooli direktoriks 1. septembril
1965 ja oli selle ametis pea
kakskümmend aastat - 1. septembrini 1984. Endine direktor
Anna Järv pärandas talle koolimaja poolelioleva teise juurdeehituse ja hästi töötava kooliaiandi koos kasvuhoonetega.
Vello Juuriku juhtimisel algas
hästi töötavas koolis pidev muutuste aeg. Valminud juurdeehitusele oli vaja uut inventari, õppevahendeid kabinettide sisustamiseks. Saku elanike arv kasvas, tekkis vajadus ehitada uus
koolihoone. Aga raha ei olnud.
Lõpuks valmis selle ajastu kohta hea projekt, aga ehitajad olid

MÜÜA KUIVAD
KAMINAPUUD

Lepp 2.40 eurot kott (45 l).
KUIVAD KÜTTEKLOTSID
2 eurot kott (60 l).
Hind koos transpordiga Sakus
ja lähiümbruses!

Tel 51 52 160

TEEVEN PUIT OÜ
Müüa laias valikus

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

halvemast halvemad, nendega
oli lõputuid sekeldusi. Nii käis
Vello Juurik iga päev varahommikust hilisõhtuni neid kontrollimas. Uue koolimaja piduliku
avamisega 31. Jaanuaril 1977 ei
lõppenud mured kaugeltki, vaid
algas ehituspraagi parandamine
ja sisustuse muretsemine. See
oli aeg, mil kogu kooli kollektiiv pingutas ega lugenud töötunde. Siis selgus, et Vello Juurik oli suurepärane majandusmees, kes suutis defitsiidioludes välja võidelda kõik vajaliku.
Vello Juuriku juhtimisel oli
koolielu rahulik, töökas. Direktor armastas korda ja ilu ning
nõudis seda järjekindlalt ka teistelt. Kooliruumid pidid olema
heledad, seinalehed-stendid
kaunilt kujundatud. Vello Juurik
süvendas meis kõigis teadmist,
et Saku kool on parim. Nii tulimegi mitmel korral võitjaks nii
rajoonis kui vabariigis.

Õpetajatesse suhtus Vello
Juurik lugupidavalt, ei unustanud kunagi nende tähtpäevi. Tal
oli suurepärane läbisaamine Saku asutustega, abi oli ikka vastastikune.
Kakskümmend aastat on koolielus pikk aeg. Tema jaoks oli
see pidev arenemine, uuenemine, edasiminek. Koolipere kasvas selle aja jooksul arvuliselt
ligi kolm korda.
Vello Juurikuga koos töötatud aastatest jäävad helged mälestused.
ALMA KALLION

Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
24.01 08.00-17.00 Laskeharjutus 1.02 09.30-17.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
25.01 08.00-17.00 Laskeharjutus
2.02 09.00-19.00 Laskeharjutus
08.00-15.00 Väliharjutus
09.30-17.00 Väliharjutus
26.01 08.00-17.00 Laskeharjutus
3.02 09.00-16.30 Laskeharjutus
08.00-15.00 Väliharjutus
08.00-16.00 Väliharjutus
27.01 09.00-16.00 Laskeharjutus
4.02 10.00-15.00 Laskeharjutus
08.00-15.00 Väliharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
28.01 09.00-16.00 Laskeharjutus
29.01 10.00-16.00 Laskeharjutus 6.02 09.00-00.00 Väliharjutus
31.01 09.00-16.00 Laskeharjutus
* 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

Mälestame endist
kaastöötajat

5.01 kell 20.25 palus politsei
Hageri ja Kohila tee nurgal asuva Ankru kaupluse kontrollimisel abi, kuna kaubaukse juures
huligaanitsesid noorukid. Kohapeal olid 1996., 1993. ja kaks
1997. aastal sündinud noorukit,
kes väitsid, et pahategijateks
olid vanemad, vahepeal lahkunud poisid. Politsei tegeleb juhtumiga edasi.
13.01 kell 21.30 lamas Sakus
Pargi 2 Minimarket ees alkoholijoobes meesterahvas.

Põhja Prefektuur
18.01 ajavahemikul kell 23.0023.30 murti Kiisa alevikus sisse
postkontorisse, kust varastati
arvuti monitor, printer ja muid
asju. Kahtlustatavana peeti kinni 21aastane Janek.

Kuulutused
Otsin oma 2-aastasele tütrele
kogemustega lapsehoidjat, kes
hakkaks last hoidmas käima
minu kodus täiskohaga tööpäeviti. Lisainfo tel 50 57 888
Puurkaevude rajamine,
projekteerimine, pumbad.
www.puurkaevud.ee 51 912 748
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

Avaldame kaastunnet
Eve Laiverikule äia

Siiras kaastunne Meganile
perega isa ja abikaasa

ANDRI LAIVERIKU

AIVAR MEERITSA

surma puhul.
Töökaaslased
Saku lasteaiast Terake

ootamatu kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi 2.b klassi
lapsed ja vanemad

Saku Gümnaasium mälestab
kauaaegset direktorit

Südamlik kaastunne
omastele

VELLO JUURIKUT

ANDRI LAIVERIKU

Südamlik kaastunne
Küllikile lastega armsa
abikaasa ja isa

ja avaldab kaastunnet
omastele.

Kaotuse puhul.
Eve, Helin, Kristel ja
Margot

MAIMU VEERTEED.
Südamlik kaastunne
omastele.
Lasteaia Päikesekild
kollektiiv

AIVAR MEERITSA
kaotuse puhul.
Sinilille rühma kasvatajad ja
lapsevanemad
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Saku Pruulikojas
lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused ja
ekskursioonid Saku
õlletehasesse
www.pruulikoda.ee Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku

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

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

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

Pakun kvaliteetset
maamõõduteenust
Katastritööd, geodeetilised
alusplaanid, ehitiste märkimine
Töö kiire ja usaldusväärne
15-aastane töökogemus

Tel 55 40 070

Naiste kergete
rõivaste

(kleidid, kostüümid, seelikud,
pluusid jne)

õmblemine ja
juurdelõikus

tel 6579 911, mob 56 350 018
Asukoht Tallinn, Kadaka
tee 44 (Eesti Tekstiili
kangapoe hoones)
Kokkuleppeliselt võimalik
kohtuda Sakus
Kaja Jürmann

FEKAALIVEDU
Saku ja Kiisa
piirkonnas 24 h

55 05 507
www.fekaal.ee
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10. veebruaril 2011
kell 19.00
muutub Metsanurme Rehetuba
mõnusaks muusikasalongiks
Muusikat kuulamiseks, kaasaelamiseks,
nautimiseks ja ka tantsimiseks

MERIKE MÕKSI-SUSILT
Õhtu erikülaline

NDIOBA GUEYE Senegalist!
Pakume Aafrika veine ja suupisteid!
Palun broneeri omale koht
hiljemalt 7. veebruaril
tel 53 065 503 või metsanurme@hot.ee
Toimetus E 9-12, K 9-12 & 15-19  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS REBELLIS

