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Saku Vallavolikogu võttis 22. jaanuaril vastu valla 2015. aasta eelarve, mille maht on

15,4 miljonit eurot

ning mille põhitegevuse tulud suurenevad eelmise aastaga võrreldes 5,25% ehk
555 000 euro võrra.

Arengukava eesmärkide täitmiseks eraldatud raha
2015. aasta eelarves
AVALIK KORD

6 600

Turvakaamerate paigaldamine avalikesse kogunemiskohtadesse ja
kõrgendatud riskiga piirkondadesse
Tuletõrje veevõtukohtade (vähemalt ühe aastas) korrastamine,
nende nõutavasse seisundisse viimine

5 000

MAJANDUS

764 000

Teehoid
Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
omafinantseering
saadav sihtfinantseering
Avalikult kasutatavate vallateede, tänavate hooldamine ja remontimine
Projektid, planeeringud
Hajaasustuse programmi teostamine
omafinantseering
saadav sihtfinantseerimine
Valdeku karjääri regulaatori ehitus
Kurtna tiikide heakorrastamine
omafinantseering
saadav sihtfinantseering

445 000

eelarve

1 600

300 000
145 000
185 000
134 000
12 000
12 000
10 000
20 000
80 000

KESKKONNAKAITSE

2 000

Mõisapargi kiviaia rekonstrueerimisprojekti koostamine

2 000

KOMMUNAALMAJANDUS

20 000

Tihedama asustusega piirkondades energiasäästliku valgustuse rajamine,
välisvalgustusvõrgu rekonstrueerimine

20 000

VABAAEG, KULTUUR

311 400

Kiisa vabaajakeskuse sisustamine, sealhulgas raamatukogu ruumidesse
sisustuse soetamiseks 61 400 ja lava sisseseade soetamiseks 250 000 eurot

311 400

HARIDUS

2 240 300

Saku Gümnaasiumi juurdeehitus
Lasteaia Päikesekild juurdeehitus

1 000 000

omafinantseering
saadav sihtfinantseering
Kajamaa Kooli õuesõppe klassi rajamine ja koolihoone rekonstrueerimine
omafinantseering
saadav sihtfinantseering

200 000
1 000 000

Põhitegevuse
kulud valdkondade
kaupa
2015.
aasta
eelarves

Volikogu
kinnitas
2015. aasta

5315
34 985

1,88%
0,16%
2,56%

0,11%

Investeerimistegevuse eelarve
on sel aastal veidi üle kahe
miljoni euro. Lisaks valla rahale
on sellesse planeeritud ka sihtfinantseeringud. Projekti „Kurtna
tiikide heakorrastamine“ elluviimiseks saadav toetus 80 000
eurot. Kajamaa Kooli õuesõppe
klassi rajamiseks saadav toetus
2 985 eurot. Hajaasustuse veeprojekti ellu viimiseks Harju Maavalitsuselt saadav toetus 12 000
eurot. Avalikult kasutatavate
teede hoiuks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt
saadav toetus 145 000 eurot. Lasteaaia Päikesekild juurdeehituseks
saadav toetus 1 000 000 eurot.
Tegevuskulude osakaalud
valdkondade järgi 2015. aastal.
Suurim muutus võrreldes eelmise
aastaga on sotsiaalvaldkonna kulude tuntav vähenemine (28,7%)
ja hariduskulude suurenemine
(10,96%). See tuleneb 1. jaanuaril
jõustunud koolieelse lasteasutuse
seaduse muudatusest, mille järgi
ei maksta eralasteaias käivate
laste vanematele enam lapsehoiutoetust, vaid ostetakse haridusteenust. Seetõttu suurenevad haridusvaldkonna kulud ning vähenevad sotsiaalvaldkonna kulud.
Haridusvaldkonna kulude suurenemine on tingitud ka uute lasteaiarühmade loomisest. Sel aastal
suurenevad koosseisud ka Saku
Valla Spordikeskusel, Saku Vallaraamatukogul, Saku Huvikeskusel,
Kiisa Rahvamajal. Seoses uute
ruumide avamisega Kiisa vabaajakeskuses suurenevad ka noortekeskuse, raamatukogu ja rahvamaja ruumide ülalpidamiskulud.
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Olulisemast eelarves

 2015. aastal on juba loodud juurde 33 lasteaiakohta (Terakese rühmad Bruno ja Klaus)
ning on alustatud tegevustega, et luua Päikesekillu lasteaia juurdeehitusega juurde veel
64 koha. Selleks on eelarves ette nähtud 200
000 eurot, miljon eurot taotletakse aga linnaliste piirkondade arendamise meetmest, mille finantseerimisotsused teatatakse vallavanema sõnul 2015. aasta teise kvartali lõpus.
 Saku Gümnaasium saab 1600 m2 suuruse
juurdeehituse, mis likvideerib koolihoones
ruumipuuduse ja tagab koolikohad kõigile
Saku valla koolilastele.
 Teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks on
eelarvesse kavandatud maamaksu tulu ja riigilt saadav teede investeeringu toetus 645
000 eurot. Oma raha kulutab vald sel aastal
teede ehituseks rohkem kui eelmisel aastal.
Üks suuremaid projekte on liikluskorralduse
muutus seoses gümnaasiumi juurdeehitusega
– Ülase tänava otsa rajatakse ringristmik ning
lisandub 68 auto ja 4 bussi parkimiskohta.
 2015. aastal valmib ka Kiisa vabaajakeskus, mis avardab oluliselt vaba aja tegevuste
ja kultuuri tarbimise võimalusi. Uued ruumid
saavad seal nii noortekeskus, rahvamaja kui
raamatukogu.
 2015. aasta eelarves pole ette nähtud summat uue spordikeskuse ehitamiseks. Vallavanema sõnul ei ole tark spordihoonet projekteerida enne, kui ei ole selged valla vajadused
ning visioon, milline uus spordihoone peab
olema. Vajadusel saab spordihoone projekteerimise lisada eelarvesse ka lisaeelarvega.
Spordihoone projekteerimise arutelu tõstatatakse, kui alustatakse eelarvestrateegia koostamist.
 Laenuvahendeid kavandatakse investeeringute katteks, millest suuremad on gümnaasiumi juurdeehitus ja Kiisa vabaajakeskus – 2,6 miljonit eurot. Saku valla laenukohustused 2015. aasta lõpuks on kokku 6 miljonit eurot.
 Toetustest moodustavad suurema osa ehk
68,43% sotsiaaltoetused, mille liigid on
järgmised:
 toimetuleku soodustamiseks makstavad
toetused 105 466 eurot
 puudega lapse ja puudega või töövõime
kaotusega isiku toetused 47 500 eurot
 sissetulekust mittesõltuvad toetused 71
000 eurot.
24,7% toetustest ehk 80 830 eurot on sihtotstarbelised toetused: mittetulundustegevuse
toetusfondi toetused, MTÜ-le Saku Priitahtlikud Pritsimehed antav toetus, MTÜ-le Metsanurme antav toetus ning ASile Saku Maja
Saku sauna käigushoidmiseks antav toetus.
Mittetulundussektori ja kodanikualgatuse
toetusfondi suuruseks on kavandatud koos
eelisarendatavate spordialade tegevustoetusega 60 000 eurot.
VICTORIA PARMAS
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Saku Vallavolikogu 22. jaanuari istungil
 Volikogu liige Marianne Rande küsis, millal tuleb Kiisa raudteejaama juurde parkla.
Vallavanem lubas vastata kirjalikult. Volikogu
liige Annely-Thea Häggblom küsis, kas meil
on selliseid peresid, kes on maksejõuetud ja
kel elektrileping on üles öeldud. Vallavanem
lubas uurida ja kutsus kõiki üles neist teatama.
 Võeti vastu 2015. aasta eelarve 12 poolt- ja
5 erapooletu häälega. Opositsioon põhjendas
erapooletuks jäämist asjaoluga, et hoolimata
üldiselt mõistlikult koostatud eelarvest, ei ole
nad nõus sellega, et suurendatakse valitsuskulusid (volikogu kulud, vallavanema palk
jm), võttes raha lapsevanemate taskust ehk
tõstes muusikakooli õppemaksu ja lasteaia
osalustasu.
 Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan. Komisjon uurib sel aastal teede talihooldust, riigieelarvest koolilõunaks eraldatud raha kasutamist, huvitegevuse rahastamise põhimõtteid ja eramutele projekteerimistingimuste
andmist 2014. aastal ning vaatab üle valla põhimääruse ja majandusaasta aruande.
 Kinnitati mittetulundusliku tegevuse toetusfondi jaotus 2015. aastaks, milles vähendati kaasfinantseerimise toetusi, sest sel aastal avaneb vähem sobivaid rahataotluse programme ning eelmisel aastal ei esitatud ühtegi
kaasfinantseerimise taotlust.
 Nõustuti vallavanema ettepanekuga muuta
vallavalitsuse struktuuri. Kaotatakse abivallavanema ametikoht ning tehakse juurde haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juhi ametikoht. Eri teenistuste referentidest saavad sekretärid ja nad viiakse kantselei koosseisu. Finantsteenistusest kaotatakse
ökonomisti ametikoht ja teenistuse koosseisu
tuuakse arendusspetsialisti ametikoht, mis
enne oli vallavanema alluvuses. Nii arendusspetsialisti kui lastekaitsespetsialisti ametikoht on nüüd mõlemad 4. teenistusastme
ametikohad. Muudatused ei too kaasa täien-

