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FOOKUSES:

Saku
valla
12 kuud
Lk 2-3

Saku Sõnumid
soovivad kõigile
rahulikke jõule.
Uuel aastal alustab
ajaleht uue hoo ja
suurte muutustega. Lk 7

Kiisa Vabaajakeskus ongi valmis!

21. detsembril avatav Kiisa Vabaajakeskus ei ole ainult raamatukogu, noortekeskus ja rahvamaja, vaid sinna on oodatud kõik kultuuri nautima, kogukonna asju ajama, ise tegema või kas või häid tuttavaid kohtama. Fotol testib ruume Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu.

TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

112

Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin

1220

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

jälle
29. jaanuaril 2016

Igal aastal süütab keegi
kuusel küünlad, mille leegid
toovad vaikset jõulurahu.

Ja su südamesse mahub
korraga nii palju head,
et seda jagama sa pead.

LC Saku soovib kõigile kauneid jõule
ja head uut aastat!
Tulge 22. detsembril kell 17 Saku Selveri ette,
lõvid pakuvad kauni jõulumuusika saatel glögi ja piparkooke.
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Saku valla

12 kuud

Saku Sõnumite
toimetuse tagasipilk lõppevale
2015. aastale

1.

2.

Veebruaris vabariigi sünnipäeva pidulikul aktusel tunnustab vald
traditsiooniliselt kõige tublimaid. Sel aastal anti välja 1 kuldmärk, 4
hõbemärki ja 16 tänukirja. Fotol noorsoopolitseinik Leena Pukk,
kes sai tänukirja pikaajalise kohusetundliku töö eest alaealiste
komisjoni esimehena.

Jaanuaris sai vald juurde kaks uut sõimerühma. Saku keskel asuvasse
renoveeritud roosasse majja asusid Terakese kõige pisemad, kokku 33 last.

5.

6.

Juuni on ikka olnud koolilõpetajate päralt. Tänavune lend
oli eriline suure medaliarvuga lõpetajate poolest – aktusel
jagati kätte 9 kuld- ja 5 hõbemedalit. Fotol kingib
kuldmedalist Karoliina Vahenõmmele tarkuseraamatu
volikogu esimees Tanel Ots.

Läbi aprillikuu väldanud esimesed Saku võrkpalli meistrivõistlused lõppesid
mais esimeste meistritekarikate jagamisega. Fotol võidumeeskond Saku.

9.

Septembris kogunesid kõige ettevõtlikumate külade esindused (20 külast 6) ning vallavalitsuse ja -volikogu liikmed Kajamaa küla murule
suusatama. Üheskoos tehti neil valla külade päevadel muudki toredat.

10.

Oktoobris avati piduliku lindilõikamisega Saku
Gümnaasiumi juurdeehitus. 1,6 miljonit eurot maksev
hoone valmis viie ja poole kuuga.
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4.

Kuigi eelmisel talvel oli lumega üsna kehvasti, siis ilmselt paljudele jäi aprillist siiski meelde
üks lumememm, kes tegutses Saku Gümnaasiumi neljandas muusikalis „Elasid kord
Arendelle´is“. Laval koos põdrakarjuse (vasakul) ja armuekspertidega (kühmud põrandal).

3.

1. märtsil valisid ka Saku valla elanikud
Riigikogu ja seda üsna aktiivselt. Valimiste protsent 73,6 oli tunduvalt kõrgem
nii Harju keskmisest 69,8 kui Eesti keskmisest 64,2

7.

8.

Augustis sai vald juurde veel ühe ringristmiku ja Saku
gümnaasiumi parklaala, mis parandab oluliselt liiklust
kooli juures.

Juulikuus sai antud stardipauk esimestele maratonijooksjatele
Saku vallas. Kokku ootas stardis vallavanem Tiit Vahenõmme
püstolipauku 81 jooksjat.

11.

20. novembril, kodanikupäeval peeti vallas meeles kodanikke.
Majaühistu ettepanekul tunnustas vallavanem Tiit Vahenõmm
usinat kodanikku Urve Zirki, kes on aastaid kandnud hoolt
Ülase t 12 maja heakorra eest.

Fotod:
,
Saku Maraton,
erakogu

12.

16. detsembri õhtul kogunesid Metsanurme küla
elanikud tee peale tähistama – tähistati Kasemetsa
tee kergliiklustee valmimist. Külavahel on nüüd
2,5 kilomeetrit kergliiklusteed.
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID

