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FOOKUSES:

Loe lehest,
Kes on kes
Saku vallavalitsuses?

milliseid toetusi pakub
elanikele Saku vald ja
kui suured need on.

Lk 2-4

Lk 7

Dancelandil algas juubeliaasta

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
HÄDAABI
Saku valla abitelefon
Perearsti nõuandeliin

110
112
1345
1220

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

jälle
23. jaanuaril 2015

Sakus kümnendat tegevusaastat alustanud tantsuklubi Danceland
on kasvanud kiiresti ja pakub tugevat konkurentsi teistele suurtele
pika ajalooga Tartu ja Tallinna klubidele. Eelmisel aastal kasvas
plahvatuslikult huvi ka täiskasvanute seas – kokku käib
Lk 10
treeningutel umbes 60 täiskasvanud tantsijat!

21. jaanuaril kella 17.30-19.00 toimub Saku
Vallavolikogu saalis Teaduse 1 teisel korrusel

mittetulundustegevuse infotund.
Teemaks on projektitaotluste koostamine, menetlemine, raha eraldamine ja järelevalve. Info e-postil
helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.
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„Mis te arvate, miks on vallavalitsust vaja,
mida kõik need inimesed siin teevad?“ uuris
vallavanem kord vallavalitsust külastanud
lasteaialastelt. „Teevad tähtsaid otsuseid, ütlevad, kuhu maju ehitada,“ olid laste esimesed
vastused. Et asi oleks selge, tutvustamegi uue
aasta esimeses lehes Saku vallavalitsuse töötajaid ja kirjutame, mida kõik need 39 vallamajas töötavat spetsialisti, peaspetsialisti,
HELE-MALL KINK,
inseneri või referenti iga päev teevad.

VICTORIA PARMAS,
peaspetsialist – hoolitseb
selle eest, et valla kodulehel
oleks värske informatsioon ja
et ilmuks valla ajaleht; tutvustab valda külalistele ning vastab ajakirjanike küsimustele.

arendusspetsialist –
koostab vallale projektitaotlusi erinevatesse fondidesse;
nõustab ettevõtjaid ja
MTÜsid projektitaotluste
koostamisel; edastab turismi- ja ettevõtlusalast infot;
koordineerib valla arengukava koostamist ja menetleb
mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi taotlusi.

TIIT VAHENÕMM – vallavanem, vallavalitsuse liige

INGRID PÕDER, toimetajakujundaja – tegeleb vallalehe
valmistamisega – pildistab,
kirjutab, kujundab, küljendab.

KARIN TENISSON-ALEV,
vallasekretär – juhib
vallakantselei tööd.

ÜLO LOHK, jurist – kaitseb
valla huve.

ANNELI SULIN, perekonnaseisuametnik, personalispetsialist – teeb rahvastikuregistri ja perekonnaseisu
toiminguid, näiteks registreerib sünde ja surmasid,
väljastab elukohatõendeid;
arhiveerib vallavalitsuse
dokumente ja teeb personalitööd, näiteks peab arvet
koolituste ja puhkuste üle.

KRISTI JÕELEHT, vallasekretäri abi, perekonnaseisuametnik – vormistab ja
kontrollib vallavalitsuse ja
volikogu õigusakte ning
protokollib istungeid.

Finantsteenistus

Vallakantselei

KES ON KES
VALLAVALITSUSES
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EVELIN NORMAK,
finantsteenistuse juht,
vallavalitsuse liige

TRIIN JÕELEHT, volikogu
sekretär – protokollib
volikogu koosolekuid.



PILLE SASMIN, sekretär – on esimene
inimene, kes vallavalitsusse tulija vastu
võtab ja õige inimese juurde juhatab; vastab
telefonikõnedele, võtab vastu, registreerib ja
saadab välja vallavalitsuse kirju.



MERIKE KUIMET, raamatupidaja, kassapidaja – arvestab
vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste töötajate palku; koostab huvitegevuse eest arveid.
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MAIRE LAUR, ehitus- ja
planeerimisteenistuse juht,
vallavalitsuse liige

LEHO VILU, arhitekt – konsulteerib inimesi ehitusküsimustes ehk kuhu ja mida ehitada
võib; koostab projekteerimistingimusi; vaatab läbi detailplaneeringuid ja projekte.

IRINA KONSTANTINOVA,
planeeringuspetsialist –
tegeleb planeeringutega
ehk vaatab neid läbi ja
nõustab inimesi
planeeringute asjus.

OLEV RAUDNE, ehitusspetsialist – tegeleb kasutuslubadega ehk nõustab inimesi, kes soovivad saada oma
ehitisele kasutusluba, ning
valmistab kasutusload väljaandmiseks ette, kontrollides
eelnevalt, kas ehitis vastab
ette antud tingimustele.

ANNE KADAJA, ehitusspetsialist – vaatab läbi esitatud ehitustaotlused ning
valmistab väljaandmiseks
ette ehitusload ja kirjalikud
nõusolekud; nõustab inimesi
ehitusküsimustes ehk kuidas
ehitada võib; vaatab läbi
detailplaneeringuid.

RAIVO REMMELG, ehitusspetsialist – vaatab läbi esitatud ehitustaotlused ning
valmistab väljaandmiseks
ette ehitusload ja kirjalikud
nõusolekud; nõustab inimesi
ehitusküsimustes ehk kuidas
ehitada võib.

MAIE LIPSO,
maakorraldusspetsialist –
tegeleb maaküsimustega,
näiteks maamaksude ja
maaüksuste aadressidega.

TIMO KANGUR, keskkonnakaitse inspektor – tegeleb
prügiteemaga ehk vaatab läbi
taotlusi, millega soovitakse
saada jäätmeveost vabastust;
koordineerib jäätmete kogumist ja sorteerimist; korraldab loodusesse visatud prügi
koristamist.

IRENE LEIVATEGIJA, keskkonnaspetsialist – tegeleb keskkonnaküsimustega, näiteks
puurkaevu asukohtade, reovee-, kanalisatsiooni- ja kuivendusprojektide, kaevandamis- ja vee erikasutuslubade
kooskõlastamisega ning keskkonnaseisundi hindamisega.

MAIRE NURMEOTS,
pearaamatupidaja – hoiab
valla raamatupidamise korras; arveldab hankijate ja
pankadega; koostab raamatupidamise aastaaruande.

KULLA PAHAPILL, ökonomist
– aitab koostada valla eelarvet ja töötada välja töötasustamise aluseid; nõustab
valla hallatavaid asutusi
rahaasjades.

SIRJE VILLO,
vanemraamatupidaja –
koostab lasteaedade ja
koolide toiduraha- ja kohatasuarveid ning registreerib
raha laekumist; peab arvestust vallavalitsuse põhivara
ja väikevahendite üle.

Ehitus- ja
planeerimisteenistus

Ehitus- ja
planeerimisteenistus
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AIN LILLEORG, ehitusjärelevalve vaneminspektor –
kontrollib, kas ehitised vastavad seaduses ette antud nõuetele, kas nende ehitamiseks
on olemas kõik load ja milline on nende seisund, et nad
oleksid ohutud.