davaid kulusid.
 Muudeti vallavalitsuse palgajuhendit, tõstes põhipalga vahemikke, kuna 2015. aastal
tõusis miinimumpalk ning tõusid ka teenistujate ja töötajate palgad.
 Lubati vallavalitsusel ehitada koostöös Asula 2 korteriomanikega välja tenniseväljakute
juures olev 20kohaline parkla, mis jääks nii
elanike kui tenniseväljakute kasutajate kasutusse. Kasutuskord sätestatakse lepinguga.
 Lubati sõlmida vallavalitusel lepingud lapsehoiuteenuse osutamiseks kuni 31. augustini 2016 ning viia läbi hange teenuse osutajate
leidmiseks. Hankega loodab vald saada võimalikult madalat hinda.
 Tuvastati kolm vallas asuvat ehitist peremehetuks: Kajamaa külas asuv silikaatkivist
hoone, Roobuka külas asuva endise Terakese
20 territooriumil asuv elektrivõrk ja samas
külas MTÜ Sprindi territooriumil asuv külmaveetorustik.
 Kiideti heaks Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia, mis võimaldab
taotleda vallal „Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu“ meetmest raha kergliiklusteede
ja lasteaia ehituseks.
 Vea tõttu tunnistati kehtetuks kaks planeeringuga seotud volikogu otsust, otsustati parandada viga ja kehtestada planeering uuesti.
 Seati teeservituut Põik tn 12 ja Pähklimetsa
tee kinnistutele, et saaks välja ehitada tee.
 Otsustati sel aastal anda 1 kuldmärk ja 4 hõbemärki, mis antakse kätte 23. veebruaril vabariigi sünnipäeva aktusel.
 Lubati vallavanemal tegutseda seitsme
MTÜ ja OÜ juhtimisorgani liikmena.
 Kuulati ära finantsteenistuse juhi Evelin
Normaku info sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
 Kinnitati Algis Sarapsoni asemel keskkonnakomisjoni uueks liikmeks Katri Ots.
VICTORIA PARMAS

Saku vallal 33 uut lasteaiakohta
Kuigi Saku keskel
olev roosa maja on
juba mitu nädalat
mõnusalt sumisenud, toimus ametlik Terakese lasteaia filiaali avamispidu 4. veebruaril.
Kaks rühma, Bruno
ja Klaus on veebruarist alates täielikult komplekteeritud, ühes rühmas
on 16 ja teises 17
last. Peeti rõõmsaid kõnesid, anti
üle kingitusi ja söödi torti. Kohal olid
kõik asjaosalised.

Vallavalitsus kinkis lasteaiale maskotid – Bruno ja Klausi, mille andis üle
nende heegeldaja finantsteenistuse juht Evelin Normak (vasakul). Meenutamaks maja endisi asukaid, sai lasteaia direktor Eve Laiverik (paremal)
kingiks ka tükikese raamitud ajalugu.
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KRISTI JÕELEHT
27. jaanuari istungi päevakorras oli 16 punkti.
Kinnitati Saku valla lasteaedade sulgemine suveperioodil:
Saku Lasteaed Päikesekild,
Saku Lasteaed Terake ja Kurtna
Kooli lasteaiarühmad on suletud 13.–26.07.2015.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 29.05.2012 korraldus nr 502 ja 11.06.2013 korraldus nr 473 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine”.
1 sügava puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
2 lapsevanemale hüvitati
lapsehoiuteenuse eest jaanuaris
2015 enammakstud tasu.
Nõustuti AS Ragn-Sells
poolt kavandatava tegevusega.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks
Saustinõmme külas Nõmme tee
16, Nõmme tee 18, Nõmme tee
20 ja Nõmme tee 22 kinnistutel.
Määrati projekteerimistingimused korteri rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks
aadressil Saku alevik, Kannikese tn 6-20; üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Metsanurme külas Leesi
kinnistul.
Nõustuti välisõhu saasteloa
andmisega ASile Nurmiko saasteainete välisõhku suunamiseks
tingimusel, et tahkel kütusel
töötavates kateldes kasutatakse
küttematerjaliks ainult kuiva
põhku või hakkepuitu.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Kuuseheki tee 41 kinnistul ning anti kirjalik nõusolek
külmaveetorustiku rajamiseks
aadressil Metsanurme küla, Kuuseheki tee 39 ja Kuuseheki tee 41.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks ja aiamaja täielikuks lammutamiseks Juuliku
külas Murumäe tee 21 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks Saue külas Saare kinnistul, ridaelamu sektsiooni tehnosüsteemide muutmiseks Männiku
külas Tiiru põik 13 kinnistul.
Saku Vallavalitsuse 23.11.
2006 korraldus nr 1173 „Ehitusloa väljastamine ja kirjaliku
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nõusoleku andmine” tunnistati
kehtetuks kirjaliku nõusoleku
andmise osas.
Rahuldati isiku avaldus ja tühistati 17.03.2011 ettekirjutuse
nr 10/11 punkti 3 nõue, 30.12.
2014 hoiatus nr EK 10/11.11 ja
sunniraha sissenõue.
Väljastati kasutusload Pihlaka kinnistu 0,4 kV elektrivarustusele aadressil Kirdalu küla,
Vaksali, Pihlaka, Okka; Kukera
kinnistu elektrivarustusele aadressil Saue küla, Kukera, Lissira
ja 11344 Kanama-Üksnurme tee;
ehitisele nimetusega „Sidekapi
paigaldamine ja sisendi rajamine
kaevu nr 14700” aadressil Tänassilma küla, Jälgimäe tee 11,
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee.
Saustinõmme külas asuva
Pruuli katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Kinnitati Saku valla ametiasutuse ning vallavalitsuse hallatavate asutuste 2015. aasta
eelarve jaotus tööjõu- ja majanduskuludeks.
Saku valla 2015. aasta eelarve reservfondist eraldati 609
eurot Saku Valla Spordikeskuse
eelarvesse kassasüsteemi uute
turvanõuete rakendamiseks,
1500 eurot Saku Lasteaed Terake eelarvesse külmavee sisendi
ja tarbevee soojusvaheti läbipesu tellimiseks ja sulgarmatuuri
asendamiseks.
3. veebruari istungi päevakorras oli 15 punkti.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse ürituste sarja Saku
Kolmik stardimaksud.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu koosseis.
13 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 11 jäätmevaldajat. 159 isikut
liideti korraldatud jäätmeveoga.
Määrati projekteerimistingimused elamu rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks
Tõdva külas Pruuli kinnistul,
abihoone ehitusprojekti koostamiseks Tänassilma külas Nurga
kinnistul, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Jälgimäe külas Kadaka kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks ning anti kirjalikud nõusolekud abihoone püstitamiseks ja puurkaevu rekonstrueerimiseks Kasemetsa külas

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 22.01.2015 otsusega nr 9 tunnistati kehtetuks
Saku Vallavolikogu 10. mai 2007 otsus nr 50 „Detailplaneeringu
vastuvõtmine“ ja Saku Vallavolikogu 13. septembri 2007 otsus nr 92
„Detailplaneeringu kehtestamine“.
Saku Vallavolikogu kehtestas 13.09.2007 otsusega nr 92 Jälgimäe
küla Kaili ja Jälgimäe 1 (71801:003:0762, 71801:003:0248) kinnistute
detailplaneeringu (edaspidi DP). Vastavalt planeerimisseaduse § 23
lõike 1 punktile 2 ja lõike 3 punktile 3 teostab üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavate DP-de koostamise üle järelevalvet
maavanem, kelle pädevuses on nõusoleku andmine liigilt üldisema
kehtestatud planeeringu muutmiseks. Kaili ja Jälgimäe 1 DP-d enne
kehtestamist maavanemale järelevalve teostamiseks ei esitatud,
seega on tegemist menetlustoimingute rikkumisega. DP kehtestamise otsuse vastuvõtmisest on möödunud seitse aastat, seepärast
tuleb DP sisuliselt üle vaadata ja ajakohastada. Seega tuleb DP menetluses tagasi minna vastuvõtmise eelsesse etappi ja tunnistada
kehtetuks ka DP vastuvõtmise otsus. Pärast maavanemalt heakskiidu saamist kehtestatakse DP uuesti.

