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Kõik lapsed hääletasid päkapikkude poolt

Päikesekillu lapsed otsustasid 26. novembril, kodanikupäeval vallamaja istungite saalis tähtsaid asju – hääletamisele läks
otsus päkapikkude käimise kohta sellel aastal. Poolthäältega vastuvõetud otsuse kinnitas vallavanem haamrilöögiga.

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
18. detsembril 2015

Moodustamisel on mittetulundusliku
tegevuse projektitaotluste hindamiskomisjon. Kandideeri liikmeks!
Uue korra järgi hakkab nii spordi-, kultuurikui muu tegevusvaldkonna projektitoetuse
taotlusi hindama 7-liikmeline komisjon. Saku
Vallavolikogu ootab kandidaate MTT projektide
hindamiskomisjoni moodustamiseks hiljemalt
11. detsembriks 2015 e-posti aadressile
Lk 4
saku@sakuvald.ee.

Lk 9
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Kuigi poed on kõikvõimalikke asju äärest ääreni täis, teeb osa inimesi
asju ikka veel ise. Ja teeb nii ilusaid asju, et ka teised neid imetlevad ja
tunnustavad. Üle-eestilise kodukonkursi Aasta Kodu tiitli pälvis sel aastal
Anna Lutteri ja Algo Eskla korter. Saku raamatukogus saab aga imetleda
Külli Ööbiku paberpunutisi. Saku vallavalitsus kutsub aga isetegijaid
looma valla juubelikingitust.

Hea silm ja
lahtised käed
loovad

ilusaid asju

Aasta Kodu tiitli pälvinud
Anna Lutteri ja Algo Eskla
korter Kurtnas.
 Köögilauale mahub vabalt
ära kolm õmblusmasinat.
 Paremal elutoa nurgas
seisvas kapis on peidus terve
kodu-kontor arvutilaua, arvuti,
bürootarvete, dokumendiriiulite ja -kastidega.
 Päären istub parasjagu
oma mänguasjakastil või siis
hoopis kirjutuslaual.



Fotod: Juta Kübarsepp, erakogu

Jõulukaunistus, serveerimisvaagen, lauakuusk, kassimaja või põrandalamp – paberist võib punuda kõike.
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Seest suurem kui väljast
Esik, elutuba, ema-isa magamistuba, poja tuba, köök, tualettruum, õmblusateljee, kodukontor, firma ladu – kõik selle on oma Kurtnas asuvasse 68 m2 suurusesse korterisse
nutikalt ära mahutanud Anna Lutter ja Algo
Eskla, kes võitsid tänavu ajakirja Kodu ja
Aed kodukonkursi peapreemia.
Tänavune Aasta Kodu oli veel kaks aastat
tagasi täiesti tavaline nõukogudeaegne korter. „Sellist euroremondita korterit rahulikus
kohas me just otsisimegi,“ ütleb Anna, kes on
oma sõnutsi kirglik sisustaja. Lisaks on Anna
veel pisikese Pääreni ema, blogija, magistrikraadiga käsitöö ja kodunduse õpetaja ning
5. klassi klassijuhataja Kurtna koolis, raamatu „Ideid maailma päästmiseks. Mõtteid
omanäolise kodu loomiseks“ autor, ajakirjade kaastööline, fotograaf, sisustuselemente
ja aksessuaare tootva väikefirma ning kaubamärgi Annalutter looja.
„Hetkel, mil minu füüsiline jõud hakkas
oma toas olevatest mööbliesemetest üle käima, muutus mänguks päris mööbliesemete
nihutamine, ümbermõtestamine ja üha uute
ja uute kujunduslahenduste genereerimine ja
teostamine. Nii oli vahepeal riidekapi otsas
lugemisnurk, laua all joonistamispesa, kapid
võisid jaotada toa pooleks või hoopis tekitada väikeseid privaatseid mõtlemisruume.
Peamiseks mööbliehitusmaterjaliks oli papp,
mida assisteerisid tugevalt kangas ja värv,“
kirjutab ta oma kodulehel annalutter.com.
Oma praeguses kodus on Anna ja Algo
esik oma jalanõude, üleriiete ja muu kraamiga suures ja väga mahukas seinakapis; kodukontor arvuti, bürootarvete ja dokumentidega kokku-lahti käivas elutoa kapis; firma ladu kõrge voodi alla ehitatud ruumis; õmblusateljeeks kohandub aga köögis olev tõstetud tööpinnaga suur laud.
Köögi seinal peenes mustas raamis on kaks
suurt mustvalget fotot perepiknikust, mis selgub, on kumbki pulgaliimiga kaheksast A4
paberist raamiga koos olnud reklaampaberi

 Algo ja Anna Aasta
Kodu auhinna üleandmisel.
 Öökullid Bö, Bu ja Hu
valmivad tihti just
öötundidel, kui Päären
magab.

tagumisele küljele kokku kleebitud. Tulemus
on väga efektne. „Tahtsin tulemust kohe näha
ja mõtlesin, et nagunii vahetan pildid varsti
välja, mistõttu ei raatsinud kalleid suureformaadilisi väljaprinte tellida,“ räägib Anna.
Hea silm, kindel visioon, lahtised käed,
taaskasutatud materjalid – selline võiks olla
kokkuvõtlikult selle põhjamaiselt karge kodu
retsept. Retseptiraamatus seisaks see kodu
kindlasti märksõna mustvalge all. Kodu on
nii stiilne, et aimatavalt on pererahval tulnud
ikka ja jälle vastata sarnastele küsimustele.
Kas teie lapsel ei ole isegi värvilisi
autosid või riideid?
Ikka on värvilisi mänguasju, aga need on kapis, kui laps parasjagu ei mängi. Lennukipildiga pluusi vastu on pojal huvi küll, kuid
mustvalge lennuk kõnetab teda samamoodi
kui punane. Minu riided on aga küll pea kõik
kas mustad, valged või hallid, meesperel on
sekka veidi sinist tooni asju ka.
Kas teil kodu kunagi segamini ka on?
Üldiselt ei ole. Mulle asjad meeldivad, aga
need peavad olema silma alt ära pandud ning
kindla korra järgi, sest ma olen selline süsteemiinimene. Kui kodu on korras, siis ma tunnen, et mul käib jõud ka teistest asjadest üle.

Sätin näiteks õmblusmasinad ritta ja õmblustarbed korda ka siis, kui jätan töö pooleli vaid
selleks, et üle õue laps lasteaiast ära tuua. Samuti peab mul ikka väga paha olema, kui lähen magama nii, et jätan pesemata nõud
kraanikaussi. Tahan, et kui tulen koju või ärkan, saan kohe oma tegemistega pihta hakata, mitte ei pea koristama.
Kas see must ja valge ära ei tüüta?
Mulle meeldib nii. Tunnen nende toonidega
kujundades kohe, kuidas asjad peavad olema.
Ma ei pea kavandit ette joonistama, vaid mul
tekib silme ette pilt, mida asun teostama. Olen
teinud mitmele ajakirjale ka teistsuguseid stiililavastusi, näiteks teemadel 70-ndad või värviline. Kuigi ka neid on väga kiidetud, olen
mitut värvi kokku sättides ise väga kahtlev ja
terviku loomine võtab mul kaua aega. Kui mul
peakski tekkima igatsus värvide järele, on mul
neid lihtne oma mustvalgesse koju lisada.
Jõuluks lubab Anna siiski koju tuua rohelise kuuse, mille otsa riputab isetehtud mustvalged pihuöökullid. Juba praegu on aga
Pääreni toas mustvalge päkapikusokk ning
kõikjal elutoas põlevad õhtuti valged
küünlad.
VICTORIA PARMAS

