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

jälle
27. märtsil 2015

Traditsioonide kohaselt antakse valla kuld- ja hõbemärgid kätte vabariigi
aastapäeva aktusel. Pildil esireas autasude laureaadid (vasakult) Terje
Alev, Inge Ehatamm, Marianne Rande ja Reet Schumann, tagareas vallavanem Tiit Vahenõmm ja volikogu esimees Tanel Ots.

Saku valla teenetemärkide laureaadid:
Marianne Rande - kuldmärk
Terje Alev - hõbemärk
Inge Ehatamm - hõbemärk
Reet Schumann - hõbemärk
Merike Toompärg - hõbemärk Lk 8-9

13. märts
2015
5 (389)
Hind
0,50 eurot
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Volikogu võttis veebrarikuu istungil vastu koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja korra, mis jõustub 1. aprillist. Korra kohaselt peab kooli direktor
korraldama toitlustuse nii, et riigi antud koolilõuna toetus jõuaks iga õpilaseni.

Riigi raha iga õpilaseni
Riik katab 2015. aastal koolilõuna maksumusest 78 senti õpilase kohta. 1. jaanuarist saavad seda toetust lisaks alg- ja põhikooli õpilastele ka gümnasistid. Riigi toetus ei kata
aga koolilõuna tegelikku maksumust, mis
Saku valla koolides on 1.25 – 1.35 eurot. 1.-4.
klasside laste eest tasub puudu jääva osa Saku vald, vanemate klasside õpilaste eest küsitakse puudu jääv osa laste vanematelt. Praegu on nii, et need lapsed, kelle vanemad toiduraha ei maksa, süüa ei saa. Nende laste eest
makstud riiklik koolitoidu raha läheb 1.-4.
klassi õpilaste koolitoidu toetuse ja tegeliku
maksumuse vahe katteks.
Kurtna ja Kajamaa koolijuhtide kinnitusel
nende koolis ei ole selliseid lapsi, kelle eest
juurde ei maksta. Neis kahes koolis käivad
söömas kõik lapsed. Saku gümnaasiumis
kõik lapsed aga koolilõunat ei söö. Kuude
lõikes on mittesööjate arv erinev. 422 õpilasega põhikooli osas jääb see toitlustaja sõnul
24 ja 28 õpilase vahele. Toiduportsjoneid valmistatakse nii palju, kui on jooksval kuul toiduraha makstud ja puudujaid teatatud. Kui
toiduraha on makstud, väljastatakse talongid
ja nende alusel käib laps söömas. Direktor
Ulvi Läänemetsa sõnul on mittesöömise põhjused erinevad, üks neist näiteks klassi liidri
hoiak koolitoidu suhtes.
„Sellise murega, et laps jääb söömata sellepärast, et pole võimalik toiduraha maksta,
pole kooli ega söökla poole keegi pöördunud,“ kinnitas ta. „Kui laps tuleb ja ütleb, et
kõht on tühjaks läinud, pole ta söömata jäänud. Kui klassijuhataja on palunud mõnele
lapsele väljasõidule toidupakki kaasa, kuna
ta teab, et lapsele kodunt midagi kaasa ei anta, (erinevatel põhjustel), on ta ka seda saanud. Kõik päeva lõpuks järele jäänud koolitoidu portsjonid on samuti vabalt saadaval
pärast viimast söögivahetundi – kes küsib,
see saab. Lisaks saavad kõik õpilased ja õpetajad iga päev tasuta puu- või juurvilja, piima, keefiri, leiba ja sepikut.”
Kui laps ei söö koolilõunat, ei tähenda see,
et ta oleks söömata. Peale koolilõuna on Saku
koolis võimalik osta ka 3-4 sorti päevapraadi
ning puhvetist saiu, pirukaid, pannkooke, pitsasid, vrappe, smuutisid, einevõileibu. Hommikul saab aga puhvetist putru, teed, sooje
võileibu, pitsaviile, võileibu. 1.-3. klass oma
söögivahetunnil kooli otsusega puhvetist osta ei saa. Osa õpilasi võtab toidu ka kodust
kaasa.
Koolitoidust loobumise põhjustest parema ülevaate saamiseks korraldas gümnaasiumi õpilasesindus gümnasistide hulgas küsitluse. 111 õpilasest vastas küsitlusele 99. Küsitlusest selgus, et igapäevaselt käib söömas
49 gümnasisti. Enamik ei söö sellepärast, et

Toitlustamine
Saku gümnaasiumis
alates 1. aprillist
Kuna riigi raha peab jõudma iga õpilaseni, ka nendeni, kelle eest vanemad
lisaks ei maksa, korraldab vald 1. aprillist toitlustamise sarnaselt teiste
koolidega, kus on sama toitlustaja kui
Sakus, Baltic Restaurants Estonia AS.
Aprillikuus on toidupäevi 21. Kuu toiduraha maksumus on 1,35 x 21= 28,35
eurot, millest riigipoolset toetust on
0,78 x 21= 16,38 eurot. Lapsevanem
peab lõuna tegeliku maksumuse jaoks
juurde maksma päeva eest 57 senti,
mis teeb aprillikuu summaks 11,97
eurot. Aprillikuu toiduraha peab olema
makstud 25. märtsiks.
Õpilased, kes ei soovi koolilõuna jaoks
juurde maksta, saavad sööklalt selle
kuu riigipoolse toetuse ulatuses koolilõuna söömiseks talongid. Aprillikuus
jagub selliste talongidega toidupäevi
kuu esimesest päevast kuni 17. kuupäevani – kokku 12 koolipäeva. Tasuta toidupäevade arv sõltub kuu toidupäevade arvust. Talong kehtib konkreetsel
päeval ja seda ei ole võimalik kasutada
päevaprae söömiseks. Direktori sõnul
vägisi õpilastele talonge ei anta ja niisama lisasööki ei tehta. Toiduportse
valmistatakse vaid niipalju, kui palju
õpilasi oma söögisoovist teada annab.
söök ei maitse. Mittesöömise põhjusena nimetati veel ajapuudust, lühikesi koolipäevasid, liiga kallist hinda sellise kvaliteedi eest
või siis, et kõht ei saa täis või võetakse ise toit
kodust kaasa.
Kui 10. klassis jagunesid päevaprae ja
koolilõuna eelistajad pea võrdselt, siis 11.
klassi õpilastest eelistas pigem päevapraadi
15 ja pigem koolilõunat 7 õpilast, abiturientide seas kaldus suhe veelgi päevaprae eelistajate poole, olles 25 ja 7.
Miks gümnasistid siis koolilõunat ei söö?
Vastused olid järgmised: päevapraed on
maitsvamad; päevaprae menüüs on suurem
valik; ei ole mõtet kuu eest maksta, kui söömas käiakse vaid paar korda nädalas; koolilõuna ei ole maitsev ega toitev; päevapraed
on parema kvaliteediga ja selle valmistamisega on rohkem vaeva nähtud. Koolilõuna
sööjad vastasid, et eelistavad koolilõunat,
kuna see on odavam või vanemad
on selle eest maksnud.



Pool kuud
tasuta

koolilõunat
10. märts Saku koolis

9.-13. märts oli Saku kooli sööklas pannkooginädal, mil päevapraeks olid pannkoogipitsad, pannkoogid šokolaadiga,
kanatäidisega pannkoogid jne. Kel loosiga vedas, sai koogiga kaasa ka kinopileti.

Koolilõuna: lõhe-aedviljasupp, saiavorm
piimaga, sepik ning soovi korral veel
tükk aedvilja ja leiba ning klaas piima ja
keefiri. Kõige selle eest tuleb lapsevanemal välja käia 57 senti.

Vaatluse tulemused näitavad, et populaarseim kaup Saku kooli puhvetis on
karamelliglasuuriga sõõrikud ja pitsasaiad. 1.-3. klassi õpilased tohivad neid
osta aga alles pärast tunde. Fotod:
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Küsitlus korraldati eelmisel aastal ning
seal uuriti ka seda, kas õpilane hakkaks sööma koolilõunat, kui see oleks odavam. 44
õpilast vastas, et hakkaks koolitoitu sööma.
Sama palju oli neid, kes ei hakkaks ka siis
koolitoitu sööma, põhjuseks toodi taas kvaliteet. 1. jaanuarist saavad nüüd ka gümnasistid riigilt 78 senti koolitoidu kompensatsiooniks, kuid direktori sõnul on sööjaid lisandunud vaid käputäis, alla kümne õpilase.

Toiduraha maksumus
Saku valla koolides
Kõigis kolmes Saku valla koolis on võimalik
lapsel kolm korda päevas süüa – pakutakse
hommikusööki, lõunat ja oodet ehk pikapäevasööki.

Saku gümnaasium
 1. -4. klass 1,25 €, millest 78 senti maksab
riik ja 47 senti vald
 5. -12. klass 1,35 €, millest 78 senti
maksab riik ja 57 senti lapsevanem
Olenevalt koolipäevade arvust tuleb vanematel maksta kuus toiduraha 8-12 eurot.
Saku koolis pakutakse pikapäevaeinet kella 13.30-14.15. Pikapäeva eine maksab 85
senti.

Kurtna kool
Kurtna kooli 180 õpilasest sööb koolis hommikusööki keskmiselt 65 ja oodet 58 õpilast,
lõunat söövad kõik õpilased. Ülepäeviti on
koolis praepäev ja siis pakutakse ka puuvilja.
Pikapäeva oodet pakutakse Kurtna koolis
kell 14.20- 15.45
 Koolilõuna maksab 1,28 €, millest 78
senti maksab riik ja 50 senti lapsevanem
 Hommikusöök ja oode maksavad mõlemad 51 senti ning toit on sama, mis lasteaial.