Jõulutunnel toetab laste huvitegevust
Televisiooni heategevusprogramm Jõulutunnel kogus 2014. aasta
lõpus annetusi abivajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ
Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel
siiani ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad
selleks lisatoetust. Toetuse sihtgrupiks on lapsed ja noored vanuses
4-19. Eelkõige soovitakse aidata vanavanemate kasvatada jäänud,
lasterikastest peredest pärit või majanduslikes raskustes elavate
perede lapsi. Taotletava toetuse eest saab tasuda huviringide, konkursside, huviringidega seotud lastelaagrite eest või soetada huvitegevuses osalemiseks vajalikke vahendeid.
Toetuse taotlemiseks tuleb täita selleks ettenähtud avaldus, mis
on saadaval Lastekaitse Liidu kodulehel ja esitada see Saku
Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistusele. Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 20. veebruar 2015.
Kontaktisik on lastekaitsespetsialist Airi Maasalu, tel 6712428, epost airi.maasalu@sakuvald.ee. Maksimaalne toetussumma sihtotstarbeliste kulude katmiseks ühe lapse kohta on 500 eurot.
Pärast avalduste laekumist edastab Saku Vallavalitsus need Lastekaitse Liidule, kus koostatakse üle-eestiline toetuse taotlejate nimekiri ja üldkomisjon langetab otsuse toetuse saajate osas. Komisjoni kuuluvad Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Linnade Liidu, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad.
AIRI MAASALU, lastekaitsespetsialist
Purje tee 9 kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu laiendamiseks Tänassilma külas Arunõmme tee 13 kinnistul (varem väljastatud ehitusluba nr 20099 tunnistati kehtetuks), maakaabelliini rajamiseks
aadressil Rahula küla, Madise,
Katku, Atiku ja Haaviku tee.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevude rajamiseks Jälgimäe külas Mari kinnistul, Roobuka külas Tervise tee 10 kinnistul
ja Saue külas Kukera kinnistul.
Võeti vastu detailplaneering
Saku alevikus Teaduse tn 2 ja Saku-Tõdva maantee vahelisel alal.
Väljastati kasutusluba ehitisele nimetusega „ARE-HAR109209 Väike projektitöö. Kooli 4 kinnistu peakaitsme suuren-

damine Kiisa alevik Saku vald
Harjumaa” aadressil Kiisa alevik, Elupuu põik, Elupuu põik
8; üksikelamule Saustinõmme
külas Kärdi kinnistul.
Tänassilma külas asuvale Tänassilma-Laagri tee lõigule Saku valla piirist kuni Johannese
teeni määrati kohanimeks Vanasilla tänav.
Tänassilma külas asuvale 5 katastriüksusele määrati uued kohaaadressid Vanasilla tänava järgi.
Kiisa Rahvamaja saal anti tasuta kasutada MTÜ-le Saku Priitahtlikud Pritsimehed aastat kokkuvõtva koosviibimise läbiviimiseks 07.02.2015 kella 18–23.
Kinnitati riigihanke “Saku
Gümnaasiumi juurdeehituse
ehitamine” hankija otsused.
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Valimistel on igal häälel jõud
ALO HEINSALU
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

M

ärtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile XIII Riigikogu. Taasiseseisvuse järgsel ajal on see rahval juba 20.
kord kas üldvalimiste (Riigikogu, Euroopa Parlament, kohalikud volikogud) või rahvahääletuse raames otsuseid langetada.
Kuigi järjekordsete valimiste
eel valimisreeglites suuri muudatusi ei ole toimunud, toon välja mõned juhised, mida peaks
valija teadma ja tähele panema.
Valimistulemuse selgitamiseks
on Eesti jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada
ainult oma ringkonna ühe kandidaadi poolt. Valimisringkond
sõltub valija elukoha aadressist
rahvastikuregistris. Igale valijale saadetakse hiljemalt 9. veebruariks kas elektrooniliselt või
paberkujul valijakaart, mis tea-

vitab, millise valimisringkonna kandidaatide poolt ning kus
ja millal ta hääletada saab. Neile, kes
aga siiski valimiste
pühapäeval jaoskonda minna ei saa,
on pakkuda mitmeid
teisi võimalusi oma eelistuse väljendamiseks.
Kümme päeva enne valimispäeva ehk 19. veebruarist algab elektrooniline hääletamine,
mis kestab 25. veebruarini. Samal ajal saab juba oma hääle anda ka jaoskondades – 19.-22.
veebruarini toimub hääletamine
maakonnakeskustes ning 23.-25.
veebruarini on avatud kõik jaoskonnad. Nendel päevadel viiakse läbi ka hääletamine haiglates
ja hoolekodudes, samuti kaitseväeüksustes. Eelhääletamise perioodil saab hääle anda ka väljaspool oma alalist elukohta. Valimispäeval, 1. märtsil saab hääletada vaid oma jaoskonnas ning
hääletamiskasti tellida ka koju.

Seega on meil loodud mitmekesised võimalused oma tahte
avaldamiseks.

Mis juhtub valija
antud häälega?
Riigikogu valitakse proportsionaalse valimissüsteemi alusel.
Selle eesmärk on tagada, et erakondade nimekirjad saaksid üle
Eesti valijate antud häälte arvuga võrreldes ligilähedaselt sama
arvu kohti ka parlamendis. Hääletades konkreetse kandidaadi
poolt, annab valija hääle ka erakonnale, mille nimekirjas kandidaat kandideerib.
Samas tuleb arvestada, et enamik kohti Riigikogus (viimastel
valimistel 82 kohta 101-st) jaotatakse kandidaadi isiklikust edukusest lähtuvalt. Siin ei ole määrav kandidaadi koht nimekirjas,
vaid nad reastatakse ümber sõltuvalt valijalt saadud toetusest.
Viimane osa kohtadest (viimastel valimistel 19 kohta 101st) läheb jaotamisele nn parteinimekirjade alusel. Ka siin on

valituks osutumisel piirang –
kandidaat peab mandaadi saamiseks koguma piisava arvu
hääli (viimastel valimistel sõltuvalt ringkonna suurusest 234–
324 häält). Üksikkandidaat
võistleb koha eest Riigikogus
vaid oma ringkonnas. Selleks
peab ta koguma nn kvoodi jagu
hääli (viimastel valimistel sõltuvalt ringkonna suurusest 6461–
4670 häält). Häälte ülekandmist
ühelt kandidaadilt teisele Eesti
valimissüsteem ei tunne.
Palju on tuntud huvi ka selle
vastu, mis saab siis, kui enim
hääli kogunud kandidaat loobub oma kohast – kas siis lähevad hääled kaotsi? Lühike vastus on, et ei lähe, sest sellisel juhul tuleb Riigikokku sama erakonna asendusliige.
Riigikogu koosseisu selgitamisel on oluline iga hääl. Need,
kes valimistel ei osale, delegeerivad õiguse määrata riigi asjade üle otsustamine järgmiseks 4
aastaks neile, kes seda teevad.
Valimistel on igal häälel jõud!

KANDIDAADID VALIMISRINGKONNAS NR 4 Harju- ja Raplamaal
Rahva Ühtsuse Erakond
nr 111
nr 112
nr 113
nr 114
nr 115

RAIMO KÄGU
ANDREI ŠARŠOV
RAIVO ALGUR
TAAVI KEEDUS
SILJA TRISBERG

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
nr 172
nr 173
nr 174
nr 175
nr 176
nr 177
nr 178
nr 179
nr 180
nr 181
nr 182
nr 183
nr 184
nr 185
nr 186
nr 187

HENN PÕLLUAAS
SIIM POHLAK
MART JÄRVIK
PAUL PUUSTUSMAA
JÜRI DERKUN
RENE KOKK
KAI RIMMEL
HEINO LÕIVEKE
LAURI LASIMER
VEIKO VÄRK
OLAVI TUTT
OLAV KRUUS
TOIVO KIRTSI
ANETT LEOSK
TAAVI TAPU
MAIDO PAJO