Sada toru tunnis ehk
kuidas ajalehed Ööbiku
peres taas ellu ärkavad

punumise koolituskuulutusena. Koolitusele
jäi tookord minemata, kuid töövõtted said
selgeks internetiõpetuste abil.
„Ega seal midagi keerulist ei olnud, aga ise
õppides kulus lihtsalt kauem aega,“ nentis
Külli, kelle sõnul ongi kõige olulisem torude
keeramine – need peavad tulema ilusad ühtlased, siis saab pärast ka asjast asja. Esimeseks tööks võttis algaja punuja teha prügikasti, mis olevat tulnud üsna lopergune.
„Võtsin alustuseks selgelt liiga suure ampsu, alustada tuleks ikka pliiatsitopsist,“ räägib naine, kes punub nüüd nii enda rõõmuks,
kui teeb ka tuttavatele tellimustöid ja kui
aega on, käib vahel ka laatadel müümas.
Unistuseks on tal teha endale üks ilus lamp.
Esimesed katsetused on juba tehtud.
Ühele keskmisele korvile kulub 100–200
toru. Enamasti teeb Külli oma tööd ajalehepa-

berist, väiksemad ka reklaamlehtedest. Kohalik postiljon juba teab, kus osatakse reklaame
hinnata ning toob neid käsitöölisele lausa
pakkide viisi. Nii ongi materjal tasuta käes,
raha kulub vaid liimi ja laki või peitsi peale.
Viimastega kaetakse tööd, et need oleksid tugevamad, vastupidavamad ja ei määriks.
Abikaasa punumisusku pööranud ei ole,
küll aitab ta korvipõhjadele auke sisse vajutada, mis on Külli sõnul üsna raske töö. Punumine ise konti ei murra, kuid üks kord sai
punuja küll õhtu lõpuks villi sõrme otsa.
Oma punumispisikuga on Kajamaa koolis
töötav Külli veidi suutnud nakatada aga õpilasi, kes enne jõule kõik käsitöötunnis endale
kuused valmis meisterdasid. Mõni tegevat
kodus juba järgmist ning tüdrukute soov on
tulla õpetajale külla üheskoos punuma.
VICTORIA PARMAS

Juba aasta aega on Kajamaa kooli juhiabi
Külli Ööbik õhtuti sukavarda ümber paberist
torusid rullinud. Vaatab televiisorit ja muudkui rullib, nii umbes sada tükki tunnis. Iga
toru on osake tulevasest punutud korvist,
lambivarjust, lõngakastist, jõulukaunistusest, pesukorvist, puuviljakausist, kassimajast või millest iganes.
„Pabertorudest võib punuda kõike, kas või
mööblit,“ ütleb Külli, kes on viimasel aastal
kudumise ja heegeldamise punumise vastu
vahetanud. Uue hobi leidis näpukas naisterahvas juhuslikult internetiavarustest paber-
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Saku valla
käsitöölised, ühinege!

Vallavolikogu
19. novembri istungil

Järgmisel aastal saab Saku vald 150aastaseks. Paljud asutused ja
organisatsioonid on sel puhul kavandamas põnevaid üritusi, kus
kogu vallarahvas saab kaasa lüüa. Siinjuures kutsumegi ülesse kõiki
meie valla käsitöölisi valmistama valla juubeliaastaks meeneid.
Nendeks võivad olla kõikvõimalikud esemed, mida oskate ja tahate
valmistada ja mis iseloomustavad teie arvates kõige enam Saku
valda. Valminud ja esitatud töödest korraldame näituse vabariigi
aastapäevale pühendatud aktusel uhiuues Kiisa Vabaajakeskuses
23. veebruaril 2016. aastal ning presenteerime teistel üritustel.
Saku valla käsitööliste töid loodame näha müügis ka kevadlaadal ning neist võivad saada vallavalitsuse kingitused.
Kõik kudujad, heegeldajad, tikkijad, seebitegijad, keraamikud,
viltijad ja muude põnevate asjade valmistajad on oodatud Saku
vallamajja 22. detsembril kell 16, mil tutvustame lähemalt eelseisvaid juubeliüritusi ja soovime tutvuda meie valla käsitöölistega.
Osalemine annab võimaluse enda saavutuste näitamiseks ning loob
tulevikuks vajalikke kontakte ja koostööettepanekuid.
ANNE-LY SUVI, kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist

 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis tunti muret
teede kehva olukorra pärast
(postiljon keeldub lehte toomast),
prügi metsa ladestamise pärast;
raudteeületuskoha puu-dumise
pärast Roobukal Kurtna poole
viival suunal; ülekäiguraja
puudumise pärast Saku-Tõdva
tee ületamiseks Küütsu tee otsast.
 Saku valla esmatasandi tervisekeskuse arengukava saadeti
edasi teisele lugemisele parandusettepanekute tähtajaga 18.
detsember. Arengukava on üks
osa ELi struktuurifondidest toetuse taotlemiseks, et ehitada
Sakku uus tervisekeskus. ELi
raha kaasabil on kavas ehitada
või rekonstrueerida Eestis 35
tervisekeskust, 4 neist Tallinnas
ja Harjumaal.
Saku valla tervisekeskuse
arengukava näeb ette tervisekeskuse rajamise Saku lõunaserva aadressile Tiigi 19 (garaažikompleksi lähedusse). Lähtutud on sellest, et see on kõige
kiiremini arenev piirkond alevikus ning keskus on nii ka küladele lähemal. Uue hoone põhjenduseks on suurenev rahvastiku ja seega ka perearstide arv,
veelgi paremad olmetingimused ning rahastamise korral ka
füsioteraapiateenuse laiendamine. Volikogus tekitas küsitavust
apteegi planeerimine tervisekeskuse hoonesse.
 Saku valla 2015. aasta III lisaeelarve saadeti kolmandale lugemisele. Kurtna Kooli eelarvesse lisatakse lasteaiaõpetaja
palgafondi 5333 eurot, kuna riigi pedagoogi palga alammäär
tõusis rohkem kui Saku vallas
2015. aastaks kavandatud palgafondi tõus. Seoses teistes munitsipaalkoolides käivate Saku
valla laste arvu suurenemisega
lisatakse koolitusteenuse ostmiseks 6500 eurot ning lasteaia ja
lastehoiu teenuse ostmiseks lisatakse 90 000 eurot.
 Võeti vastu mittetulundusliku
tegevuse toetuse andmise kord.
 Tunnistati osaliselt kehtetuks
Juuliku küla Kasemetsa maaüksuse ühe osa ja Tiidu maaüksuse
detailplaneering Kuu põik 8
kinnistu osas.

Saku valla 366 päeva
Projekt „366 päeva Saku vallas“ on mõeldud eelkõige kõigile valla
elanikele ja harrastusfotograafidele, aga ka kindlasti kõigile asjast
huvitatutele, kes tahaksid omal moel jäädvustada 2016. aasta kõiki
päevi Saku valla territooriumil.
Millega on tegu? Kutsume üles pildistama igat päeva valla elust:
hooneid, sündmusi, loodust ja kõike muud, olgu siis emotsioone,
huvitavaid juhtumisi, põnevaid valla külalisi või olukordi, mis iseloomustavad Saku valda.
Pilte võib saata iga päev aadressile annely.suvi@sakuvald.ee.
Kuna pilte võib tulla palju, siis valib vallavalitsuse loodud Saku
valla 150. aastapäeva komisjon välja iga päeva kohta ühe pildi ning
kõigist 366 fotost tehakse 2017. aasta jaanuarikuus mosaiiknäitus
Saku Valla Maja II korruse fuajees.
Projektiga saab liituda jooksvalt kogu aasta vältel. Oluline on, et
see, mida läbi fotosilma jäädvustad, oleks Saku vallas. Pilte võib
teha kõikide vahenditega, mis jäädvustavad ja mille jäädvustatut on
võimalik saata eelpool nimetatud aadressile. Ära unusta oma fotole
lisamast kuupäeva!
Kes tahab kaasa lüüa, andke märku Anne-Ly Suvile, täpsem informatsioon ja kõikvõimalikud küsimused 671 2449.
Paneme emotsioonid särama! ANNE-LY SUVI

Moodustamisel on mittetulundusliku
tegevuse projektitaotluste hindamiskomisjon. Kandideeri liikmeks!
2016. aastast hakkab kehtima uus mittetulundusliku tegevuse
(MTT) toetuse andmise kord. Uue korra järgi hakkab nii spordi-,
kultuuri- kui muu tegevusvaldkonna projektitoetuse taotlusi hindama 7-liikmeline komisjon. Saku Vallavolikogu ootab kandidaate
MTT projektide hindamiskomisjoni moodustamiseks hiljemalt 11.
detsembriks 2015 e-postile saku@sakuvald.ee.
Kandideerimisel esitage oma nimi, kontaktid (telefon, e-post) ja
lühitutvustus (seos Saku vallaga ja spordi-, kultuuri-, külaliikumise
või mõne muu mittetulundusliku valdkonnaga).
Info: Hele-Mall Kink, arendusspetsialist, tel 671 2405, e-post
helemall.kink@sakuvald.ee. HELE-MALL KINK