Tervist, head
vallaelanikud!
Jõulud ja aastalõpp on olnud traditsiooniliselt kokkuvõtete tegemise aeg. Sellega seoses tahan
teiega jagada 2015. aasta tähtsamaid sündmusi ning heita pilgu
tuleva perioodi tegemistele.
õppeva aasta märksõna
hariduses oli gümnaasiumi superlend, kes oma
medalite saagi ja omandatud
teadmiste pagasiga tõstis Saku
kooli üle vabariigi eliitkoolide
kategooriasse. Siin tuleb tunnustada meie õpetajaid, kelle
igapäevane pühendunud töö on
sellele saavutusele põhja ladunud. Omalt poolt toetasime haridusvaldkonda kooli juurdeehituse rajamisega, mis likvideeris
ruumiprobleemi gümnaasiumis.
Juurdeehitust projekteerides oli
üks oluline märksõna energiasääst, sest uut hoonet on tarvis
mõistlike kuludega üleval pidada aastakümneid.
Järgmised silmaga nähtavad
tööd toimusid alevikku sissesõidul, kus valmis uus mugav ringristmik koos gümnaasiumi ja
spordikeskust teenindava parklaalaga. See lahendus leevendas
oluliselt hommikusi liiklusseisakuid. Siinkohal on mul palve
kõigile lastevanematele ja uue
parklaala kasutajatele – ka seal
tuleb täita liikluseeskirju ja väga
tähelepanelik olla, see on eelkõige vajalik meie enda laste
turvalisuse huvides.
Nüüd sihiks pilgu keskalevikust kaugemale Kiisale. Valmimas on pikisilmi oodatud uus
hoone, kuhu on leidnud omale
kodu rahvamaja, raamatukogu

L

ja noortekeskus. Samas ei ole tegemist mitte ainult meie allasutuste uue asupaigaga, vaid see
on maja, kuhu oodatakse kõiki
vallaelanikke kultuuri nautima
ja selle tegemises ka ise kaasa
lööma. Uues majas on võimalus
toimekatel ja aktiivsetel ajada
kogukonnaga seonduvaid asju,
saada osa raamatukogu pakutavast ning lihtsalt kohata häid
tuttavaid!
Sellest sügisest on uudiseid
ka ühistranspordi vallas. Nimelt
sõidab koostöös Harju Ühistranspordikeskusega bussiliin
Kiisa-Kurtna-Saku-Laagri. Liin
teenindab kõiki soovijaid ja on
soodne alternatiiv Tallinnasse
jõudmisel. Minu palve on: leidke
see liin enda jaoks ja aja sobivusel kasutage, see on palju küsitud
soodsam võimalus linna jõuda.
Kasutajate hulk tagab ka liini jätkusuutliku toimimise ning miks
mitte ka tihedama graafiku.
ui vaadata tulevasse aastasse, siis 2016. aasta on
oluline just teedeehituses. Volikogu on arengukavas
ette näinud järgmiseks aastaks
suure summa teede rekonstrueerimise ja ehituse tarvis. Sellega
seoses saavad eelkõige korda
just Sakust kaugemal olevad teelõigud, mille korrastamist on pikalt oodatud. Lahenduse saab
Juubelitammede tänava äärse
jalgteega seonduv ja uue hingamise saavad osa mõisapargi jalgteedest. Loodan, et vajalikud investeeringud teedesse jätkuvad
ka järgmistel aastatel. Maanteeamet on öelnud, et alustab uuel

K

KRISTI JÕELEHT

aastal ehitustöödega ringteel
Tammemäe ja Juuliku piirkonnas. Selle projekti valmimisel tekib uus ühendustee Laagrisse
ning rekonstrueeritakse osa kohalikust teedevõrgust.
ELi rahade toel on kavandatud ehitada hulga kilomeetreid kergliiklusteid, kuid nende
ehitus sõltub ministeeriumite
bürokraatiamasinate töökiirusest. Saku vald on ettevalmistavate töödega alustanud ning
ootame rohelist tuld, et alustada
töödega nii Saku-Tänassilma
suunal kui mujal. Samuti on
meil tänaste teadmiste valguses
võimalus mitmel pool paari
järgneva aasta jooksul parandada raudteepeatusteni jõudmist kergliiklusteede rajamise
kaudu.
Meie kõige pisemate kodanike heaolu kindlustamiseks tahame järgmisel aastal alustada
Päikesekillu lasteaia juurdeehitusega – selle valmimine võimaldab pakkuda valdavale osale meie pisikestele lastele lasteaiakohta Sakus kohapeal.
Lõpetuseks tahan teid kõiki
tänada toetuse eest tänu millele
on olnud märkimisväärselt lihtsam Saku valla asju korraldada.
Soovin teile kõigile kaunist pühade ootust ning rõõmurikast
aastavahetust! Olgem üksteise
vastu tolerantsed, märgakem ja
aidakem üksteist ning tundkem
elust rõõmu!
Lugupidamisega,
TIIT VAHENÕMM
Saku vallavanem

8. detsembri istungi päevakorras oli 12 punkti.
Saku Lasteaia Päikesekild
lahtiolekuaega lühendati 29.12.
2015 1,5 tunni võrra. Lasteaed
on sel päeval avatud kella
7–17.30.
Saku Gümnaasiumi I klasside täitumuse ülemiseks piirnormiks kehtestati alates 11.01.
2016 kuni 2015/2016. õppeaasta lõpuni kuni 26 õpilast.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 25.08.2010 korraldus nr 637 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine” ja
13.07.2004 korraldus nr 867
„Hooldaja määramine”.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
27.10.2015 korraldusega nr 891
“Projekteerimistingimuste andmine“ antud projekteerimistingimusi PT-154-15.
Anti projekteerimistingimused siderajatise ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Männiku küla, 11340 Tallinn-SakuLaagri tee; üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kajamaa külas Annotalu
kinnistul, üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Saku
alevikus Jõe tn 26 kinnistul ja
Metsanurme külas Ilmarise tee
21 kinnistul, piirdemüüri rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Saku
alevik, Juubelitammede tee 2 //
4 // Saku mõisapark.
Algatati detailplaneering,
anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Üksnurme külas
Kitse tee 5 maaüksusel.
Roobuka külas asuva Anto
katastriüksuse koha-aadressiks
määrati Maidla tee 15. 