Eesti Reformierakond
nr 297
nr 298
nr 299
nr 300
nr 301
nr 302
nr 303
nr 304

TAAVI RÕIVAS
LAINE RANDJÄRV
KALLE PALLING
YOKO ALENDER
AIVAR SÕERD
KALEV LILLO
TÕNIS KÕIV
ANDRE SEPP

nr 305
nr 306
nr 307
nr 308
nr 309
nr 310
nr 311
nr 312

ENNO FELS
MART VÕRKLAEV
ANDRUS UMBOJA
ANNELIIS KÕIV
MADIS MILLING
AIN TÄPSI
ENA SOODLA
VLADAS RADVILAVIČIUS

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 422
nr 423
nr 424
nr 425
nr 426
nr 427
nr 428
nr 429
nr 430
nr 431
nr 432
nr 433
nr 434
nr 435
nr 436
nr 437

JUHAN PARTS
MARKO MIHKELSON
ANDRUS SAARE
TIINA KANGRO
AIVAR RIISALU
LAURI VAHTRE
MARI-ANN KELAM
KAUPO RÄTSEPP
ANDRES LAISK
KADRI TILLEMANN
TIIT LEIER
JAN TREI
PRIIT PÕLDMÄE
ANDRES KAARMANN
REET ROOS
TOOMAS TÕNISTE

Erakond Eestimaa Rohelised
nr 528
nr 529
nr 530
nr 531
nr 532
nr 533

VALDUR LAHTVEE
ANDRES MEESAK
IVAR SOONE
JOONAS LAKS
AIN KABAL
KALJU VALDMANN

Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei
nr 561
nr 562
nr 563
nr 564
nr 565

GEORGI BÕSTROV
JEVGENI GOLOVATŠ
HEINO RÜÜTEL
ALEKSANDR PAURI
MADIS TÄNAVSUU

Eesti Vabaerakond
nr 612
nr 613
nr 614
nr 615
nr 616
nr 617
nr 618
nr 619
nr 620
nr 621
nr 622
nr 623
nr 624
nr 625
nr 626
nr 627

ARTUR TALVIK
ALAR MUTLI
TIIA VÄLK
AIMAR ALTOSAAR
AIVAR KOITLA
KATRIN MESILANE
PRIIT KÄRSNA
LIISA OJANGU
VEIKO HERODES
ÜLLE LENNUK
MART MUTSO
LOIT JÕEKALDA
URMAS KRISTAL
EGGE KULBOK-LATTIK
MATI SAREVET
VAHUR HERM

Eesti Keskerakond
nr 737
nr 738
nr 739
nr 740
nr 741
nr 742
nr 743
nr 744

JÜRI RATAS
KERSTIN-OUDEKKI LOONE
VÄRNER LOOTSMANN
VLADIMIR VELMAN
RENÉ TOOMSE
JÜRI VÕIGEMAST
VLADIMIR ARHIPOV
OLEG TŠUBAROV

nr 745
nr 746
nr 747
nr 748
nr 749
nr 750
nr 751
nr 752

AGO KOKSER
NATALIA MALLEUS
PEETER REBANE
MEELIS PAI
INDREK UUEMAA
VÄINO SASSI
OLIVER LIIDEMANN
VELLO JÕGISOO

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
nr 862
nr 863
nr 864
nr 865
nr 866
nr 867
nr 868
nr 869
nr 870
nr 871
nr 872
nr 873
nr 874
nr 875
nr 876
nr 877

SVEN MIKSER
URVE PALO
KAREL RÜÜTLI
LIISA OVIIR
TIIT TAMMSAAR
MAILIS ALT
RAIVO UUKKIVI
STANISLAV TŠEREPANOV
ASTRID OJASOON
TÕNIS BLANK
EVE KISLOV
MADIS ROODLA
ANNE LEHT
MATI ÕUNLOO
EVELY PURRE
HARDI VOLMER

Eesti Iseseisvuspartei
nr 955 VELLO LEITO

Üksikkandidaadid
nr 965 JAAK VACKERMANN
nr 973 EGE HIRV
www.vvk.ee

6

Riigikogu valimiste
jaoskonnakomisjonid
Saku vallas
Jaoskonnakomisjon nr 1
asukohaga Teaduse tn 1, Saku
alevik (Saku Valla Maja):
esimees Kristi Jõeleht;
liikmed:
1) Anneli Sulin;
2) Maire Laur;
3) Triin Jõeleht;
4) Ene Kivilaid;
5) Marika Liivik;
6) Jüri Lang.
Asendusliikmed:
1) Karin Tenisson-Alev;
2) Maie Lipso.

Jaoskonnakomisjon nr 2
asukohaga Tallinna mnt 10
Saku alevik (Saku Gümnaasiumi peahoone):
esimees Maris Kastemäe;
liikmed:
1) Miia Siidra;
2) Katrin Krasilnikov;
3) Inga Nurme;
4) Eda Piisang;
5) Kaire Loonurm;
6) Lii Murdmets.
Asendusliikmed:
1) Kai Lao;
2) Inga Maasi.

Jaoskonnakomisjon nr 3
asukohaga Kurtna tee 21 Kiisa
alevik (Kiisa rahvamaja):
esimees Marianne Rande;
liikmed:
1) Marianne Õun;
2) Arvo Pärniste;
3) Kristi Viira;
4) Kairi Langund;
5) Sale Mantsik;
6) Vaike-Laine Kaljuvee.
Asendusliikmed:
1) Aet Tõruke;
2) Mari-Ann Talumees.
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Noorsootöö, kuhu lähed?
EVELIN KÜBERSON

N

oorsootöö läheb sellel
aastal kõigisse Saku
valla alevikesse ja küladesse. Projekti Mobiilne Noorsootöö (MoNo) raames kaardistavad noorsootöötajad ära kogu
valla noorte vajadused ja soovid.
Mobiilne noorsootöö tähendab ennekõike seda, et noorsootöötajad jõuavad ka nende noorteni, kes muidu noorsoo teenuste ulatusest välja jääksid. Noortekeskusel on valminud MoNo
tegevuskava 2014-2016, mis
kaardistab järjepidevalt Saku
valla piirkondade noorsootöö
vajadusi ja võimalusi ning selgitab välja mobiilse noorsootöö
vajaduse piirkonnas. Ringkäigu
tulemustest lähtuvalt on võimalik noorsootöö haaret laiendada
ja hakata pakkuma mobiilse
noorsootöö teenust ka alevikest
väljaspool. MoNo-d rahastab
Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) toetuste programmi
„Riskilapsed ja – noored“ projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“.
Sellel aastal valmib Kiisa vabaajakeskus, kuhu saab ruumid
ka Kiisa noortekeskus. Keskust
on kaua oodatud ja tänu sellele
laienevad kõvasti Kiisal tehtava
noorsootöö võimalused. Plaanis
on luua uusi klubilisi tegevusi,
noortele suunatud suurüritusi ja
koolitusi, samuti kaasata noortekeskusega tunduvalt rohkem
noori kui varem ja seda ka ümberkaudsetest küladest.
Nii kultuuriseminaril kui ka

noorte endi arvamustest on selgunud, et vallas noored tunnevad puudust noortele suunatud
suurüritustest. Sel aastal on kavas olukorda muuta ja korraldada kaks suuremat noorteüritust.
Koostöös Saku noortekeskuse
aktiiviga korraldatakse maikuu
viimastel päevadel skatepargis
võistlused ja 4. septembril toimub Rehe küünis koolialguse
pidu, kus esinevad noortebändid ning ei puudu ka peaesineja
ja üllatused. Lisainfo ürituste
kohta jõuab noortekeskuse kodulehele paar kuud enne ürituse
toimumist.
oorsootöö suvi on tihe
nagu alati. Juunis toimub nii päevalaager kui
ka noorte spordi- ja vabaajalaager. Päevalaager toimub sel
aastal 8.-12. juunini ja sinna on
oodatud kõik valla 7-9-aastased
noored. Spordi- ja vabaajalaager leiab aset 22.-26. juunini ja
on mõeldud 10-12-aastastele
noortele. Viimases laagris osalevad ka meie Ylöjärvi sõprusvalla noored Soomest, mistõttu
on peamine suhtluskeel inglise
keel. Laagritesse saab registreerida alates 20. aprillist ja lisainfo on leitav noortekeskuse kodulehelt vahetult enne registreerimise algust.