CHRIS STROOM, referent –
võtab vastu, registreerib ja
annab välja ehitus- ja planeerimisteenistuse dokumente,
nt tagastab inimestele projekte koos vallavalitsuse
otsusega või ametnike märkustega; arhiveerib ehitus- ja
planeerimisdokumente.

Haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistus
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Majandusteenistus
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HELI VEERSALU, hariduse
peaspetsialist – kureerib ja
analüüsib valla hariduselu,
näiteks nõustab haridusküsimustes koole, lasteaedu,
lapsevanemaid; peab arvet
kooli- ja lasteaiakohtade üle,
VIOLA LÄÄNERAND, sotsiaalhoolekande peaspetsialist –
kureerib oma valdkonda, näiteks tegeleb sotsiaalhoolekande- tegeleb hariduse valdkonna
strateegiadokumentidega.
alaste õigusaktide ettevalmistamisega, vaatab läbi toetuste
taotlusi, nõustab eestkoste küsimustes, suhtleb kohtuga ja
tegeleb abi vajavate vallakodanikega (pildil keskel).

ANNE-LY SUVI, kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö spetsialist – kureerib oma valdkonda,
näiteks nõustab hallatavaid
asutusi, koordineerib spordivaldkonna tegemisi, aitab korraldada valla üritusi ja kollektiivide osalemist laulu- ja tantsupeol; koostab arengukavasid; koordineerib oma valdkonna asutuste ja organisatsioonide tööd.

ANNE MOSES, sotsiaalhoolekande spetsialist – tegeleb igas
vanuses vallaelanikega, kes vajavad abi või teinekord ka lihtsalt head nõu toetuste taotlemisel ja abivahendite hankimisel
ning nõustab ka hooldusega seonduvatel teemadel (paremal).

ANDI EINASTE, abivallavanem, vallavalitsuse liige –
juhib haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistust;
leiab vastuseid küsimustele,
mis kerkivad üles seoses lasteaedade ja koolidega, kultuuri-,
spordi- ja sotsiaalteemadega.

AIRI MAASALU, lastekaitsespetsialist – tegeleb abi vajavate
laste ning nende peredega, teeb koostööd lasteaedade, koolide, haiglatega ning nõustab vanemaid lastega seotud küsimustes. Lisaks teeb alaealiste komisjoni sekretäri tööd (vasakul).

Toivo Alasoo, taristuinsener
– lahendab taristuga seotud
probleeme, näiteks elektri,
valgustuse, sidekaablite ja
valvekaameratega seonduvaid; vaatab läbi avalike
ürituste lubade taotlusi.

SIIM RÕÕMUS,
vallamajanduse insener –
tegeleb kommunaalmajanduse teemadega, kuid pearõhk on valla teede ja tänavate hooldusel ja ehitusel.

JOEL VILLEM, vallaaednik –
korraldab asjad nii, et vald
näeks kena välja ehk muru
oleks niidetud, puud-põõsad
terved ja lilled õitseksid; lahendab hulkuvate loomadega seotud probleeme; annab
välja raielubasid.

JUHANI LIPSO, IT-spetsialist
– korraldab asjad nii, et valla
töötajatel on võimalik arvutis
tööd teha; juhendab töötajaid
arvutiprogrammide kasutamisel; haldab vallavalitsuse
veebiliste; annab töötajatele
juurdepääsuõigusi registritele
ja andmebaasidele.

VIRKO KOLKS,
majandusteenistuse juht,
vallavalitsuse liige

KRISTA LORD, referent – võtab vastu, registreerib ja saadab välja majandusteenistuse
ning haridusvaldkonna kirju
ja taotlusi; kontrollib ja valmistab ette nende valdkondade tööks vajalikke dokumente
ja registreerib neid.
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Aitäh
tegijatele!
TANEL OTS
Saku
Vallavolikogu
esimees

T

raditsioonilisel Harjumaa aastalõpu ballil
Estonia kontserdisaalis
oli uhke olla Saku valla kodanik. Meie omasid tänati ja kiideti. Jälle.
Tunnistagem, et teistest head
rääkida polegi lihtne. Me teame,
millest räägivad kaks sõbrannat, kui kolmas läheb korraks
välja. „Tagarääkimine“ on kõnekas väljend, aga liiga harva
tähendab see „tagakiitmist” või
„tagatänamist”. Kas olete aga
märganud, et soovides teistest
kõva häälega head rääkida, kõneleme liiga sageli hoopis iseendast. Mäletan pulma, kus
pruudi isalt paluti avasõna, küllap loodeti kuulda midagi tütre
kujunemisest ja ehk ka pool sõna väimehe kiituseks. Selle asemel rääkis isa aga 10 minutit

oma lapsepõlvest, sõjaväeseiklustest ja noorusaja pruutidest.
Kiitmine on raske töö. Ometi
vajame kõik, et keegi ütleks otse
silma vaadates ja täiesti kaine
peaga, et see, mida sa teed,
läheb korda, et sa oled selles
tõeliselt hea.
Tänamine ja kiitmine (tunnustamine) on järele mõeldes
erinevad tegevused. Tänu jääb
ikka minuga seotuks, rõhk on
sõnal mina. See on see, kui mina
tänan mulle osutatud abi eest,
mis mind rõõmustas.
Kiitmine ja tunnustamine on
aga erapooletum. Tunnustatu on
siis nii kõrgele eeskujuks seatud
ja kiidetu kiitjast nõnda palju
paremaks peetud, et seda juba
naljalt tänaval näkku ei ütle.
Kollektiivse tunnustuse üleandmiseks tulebki seepärast korral-

dada pidulikke tänuüritusi või
leida sobiv puhk mõne tähtpäeva raames. Siis sünnib ime. Argises toimetatu, higi valades
ning kutsumusele truuks jäädes
tehtu saab kristall-lühtrite säras
ja siidi sahinas korraga hoopis
teise kaalu. Mitte ainult nemad,
vaid me kõik tunneme end tõstetuna.
arju maakonna teenetemärki on ligi paarikümne aasta jooksul välja
antud kokku 70 korral, seekord
oli neljast laureaadist kaks Saku
vallast. AS Saku Õlletehase
tegevjuht Margus Kastein ja
MTÜ Metsanurme tegevjuht
Anneli Kana.
Saku Priitahtlikud Pritsimehed on Harjumaa Aasta Kodanikuühendus 2014. Uhke on näha,
et 2013. aastanumbriga seisab
samal karikal LC Saku ehk Saku Lõviklubi. Samal Harjumaa
Aasta Tegija tänuüritusel sai tänavu tunnustuse ka meie Rehe
küün ja selle perenaine Tiiu Velleste.
Saku lasteaed Terake sai
„Hea lasteaia rajaleidja” tiitli
Tartu Ülikooli eetikakeskuselt
ja selle partneritelt aasta lõpul
Tartus toimunud eetikakonverentsil. See on juba üleriigiline
tunnustus. Meenutame, et sa-

H

mad organisatsioonid on varem
koolide kategoorias Eesti parimaks tõstnud Saku Gümnaasiumi tiitliga „Väärtuskasvatuse kool 2012”.
Anneli Kana palus teenetemärki vastu võttes Estonia-täiel
inimestel mõelda nende peale,
kellele nemad lõppeval aastal
kõige rohkem võlgnevad. Ja siis
mõni sekund hiljem nendele kõva häälega „Aitäh!” öelda. Ütlesime kohe südamest. Julgen
pakkuda, et publik sai seekord
paremini kaasa tõmmatud, kui
see ühelgi presidendil samast
puldist on iial õnnestunud.
änades saame paremateks inimesteks ja oskus
kiita teeb meid suureks.
Sõbrad, kui meie vallas on nii
palju tänuväärset tegevust ja
kiiduväärseid inimesi, siis tähendab see, et ka Sina saad anda
palju rohkem kui nõutakse. Teha seda, mille eest ei maksta ega
tulda alati tänamagi. Lõpetuseks, andmine ja panustamine
on äärmiselt omakasupüüdlik
tegevus. Andja saab tasuks uue
vaate inimestele, parema tunnetuse ühiskonna toimimisest ja
kordamineku isiklikus elus.
Hea kaaskodanik Saku vallas, soovin Sulle ilusat kordaminekute aastat 2015!