 Jäeti rahuldamata Lembit
Teinbasi vaie, mille kohaselt
soovis Teinbas keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamist Jälgimäe külas Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneeringul. Vaie jäeti rahuldamata, sest detailplaneeringuga
kavandatav elamute planeerimine ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse: Saku aleviku
Tiigi tänava, Staadioni tn 13e,
Teetammi ja Loigu kinnistute
vaheline ala ja lähiümbruse detailplaneeringu järgne krunt nr 1
Saku jäätmepunkti rajamiseks;
Kiisa alevikus katastriüksusega
Kurtna tee 31 piirneval maa-alal
asuvate keldrite teenindusmaa;
Kurtna külas Aasu tee ääres asuva pumpla teenindusmaa; Saku
alevikus Pähklimetsa tee ääres
asuv maa-ala; Saku alevikus
Männituka tee ja Nurme tänava
vaheline maa-ala; Saku alevikus
Üksnurme tee ääres asuva garaaži teenindusmaa; Üksnurme
külas Üksnurme tee ääres
asuvad maa-alad.
 Muudeti Saku Vallavalitsuse
struktuuri, teenistuskohtade
koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavaid
nõudeid. Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist nimetatakse
ümber lastekaitse peaspetsialistiks ning koosseisu tuleb üks
lastekaitse spetsialisti ametikoht juurde, kuna laste arv vallas on aastatega suurenenud.
Optimaalseks peetakse ühe
lastekaitsetöötaja olemasolu
1000 lapse kohta, Saku vallas on
aga üks lastekaitsetöötaja 2514
lapse kohta. Seoses Kiisa Vabaajakeskuse ja Saku gümnaasiumi juurdeehituse valmimisega
suurendatakse majandusteenistuse koosseisu: lisanduvad 1
haldusspetsialisti, 1 perenaise ja
1,5 administraatori töökohta.
Samas kaotatakse ära 1 majandusjuhataja töökoht.
 Otsustati pikendada vallavalitsuse majandussõitudeks kasutatava sõiduki Renault Trafic liisingulepingut 12 kuuks.
VICTORIA PARMAS
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ANNELI SULIN
24. novembri vallavalitsuse istungi päevakorras oli 22 päevakorrapunkti.
Kinnitati ajalehe Saku Sõnumid maht, hinnad ja reklaami
avaldamise tingimused 2016.
aastaks.
Lühendati Kurtna Kooli lasteaia lahtiolekuaega 11. detsembril ühe tunni võrra. Lasteaed on
sel päeval avatud kella 7–18.
Otsustati sulgeda Saku Vallaraamatukogu Kiisal alates 24.
novembrist kuni Kiisa Vabaajakeskusele kasutusloa andmiseni.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik, Kivistiku tn 12, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik,
Kodu tn 6 ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Tänassilma küla, Murueide tn 4.
Anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks aadressil Tõdva
küla, Kasetuka.
Algatati detailplaneering,
anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saustinõmme küla Ristiku maaüksusel.
Anti kasutusluba elamule
aadressil Saustinõmme küla,
Nõmme tee 21.
Otsustati koormata isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks Saku aleviku Kingu ja
Küütsu tänava transpordimaa
kinnistud.
Otsustati maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine
ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmiseks Saustinõmme külas.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Üksnurme küla, Talve tee 4.
Korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
SA-lt Archimedes laekunud
sihtotstarbelised vahendid summas 12 660 eurot (ette nähtud
rahvusvaheliste õppimis- ja
õpetamistegevuste toetuseks) ja
vahendid summas 12 438 eurot
(ette nähtud rahvusvaheliste õppimis- ja õpetamistegevuste
toetuseks) otsustati lisada Saku
Gümnaasiumi eelarvesse. Hari-
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dus- ja Teadusministeeriumilt
laekunud sihtotstarbelised vahendid summas 1 082 eurot otsustati lisada Saku Lasteaed Terake eelarvesse (ette nähtud eesti keele kui teise keele õppe korraldamiseks 3–7-aastastele lasteaia kolmes rühmas).
Otsustati projektipõhise toetuse eraldamata jätmine MTÜ
Lokuti uued ja vanad projektidele „Lokuti küla tervisepäev“
ja „Sportlik Lokuti küla“.
Kinnitati õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus
Saku valla haridusasutustes
2016. aastal.
Otsustati maha kanda aastatel 1998-2008 soetatud põhivara,
soetamisväärtusega 18 001,79
eurot.
Moodustati hankekomisjon
hangeteks maksumusega 6000
eurot kuni riigihanke piirmäärani.
Kinnitati tingimused Saku
vallale kuuluva hoonestatud Poku kinnistu võõrandamiseks
suulise enampakkumise korras,
moodustati komisjon enampakkumise läbiviimiseks ja tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 10.11.2015 korraldus nr
943, millega varasemalt kinnitati sama kinnistu võõrandamiseks tingimused.
Rates Kinnisvara OÜ-le anti
õigus paigaldada 3 m2 suurune
reklaamtahvel Jälgimäe külas
Jälgimäe tee 12 kinnistule.
KRISTI JÕELEHT
1. detsembri istungi päevakorras oli 13 punkti.
Saku Huvikeskusel lubati
korraldada turukaubandust jõululaada läbiviimise ajal 13.12.
2015 ja aastalõpupeol 30.–31.
12.2015.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu lahtiolekuajad jõulude ja
aastavahetuse perioodil: raamatukogu on avatud 31.12.2015
kella 10–14, suletud 02.01.2016.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
24.11.2015 korralduse nr 975
„Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega“ lisadeks
olevaid asendiplaane.
Anti projekteerimistingimused tootmishoone laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks
Jälgimäe külas Kuusiku kinnistul, üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Saku alevikus
Kivistiku tn 1 kinnistul. 

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 19.11.2015. a otsusega nr 78 tunnistati kehtetuks
Juuliku küla Kasemetsa maaüksuse ühe osa ja Tiidu maaüksuse detailplaneering Kuu põik 8 kinnistu (katastritunnus 71801:005:0215) osas.
Detailplaneeringuga on jaotatud planeeritav ala kruntideks, piiritletud hoonestusalad ning määratud ehitusõigus elamute ja abihoonete
ehitamiseks. Planeeringu kehtetuks tunnistamisega ühe kinnistu
osas ei avaldata mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-,
sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Saku Vallavalitsuse 24.11.2015. a korraldusega nr 973 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Saustinõmme küla Ristiku
maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0553). Planeeringu eesmärk
on maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine
ning ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on ca
1,45 ha. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
KSH jäeti algatamata, kuna KSH eelhinnangust järeldus, et eeldatav
oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja,
korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. Antud korraldusega on
võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/
algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku alevik).
Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU
toimub 15.12.2015 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1) ruumis 211.
Päevakorras:
1. kell 15:00: Saku valla Jälgimäe küla Trahteri (katastritunnus:
71801:001:0148), Lepatriinu (katastritunnus: 71801:001:0406), Pärtla-Tõnu 4 (katastritunnus: 71801:001:0290) ja Pääsuvälja (katastritunnus: 71801:001:0360) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Planeeringu eesmärk on kinnistute jaotamine äri- ja tootmismaakruntideks ning tekkivatele
kruntidele ehitusõiguse määramine äri-, lao- ning tootmishoonete
(ökoloogilise vähenõudliku tootmistegevusega) ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 24 ha. Detailplaneering
sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
2. kell 16.00: Saku valla Saku aleviku Männituka tee 1 kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0005) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Planeeringu eesmärk on kinnistu ehitusõiguse
määramine maksimaalselt nelja boksiga ridaelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2900 m2. Detailplaneering
on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda Saku valla
kodulehel http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust ning
tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

Informatsioon projekteerimistingimustest
Saku Vallavalitsusele on 24.11.2015 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul olemasoleva ärihoone
laiendamiseks Saku vallas Tänassilma külas Kokasauna tee 3 kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse 19.01.2010 korraldusega nr 50
Kokasauna, Kokasauna tee 3 ja Kõviku kinnistutel osaliselt kehtestatud detailplaneeringu alal asuva kinnistuga. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmise
avatud menetlusena.
Alates 07.12.2015 kuni 20.12.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel
avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Vt http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine
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 Anti ehitusload üksikelamute
püstitamiseks Juuliku külas Talu tee 6 kinnistul ja Üksnurme
külas Talve tee 4 kinnistul,
puurkaevude rajamiseks Jälgimäe külas Etsi kinnistul, Roobuka külas Heki tee 22 kinnistul
ja Roobuka põik 12 kinnistul,
aiamaja laiendamiseks üksikelamuks Kiisa alevikus Kasemetsa tee 105 kinnistul.
Anti kasutusload Kiisa Vabaajakeskusele Kiisa alevikus
Kurtna tee 8 kinnistul, veetorustikule ja kanalisatsioonitorustikule aadressil Saku alevik,
Viimsi metskond 22, Saku Liiklussõlm, Tammemäe küla, Päästekeskuse tee 1, Viimsi metskond 21, Puurkaevu.
Pikendati 1 ettekirjutuse täitmise tähtaega (ehitiste seadustamine).
4 korraldusega määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maadele sihtotstarbed ja
koha-aadressid (Saku alevik,
Männituka tee 32, Pähklimetsa
tee 43, Tiigi tn 15; Üksnurme
küla, Lukussepa tee 1a, Sarapiku tee 1).