N

Augustikuus on Sakus taas
õpilasmalev, kuhu on endiselt
oodatud kõik Saku valla 13-17aastased noored. Õpilasmalev
annab noortele esmase töökogemuse ja võimaldab noorel õppida raha haldamist. Malevasse registreerimine algab 6. aprillil ja
lisainfot saab samuti kodulehelt.
Sel aastal on oodata ka mitmeid rahvusvahelisi projekte,
kus saavad osaleda 13-26-aastased noored. Saku valla noortekeskus on partner näiteks Itaaliale, Armeeniale, Bulgaariale,
Leedule, Hispaaniale ja nimekiri
jätkub veelgi. Nende projektide
eesmärgid ja sihtgrupid on erinevad, kuid iga huviline leiab
kindlasti omale sobiva. Rahvusvaheliste projektide lisainfo
jõuab meie kodulehele hiljemalt
maikuu alguseks, tasub silma
peal hoida, sest kohtade arv neisse projektidesse on piiratud.
Noortekeskusel on välja kujunenud hea koostöö valla koolidega. Käime kõigis valla koolides vahetundide ajal noortega
tegelemas. Seeläbi on kasvanud
ka noortekeskuse külastatavus,
mis pole aga kunagi väike olnud.
Kajamaa kooliga oleme saavutanud hea koostöö ka tunnisisesteks tegevusteks – noortekeskuse töötajad käivad aeg-ajalt kunsti- ja tööõpetuse tundides, et tuua
teemadesse uusi ideid ja meetodeid. Nii õpetajad kui õpilased
on jäänud väga rahule ning selle
projektiga jätkame ka edaspidi.
Lisainfot Saku Valla Noortekeskuse selle aasta suundade
kohta leiab meie kodulehelt
www.sakunoortekeskus.ee

Saku suusapoisid Harjumaa meistrid

Maleringi tegemistest

Saku Gümaasiumi poisid Herlent Krik, Kaarel Käärid, Karl-Thomas
Kallasmaa ja Cris Koppel saavutasid nädalavahetusel Harjumaa
meistrivõistlustel 4x3 km teatesuusatamises I koha. Võit järgmise
võistkonna, Loksa Gümnaasiumi ees oli muljetavaldav, ligi 2 minutit. Kahju, et Saku Gümnaasium rohkem võistkondi välja ei pannud.
Harjumaa Spordiliit korraldas 30.-31. jaanuarini Kõrvemaal
Harjumaa MV murdmasuusatamises. Reedel olid koolide vahelised
teatevõistlused ja laupäeval individuaaldistantsid. Laupäevasel
võistlusel esindasid Saku valda tublilt Saku Suusaklubi liikmed.
Hõbemedali võitis Tiina Vernik (N55) 3 km distantsil. Kolmanda
koha võitsid Ants Pertelson (M65) ja Arne Zirk (M55) 5 km distantsil ning Karin Muru (N55) ja Sirli Metsamäe (N35) 3 km distantsil. Tulemused on www.harjusport.ee/spordialad/suusatamine
SIRLI METSAMÄE, Saku Suusaklubi

Kolm Saku noort maletajat võtsid jaanuari lõpus osa Tallinna maleklubi korraldatud laste kiirturniiri sarja võistlusest. Parima tulemuse saavutas U10 klassis Ralf Marten Raisma, kes võitis 4 partiid
7st, jagades selle tulemusega 61 võistleja hulgas 17.-27. kohta.
Võistlusklassis U14 oli Anders Raudväli tubli tulemusega 3,5
punkti 46 võistleja hulgas 22., Artur Ulmase tulemuseks jäi 2,5 p.
See väga populaarne turniir, millest võtab osa Eesti noormaletajate paremik, kestab kuni maikuuni, võistlused toimuvad iga kuu
viimasel laupäeval ning mängitakse 7 partiid kolmes vanuseklassis. Edaspidi proovime neist võistlustest osa võtta rohkemaarvuliselt. Selleks loodan saada abi lastevanematelt transpordi osas.
Korraldame ka Saku maleringis 3-4 omavahelist turniiri aastas,
kuid edasijõudnutele on sellest vähe, neil tuleks oma mänguoskust
tõsta tugevamatel turniiridel. HANS TOMSON, treener
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Mängult või päriselt?
22. jaanuaril oli Tammemäel Saku vabatahtlikus
päästekomandos tulekahju, isegi mitu. Õnneks
oli see kõik mängult. Päriselt toimusid aga ETV
Ringvaate saate võtted teemal, kuidas ennetada
tulekahju ja kuidas käituda tulekahju korral.

Mida teha aga siis, kui suits ei tule
praepannilt, vaid immitseb hoopis
autokapoti vahelt? Ka selles osas
koolitas Ringvaate vahendusel inimesi Päästeameti Põhja päästekeskuse
vanemoperatiivkorrapidaja Mart Käit.
 Et oleks nagu päris, tuli autoromu
esmalt süüdata. Selle töö võttis enda
kanda Saku vabatahtlik päästja Peeter
Mahon, kes on oma sõnutsi kustutanud ka päriselus autos oleva tulekustutiga autotulekahju.
 Kustutama minnes ei tohi tõsta kapotti kohe üles, vaid pulbrijuga tuleb
suunata voolikuga kapoti alla.
 Kui tundub, et suurem tulekahju
on lämmatatud, siis tõsta kapott üles
ja pihustada veel vahtu.

Sakku jõuab Nõmme komando 6 minutiga. Kui
päästjad kohal on, tuleb olla käepärast ja neile maja
sisemuse kohta infot jagada.

Pann põleb. Mida teha? Televaatajatele jagab õpetusi MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed juhatuse liige Peeter Mahon: „Kui rasv pannil süttib, tuleks katsuda see lämmatada, panna pannile kaas peale või kasutada spetsiaalset klaasriidest tulekustutustekki, tõsta
pann jahedale pliidi poolele ja lülitada pliit välja. Tekki ei tohiks liiga kiiresti põlengu pealt ära võtta, sest
äsja põlenud rasv on nii kuum, et see võib õhu juurde
pääsedes uuesti põlema lahvatada. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada rasva kustutamiseks vett!“
Rasv pritsis kapi taha, kapp
võttis tuld ja tundub, et Ringvaate toimetaja Keiu Virro
oma jõuga tulest jagu ei saa.
„Kas ma jooksen välja või helistan kohe siin 112?“ küsib ta.
Päästja Mart Käit „Temperatuur
tõuseb 6-8 minuti jooksul vaikselt, kuid seejärel väga kiiresti,
paari minuti jooksul kuni 1000
kraadini, nii et tark on kiiresti
ruumist lahkuda. Suitsu tase
langeb ruumis järjest allapoole
ja mingist hetkest alates tuleb
ruumist väljuda kummargil.“

Tekst ja
fotod:
Victoria
Parmas

NB! Kui
autos on mitu inimest,
siis seni kuni üks kustutab, võiks
teine helistada päästeametisse
ning peatada
möödasõitvaid autosid,
sest alati ei
piisa ühest
kustutist.
Eriti hea
oleks kinni
pidada mõni
veoauto, sest
neil on suuremad kustutid.
Täpsemaid õpetusi, kuidas tulekahju korral käituda, näed juba
Ringvaatest. Hoia silmad lahti, saade on eetris lähiajal.
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Algasid gümnaasiumi
juurdeehitustööd

V

alminud on Saku gümnaasiumi juurdeehitusprojekt ning ehituse ettevalmistustööd on alanud. „Kui kõik sujub, saab uus
koolihoone päris valmis aasta lõpuks,“ ütles vallavalitsuse majandusteenistuse juht Virko Kolks.

Saku gümnaasiumi ümbruse
liikluskorralduse projekt
Kooli
juurdeehitus

Tallinna mnt

Uus õpetajate
parkla: 22
autokohta

Koolistaadion

Kool
Spordikeskus

Ülase t

Uus parkla:
46 auto- ja
4 bussikohta

Uus ringristmik

Lasteaed Terake
PROJEKTEERIJA RENE PIIKMANN, NOVARC GROUP AS

Muusikakool

Lisaks koolihoonele ehitatakse selle
projekti käigus
ringi ka liikluskorraldus. Saku
saab juurde
veel ühe ringristmiku, mis
rajatakse Ülase
tänava otsa.
Kuigi ka senine
võimalus,
läheneda
koolile raudtee
poolt, jääb
alles, hakkab
põhiliiklus
käima edaspidi
uue ringristmiku kaudu.