Kajamaa kool
Kajamaa koolis on 39 õpilast, 1 neist on koduõppel. Kajamaal söövad hommikusööki
24, lõunat 38 ja oodet 16 õpilast. Toit tuuakse
Kajamaa kooli Päikesekillu keskusköögist.
Paljude õpilaste hommiku ja oote toidukulud
katab sotsiaalhoolekanne. Kajamaa kool osaleb Euroopa Liidu koolide puuvilja jagamise
kavas, nii et kõik Kajamaa 38 õpilast saavad
igal koolipäeval värske puuvilja.
 hommik 31 senti, mille maksab lapsevanem
 lõuna 78 senti, mille maksab riik, lapsevanem ei maksa midagi
 oode ehk pikapäeva söök 51 senti, mille
maksab lapsevanem.
Hommikusöögiks pakub kool putru moosiga ja helbeid piimaga.
VICTORIA PARMAS
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Menüüd 9.–13. märts

Hea vallaelanik!

SAKU GÜMNAASIUM

Lõppenud on järjekordse Riigikogu koosseisu valimised ning sellega kaasnev üksjagu kurnav valimiskampaania. Me oleme omad valikud teinud ja nüüd
on pall valitute väravas, et leitaks üksmeel Eesti riigi juhtimiseks järgnevateks aastateks. Tahan loota,
et Riigikogu uuel koosseisul ja loodaval valitsusel
jätkub riigimehelikkust otsuste tegemisel ning selget silma ka Toompealt alla vaadates.
Täna tahan ma tunnustada kõiki sakukaid – meie
valla elanikke, kes täitsid oma kodanikukohust ning
näitasid nii eelvalimistel kui ka esimesel märtsil, et
me armastame Eestit. Meile on oluline oma riigi
edasine käekäik tänasel ja homsel päeval. Sakukatest osales seekordsetel valimistel 74% hääleõiguslikest valijatest. See on tähelepanuväärt number
ning me võime enda üle uhked olla! Viimati oli meie
inimeste valimisaktiivsus niivõrd kõrge peale taasiseseisvumist 90-ndate alguses. Ilmselt on põhjuseks ärevamad ajad suhetes idanaabriga, kuid teisalt
oleme kasvanud ja arenenud koos oma riigiga ning
meile läheb korda, mis toimub riigis ja vallas ning
me ütlesime selle selgelt välja.
Tänan veel kord teid kõiki ja loodan, et järgnevatel valimistel on põhjust õnnitleda kõiki uute ja
veel suuremate numbrite puhul!
Lugupidamisega,
TIIT VAHENÕMM
Vallavanem

Esmaspäev
 Maksastrooganov
 Makaron, tatar
 Toorsalat
 Puuvili, tee, leib, sepik
Teisipäev
 Lõhe-aedviljasupp
 Saiavorm piimaga
 Aedvili, leib, sepik
Kolmapäev
 Kapsas hakklihaga
 Keedetud kartulid, riis
 Toorsalat
 Puuvili, soemahlajook, leib, sepik
Neljapäev
 Kartuli-klimbisupp
 Mahlakissell vahukoorega
 Juurvili, leib, sepik
Reede
 Kanaguljašš
 Keedetud kartul, riis
 Toorsalat
 Joogijogurt, leib, sepik

KURTNA KOOL
Esmaspäev
 Frikadellisupp
 Kakaokissell keedisega
 Leib
Teisipäev
 Makaronid
 Hakklihakaste
 Porgandi-ananassisalat, banaan,
leib, piim
Kolmapäev
 Rassolnik
 Prantsuse kohupiimakook
kisselliga
 Leib
Neljapäev
 Keedukartul
 Mulgikapsad sealihaga
 Õun, piim, leib
Reede
 Seljanka hapukoorega
 Kohuke, leib

KAJAMAA KOOL
Esmaspäev
 Köögiviljasupp, must leib
 Magus riisipuder kisselliga
Teisipäev
 Kartul kapsa-hakklihahautis, leib
 Kohuke
Kolmapäev
 Boršš, teraleib
 Kohupiimarull, mahl
Neljapäev
 Kartul, lihapallid riisiga, kaste,
värske salat, leib
 Banaanijogurt
Reede
 Minestroone supp, seemneleib
 Paks kissell vaniljekastmega

VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku vallavolikogu istung toimub
19. märtsil kell 17 Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
Päevakord
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund
3. Saku valla 2015. aasta eelarve 1. lisaeelarve
1. lugemine
4. Saku vallavalitsuse liikme kinnitamine
5. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine
6. Ettepanek Rail Balticu maakonnaplaneeringule
7. Informatsioon Saku gümnaasiumi
juurdeehituse projektist
Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda
16. märtsist vallakantseleis ja valla veebilehel
http://sakuvald.ee/et/eelnoud. Informatsioon
vallasekretärilt tel 671 2430.
TANEL OTS
Vallavolikogu esimees

Head Harjumaa inimesed!
Tänan Teid südamest toetuse eest Riigikogu
valimistel. Mulle antud 7929 toetushäält
tähendavad isikumandaati ja uut isiklikku
rekordit. Tunnen kindlat kohustust ning vastutust
jätkata riigitasandil oma tööd väärikalt ja
pühendunult. Annan endast parima iga Eesti
elaniku heaolu ja turvatunde tõstmiseks,
hoolimata tema vanusest, rahvusest või elukohast.
Parimate soovidega, Jüri Ratas
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KRISTI JÕELEHT
25. veebruari istungi päevakorras oli 12 punkti.
2 isikule otsustati maksta
toetust seoses raske majandusliku olukorraga hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 27.01.2015 korraldus nr 73 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine”.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Kasemetsa küla, Kuuli.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused jäätmekäitluse hoone ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Saku alevik, Tallinna mnt 2.
Määrati projekteerimistingimused abihoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Nurme tn 28
kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks ja aiamaja
täielikuks lammutamiseks Saku
alevikus Põdra tn 5 kinnistul,
üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Kuuseheki tee 28
kinnistul, korteri rekonstrueerimiseks aadressil Saku alevik,
Kannikese tn 6-20.
Anti kirjalik nõusolek piirdeaia püstitamiseks Saku alevikus
Mooni tn 5 kinnistul.
Kehtestati Üksnurme küla
Silbeki kinnistu osa ja lähiala
detailplaneering.
Väljastati kasutusload puurkaevule Kasemetsa külas Timuti tee 12 kinnistul, üksikelamule
Kiisa alevikus Tamme tn 2 kinnistul, ehitisele nimetusega
„Tallinna piiri ja Kiisa jaama vahelise fiiberoptilise kaabli kaitsetoru ehitus” aadressil Saku
vald, Tallinn-Lelle raudtee
9,8–27,4 km (lõigul Tallinna piirist kuni Kiisa raudteejaamani).
Saku alevikus asuvale 5 katastriüksusele määrati uued koha-aadressid Raudtee tn järgi.
7 mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi laekunud taotlust
jäeti läbi vaatamata.
2015. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati tegevustoetust:
MTÜ-le Saku Sporting 3000
eurot, MTÜ-le Tantsukool Danceland 1200 eurot, MTÜ-le
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Saku Korvpalliklubi 1575 eurot
ja MTÜ-le Kurtna Külaselts,
MTÜ-le Lokuti uued ja vanad,
MTÜ-le Metsanurme, MTÜ-le
Rahula Külaselts, MTÜ-le Saue
Küla ja MTÜ-le Kajamaa Külaselts igaühele 500 eurot.
3. märtsi istungi päevakorras oli 9 punkti.
2015. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist
eraldati tegevustoetust MTÜ-le
Kodukoht Kiisa 500 eurot.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saku Gümnaasiumi õppehoone juurdeehituseks aadressil Saku alevik, Tallinna mnt 10 ja Tallinna mnt 10b.
Määrati projekteerimistingimused veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti koostamiseks aadressil Üksnurme küla, Loo tee ja RahulaSaku tee; korterelamu rekonstrueerimise ehitusprojektide
koostamiseks aadressidel Saku
alevik, Teaduse tn 3 ja Teaduse
tn 5; korterelamu tehnosüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Tallinna mnt 17 kinnistul,
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Jälgimäe külas Kata kinnistul ja
Saue külas Hansu kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Metsanurme
külas Vesiheina tee 13 kinnistul,
abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Kirdalu külas Loojangu tee 6 kinnistul.
Väljastati ehitusload reklaamstendide püstitamiseks Jälgimäe külas Liini-Jaagu kinnistul ja Tänassilma külas Veermani kinnistul, Saku Gümnaasiumi
õppehoone laiendamiseks aadressil Saku alevik, Tallinna mnt
10; üksikelamu püstitamiseks
Saku alevikus Õuna tn 10 kinnistul, üksikelamu lammutamiseks Tammemäe külas Sireli
kinnistul, maakaabelliini ja alajaama rajamiseks aadressil Tänassilma küla, Marina, Pumbajaama tee ja Vainu tee.
Anti kirjalikud nõusolekud
aiamaja täielikuks lammutamiseks Roobuka külas Soonurme
tee 17 kinnistul, sauna ja kuurkasvuhoone püstitamiseks Rahula külas Koidumäe kinnistul.
Algatati detailplaneering, anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hinda-

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 25.02.2015. a korraldusega nr 166 kehtestati
Üksnurme külas Silbeki kinnistu osa ja lähiala detailplaneering.