T

Muuda kodukoht paremaks, muutes arengukava
HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist
Kui tahad, et sinu kodukohas
midagi paremaks muutub,
esita ettepanekud valla arengukavasse!
Igal vallal ja linnal peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eelarve
koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringute kavandamisel ja investeeringutoetuste taotlemisel.
Vallavolikogu on kinnitanud
„Saku valla arengukava 20122025“ esimest korda 2011. aastal. Igal aastal vaadatakse arengukava üle ning muudetakse ja
täiendatakse vastavalt vajadusele. Muutmisprotsessi juhib
vallavalitsus ning uue arengukava kinnitab volikogu.
 Arengukava ülevaatamist
alustatakse juba aasta alguses –
jaanuaris-veebruaris. Teenistuste juhid koos hallatavate asu-

tuste juhtidega teevad kokkuvõtted möödunud aastast ehk
vaatavad üle, kuidas arengukavas kokku lepitu on ellu viidud.
Ühtlasi on aeg vaadata ka tulevikku – milliseid tegevusi, investeeringuid on vaja teha järgmise nelja aasta jooksul. Tänavu
tehakse plaane 2016. – 2019.
aastaks.
 Märtsikuus toimub arenguseminar, kus osalevad volikogu
ja volikogu komisjonide liikmed, vallavalitsuse liikmed, hallatavate asutuste juhid ja teised
isikud volikogu esimehe otsusel.
Arenguseminaril käsitletakse
valla arengus päevakorda tõusnud olulisi teemasid ja vaadatakse üle järgmise nelja aasta plaanid. Pärast seda koostab vallavalitsus uue arengukava eelnõu.
 Eelnõu 1. lugemine toimub
volikogu juunikuu istungil.
Eelnõu pannakse valla veebilehele samaaegselt volikogu
juunikuu istungi päevakorra ja

materjalidega.
 Hiljemalt 1. juuliks viib vallavalitsus läbi eelnõu avaliku arutelu.
 Arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks on võimalik kõigil esitada ettepanekuid
1. augustini.
 Arengukava eelnõu 2. lugemine toimub volikogu septembrikuu istungil.
Kuna arengukava eelnõu menetlemine jääb tavaliselt suvesse, mil on puhkuste aeg, siis
saab igaüks sel aastal esitada ettepanekuid valla arengukavasse
kahel korral – 13. veebruariks
ja 1. augustiks. Loomulikult
võib esitada ettepanekuid kogu
aasta jooksul, kuid arvestades
arengukava muutmise protsessi,
jõuavad 13. veebruariks laekunud ettepanekud otsustajateni
juba märtsikuu arenguseminaril
ning eelarvestrateegia koostamisel saab nendega arvestada.

1. augustiks laekunud ettepanekute puhul tuleb hakata muutma
juba ettevalmistatud eelarvestrateegiat, mis tähendab, et midagi tuleb arengukavast välja
jätta uute tegevuste ja investeeringute lisandumisel.
Kui soovid, et sinu kodukohas midagi paremaks muutub,
siis tee oma ettepanekud juba täna. Tutvu Saku valla kodulehel
www.sakuvald.ee/arengukavad
kehtiva arengukavaga. Oluline
on vaadata peatükki 4 (tegevused, mis on kavas ellu viia arenguperioodi jooksul) ning peatükki 5 (eelarvestrateegia). Tabelist 26 on näha 2015. – 2018.
aastal kavandatud investeeringud.
Ettepanekud esita valla epostile saku@sakuvald.ee, too
käsipostiga valla kantseleisse
aadressil Teaduse 1, Saku vald
või saada postiga aadressil Saku
Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku
vald 75501, Harjumaa.
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KRISTI JÕELEHT
22. detsembri istungi päevakorras oli 16 punkti.
Kinnitati põhivara mahakandmise akt – maha kanti amortiseerunud mängulinnak Tartu.
15 isikule otsustati maksta
seoses raske majandusliku olukorraga toetust.
Saku Valla Maja suures saalis
30.12.2014 toimuval aastalõpupeol korraldatava loterii pileti
hinnaks kehtestati 3 eurot.
1 lapsele anti väljaspool järjekorda lasteaiakoht Kurtna
Kooli lasteaias.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 8 jäätmevaldajat.
Määrati projekteerimistingimused tee-ehitusprojekti koostamiseks Roobuka külas Viimsi
metskond 45 kinnistul; üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Talve tee 47 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
üksikelamute tehnosüsteemide
muutmiseks Roobuka külas Kaasiku kinnistul ja Saku alevikus
Asula tn 6 kinnistul, kahepereelamu korteri nr 2 tehnosüsteemide
muutmiseks Tänassilma külas
Toomaveski tee 12 kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu laiendamiseks Kiisa alevikus Jõetähe kinnistul, Kasemetsa tee kergliiklustee välisvalgustuse I etapi rajamiseks
lõigul Kasemetsa-Kiisa tee ristmikust kuni Rehemetsa tee
ristmikuni aadressil Metsanurme küla, Kasemetsa tee; elektri
maakaabelliini rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Muti
tee 36, Muti tee, Laanelille tee
ja Laanelille alajaam.
Riiklikus ehitisregistris registreeriti Tõdva külas 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1 kinnistul
asuv puurkaev.
Väljastati kasutusload Topi
jalgtee tunnelite ja Jälgimäe
jalgtee ühenduse kergliiklusteele ja tänavavalgustusele aadressil Jälgimäe küla, Pärnu mnt ja
Jälgimäe tee; Kasemetsa tee
kergliiklusteele aadressil Metsanurme küla, Kasemetsa tee;
Kaseniidu 0,4 kV elektrivarustusele aadressil Roobuka küla,
Metsanurga tee, Kaseniidu, Variku, Sprindi tee, Sprindi põik,
Männiku tee; Nurme tänava
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kergliiklusteele aadressil Saku
alevik, Nurme tänav; Üksnurme
tee kergliiklusteele aadressil Saku alevik ja Üksnurme küla,
Üksnurme tee; Pärniku kinnistu
elektrivarustusele aadressil
Üksnurme küla, Pärniku, Mõnsimäe, Paluka.
Kajamaa külas asuva VanaKivisilla katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele
katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (Metsanurme küla, 11242 Kasemetsa tee
L4) isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
25.11.2014 korralduse nr 1087
“Katastriüksustele koha-aadresside määramine” punkti 1.
Otsustati loobuda kinnistu
ostueesõigusest.
Saku Valla Maja II korruse
suur saal anti 31.01.2015 kella
10–22 tasuta kasutada MTÜ-le
Saku Linedance klubi „Happy
Feet“ Saku IV tantsupäeva läbiviimiseks.
Otsustati sõlmida üürileping
MTÜ-ga Eestimaa Talupidajate
Keskliit Saku Valla Maja II korruse suure saali kasutamiseks
ETKL kongressi läbiviimiseks
03.02.2015 kella 9.30–17.30.
29. detsembri istungi päevakorras oli 8 punkti.
Tegutsedes AS Saku Maja
üldkoosolekuna määrati AS Saku Maja 2014–2016 aasta majandusaasta aruande audiitorettevõtjaks Audest Audiitorteenuste OÜ, audiitorettevõtja kolme
majandusaasta aruande auditeerimise tasuks määrati 6900 eurot,
millele lisandub käibemaks.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoone
ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas Pähkli tn 1 kinnistul.
Väljastati ehitusload aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Roobuka külas
Restauraatori tee 2a kinnistul,
sidekanalisatsiooni rajamiseks
aadressil Tänassilma küla, Põikmäe tänav.
Väljastati kasutusload Jõe tänava valgustusele aadressil Saku alevik, Jõe, Kullerkupu, Karikakra, Priimula ja Piibelehe tänav, Tammemäe ja Männi tee;
Kuldre, Nõmmiku ja Liivaku
tee külmaveetorustiku osale
aadressil Männiku küla, Kuldre
tee ja Liivaku tee ning Kuldre,