9
Sel nädalal käisid gümnaasiumi ümbruses ringi geodeedid
ja märkisid ära, millised puud
ehitusele ette jäävad. Ära tuleb
võtta need puud, mis jäävad ette
parkla ja uue koolihoone tarvis
paigaldatava maakütte rajamisele. Järgmine etapp ongi raietööd. „Ehitus on planeeritud nii,
et osa majast saab valmis sügiseks ja õpilased saavad juba septembris seal alustada,” ütles vallavanem Tiit Vahenõmm.
Lisaks koolihoonele ehitatakse selle projekti käigus ringi ka
liikluskorraldus. Saku saab juurde veel ühe ringristmiku, mis rajatakse Ülase tänava otsa. Kuigi
ka senine võimalus, läheneda
koolile raudtee poolt, jääb alles,
hakkab põhiliiklus käima edaspidi uue ringristmiku kaudu.
Praegu koostataksegi juurdepääsuprojekti ning seejärel kuulutatakse välja tee-ehitaja leidmiseks hange.
Lisaks uuele hoonele saab
Saku juurde ka kaks parklat. Terakese lasteaia ja gümnaasiumi
vahele jäävase uude parklasse
tuleb 46 auto- ja 4 bussikohta.
See parkla lahendab ära ka praegu lasteaia ürituste ajal tekkiva
parklakohtade nappuse probleemi. Koolihoone taha, kooli ja
raudtee vahelisele alale rajatakse veel üks parkla, mis mõeldud
eelkõige kooli personalile ning
kus on kokku 22 kohta. Pärast
ehituse lõppu on kooli ümber
104 parkimiskohta.
„Parklaid projekteeritakse,
vaadates 20 aasta peale ette,“
kommenteeris vallamajanduse
insener Siim Rõõmus. „Uue
lahenduse korral ei tohiks
parkimiskohti nappida ka siis,
kui valmis saab kooli kõrvale
planeeritav uus spordihoone.“

Uus kooliosa
Juurdeehitus liitub vahetult olemasoleva koolihoone 4korruse-
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lise põhja-lõunasuunalise õppekorpusega selle põhjaküljelt.
Sinna, kus praegu on läbi nelja
korruse aknad, tulevad uksed,
mille kaudu pääseb uude ossa.
Enamik juurdeehitusest tuleb
neljakordne, vaid sissepääsu
osa, kus asuvad garderoobid ja
fuajee, on ühekordne. Neljakordses õppekorpuses on klassiruumid ning viimasel korrusel
suur kaldpõrandaga 90 istekohaga auditoorium. Just see hoone mahust välja ulatuv auditoorium annab uuele kooliosale liigendatuse ning elavdab fassaadi. Kuna auditooriumi külgseinas on suured aknad, saab see
ruum olema ka väga valgusküllane. Ülejäänud kooliosale lisab
valgust ja avarust igal korrusel
koridori lõpus olev laiendatud
puhkeala, vaatega metsale.
Klassiruume on uues korpuses eri suurusega. Projekteeritud
on 10 n-ö tavalist klassi ja 3
väiksemat keelteklassi, lisaks
saab kool juurde ühe muusikaklassi, ühe tüdrukute käsitöö- ja
poiste tööõpetuse klassi ning
kaks õpiabiklassi. Uue koolihoone valmimisega lisandub
ruumi 320 õpilasele.
Väliselt värvilahenduselt sobitub uus osa hästi vanaga, sest
kasutatakse analoogseid värvikombinatsioone – hoone põhivärv on helekollane ning sissepääsu osa ja auditoorium sinised.
Analoogselt olemasolevale hoonele on erkkollast tooni sissepääsu varikatus ja sama värvi on ka
auditooriumi akende ümber olev
puitsõrestik. Laienduse koolihoonele projekteeris OÜ EMP
A&I, arhitekt on Ene Uustal.
Saku gümnaasiumit rekonstrueeriti viimati 2001. aastal, mil
kolmekordsest hoonest sai neljakordne koolimaja koos spordikompleksi ja muusikakooliga.
Kooli nurgakivi on aga pandud
1974. aastal. VICTORIA PARMAS

Uute tunnistuste puhul pidas
kool peale sisu oluliseks ka välimust. Nii sai esimese klassi tunnistus endale ühe maasika, teise
klassi oma kaks ja nii edasi. Tunnistuse peal on ka uus logo.
Fotod: Peeter Parker

Kajamaa
maasikatega
tunnistused

K

ajamaa koolilapsed said
jõuluks uued tunnistused, millel on maasikad
ja uus kooli logo, sees aga õpilase arengut kirjeldav hinnang.
Alates käesolevast õppeaastast loobus Kajamaa kool esimeses kooliastmes numbritega hindamisest. Õpilased ei saa päevikusse ka naerunägusid ega sõnapaari „väga tubli“ või „püüa
veel“. Tagasiside andmiseks kasutatakse nüüd sõnalist kujundavat hindamist, kus õppija saab
õpetaja käest vahetut tagasisidet
tunnis ja vanem eKooli või õpilaspäeviku vahendusel. Lisaks
saab õpilane kaks korda õppeaastas sõnaliste kokkuvõtvate
hinnangutega tunnistuse.
Õpilasele antavate hinnangute
aluseks on õppekavas kehtestatud oodatavad õpitulemused,
kuid õpetaja analüüsib igat õpilast eraldi ning võrdleb tema tulemust ainult tema endaga ehk
hindab tema arengut. Sellise personaalse hinnangu andmiseks
peab õpetaja õpilast tundma õppima, kuid siin tulebki välja Kajamaa kooli eelis – klassis on õpilasi vähe ja õpetaja jõuab põhjalikult iga õpilase arengut jälgida.
Sõnaline hinnang võrdleb õpilase õpitulemust oodatava õpitu-

lemusega ja annab võimaluse
anda selget tagasisidet ning
konkreetseid soovitusi edaspidiseks. Üks lause ütleb rohkem kui
üks number. Õpilaste areng, õpimotivatsioon ja oma õppimise
eest vastutuse võtmine annab
tunnistust, et kujundav sõnaline
hinnangute andmine on mõjunud positiivselt.
Sõnaliste hinnangute andmine
nõuab õpetajalt professionaalsust, põhjalikku ettevalmistust ja
pühendumist. Kajamaa õpetajaid koolitas kujundava hindamise ja hinnangute andmise teemal pikaajalise koolijuhi kogemusega Leelo Tiisvelt.
Tunnistusel on uus ka kooli logo, mille kujundas kooli informaatikaõpetaja Peeter Parker.
Kool kasutas siiani küll erinevaid koolimaja kujutisi, kuid ühte ja kindlat logo ei olnud. Logo
ehk tunnusgraafika loomise juures oli oluline säilitada juba kõigile tuntud kaunis ja pika ajalooga Kajamaa koolimaja kujutis
ning rohelus, mis meid ümbritseb. Rohelise värvi tooni üle ei
tulnud pikalt arutleda, selleks sai
Saku valla logo roheline toon.
Uut logo kasutatakse peale tunnistuste ka kooli veebilehel,
meenetel jm. LILIAN JOOSING

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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Kohtumine tuntud
lastekirjaniku
Mika Keräneniga
EVELIN KÜBERSON
Aasta alguses kutsus Saku valla
noortekeskus koostöös Kurtna
kooliga külla armastatud lastekirjaniku Mika Keräneni, kes
kohtus oma fännidega nii Kurtna
koolis kui Saku raamatukogus.
Noored olid hästi ette valmistunud, kaasas olid raamatud
autogrammide jaoks ja hulgaliselt küsimusi. Juba enne vestluse algust sai suurem osa autogramme jagatud ja kirjanik kuhjati üle küsimuste laviiniga ning
kohtumine kujunes väga meeleolukaks ja vestlus kirevaks.
13aastane Herki küsis kohe
loengu alguses: „Miks te tulite
Eestisse?“ Mika rääkis, et sündis
1973. aastal Helsingis ja sattus
Eestisse 19aastaselt tänu oma
esimesele abikaasale, kes oli
eestlanna. „Hea, et ta oli eestlane, mitte hiinlane, muidu oleksin
kuulus Hiina lasteraamatute kirjanik,“ kommenteeris Mika ja
publik naeris. Aastal 1999 lõpetas ta Tartu Ülikooli erialal eesti