Planeeringu lahenduse kohaselt jagatakse kinnistu kaheksaks elamukrundiks. Igale elamukrundile on võimalik ehitada üks üksikelamu ning abihooned. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja
lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on ca 2,9 ha. Vt http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 03.03.2015. a korraldusega nr 190 algatati
detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Männiku külas
Karjääri tee 1 (katastritunnus 71801:001:0270) kinnistul. Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu äri- ja tootmismaa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu
tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa.
Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 31 564 m2. Vt
http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
26.03.2015 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1)
DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU. Päevakorras:
1. kell 15.00: Männiku külas Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala
detailplaneering.

Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ligikaudu 15,49 ha. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Valdeku karjääri kinnistule
ja lähialale ehitusõiguse määramine supelranna teenindamiseks
vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtteline lahendus.
Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub Valdeku karjäär hajaasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa. Tegemist on avalikult kasutatava veekoguga, mille kaldal
asub üldplaneeringuga määratud ujumiskoht. Detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga nähakse ette Valdeku karjääri ehituskeeluvööndi vähendamine.
2. kell 16.00: Saku alevikus Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute
ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ligikaudu 15 500 m².
Detailplaneeringu ülesanne on Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute ning lähiala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik-, üksik- või kaksik- ja kaksik- või ridaelamute ehitamiseks.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 16.03-26.03
Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_
avalikust ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

mine Männiku külas Karjääri
tee 1 kinnistul.
Väljastati kasutusluba elamule Saku alevikus Asula tn 10
kinnistul.
Saku valla 2015. aasta eelarve
reservfondist eraldati 2453 eurot
tänavavalgustuse ehituse eelarvesse purukssõidetud tänavavalgustusmastide asendamiseks Saku alevikus ja Kurtna külas.
Kehtestati veoautode sõidukeeld kuni tee kandevõime taastumiseni järgmistel Saku vallas
asuvatel kohalikel teedel: Nõela
teel, Kurtna-Vilivere teel, Sprindi teel, Ehitaja teel, Kuresoo

ringteel, Kasemetsa teel, Metsavahi teel, Tänassilma teel, Mõisavahe teel, Kõrnumäe teel, Hao
teel, Atiku teel, Rahula - Saku
kõrvalmaantee 4,355. kilomeetrilt Atiku teele suunduval teel.
10. märtsi istungi päevakorras oli 13 punkti.
1 raske puudega lapsele määrati isiklik abistaja, et tagada talle kõrvalabi ja järelevalve kevadisel koolivaheajal.
Kinnitati toetuste taotlemise
avalduste vormid.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Kellukese tee 12 kinnistul.
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 Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Männiku lasketiiru laiendamiseks aadressil
Männiku küla, Trapi tee 1.
Määrati projekteerimistingimused külaplatsi ehitusprojekti
koostamiseks Kurtna külas
Kurtna tee 32 kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus
Karikakra tn 9 kinnistul, abihoone ehitusprojekti koostamiseks
Roobuka külas Anto kinnistul,
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas Tilluti kinnistul.
Väljastati ehitusload aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Kiisa alevikus
Kiisapalu tee 3 kinnistul ja
Metsanurme külas Kurereha tee
3 kinnistul, Männiku lasketiiru
laiendamiseks Männiku külas
Trapi tee 1 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
kahe maasoojuspuuraugu rajamiseks Saku alevikus Asula tn 6
kinnistul, kuuri püstitamiseks
Üksnurme külas Pajuurva kinnistul.
Võeti vastu detailplaneering
Saku alevikus Männi tee 10 kinnistul.
Väljastati kasutusload abihoonele Saku alevikus Asula tn
10 kinnistul, üksikelamule Saku
alevikus Jaaniku tn 5 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 59 jäätmevaldajat.
Nõustuti Ecometal AS-i, OÜ
Connelly Group, Millada Grupp
OÜ ja Mustamäe Haljastus AS-i
poolt kavandatavate tegevustega (jäätmelubade taotlemine).
Rahuldati isiku vaie ja tühistati Saku Vallavalitsuse 03.02.
2015 korralduse nr 99 „Korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine” punkt 1.98.
Rimi Eesti Food AS-le anti
õigus paigaldada arvates 06.02.
2015–06.02.2016 kaks 4,5 m2
suuruse pindalaga reklaamkandjat Saku alevikus Tallinna
mnt 4 kinnistule.

Kevad algab sel aastal
21. märtsil kell 00.45.
Juba eelmisel õhtul algab
aga meie sõprusvallal
Türil kevade tervitamise
pidu, mis kulmineerub
kevade tulekuga pärast
südaööd. Vt. www.tyri.ee
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Kohatasudest Saku
valla lasteasutustes
MARTI REHEMAA
Saku Vallavolikogu
hariduskomisjoni esimees,
eelarvekomisjoni aseesimees

S

aku Vallavolikogu kinnitas möödunud aasta 18.
detsembril vastu võetud
määrusega koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa
määra ja korra. Selle määruse
kõige olulisem osa tähendab
lapsevanematele alates 1. aprillist senise 30-eurose kohatasu
asemel 40-eurost kohatasu
kuus. Tegemist on ebameeldiva
uudisega kõikidele väikelaste
vanematele ja paratamatult tekib küsimus – millest on tingitud selline kohatasu tõus?
Alustan natuke kaugemalt.
Täna on Saku vallal kolm lasteaeda – Terake ja Päikesekild Sakus ning Kurtna lasteaed kokku
691 lasteaia kohaga. Viimase
kolme aastaga on vald juurde
loonud 114 uut kohta, neist enamik 1,5- kuni 3-aastastele mu-

dilastele.
 2012. aasta augustis avati
Väike Terake kahe sõimerühma
32 kohaga, millele lisandus 8
kohta osaajalistele lastele. Kokku 40 kohta.
 Koostöös Saue vallaga valmis 2012. aastal ka Nõlvaku lasteaed, kus Saku valla laste jaoks
on 24 kohta.
 2013. aasta märtsis avati
Kurtna lasteaias sõimerühm, lisandus 16 kohta.
 Kõige värskemad on aga
2015. aasta jaanuaris Uus-Saku
3a asuva Roosa Terakese renoveerimisel avatud Bruno ja
Klausi rühmad, millega lisandus kaks sõimerühma 34 mudilasele.

Uued kohad ja head
õpetajad
Nii on vald oma jõudude ja rahaga loonud viimase kolme aasta jooksul 114 uut lasteaia kohta
ja seda tahetakse jätkata. Kui
lasteaia Päikesekild neljanda

korpuse ja keskuse juurdeehituseks saadakse lähikuudel positiivne rahastusotsus, loodame
2015/2016. aastal alustada Päikesekillu juurdeehitust, kuhu
tuleb 4 uut rühma, milles on
kokku 64 kohta.
Seoses uute rühmade loomisega on suurenenud ja suurenevad koosseisud ning seega ka
tööjõukulud. Lasteaia Terake
koosseis suurenes 7,5 ametikoha võrra ning lasteaia Päikesekild koosseisu lisandub peale
uue korpuse avamist 14 ametikohta.
Saku vallavalitsuse eesmärk
on hoida oma lasteaedades pakutavat teenuste taset võimalikult kvaliteetsena ja kindlasti on
siin oluline roll ka aastaid hoitud põhimõttel, et Saku valla
koolide ja lasteasutuste õpetajate baaspalk on võrdne. See annab võimaluse hoida oma häid
töötajaid ning nõuda neilt ka
vastavat kvaliteeti. See kõik tähendab aga kulude tõusu. 

Tallinn

Harku vald
2015. aastal
58.50 eurot kuus

10,6% palga
alammäärast, hetkel
41,34 eurot kuus

Viimsi vald
2015. aastal

58 eurot kuus

Saue vald
20% palga
alammäärast, hetkel
78 eurot kuus

Rae vald
2015. aastal
47 eurot kuus

Saue linn
20% palga
alammäärast, hetkel
78 eurot kuus

Keila linn
20% palga
alammäärast, hetkel
78 eurot kuus

Saku vald
40 eurot kuus
alates 01.04.2015

Kiili vald
20% palga
alammäärast, hetkel
78 eurot kuus

Kohila vald
Andmed
kodulehtedelt

10% palga
alammäärast, hetkel
39 eurot kuus

Koolieelsete lasteasutuste
kohatasud naabritel
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 Juba sel aastal on keskmine
kohamaksumus lapse kohta 6%
kõrgem kui aasta tagasi ehk
2015. aastal on see 229,74 eurot
kuus. Et olla jätkusuutlik ja ehitada ka tulevikus uusi kohti
meie lastele, on vaja pisut suurendada ka vanemate kaetavat
osalust püsikuludele. Lapsevanema osalus 1. aprillist 40 eurot
kuus moodustab kulupõhisest
kohamaksumusest 17,41% (arvestamata ehitusmaksumust ja
investeeringuid).