Saku valla vapimärk – uus võimalus tunnustada tublisid
Alates 2016. aasta 1. jaanuarist on kõigil meie valla kodanikel võimalus esitada tunnustamiseks tublisid ja aktiivseid inimesi Saku valla vapimärgile. Vapimärk antakse auavaldusena füüsilisele isikule
silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest. Vapimärgi andmise otsustab vallavolikogu.
Taotlusi Saku valla vapimärgi andmiseks võib esitada igal ajal. Kui on soov, et vapimärk antaks üle
konkreetsel pidulikul üritusel, siis tuleb taotlus esitada vähemalt kaks kuud enne soovitavat vapimärgi
üleandmispäeva. Vallavolikogu esimehe määratud volikogu komisjon vaatab taotlused üle ning esitab
otsuse eelnõu valla vapimärgi andmise kohta komisjoni koosolekule järgneva volikogu istungi päevakorda.
Taotlus Saku valla vapimärgi andmiseks asub Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/traditsioonid.
Märgakem ja tunnustagem tublisid ja aktiivseid inimesi meie ümber!
ANNE-LY SUVI
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 Anti kasutusload Kasemetsa
tee kergliiklustee II etapile aadressil Metsanurme küla, Kasemetsa tee L2, Kasemetsa tee
L12, Kasemetsa tee L13; elamutele Saku alevikus Karikakra
tn 3, Kasteheina tee 16a ja Tamme tn 15 kinnistutel ning Saustinõmme külas Ristiku tee 10,
Ristiku tee 12 ja Ristiku tee 14
kinnistutel.
11 korraldusega määrati ASile Saku Maja kuuluvatele ehitistele ja rajatistele teenindusmaad, sihtotstarbed ja kohaaadressid.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 15 jäätmevaldajat.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
27.01.2015 korraldust nr 93
„2015. aasta eelarve jaotuse tööjõu- ja majanduskuludeks kinnitamine“.
Kinnitati põhivara mahakandmise akt.
15. detsembri istungi päevakorras oli 14 punkti.
Kiisa Rahvamajas 31.12.
2015 toimuva aastalõpupeo piletihinnaks kehtestati 10 eurot.
1 sügava puudega isikule
seati hooldus ja määrati hooldaja.
1 raske puudega lapsele määrati isiklik abistaja, et tagada
talle kõrvalabi ja järelevalve
talvisel koolivaheajal 28.–
30.12.2015 ja 04.–08.01.2016.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
10.03.2015 korraldusega nr 198
“Projekteerimistingimuste
määramine“ määratud projekteerimistingimuste PT-034-15
koosseisus olevat skeemi.
Anti projekteerimistingimused aiamaja ehitusprojekti
koostamiseks Roobuka külas
Roobuka põik 14 kinnistul,
elektripaigaldiste ehitusprojektide koostamiseks aadressidel
Saku alevik, Tallinn-SakuLaagri tee ja Viimsi metskond 20, Männiku küla, Tallinn-Lelle 9,8-27,4 km, Tammemäe küla, Adelinna ning
Üksnurme küla, Parma tee 3,
Parma tee, Üksnurme tee L5,
Üksnurme tee L3, Rahula-Saku
tee, Tänavaotsa.
Anti ehitusload kahe korteriga elamu püstitamiseks Tänassilma külas Toomaveski tee 11
kinnistul (11.04.2007 väljastatud ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ja kirjalik nõusolek
väikeehitise püstitamiseks tun-
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nistati kehtetuks), üksikelamute
püstitamiseks Juuliku külas Talu tee 12 kinnistul ja Metsanurme külas Sõnajala tee 10 kinnistul, elamu ümberehitamiseks
ja puurkaevu rajamiseks Tõdva
külas Pruuli kinnistul.
Lõpetati Kasemetsa küla Kasemetsa 19 kinnistu detailplaneeringu menetlus.
Anti nõusolek Saku alevikus
asuvate Kirsi tn 23 ja Kirsi tn 25
ning Saue külas asuvate Peetri
ja Maastiku katastriüksuste piiride muutmiseks ning uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 26 jäätmevaldajat.
1 isikuga sõlmiti maksegraafik Saku valla ees oleva võlgnevuse tasumiseks.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati MTÜle Seiklusklubi Xdream 17.01.2016 Saku
valla territooriumil toimuva talvise seiklusvõistluse Winter
Xdream läbiviimiseks (vastutab
Sten-Eric Uibo), MTÜle Koerteklubi Articus 16.–17.01.2016
Kurtna külas Kurtna Ratsamaneežis toimuva MTÜ Koerteklubi Articus sertifikaadiõigusega Saksa Lambakoerte erinäituse läbiviimiseks (vastutab
Ants Ruven).
SAle Rehe Seltsimaja eraldati Saku valla 2015. aasta eelarve
mittetulundusliku tegevuse toetusfondist 1268 eurot projekti
„Vesi - elu alus“ kaasfinantseerimiseks.
Lokuti külas Lokuti tee, Tõdva 1, Eduardi tee 17, Eduardi tee
19 ja Lokuti tee 7 katastriüksuste vahelisel alal asuva lauda,
kuuri, tuletõrje veemahuti ja garaaži koha-aadressiks määrati
Lokuti tee 3.
Kajamaa külas asuvate Adra
ja Sagadi katastriüksuste ning
Tõdva külas asuvate Kaare tee 3
ja Kaare tee 8 katastriüksuste
vahelisel alal asuva lauda kohaaadressiks määrati Kajamaa küla, Kaare tee 6.
Tagadi külas Pelgu tee, Sepa
ja Kurtna aiand katastriüksuste
vahelisel alal asuva pumpla koha-aadressiks määrati Tagadi
pumpla.
2015. aasta eelarve tuludesse
lisati Sotsiaalkindlustusametilt
laekunud 2000 eurot erihoolekandeteenuste osutamiseks ja
suurendati sama summa võrra
Saku Päevakeskuse eelarvet.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 8.12.2015. a korraldusega nr 1026 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Üksnurme küla Kitse tee 5
maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0823). Planeeringu eesmärk
on maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine
ning ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala suurus on ca 3200 m2.
Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. KSH
jäeti algatamata, kuna KSH eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. Antud korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/
algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku alevik).
Ajavahemikul 23.11.2015. a kuni 6.12.2015. a oli avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Uus-Kirsimäe maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0022) detailplaneering. Avalikustamise ajal esitas
üks isik detailplaneeringule ettepaneku suurendada planeeritava
ridaelamumaa krundi maksimaalset ehitusalust pindala 437 m2-lt
600 m2-i. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 7.01.2016. a kell
15.00 Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) ruumis 211.