Mika Keränen
(paremalt teine) ja
tema Saku fännid.
Foto:

keel võõrkeelena ja võiks praegu
olla hoopis eesti keele õpetaja.
Autor rääkis, et tema raamatud jutustavad tihti tema enda
või sõprade elust, kuid täiendatud versioonis. Mika tütred aitavad tal raamatuid illustreerida ja
valivad ka tegelastele nimesid.
Tegelastele nimede leidmine ja
pealkirja väljamõtlemine olevat
raamatu kirjutamise juures üks
raskemaid osasid.
„Kui kaua keskmiselt raamatu kirjutamine aega võtab?“ küsis 19aastane Anderon. Mika sõnul võtab tal raamatu kirjutamine keskmiselt 10 kuud. Ta lisas,
et kui keegi ta tuppa luku taha
paneks, siis ilmselt saaks ka kahe kuuga hakkama. 15aastase
Hardi küsimuse peale, kui palju
ta raamatu kirjutamisega teenib,

vastas Mika, et muud tööd ta tegema ei pea, kuid lisaks raamatute kirjutamisele käib ta ka lugejatega kohtumas, nagu näiteks
siin Sakus. Lisaks kutsutakse teda tihti televisiooni või raadiosse, kuid televisioonis talle üldjuhul käia ei meeldi.
Lisaks saadi teada, et Mika
on avaldanud 9 raamatut ja tegelikkuses isegi 10, aga viimane olevat isiklik saladus ja sellest ta täpsemalt ei räägi. Üks
raamat olevat tal hetkel ka pooleli. Üheksast raamatust viimane ehk „Väravajoonel“ on huvitav selle poolest, et selle loeb
autori sõnul läbi täpselt 90 minutiga, sest ka jalgpalli mäng
kestab sama kaua.
Noored tundsid huvi, kas mõne tema raamatu põhjal lavasta-

takse ka näidendit. Mika sõnul
käivad ühe teatriga küll läbirääkimised, kuid midagi täpsemat
ta hetkel öelda ei saa.
Mika lükkas ümber kuulujutu, et ta kolivat jäädavalt Soome
tagasi. Soomes käib ta oma sõnul pigem mõtteid kogumas ja
seal viibitud aeg võib küll varieeruda kuudest aastateni, aga
jäädavalt ta Eestist ära minna ei
plaani. Saku vallaraamatukogule kinkis autor kaks oma raamatut „Väravajoonel“, mis leidsid
koha Kurtna ja Kajamaa harukogudes.
Kohtumist toetas Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed
ja -noored“ projekt „Riskilaste
toetusprogrammi rakendamine
läbinoortekeskuste“.

Saku päästjad nõustavad kodusid
JOHANNES PALDROK
MTÜ Saku Priitahtlikud
Pritsimehed juhatuse liige
Aasta on alanud kurvalt – paraku. Kes meist ei oleks kuulnud
tragöödiast Virumaal Laekveres. Hoidku kõigevägevam meid
selliste õnnetuste eest. Paraku
on käesoleva aasta paari esimese
kuuga oma elu tulle jätnud juba
9 inimest, mida on Eesti jaoks
ilmselgelt liiga palju.
2014. aasta kurb statistika ütleb, et üle Eesti hukkus tulekahjudes 54 inimest. Need kurvad
sündmused on liig tihti seotud
alkoholi ja suitsetamisega. Eriti
muret tekitav on olnud suitsuanduri puudumine. Alkoholijoobes inimene, kes suitsetab toas
ning kellel puudub töötav suitsuandur, peaks ohutuled põlema
lööma igal kodanikul! Liiga sageli eiratakse lihtsaimat elu-

päästvat asja – töötavat suitsuandurit laes! Liiga tihti jäädakse
magama põleva suitsuga või
unustatakse toit pliidile, olles
väsinud või alkoholijoobes.
Puuduv suitsuandur ei anna
ka naabritele mitte mingisugust
võimalust tajuda ohtu enne kui
hilja. Õigeaegne signaal suitsuandurist võib aga päästa elu.
Päästeamet on oma uues strateegias seadnud eesmärgiks langetada 10 aasta jooksul tulesurmade arv 12ni. Põhirõhk seatud
eesmärgi täitmisel on ennetustööl. 2015. aasta jooksul soovitakse läbi käia 15 000 kodu üle

Eesti, et nõustada inimesi ja parandada teadlikkust ning ohutust. Kodukülastuste tegemisse
on kaasatud ka Saku vabatahtlikud päästjad, kes oskavad teid
nõustada. Just nimelt nõustamine on siinkohal eriti oluline,
säästmaks elu ja vara.
Igaüks meist saab anda oma
panuse just nimelt oma kodukoha ohutuse ja turvalisuse parandamiseks. Mitte keegi ei tea
paremini, kus on kõige valusamad murekohad, kui meie ise,
kes me tunneme oma naabreid ja
teame kodukandi inimesi. Vaadakem endi ümber ja märgakem

SAKU VALLA VAEGKUULJATE TEABEPÄEV
Teisipäeval, 10. veebruaril kell 11 Saku päevakeskuses
 Kuulmisohutus ja kuulmislanguse põhjused heaoluühiskonnas.
 Uued kuulmisabivahendid ning mitmesugused signaliseerimise
ja häireseadmed.Seadmeid saab proovida ja soovi korral tellida.
Teabepäeva korraldavad Saku päevakeskus ja OÜ Kadrimardi
Info: www.sakuvald.ee/saku-paevakeskus ja www.kadrimardi.ee;
tel 604 1731, 511 5340. Kohtume päevakeskuses Sakus Pargi 27.

inimest meie lähedal! Ärgem
jäägem ootama päästeauto pasunaid oma kodukülas! Ainult nii
leiame murekohad õigeaegselt
ja saame üheskoos ära hoida
traagilised õnnetused.
Saku vabatahtlikud päästjad
on teinud kodukülastusi Saku
vallas juba kolm aastat ning
kindlasti panustame turvalisusesse jätkuvalt ka käesoleval
aastal ning jätkame ka kodukülastuste tegemist.
Infot ja nõu oma kodu ohutumaks muutmise kohta saab
päästeala infotelefonilt 1524
ning oma kodukohas aitavad
teid Saku Priitahtlikud Pritsimehed. Saku vabatahtlike päästjatega saab ühendust kodulehelt
www.sakupp.ee ning Facebooki
lehelt www.facebook.com/
sakupriitahtlikud.
Teeme koos kogukonna turvalisemaks ja ohutumaks!
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RIIGIKOGU VALIMISED 2015

VEEBRUAR 2015 EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES

TULE LEERIKOOLI!

P 08.02 kl 13 pühapäevakool. P 08.02
kl 15 perejumalateenistus. T 10.02 kl
17 palveõhtu. P 15.02 kl 15 jumalateenistus. K 18.02 kl 18.30 tuhkapäeva
palvus ja koguduseõhtu. P 22.02 kl 13
pühapäevakool. P 22.02 kl 15 noortejumalateenistus. P 22.02 kl 16.30 koguduse täiskogu koosolek. T 24.02 kl 17
palveõhtu. L 28.02 kl 18 noorteõhtu.
 Beebilaul väikelastele vanuses
1-2,5 a N kl 10.30 Heina 11.
 Saku Gospel igal N kl 18-19.30
 Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel 5919
7802 või magne.molster@eelk.ee.
Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik
Koguduse koduleht: saku.eelk.ee

ACLAM GRUPP

INKASSO- JA
FINANTSTEENUS

5695 1441
Raigo Söödi

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
30.01 sai politsei teate, et Kurtna külas varastati tööstushoonest metsatööriistu. Vargusega
tekitatud kahju on 2430 eurot.
2.02 sai politsei teate, et Roobuka külas varastati suvilast tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 330 eurot.
3.02 kell 19.31 toimus liiklusõnnetus Saku vallas Tallinn-Saku-Laagri maantee 4. kilomeetril, kus sõiduteel ilma helkurita
kõndinud jalakäija, 35-aastane
Andry, sai löögi sõiduautolt
Toyota Avensis, mida juhtis 55aastane Paul. Jalakäija hukkus
sündmuskohal.

EELK Saku Toomase koguduses alustab kristlikku usku
tutvustav leerikool teisipäeval, 17. veebruaril kl 18.30.
Kursuseõhtud (90 min) toimuvad teisipäeviti Saku palvemajas Tallinna mnt 8. Kursuse
lõppedes on võimalik saada
ristitud ning liituda kogudusega. Kursus on TASUTA!
Info ja registreerimine:
saku@eelk.ee, tel 5650 6651
(juhatuse sekretär Kristiina
Seppel) või 59197802 (kirikuõpetaja Magne Mölster).
http://saku.eelk.ee
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Kasutusluba. Ehitusluba.
Hoonete seadustamine.
Helista 522 0023, Mikk.
Ehitame plekkkatuseid ja
paigaldame vihmaveesüsteeme. Töödele garantii. Kodukate

OÜ, tel 5560 9894, e-post:
info@kodukate.ee
Kanarbiku talu müüb korralikke
kuivi küttepuid! Sortimendis
lepp, haab. Pikkus 50 cm. Koos
transpordiga 42 eurot rm!
5373 7294
Müüa kuivi küttepuid, kask 55
€ rm, sanglepp 50 € rm, lepp
45 € rm, puud 40L võrgus 3 €
kott. 5858 8936
Töö Inglismaal hooldajana.
Aitan koostada CV.
inglismaahooldaja@gmail.com
+372 5463 8339 Külli

Avaldame kaastunnet Ulvile
kalli vanaema

Mälestame head tantsukaaslast

Mälestame head kolleegi

ASTA ELFRIEDE
KÄSPERI

Ja avaldame sügavat
kaastunnet Vaikele
koos laste peredega.
Rahvatantsurühm Saku
Seeniorid

Kuulutused
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
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.

kaotuse puhul. Oleme
mõtteis Sinuga.
Kajamaa koolipere

ELMUR HÜÜP
Südamlik kaastunne
abikaasa Vaikele ja
omastele.
Endised VKJ töötajad

ELMUR HÜÜPI

Sügav kaastunne
Mardile ja Tiinale
ISA ja ÄIA
surma puhul.
Kati, Aivar, Pille, Vello

HELMUR HÜÜPI
Südamlik kaastunne abikaasa
Vaikele, lastele Kairile, Mairele
ja Mardile ning lastelastele.
Töökaaslased ASst Saku Maja
Su tugev elutahe lõpuks väsis ja
kevadtuultes murdus elupuu...