Võrdlus naabritega
Ülevaatlikuma pildi saamiseks
heidame pilgu ka kohatasudele
meie naaberomavalitsustes. Info
pärineb nende kodulehtedelt. Olgu lisatud, et mitmed omavalitsused kasutavad soodustusi juhul, kui lapse mõlemad vanemad
on kohaliku omavalitsuse registris, samuti kehtivad soodustused
teise ja kolmanda lapse puhul.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõige 3 sätestab, et vanema kaetav osa ühe lapse kohta
ei või ületada 20% vabariigi valitsuse kehtestatud palga alammäärast. 2015. aasta palga
alammäär on 390 eurot. Seega
võiks küsida lapsevanemalt 78
eurot kuus, mida mitmed meie
naabrid on ka teinud. Saku valla
küsitav 40 eurot moodustab aga
alampalga määrast vaid
10,25%. Pere teisele ja igale
järgmisele lapsele diferentseeritakse kohatasu sarnaselt varem kehtinud määrusele.
Miks just 10-eurone tõus, kui
võiks tõsta ka 48 eurot? Saku
vald on pidanud õigeks mitte
tõsta lastega perede rahalist
koormust maksimaalse lubatud
piirini, oleme hoidnud joont, et
olla üks madalama kohatasuga
omavalitsusi Harjumaal.
Arvan, et mõistlik on siduda
tulevikus vanemate kaetava osa
maksumus ka Saku vallas samasuguse protsendiloogikaga,
mida käsitleb vabariigi valitsus
ehk protsendiga alampalga
määrast. Milline see protsent tulevikus olema saab, on täna raske öelda. Meie eesmärk on hoida oma kvaliteeti mõistlike hindade ja põhjendatud kuludega.

Miks tõuseb
kohatasu 1. aprillist,
mitte 1. septembrist?
Kui ka Päikesekillu juurdeehi-
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tus saab valmis, on meil Saku
vallas kokku 755 lasteaia kohta.
Kas 755 kohta oleks täna vallas
elavate laste arvu arvestades piisav? Paraku mitte, seda eriti sõimerühmade osas, sest sõltumata
juurde lisanduvatest uutest kohtadest ei ole vallas oluliselt vähenenud oma kohta ootavate laste
järjekord. See püsib stabiilselt
vahemikus 80–120 last. Põhjus
on lihtsalt selles, et Saku valda
kolib kogu aeg inimesi juurde.
Eelmise aasta lõpus lisas riik
koolieelse lasteasutuse seadusesse sätte, mis ütleb, et kui
omavalitsusel pole 1,5–3-aastastele lastele piisavalt lasteaiakohti, võivad nad pakkuda vanematele lastehoidu. Saku valla
prioriteet on olnud ja on ka praegu lasteaiakohtade loomine.
Kuna neid kõigile ei jätku, oleme andnud sõimeealiste lastega
peredele võimaluse kasutada
alternatiivina lastehoiuteenust.
Tänase seisuga on Saku vald
sõlminud lastehoiuteenuse osutamiseks 84 (lähiajal lisandub
veel 10) lepingut u 20 erineva
teenuse pakkujaga. Nendest
ainult kolm – Sofi, Kaisukaru ja
Pihlaka lastehoid asuvad Saku
valla territooriumil, ülejäänud
valdavalt Tallinnas.
Seaduse järgi ei tohi ületada
lapsevanema osalus ühe hoius
oleva lapse kohta 20% palga
alammäärast ehk 78 eurot kuus.
Saku vald ei ole aga seda teed
läinud, et jätta erahoius käivate
laste vanemate õlule suurem
koorem kui valla lasteasutuses
käivate laste vanematele. Me ei
tee vahet, kas laps käib eralastehoius või valla lasteaias – kõigi
lapsevanemate panus on praegu
30 eurot. Selle tulemusel on aga
valla kulud 1. jaanuarist märgatavalt kasvanud. Et eelarve
oleks tasakaalus, tõuseb kohatasu kõigil peredel, kelle lapsed
käivad lasteasutustes, 40 euroni.
Kokkuvõttes loodan, et kirjutatu annab natuke selgema
pildi kohatasu tegelikust keskmisest maksumusest Saku valla
lasteaedades ning vanema poolt
kaetava osa suurusest selles.
Usun, et vallavalitsusel jätkub
jõudu, tahtmist ja arukust uute
lasteaiakohtade optimaalsel
planeerimisel ning lasteaedade
õpetajatel soovi ja oskusi senist
kvaliteeti hoida.
Jõudu selleks!

Saku Vallavolikogu
19. veebruari istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis kinnitas majandusteenistuse juht Virko
Kolks, et Saku keskel olevate
uute sõimerühmade Bruno ja
Klaus aias olevat mänguväljakut võivad kasutada kõik Saku
lapsed ja seda ka päevasel ajal.
Vastuseks Samatiga seotud
küsimustele ütles majandusteenistuse juht, et vallavalitsus on
probleemidest teadlik, kuid
kahjuks ei ole kommertsliini töö
korraldamine vallavalitsuse pädevuses.
Veel kaebasid volikogu liikmed libedate teede üle. Virko
Kolksi sõnul on sel aastal erakordselt libe talv – hoolimata
sellest, et sel talvel on pandud
kõnniteedele neli korda rohkem
puistet kui mullu, tuleb ikka aegajalt ette kohti, kus inimesed libastuvad. „Kui jääl on vesi peal,
ei aita ka puiste,“ ütles Kolks.
„Lumesahal on kohustus teed lükata aga siis, kui koheva lume
paksus on 8 cm. Kui mõne teega
on probleeme, tuleks sellest teada anda teemeistrile, kelle telefon on valla koduleheküljel.“
 Võeti vastu koolilõuna toetuse
kasutamise tingimused ja kord.
Vt lk 2-3.
 Seoses õpetajate töötasu
alammäära tõusuga muudeti Saku valla munitsipaalkooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja
töötasustamise aluseid. Kooli
direktori töötasu vahemikke
suurendati 5% võrra ja need on

kuni 200 õpilasega koolis
945–1365 eurot, 201–600 õpilasega koolis 1366–1575 eurot,
601 ja enama õpilasega koolis
1576–1890 eurot. Õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 900 eurot.
 Muudeti Saku gümnaasiumi
juurdeehitusega seotud riigihanke väljakuulutamise otsust, kuna on selgunud, et ehitus läheb
esialgselt planeeritust 250 000
eurot kallimaks. Selgunud on, et
seoses õpilaste arvu suurenemisega tuleb ümber korraldada
algkooli õpilaste toitlustamine.
Algklasside õpilased hakkavad
uuest õppeaastast sööma oma
majas.
 Delegeeriti vallavalitsusele
ruumiandmete seaduses volikogule pandud ülesande täitmine,
kuna tegemist on operatiivsust
nõudva tegevusega.
 Vallavanem Tiit Vahenõmm
andis volikogule ülevaate Saku
valla partnerluspõhimõtete ja
kaasamise hea tava rakendamisest. Ülevaatega saab tutvuda
valla kodulehel www.sakuvald.
ee – juhtimine – kaasamine.
 Esitati Harju Maakohtule esitamiseks viis rahvakohtuniku
kandidaati. Kuuest oma kandidatuuri esitanud vallaelanikust
valisid volikogu liikmed rahvakohtunikeks Marju-Riina Laugeni, Sale Mantsiku, Aino Kiiveri, Viljar Kimmeli ja Mare
Tammiku.
VICTORIA PARMAS

Saku Valla Spordikeskus otsib

ujumistreenerit
edasijõudnutele (IV-XII klass) koormusega 0,6.
Asukoht: Saku Valla Spordikeskus, Tallinna mnt 10, Saku
Tööle asumine: koheselt
Palk: vastavalt EOK kutsetasemele
Lisainfo: Laura Viiroja 671 8017, laura.viiroja@sakuvald.ee

Töökas ja kohusetundlik

ADMINISTRAATOR, me otsime Sind.
Asukoht: SAKU VALLA SPORDIKESKUS
Tööaeg: vahetustega
Tööle asumine: 01.06.2015
Lisainfo: Laura Viiroja 671 8017, laura.viiroja@sakuvald.ee
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Riigikogu valitud –
keda eelistas sakulane?
HÄÄLED NIMEKIRJADELE
Eesti Reformierakond
Erakond Isamaa ja Res Publika Liit
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Eesti Vabaerakond
Eesti Keskerakond
Eesti Konservatiivne Erakond
Erakond Eestimaa Rohelised
Rahva Ühtsuse Erakond
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
Eesti Iseseisvuspartei
Üksikkandidaadid

1972
795
612
603
381
379
56
18
10
6
5

EELISTATUD KANDIDAADID
(üle 50 hääle)
Taavi Rõivas
Artur Talvik
Sven Mikser
Jüri Ratas
Juhan Parts
Madis Milling
Henn Põlluaas
Marko Mihkelson
Yoko Alender
Urve Palo
Aivar Sõerd
Laine Randjärv
Aivar Riisalu
Kalle Palling
Tiina Kangro
Hardi Volmer

REF
EVA
SDE
KE
IRL
REF
EKR
IRL
REF
SDE
REF
REF
IRL
REF
IRL
SDE

1111
471
333
302
275
249
242
174
172
136
125
109
102
96
93
55

HÄÄLETAMISEST
OSAVÕTT
Eesti
Harju maakond
Saku vald

64,2%
69,8%
73,6%

HÄÄLETAMISTULEMUS
Saku vallas
Kehtivaid hääli kokku 4837
Osalejaid kokku
4864
(kehtivaid + kehtetuid)
Valijaid kokku
6568
E-hääli anti
1939

Valimisringkonna nr 4
KANDIDAATIDEST
PÄÄSESID RIIGIKOKKU
Taavi Rõivas
Madis Milling
Kalle Palling
Aivar Sõerd
Laine Randjärv
Yoko Alender
Jüri Ratas
Vladimir Velman
Sven Mikser
Urve Palo
Juhan Parts
Marko Mihkelson
Artur Talvik
Henn Põlluaas

REF
REF
REF
REF
REF
REF
KE
KE
SDE
SDE
IRL
IRL
EVA
EKRE

www.vvk.ee (11.03.2015)


Eelhääletuse ajal
käis valimas ka
Saku valla vanim
elanik 101-aastane Vera Võsu.