Informatsioon projekteerimistingimustest
Saku Vallavalitsusele on 09.12.2015 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul abihoone püstitamiseks
Saku vallas Kasemetsa külas Hiiemäe tee 3 kinnistul. Tegemist on Saku Vallavalitsuse 15.06.2004 korraldusega nr 745 kehtestatud Raili
kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga nr 2. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena.
Alates 21.12.2015 kuni 03.01.2016 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel
avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Vt http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 50 lõikele 3 teeb Saku Vallavalitsus ettepaneku avaliku väljapaneku käigus saabuvate ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamiseks Saku Vallavalitsuses peale avaliku väljapaneku lõppu ilma avalikku istungit läbi viimata.
Saku Vallavalitsusele on 23.11.2015 esitatud projekteerimistingimuste taotlus sõidutee ja tänavavalgustuse rajamiseks Saku vallas
Männiku külas Nõmmiku tee ja Tooma tee kinnistutel. Tegemist on
Saku Vallavalitsuse 02.09.2003 korraldusega nr 936 kehtestatud
Männiku tuletõrjedepoo ja Liivaku 8 kinnistute detailplaneeringu alal
asuva krundiga (pos 21) ning Saku vallale kuuluva kinnistu (71801:
001:1349) osaga. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.
Alates 21.12.2015 kuni 03.01.2016 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel
avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse maa-alal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise (tee) võimalikku asukohta, ehitusuuringute tegemise vajadust, liikluskorralduse põhimõtteid ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle
õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus
esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Vt http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimusteavalikustamine
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 50 lõikele 3 teeb Saku Vallavalitsus ettepaneku avaliku väljapaneku käigus saabuvate ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamiseks Saku Vallavalitsuses peale avaliku väljapaneku lõppu ilma avalikku istungit läbi viimata.
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Tuhat tänu
Saku Vallavalitsuse hallatavatel asutustel on olnud tegus aasta.
Paljudes tegevustes on neid aidanud nii meie valla ettevõtted kui ka
tegijad väljastpoolt valda.
Saku Gümnaasiumis on õpilastega kohtumas käinud GKR Trade
OÜ tegevjuht Gert-Kristjan Rungi. Kurtna Kool on teinud juba kolmandat aastat tihedat koostööd Kurtna Peo- ja Puhkekeskusega.
Jõulude ajal tuleb lasteaia- ja algklasside lastele seal külla jõuluvana, vastlapäeval tehakse samas reesõitu. Samas toimub ka lasteaia
aastalõpu perepäev ning koolilapsed on käinud seal hobusetallides
koolitunnis. Kajamaa kooli õpilased on aga pidanud koolitundi OÜs
Timbeco Woodhouse. Kooliaia taimed on pärit OÜst Nurmiko ning
kooli remont sai tehtud Sakurendi tööriistadega.
Päikesekillu lasteaia lapsed on saanud aasta jooksul tarkust nii
Saku Priitahtlikelt Pritsimeestelt, piirkonna noorsoopolitseilt kui