Teatame kurbusega, et on
lahkunud meie kallis
MART TIMMER.
Leinav pere
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TP Bilanss OÜ
pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise
suurusega äriühingutele,
FIEdele, korteriühistutele
ning teistele
mittetulundusühingutele.
Raamatupidamist koostame
Merit Aktiva ning palga arvestust
Merit Palk programmis. Kui teil
on oma programm, tuleks
võimaldada juurdepääs.

ROHKEM INFOT
info@tpbilanss.ee,
www.tpbilanss.ee

EHITAGE
KOOS MEIEGA

Sünnipäevad,
seminarid,
firmapeod,
peolauad, üritused

Üldehitustööd,
vundamenditööd, müüritööd,
puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.

kuni 100-le inimesele

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

www.kurtna.eu
kurtna@kurtna.eu
53 33 44 01

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,

16. veebruaril
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku lao

tühjendusmüük
sügis- ja talvejalatsitele.

Allahindlus!

670 6876

VEO- JA TÕSTETEENUS
HÜDROKRAANAGA
MADELAUTOGA
avo@todvaauto.ee +372 5567 9146

www.todvaauto.ee

Harjumaa, Saku vald, Tõdva küla

Saku Mõis
Pakume tööd

ADMINISTRAATORILE

Töö kirjeldus
• mõisa klientide tellimuste vastuvõtmine, pakkumiste koostamine
• teenindusgraafikute koostamine
• arvutiprogrammide Navi ja Compu Cash kasutamine
• kodulehe haldamine, vajadusel info uuendamine
• igakuise aruandluse esitamine raamatupidajale
• valmisolek abistama toitlustuse teeninduspersonali kõrghooajal

Täpsem info:
http://www.cvkeskus.ee/view_jobad.php?job_id=369090&w=1
Lisainfo:
www.sakumois.ee; 5645 6668 Tiina Vahenõmm
Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 12.02.2015
aadressile saku@sakumaja.ee või kandideeri läbi
CV Keskuse keskkonna.
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Pidulik sündmus
Uusmäe elamukvartalis
31. jaanuaril sai nurgakivi Uusmäe tn 4 maja –
Eesti taasiseseisvumisaja esimene kortermaja
Sakus. Hoolimata halvast ilmast oli sündmust
kaema tulnud umbes 60 inimest. Kohal olid
tulevased korteriomanikud, arhitektid, valla
esindajad ja ka niisama uudistajad.

KUHU MINNA
VEEBRUAR
Lastehommik Saku Huvikeskuses – esmaabikoolitus lastele Saku Valla Maja III korrusel.
Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine huvikeskus@
sakuvald.ee. Tasuta.

Kunstikolmapäev Saku Huvikeskuses ruumis 303: akvarell,
pliiats, pastell – segatehnikas
maal-kompositsioon. Juhendaja
Kaie Kal. Õpitoa tasu 7 eurot (ei
sisalda materjale). Registreeruda
huvikeskus@sakuvald.ee või
5566 7302.

9. kell 19

21. kell 11

7. kell 11

Saku-Kiili mälumängu V voor
Saku Valla Maja suures saalis.
Mängu juhivad Allar Viivik ja
Mart Vellama.

10. kell 18.30
Käsitöö õpituba Saku Huvikeskuses ruumis 321. Paberitööd - südamekujuline karp.
Osalustasu 10 eurot. Kohtade
arv piiratud. Registreeruda
meelip@mail.ee Vt www.
facebook.com/SakuOpituba

11. kell 11.30
Enne hoone valmimist on ehitaja valmis ehitanud elamukvartali
taristu: kõik kaablid ja torud on paigas, tee asfalteeritud ning tänavavalgustus põleb. Pidulikult taristu avamiselt saagisid tükikese
prussist endale nii valla kui ehituse juhid.

„Liigu terviseks Kiisal“ - Saku
valla diabeetikute seltsingu ja
Kiisa Rahvamaja ühisüritus
diabeetikutele.

11. kell 18.30
Kunstikolmapäev Saku Huvikeskuses ruumis 303: akvarell –
natüürmort. Juhendaja Kaie Kal.
Õpitoa tasu 7 eurot (ei sisalda
materjale). Registreeruda
huvikeskus@sakuvald.ee või
5566 7302.

13. kell 19
„Sõbrapäev Kiisal“ Kiisa
Rahvamajas.

14. kell 16.30 ja 19
Teatrietendus „Orav ja Ilves”
Laagri City kontserdimajas.
Piletid 14 ja 16 eurot Piletilevis.
Sellist sündmust, kus nurgakivisse minev silinder saabub kohale drooniga, segumasinast pakutakse seljankat, pidulikke hetki muudab veel
pidulikumaks puhkpilliorkester ning soovija saab oma käega kellutäie
mörti nurgakivile lisada, ei juhtu Sakus iga päev. Lisaks kõigele sellele
algas pärast kõnesid maja ääres telgis Uku Suviste kontsert.

14. kell 17
Urmas Alenderi laulude õhtu
Saku Valla Majas. Taavi Peterson
ja Tajo Kadajas. Tasuta. Vt lk 16

15. kell 15
Praktiline eneseabikursus
Saku Huvikeskuses ruumis
317. Osalustasu 10 eurot. Info ja
osalemisest teatamine 515 6117
või tea.raasuke@gmail.com

Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

22. kell 19
Iseseisvuspäeva kontsert
Kiisa Rahvamajas. Esineb
puhkpilliorkester Saku. Külas on
Riigikogu spiiker Eiki Nestor.

23. kell 17
Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Saku Valla Majas. Kontsertaktus, Saku valla
teenetemärkide kätteandmine.
Vt lk 16

24. kell 10.30
XIII Saku suusapäev - Saku
Kolmiku 2015 I etapp Rabametsa
terviseradadel. Vt lk 16

24. kell 12
Austushetked mälestuskivi
juures Saku mõisapargis.

25. kell 18.30
Kunstikolmapäev Saku Huvikeskuses ruumis 303: pliiats,
pastell – segatehnikas kompositsioon. Juhendaja Kaie Kal. Õpitoa tasu 7 eurot (ei sisalda materjale). Registreeruda huvikeskus
@sakuvald.ee või 5566 7302.

MÄRTS
6. kell 11
Vabariikliku klaveriõpilaste
konkursi Loode-Eesti regionaalvoor Saku Muusikakooli
kammersaalis.

7. kell 11
Lastehommik Saku Huvikeskuses. Tasuta.

7. kell 19

Vastlapäev Saku kelgumäel
Saku Valla Noortekeskusega.

Volk & Bella „2 neitsit“ - sitdown komöödia Laagri City
kontserdimajas. Piletid 14 ja 16
eurot Piletilevis ja kohapeal.

17. kell 18.30

8. kell 17

Käsitöö õpituba Saku Huvikeskuses ruumis 321. Paberitööd - liimköites album. Osalustasu 10 eurot. Registreeruda
meelip@mail.ee Vt www.
facebook.com/SakuOpituba

Naistepäeva salongiõhtu „Ah
ilma naisteta... on kurb maailm“ Saku Valla Majas. Parimaid
opereti- ja muusikalimeloodiaid
esitavad Karmen Puis ja Jaan
Willem Sibul.

17. kell 15

Fotod:
Victoria Parmas ja
Siim Vaikna (fotomees.ee)

18. kell 18.30
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses jaanuaris 2015
registreeritud Saku laste sünnid
Ines Liiva
Melissa Laur
Minna-Marie Amann
Karl Markus Poplavski
Liilia Lehtla
Janar Otsa

Saku Vallavalitsuses jaanuaris 2015
registreeritud Saku elanike surmad
Elisabeth Reile
August Niinest

Harju pereelu jaanuaris 2015
Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku
toimingute talituse andmetel registreeriti 118
lapse sünd (poisse sündis 60, tütarlapsi 58).
Surmakandeid koostati kokku 107 (mehi suri
57, naisi 50). Registreeriti 5 ja lahutati 3 abielu.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati 1.

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