Hääletamine
Saku Valla Majas,

Kiisa rahvamajas,

Saku
Gümnaasiumis.

Vaatlejad
Ahvenamaalt.

Hääletamine on
lõppenud,
valimiskomisjoni
liikmed loevad
hääli kokku.
Fotod: Anneli
Sulin, 

Valimiste päev Saku vallas

10

13. märts 2015

Ersa-mokša kontsert Sakus

20. märtsil lülitab
Kuu Päikese välja
RAIVO REMMELG

Üks ansambel, kaks rahvust. Foto: Jüri Soome

LY MADISSOON

S

aku Pensionäride Ühendus
Elukaar tähistas 21. veebruaril Eesti Vabariigi sünnipäeva piduliku koosviibimisega, mille tegid eriliseks meie
külalisesinejad - Ersa folklooriansambel Kilejne (kask). Ansambli koosseisus laulavad nii
ersa kui ka mokša päritolu artistid. Ersalased ja mokšalased
moodustavad soome-ugri rahvaste Volga haru. Nende rahvakildude saatus on olnud sarnane
teiste Venemaa koosseisus elavate soome-ugrilastega. Neid on
aastakümneid ahistatud nii poliitiliselt kui ka kultuuriliselt,
rahvuskeeled on hääbumas. Ansambli juht Natalia Abrosimova

tutvustas kuulajaile rahvuste
ajalugu ja tänapäeva, võitlust
oma õiguste, keele ja kultuuri
säilitamise eest. Eestis tegutseb
Ersa kultuuriühing Sjatko, mis
kuulub Eesti-Soome-Ugri Rahvuste Ühenduse koosseisu. Selle
juhatuse liige on ka Natalia Abrosimova, kes õpib Tallinna Ülikoolis. Ta tutvustas meile nende
rahvaste seas levinud ütlust –
oleme ühe pea ja kahe keelega
rahvas. Hoolimata ansambli vähendatud koosseisust (palju haigestunuid), suutis kaunites rahvariietes 4-liikmeline lauljate
grupp anda suurepärase kontserdi, mis oli meie jaoks väga
omapärane ja isegi eksootiline.
Rohkearvuline publik tänas esinejaid sooja aplausiga.

Saku päevakeskuse päikseline koduleht

Kui siiani toimetas Saku päevakeskus internetiavarustes vaid Facebookis, siis nüüd on keskusel olemas ka oma kodulehekülg aadressil http://sakupaevakeskus.weebly.com. Lehekülg on väga informatiivne – kirjas on kõik teenused, nende kirjeldused, hinnad ja tegevuste ajad, kontaktandmed ning lisaks ka fotod sündmustest.

Tänavu on rahvusvaheline valguseaasta, mille tähistamise on
tõsiselt oma südameasjaks võtnud Kuu. Kõige ägedama teoga
saab Kuu hakkama talve viimasel päeval – lülitab Päikese välja. Nimelt toimub 20. märtsil
täielik päikesevarjutus, mille
nägemiseks ei tule kaugele sõita
– kõlbavad Fääri saared või Teravmäed.
Varjutus on haruldane selle
poolest, et lõpeb täpselt põhjapoolusel. Päikesevarjutused, ka
täielikud, ei ole väga suur haruldus. Harukordseks teeb täieliku
varjutuse see, et tegemist on üsna lokaalse nähtusega – täisvarju piirkonnast eemal nähakse
seda ainult osalisena.
Eestis algab varjutus esimese
kontaktiga kell 11.00, suurim
faas on kell 12.07, mil Kuu katab
79-80% päikeseketta pindalast,
ja varjutus lõpeb kell 13.17. Nii
ulatuslikku päikesevarjutust
saab Eestis taas näha alles 2026.
aastal, mil kolmveerand Päikese
ketta pindalast kattub Kuuga.
Selle erakordse taevasündmuse vaatlemiseks teleskoopide,
binoklite ja muude abivahenditega ning jäädvustamiseks foto- ja
videomaterjalina on harrastusastronoomid kavandanud mitmeid vaatlusi maailma eri paika-

des. Üle 2100 huvilise on end
registreerinud Tallinna linnahalli
katusel toimuvale taevasündmuse avaliku vaatluse üritusele.

Päikesevarjutuse
vaatlemine Sakus
Kell 10.30 on kõik varjutusehuvilised oodatud Saku Valla Maja
taha platsile, kus spetsialist Ivo
Remmelga juhendamisel saab
jälgida varjutust läbi teleskoopide ja binoklite. Vaatlejatele antakse ka noortekeskuse valmistatud spetsiaalsed kaitseprillid.
Vaatlus kestab kella 11.00–
13.17ni. Samal ajal teeb spetsialist varjutusest ka 400-500
fotot, millest hiljem valmib mõneminutiline video. Jääb üle
loota selget ilma, sest vihmase ja
pilves ilma korral vaatlusüritust
ei toimu.

Hoiatus
Päikese vaatlemisel tuleb igal
juhul kasutada silmade kaitseks
tumedat päikesefiltrit või CD
ketast. Väga hea vahend on keevitaja kaitsemask. Liiga õhuke
on ühekordne floppy ketas, kleepides 2 floppy ketast üksteise
peale, on võimalik saada enamvähem korralik kaitsefilter.
Ilma kaitsevahendita või tavaliste päikeseprillidega otse päiksesse vaatamine tekitab pöördumatuid nägemiskahjustusi!

Tumepruunil alal nähtav täielik varjutus, helepruunidel osaline
varjutus. Joonise alllikas: timeanddate.com
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Ühistranspordi korraldusest

Saku valla saavutused
valdade talimängudel

VIRKO KOLKS
Saku vallavalitsuse
majandusteenistuse juht

28. veebruarist 1. märtsini Tahkuranna vallas toimunud 23.
Eesti valdade talimängudel oli
Saku vald üle aastate taas esindatud ka juhtide võistlusel, kus
võeti mõõtu osavussõidus tõukekelkudega, läbiti 300 m tõukekelkudega ning mängiti disc
golfi. Saku vallavanem Tiit Vahenõmm saavutas alade kokkuvõttes 11. koha. Kokku osales
talimängudel 56 valda ligi 1000
sportlasega.
Kõigi alade kokkuvõttes saavutas suurtest valdadest esikoha
Tartu ja väikestest Mäetaguse.
Saku vald saavutas suurte valdade konkurentsis 111 punktiga
19. koha. Saku võistlejad olid
stardijoonel murdmaasuusatamises, mäesuusatamises ja juhtide võistluses.
Võistkondlikult saavutati
murdmaasuusatamises 15. koht.
Võistkonda kuulusid Sirli Metsamäe, Marge Erm, Eve Kitvel,
Olev Kitvel, Kadri Tinits, Mait
Sammalsaar, Toomas Valgma,
Ants Pertelson. Mäesuusatajad
saavutasid võistkondlikult 8.
koha. Võistkonda kuulusid Karoliina Vahenõmm (individuaalne esikoht naiste vanuseklassis),
Siim Paalo, Fred Baranov, Chris
Koppel, Herlent Krik, KarlThomas Kallasmaa.
Saku Valla Spordikeskus
tänab kõiki Saku valla eest võistelnud sportlasi ning soovib
edukat spordiaasta jätkumist.
LAURA VIIROJA

Viimasel ajal on sotsiaalmeedias palju räägitud ühistransporditeenuse kvaliteedist ja järelevalvest. Et kummutada levinud eksiarvamusi, selgitan erinevate ametkondade rolli ühistransporditeenuse korraldamisel ja järelevalve läbiviimisel.

Maakonnaliinid
Valla piire ületavat ühistransporti ehk maakonnaliine korraldab ühistranspordiseaduse järgi
maavalitsus või tema volitusel
piirkondlik ühistranspordikeskus. Maakonnaliinideks on täna
kõik Saku valla ja Tallinna linna
vahel sõitvad bussiliinid ja need
jagunevad omakorda avalikeksja kommertsliinideks.
Avalike liinide tegevust toetatakse riigieelarvest ja Saku
valla puhul on sellisteks liini-

deks 117 ja 117a. Kommertsliine riigieelarvest ei toetata ja liini
kulud katavad vedajad piletitulu
arvelt. Saku vallast lähtuvateks
kommertsliinideks on liinid 206
ja 219 ning vedajaks AS Samat.
Harjumaa Ühistranspordikes
kus teostab järelevalvet vedajatega sõlmitud veolepingute ning
ühistranspordiseadusest ja sõitjateveo üldeeskirjast tulenevate
nõuete täitmise üle. Harju Maavalitsus teostab järelevalvet
Harju maakonnaliinidel ühistranspordiseadusest ja sõitjateveo üldeeskirjast tulenevate
nõuete täitmise üle ning korraldab piletikontrolli.

Kaugliinid
Kaugliinide s.o mitme maakonna vahel sõitvate liinide tegevust korraldab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ülesandel Maanteeamet.
Meie valla näitel on sellisteks
liinideks piki Tallinn-Pärnu-Ik-

la maanteed suunduvad bussiliinid 187, 358, 700, 713, 725, 726
ja 728 ning Tallinn-Rapla-Türi
maanteed suunduvad bussiliinid 735 ja 872. Kaugliinid on
üldjuhul kommertsliinid. Kaugliinide tegevuse üle teostab järelevalvet Maanteeamet.

