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Sarikapärja
saagis maha
vallavanem
Tiit Vahenõmm,
assisteeris OÜ
Nordlin Ehituse
juht Ülo Older

Saku gümnaasiumi
juurdeehituse katusel
kõrgus sarikapärg
Alles see oli, kui Saku gümnaasiumi
juurdeehitusel pandi pidulikult nurgakivi. 25. juunil oli aga põhjust taas pidu
pidada, sest sel hommikul ehtis koolimaja katust kuuseokstest pärg – peeti
sümboolset sarikapidu, mis vanarahva
ütluse järgi toob hoonele head õnne.
„Mina usun teisse,“ ütles Saku
gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets
sarikapeol ehitajaid tänades. „Aitäh
selle eest, mis te olete siiani teinud ja
jõudu järgmiseks kaheks kuuks!“
Ehitajate nimel tänas OÜ Nordlin
Ehituse juht Ülo Older jälle vallavalitsust meeldiva koostöö eest ja lubas, et
septembriks on hoone valmis. „Oleme
siiani graafikus – pea kõik aknad on
juba ees ning sees tehakse kanalisatsiooni-, vee- ja elektritöid. Kooliperele
seniks head suvepuhkust!“

TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

112

Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin

1220

SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
14. augustil 2015

Uusehitistest
vallas
loe
veel

Lk 13

3. juuli
2015
13 (397)
Hind
0,50 eurot
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Saku
Gümnaasiumi
XXXVII lend
REAALSUUND
1. rida vasakult:
Kristel Kopel, Triin Gretel
Tauk, Maria-Johanna Kollo,
Laura Luht, Liisi Raudväli,
Relika Linnjärv, Karoliina
Vahenõmm, Mirjam Henno.
2. rida:
Fred Baranov, Siim Seimoja,
Silver Zoova, Reimo Loopere,
Indrek Valgma, Sandra Järv,
Anete Nõulik.

Õpetajad:
Kristiina Noormets,
Reelika-Merylin
Raidmäe

HUMANITAARSUUND
1. rida vasakult:
Merika-Ethel Triik, HannaKatrin Krestinov, Mari Männik,
Lisanna Ots, Marleen Eino,
Marie Järva, Grete Eenlo.
2. rida:
Toomas Liik, Bernard Puström,
Elerin Aarma, Maret Lond,
Hanna-Rooda Pedak,
Kent Loog, Sören Kaldma.

MAJANDUSSUUND
1. rida vasakult:
Brittel Aasna, Kadi Lõhmus, Gerda Eendla,
Susan Külm, Hanna-Lisa Jaanson, Anette Sarv.
2. rida:
Aigar Laane, Georg Kaseorg,
Valdo Taevere, Cris Koppel,
Jürgen Pikunov.

Koolilõpetaja
Fotod:

2015
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Saku Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad
9.a klass
1. rida vasakult:
Ingrid Lillemets, Hanna-Lisa Kuslap,
Liisa-Lii Tamme, Gerda Koidumäe,
Liisa Marie Kerner, klassijuhataja
Anneli Pihl, Kätlin-Karin Lond,
Meiti-Caroli Pind, Linda Sepp.
2. rida:
Anders Piir, Edvard Silberg,
Roomet Lunde, Robert Kaibald,
Joosep Raudväli, Tanel Volkov,
Jaagup Voomets.
3. rida:
Helger Õun, Henri Harri Laiho,
Renee Zirk, Mattias Markus
Essenson, Andrei Printsev.

Fotod:

9.b klass
1. rida vasakult:
Annabell Aer, Regina Kaasik,
Hanna-Marie Vabaoja, klassijuhataja Inga Nurme, Karolina
Alpius, Mari-Liis Linkholm,
Marelle Vool, Susan Sooäär,
Mariel Kägo.
2. rida:
Arnold-Ilja Federau, Elis Rebane,
Carolyn Kask, Melisa Rannik,
Fränk Baranov, Alvar Tarvis,
Robin Presmann.
3. rida:
Mattias Kitvel, Henri Tormet,
Karl Liiv, Karl Ahke Mengel,
Johannes Ots, Meelis Uudam.

Koolilõpetaja
9.c klass

2015

1. rida vasakult:
Kärol Raudla, Laura-Maria
Vahimets, Alexandra Vaikmaa, klassijuhataja Tatjana Nõomaa, Evely Tamfeld,
Kelli Maripuu, Lizette Tarlap.
2. rida:
Kerly Kasenõmm, Cathy-Lisanna Pilt,
Liisa Johanna Pärnamägi, Amrita Gerretz,
Lyselle Toom, Janely-Carmel Allik.
3. rida:
Kevin Terask, Karl-Edgar Svarts,
Hardi Piirmaa, Mihkel Ruut, Tanel Viilop,
Carl-Henry Parts.
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Kurtna Kooli lõpetajad
9.a klass
1. rida vasakult: Martin Hermlin, Triinu
Zimmermann, Kristiina Kongas, AdeeleBrigitta Kont-Kontson, Kenter Järv,
Hanno Raja.
2. rida: Silver Heinroos, Ott Magnus Leps,
Ardo Kont-Kontson, Kristen Niilop,
Georg Martin Mettas,
Markus Peterson,
klassijuhataja
õp Taimi Kanger.
Pildilt puudub
Karel Kaasik.

Koolilõpetaja

2015

Foto:

Saku Muusikakooli
lõpetajad
1. rida vasakult: Grete Daut (viiul), Helin
Sinisaar (klaver), Kristina Maria Morozov
(klaver), Mirjam Orav (klaver), Madli
Bulgarin (klarnet).
2. rida: Kairo Kõrgend (löökpillid), Olav
Kristjan Kasterpalu (klaver), Ekke Karl
Uffert (tenor), Enn-Riiko Talivere (kitarr) ja
õpetaja Urmi Sinisaar.
3. rida: direktor Tauno Valdna.
4. rida: õpetajad Siim Kartau, Tiiu Treufeldt,
Mart Süda, Kristjan Mäeots ja Sirje SubbeTamm. 5. rida: õpetajad Milvi Rookäär,
Veronika Tamm, Tuuli Kopli ja Sirje Müller.
6. rida: õpetajad Laura Linnaks, Vallo Mänd
ja Eugenija Kirss.
Foto: Meeli Tulik

Vald tunnustas tublisid lõpetajaid
Sel aastal oli vallavanem Tiit Vahenõmmel rõõm kutsuda vastuvõtule 14 Saku gümnaasiumi medalisti - 9 kuld- ja 5 hõbemedaliga
lõpetanut - ning veel 5 medalisti, kes elavad Sakus, kuid lõpetasid
kooli edukalt Tallinnas. Vallavanem tunnustas ka muusikakooli
kiitusega lõpetanuid ning koolidirektoreid ja õpetajaid. Tuult tiibadesse laulis abiturientidele ja nende peredele Hanna-Liina Võsa.

Tunnustuse pälvinud
koolilõpetajad
Saku Gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetanud:

Karoliina Vahenõmm
Triin Gretel Tauk
Merika-Ethel Triik
Maret Lond
Indrek Valgma
Liisi Raudväli
Mirjam Henno
Kristel Kopel
Relika Linnjärv
Saku Gümnaasiumi
hõbemedaliga lõpetanud:

Ainsa noormehena medalistidest surus vallavanema kätt kuldmedaliga lõpetanud Indrek Valgma. Foto:

Anete Nõulik
Greteliis Salo
Hanna Katrin Krestinov
Lisanna Ots
Elerin Aarma

Saku noored, kes lõpetasid kooli
Tallinnas kuldmedaliga:

Kärt Poots
Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegium

Kätriin Kukk
Gustaf Adolfi Gümnaasium

Karolin Pihlak
Gustaf Adolfi Gümnaasium
Hõbemedaliga:

Elisabeth Kiviorg
Rocca al Mare Kool
Saku Gümnaasiumi
õpilasesinduse president

Sandra Järv
Saku Muusikakooli kiitusega
lõpetanud:

Kristina Maria Morozov
Helin Sinisaar
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Koolilõpetamine
arvudes

Tunnistused kätte laeva peal

Sel aastal on meie vallas gümnaasiumi, põhikooli ja muusikakooli lõpetajaid kokku 176,
neist omandas gümnaasiumihariduse 74 noort, Sakus sedapuhku 43. Väljaspool valda lõpetas 16 erinevas gümnaasiumis 31 noort – arvud on suuremad kui eelmisel aastal.
Lõpetajaid oli Tallinna 12
munitsipaalgümnaasiumist, sh
5 täiskasvanute gümnaasiumist, kahest erakoolist (Audentese Spordikool ja Rocca al Mare Kool) ning Tallinna Muusikakeskkoolist, mis tegutseb riigikoolina. Veel oli gümnaasiumi
lõpetajaid Keila Koolist.