3 korraldusega määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maadele teenindusmaad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid
(Kiisa alevik, Kurtna tee 31a;
Kurtna küla, Aasu tee 9; Saku
alevik, Üksnurme tee 8b).
Lõpetati Saku vallas asuva
endise Adra 10-a õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamise
menetlus ja otsustati mitte alustada kompenseerimise menetlust.
Lõpetati sundvalduse seadmise menetlus Helle kinnistule
D-kategooria maagaasitorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 13 jäätmevaldajat.
Saku Valla Spordikeskuse I
ja II korruse riietusruumid anti
tasuta kasutada MTÜ Seikluste
korraldamise klubi üritusel
Winter Xdream osalejatele
17.01.2016.
Ruf Eesti AS-ile anti luba Saku alevikus Saku mõisa tagusel
maa-alal 11.12.2015 kuni kella
23ni ilutulestiku korraldamiseks
(vastutab Rinald Kodasma).

Saku Vallavalitsus teatab
Saku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise

Saku vallas Tõdva külas asuva hoonestatud Poku kinnistu
müügiks. Pakkumise alghind on 10 000 eurot ning tagatisraha on
100 eurot. Enampakkumine toimub 10. detsembril 2015 kell 10.00
Saku Vallavalitsuse nõupidamiste ruumis nr 211. Müügitingimuste
terviktekst on avaldatud Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee

SakuvallaAastaTegu2015

Sissekirjutus oma koju
VICTORIA PARMAS
„Kiirustage! Rahvastikuregistris
on jäänud veel viimased vabad
kohad Saku valda sissekirjutamiseks!“ nii võiks müüa oma
tükki mõni etenduskunstnik. Saku vallavanem Tiit Vahenõmm
ütleb aga lihtsalt: „Registreeri
end oma koju. Kui sa aga oled
juba Saku valda sisse kirjutatud,
siis aitäh sulle selle eest!“
Miks peaks Saku vallas elav
inimene end valda sisse kirjutama? Lihtne vastus oleks: Saku
vallas on hea elada ja kui ka sina
end valda sisse kirjutad, on siin
veel parem elada – mida rohkem
tulumaksu valda laekub, seda
rohkem on võimalik vallal areneda. Füüsilise isiku tulumaksuga maksustatavast tulust laekub valla eelarvesse 11,6% ning
tulumaks ongi valla eelarve peamine sissetulekuallikas.
Saku vallal on igale lapsele
koolikoht ja pakkuda koolieelikule lasteaia- või hoiukoht, loodud on võimalused tegelda oma
huvialadega, valda on rajatud
kilomeetrite kaupa kergliiklusteid ja muudetud tolmuvabaks
hulga kruusateid, Kiisal avatakse kohe-kohe uus vabaajakeskus, äsja valmis uus kooliosa
Saku Gümnaasiumile.
See pole aga kõik! Aasta-

paari pärast peaks valda kerkima uus spordihoone, Päikesekillu lasteaiale rajatakse juurde
uus korpus ning kavas on ehitada ka uus tervisekeskus, valmivad uued kergliiklusteed, rajatakse juurde kanalisatsiooni- ja
veetrasse.
Kui soovid, et sinu raha laekuks koduvalda juba järgmisel
aastal, siis viimane päev end Saku valla elanikuks registreerida
on 31.12.2015. Kuidas end oma
koju sisse kirjutada?
Selleks tuleb esitada Saku
Vallavalitsusele elukohateade.
Selle võib
* täita vallavalitsuse kantseleis
kohapeal (kaasa võtta isikut
tõendav dokument);
* printida kodulehelt välja ja
saata postiga vallavalitsusele
aadressil Saku, Teaduse 1, lisades koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
* saata digitaalse allkirjaga eposti teel saku@sakuvald.ee;
* esitada teabevärava eesti.ee
kaudu, kasutades rahvastikuregistri e-teenust.
Me ei pane välja auhindu ega
korralda loose vallaelanikele,
kes ennast oma koju sisse kirjutavad. Usume, et Saku valla elanik on lihtsalt väärikas, uhke ja
hää olla!

Milline on Saku valla
Aasta Tegu 2015?
Kui tunned, et meil on sel aastal midagi väga hästi
ära tehtud, esita kuni 11. detsembrini oma kandidaat või kandidaadid Saku valla uue tunnustusauhinna Aasta Tegu 2015 tiitli saamiseks.

MINUNIMI
KONTAKT

Oma ettepaneku võid saata Saku vallavalitsuse kodulehel
oleva küsitluse kaudu või tuua täidetud kupongi vallamaja
kantseleisse Teaduse 1. Hääletamine algab 15. detsembril
valla kodulehel.
Auhinna Aasta Tegu võib saada kas üksikisik, isikute
grupp, asutus, ettevõte või organisatsioon, kes on teinud
teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla
elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele
eeskujuks või toonud Sakule kui paikkonnale tuntust.
Enim hääli saanud teo tegija(te)le annab mälestuseseme
üle vallavolikogu esimees iseseisvuspäeva tähistamiseks
korraldataval üritusel 23. veebruaril.
VICTORIA PARMAS
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Algab küsitlus Keila
jõe piirkonnas ÜVK
arendamiseks
MARKO MATSALU
AS Saku Maja

A

S Saku Maja ja AS Infragate Eesti allkirjastasid
novembris lepingu Saku
valla territooriumil Keila jõe
reoveekogumisala kinnistuomanike vahel küsitluse läbiviimiseks. Küsitlus on vajalik ettevalmistava tegevusena vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel,
kui projektile soovitakse taotleda toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.
Keila jõe reoveekogumisalal
puudub umbes 3000 kinnistul
Kasemetsa, Kurtna, Metsanurme, Roobuka ja Üksnurme külades ning Kiisa alevikus tsentraalne vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Küsitlus viiakse läbi
Keila jõe reoveekogumisalal ja
selle naabruses asuvate kinnistute omanike seas, et teha kindlaks, kui palju neist soovib liituda lähitulevikus võimalusel rajatava ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga. Ühtekuuluvusfondi vahenditest on võimalik saada toetust, kui rajatavate torustike piirkonnas on valmis üle 60% kinnistutest liituma
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Seepärast on väga oluline, et
piirkonnas elavad inimesed

oleksid aktiivsed küsitlusele
vastamisel ning oleksid valmis
ka torustikega liituma.
Detsembris ja jaanuaris toimuvad piirkonna inimestele küsitlust tutvustavad koosolekud
ning loodetavasti detsembri teises pooles saadetakse juba laiali
ka esimesed küsitluslehed. Küsitlus koosneb kahest osast, millest esimesel kinnitab kinnistuomanik valmisolekut rajatavate
torustikega liitumiseks. Teises
osas küsitakse lisainfot, mis on
vajalik hilisemal võimalikul torustike projekteerimisel ja rahastustaotluse koostamisel.
Palume kindlasti täita küsitluse mõlemad osad. Küsitlus
peaks lõppema ja kokkuvõtteid
saame teha järgmise aasta aprillis. Küsitluse tulemusena selgub, millistes piirkondades on
võimalik lähiaastatel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke välja ehitada.
Küsitlusele vastuste saamiseks võivad kinnistuomanike
poole pöörduda Infragate Eesti
töötajad, kuid loodame selles
osas koostööd teha ka külaseltside ja aiandusühistute esindajatega.
Küsitlust on võimalik täita ja
allkirjastada ka digitaalselt. Digitaalse küsitluslehe saamiseks