Informatsioon detailplaneeringutest
29.12.2014 toimus Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse 1) Saku
valla Üksnurme küla Silbeki kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
avalik arutelu. Avalikustamise jooksul esitati detailplaneeringule
üks vastuväide liikluskorralduse osas. Avaliku arutelu tulemusena
jõudsid planeeringu osapooled kokkuleppele ning vastuväite esitaja
nõustus vallavalitsuse seisukohtadega.

Aeg on esitada mittetulundusliku
tegevuse toetuseks taotlusi
1. veebruar on mittetulundusliku tegevuse (MTT) projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg.
PROJEKTITOETUST saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Projekti
tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri,
hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
TEGEVUSTOETUST saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku või
külaliikumise arendamine, ja Saku Vallavolikogu otsusega määratletud eelisarendatavate spordialade klubid (Saku Sporting, Saku
Korvpalliklubi ja Tantsuklubi Danceland).
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel
www.sakuvald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.
Kuna 1. veebruar on pühapäev, tuleb taotlused esitada hiljemalt
2. veebruariks, kas:
1) digitaalselt allkirjastatuna valla e-postile saku@sakuvald.ee;
2) tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku või
3) saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald
75501, Harjumaa. HELE-MALL KINK, arendusspetsialist

Saku Vallavalitsus võtab teenistusse

SOTSIAALHOOLEKANDE
PEASPETSIALISTI (vabanevale ametikohale) ja
HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALHOOLEKANDETEENISTUSE JUHI
(loodavale ametikohale).
Täpsema info tööpakkumiste kohta leiate Saku valla kodulehelt
www.sakuvald.ee.
CV palume saata 22. jaanuariks 2015 Saku Vallavalitsusele
aadressil Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa või elektrooniliselt
aadressile saku@sakuvald.ee. Lisainfot saab telefonilt 671 2431.

Nõmmiku ja Liivaku tee kanalisatsioonitorustiku osale aadressil Männiku küla, Kuldre tee ja
Liivaku tee.
Saku valla 2014. aasta eelarve tuludesse lisati Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud 2850 eurot lauluja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide toetuseks ning lisati 285 eurot Saku Lasteaaia Terake, 1425 eurot Saku Gümnaasiumi, 285 eurot Saku Huvikeskuse, 285 eurot Saku Muusikakooli ning 570 eurot Kurtna
Kooli eelarvesse; Eesti Kooriühingult laekunud 1710 eurot