Vallaliinid
Saku Vallavalitsus korraldab
omavalitsuse siseste ehk vallaliinide tööd. Vallaliinideks Saku
vallas on endistest kooliliinidest
väljakasvanud liinid nr 11, 12,
13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 31,
31a, 32, 33, 34 ja 35. Saku vallaliinid on samuti kommertsliinid, küll aga hüvitab vallavalitsus vedajale õpilastele antud
sõidusoodustused. Saku vallaliinide vedajaks on AS Samat.
Vallavalitsuse peamine roll vallaliinide korraldamisel on liinilubade väljastamine, sõiduplaanide kooskõlastamine ja järelevalve teostamine.

Eakad istusid ümber ümmarguse laua

S

õbrapäeval, 14. veebruaril
kogunesid Kajamaa koolimaja õdusasse saali Saku
valla eakate ühenduse liikmed
järjekordsele ümarlauale. Kutsujaks olid Tõdva piirkonna juhatuse liikmed. Arvestades päeva pidulikkust ja südamlikkust, olid
ka kõik kogunejad kui üks suur
sõbralik pere. Kirsiks tordil (vabandan võrdluse pärast) oli Saku
Vallavolikogu esimees Tanel Ots.
Esindatud piirkonnad olid:
Saku (Jüri Soome); Kiisa (Arvo
Rander); Tõdva (Helve Viitamees) ja Saku diabeetikud (Aino
Kiiver) oma juhatuse esindusega. Päevakord oli jälle töine ja
tõsine, sest kurvastusega tõdesime, et eelmise ümarlaua juhtpersoonid on juba Saku tolmu jalgadelt pühkinud ja meie küsimused jäid vastuseta.
Võtsime taas üles teema mittetulunduslik tegevus ja toetused, kus tegime ettepaneku
muuta pisut MTT korda. Meie
ettepanek on, et eakate ühendused võiksid saada ka oma põhitegevuse toetuseks tegevustoetust nii nagu külad. Meie tegevus on kindlalt paigas aastaring-

selt ja kui tahame midagi uut ja
huvitavat, siis kirjutame projekti. Veel parem oleks, kui meie tegevustoetus tuleks läbi katusasutuse eelarve. Näiteks Kiisa
PÜ saaks toetust Kiisa Rahvamaja eelarvest, Tõdva Kajamaalt jne. Oleks vähem paberi
määrimist ja ametnikel-komisjonidel vähem lugemist, ka ridade vahelt.
Teine oluline teema oli vallasisene transport. Kuidas saada
Lokutilt, Kirdalust Sakku ilma
Tallinna tänavaid kulutamata ja
mitte üksi sealt, see puudutab ka
teisi külasid. Raske on asju ajada
ainult kooliringi bussidega, sest
paraku arsti vastuvõtule ja ka
mujale ei saa aegu busside järgi.
Probleem oli ka kommertsliinide tasudega, kus tõstatati kaks
küsimust. Vallasisene sõit maksab olenemata peatuste arvust
1.50, mis on küllaltki soolane
hind, ning pensionäridele võiks
sõit linna olla kindlatel kellaaegadel soodsam. Näiteks kella
10–15ni ning pärast õhtust tipptundi võiks sõit pensionärile
maksta 1 euro. Jüri Soome oli
käinud antud teemal vestlemas

Samati juhtkonnaga, aga tulutult.
Seetõttu palusimegi volikogu
esimehel mõelda eakatele ja komisjonides arutada ehk on mingigi võimalus eakaid toetada.
Veel oli jutuks meie väga tubli, patsiendikeskne perearstikeskus ja arstide vastuvõtuajad.
Pensionäridele tekitab muret
olukord, mil jäädakse tõsiselt
haigeks ning vajatakse arstiabi
kohe, mitte nädala või kahe pärast, nagu seda paraku praegu on
võimalik saada. Kui selleks
ajaks just surnud pole, oled terveks saanud ja abi polegi enam
vajalik. Mingi võimalus peaks
ju ometi olema ka kiiremini perearsti jutule pääseda! Kiirabil
on niigi tööd palju.
Muidu oleme me rahumeelsed ja optimistlikud, toimetame
isekeskis ja üheskoos, liigume
terveks, õpime targemaks ja teeme meelehead endale ja teistele.
Me ei virise, me palume tuge,
sest seda ikka tehakse!
Ümarlaua seltskond kohtub
taas mais, kui mätas roheline ja
päike särab rõõmsalt Saku kohal.
Ümarlaua seltskonna nimel
MARIANNE ÕUN

Mälumängu
eelviimase vooru
kaks kanget
Saku-Kiili mälumängu ühisliiga
eelviimane voor lõppes pingelise tulemusega – 51 punktiga jagasid esikohta Saku võistkonnad
Õlmarid ja Üksnurme. 43 punktiga jäid kolmandale kohale Kiili
Nipitirid ja 38 punktiga neljandale Kiili Paprika. Need on ka
need neli võistkonda, kes on üldarvestuses teistest kõvasti ette
rebinud ja kelle vahel läheb 13.
aprillil Sakus toimuvas viimases
voorus mälu pingutamiseks.
Eelviimases voorus oli mõne
ülilihtsa küsimuse kõrval ka
kaks sellist küsimust, millele ei
teadnud vastust mitte keegi.
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Aeg kasvatab rohu varemetele
ARVI AASMA

K

ui astud piki Harju tänavat Raekoja
platsi poole, siis meenuta hetkeks,et
see tänav, murunõlv Niguliste kiriku
poole ja majad on rajatud ühe vanalinna ilusa tänava varemetele.
Seitse aastakümmet tagasi oli siin Tallinna üks kesksemaid tänavaid iidsete külg
külje vastas asetsevate kivimajadega. Majade alakorrused olid täis pisipoode. Kangialustes müüsid tänavakaubitsejad ajalehti,
raamatuid, puuvilja, maiustusi. Kaubandus
ja teenindus oli pisut nagu saksik, klientuuriks veidi üle keskmise elatustasemega linnakodanikud.
Vana-Posti tänava ja Harju tänava nurgal
asus juuksuriäri, mida pidas üks vanem
prantslastest abielupaar. Sellest ärist õhkus
erilist peenust ning prantsusepärast elegantsi. President Konstantin Päts isiklikult külastas seda äri sageli. Vabaduse väljaku poolses otsas asus Tallinna esindushotell Kuld
Lõvi, selle kõrval kino Amor. Vana-Posti tänava vastas asus üks vanalinna omapärasemaid tänavaid Trepi tänav. See kitsas Niguliste kiriku poole tõusev tänav lõppes trepiga, mille paekiviastmeid olid lihvinud juba
ammusest ajast linnakodanike jalad. Trepi
käsipuud olid sepistatud rauast ja ülisiledaks
kulunud, neid kasutanud kätest. Kitsukese
tänava majade ülemised korrused puutusid
peaegu kokku, moodustades nagu tunneli.

Läheneb kohaliku
omaalgatuse programmi
taotluste esitamise tähtaeg
1. aprillil kell 16.30 on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise
tähtaeg üle Eesti maavalitsustesse. Harjumaal võib saata taotluse aadressile kop@
harju.maavalitsus.ee, viia käsipostiga Harju
Maavalitsusesse (Roosikrantsi 12) või saata
tavapostiga (hiliseim postitempli kuupäev
01.04.2015). Taotluse koostamisel, taotleja
ja idee sobivuse hindamisel on harjumaalastele tasuta kasutada HEAKi MTÜde konsultantide abi. Selleks aga tasub varakult pöörduda. Rohkem infot www.heak.ee.
LIANNE TEDER, HEAKi MTÜde konsultant
MÄRTS EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
P 15.03 kl 15 jumalateenistus; P 22.03 kl 13
pühapäevakool; P 22.03 kl 15 jumalateenistus
leerilaste tutvustusega; T 24.03 kl 17 palveõhtu;
K 25.03 kl 18 koguduseõhtu tähendussõnade
teemal; L 28.03 kl 18 noorteõhtu; P 29.03 kl 15
palmipuudepüha noortejumalateenistus.
 leerikool on alanud. Liituda saab saku@eelk.ee
või tel 5919 7802.  Beebilaul väikelastele (1-2,5
a) N kl 10.30 Heina 11.  Saku Gospel: koor ja
bänd. N kl 18.00-19.30. Õpetaja vastuvõtt
kokkuleppel 5919 7802, magne.molster@eelk.ee

Harju tänaval oli majades hulganisti
üürikortereid - kõrged avarad ruumid suurte
ahjude ja kaminatega, rõhutatud range sisekujundus paksudes kiviseintes avanevate
akendega, mida katsid rasked eesriided ning
salapärane hämarus tubades. Selline oli
suure sõja eelne Harju tänav, raskepäraste
kivimajadega kokkusurutud ja kompaktne
mälestusmärk möödunud aegadest.
71 aastat tagasi 9. märtsil purustas nõukogude lennuvägi kogu tänava hävitava
pommirünnakuga. See ei olnud pommirünnak vaenlase sõjaliste objektide pihta, vaid
rahuliku elamurajooni pihta. Miks seda tehti? Ebaõnnestunud sissetung üle Narva jõe
ja rindejoone püsimine lõid tõkke Eesti alade vallutamisele. Võib arvata, et see tõi kaasa kättemaksu Tallinnale, kus ohvriteks said
naised ja lapsed. Harju tänava liuvälja alla
on maetud teadmata hulk inimesi - elanikke
ja saalitäis õhtusi kinokülastajaid, kes kaotasid elu tol saatuslikul ööl. Need inimesed
olid kohutava sõja süütud ohvrid.
Seda kõike ei peaks ehk ikka ja jälle meenutama, kui täna sama riik uute maailmavallutuse ideest pimestatud juhtidega poleks asunud sõda lõkkele puhuma. Täna toimub see veel meist kaugel Ukraina maadel,
aga ajalugu on näidanud, et kurjus ei maga,
vaid ootab uut võimalust hävitada kõik
meie loodu. Peama tegema omalt poolt kõik
selleks,et ei tekiks uusi varemeid tuhast
ülesehitatud linnade asemele.