Saku jäätmepunktis
vahetub haldaja
Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 on Saku jäätmepunkti haldaja Ragn-Sells AS, kes tegi vallavalitsuse korraldatud
riigihankel kõige soodsama pakkumise.
Jäätmepunkt on mõeldud teenindama Saku valla elanikke ja eraisikuid, kes omavad Saku vallas kinnisasja. Juriidilistelt isikutelt
jäätmeid vastu ei võeta. Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke
jäätmeid võetakse eraisikutelt vastu tasuta, kusjuures ühelt isikult
võetakse: lahusteid, happeid, leeliseid kuni 20 kg korraga; luminestsentslampe (terveid) kuni 10 tk korraga; ohtlikke aineid sisaldavaid värve, trükivärve, liime ja vaiku 50 kg korraga.
Lisaks ohtlikele jäätmetele saab Saku valla elanik ja kinnisasja
omanik jäätmepunkti tasuta ära anda töötlemata puitu, vanametalli,
kive ja betooni, vanu rehve (sh veoauto- ja väiketraktori rehve) 8 tk
korraga, lehtklaasi 100 kg korraga, elektroonikajäätmeid, paberit ja
pappi, segapakendit, klaaspakendit, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid kuni 0,80 m3, bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid kuni 0,80 m3, tekstiili ja rõivaid kuni 0,40 m3.
Saku valla elanikelt või kinnisasja omanikelt vastuvõetavate
taaskasutatavate jäätmete nimistu koos hindadega (sisaldab
käibemaksu):
Hind €/m3
Ehitus- ja lammutussegapraht
84
Suurjäätmed
1,20
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed üle 0,80 m3
0,01
Pinnas ja kivid ning muud bioloogiliselt mittelagunevad
0,01
aia- ja haljastusjäätmed üle 0,80 m3
3
Tekstiil ja rõivad üle 0,40 m
0,01
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (sh. eterniit)
120

Saku jäätmepunkt asub aadressil Tehnika tn 10. Avatud: T–R kella
10–18, L 10–15; P, E ja riiklikel pühadel on jäätmepunkt suletud.
KERLI LAUR, keskkonnakaitseinspektor

Saku Vallavalitsus võtab tööle

VANEMRAAMATUPIDAJA
Tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate Saku valla
kodulehelt www.sakuvald.ee
CV palume saata 30. detsembriks 2015 Saku Vallavalitsusele
aadressil Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa või elektrooniliselt
aadressile saku@sakuvald.ee. Lisainfot saab telefonilt 671 2431.

MTÜ Metsanurme matkarajalt. Saku Vallaraamatukogu kodulehelt
leiab Heino Kärblase vanaaja fotod tänu Saku Õlletehasele, kes aitas
need digiteerida. Suure rahvusvahelise ettevõttena on õlletehas ulatanud abikäe mitmele teiselegi meie asutusele: täiendanud näiteks
spordivõistluste auhinnafondi karastusjookidega ning laenutanud
puhkehetkeks oma laudu-pinke. Spordikeskuse korraldatava Saku
Kolmiku auhinnafondi on andnud smuutisid Kadarbiku talu,
kinkekaarte Premium7, Salva Kindlustus ja Home for You.
Tänu Saku Pruulikojale on huvikeskuse korraldatav suve suursündmus Augustfest saanud endale peaesineja. Mitmeid valla
hallatavaid asutusi on aidanud veel Saku Mõis, trükikoda Rebellis,
Tammiko pagariäri, Saku Läte, Hedwig Seaveri keraamikakoda,
firmad Aiatäht ja Puumees, Saku Maja, Kehra Puutööstus, SA Eesti
Terviserajad, EELK Saku kogudus, Üksnurme Rehe Küün, Männiku Wakepark ja Makita OY.
Aitäh, et olete meid aidanud!
SAKU VALLAVALITSUS

Veemajandusprojekti küsitluse koosolekud
Keila jõe reoveekogumisala (RKA) veemajanduse projekti küsitlust tutvustavad koosolekud toimuvad laupäeval, 09.01 kell 12
Kiisa Vabaajakeskuses ja neljapäeval, 14.01 kell 18 Metsanurme külakeskuses. Koosolekutel tutvustatakse Keila jõe RKA piirkonnas läbiviidava küsitlusega seonduvat. Küsitluse tulemustest
selgub, millistele piirkondadele on võimalik taotleda toetust vee- ja
kanalisatsioonitorustike rajamiseks.
Ootame koosolekutel osalema ja küsitlusele vastama kõiki Keila
jõe RKA piirkonnas elavaid inimesi.
MARKO MATSALU, AS Saku Maja juht