laulu- ja tantsupeo protsessis
osalevate kollektiivide toetuseks ning lisati 1425 eurot Saku
Gümnaasiumi ja 285 eurot Saku
Muusikakooli eelarvesse; SA-lt
Innove laekunud 822,40 eurot
eesti keele ja eestikeelse õppe
toetamiseks põhikoolis ning lisati 205,60 eurot Kurtna Kooli ja
616,80 eurot Saku Gümnaasiumi eelarvesse.
Saku valla 2014. aasta eelarve tuludest arvati välja ja tagastati Rahandusministeeriumile õppelaenu kustutamiseks
eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 1073 eurot.
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1 isikule otsustati erandkorras kompenseerida novembrikuu lapsehoiuteenuse kulud.
Jäeti rahuldamata 1 isiku Sotsiaaltoetused ning nende määrad Saku vallas 2015. aastal on:
avaldus toetuse saamiseks.
Toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused
6. jaanuari istungi päeva-  koolitoetus, toetuse määr – 128 eurot
korras oli 15 punkti.
 kooli või lasteaia toiduraha ning lasteaia kohatasu katmise toetus
Moodustati Saku Valla Noor-  koolisõidu toetus
tekeskuse nõukogu järgmises  õpilase vaba aja tegevuse kulude katmise toetus, toetuse määr
koosseisus: Kairi Avango, Ma– kuni kahekordne madala sissetuleku piir (450 eurot) kalendrianne Rande, Jaak Roosaare,
riaasta jooksul
Daire Heinla, Evelin Normak.
 eluasemekulude katmise toetus
Otsustati tasuda 01.01.–  hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus
31.12.2015 2 ülalpidajateta isi-  muudel põhjendatud juhtumitel makstav toetus
ku hoolekandeasutuse ülalpidamiskuludest kuni 425 eurot kuus Puudega lapse ja puudega või töövõimevastavalt arve esitamisele ja 2 kaotusega isiku toetused
ööpäevaringsel erihoolekande-  puudega lapse lasteaia või kooli toiduraha ning lasteaia
teenusel viibiva sügava puudekohatasu katmise toetus
ga isiku hoolekandeasutuse  puudega lapse vaba aja tegevuse kulude katmise toetus,
ülalpidamiskulu 470 eurot kuus.
toetuse määr – kuni kahekordne madala sissetuleku piir (450
Kehtestati 2015. aastaks soteurot) kalendriaasta jooksul
siaaltoetuste määrad.
 puudega lapse haridusasutusse sõidu toetus
3 isikule määrati eestkoste-  puudega lapse ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või
rentimise, tasulise ravi või teenuse ning tervist taastava
pere toetus.
tegevuse kulude katmise toetus
Jäätmeveoga liitumisest va puudega lapse hooldajatoetus, toetuse määr – 25,57 eurot kuus
bastati 6 jäätmevaldajat.
Nõustuti Tallinna Keskkonna-  puudega isiku haridusasutusse sõidu toetus
ametile jäätmeloa väljastamisega.  puudega või töövõime kaotusega isiku ravimite,
meditsiiniseadmete ostmise või rentimise, tasulise ravi või
Määrati ehitise arhitektuursed
teenuse
ning tervist taastava tegevuse kulude katmise toetus
ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu laiendamise ehituspro-  puudega isiku hooldajatoetus, toetuse määr – 25,57 eurot kuus
jekti koostamiseks Metsanurme
külas Nurga tee 8 kinnistul, toot- Sissetulekust mittesõltuvad toetused
mise abihoone ehitusprojekti  eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus,
toetuse määr – 32 eurot kuus
koostamiseks Saustinõmme kü 1.-4. klassi õpilase koolilõuna toetus
las Vetkatalu kinnistul.
Määrati projekteerimistingi-  sünnitoetus, toetuse määr – 320 eurot või 160 eurot
mused üksikelamu ja abihoone-  kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus, toetuse määr – 32 eurot
te ehitusprojekti koostamiseks  matusetoetus, toetuse määr – 96 eurot
Toimetuleku soodustamiseks mõeldud toetusi on üldjuhul võimalik
Jälgimäe külas Etsi kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiama- taotleda peredel, kelle sissetulek pereliikme kohta on kuni 225 eurot.
ja juurde- ja ümberehitamiseks Erandiks on muudel põhjendatud juhtumitel makstav toetus, millega
üksikelamuks ja anti kirjalik on võimalik aidata raskes majanduslikus olukorras olevaid peresid ka
nõusolek abihoone püstitami- õnnetusjuhtumite või muude ootamatute asjaoludega (tulekahju, peseks Üksnurme külas Hange tee reliikme surm vms) seotud kulude katmisel.
Lisaks eelnimetatud vallapoolsetele toetustele määratakse ka
14 kinnistul.
Väljastati kasutusluba üksik- riigieelarvelistest vahenditest rahastatavat toimetulekutoetust ning
elamule Tammejärve külas Vil- vajaduspõhist peretoetust.
Sotsiaaltoetuste taotlemise tingimustega on võimalik tutvuda Sajandi mnt 102 kinnistul.
Pikendati ettekirjutuse täitmise ku valla kodulehel ning lisainfot saab telefonidel 6712 401, 6712 402
ja 671 2428. VIOLA LÄÄNERAND, sotsiaalhoolekande peaspetsialist
tähtaega (ehitise seadustamine).
Kasemetsa külas asuva Kasemetsa katastriüksuse jagamiTervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi
se tulemusel moodustatavatele
veresooni kontrollima.
katastriüksustele määrati kohaKas Teil on kõrge vererõhk? Kas Teil on kõrge kolesteroolitase? Kas Teil
aadressid ja sihtotstarbed.
on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi? Kui jah, siis
12 represseeritud isikut vaon Teil kõrgenenud risk haigestuda jala arterite ateroskleroosi.
bastati 2015. aasta maamaksust.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub
Kehtestati Kurtna Kooli ja Sareedel, 16. jaanuaril alates kella 10 Saku Huvikeskuses
ku Lasteaia Päikesekild keskus(Saku Valla Maja III korrusel), Teaduse 1, Saku.
köögi toitlustusteenuste hinnad.
Vastuvõtule tuleb ette registreerida.
Stereo Meedia OÜ-le anti
Registreerimine toimub tööpäevadel kella 9-12 tel 5698 5633. Eriti
2
õigus paigaldada 36 m suuruse
on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja
pindalaga reklaamtreiler 05.–20.
krambihooge. Protseduur maksab 8 eurot
01.2015 Saku alevikus Jõeääre
Hooli endast ja tule kontrolli
kinnistul asuvale haljasalale.

Sotsiaaltoetused Saku vallas

Saku Vallavolikogu
istungil 18. detsembril
 Saku valla 2014., 2015. ja
2016. aasta majandusaasta aruande audiitoriks määrati Audest
Audiitorteenuste OÜ audiitor
Tatjana Minzatova.
 Saku valla 2015. aasta eelarve
suunati 2. lugemisele. Valla selle aasta eelarve maht on 13 800
000 eurot. Põhitegevuse tulud
suurenevad võrreldes 2014. aastaga 555 000 eurot ehk 5,25%.
 Tunnistati kehtetuks „Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord“, kuna
1. jaanuarist hakkas kehtima
koolieelse lasteasutuse seadus.
 Kehtestati uus koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava
osa määr ja tasumise kord, mille
kohaselt tõuseb lasteaia kohatasu
alates 1. aprillist seniselt 30 eurolt
40 euroni kuus. Pere teisele ja
igale järgmisele lapsele on kohatasu 1. aprillist 32 eurot. Kohatasu tõusu põhjuseks on uute rühmade loomine, millega seoses tuleb lasteaedadesse töötajaid juurde ning suurenevad tööjõukulud.
 Kehtestati Kajamaa Kooli põhimäärus ja kinnitati arengukava aastateks 2015–2017.
 EELK Saku Toomase kogudus sai 99 aastaks tasuta hoonestusõiguse Küütsu tänav 2
kinnistule, kuhu kogudusel on
kavas ehitada kirik.
 Otsustati taotleda riigilt Saku
Gümnaasiumi kõrval oleva maa
tasuta võõrandamist koolihoone
laiendamiseks ning hiljem ka
spordihoone ehitamiseks.
 Otsustati, et vald omandab tasuta Tänassilma-Laagri tee L4
oleva kinnistu, et ehitada sinna
232 meetrit kergliiklusteed.
 Muudeti 16.05.2013 volikogu
otsust, täpsustades Saku vallas
Teaduse 13 oleva hoone rekonstrueerimise eesmärki – hoonest
saab sotsiaalmaja.
 Äsja valminud Kasemetsa
kergliiklustee määrati kohalike
teede nimekirja.
 Muudeti Saku valla heakorraeeskirja punkti, et viia see kooskõlla tuleohutuse seadusega.
 Lubati vallavalitsusel välja
kuulutada Saku Gümnaasiumi
juurdeehituse ehitamisega seotud hanked.
Kuulati ära finantsteenistuse juhi Evelin Normaku info sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
20.12 kl 10.20 toimus liiklusõnnetus Tõdva-Hageri maantee 8.
km-l, kus sõiduauto Jeep Grand
Cherokee, mida juhtis Peeter
(57), kaotas kurvis juhitavuse ja
põrkas vastassuunavööndis kokku sõiduautoga Mercedes-Benz
C180, mida juhtis Oleg (68).
Sündmuskohalt toimetati PERH
Mustamäe korpusesse MB juht
ja kaasreisija, 66-aastane Galina
Ööl vastu 21.12 murti sisse
Tõdva külas asuvasse lattu ja
varastati küttepuid. Tekitatud
kahju on umbes 350 eurot.
22.12 kl 12.56 toimus liiklusõnnetus Tallinna ringtee 21. km-l,
kus Mihhail (74), kes juhtis veoautot Renault Premium, kaotas
veoki üle juhitavuse ning kaldus
vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud veoautoga MB Actros, mida juhtis Sulev (46). Kokkupõrke tagajärjel
hukkus sündmuskohal veoauto
MB Actros juht, veoauto Renault Premium juht toimetati
PERH Mustamäe korpusesse.
22.12 kl 22.05 toimus liiklusõnnetus Tallinn-Saku-Laagri tee
2,9. km-l, kus Kaupo (22), kes
juhtis sõiduautot Audi 80, kaotas
sõiduki üle juhitavuse ja põrkas
kokku tema taga liikunud sõidukiga Nissan Qashqai, mida juhtis
Ly (50). Audi juht toimetati
PERH Mustamäe korpusesse.
1.01 sai politsei teate, et Roobuka külas asuvasse eramajja on
sisse murtud ja varastatud kuldehteid, alkoholi ja tööriistu.
Kahju on vähemalt 2000 eurot.
5.01 sai politsei teate, et Roobuka külas murti sisse eramajja ja
varastati sularaha ning ehteid.
Tekitatud kahju on 2850 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
23.12 kl 19.15 – tahma põleng
majas Alliku külas Saue vallas.
27.12 kl 9.09 – tulekahju hoones
Soodevahe külas Rae vallas.
1.01 kl 9.36 – tulekahju viiekordse maja korteris Koondise
tänaval Saue linnas.
3.01 kl 15.19 – elektriliinidele
langenud puu Kajamaa külas.
3.01 kl 16.30 – teele langenud
puu Pällu külas Saue vallas.