Beebiraamat kingituseks
Eesti Lastekirjanduse Keskus
koostas kinkeraamatu „Pisike
puu”, mis on mõeldud kingitusena kõigile 2015. aastal sündinud lastele. Raamat, mille
eesmärk on toetada laste lugemishuvi ja väärtustada eesti lastekirjandust, jõuab oma uute
omanikeni kõikjal Eestis. See
on riigi kingitus Eesti lastele,
millega väärtustatakse igat Eestisse sündinud last.
Esimesed beebiraamatud Saku vallas anti värsketele ilmakodanikele üle 12. novembril Saku mõisas. Kõiki 2015. aastal sündinud
lapsi, kes ei ole veel oma raamatut kätte saanud, oodatakse Saku
Vallaraamatukogusse Teaduse 1.
ENE LODDES
Saku Vallaraamatukogu direktor

Punasega on tähistatud Keila jõe reoveekogumisala, kus asub umbes 3000 kinnistut, millel puudub tsentraalne vee- ja kanalisatsioonisüsteem. ELi toetusraha selle ehitamiseks on võimalik saada siis,
kui üle 60% kinnistutest on valmis ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituma. Allikas: Keskkonnaagentuur

palume saata e-kiri oma sellekohase sooviga aadressile
keila.joe@sakumaja.ee. Kirjas
märkige kinnistu aadress, katastritunnus ja enda kontaktid.
Keila jõe reoveekogumisalaga

on võimalik tutvuda aadressil
www.keskkonnaagentuur.ee,
valides keskkonnaregistri avaliku teenuse ning reoveekogumisalade alt otsides Keila jõe nimega.

Kiisa Vabaajakeskust võib kasutada
1. detsembril andis vallavalitsus Kiisa Vabaajakeskusele kasutusloa. Maja on nüüd ametlikult valmis, kuid mitte veel ametlikult avatud. Kolm vabaajakeskuses asuvat asutust tegelevad parasjagu
vanast kohast uude ümberkolimise ja uude kohta sisseelamisega.
Kes ootab, kes juba paigaldab mööblit.
„Professionaalne lauatenniselaud on meil juba koos,“ teatas noortekeskuse juhataja Evelin Küberson. „Ülejäänud asjade panekuks
ootame veel kappe ja riiuleid. Millal noortega seal tegutsema saame
hakata, veel ei tea, kuid teavitame sellest nii oma Facebooki lehel kui
anname teada ka Kurtna koolis.“ Raamatukogus on raamatud juba
riiulitel, kuid puudu on veel turvaväravad ja muu tehniline pool, et
laenutamine täie hooga käima võiks minna. Rahvamaja ringidest
tegutsevad juhataja Marianne Rande sõnul osad veel vanas, teised
juba uues majas. Kummasse majja sammud seada, saab jooksvalt
teada rahvamaja Facebooki lehelt.
Maja hakkab olema avatud kella 11–19. Kohalikele elanikele ja
kultuurihuvilistele on esimene suurem pidu Kiisa Vabaajakeskuses
31. detsembril, mil tutvustatakse maja ning võetakse vastu uus, Saku
valla jaoks 150. sünnipäeva aasta. VICTORIA PARMAS
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Sakku jaapani restoran? Miks ka mitte!
19. novembril külastas Saku
valda Jaapani restoraniomanikke ühendava organisatsiooni
ICCO delegatsioon. Visiidi eesmärk oli tutvuda Saku valla,
mõisa ja õlletehasega ning arutada võimalusi ühiste äriprojektide läbiviimiseks Sakus, näiteks Sakku jaapani restorani rajamist.
Visiit sai teoks tänu Saku
mõisa tegevjuht Ines Kärnerile,
kes kutsus külla ühe ICCO
liikmetest Hiroshi Yamaguchi
(restoran Atmos Dining). Kuna
Eestis äritegevuse arendamisest
olid huvitatud ka teiste ettevõtete juhid, siis saabus Sakku 7liikmeline delegatsioon.
Ühisel lõunal Saku vallavanema, vallasekretäri, Saku Maja
ja Saku mõisa juhiga uurisid
jaapanlased vallavalitsuse ja
erasektori koostöö kohta. Nende sõnutsi ei ole Jaapanis sugugi

tavaline, et omavalitsus erasektorit toetab. Samuti oli restoraniärimeestele silma jäänud, et
Saku valla elanike arv järjest
kasvab, ning nad uurisid, mida
on vallavalitsus selleks teinud.
Vallavanem Tiit Vahenõmm sai
seepeale kiita Saku head asukohta, maalähedast õhkkonda ja
samas mugavat elukeskkonda
pealinna läheduses, mida vallavalitsus on planeeringutegevusega ka hoidnud, tõmmates vajadusel pidurit, et taristu ka elamuehitusele järele jõuaks.
Külalised huvitusid ka noortekeskuse tööst ning noortele
suunatud tegevustest, samuti
tunti huvi, kas ka koolis lastele
põllumajandust õpetatakse. Pärast lõunasööki ja vallavanema
ülevaadet valla elust sõitsid jaapanlased koos vallavanemaga
vallas ringi, et kõike ka oma silmaga kaeda, ning külastasid Sa-

Jaapani restoranide omanikke võlus Saku mõisa hubane atmosfäär ja
meeldiv vastuvõtt. Foto:

ku Pruulikoda.
Jaapanlased olid üllatunud,
et Eestis omavalitsustega asjaajamine nii kiiresti käib ning lubasid juba veebruaris-märtsis

tagasi tulla. Eks näe, kas Saku
mõis suutis kaugete külaliste
südant nii palju võita, et mõni
neist oma restorani ka Sakku
rajab.

Äge poiste keelpillipäev
SIRJE SUBBE-TAMM
„Ma mõtlesin, et see on äge, aga
see oli ägedam,” ütles üks väike
Põlva poiss, kes esimest korda
30.–31. oktoobril toimunud 14.
Saaremaa poiste keelpillipäevadel osales.
Saku Muusikakooli poiste
Ian Erik Ufferti, Viktor Kostjuki
ja Kuldar Zilenski jaoks on
poiste keelpillifestival juba teada-tuntud üritus, kuhu ikka ja
jälle igal sügisel minna tahetakse. Ja kui isegi mõnikord pika
kooliaasta jooksul motivatsiooni- ja harjutuskriis võib tabada,
siis Saaremaale minekuks on
poistel alati indu harjutada ja
valmistuda, et Kuressaares võimalikult hästi esineda. Poiste
viiuliõpetajad Kaari Klesment
ning Sirje Müller on seejuures
usinatele poistele tõhusad abilised. Klaveril saatis Saku viiuli-

poisse Sirje Subbe-Tamm.
Seekordsel keelpillifestivalil
osales 117 poissi Eesti erinevatest muusikakoolidest ning
Moskva Šaporini nimelisest
Muusikakoolist ja Tšaikovski
nimelisest Muusikakeskkoolist,
Läti Malpilsi Muusika- ja Kunstikoolist ja Kunstide koolist
„Baltais Fligelis”. Festivali „veteranide” kontserdil astusid üles
juba professionaalsed muusikud Johannes Teppo ja Andreas
Lend ning Helsingi Sibeliuse
Akadeemia tudengid Peeter
Margus ja Saaremaa oma poiss
Johannes Põlda.
Keelpillipäevade lõpetamisel võttis festivali tiheda programmi kokku Laine Sepp,
Kuressaare poiste keelpillipäevade väsimatu eestvedaja, lausega: „Seal, kus lõpevad sõnad,
algab muusika.” Soovime kõigile muusikarikast aastalõppu!