KÜLLI ÖÖBIK
Kajamaa kooli juhiabi

Väike võrdlus viimaste
aastate medalite saagi kohta:
2015 – Saku Gümnaasiumist 9
kulda ja 5 hõbedat + Gustav
Adolfi Gümnaasiumist 2 kulda,
Rocca al Mare koolist 1 hõbe –
kokku 18 medalisti, neist 13 lõpetas juba põhikooli kiitusega;
2014 – Saku Gümnaasiumist 1
kuld ja 3 hõbedat + Tallinna
Prantsuse Lütseumist 1 hõbe –
kokku 5 medalit;
2013 – Saku Gümnaasiumist 3
kulda ja 3 hõbedat + 3 kulda
(Gustav Adolfi Gümnaasium,
Tallinna Reaalkool, Vanalinna
Hariduskolleegium ) – kokku 9
medalit;
2012 – Saku Gümnaasiumist 4
kulda ja 2 hõbedat + 2 kulda
(Gustav Adolfi Gümnaasium,
Tallinna Reaalkool) – kokku 8
medalit.
Võrdlusest nähtub, et 2015.
aasta on eriline!
Põhikooli lõpetas 93 noort, Sakus 60, Kurtna Koolis 13. Kajamaa Koolis sel aastal põhikooli
lõpetajaid polnud. Väljaspool
valda lõpetas 20 noort, sh neli
vene õppekeelega kooli, viis
erakooli ja kaks Tallinna Balletikooli, mis tegutseb riigikoolina.
Meie ainukese huvialakooli,
Saku Muusikakooli, lõpetas 9
noort, kaks neist kiitusega.
Sel aastal ilmnes eriti lõpetatud koolide näol õppimise
võimaluste paljusus!
Edu kõigile lõpetajatele!
HELI VEERSALU
Hariduse peaspetsialist

K

ajamaal lõppes käesolev
õppeaasta veidi teistmoodi kui tavaliselt. Lõpuaktus peeti maha Tallinna
Lennusadamas laeval, kus anti
üle mitu riiklikku kiituskirja väga heade õppetulemuste ning ka
kooli kiituskirju heade õppetulemuste eest. Samas said õpilased ka klassitunnistused ning
tänukirjad panuse eest kooli
esindamisel või aktiivse osalemise eest kooliüritustel.
Lõpuaktusele eelnes õppeaasta lõpureis Naissaarele, kus
käidi kogu kooliperega. Reisile
sõideti aurikuga Katharina, mis
pakkus Kajamaa reisisellidele
toreda elamuse. Naissaarel jagunes koolipere kahte meeskonda – kiiremad jalad ja natuke
aeglasemad jalad. Saarel tutvuti
kohaliku loodusega ning Teise
maailmasõja pärandiga, milleks
olid miinilaod. Käidi ära ka Põlendikukivi juures.
Koolis puudus sel aastal 9.
klass ehk lõpuklass. See andis
võimaluse juba varakult alustada remonditööde ning ümberkorraldustega. Järgmiseks õppeaastaks ootame kooli rekordarv
õpilasi. Kui sel õppeaastal õppis
meil 40 õpilast, siis järgmisel
õppeaastal on meid juba ligi 50!
Sellega seoses on meil vaja
teha mitmeid muudatusi. Kolime arvutiklassi õpikeskusesse,
mis asub meil raamatukogus.
Lammutasime välja vana õpetajate garderoobi, mille asemele
tuleb õppealajuhataja kabinet.
Läbikäidava klassiruumi asemele tuleb õpetajate tuba. Lisaks on suurem ettevõtmine tualettruumide remont.
Sügiseks ootame ka kooli
saali kehalise kasvatuse tundideks varbseinu, uut korvpallilauda, võrkpallivõrku ning õue

Naissaare
sadamas
jaguneti
jalgade
kiiruse
järgi kahte seltskonda
ning asuti
tutvuma
saare looduse ja
sõjaaja
pärandiga.



Aurik Katharina
viis kogu Kajamaa koolipere
õppeaasta lõpureisile Naissaarele. Meresõit
koos lõunasöögiga laevas pakkus reisisellidele
elamuse.
Fotod: Kajamaa
Kool

jalgpalliväravaid. Uuel õppeaastal muutub ka õppekorraldus. Käesoleva ajani käisid poisid tehnoloogia tundides Kurtna
koolis, sest Kajamaal puudusid
võimalused tundide läbiviimiseks. Uuel õppeaastal on võimalus poistel tehnoloogiat õppida oma koolis.
Selleks, et remonditöödega
alustada saaks, tegi hoolekogu
esimees lastevanemate koosole-

kul ettepaneku teha lammutustööd ära oma jõududega. Tänu
vanematele saime planeeritud
lammutustööd tehtud ja lisaks
veel hulga prahti välja veetud.
Eriliselt täname kooli hoolekogu esimeest, kelle algatusel ja
organiseerimisel päev teoks sai,
ja kõiki lapsevanemaid, kes
abiks olid. Suur tänu ka Sakurent.ee meeskonnale, kes toetas
tööriistadega.

Saku Vallavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi

HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALHOOLEKANDETEENISTUSE JUHI ametikohale
Täpsema info tööpakkumise kohta leiate Saku valla kodulehelt www.sakuvald.ee.
CV palume saata 15. juuliks 2015 Saku Vallavalitsusele aadressil Teaduse 1, Saku 75501,
Harjumaa või elektrooniliselt aadressile saku@sakuvald.ee. Lisainfot saab telefonilt 671 2444.
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KRISTI JÕELEHT
25. juuni istungi päevakorras
oli 8 punkti.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine tootmishoone
laiendamiseks ja laohoonete
püstitamiseks Saustinõmme
külas Vetkatalu kinnistul.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Juuliku külas Talu tee 10 kinni-tul.
Väljastati ehitusload Juuliku
küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamiseks aadressil Saku alevik, Nurme tänav ja Laane tänav ning Juuliku küla, Kase tee, Paju tee, Paju põik, Tähe
tee, Kasemetsa, Eha tee, Eha
põik, Eha põik 7, Kuu tee, Kuu
põik, Tarikupõllu, Augusti ja
Viimsi metskond 24; abihoone
püstitamiseks Roobuka külas
Anto kinnistul, tootmishoone
laiendamiseks ja laohoone püstitamiseks Saustinõmme külas
Vetkatalu kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
abihoone püstitamiseks Metsanurme külas Kuresoo tee 100
kinnistul, üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks Saku alevikus Tamme tee 4 kinnistul,
abihoone püstitamiseks Tagadi
külas Viigipuu kinnistul, kuuri
rekonstrueerimiseks Kiisa alevikus Viljandi mnt 6 kinnistul
(varem väljastatud kirjalik
nõusolek väikeehitise lammutamiseks tunnistati kehtetuks).
Väljastati kasutusluba elamule Saku alevikus Tamme tee
4 kinnistul.
Riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud
jäätmeveo teenuse osutamiseks
Saku vallas” eest vastutavaks
isikuks määrati Maire Laur ja
moodustati komisjon nimetatud
riigihanke hankemenetluse korraldamiseks ja hankija nimel
otsuste tegemiseks järgmises
koosseisus: esimees Maire
Laur, liikmed Virko Kolks, Siim
Rõõmus.
Riigihanke „Lapsehoiuteenuse osutamine” eest vastutavaks isikuks määrati Virko
Kolks ja moodustati komisjon
nimetatud riigihanke hankemenetluse korraldamiseks ja hankija nimel otsuste tegemiseks
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järgmises koosseisus: esimees
Tiit Vahenõmm, liikmed Virko
Kolks, Siim Rõõmus.
Riigihanke „Saku Gümnaasiumi koolimööbli ostmine” eest
vastutavaks isikuks määrati
Virko Kolks ja moodustati komisjon nimetatud riigihanke
hankemenetluse korraldamiseks ja hankija nimel otsuste tegemiseks järgmises koosseisus:
esimees Virko Kolks, liikmed
Siim Rõõmus, Marko Kibuspuu.
Riigihanke „Investeerimislaenu võtmine” eest vastutavaks
isikuks määrati Virko Kolks ja
moodustati komisjon nimetatud
riigihanke hankemenetluse korraldamiseks ja hankija nimel otsuste tegemiseks järgmises
koosseisus: esimees Evelin
Normak, liikmed Virko Kolks,
Siim Rõõmus.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu perioodiliste väljaannete,
õpikute ja teavikute kustutusakt.
ANNELI SULIN
30. juuni vallavalitsuse istungi
päevakorras oli 20 päevakorrapunkti.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse nõukogu koosseis: Teet
Lilleorg, Sirli Metsamäe, Kristjan Saar, Toomas Tarm ja vallavolikogu esindajana Eda Esperk.
Määrati sotsiaaltoetus puudega isiku vaba aja tegevuse kulude katmiseks.
Otsustati sõlmida tähtajaline
üürileping.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Tõdva küla, Pruuli.
Otsustati tagastada ehitusloa
taotleja poolt enammakstud riigilõiv.
Muudeti 19. mai 2015 korraldusega nr 438 määratud ehitise
arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi.
6 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks aadressil
Metsanurme küla, Nurga tee
6A; üksikelamu püstitamiseks
ning aiamaja lammutamiseks
aadressil Metsanurme küla, Vesiheina tee 13 ja elamu ning kõrvalhoone laiendamiseks aadressil Tagadi küla, Kuusiku.
Anti kirjalik nõusolek kasvuhoone lammutamiseks aadressil
Metsanurme küla, Vesiheina tee
13; puurkaevu rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Muti