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

www.raemeistrid.ee

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
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

Kuulutused
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.

VALVE ROOSALU
Sina olid instituudi
keemialabori keemik ja
perenaine. Täname Sind.
Sind mälestavad Sinu
töökaaslased EMI päevilt

Mälestame head ja abivalmist
naabriprouat

JUTA ZALETAJEVAT
Avaldame kaastunnet
Marinale lastega ja Niinale.
Perekond Villemsoo
Kallis Alla! Oleme mõtetes
Sinuga, kui saadad viimsele
teele oma armastatud
abikaasa

ANTS PÄRNA
Meie kaastunne.
Inge, Tereese, Kiira, Tiiu
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Metsanurme sai
endale uue tee
Vahetult enne jõule sai Metsanurme rahvas endale ühe uue tee
– Kasemetsa kergliiklustee, mis
avati pidulikult 22. detsembri
õhtuses lumesajus. Ühest tee otsast, kus valgustust veel pole,
hakkasid sammuma külaelanikud, teisest, valgustatud otsast
tee ehitusega seotud asjamehed.
Kokku saadi Rehemetsa tee otsas, kus lõigati pidulikult läbi
helkurpaelast lint, tänati tee rajajaid, joodi jõulujooki ning söödi
kooki. MTÜ Metsanurme tegevjuht Anneli Kana jagas kõigile
Kristel Lõhmuse valmistatud
helkureid ning kinkis neile, kes
tulid valgustamata kergliiklustee
poolelt, väikesed taskulambid.
Nii palju lapsi ja koeri nagu selle
tee avamisel, ei ole nähtud just
iga lindilõikamise juures.
Kasemetsa tee kergliiklustee
I etapil ehitati valmis 1,78 km
kergliiklusteed Kiisa-Kasemetsa teest kuni Kuresoo ringtee
tagumise teeni. Viimased korrastustööd tehakse kevadel.
Tee projekteeris OÜ Reaal-

 SILMADE KONTROLL
 SILMARÕHU MÕÕTMINE
 PRILLIDE MÜÜK
 PRILLIDE PISIREMONT
 OPTILISED
PÄIKESEPRILLID

19. jaanuaril 2015
kella 10-st SAKU
PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 6 €.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
Vastuvõtule on vajalik
etteregistreerimine.

Info ja etteregistreerimine
telefonil 521 9014

Klassikaline massaaž
JAANUARIKUUS
20% odavam!
Saku Valla Majas
Teaduse 1 toas 329.
Tel 518 9020, Valentina
Selle reklaami esitamisel
Proxy fonoluku võti -50%
MÄNNIKU TP
Koduelektroonika remont
Tallinn, Pihlaka 1a.
Tel 506 5072.
E-R 10-18, L 10-15.
www.olmeteenindus.ucoz.com

projekt ning ehitas Tallinna
Teede AS. Teeehitus läks maksma u 311 000 eurot. Kergliiklustee valgustuse Kiisa-Kasemetsa teest kuni Rehemetsa teeni projekteeris OÜ Silvander ja
ehitas AS Elektritsentrum. Valgustus läks maksma u 24 000
eurot. Selle järele, et kõik tööd
korralikult tehtud saaks, valvasid lisaks külaelanikele ehitusjärelevalve firmad Teede Pro Tee sai avatud helkurlindi läbilõikamisega.
jektijuhtimise AS ja P.P. Ehitu
Rõõmsad on nii lapsed kui loomad.
sejärelevalve OÜ.
 Mälestus ja tänu tehtud tööst. Fotod:
VICTORIA PARMAS

KIRJAD JA
KÜSIMISED
Eluohtlik bussipeatus
Kiisa aleviku alguses Saku
poolt tulles vasakul pool metsa
ääres on bussipeatus, kus puudub nii ülekäigurada kui tänavavalgustus (pildil). Samas kasutavad seda bussipeatust aktiivselt iga tööpäeva hommikul Kiisalt Sakku sõitvad koolilapsed,
kes peavad igal hommikul elu-

Sünnipäevad,
seminarid,
firmapeod,
peolauad, üritused

ohtlikke teeületusi ette võtma.
Olukorra teeb eriti ohtlikuks asjaolu, et vahetult kõnealuse bussipeatuse juures lõpeb ka asula
ala ning autojuhid suurendavad
seal kiirust. Olen mures, et sellises kohas võib varem või hiljem
juhtuda liiklusõnnetus tänavavalgustuse ja ülekäiguraja puudumise tõttu. See on lubamatu.
Teen Saku Vallavalitsusele ettepaneku rajada nii tänavavalgustus kui ülekäigurada nimetatud
bussipeatuse juurde, tagamaks
liiklusohutus.
REGINA VALGE
Vastab vallavalitsuse
taristuinsener Toivo Alasoo:
Teie mure on täiesti mõistetav,

sest liiklustihedus Kiisa alevikku läbival Tõdva-Hageri maanteel on aasta-aastalt kasvanud.
Püüame koos Maanteeametiga
(tegemist on riigimaanteega,
mille teehoidu korraldab ja loob
tingimused ohutuks liiklemiseks Maanteeamet) probleemile
lahendust leida. Maanteeameti
esindaja sõnul on nad nõus väljastama Saku Vallavalitsusele
tehnilised tingimused bussipeatuste valgustuse projekteerimiseks ja load ehitamiseks. Ülekäiguraja küsimus on aga komplitseeritum ja selle rajamise võimalikkuse/võimatuse üle otsustamine on teevaldaja pädevuses.
Valgustuse rajamiseks vajalike
tegevustega oleme alustanud.