14. detsembril kell 19
Saku mõisas
Saku seltskond jõudis enne esinemist vaadata üle Kaali järve.
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Raamatukogu
teine kolimine
Helle Pärlin
oli kauaegne
ohe-kohe valmib Kiisa Saku raamatusajandi ehitis – Kiisa Va- kogu juhataja

HELLE PÄRLIN

K

baajakeskus. Uutes ruumides hakkavad tegutsema rahvamaja, noortekeskus ja raamatukogu. Kõik need asutused on
olnud juba kaua väga kehvades
tingimustes, kuid seekord räägin raamatukogust.
1993. aasta sügisel oli Kiisa
raamatukogu olukord muutunud niivõrd kehvaks, et raamatukogu tuli kolida kuhugi, aga
kuhu, seda ei osanud keegi öelda. Tollane raamatukogu juhataja oli töölt vabastatud, Kiisa rahvamajas aga töötasid noored ja
edumeelsed Anneli Kana ja Marianne Rande. Nii lepitigi nendega kokku, et raamatukogu kolib rahvamaja paremasse tiiba,
kahte tuppa, mis olid kenasti remonditud. Majas oli vesi, tualett
ning rahvas käis meeleldi majas
aega veetmas ja ringides.
Kolimine toimus hilissügisel, ilm oli ilus ja kogu mööbel
viidi raamatukogust rahvamajja
ühe päevaga. Kurtna Linnukasvatuse Katsejaam andis kolimiseks veoauto, kolida aitasid rahvamaja rahvas ja Saku raamatukogust kaks inimest ja kaks
meest vallast.
Anneli meenutab: Raamatute
kolimine oli üsna loominguline
tegevus. Rahvamaja eelmise ju-

Kuigi väljast
üsna õnnetu, siis
seest nägi Kiisa
raamatukogu
välja nostalgiline ja hubane.
Hetk enne kolimist. Foto:

hataja Liia Hokkaneni päevinäinud Žiguli istmed ja pagasnik
sai vanast raamatukogust raamatukaste täis ladustatud ja rahvamajja veetud ning raamatud
otse riiulitesse paigutatud.
Reeglit, et luuleraamatud peavad olema riiulis autorite nimede järgi, mitte teema all luule,
rikkusime täielikult. Helle Pärlin andis lõpuks alla, avaldades
arvamust, et ilmselt teeksime ka
Kiisa kaupluses inventuuri mingi oma loogika järgi, mitte kaubanduses kehtiva korra alusel.
Et kultuuritöötajad ei tunne tööaja piire, oli kolimisega seotud
nii mõnigi hiline õhtutund.
Rahvamaja tagumine tuba
muutus fondiruumiks ja esimene lastetoaks ning lugemissaaliks. Nurgas oli alati lauake ürditeega ja nii mõnigi lugeja võttis ruumi sisenedes kingad-saapad jalast, sest vaipadega ja puhas raamatukogu oli Kiisal mi-

dagi uut!
Kuid kooselu ei kestnud
kaua. Endine raamatukogu juhataja ennistati tööle, suhted
läksid sassi, tekkis palju erimeelsusi ja kooseksisteerimine
osutus võimatuks. Vallavalitsus
otsustas raamatukogu kevadel
tagasi kolida. Tagasikolimine
oli kurb. Ehkki väljas oli kevad,
kolijad millegi üle rõõmustada
ei suutnud. Siginat-saginat täis
majast läks raamatukogu tagasi
lössivajunud, päevinäinud hoonesse, ilma veeta, ilma tualetita
ja nii veel 21 aastaks.
1998. aastal oli siiski veidi
rõõmsam sündmus – uue raamatukoguhoidja Marje Karneri
tulekuga seoses kohendati vanu
pimedaid ja külmi ruume ning
hoolimata päevinäinud hoonest
sai raamatukogust koht, kus inimesed end alati hästi tundsid.
Oma panuse andis oluline uuendus – interneti saabumine ja

avalik arvutikasutamisteenus.
Kas mäletate veel aega, kui netti
ei olnud igas mobiiltelefonis
vaid seda sai kasutada AIP-des,
avalikes internetipunktides?
Kuidagi ei suuda uskuda, et
sellesse tillukesse majja mahtusid ära raamatukogu, sidejaoskond ja kaks korterit.
Nüüd kohe-kohe on aeg Kiisa elanikel rõõmustada, sest lõpuks ometi on saabunud õnn
nende õuele. Olen näinud maja
ainult väljast. Ilus maja. Tuletab
nagu mingit looma meelde. Küllap seespool on samuti palju
rõõmustavat ja üllatavat.
Mõtlesin, et sellele majale
sobiks nimeks SEBRA. Kiisa
vabaajakeskus Sebra. Lühendid
sõnadest sebijad (kultuuritöötajad, noorsootöötajad jne) + raamatukogu.
Kaunist ja pikka kooselu kõigile ühise katuse all olevatele
asutustele!

Kodanikupäev vallamajas
26. novembril tulid Päikesekillu lasteaia lapsed riburada pidi vallamajja, et tutvuda lähemalt vallaametnike tööde ja tegemistega. Valla
koridori seintel ootas neid juba ees näitus nende töödest, milles iga
laps kujutas seda, mis võiks veel Sakus olla, et elu siin põnevam oleks.
Oma ringkäigu lõpetasid lapsed hääletamisega volikogu istungitesaalis. Ja hääletamisele läks otsus päkapikkude käimise kohta sellel
aastal. Ühehäälselt oldi nõus, et päkapikud toovad sussi sisse head ja
paremat. Kui nüüd kellelgi suss hommikul tühi on, siis peaks küll päkapikkudele sõnumi saatma, et meil vallas on vastu võetud otsus,
mille kohaselt peavad päkapikud ikka kõigi laste juurest läbi astuma.
Kell 11 toimus vallavanema vastuvõtt, kuhu oli kutsutud Kurtna
kooli 2. klass, et ühiselt olla tunnistajaks vallavanema tänukirja üleandmisele. Kodanikupäeva puhul sai Saku Vallavalitsuse tänukirja
Urve Zirk, kes on aastaid ja väga usinalt kandnud hoolt Ülase tänav 12
maja heakorra eest. Pärast tänukirja vesteldi omavahel ja söödi kommi ning küpsist. Näitust laste joonistustest on võimalik vaadata
Kurtna noored vallavanema vastuvõtu ootel. Foto:
vallamaja teisel korrusel. ANNE-LY SUVI
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Käes on ootuseaeg

Esimese advendiküünla süütasid pühapäeva õhtuhämaruses Saku Valla Maja ees volikogu esimees Tanel Ots ja EELK Saku Toomase koguduse
õpetaja Magne Mølster. Kirikuõpetaja kõneles valguse ootusest ajas ja
hinges. „Ka üks küünal teeb toa valgemaks,” ütles volikogu esimees advenditervituses vallarahvale. Kohaletulnud said leegist süüdata oma
küünla, et viia advendituli koju. Tulesäras kuuse alt mindi Saku Valla
Maja saali kuulama kaunist jõulumuusikat. Foto:

Aasta lind viu Saku vallas
Tänavusele aasta linnule pühendatud õhtul saame teada, kes on Eesti
viud, kus ja kuidas nad elavad, mida söövad, kuidas pesitsevad ja
kuhu rändavad. Kahetunnise loodusõhtu jooksul selgub ka, kuidas
viusid ja teisi röövlinde uuritakse ja miks on Saku vald Eesti röövlinnu-uuringutes eriti olulisel kohal. Viujuttu räägib Aarne Tuule
Eesti Ornitoloogiaühingu röövlinnutöögrupist. Sissepääs on prii!
Loodusõhtut korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Saku vald.