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 18.06.2015. a otsusega nr 61 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksustel (katastritunnused: 71805:011:0300 ja 71805:011:0301) ja lähialal. Planeeringu eesmärk on nimetatud maaüksuste ning lähiala
kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse
määramine üksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. Planeeritava
ala suurus on ca 19 300 m2. Detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal määratud haljasala ja parkmetsade
maa, kaitsehaljastuse maa maakasutuse juhtotstarvet pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavolikogu 18.06.2015. a otsusega nr 62 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Jälgimäe küla Mari maaüksuse (katastritunnus:
71801:001:1482) osal. Planeeringu eesmärk on nimetatud maaüksuse osa kolmeks ärimaa krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on ca 10 000 m2.
Detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval
alal määratud loodusliku ala maakasutuse juhtotstarvet kaubandus-,
teenindus- ja büroohoonete maa maakasutuse juhtotstarbeks.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

tee 10; abihoone püstitamiseks
aadressil Saku alevik, Aiandi tn
1a ja tingimuslik kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks aadressil Tõdva küla, Vana-Allika.
Otsustati lõpetada detailplaneeringu menetlus Kiisa alevikus Kivimäe maaüksusel, Saku
alevikus Priimula tn 5 ja Saku
alevikus Silla tn 13.
Väljastati kasutusload UusKuuli MÜ elektrivarustusele
aadressil Kasemetsa küla, Kuuli,
Uus-Kuuli, Uus-Kiipsu; puurkaevule aadressil Roobuka küla,
Anto ning Marina mü elektrivarustusele aadressil Tänassilma
küla, Marina, Pumbajaama tee,
Vainu tee.
Määrati Saku vallas Üksnurme külas asuva Silbeki katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrati eraisikule kuuluva
Saku vallas Roobuka külas asuva aiamaja teenindamiseks vajaliku maa erastamise võimalikkus ja tingimused.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati 1 jäätmevaldaja.
Valla 2015. a eelarvesse otsustati lisada järgmised sihtotstarbelised vahendid: Eesti Kultuurkapitalilt laekunud vahendid summas 500 eurot XII Saku
laulu- ja tantsupäeva korraldamiseks; MTÜ-lt Lastekaitse Liit
laekunud 656 eurot ERR heate-

gevusprogrammi „Jõulutunnel“
vahendusel abi vajavate laste
huvitegevuse toetuseks; Harju
Maavalitsuselt laekunud
1333,30 eurot kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside
kohustusliku ujumise algõppe
läbiviimiseks I kooliastmes;
Harju Maavalitsuselt laekunud
250 eurot „Südamenädala“ liikumisürituste korraldamiseks;
Eesti Noorsootöö Keskuselt laekunud 1700 eurot kandle soetamiseks; Eesti Noorsootöö Keskuselt laekunud 248,40 eurot
noortemaleva korraldamiseks
ning Eesti Muusikakoolide Liidult laekunud 1000 eurot akordioni soetamiseks.
Kvalifitseeriti riigihanke
“Lapsehoiuteenuse osutamine”
hankemenetluses osalenud ja
hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimistingimustele
vastanud pakkujad; tunnistati
vastavaks laekunud pakkumused ning otsustati sõlmida raamlepingud järgmiste lapsehoiuteenuste osutajatega: MTÜ Saku Sofi Lastekeskus, OÜ Matu
Lastekeskus, OÜ SLH & Hooldus, OÜ Lustila, OÜ Defigo,
OÜ Naerupall, OÜ Kaisukaru
ning MTÜ Meiepere lapsehoid.
2. juuli vallavalitsuse istungi
päevakorras oli 1 päevakorrapunkt. Otsustati sulgeda Saku
Huvikeskus 6.-26. juulini.
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Saku Vallavolikogu 18. juuni istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis uuris volikogu liige Merike Sisask, miks
tõusevad septembrist Saku Valla Spordikeskuse treeningrühmade osalustasud, kuid üürihinnad jäävad samaks. Finantsteenistuse juhi Evelin Normaku sõnul on hinnatõusu arutatud,
kuid see pole veel otsustatud.
Uute hindade aluseks on kulupõhised hinnad ning edaspidi
vaadatakse üle ka üürihinnad.
Volikogu liige ja spordikeskuse
juhataja asetäitja Annely-Thea
Häggblom selgitas hinnatõusu
põhimõtteid: kui praegu maksab lapsevanem umbes 15% ja
vald 85% treeningu maksumusest, siis tulevikus võiks see
suhe olla 30% ja 70%. 3-4 korda
nädalas trennis käiva lapse eest
tuleb täna maksta perel kuus
4.30, uute hindadega aga 5.50.
Häggblomi sõnul on see summa
nii väike, et temalt küsitakse
aeg-ajalt, kas tegemist on ühe
treeningkorra maksumusega.
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur vastas Marti Rehemaa küsimusele, miks on
jäätmepunkt ikka veel suletud.
Punkti avamine on viibinud ühe
keskkonnaministeeriumi ametniku väidetavalt suure töökoormuse tõttu – loataotluse paber
seisis tema laual kuu aega.
Annely-Thea Häggblom küsis, milline on vallavalitsuse sõnum Kiisa ja Roobuka inimestele seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamisega. Talle
vastas volikogu aseesimees ja
Saku Maja nõukogu liige Arvo
Pärniste, kelle sõnul sõltub kõik
sellest, milline reovee äravoolu
leping suudetakse sõlmida Tal-

linna Veega. Kui leping on
soodne, ei ole vaja valda ehitada
oma reoveepuhastusjaama ja
saab mõelda Kiisa piirkonna
vee ja kanalisatsiooni peale.
Selgus peaks majas olema
augustis-septembris.
 Võeti vastu Saku valla põhimäärus. Loe selle kohta 5. juuni
lehest.
 Arutati eelisarendatavate spordialade määramise kriteeriumite
eelnõu, kuid istungil tulnud
täiendusettepanekute tõttu lükati see edasi järgmisele volikogu
istungile. Ettepanekuid saab esitada 15. juulini (kaasa arvatud).
 Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild arengukava 2015-2020.
Selles nähakse ette lasteaia liitumist Kiusamisvaba kooli liikumisega ja e-lasteaia süsteemiga.
Valmistatakse ette sobitusrühma, tihendatakse koostööd Kajamaa kooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Tehakse korda õueala ja ehitatakse juurde üks korpus. Tegeletakse rahvakultuuriga ja rahvatantsurühmadega
ning süsteemsemalt laste rahulolu uuringuga.
 Saku valla 2015. aasta II lisaeelarve saadeti II lugemisele.
 Lubati võtta vallavalitsusel
120 kuuks laenu 1 210 000 Saku
gümnaasiumi juurdeehituse kulude katteks.
 Loeti esimest korda Saku valla arengukava 2012-2025 uut
redaktsiooni ja suunati teisele
lugemisele. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. august.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse 12 teede teenindusmaad.
 Algatati detailplaneering ja
anti selle lähteseisukohad Jälgi-