kuni 100-le inimesele
www.kurtna.eu
kurtna@kurtna.eu
53 33 44 01

Bussipeatus

10

9. jaanuar 2015

Dancelandil algas juubeliaasta
KRISTINA TENNOKESE
TK Dancelandi peatreener

A

lanud on uus aasta. Saku
tantsukooli Danceland
jaoks on see eriline, sest
täitub täpselt kümme aastat sellest, kui moodustati esimesed
treeningrühmad ning asuti Sakus tantsusporti vedama.
Hea on tõdeda, et tantsusporti
Saku vallas hinnatakse – on ju
võistlustants valla eelisarendatav
spordiala. Saku valla toetus on
klubile väga oluline, suur tänu!
Kümne aastaga on jõutud palju ära teha – ja aasta alguses ongi
sobiv hetk vaadata tagasi möödunud 2014. aastasse, mis oli
vaieldamatult klubile läbi aegade
kõige edukam aasta. On palju,
mille üle rõõmu tunda. Klubi on
kasvanud kiiresti ja täna võib
veendunult öelda, et Danceland
pakub tugevat konkurentsi teistele suurtele pika ajalooga Tartu
ja Tallinna klubidele. Erakordselt hea meel on selle üle, et klubi
tantsijate hulgas on edukaid
paare nii noorte, juunioride kui
laste vanuseklassides.
Eesti meistrivõistlustel saavutati märkimisväärseid tulemusi. Rando Kuriks ja Kristin
Sõber said noorte vanuseklassis
kümnes tantsus hõbemedali.
Kairo Kõrgend ja Anastasija
Bezuglaja jõudsid juunior 2 vanuseklassis finaali kõigis tantsuliikides – ladina-ameerika
tantsudes saavutati neljas koht,
standardtantsudes kuues koht ja
kümnetantsuvõistlusel viies
koht. Kairo ja Anastasija kuuluvad ka oma vanuseklassis Eesti
koondise koosseisu. Põhjamaade meistrivõistlustel võitis paar
koguni hõbemedali!
Ka Eesti karikavõistluste sarja kokkuvõttes olid meie paarid
väga edukad. Lapsed 1 vanuse
E-klassis said Gerd Lauri Eerme
ja Iti Grethel Ameljušenko ladina-ameerika tantsudes kolmanda koha karika, lapsed 2 E-klassis Geir Hans Sügis ja Janell
Lohk samuti ladina-ameerika
tantsudes teise koha, Robert
Tarlap ja Brigitta Toomingas
juunior 2 C-klassis esimese koha ning Kairo Kõrgend ja Anastasija Bezuglaja juunior 2 vabaklassis standardtantsudes esiko-

 Eesti karikavõitjad tantsuklubist Danceland. Foto: Kaur Lohk
 Kairo Kõrgend ja Anastasija
Bezuglaja. Foto: Evelin Lillepuu

ha ja ladina-ameerika tantsudes
teise koha. Paljud teised paarid
noppisid mitmeid auhinnalisi
kohti erinevatelt võistlustelt.
Eelmisel aastal kasvas plahvatuslikult huvi ka täiskasvanute seas – kokku käib treeningutel umbes 60 täiskasvanud tantsijat! Meie treenerite hulgas on
kindlalt kanda kinnitanud standardi treener Baile Orb. Eriti
hea meel on tõdeda, et meie hiljuti veel väikeste tantsulaste
seast on kasvamas järelkasvu
meie treeneritele – Rando Kuriks, Kaspar Eerik Maarand
ning Mari-Liis Kuldma on abitreenerid mitmes trennis.
Dancelandi kõige suurem
mure on ruumiprobleem. Tantsimiseks on ju vaja tantsupõrandaga ruumi, kus harjutada. Kahjuks on täna klubil kitsas ja seetõttu on paljudes gruppides olukord, kus ollakse pead-jalad
koos. Puudu on ka piisavalt
suurest saalist, et võistluspaaridel võistlusteks harjutada – ka
tänane vallamaja saal ei ole
mõõtmetelt piisav, et näiteks
Eesti meistrivõistlusteks või
rahvusvahelisteks võistlusteks
hästi valmistuda. Loodame, et
klubi edu tõestab, et valla eelisarendatud spordiala väärib oma
staatust ja vaatamata üldisele

ruumikitsikusele leitakse ka
Dancelandi suurele murele
üheskoos sobilik lahendus.
Sel aastal, juubeliaastal, on
meie klubi korraldada ka Eesti
karikavõistluste etapp, kuhu on
oodata kogu Eesti tantsueliiti
ning külalisi kaugemalt. Võist-

lus toimub traditsiooniliselt oktoobri alguses. Küllap peame
maha ka toreda sünnipäevapeo.
Soovime vallarahvale head
uut tantsurohket aastat ja kutsume kõiki tantsima – ootame
treeningutele nii lapsi, noori kui
ka täiskasvanuid.
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Saku tüdruk
Karoliina Vahenõmm
tuli Eesti meistriks

KUHU MINNA
JAANUAR
12. kell 19

Aasta lõpus peeti Väikse-Munamäe mäesuusakeskuses üle paljude aastate Eesti
meistrivõistlused slaalomis täiskasvanutele ja juunioridele, mille juunioride naisteklassi U16 võitjaks tuli Karoliina Vahenõmm klubist Mäesuusakool. Naisteklassi medaleid jagatigi vaid juunioride vahel.
Kokku osales võistlusel 39 sportlast
ning Eesti meistritiitlid anti välja klassides
U16, U21 ja täiskasvanud. Eesti meistrivõistlused viidi läbi Jõulu Karika raames,
kus lisaks eelpool märgitud vanuseklassidele jagati medaleid ka U14 ja seenioride
vanuseklassis. Imeilus talveilm tõi Munamäele teise jõulupüha hommikul palju
võistlejaid ning mäesuusatamises tavatult
rohkelt ka pealtvaatajaid ja toetajaid.
Karoliina Vahenõmm tuhisemas Eesti meistritiitli suunas.
Foto: erakogu
sport.delfi.ee

Et suusatajad ja jalutajad oleksid rahul
Ilusad lumised talveilmad on meelitanud
terviseradadele nii
suusatajad kui jalutajad, kes oma liikumisõiguste pärast veidike
tülli pööranud on. Talviste terviseradade
kasutamisest räägib
Saku Valla Spordikeskuse juhataja Laura
Viiroja.
Seoses tänavuse lumetulekuga
on rajale pandud sildid „Hea terviseraja kasutaja! Palun ära kahjusta suusatajate jaoks ettevalmistatud klassika- ja vabatehnika rada“, mis on mitmetes vallakodanikes tekitanud küsimusi eelkõige jalutajatel, kepikõndijatel ja jooksjatel.
Saku terviseradu on viimastel
aastatel järjepanu parendatud.
Muudetud on rajaprofiili, parandatud rajakatte kvaliteeti, kaasajastatud rajakaarte ja viitasid
ning suurendatud erineva pikkusega radade arvu. Suur panus
kogu protsessis on olnud just va-