Uus-Meremaast sai kaugeim Saku eksporditurg
Saku Õlletehasest väljus 8. detsembril kaubakonteiner Uus-Meremaale Aucklandi – maakera kõige kaugemasse sihtkohta, kuhu Saku õlut ja siidrit eksporditud on. Aucklandi suundunud konteineris
olid esindusõlu Saku Kuld, Humal & Oder eriõllede sarja IPA ja
Dark Lager ning Kiss siidrid.
„Sel sügisel oleme saanud tellimusi mitmetest erinevatest Aasia
riikidest tänu kontaktidele kevadiselt Hiina ärimessilt Canton Fair,”
ütles õlletehase juhatuse esimees Margus Kastein. Ka Sakust linnulennult enam kui 16 700 kilomeetri kaugusel asuva Uus-Meremaa
tellimuseni jõuti tänu messile, kus osaleti EAS-i ühisstendi raames.
Saku ekspordib püsivalt oma tooteid 18 riiki, ekspordiks läheb ligi 50% Saku Õlletehase toodangust. Okeaanias on Saku varem eksportinud oma tooteid Uus-Meremaa naaberriiki Austraaliasse.

Näitus tipparhitekti elust ja loomingust
Saku Valla Majas on alates 19. detsembrist avatud arhitekt Alar Kotli
110. sünniaastapäevaks koostatud näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“.
Tipparhitekt Alar Kotli (1904-1963) on tuntud Eesti sümbolehitiste Tallinna Lauluväljaku, Presidendikantselei ja Estonia teatri
taastamisprojekti loojana. Tema projektide järgi on ehitatud enam
kui 100 hoonet üle kogu Eestimaa.
Kotli sündis ja kasvas Väike-Maarjas, õppis Rakveres ja Tartus
ning sai arhitektikutse Danzigi Tehnikaülikoolist. Kotli elulugu on
dokumenteeritud tema rohkearvuliste joonistuste ja maalidega.
Alar Kotli elu ja loomingut tutvustav näitus avati arhitekti sünnipaigas Väike-Maarjas mullu tema 110. sünniaastapäeval. Suure huvi tõttu on sellest kujunenud rändnäitus, mida on eksponeeritud
kümnes paigas üle Eesti. Sakus jääb näitus avatuks 29. jaanuarini.
Näituse koostasid Karin Paulus ja Kadri Kopso, teostas disainibüroo Velvet. Suureks abiks oli Alar Kotli tütar arhitekt Anu Kotli.
Näituse valmimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Siseministeerium
kohaliku omaalgatuse programmist, Väike-Maarja vald, põllumeeste selts, ettevõtjad ja eraisikud. KADRI KOPSO
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Jaanuaris jätkab
Sakus seitsme
1. klassi asemel kuus

Saku Sõnumite
viis suurt muutust
1.
Järgmisel aastal ootavad Saku
Sõnumeid ees suured muutused.
Ajalehe trükiarv kasvab pea neljakordseks ehk valla sõnumid
hakkavad jõudma igasse Saku
vallas asuvasse postkasti, nii
eraisikute kui ettevõtete omasse.
3713 postkasti potsatamise eest
hoolitsevad Omniva postiljonid.

2.
Teine suur muutus on see, et Saku Sõnumid tulevad lugejale
postkasti tasuta – Saku vallas
postkasti omav eraisik ega ettevõte ei pea enam ajalehte tellima ega selle eest maksma, lehe
valmimise ja lugejani jõudmise
maksab kinni Saku Vallavalitsus. Väljaspool Saku valla piire
elavad lugejad saavad aga lehte
edasi tellida toimetusest sama
hinna eest ehk 50 senti lehenumbri eest ss@sakuvald.ee.

3.
Kolmas uuendus on see, et
2016. aastal tasub ajalehte
oodata kord kuus iga kuu neljandal reedel, jaanuarikuus 29.
jaanuaril. Enamasti on neljas
reede ka kuu viimane reede,
kuid see ei ole päris iga kuu nii.

4.
Neljas uuendus puudutab lehe
välimust – alates jaanuarist on
kõik 16 lehekülge värvilised.
Paremaks, kuid mitte kallimaks, muutub ka lehe paber,
mis aitab värvifotode kvaliteedil veelgi paremini esile tulla.

5.
Seoses eelnevate muutustega,
eelkõige trükiarvu suurenemisega, muutub ka reklaami hinnakiri. Kui siiani said värvireklaame avaldada vaid valla hallatavad asutused, siis uuest aastast on kõigil võimalik end ja
oma tooteid, teenuseid ja üritusi
Saku Sõnumites värviliselt reklaamida.

REKLAAMI HINNAKIRI
Vallavalitsus kinnitas 24. novembril Saku Sõnumites
reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja. 1. jaanuarist 2016 on ajalehel alljärgnevad kuulutuste ja reklaami
hinnad (sisaldavad käibemaksu):
reklaami suurus
1/32 lk (45 x 30 mm)
1/16 lk (45 x 60 mm või 94 x 30 mm)
1/8 lk (94 x 60 mm või 45 x 124 mm)
1/4 lk (94 x 124 mm või 190 x 60 mm)
1/2 lk (190 x 124 mm või 94 x 250 mm)
1 lk (190 x 250 mm)
reakuulutus (kuni 170 tähemärki)
töökuulutus reakuulutusena (kuni 2 korda)
õnnitlus ja kaastundeavaldus
kujundustasu
kindel paigutus
korduskuulutus
12 ja enama korduskuulutuse
korraga tellimine
tänuavaldus

15 eurot;
25 eurot;
35 eurot;
75 eurot;
110 eurot;
200 eurot;
5 eurot;
tasuta;
5 eurot;
+ 25%;
+ 25%;
– 10%;
– 25%;
tasuta

Kuulutuste avaldamise eest tasutakse sularahas Saku
Vallavalitsuse kassasse või ülekandega Saku Vallavalitsuse
arveldusarvele EE862200001120079664 Swedbankis.