Avatud, õiglustundega, edasipüüdlik,
huumori- ja ilumeelega

PERSONALISPETSIALIST
soovib rakendada oma teadmisi,
kogemusi ja ideid personalivaldkonnas.
Oman psühholoogia ja
organistsioonikäitumise alast
kõrgharidust, töökogemust
personaliarvestuse ja värbamise alal.
Läbitud PARE personalitöö baaskoolitus.
Tunnen ennast kodus Töölepingu
seaduse ja personalitöö erinevate
valdkondade osas. Soovin leida osalise
koormusega või paindlikku tööd.
Kontakt: kylli.joosep@mail.ee või
+372 528 8286

SAKU DIABEETIKUTE SELTSI
järjekordne koolituspäev on
30. märtsil kell 11
Saku päevakeskuses.

Kaka ja kevad
„Koer kükitas natuke aega pargiteel ja jooksis siis minema. Temast jäi järele väike junnike. “Oo, kui imeilus siin on!” imestas see
ja vaatas ringi.“ Nõnda algab Andrus Kivirähu jutt „Kaka ja kevad“. Selles jutus kolib
peategelane lõpuks ise sirelipõõsa alla ja abiellub seal tärkava võilillega. Päriselus on reaalsus küll lastejutu algus, kuid lõpp on juba
muinasjutt, mis kahjuks tõeks ei saa. Kaka ei
koli ise kuhugi, vaid jääb teele haisema.
Toimetus sai kirja valla sportlaselt Jaak
Kruuselt, kes pöörab teemale tähelepanu ja
otsib lahendust ning on nõus ka ise kaasa
aitama, et tänavune kevad tuleks teisiti.
„Saku vallas on juba pikemat aega olemas vahvad kergliiklusteed, mis on ka tervisesportlaste hulgas suurt populaarsust kogunud. Olen ka ise igapäevaselt spordiga tegeleja nin seetõttu soovin juhtida tähelepanu probleemile, mis ilmselt häirib ka paljusid teisi valla elanikke.
Nimelt on kevadise sulaga seoses kergliiklusteede ääred muutunud vägagi räpaseks, sest paljud koeraomanikud käivad oma
lemmikutega jalutamas, kuid miskipärast ei
korista paljud oma lemmiku järelt tema väljaheiteid. Konkreetselt pean silmas just Saku Selveri juurest Kasemetsa poole minevat
teed ning ka Kasemetsast Kiisale suunduv
kergliiklustee on samasugune. Seoses sulaga on muutunud väljaheited ka haisvaks
ning sporditegijale on see väga ebameeldiv.
Suur edasiminek oleks, kui vald saaks
teede äärde paigaldada prügikastid ning ka
vastavate kirjetega viited, et loomaomanik
oma koera järelt koristaks. Kui valla eelarvest ei leita vastavaid vahendeid, siis ehk
palub vald abi Saku Lions Klubilt.”
Vastab Lions Klubi pressiesindaja Teet
Lilleorg: LC Saku juhatus arutas prügikastide teemat ja leidis omalt poolt järgmist:
hetkel on Saku lõviklubil käsil Saku disc
golfi raja projekteerimine ja loodetavasti ka
ehitus Saku mõisa parki. Paigaldame selle
projekti raames hulk prügikaste, mis hõlbustavad prügi kogumist ülal mainitud rekreatsioonialal.
Vastab Saku vallavalitsuse vallamajanduse insener Siim Rõõmus: Teie pakutud variant prügikasti ning viite näol on väga teretulnud ja arvatavasti ka üks osa lahendusest.
Hetkel oleme otsimas veel võimalikke istepinkide lahendusi, et tekitada kergliiklustee
äärde keskkond, mis kutsuks koerte omanikke korrale läbi positiivse võtme. Ainult
prügikast keset põlde ei ole lihtsalt sobilik ja
tundub kuidagi võõras.
Vallal on kavas tekitada Saku-Kasemetsa
kergliiklustee äärde istepinkidega nn puhkekohad ning nende juurde prügikastid vastavate viitadega. Järgmisel nädalal vaatame
üle võimalikud asukohad ning küsime tööde teostajatelt hinnapakkumisi.
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
22.02 kell 20.02 toimus raudteeõnnetus Männiku peatuse lähistel, kus jäi rongi alla mees,
kes hukkus sündmuskohal.
23.02 kell 07.57 toimus liiklusõnnetus Saku vallas Tallinna
ringtee 23. kilomeetril, kus 36aastase Janno juhitud sõiduauto
Lexus kaotas möödasõidul juhitavuse ja sõitis teelt välja kraavi.
Sõiduki juht toimetati PERH
Mustamäe korpusesse.
8.03 teatati, et Saku alevikus varastati garaažist tööriistu. Tekitatud kahju on 750 eurot.
9.03 teatati, et Saku alevikus
Üksnurme tee kaupluses varastati avaldaja rahakott dokumentide ja sularahaga. Tekitatud
kahju on vähemalt 400 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
11.03 kell 04.35 - põles lahtise
leegiga elumaja Saue vallas Vanamõisa külas. Tulele pandi piir
kella 7.47ks.
Saku Päevakeskus mälestab

ARNOLD VERREVIT,
MARGARITA RAIGI,
ARVO DIDRIKUT ja
AIMI VOOREMÄED
ning avaldab kaastunnet
omastele.
Mäletame head õpetajat ja
kolleegi

LIIDIA LAIDLAT
ning avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
Endised õpilased ja kolleegid
Saku koolist.

Päästeamet alustas kodunõustamistega
Enamik traagiliste tagajärgedega tuleõnnetusi toimub kodudes, mistõttu alustavad kutselised ja vabatahtlikud päästjad kodukülastusi, et
aidata muuta kodud läbi individuaalse nõustamise tuleohutuks. Kui
mullu külastati 1500 kodu, siis selle aasta jooksul on kavas külastada
ligikaudu 2700 elamist. Ka sellel aastal pööratakse kodudes tähelepanu suitsuanduri olemasolule ja töökorras olekule, lahtise tule kasutamisele ning hinnatakse elektri- ja kütteseadmete korrashoidu.
Kodu tuleohutust aitavad hinnata lähimad vabatahtlikud või kutselised päästjad ning regiooni päästeteenistujad, kes teavitavad inimesi enda tulekust ette telefoni või teatise teel. Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava töötõendi järgi, mille õigsust on võimalik kontrollida helistades päästeala infotelefonile 1524 või päästenõustajale Jaanika Palmile 524 4580. Saates kirja aadressile jaanika.palm@rescue.ee, on
inimesel võimalik leppida kokku kodunõustamine enda jaoks sobivaks ajaks. INDREK HIRS, Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Müüa teravilja
(oder, nisu, ka jahuna) ja

head heina
1,5 t (väike pakk).
Transpordivõimalus.
524 6657

Tööpakkumine
Kiiresti arenev väike kohvik
Nõmmel ootab oma loovasse ja
sõbralikku meeskonda kokka ja
0,5-0,7 koormusega teenindajat. Tööaeg graafiku järgi 8:3019:00. Lisainfo 552 5020, Tiina

Südamlik kaastunne
Mairele ja Meelisele isa
ning Sirjele abikaasa

16. märtsil
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku lao

tühjendusmüük
talve- ja kevadsaabastele.
Müügil ka naiste ja
meeste kingad
Allahindlus!
Mälestame kauaaegset
külaelanikku

AIMI VOOREMÄED.

kaotuse puhul.
Sõbrad Tõdva kauplusest

Avaldame kaastunnet
omastele.
Kurtna Külaselts

Avaldame sügavat
kaastunnet Sille Kevvaile

Mälestame kauaaegset
kaastöötajat

OSKAR OJASOO

EMA

AIMI VOOREMÄED

kaotuse puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist.

avaldame kaastunnet
lähedastele.
Endised töökaaslased
Kurtna haudejaamast.

Mälestame naabrimees

Avaldame sügavat
kaastunnet Siljale

KI-KU-TA-RO PÜ
mälestab ühenduse liiget

OSKAR OJASOOD

ARNOLD VERREVI

AIMI VOOREMÄED

ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.
Naabrid Kalda talust

surma puhul.
Marje perega

ja avaldab siirast kaastunnet
omastele.

Avaldame sügavat
kaastunnet Sirjele, Mairele
ja Meelisele abikaasa ja isa

Sügav kaastunne Kristiinale
isa

Elus on hetki, mida
muuta ei saa...