mäe külas Mari maaüksuse osale ja AÜ Ilmarine II maaüksusele. Mari maaüksusel on omanikul kavas hakata tegelema väiketehnika müügi ja remondiga.
 Otsustati sõlmida rendileping
Saku Gümnaasiumile infotehnoloogiliste seadmete ja bürootehnika kasutusrendile võtmiseks 48 kuuks. Renditava vara
maksumus on kuni 110 000 eurot. Rentida on kavas 65 monitorarvutit, 60 tavaarvutit, 19
projektorit ja üks koopiamasin.
IT seadmed on mõeldud vananenud seadmete asendamiseks
ja uue korpuse sisustamiseks.
Erinevalt seadmete ostmisest
võimaldab rentimine hoida arvutiparki pidevalt kaasajastada,
samuti pole vaja soetada tarkvaralitsentse.
 Otsustati müüa vallale kuuluv
2085 m2 hoonestatud Poku kinnistu Tõdva külas. Kinnistul
paikneb amortiseerunud raudkivist laut. Avaliku enampakkumise alghind on 10 000 eurot.
 Lubati vallavalitsusel kuulutada välja administraatori-, puhastus- ja garderoobiteenuse
tellimiseks riigihange. Hankeleping sõlmitakse kolmekümne
viieks kuuks, lepingu maksumus on kuni 90 000 eurot.
 Volikogu otsustas pöörduda
Vabariigi Valitsuse poole seoses
Lõuna-Euroopasse saabunud illegaalsete sisserändajate võimaliku jaotamise pärast Eesti omavalitsuste vahel. Pöördumise algataja Aare Järvelaiu sõnul soovib volikogu näidata sirgeselgsust ja mitte alluda EL-i poliitkorrektsusele. Volikogu võttis
pöördumise vastu ühehäälselt.
VICTORIA PARMAS

Saku valla arengukava 2012-2025

Saku vallavolikogu
pöördumine
Vabariigi Valitsuse
poole
Oleme mures viimasel ajal suurte hulkadena Lõuna-Euroopasse
saabunud illegaalsete sisserändajate võimaliku jaotamise pärast Eesti omavalitsuste vahel.
Saku vald ei soovi osaleda kuritegelike ühenduste poolt organiseeritavale immigratsioonile
kaasaaitamises ega näe võimalust sellisel viisil Eestisse toodavate inimeste vastuvõtmiseks.
Selline tegevus on meie hinnangul vastutustundetu, millel võib
olla kaugeleulatuv negatiivne
mõju meie püüetele heaolu ja
turvalisuse kasvatamisel kogu
Eestis. Leiame, et uste avamine
massilisele illegaalide voolule
ei aita kuidagi täita tulenevalt
Eesti Vabariigi Põhiseadusest
Eesti riigi põhiülesannet tagada
eesti rahvuse, keele ja kultuuri
säilimine läbi aegade.
Sisserändajate vastuvõtmine
üksnes süvendaks probleemi ja
julgustaks inimsmugeldajate tegevust. See omakorda paneks
meid olukorda, kus peame juurde võtma etteennustamatu hulga
Aafrikast ja Lähis-Idast pärit
inimesi, mis võib lõhkuda meie
ühiskonna niigi hapra sotsiaalse
sidususe ja tekitaks suuri pingeid sotsiaalsüsteemis. Tegeleda tuleb probleemi põhjuste,
mitte tagajärgedega.
Soovime, et Vabariigi Valitsus annaks olukorrale adekvaatse hinnangu ning keelduks täielikult illegaalsel teel teistesse
Euroopa riikidesse saabunud
immigrantide Eestisse toomisest.

30. juunist 2015 on

muutmise eelnõu AVALIK VÄLJAPANEK
toimub kuni 1. augustini 2015
valla veebilehel, raamatukogudes ja
vallakantseleis.

Saku
jäätmejaam
TAASAVATUD

Ettepanekuid saab esitada kuni

Aadress:
Tehnika 10, Saku alevik
Avatud:
T, K, N, R – 10.00-18.00;
L – 10.00-15.00
Lisainfo
telefonilt 1919 või e-maililt
tallinn@keskkonnateenused.ee

1. augustini 2015
kirjalikult Saku Vallavalitsusele
aadressil Teaduse 1, Saku, 75501 või
e-posti aadressil saku@sakuvald.ee.
Info tel 671 2405, arendusspetsialist Hele-Mall Kink
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Noorsootöö kolis Sakust küladesse
EVELIN KÜBERSON
Saku Valla Noortekeskuse juht

M

obiilne noorsootöö (MoNo) tähistab noorsootöö vorme, mis liiguvad noorteni, kes jääksid muidu noorsootöö teenuste ulatusest välja. Oleme noortekeskuses kaardistanud järjepidevalt meie valla piirkondade noorsootöö vajadusi ja võimalusi. Seoses sellega külastas
noortekeskus selle aasta kevadel mobiilse
noorsootöö raames Saku valla külasid.
Kohtuti Männiku, Rahula, Üksnurme, Juuliku, Kajamaa, Tõdva, Lokuti, Metsanurme,
Kurtna ja Kirdalu külade esindajatega. Tublid külade eestseisjad olid kohati kaasanud
kohtumistele ka kohalikke elanikke, sealhulgas ka noori. Lisaks küladele kaardistati
uuesti ära ka Saku ja Kiisa aleviku noorsootöö vajadused ja võimalused.

Saku valla
noortekeskuse
meeskond
tööülikondades, punastes
MoNo jopedes,
nii nagu nad
tavaliselt tänavatööd tegemas käivad.
Pildil vasakult
Evelin Küberson, Külli Kiika,
Aivo Tammela,
Tiina Pihlak.
Foto: Heleri
Roosnurm

Positiivsed tulemused
Positiivne oli näha, et pea igas külas on olemas väike kiigeplats või mänguväljak, kus
külaelanikud käia saavad. Lisaks olid paljudes külades olemas jalgpalli, korvpalli ja
võrkpalli platsid, kuid elanikud tunnistasid,
et neid peaaegu ei kasutata, sest need nõuavad suuremat seltskonda ja eriti tihti pallimängu jaoks seda kokku ei tule.
Kõikides külades oli õhkkond väga positiivne. Korraldatakse oma külale korrakaks aastas ühistegevusi ja võetakse osa külapäevadest. Planeeritakse vastavalt võimalustele külaplatside arendusi, et külarahval
oleks tore koht, kus koos käia ja ühisettevõtmisi läbi viia.
Väga tore oli kuulda, et üheski külas ei
ole probleeme noorte käitumisega ja kõik
saavad omavahel kenasti läbi. Otsest vajadust regulaarse tänavatöö tegemiseks Saku
valla külades ei ole ja pigem võiks see jääda
alevike põhiseks. Küll aga tuli mitmeid ettepanekuid, kuidas noortekeskus võiks rohkem külanoori tegevustesse kaasata.
Üks väga hea mõte tuli Kirdalu külalt,
kes pani ette, et Saku päevalaager võiks
muutuda „liikuvaks laagriks“, mille eesmärk oleks noortele oma kodupiirkonna tutvustamine ja noorte kaasamine laagrisse ka
alevikest väljastpoolt. Noortekeskuse laagribuss korjaks noored hommikul küladest
kokku ja päev otsa toimetaksid noored mõnes kohalikus külas. Igati põnev ja arendamist vajav mõte – aitäh!
Lisaks leiti koostööpunkte külade ürituste raames, kuhu saaks noortekeskust kaasata ning organiseerida külanoortele harivat ja
aktiivset tegevust nende kodukohas. Jätkuvalt osaleb noortekeskus ka Saku valla külade päeval, kus pakub tegevust nii lastele
kui noortele.