Tasuta avaldatakse:
 Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused ja
reklaam;
 Saku Vallavolikogu valimiste informatsioon enne
valimisi, suurusega kuni 1 lk valimisliidu, erakonna või
üksikkandidaadi kohta;
 heategevusürituste kuulutused ja reklaam suurusega
kuni 1/8 lk;
 Saku valla pensionäride ja puuetega isikute ühenduste
kuulutused ja reklaam suurusega kuni 1/8 lk;
 MTÜde, seltsingute ja külaseltside, mille tegevus toimub Saku valla territooriumil või on suunatud Saku
valla elanikele, teated ja reklaam, suurusega kuni 1/8
lk, kui ei reklaamita tasulisi üritusi.
Ajalehe toimetusel on õigus muuta tasuta avaldatava
reklaami või kuulutuse suurust ja teksti, leheruumi
puudumisel avaldada reklaam või kuulutus järgmises
lehes või jätta see avaldamata.
VICTORIA PARMAS
Saku Sõnumite toimetaja

Alates jaanuarist on Saku Gümnaasiumis seitsme 1. klassi asemel kuus 1. klassi. Ajendi klasside arvu vähendamiseks andis
1.f klassi õpetaja lapsepuhkusele minek.
„Ega midagi teha ei ole, see
on elu,“ tõdes kooli direktor Ulvi Läänemets lahkuva klassijuhataja klassi lapsevanemate
koosolekul ja lisas, „Laste sünd
ei käi kahjuks õppeaastaga samas rütmis ning sel õppeaastal
on meil lausa kolm õpetajat (lisaks inglise keel ja ajalugu) lapsepuhkusele läinud või minemas. Keset õppeaastat on aga
väga keeruline uut õpetajat leida ja eriti klassiõpetajat ja seda
enam, kui soovime oma lastele
head õpetajat.“
Direktori sõnul on aga olukorrale lahendus: ühe klassi lapsed jagatakse ülejäänud kuue
klassi vahel ära nii, et edaspidi
on viies klassis 24 ja ühes 25
õpilast. Seda soovitas koolile nii
volikogu kui kooli hoolekogu.
Õppealajuhataja Piret Sahva
väitel püüti tugispetsialistide
abiga jagada lapsi nii, et sõbrad
ikka ühte klassi saaksid. Samas
tuleb tema sõnul koolil arvestada ka sellega, et tüdrukute ja
poiste arv oleks tasakaalus, et 4.
klassis oleks võimalik tehnoloogiatundi pidada.
„Rahvastikuregistri andmetel oli Saku vallas nii palju lapsi,
et neist oleks saanud kokku
lausa kaheksa 1. klassi. Lisaks
lõpetas Kurtna lasteaia kümmekond naaberomavalitsuse last,
kes sinna kooli ei mahtunud
ning kellele pakuti kohta Saku
gümnaasiumis,“ selgitas Saku
vallavanem Tiit Vahenõmm lapsevanematele, miks avas vald
sügisel seitse, aga mitte kuus 1.
klassi. „Kuna alati on lapsi, kes
lähevad Tallinnasse või mõnda
teise omavalitsusse kooli, siis
teadsime, et kaheksat klassi
ilmselt täis ei tule. 1. septembril
alustaski Saku Gümnaasiumis
kooliteed 146 esimese klassi
õpilast ehk 20kohalised klassid.
Õpetajatel on selliseid väikseid
klasse küll mõnus õpetada, kuid
koolipidaja ehk valla jaoks on
need aga pisut kulukad.“
VICTORIA PARMAS
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Tšehhis rohuteadust tudeerimas

N

ovembrikuu teisel nädalal reisisid viis Saku
Gümnaasiumi ühesandikku ja kaks õpetajat Tšehhi, et
võtta osa Erasmus+ rahastatud
rahvusvahelisest projektist
„Local Health for Global
Health“. Projekti läbiv teema on
ravimtaimed, ravimismeetodid
ja haigused. Kolme aasta jooksul käiakse läbi kuus riiki: Tšehhi, Bulgaaria, Horvaatia, Ungari, Portugal ja Eesti. See aasta
keskendub minevikule, järgnev
olevikule ja viimane tulevikule.
Kaheksa päeva jooksul tutvuti Tšehhi pealinna Prahaga,
õpiti tundma teiste riikide kultuure, ravimtaimi ja haigusi minevikus ning korraldati palju
väljasõite Lõuna-Tšehhi. Kõik
osavõtjad ööbisid tšehhi õpilaste peredes. Saime kogemused,
mis jäävad kindlasti terveks
eluks meelde.
Meie reis algas 7. novembril
ning esimesed kaks päeva veetsime Prahas. Külastasime imelist katedraali St. Vital, nägime
armsaid tänavaid ja uhkeid maju. Õhtul kõndisime üle imelise
Karli silla ning sõime traditsioonilist tšehhi toitu. Praha jättis
oma võluva arhitektuuri ning