JÕULUKUU 2015 EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
L 05.12 kl 11 Tüdrukute klubi
L 05.12 kl 18 Noorteõhtu
P 06.12 kl 15 Jumalateenistus
K 09.12 kl 17 Palveõhtu
P 13.12 kl 15 Noorte jumalateenistus
K 16.12 kl 18 Piiblitund: Tähendus
sõnade taga
R 18.12 kl 14-17 Riiete annetusmüük
R 18.12 kl 18 Koguduse jõulupidu

P 20.12 kl 11 Jumalateenistus ristimise
ja leeriõnnistamisega
P 20.12 kl 15 Toomapäeva
jumalateenistus
N 24.12 kl 11 Jõululaupäeva
perejumalateenistus
R 25.12 kl 15 Esimese jõulupüha
jumalateenistus
P 27.12 kl 15 Jumalateenistus
Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel tel 5919 7802 või magne.molster@eelk.ee
Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik. Koguduse koduleht: saku.eelk.ee

4. detsember 2015
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Maailma
mitmekülgseim
mandoliiniorkester
tegutseb Sakus

Ainult registreeritud
kiibist on kasu

Pealkirjas välja hõigatud väide
võib mõjuda suurustavalt, kuid
olen valmis pakkuma tõendeid,
et öeldu võibki paika pidada.
Hiljuti kolmandat sünnipäeva
tähistanud orkester Saku Mandoliinid kutsub koduvalla rahvast ja ka kaugemaid külalisi
kaunile jõulukontserdile, mis
toimub 19. detsembril kell 17
Saku Valla Maja saalis. Kava
“Jõulud kodus ja kaugemal” näitab meie orkestri liikmete mitmekülgseid muusikalisi oskusi
ja omadusi. Kontserdil on loomulikult kesksel kohal meie orkestri kolmkümmend mandoliini, kuid nende kõrval kõlavad ka
viiulid ja kontrabass, metsasarv
ja tromboon, akordion ja suupill,
flöödid ja löökpillid, kitarr,
bändžo ja ukuleled ning soolo-,
ansambli- ja koorilaul. Seegi pole veel kõik. Tahate teada, mis
imeloomad on guitarra portuguesa või cavaquinho? Tulge
kaema! Kontsert on tasuta.
Saku Mandoliinide jõulukava
sisaldab muusikat keskajast tänapäevani ja Eestist Ameerikani,
meeleolud ulatuvad mõtlikest
juubeldavateni. Oleme ise juba
ootusärevil ja täis elevust, mida
tahame kuulajatega jagada.
Kontsert “Jõulud kodus ja
kaugemal” tõmbab joone alla
Saku Mandoliinide tegusale ja
mitmekülgsele aastale, kuhu
mahtusid kevadine kava Itaalia
lauludest, suvine mandoliinifestival ja turnee Peipsi ääres, sügisene ringsõit kavaga “Kriminaalne!” ja veel terve rida kontserte. Uuel aastal jätkame veelgi
suurema hoo ja innuga, kuid enne seda tahame jagada kuulajatega aasta kõige kaunima aja,
jõuluaja rõõmu ja rahu.
JOOSEP SANG
Saku Mandoliinide kunstiline
juht

iimasel ajal on meie vallas kinni püütud mitu
hulkuvat koera, kel on
küll kiip olemas, kuid see pole
kantud registrisse. Seega ei ole
võimalik tuvastada koera omanikku ning temaga ühendust võtta ja loom tuleb viia hoiupaika.
Lisaks sellele, et toiming on
looma jaoks traumeeriv, läheb
see loomaomanikule päris palju
maksma. 14,06 eurot üks päev
varjupaigas, 8,95 (ühe koera
püüdmine) + transport varjupaika, agressiivsete koerte puhul
tuleb kasutada ravimit, mis
maksab 25,56 eurot ning hoiupaigas tehakse seadusest tulenevalt vaktsiin ja parasiitide tõrje,
mille maksab samuti kinni loomaomanik. Nii võib looma kättesaamine minna omanikule pea
100 eurot maksma.
Et oma lemmik kiiremini kätte saada ning asjatuid kulusid
vältida, tuleks Saku valla koerad
registreerida Saku valla koerte
registris, mis kuulub kohalike
omavalitsuste lemmikloomaregistri hulka. Lemmiklooma registreerimine seal on tasuta.
Tihti on looma registreerimine osa looma kiibistamise juurde kuuluvast kompleksteenusest ning sel juhul tuleks lasta
kiibi paigaldanud loomaarstil
loom ka registris registreerida.
Loomaomanik saab kontrollida registris looma olemasolu,
sisestades interneti otsingusse
www.llr.ee, leheküljel avaneb
lahter kiibinumbri lisamiseks
ning kui teie kontaktid ilmuvad
pärast otsingu kinnitamist ekraa-

V

nile, on lemmik õiges registris.
Kui looma registris ei ole, siis
tuleb minna ID-kaardi või oma
internetipanga paroolidega riigiportaali eesti.ee ning liikuda
leheküljele: E-teenused > Kodanik > Perekond > Lemmiklooma andmed ja registreerimine
LLR. Antud lehe allosas tuleb
aktiveerida „registreeri uus kiibistatud loom” < sisesta kiibinumber. Juhul, kui loom on juba
registreeritud, ilmuvad ekraanile looma andmed. Kui loom on
registreerimata, tuleb aktiveerida „Alusta kiibistatud looma registreerimist“. Ekraanile ilmub
ankeet lemmiklooma registreerimiseks, mis tuleb täita ja salvestada.
Kui näed hulkuvat looma, siis
 helista hoiupaiga telefonil 631
4747; 5349 4045 ja teavita leitud või kadunud loomast, sest
hoiupaigal võib olla infot sama
looma kohta;
 helista Saku Vallavalitsusse
telefonil 671 2431; 671 2436 ja
teavita leitud loomast, sest ainult
kooskõlastatud loomadele tuleb
hoiupaiga töötaja järele. Väljaspool tööaega viiakse loom ära ka
ainult hoiupaika pöördumisel;
 pane üles fotoga kuulutus Saku Vallavalitsuse FBi; kui oled
Saku valla FBi liige, siis ka sinna; kodukoha infotahvlitele;
loomafoorumitesse koertekoda.
ee ja kassiabi.ee.
Alates 2009. aastast on Saku
valla koerte ja 2014. aasta 1.
juulist kasside mikrokiibiga
märgistamine ja registrisse
kandmine kohustuslik.

21. novembril toimus VII Saku
kiirmaleturniir allakirjutanu
rändkarikale. Põhiturniiril osales 36 mängijat: Harjust, Tallinnast, Raplast ning 10 soomlast
Hartolast ja Orimattilast. Saku
oli esindatud 11 maletajaga.
Osavõtjate hulgas oli seeniormängijaid (üle 60a) 24, neist 6
üle 75a, mis vastas turniiri motole „Mängime malet kõrge
eani”. Auhindadeks karikad ja
raamatud.
Rändkarika võitis Karel
Uurits Sauelt 6 punktiga seitsmest partiist. 2.-3. kohta jagasid
eelmise aasta võitja Aivo Hommik (Rae vald) ja Teet Švilponis
(karikas Saku parimale) 5 punktiga. 4. oli Esko Virtanen (Hartola) parima seeniori karikas, 5.
kohale tuli Eesti naiste maletšempion Margareth Olde (parima naise karikas), 6. Leo Teemäe (Tallinn) - karikas 75+ vanuseklassis ja 7. Risto Saarinen
(Hartola) – kõigil 5 punkti. Sakulastest kogusid 4,5 p Enn Veskimäe ja Mart Sepp, 4 punkti
Mati Sepp, Tarmo Tikan ja
allakirjutanu.
Noorteturniir oli ühtlasi ka
Saku noorte meistrivõistlusteks
kiirmales. Meistritiitli võitis 10aastane Paul Kang 6 punktiga 7
partiist, hõbemedali 12a Anders
Raudväli 5 p (mõlemad oma vanuseklassi Harju meistrid) ja
pronksmedali 14a Juhan Suzdalev 4 p. Ralf Marten Raisma 4p
oli väärt eriauhinda progressi
eest.
HANS TOMSON
Alates jaanuarist 2016
korraldab Keelepisik

Sakus
keelekursusi.

Tööpakkumised
Pakume tööd autojuhile osalise ajaga, vajalik B,C juhiload.
Hea rahulik töö, sobib ka pensionärile. Töökoht asub Sauel.
Täpsem info telefoni teel
5599 9410.

Sakus toimus
rahvusvaheline
maleüritus

Koerad eelmisel nädalal Uus-Saku 1 maja juures. Foto: Juhani Lipso

Alustame lastele suunatud
keeleõppega laupäeviti
kell 10. Samas ootame ka
täiskasvanuid võõrkeeli
õppima. Registreeruda saab
helistades telefonile
524 4715 või meili teel
keelepisik@gmail.com.
Keeltekoolist lähemalt saate
lugeda meie kodulehelt
www.keelepisik.ee.
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MIS
JUHTUS
Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
21.11 kl 15:04 - tulekahju hoones Suurevälja teel Saue linnas.
22.11 - rongi tulekahju Tallinnas.
22.11 kl 17:33 - liiklusõnnetus
Jüri alevikus Rae vallas.