Peamised murekohad
Saku valla külade noorte peamised murekohad seonduvad kehva ühendusega külade ja
alevike vahel. Kuna noortele pakutavad huvitegevused, laagrid, malevad, treeningud,
muusikakool, noortekeskus jpm asuvad Saku või Kiisa alevikus, siis külade noored on
tegevustest kõrvale jäänud, sest transport
Sakku ja Kiisale käib väga harva või suvel
ei käi üldse. Viimane koolibuss lahkub liiga
vara ja ei võimalda õhtustest treeningutest
ja tegevustest osa saada. Noored, kelle vanemad ei saa neid autodega edasi-tagasi vedada, peavad leppima kodus istumisega.
Lisaks hõredale transpordiühendusele
tuli välja ka vähene kergliiklusteede võrgustik, mis ei pärsi ainult noorte liikumisvabadust, vaid ka täisealiste liikumist. Saku
vallas on kergliiklusteede olukord juba päris hea, kuid on endiselt palju külasid, millel
see puudub ja suure liiklustihedusega autoteed pidi ei taha täiskasvanudki jalgrattaga
liigelda, rääkimata siis lastest.
Pea igas külas on olemas küll laste mänguväljak (kiik ja liivakast), kuid puuduvad
noorte jaoks atraktiivsed tegevusvõimalused. Rahula küla kavandab näiteks rularambi ehitust, sest noored on sellest huvitatud,
kuid Sakku iseseisvalt tulemine on kergliiklustee puudumise tõttu liiga ohtlik. Kurtna
külas asuv puidust rularamp on väsinud ja
ootab lammutamist, antud rambil sõitmine
on ohtlik. Samas mõeldakse ka Kurtnas rajada külaplatsi juurde BMX-ratturitele midagi meelepärast. Ka Saku alevikus on
skatepark ainuke noortele mõeldud kogunemiskoht, mida kasutatakse väga aktiivselt.

Lisaks kogunevad noored pargis, staadionil
ja mänguväljakutel, viimased ei ole paraku
ehitatud noortele, vaid on mõeldud pigem
väikelastele kasutamiseks.
Kokkuvõtteks võime öelda, et meil on
ilusad ja aktiivsed külad, kus elavad tublid
noored. Noortekeskuse moto ütleb, et hea
kujutlusvõime on suurte tegude aluseks ja
me usume, et ühiselt tegutsedes jõuame ka
oma ideed ja soovid ellu viia.
Mobiilset noorsootööd Saku vallas toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi
ja noori on paranenud“. Saku valla riskilapsed on meie külade noored, kellel on piiratud juurdepääs noorsootöö teenustele.

NÄGEMISKONTROLL ja
PRILLIMÜÜK SAKUS!
Kutsume vallarahvast oma
silmi kontrollima ja prille
ostma! Ootame Teid 10. juulil
alates kella 10.00 Saku Päevakeskuses aadressil Pargi 27.
Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida telefonil 38 52 603 või 56 98 1972.
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Minu teekond
Estonian Cupi
liidrisärgini
CHRISTOFER ADER

A

lustasin rattasõiduga,
kui käisin veel lasteaias.
Porter Racing klubi laste
treeningute treener Avely Riiel
lubas mul trenniga liituda, kuigi
jäin alla etteantud vanusepiiri.
Tahtsin trenni minna, kuna mu
vanem vend armastas rattasõitu.
Paar aastat hiljem leidis küll
vend, et talle sobib rohkem
jooksmine, kuid on nüüdseks
hakanud uuesti ratast sõitma.
Algus oli, nagu ikka, keskpärane ja loomulikult ei tulnud kohe ka tulemusi. Olin isegi nii
viisakas, et lasin kurvides tüdrukud ette. Kui olin paar aastat
trenni teinud, hakkasid ka tulemused tulema. Nagu öeldakse –
visadus viib sihile. Alustatud sai
tavalise rauast 20" rattaga ja
sealt edasi arenetud praeguseks
27,5" ja 8,5 kg kaaluva Meridani. Isa armastab öelda, et
alustasin Acera ja Alivioga, siis
Deorega ning nüüdseks olen
jõudnud XT-ni.
Esimesed tulemused hakkasid tulema paar aastat tagasi ja
on õnneks ainult paranenud.
Olen mitu korda mõelnud ka
loobumise peale, aga siis meenub, et mul läheb ikka päris hästi ja rattasõit meeldib mulle väga. Vahel on ikka raske trenni
minna, eriti kui vennad jäävad
koju multikaid vaatama ja ilm
on kehv ning pean panema selga
vihmariided.

Laste eeskujul
rattasadulasse
Üks kord enne starti, see oli Voka võistlusel, kukkusin asfaldile, nii et külg oli kõik katki.
Kiirabiautos pandi plaastrid
peale ning mõtlesin, et võistlus
ongi läbi, aga minu stardiks oli
valu kadunud ning saavutasin
seal isegi kolmanda koha.
Kui alguses arvasin, et kõik
võistlevad poisid on konkurendid, siis nüüdseks on mitmest
saanud minu sõbrad, mis samas

aga ei tähenda, et me rajal siiski
konkurendid ei oleks. Väga tore
on see, et kui me alustasime, siis
võistles ainult ühe trennipoisi
ema, kuid praeguseks on laste
kõrvalt võistlema hakanud veel
kaheksa lapse vanemad.

Saatuslik kaotatud
veepudel
See aasta algas väga hästi ja eri- Liidrisärgis stardijoonel. Fotod: Porterracing
nevalt eelmistest aastatest saavutasin vormi juba hooaja alguseks ning kohe hakkasid ka tulemused tulema. Kui ma õpiks
veel ära õigel ajal käikude vahetamise, siis sõidaksin treeneri
ütlemise järgi veel paremini.
Esimeste etappidega võitsin
Marimetsa poolmaratoni M12
klassis ning Estonin Cupil saavutasin 3. ja 2. koha M12 klassis, mis ühtlasi viisid mind Estonia Cupi liidrisärgini. Oli ikka
uhke tunne küll!
Kolmandale etapile startisin
liidrisärgis. Kuna kaotasin viimasel soojendusringil veepudeli, mille avastasin kahjuks alles „See tunne on nii hea, kui tulemuseni jõuad ja su unistused täituvõisteldes, siis ei saanud ma vad,” ütleb Christofer (pildil paremal).
võistluse ajal juua ning see võt- me väga ootame teid nii raja täitma, kuna see tunne on väga
tis palava ilma tõttu hinge kinni äärde kui ka rajale koos meiega. hea.
Erilised tänud veel minu kõija ma ei jaksanud sõita. Tulemu- Ma tänan oma vanemaid toetuse
seks 4. koht ja liidrisärgi kaotus eest ja ka kaasaelamise eest. ge suuremale fännile, minu 5oma väga heale sõbrale Romet Ema on mul nii mitmel võistlu- aastasele vennale Duncanile,
Pajurile. Järgmine võistlus tuleb sel hääle kähedaks karjunud kes on sünnist saati võistlustel
rohkem pingutada, et särk tagasi mind ergutades ja teda on nagu raja ääres olnud ja kes minu
tobukest kõrvalt vaadatud, aga trennidest ja võistlustest innussaada.
uskuge, see on innustav ja jõudu tatuna võistleb ka ise sel aastal
Pere toetus innustab
juurde andev. Loodan, et minu kõikidel tillusõitudel.
Tahaks paljudele vanematele jutt inspireerib veel rohkem lapöelda, et meile väga meeldib ja si trenni tulema ja oma unistusi Allikas: www.porterracing.ee

1. augustist tõusevad Saku Valla Spordikeskuse teenuste hinnad
Augustist kehtiva uue hinnakirja kujunemisel on
aluseks võetud teenuse kulupõhine hind. Endiselt
toetab vald oma kodanikke soodsama hinnaga
ning samuti jääb alles soodustus Saku valla
õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele.
Vallavalitsuse eesmärk on pakkuda jätkuvalt
kvaliteetset ja parimat teenust. Näiteks eelmisel
hooajal tehti kapitaalremont saunades ning vahetati kütteseadmed. Käesoleval suvel, enne hooaja
algust, on plaan lõpule jõuda ujula pesuruumide

renoveerimisega ning värskema välimuse saavad
ka võimlapoolsed meeste riietusruumid.
Uue asjana on alates septembrist võimalik kõigil
kasutada ujula kahte rada juba kella 14st varasema
kella 17 asemel. See võimaldab ehk hajutada õhtuti
tekkinud ujulakasutamise ülekoormust. Viimati
muudeti spordikeskuse hindu 2013. aastal.
LAURA VIIROJA, spordikeskuse juhi kohusetäitja

Uus hinnakiri lk 10
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SAKU VALLA SPORDIKESKUSE TEENUSTE HINNAD
alates 1. augustist 2015
1.Üksikpiletid
1.1 Ujumise pilet (saunadeta)

Kasutusaeg Arvestusaeg
60 min
E-R 06.30-07.30

1.2Ujumise pilet (saunadeta) vallaelanikule
1.3 Ujumise sooduspilet(saunadeta)