OSKAR OJASOO
surma puhul.
Perekond Auger

ARTUR VERTE
surma puhul.
Saku Muusikakooli pere

Avaldame südamlikku
kaastunnet Lembit Jõelehtile

ÕE
surma puhul.
Saku Pensionäride
Ühenduse Elukaar juhatus

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!
Keila Loomakliinik asub alates aprillist Jaama 11e Keilas.
Info www.loomakliinikkeilas.ee
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Telefon 522
0321, www.arbormen.ee.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 522 0321.
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Tel 5663 0024
Vahetan välja katkised kasvuhooneklaasid purunematu
plastiku vastu. Hind soodne.
Tel 5673 0411
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899!
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Korstnapühkija teenused. OÜ
Potipoiss tel: 5807 2581 või
info@potipoiss.ee.
Kasutusluba. Ehitusluba.
Hoonete seadustamine.
Helista 522 0023, Mikk.
Tänavakivi, muna- ja paekivi
paigaldus ning müük. Aedade ehitus, haljastus. Asfalteerimine. 12 a kogemust. www.
kivivennad.ee, henno.piirme@
gmail.com. Henno 551 9855,
Jüri 558 8842
Müüa kuivi küttepuid, kask 55
€ rm, sanglepp 50 € rm, lepp
45 € rm, puud 40L võrgus 3 €
kott. 5858 8936
Soodsaimate hindadega saematerjal meilt. Küsi hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520.
Müüa vähe kasutusel olnud
korras tilgakujuline nurga mullimassaaži vann Rosenthal
mõõtudega 150 x 100 cm. Kõrgus 55 cm. Hind kokkuleppel.
Täpsem teave tel 5341 3839.

14

13. märts 2015

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

Õunapuude hooldus- ja
noorenduslõikus
Tel 510 6830 Aednik Lembit Lennuk

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

FMB Invest Grupp OÜ

rendib väikebussi
Citroen Jumpy,
millel on 8 kohta.
Täpsem info
tel +372 524 5747
või fmb@fmb.ee
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KUHU MINNA
MÄRTS
13. kell 19
„Kallis õhtu“ - Henn Rebase
ja Tõnis Rätsepa kontsertkava
naistepäevaks Kiisa rahvamajas.

31. kell 18.30
Käsitöö õpituba Saku huvikeskuses ruumis 321. Teema – mälestusasjade karp. Osalustasu 10
eurot. Kohtade arv on piiratud.
Registreeruda
sakuopituba@gmail.com

APRILL

17. kell 18.30
Patsipunumise õpituba edasijõudnutele Saku huvikeskuses
ruumis 303. Juhendaja Merike
Reinart. Kaasas peab olema oma
modell, juuksehari ja patsikumm,
mis sobib hobusesaba tegemiseks. Osalustasu 10 eurot. Kohtade arv on piiratud. Registreeruda merike.reinart@gmail.com

17. kell 18.30
Kiili Spordihoones peetud Eesti lionite meistrivõistlustel korvpallis
saavutasid Saku mehed esikoha. Finaalis võideti eelmise aasta meistrit,
LC Tallinn Meri meeskonda tulemusega 22: 13. LC Saku võidukas meeskond: taga vasakult Mauri Liiver, Kalle Suitslepp, Harry Grünberg, Priit
Rosenberg; ees vasakult Teet Lilleorg, Tanel Peeters, Arvi Ratassepp.

Mälumängus toodi võidutrofee koju

Käsitöö õpituba Saku huvikeskuses ruumis 321. Teema – teekarp. Osalustasu 10 eurot. Kohtade arv on piiratud. Registreeruda sakuopituba@gmail.com

18. kell 10
KI-KU-TA-RO pensionäride
ühenduse tervisepäev Laulasmaal.

21. kell 11
Pensionäride ühenduse Elukaar koosviibimine Saku Valla
Majas.

24. kell 18.30
Patsipunumise õpituba edasijõudnutele Saku huvikeskuses
ruumis 303.

24. kell 18.30
Käsitöö õpituba Saku huvikeskuses ruumis 321. Teema – korvike kevadpühadeks. Osalustasu
10 eurot. Kohtade arv on piiratud. Registreeruda
sakuopituba@gmail.com
Traditsioonilistel Eesti lionite mälumängu meistrivõistlustel saavutasid LC Saku „teadjamehed“ esimese koha! See on pika ajalooga võistluste ajaloos esimene kord, kui Saku meeskond trofee koju toob. Palju
õnne! LC Saku esines koosseisus: vasakult Urmas Põld, Andres Lukin,
Hillar Joon ja Urmas Raude. TEET LILLEORG

Saku akrobaat
saavutas esikoha
14.-15. veebruaril toimusid Tallinnas
Omatsirkuses akrobaatikavõistlused,
kus Saku valla kuueaastane Heidi
Murel (pildil keskel) saavutas Talveakro 2015 võistlusel akrobaatikas I
koha Mini A klassis. Kokku oli selles
klassis 21 võistlejat üle Eesti. Saavutatud esikoht oli eriti magus, kuna Mini A klassis võistlevad kuni 8aastased.
Eelmisel aastal sai Heidi III koha.
Tulemused on ka Eesti Võimlemisliidu kodulehel www.eevl.ee/
voistlustulemused . MERIKE MUREL

26. kell 19
Rakvere Teatri etendus „Leping“ Saku Valla Majas. Piletid
13 ja 11 eurot Piletimaailmas ja
Saku huvikeskuses. Vt lk 16

4.
Teatrikuu tähistamine Kiisa
moodi – etenduse külastus
Endla teatri küünis Pärnus.

5. kell 11
Ülevallaline laste lauluvõistlus Las Laps Laulab Saku Valla
Maja suures saalis. Laval on Saku
valla parimad lauljad, võisteldakse mitmes erinevas vanuseklassis
ning eraldi poiste ja tüdrukute
arvestuses. Lauljaid hindab žürii.

9. ja 10. kell 19
Saku Gümnaasiumi 4. muusikali etendused. Esinevad SG
õpilased. Alates kella 18 on mõlemal päeval avatud heategevuslik muusikalikohvik. Pääsmeid
(broneeringuks) saab koolikantseleist. Pääse tagab koha kindlas
istumisreas. Sissepääs on tasuta.

11. kell 11
Lastehommik „Teaduse
imed“ Saku Valla Maja suures
saalis. Interaktiivne hariv šõuprogramm, kus tutvustatakse
vaatemängulisi katseid ja eksperimente. Vaatajad saavad ka ise
katsete läbiviimises osaleda.
Oodatud on mitte ainult lapsed,
vaid ka täiskasvanud. Tasuta.

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
„Kaks algust“ - rahvusarhiivi
rändnäitus vabariigi aastapäevaks vallaraamatukogu seminariruumis Teaduse 1. Vt ka
http://lib.sakuvald.ee
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses veebruaris 2015
registreeritud Saku laste sünnid

Hilde Lii Koolme
Loore Raude
Adeele Konks
Johannes Abel

Saku Vallavalitsuses veebruaris 2015
registreeritud Saku elanike surmad

Elmur Hüüp
Ants Tõnisson
Arvo Didrik

Harju pereelu veebruaris 2015
Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel
registreeriti 120 lapse sünd (poisse sündis 46,
tütarlapsi 74).
Surmakandeid koostati kokku 92 (mehi suri
51, naisi 41).
Registreeriti 10 ja lahutati 3 abielu.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati 2.

Mida pakume
 laste mänguväljak
 külakiik
 terviserada
 rannavolle
 discgolfirada 11 korviga
 Metsanurme-Üksnurme ajalooja loodusõpperada
 kanuumatk Keila jõel kuni 200
inimest
 parvematk Keila jõel kuni 100
inimest (mõlemat matka võimalik
korraldada ka üheaegselt, kõigile
olemas päästevest ja mõla)
 geopeitus kuni 40 meeskonda
 ATV matkad
 bagi safari
 erinevad töötoad
 baar ja toitlustus
 lauad ja pingid 80 inimesele
(võimalik tekitada ka pikk laud)
 saunaauto
 heli- ja videotehnika, lava koos
valgustusega
 Reheküüni helitehnika

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

Üksnurme Rehe Küüni
mitmekülgsed võimalused loovad
ideaalsed tingimused nii välis- kui siseürituste korraldamiseks eraisikutele,
firmadele või nt sõpruskondadele.
Küüni suur sisepind (500 m2) ning
ulatuslik ümbritsev maa-ala
(3 ha) võimaldavad läbi viia ka väga
rahvarohkeid üritusi, olgu selleks siis
kontserdid, teatrietendused, koolitused,
suvepäevad või muud pidustused.
Kvaliteetse akustikaga Rehe Küünis on
lava ning hubane baar-kohvik
laudade ja pinkidega 80 inimesele.
Rehe Küüni tagaküljel on olemas ka
väliterrass. Rehe Küüni hoovis on
loodud suurepärased tingimused
erinevate sportlike tegevuste
harrastamiseks.

Hinnad:
Reheküüni ööpäeva rendihind on
350  + 1  iga peol viibiva
inimese kohta.
Koristusteenus peale ürituse
toimumist 70  (ei ole kohustuslik,
võib ka ise koristada).
Maksetingimused: ürituse
broneerimisel ettemaks 50% ja
50% enne ürituse algust.
Koristamise eest tasutakse samuti
enne ürituse algust.
Kui koristusteenust ei ole tellitud ja
koristatakse ise, siis koristustasu
70 € tagastatakse peale ruumide ja
territooriumi ülevaatust.
Koristamise juhendi annab
majaperenaine koos lepingu
sõlmimisega.