Saku pensionäride
ühenduse ELUKAAR
jaanuarikuu koosviibimine
toimub pühapäeval,
18. jaanuaril kell 11

batahtlikul initsiatiivgrupil, sh
nii Saku Suusaklubil, rattaklubil
Porter Racing kui Saku Lions
klubil. Praegu on Saku terviserajad valla spordikeskuse rajatis ning radu hooldab rajameister Arne Zirk.
Kui lund jagub, valmistab rajameister iga päev suusatajatele
ette klassikaraja ning pressib lume tihedaks ka vabatehnika sõidustiili sõitjate jaoks. Korraliku
ja kvaliteetse suusaraja ettevalmistamine on tohutult aega- ja
järjekindlust nõudev protsess.
Arne Zirk alustab lumepressimise ja suusaraja tegemisega sa-

geli öötundidel, et koolilastel
oleks hommikuks korralik rada
olemas. Peale koolitunde jätkub
raja ettevalmistus ja hooldus õhtuks, mil vallarahval on võimalus suuski laenutada ja suusarõõme nautida 1 km (valgustatud rada) ja 2,7 km pikkusel
rajal. Samuti ka 2 ja 3,5 ja 7 km
pikkustel rabametsa radadel.
Kõik tervisesportlased on rajale väga oodatud, kuid palun
suhtuda tehtusse heaperemehelikult ja arvestada rajal liikudes ka
teistega. Kuna suusaaega on aastas nii vähe, siis võiks anda suusatajatele võimaluse seda kvaliteetselt nautida ning jalutajad
võiksid talvel kasutada Saku valda rajatud valgustatud ja hooldatud kergliiklusteid. Lumevabal
ajal on võimalik rabametsa terviseradadel nii joosta, jalutada,
harrastada kepikõndi kui sõita
jalgrattaga. Järgmistel talvedel
katsume rajada terviseradadele
eraldi rajad ka jalutajatele.
Värsket infot terviseradade
kohta leiad Facebookist aadressil Saku terviserada.

Alusta suurepärase seltskondliku
kaardimängu BRIDŽ õpingutega!
Kus? Saku Huvikeskuses ruumis 301. Millal? 9. jaanuaril kell 18.30.
Kellele? Kõigile, kel huvi.
Varasem oskus ja kogemus pole oluline.
Palun tule kohale või anna oma osalemissoovist teada meiliaadressil
merlekan@gmail.com või telefonil 50 24 706 Merle Kangur.
IGAS VANUSES HUVILISED OODATUD!

Saku-Kiili mälumängu IV
voor Kiili Gümnaasiumis. Mängu
juhivad kilbarid Allar Viivik ja
Mart Vellama.

12. kell 18.30
Patsipunumise õpituba Saku
Huvikeskuses ruumis 320. Õpitakse punutisi hobusesabasse
(redel-, kalasaba- ja siksak-punutis), prantsuse patsi, hollandi
patsi, viljapead, S-patsi, pidulikku
waterfalli. Osalejatel peab kaasas
olema modell, juuksehari ja
patsikumm, mis sobib modellile
hobusesaba tegemiseks.
Osalustasu 10 eurot. Osalejate
arv piiratud. Registreeruda
merike.reinart@gmail.com

18. kell 11
Pensionäride Ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

19. kell 18.30
Patsipunumise õpituba Saku
Huvikeskuses (korduskursus).

30. kell 19
Kiisa taidlejate kontsert „Ise
tehtud, hästi tehtud“ Kiisa
Rahvamajas.

VEEBRUAR
7. kell 11
Lastehommik Saku Huvikeskuses – esmaabikoolitus
lastele huvikeskuses Saku Valla
Maja III korrusel. Kohtade arv
piiratud, vajalik eelregistreerimine huvikeskus@sakuvald.ee.

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Veera Sepa vitraažide näitus
Teaduse 1 (kuni 16.01)

JAANUAR 2015 EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES
L 10.01 kell 11
P 11.01 kell 13
P 11.01 kell 15
T 13.01 kell 17
P 18.01 kell 15
P 25.01 kell 13
P 25.01 kell 15

Tüdrukute klubi
Pühapäevakool
Jumalateenistus
Palveõhtu
Jumalateenistus
Pühapäevakool
Noortejumalateenistus
T 27.01 kell 17 Palveõhtu
 Beebilaul väikelastele vanuses 12,5 a neljapäeviti kl 10.30 Heina 11.
 Saku Gospel: koor ja bänd. Igal
neljapäeval kl 17.
 Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel
tel 5919 7802
Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik
Koguduse koduleht: saku.eelk.ee
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses detsembris 2014
registreeritud Saku laste sünnid

Christian Romet Liiv
Erika Silberg
Karl Sõmer
Lasse Soasepp
Markus Lutter
Nora Lisett Niinepuu
Kristiina Blauhut
Ralf Halliste
Simon Pärn

Saku Vallavalitsuses detsembris 2014
registreeritud Saku elanike surmad

Elle Randoja

2014. aastal
 sündis Saku valda 111 last
 suri 66 Saku valla elanikku
9283 – Saku valla elanike arv 01.01.2015

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus (juulis 1)
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
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
Trükk:
AS Rebellis

Unustusehõlmast ärganud traditsioon –
aastaalguse pidu Kajamaa koolimajas

Palju tänu teile,
usinad päkapikud, kes te aitasite täita jõuluvana kingikotti
ja katta jõululauda viiekümnel vähekindlustatud pere
lapsel. Jõulurõõmu valmistasid MTÜ Tugi ja Tegu, EVIKA,
Toidupank ja veel mitmed heatahtlikud vallaelanikud.
Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajad

Et kõik ausalt ära rääkida, peab alustama sellest, kuidas veel kümmekond aastat tagasi oli Kajamaa piirkonna elanikel kombeks koguneda Kajamaa koolimajja 1. jaanuari varahommikul loetud minutid pärast keskööd, et üheskoos tähistada saabunud uut aastat. Need, kes
neil pidudel käinud, teavad, millest jutt – tore oli tulla koolimajja, kus
omakandi mehed mängisid tantsuks ja peolisi teenindas baar.
Viimasel paaril aastal Kajamaal omavahel aruteluks olnud vana
traditsiooni elluäratamine jäi esialgu vaid mõtteks, kuni mõned kuud
tagasi võtsime kokku välkkoosoleku eesotsas Kajamaa kooli direktori Lilianiga ja küla aktiivsemate naistega. Kui nii viimasele minutile
jäänud peokorraldamise käigus sai sõlmitud kokkulepe ühemehebändiga ja vallamajast tuli luba korraldada pidu koolimajas, sai selgeks, et hea tahtmise korral pole midagi võimatut. Ammune tõde, et
toreda peo loovad rõõmsad peolised, leidis samuti kinnitust – 60-70
peokülalisel tundus olevat lõbus ja lisaks tantsupaaridele jagus ruumi ringimöllavatele lastele. Mandoliinide saatel lauldi üheskoos mitmeid vanu, kuid tänini populaarseid laule spetsiaalselt selleks ürituseks trükitud laulikutest. Meeldivalt üllatas ilmataat, kes ei saatnud
peoööks tormi, sest ürituse korraldamist mitmeid kordi nõustanud
endise Kajamaa kooli direktori Sirje Õruste sõnul on olnud pidusid,
kus mõned tunnid tuli veeta küünalde valguses ja tantsumuusikaks
mängis ainukene mitteelektriline pill – akordion.
Aitäh neile, tänu kellele pidu õnnestus: Saku Vallavalitsusele, kes
andis külaseltsile kasutada kooli saali ürituse korraldamiseks; Kajamaa kooli juhile Lilian Joosingule, Kajamaa küla elanikele ja peolistele Tõdvalt, Metsanurmest ja Sakust. Peo meeldiva lõppakordina jäi
kõlama kaks arvamust – kogu aastalõpu glamuuri keskel oli tore tulla
just lihtsale ja hubasele külapeole ning traditsiooni tuleks jätkata!
KATRI OTS, MTÜ Kajamaa külaselts