60 min
60 min

E-R 06.30-07.30
E-R 06.30-07.30

1.80€
1.50€

1.4 Ujumise pilet

90 min

E-R 14.00-22.00

6.60€

90min

L-P 10.00-22.00
E-R 14.00-22.00

4,00 €

90 min

L-P 10.00-22.00
E-R 14.00-22.00

3.30€

1.5Ujumise pilet vallaelanikule
1.6 Ujumise sooduspilet

Hind
3,00 €

L-P 10.00-22.00
1.7 Ujumise perepilet (2+2 (7-19.a)

90 min

E-R 14.00-22.00
L-P 10.00-22.00

14,00 €

1.8 Ujumise perepilet vallaelanikule (2+2(7-19.a)

90 min

E-R 14.00-22.00
L-P 10.00-22.00

8.40€

1.9 Vesiaeroobika pilet

90 min

tunniplaanile

7,70 €

1.10 Vesiaeroobika pilet vallaelanikule
1.11 Vesiaeroobika sooduspilet

90 min
90 min

tunniplaanile
tunniplaanile

4.60€
3.90€

1.12 Jõusaali pilet (al.16.eluaastast)
1.13 Jõusaali pilet vallaelanikule
1.14 Jõusaali sooduspilet (al.16.eluaastast)

120 min
120 min
120 min

E-P 10.00-22.00
E-P 10.00-22.00
E-P 10.00-22.00

1.15 Jõusaali personaaltreening
1.16 Jõusaali personaaltreening vallaelanikule

120 min
120 min

kokkuleppel
kokkuleppel

28,00 €
17,00 €

1.17 Komplekspilet (ujumine+jõusaal)

180min

E-R 14.00-22.00

11,00 €

1.18 Komplekpilet (ujumine+jõusaal) vallaelanikule

180min

L-P 10.00-22.00
E-R 14.00-22.00

6,60 €

180min

L-P 10.00-22.00
E-R 14.00-22.00

5.50€

1.19 Komplekspilet (ujumine+jõusaal) soodupilet

5,00 €
3,00 €
2.50€

L-P 10.00-22.00
2. 10 korra piletid
2.1 10 korra ujumise pilet (saunadeta)

60 min

E-R 06.30-07.30

25,00 €

2.2 10 korra ujumise pilet (saunadeta) vallaelanikule
2.3 10 korra ujumise pilet (saunadeta) sooduspilet

60 min
60 min

E-R 06.30-07.30
E-R 06.30-07.30

15,00 €
12.50€

2.4 10 korra ujumise pilet

90 min

E-R 14.00-22.00

56,00 €

90 min

L-P 10.00-22.00
E-R 14.00-22.00

33.60€

2.6 10 korra ujumise sooduspilet

90 min

L-P 10.00-22.00
E-R 14.00-22.00

28,00 €

2.7 10 korra vesiaeroobika pilet

90 min

tunniplaanile

65,00 €

2.7 10 korra vesiaeroobika pilet vallaelanikule
2.8 10 korra vesiaeroobika soodupilet

90 min
90 min

tunniplaanile
tunniplaanile

39,00 €
32,50 €

2.9 10 korra jõusaali pilet (al.16.eluaastast)

120 min

E-P 10.00-22.00

45,00 €

2.10 10 korra jõusaali pilet vallaelanikule
2.11 10 korra jõusaali soodupilet (al.16.eluaastast)

120 min
120 min

E-P 10.00-22.00
E-P 10.00-22.00

27,00 €
22.50€

2.12 10 korra personaaltreening

120 min

E-P 10.00-22.00

200,00 €

2.13 10 personaaltreening vallaelanikule

120 min

E-P 10.00-22.00

150,00 €

2.15 10 korra komplekspilet (ujumine+jõusaal)

180min

E-R 14.00-22.00
L-P 10.00-22.00

100,00 €

2.16 10 korra komplekspilet (ujumine+jõusaal) vallaelanikule 180min

E-R 14.00-22.00
L-P 10.00-22.00

60,00 €

2.17 10 korra komplekspilet (ujumine+jõusaal) sooduspilet

E-R 14.00-22.00
L-P 10.00-22.00

50,00 €

2.5 10 korra ujumise pilet vallaelanikule

180min

Lisateenused:
Kinkekaart (kehtivus 12 kuud)
Kinkekaart (kehtivus 12 kuud)

10,00 €
5,00 €

Ümmarguse laua taga

S

aku valla eakad on üsna teotahtelised: kui korra alustasid oma probleemide lahendamist
ümarlaua meetodil, siis toimub see töövorm
reeglina kord kvartalis valla erinevates paikades.
Kevadine foorum töötas Saku päevakeskuses, kus
kohtusime uute sotsiaalvaldkonna spetsialistidega
– päevakeskuse juhataja Helen Altoni ja peaspetsialisti Elerin Sagariga – ning valla finantsjuhi Evelin Normakuga. Oli huvitav tutvuda uute ametnikega, nende tööalaste nägemuste ja püüdlustega sotsiaalvaldkonnas. Jäi mulje, et tegemist on suure
praktikaga, tõsiste erialaste teadmistega ja rahulikult oma tegevusse sulanduvate tegijatega.
Pika ja põhjaliku ülevaate vallavalitsuse seisukohtadest ja suundumustest mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra osas tegi valla finantsjuht Evelin Normak. Selle korra rakendamine
eakate suure pahameele põhjustaski. Aktiivse diskussiooni tulemusena tõdesime, et oleme päri vallavalitsuse seisukohaga anda eakate ja erivajadustega inimeste ühendustele tegevustoetust, mis annaks ühingule aastaseks tegutsemiseks kindlustunde. Muidugi selgub kogu tõde pärast volikogu vastava määruse vastu võtmist.
mmarguse laua kasutamisega oli tegu ka leinapäeval Rakvere rahvamajas, kuhu Kiisa rahvamaja näitetrupi esituses viidi kultuurikosti
Tiiu Rõugu küüditamisteemalise algupärandiga
„Lootes vaid heale.“ Laval toimuvale elati kogu hingest kaasa. Saadud emotsioonid pole tänaseni lahtunud, ikka tänatakse helistades või kohtudes nähtutkuuldut heldimusega meenutades. Selle unustamatu
elamuse virulastele ja Saku mõnekümnele huvilisele
mängisid osatäitjatena laval Vaige Urgard, Marianne
Õun ja Tiiu Rõuk ning helindajana lava ees Marianne Rande. Tänu kiisalaste kultuurilembusele said
ka Saku diabeetikud võimaluse viibida publikuna
külalisetendusel kodust kaugel, rikastades oma suve
huvitavate sündmuste ja kohtumistega.
Ümmarguse laua lugu jätkub veel 2. augustil
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja korraldataval maakondlikul puuetega inimeste spordipäeval
Oxforellis. Saab jõukohast sporti teha, võistu forelli püüda, paadiga sõita ja muudki huvitavat. Vajalik
on eelnevat registreerida Saku päevakeskuses kuni
15. juulini ja maksta osalustasu 3 eurot lõunasöögi
eest. Sõidame välja kell 8.30 päevakeskuse juurest,
tagasisõitu alustame umbes 14.30 Oxforellist.
Meie üritused on saanud toimuda vallavalitsuse
projektitoetuse ja Kultuurkapitali stipendiumi toel.
AINO KIIVER, Saku diabeetikute seltsi esimees

Ü

JUULI JA AUGUST EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
P 05.07 kl 10 Jumalateenistus
P 12.07 kl 10 Jumalateenistus
P 19.07 kl 10 Jumalateenistus
P 26.07 kl 10 Jumalateenistus
P 02.08 kl 10 Jumalateenistus
P 09.08 kl 10 Jumalateenistus
P 16.08 kl 10 Jumalateenistus
P 23.08 kl 10 Jumalateenistus
P 30.08 kl 15 Noortejumalateenistus
Õpetaja vastuvõtt
kokkuleppel tel 5919 7802 või
magne.molster@eelk.ee