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik

Kuulutused

Peoruumi rent
Sauna rent
Konverentsisaali rent
Firmapeod

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!
Sakus elav ja tegutsev
korstnapühkija. 5648 5903,
tarmo@projektimehed.eu

Info tel 5809 0800
info@trappi.ee
www.trappi.ee

Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel 5807 2581
või info@potipoiss.ee

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
04.12 10:00-14:00 Laskeharjutus
06.12 09:00-17:00 Laskeharjutus
07.12 09:00-17:00 Laskeharjutus
08.12 10:00-16:00 Laskeharjutus
09.12 10:00-16:00 Laskeharjutus
09.12 10:00-16:00 Väliharjutus
10.-11.12 09:30-18 Väliharjutus
11.12 09:00-15:00 Laskeharjutus
12.-13.12 09-17 Väliharjutus
14.12 09:00-17:00 Käsigranaadi
viskamine
14.12 09:00-17:00 Laskeharjutus
15.12 10:00-17:00 Laskeharjutus
16.-17.12* 09-18 Välilaager
16.12 10:00-17:00 Laskeharjutus
17.12 09:00-16:00 Laskeharjutus
17.-18.12 09-18 Väliharjutus
* Pidev kestvus. Vajadusel teostab Päästeamet demineerimistöid.
Tel 503 4102, harjutusvali.mil.ee,
e-post kv.tvj.manniku@mil.ee

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon 5690 3327.

Müüa ridaelamu
otsaboks
aadressil Pargi 3, Saku
Lisainfo:
kv.ee, 504 4493,
koit.soasepp@gmail.com

Perekond Tartust
soovib osta MAJA, võib
pakkuda ka SUVILAT,

Loomaarst
Jaak Jõks
konsultatsioonid.

Noor pere ostab maamaja või
maa otse omanikult. Maja võib
olla remonti vajav. Meil on ka
koduloomad. 5666 0033, Imre

Helista 10.00-19.00

tel 670 5243
Kõik seni on lapsed, kui elavad
emad, ja saatuse poolest on
rikkad nemad. (O. Saar)

Avaldame sügavat kaastunnet
Maire Ojasoole armsa ema

Mälestame

SIRJE OJASOO

Südamlik kaastunne
Meelisele ja Mairele ema

SIRJE OJASOO
surma puhul.
Pensionäride seltsing
Meelespea

Küttepuud - lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 28 €, metsakuiv okaspuu al 35 €, tarne
al 10 rm, transport hinnas, tel
502 4895, info@pajakapuit.ee

Müüa puitbrikett (kandiline)
145 € / 960 kg, pellet premium
8 ja 6mm 185 € / 960 kg, lepp
40L kotis / 2,7 €, kask 40L
kotis / 2,9 €. Tel 5380 3858.

Loomaarst Sinu lähedal!

Südamlik kaastunne teile teie
leinas.
Kalda talu pere

Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista 56308890

Müüa kuivad küttepuud 40 l
võrkkotis: kaseklots 5-20, lepp
30, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist transport
Saku valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, www.unitedexpo.ee

sobivad piirkonnad on Saku
ja Kiisa. Ostuga kiire.
Oodatud kõik pakkumised.
5635 4402
Mesila Kinnisvara OÜ

SIRJE OJASOOD

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

surma puhul.
Töökaaslased
Harju Tarbijate Ühistust

Südamlik kaastunne
Meelisele ja Mairele ema

SIRJE OJASOO
surma puhul.
Elve ja Raivo

Kallist

SIRJE OJASOOD
mälestavad
Siberi-kaaslased
Vaike ja Valve

Tunneme südamest kaasa
Mairele ja Meelisele
perega armsa ema

SIRJE OJASOO
kaotuse puhul.
Töökaaslased ja sõbrad
Tõdva poest

Südamlik kaastunne
tantsuõpetaja Eve Lutterile

EMA
surma puhul.
Pangviina, Linda ja
Lindaratas

Südamlik kaastunne
Eve Lutterile

EMA
kaotuse puhul.
Kurtna naisrühm
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Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti

Uued ja kasutatud

varuosad Sinu sõidukile!
Saku piires kohaletoimetamine TASUTA.

- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-17.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

Saada päring juba täna
varuosahai@gmail.com  5359 7999

Puksiirteenus
ja autoabi
3t kandejõuga autoga
Sakus,
teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

506 4946

EHITAGE
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd,
vundamenditööd, müüritööd,
puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.

Tel 66 00 190, 51 36 999
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

E-post:
raemeistrid@gmail.com
Tel 5665 0748, 5645 8513

www.raemeistrid.ee

Saku Rendikeskus
Tööriistade ja tehnika rent | Telefon 5089068
Järelhaagiste rent | Üksnurme tee 6, Saku
Kaevetööd, purgimisteenused, puksiirabi
Lumekoristusteenus
Pakume remondi- ja ehitusteenust
www.sakurendikeskus.ee | rendi@sakurendikeskus.ee
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Palun maskile!
Saku Ilutuba
Tehnika 5

kosmeetik Marit
tel: 508 7805
maritbauer@gmail.com

müügil Acadēmīe maskid koduhoolduseks.
Toredad kingiideed
jõuludeks, kinkekaardid!

Kohtumiseni Ilutoas!
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KUHU MINNA
DETSEMBER
5. kell 11
Paberipunutiste õpituba algajatele Saku huvikeskuses ruumis
303. Osavõtutasu 14 . Eelregistreerida info.ikoliis@gmail.com

6. kell 11

14. kell 19
Saku Muusikakooli jõulukontsert Saku mõisas. Tasuta.

17. kell 15
„Jõulude ootel” - Ki-Ku-Ta-Ro
pensionäride ühenduse jõulupidu Kiisa Vabaajakeskuses.

18. kell 15
Filmiõhtu Saku noortekeskuses.

18. kell 18.30
Saku huvikeskuse lastekollektiivide jõulukontsert Saku
Valla Maja saalis. Tasuta. Vt lk 10

19. kell 12
Kajamaa pensionäride seltsingu Meelespea jõulupidu
Kajamaa koolimajas.

19. kell 17
„Jõulud kodus ja kaugemal” Saku Mandoliinide jõulukontsert Saku Valla Maja suures
saalis. Vt lk 11 ja 16

20. kell 13
Film „Viplala” Saku Valla Maja
suures saalis. Pilet 3  ja 2 
(pensionärid, õpilased).
Huvikeskuse lastehommik:
jõuluetendus „Salasoov” Saku
Valla Maja suure saalis.

21. kell 12

9. kell 18

21. kell 17

Loodusõhtu „Aasta lind viu
Eestis ja Saku vallas” vallaraamatukogus Teaduse 1. Vt lk 10

10. kella 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas.
Info www.verekeskus.ee

Kiisa noortekeskuse avamine
Kiisa Vabaajakeskuses.
Jõulutrall Saku noortekeskuses. Piparkookide valmistamine,
jõuluvana, kingitused.

22. kell 19

Saku valla pensionäride jõulupidu Saku gümnaasiumi aulas.
Vt lk 10

„Laagri City jõulumuusika
2015” - jõulukontsert Laagri
City kontserdimajas (Pärnu mnt
541). Peaesineja Mari Pokinen.
Piletid Piletilevist 17  ja 15 ,
kohapeal 20 . Vt lk 14

11. kell 13.30

30. kell 20

Mängude areen noorsootöötaja vs noor Saku noortekeskuses.

Aastalõpu peoõhtu Saku Valla
Majas. Tantsuks mängib ansambel Debüüt. Laudade broneerimine huvikeskus@sakuvald.ee
või tel 506 9551, 5301 6480.
Pilet eelmüügist 15 , kohapeal
enne algust 20 .

10. kell 16

12. kell 19
Puhkpilliorkestri Saku jõulukontsert Saku Valla Maja suures
saalis. Vt lk 15

13. kell 10-15
„Jõulutelk” - kogupereüritus
Saku Valla Maja ees ja sees. Jõululaadale registreerimiseks võtta
ühendust huvikeskus@sakuvald.
ee või tel 671 2403. Vt lk 16

13. kell 15
Inimese disaini töötuba Saku
huvikeskuse III krs saalis. Disainikaardi tegemiseks saata hiljemalt
11.12 aadressil tea.raasuke@
gmail.com enda või lähedase
nimi, sünniaeg koos kellaajaga ja
sünnilinn. Töötoas mõtestatakse
disainikaart koos lahti. Osalustasu 10 . Info 515 6117.

31. kell 20
Aastalõpuball Kiisa Vabaajakeskuses Kurtna tee 8.
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