 Noortefestival Jäpe
9.-12.07 Pilistveres.
Info ja registreerimine
www.jape.ee
 Saku lastelaager
lastele vanuses 7-12 a
21.-23.08 laagrikeskuses Talu. Info ja
registreerimine:
kristiinaseppel@gmail.
com või tel 5650 6651
Koguduse koduleht:
saku.eelk.ee
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Tutvumisreis
Lõuna-Eestisse
22.-23. juulil korraldab SPÜ
Elukaar kahepäevase väljasõidu
Lõuna-Eesti vaatamisväärsematesse paikadesse. Väljasõit
algab kell 8 vallamaja eest. Kõigepealt jõuame lõuna paiku Võrumaale Metsavenna tallu, kus
meile tutvustatakse metsavendlust Mõnistes ja metsavendluse
olemust, käime maa-aluses
punkris, sööme metsavenna lõunat (koorega kartul, sool, või) ja
laulame metsavenna laule. Edasi külastame Mõniste muuseumi
ja Karula rahvusparki. Õhtut
veetma ja ööbima sõidame Urvaste Nõiariiki, kus käime salajasel 1,5 km pikkusel üllatusi
täis nõiarajal. Julgematel on võimalus tantsu lüüa peanõid Uhtiga ja visata luuda. Õhtu- ja hommikusöök samas (hinna sees).
Teisel päeval vaatame Urvastes Tamme-Lauri tamme, tutvume Pühajärve, Otepää energiasamba ja linnamäega ning Hellenurme vesiveski tööga. Tagasi
jõuame kella 9 paiku õhtul. Giidina jagab meile oma teadmisi
Arne Timm.
Reisi maksumus on 55 €.
Soovijaid pannakse kirja Saku
päevakeskuses 6., 8., 13. ja 15.
juulil kella 11-12-ni. Kohtade
ülejäägi korral on võimalus reisist sama hinnaga osa võtta ka
teistel Saku valla elanikel.
JÜRI SOOME
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

 ÜVK liitumised ja ehitusprojektid
 santehnilised sisetööd
 liiva, haljastusmulla, killustiku müük
 geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked
 ekskavaatori- ja kalluriteenused
5850 4300

3. juuli 2015

Igaüks peab teadma igaüheõigust
Selleks, et suvel matkates, telkides ja ujudes sekeldusi ei tekiks,
tuleb hästi teada oma õigusi ja samas ka kohustusi. Võõra maatüki
ja veekogu kasutamise õigust nimetatakse igaüheõiguseks.
 Kõndimine. Peamine on meeles pidada seda, et võõral maatükil
võib viibida üksnes omaniku loal. Kui omanik ei ole oma maatükki
piiranud või tähistanud, võib eeldada, et seal võib ka viibida. Kui
matkates tuleb aga vastu silt „Eramaa”, siis tuleb kindlasti maaomanikult maal viibimiseks küsida luba või valida teine marsruut. Mootor- või maastikusõidukiga võõral maatükil sõitmiseks peab alati
olema maaomaniku luba. Erateed, mis on vastavalt tähistatud, võid
kasutada ainult omaniku loal. Samas ei või omanik keelata eratee
ega raja kasutamist jalgsi, jalgrattaga ega muul sellesarnasel viisil
liikumiseks, kui kasutus põhineb väljakujunenud taval. Koeraga
võib looduses liikuda vaid teda rihmas pidades, välja arvatud jahi
ajal. Maaomanikul on õigus oma maatükil piirata ka konkreetseid
tegevusi, näiteks võib läbi jalutamist lubada, aga keelata marjade
korjamise, telkimise jms.
 Telkimine. Telkida või muul viisil püsivamalt peatuda võib võõral
maatükil reeglina üksnes omaniku loal. Tähistamata ja piiramata
eramaal võib eeldada maaomaniku nõusolekut ja telkida tohib kuni
üks ööpäev ning sel juhul tuleb silmas pidada, et telkimiskoht jääb
elumajade nähtavus- ja kuuldekaugusest väljapoole. Kui sul pole
kohaliku metsniku või metskonna luba, võid riigimetsas telkida tähistatud ja ettevalmistatud telkimis- ja tuletegemiskohas.
 Lõkke tegemine. Lõket tohib teha ainult maaomaniku loal. Kui
lõkke tegemiseks on olemas ettevalmistatud ja tähistatud koht, siis
võib eeldada, et lõkke tegemine on lubatud. Lõkke tegemisel tuleb
järgida tuleohutusnõudeid.
 Loodusandide korjamine. Võõral maatükil võib looduses vabalt
kasvavaid marju, seeni, pähkleid, mahalangenud oksi ja muid sarnaseid loodusande korjata siis, kui omanik ei ole määranud teisiti.
Oma tegevusega ei tohi aga metsaomaniku huvisid kahjustada.
 Kallasrada. Veekogud jagunevad kasutuse järgi avalikult kasutatavateks veekogudeks, millel on kallasrada, ning veekogudeks, mis
ei ole avalikult kasutatavad ehk n-ö eraveekogud, millel kallasrada
puudub. Kõikidele avalikele või avalikuks kasutamiseks määratud
veekogudele peab olema ligipääs vähemalt kuni 4 meetri laiuselt
veekogu piirist ning kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada
kasutada. Ka maaomaniku koer ei tohi matkajaid peletada.
 Kalastamine. Igaühel on õigus riigile ja kohalikule omavalitsusele
kuuluval veekogul kalastada ühe lihtkäsiõngega kellelegi tasu maksmata või harrastuspüügivahenditega, kui on ette näidata kalastuskaart või kalapüügi eest tasumist tõendav kviitung ja pildiga dokument. Eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul võid kalastada luba küsimata päikesetõusust päikeseloojanguni. Muul eraveekogul võid kala püüda ainult veekogu omaniku loal.
BERIT-HELENA LAMP, keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Loomaarst Sinu lähedal!

Loomaarst

EHITAGE
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd,
vundamenditööd, müüritööd,
puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post:
raemeistrid@gmail.com
Tel 5665 0748, 5645 8513

www.raemeistrid.ee

Jaak Jõks
konsultatsioonid.

Müüa maja
Sakus
Niidu tänaval.

Helista 10.00-19.00

Hind 209 000 eurot.

tel 670 5243

Tel 5662 7933

MIS
JUHTUS
Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
23.06 kell 16.16 – lõke elektriliinide all Jälgimäe külas

Tööpakkumised
AS Saku Maja pakub tööd
kortermaja väliskoristajale.
Info AS Saku Maja kontorist
Juubelitammede tee 6.
Otsime oma meeskonda asjalikku ja rõõmsameelset klienditeenindajat Kiisale Viljandi mnt
7 Riideärisse (kasutatud riiete
pood). Eelistaks inimest, kes on
kodune ja saaks tulla tööle vastavalt vajadusele. Info 526 6381.
Tammevana Pubi Sauel võtab
tööle baaridaami-klienditeenindaja. Kandideerimisest teata
tel 5648 2025 või e-mailile
maire@tammevana.ee

Kuulutused
Lõhutud küttepuud, head hinnad: www.metsasoojus.ee, tel
5349 2730. Müüme ka liiva,
mulda, killustikku, laudaväetist.
Müüa toored küttepuud lepp, sanglepp, kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 5551 8498
Müüa mett alates 6 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg, on kojutoomine Sakus tasuta. Tellimine
e-mailil arusauna@gmail.com;
kodulehel www.facebook.com/
arusaunamesindustalu või tel
518 6301.

Saku Sõnumite toimetus
läheb suvepuhkusele.
Järgmine lehenumber
ilmub 14. augustil 2015

Küttepuud
Tel 512 4084
Nüüd inglina sa valvad
meid pilvepiirilt...
Sügav kaastunne
Karlile ja Paulile kalli

EMA
varajase lahkumise puhul.
Kaisukaru lastehoid
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Kuulutused
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Hoonete seadustamine, mõõdistusprojektide koostamine,
ehitusprojektide koostamine,
maamõõdutööd, hoonete mõõdistamine. www.geodeesia24.ee
+372 5621 7960.

KÄSNAKALLEja
PÖIALPOISS

Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899, www.
epopaigaldus.ee
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee

Juulikuus

Sakus elav ja tegutsev korstnapühkija. 5648 5903, tarmo@
projektimehed.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel: 5807 2581
või info@potipoiss.ee

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti

Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398.

- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
8-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
Müüa väga soodsa hinnaga
kvaliteetsed värava-, aia- ja
tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 4,5 m 1500 eurot
(liugvärav, automaatika, paigaldus). Liugväravad on tsingitud
ja värvitud. Tel 5895 8809.

670 6876

TORUSTIKUD OÜ
Vee- ja kanalisatsioonitorustike sise- ja välistööd
Koduleht:
http://torustikud.onepagefree.com
e-post: torustikud@gmail.com
Tel 5839 0415; 5553 3948

Majade ja aedade värvimine.
Hinnad soodsad. 501 2224.
Puuokste ja -lehtede äravedu.
Viime ära igasuguse kilakola.
Teeme ruumid kolast tühjaks ja
vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Tel 5347 6867.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus kohaleveoga Saku
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50 km. Tel 507 9362.
Soodsaimate hindadega saematerjal meilt. Küsi hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520.
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Kiisa vaba aja keskus edeneb
Kolm pilku kolmest
küljest 1. juulil.
Fotod:

Valla suurehitusel on jõutud hoone välisfassaaditöödega lõpusirgele, viimased puitkimmid saavad seina loodetavasti juuli keskel. Käsil on siseviimistlustööd ja ventilatsioonisüsteemide paigaldamine.

Maja juurde rajatakse teid ja platse. Plaanide kohaselt alustavad ehitajad uuel nädalal põrandakatete ja lagede paigaldamist. Monteerimist ootab lift. Kiisa vaba aja keskust ehitab Riito Ehitus OÜ.

Kortermaja Saku servas
avab elanikele
uksed

Kui täna toimetavad Uusmäe elutubades, köökides ja koridorides veel ehitajad, siis
juuli jooksul täitub maja elanikega. Fotod:

VICRORIA PARMAS

J

uulikuus valmib Saku esimene taasiseseisvumisajal ehitatud kortermaja Uusmäe 4
ning 12 peret saavad kolida oma
uude koju. Juuni lõpus käisid
majas viimased siseviimistlustööd – mõnes korteris pandi maha naturaalpuidust parketti, mõnes plaaditi tualettruumi seinu,
kraanikausid, potid ja vannid
olid veel paika tõstmata, need
pannakse viimasena. Lift oli
küll paigas, kuid veel kile sees.
Igas korteris on oma sundventilatsioon, mis on üks maja B
energiaklassi saavutamiseks va-

jalikest tingimustest. Arendajad
lubavad, et selle maja 66-ruutmeetrise põrandaküttega korteri
kütte- ja sooja vee arve saab olema keskmiselt 25 eurot kuus.
Enamike korterite seinad on
valged või õige kergelt toonitud,
nagu nägid ette ka kolm arhitekti välja pakutud paketti, kuid üks
korter on üsna värviline. „Mida
varem ehitusjärgus majas kodu
ostad, seda rohkem on sul võimalus lõpptulemuses kaasa rääkida, näiteks valida seinte värvi
või lasta ehitada endale saun,
nagu kaks peret soovisid, või
vann, mis oli ühe pere eelistus,
eraldada kööginurk elutoast va-

Lumivalge või hoopis lilla, kollane, roheline,
sinine – täpselt nii, nagu omanik soovib.

heseinaga ja valida seinakontaktide asukohti,“ ütles Saku
Korterid OÜ üks juhatuse liige
Peeter Oja.
Uue maja asukatest rääkides
tõdeb Oja, et seltskond on kirju
– on Saku inimesi ja väljast tulijaid, on noori, vanemaid ja veel
vanemaid, lastega peresid ja ilma lasteta peresid. „See maja
sobib oma hea asukoha, eri suuruses korterite ja lifti tõttu kõigile sihtgruppidele,“ lausub ta.
Maja ümber istutatakse 2-3meetrised männid ning üks
kuusk, et elanikel oleks ikka ka
oma õuejõulupuu. Parklat eraldab autoteest elupuuhekk ning

kohe saab paika ka laste mängunurk liumäe, liivakasti ja kiikedega.
Maja ehitamine on Oja kinnitusel läinud plaanipäraselt ning
ka müügiga on arendaja rahul
(25. juuni seisuga oli vaba veel 4
korterit). Isegi sedavõrd, et juba
on alustatud uue maja korterite
eelmüügiga. Järgmine Uusmäe
maja valmib esimesest majast
tee poole ning see tuleb poole
suurem ehk 34 korteriga. „Ka
seal on juba need, kes oma lemmikkorterist esimeses majas ilma jäid, broneeringud teinud,“
lausus Oja, kelle sõnul soovitakse ehitusega alustada augustis.
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Võidupüha Sakus
Võidupüha tähistati piduliku mälestushetkega Saku mõisa pargis. Mälestuskivi jalamile asetati
pärjad valla ja Kaitseliidu
poolt. Lipuvalves seisid
Saku noored skaudid Robin Puström ja Uku Jõeleht. Volikogu esimehe
Tanel Otsa käes oli küladele edasiandmiseks presidendi süüdatud ja Harju
maakaitsepäeval valdadele üle antud võidutuli.

Jaanipidu küünisaalis ja õuemurul
Saku valla jaanipidu Üksnurmes Rehe küünis oli rahvarohke ja suures osas
vihmavaba. Peorõõmu said tunda nii suured kui väiksed jaanilised.

Võidutuletõrvik saabus peoplatsile kaskedega
ehitud veoautol, üsna pea süüdati sellest
Saku valla jaanituli.

Kartmatult
kõrgusesse:
ronimissein
oli jaaniõhtul populaarne nii
julgete kui
vähemjulgete
seas.

Iga hinna eest võidule: käruvõidusõit pakkus
pinget vaatajaile ja pingutust võistlejaile.

Svammilahingus
kippus võit
minema
emade poolele. Vägesid
juhib õhtujuht Taavi
Puuorg.
Kel huvi, sai nautida vabas õhus
saunamõnusid.
Fotod:

Jaanitantsud tantsiti ansambli Singapur
saatel küüni katuse all.
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses juunis 2015
registreeritud Saku laste sünnid

Samuel Paavo
Romet Kruuse
Marie Allas
Kristjan Palmiste
Jürgen Viljamäe
Rosanna Välb
Emili Untera
Joanna Nikolajev

KUHU MINNA
JUULI
14. kell 20

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus (juulis 1)

„Grace ja Glorie“ - suvised
teatrietendused 14.07-10.08
Üksnurmes Rehe küünis. Osatäitjad Ülle Kaljuste ja Hilje
Murel. Piletid 17 ja 15  müügil
Piletilevis, Piletimaailmas, Selveris, kuni 10.07 Saku Huvikeskuses ja kohapeal.

Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501

18. kell 10
Saku maraton – kiire asfaldimaraton 42/21 km Saku valla
kergliiklusteedel. Start kell 10
Saku Valla Maja eest. Registreerimine www.sakumaraton.wix.
com /2015, sakumaraton@
gmail.com, tel 511 0459

Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee

Saku Vallavalitsuses juunis 2015
registreeritud Saku elanike surmad

Aleksei Maršalov
Helga Nikonov
Hilse Jakobson

Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80

Saku Vallaraamatukogus

Trükk:
AS Rebellis

Mart Aru fotonäitus
„Pamukkale ja Hierapolis“

AUGUST
22. kell 16
Suvelõpupidu Augustfest Saku Pruulikoja platsil. Peaesineja
Tanel Padar & The Sun. Tasuta.

NÄITUSED

Saku elas kaks päeva festivalirütmis
Läinud nädalavahetusel toimus teine
Saku mandoliinifestival – kaks päeva
täis võrratut muusikat ja vaimustavaid
esinejaid. Elurõõmsat pillimängu jätkus
Saku Valla Maja
õuele ja saali ning
Pruulikotta ja tänavatelegi. Festivali
korraldasid orkester
Saku Mandoliinid ja Pillipidu algas maailma esimese mandoliinirongkäiguga
huvikeskus.
Pruulikoja juurest Saku Valla Maja õuele. Fotod:

Taas kuulen mandoliinide mängu, kõlab tuttav viis... ühislaulmine Eesti Ühendatud Ukuleleorkestri saatel

Meeldejääva punkti festivalile pani 70-liikmelise Üle-Eestilise Mandoliiniorkestri esinemine.

Avapäeva kontsert oli erinäoline - vanamuusikakavaga esines lautol ja barokkmandoliinil Alina Sakalouskaya, kontserdi teise poole täitis aga publiku tulise aplausi teeninud bluegrass- ja muud akustilist muusikat mänginud ansambel Robirohi. Teise kontserdipäeva juhatas täissaalile
sisse Ants ja Anto Õnnise mandoliinialbumi „Mandoliini ja lauluga läbi Sitsiilia“
esitlus. Kuulda sai nii tempokat tarantellat
ja kui kaunist itaaliakeelset laulu. Elamusliku punkti pillipeole pani ühisesinemine,
kui laval olid kõik neli festivalil osalenud
mandoliiniorkestrit - Uhtna Mandoliinid,
Saku Mandoliinid, Tapa Mandoliiniorkester ja Eesti Mandoliinide Orkester.