Erasmus+ programmi raames Tšehhis käinud Saku Gümnaasiumi õpilased kogusid koos viie riigi
eakaaslastega tarkust eri riikide ravimtaimede ja -teede kohta. Foto: erakogu

säravate inimestega meile kõigile kustumatu mulje.
Teise päeva õhtul sõitsime
rongiga Uherské Hradiště nimelisse Lõuna-Tšehhi väikelinna. Rongijaamas ootasid meid
vahetuspered ning kõik läksid
oma uude koju. Järgmisel päeval tutvustas iga osavõtva riigi
delegatsioon oma riiki, kodukohta ja kooli, pakkus oma rahvustoitu ning valmistas Euroopat mõjutanud haigusepuhangut

tutvustava plakati. Seda päeva
jäävad eriti eredalt meenutama
horvaatlaste nutmaajavalt terav
tšilli ning tšehhide imelised
magusroad.
Järgmisel kolmel päeval kogusime tarkust eri riikide ravimtaimede ja -teede kohta, külastasime muljetavaldavaid koopaid ja losse, maitsesime tšehhi
mineraalvett ning tegime veidi
sporti. Reedel oli aeg teha viimased ostud ja veeta veel mõ-

ned hetked uute sõprade seltsis
ning laupäeval algas kojusõit.
Selle Tšehhi-nädala jooksul
saime rohkesti harjutada suhtlemisoskust ja inglise keelt. Soovitame taolistest võimalustest alati
kinni haarata, sest saadud kogemused on väga väärtuslikud.
MIRJAM ORAV,
LIISA LIIK,
ANNA SUZDALEV,
HANNAMARI OTS,
LISETTE ROOBERG

Uued kogemused Hollandist

Turvalisuse preemia
500 eurot Kajamaale

Saku Gümnaasiumi õpilased ja
õpetajad osalevad kahe järgmise aasta jooksul projektis „Teaching Matters”, mida toetab
Erasmus+. Projektist võtavad
osa Euroopa riikide koolid Hollandist, Itaaliast, Poolast ja Eestist. Projekti eesmärk on õppida
tundma osalevate riikide haridussüsteemide erinevusi, kuidas õpilaste arvates muuta koolitunnid huvitavamaks.
Esimene projektikohtumine
toimus Hollandis Haaksbergenis Het Assink Lütseumis. Meie
kooli esindas 10 õpilast ja õpetajat. Kohtumise käigus pidi iga
osaleja tutvustama oma kooli ja
riiki, tegema palju rühmatööd ja
arutlema hariduselu küsimuste
üle. Teema oli raske ja kohati oli
keeruline end väljendada.
Kõige enam jäi meelde, et kodudes oli külm, sest aknad olid

Kajamaa kool saavutas Harju
Maavalitsuse projektikonkursil
„Turvaline kool“ kolmanda koha. Korraldajate sõnul olid kolm
esikohta praktiliselt võrdsed.
Kajamaa kooli õpetaja Piibe
Tammemäe sõnul on turvalisus
üks nende kooli põhiväärtusi ja
nii osaleti projektis juba kolmandat õppeaastat. „See on ka
suurepärane võimalus kaardistada kooli riskid ning hea abivahend kooli turvakavade ja
kriisimappide koostamisel,“
ütles ta. „Tunnustusega kaasnenud 500eurose stipendiumi kasutamiseks pakkusid meie õpilased ja õpetajad välja kaks varianti: osta igale õpilasele oma
kapp, kus ta saaks mugavalt
kooliasju hoida, või osaleda mõnes turvalisusega seotud projektis ning stipendium oleks projekti omaosalus.“

Erasmus+ prograami raames Hollandis käinud Saku Gümnaasiumi
õpilased arutasid kolme riigi eakaaslastega, kuidas muuta koolitunnid huvitavamaks. Foto: erakogu

hoolimata külmast ilmast lahti.
Olenemata ilmast sõitsid õpilased kooli jalgrattaga. Oli õpilasi,
kes pidid hommikul 1,5 tundi
rattaga sõitma, et kooli jõuda!
Õpilastele meeldis väga Hol-

landis veedetud aeg, saadi palju
uusi sõpru, palju oskusi ja kogemusi. Järgmine kohtumine on
märtsis Eestis.
ANNE KULDMÄE, Saku
Gümnaasiumi arendusjuht
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Kuues Kurtna Kangutaja

11. detsembril toimus Kurtna koolis Kurtna Kangutaja ja seda juba
6. korda. Väikesest koolisisesest võistlusest on kasvanud tänaseks
koolidevaheline rohke osavõtuga jõukatsumine. Sel aastal osales
kokku 6 kooli: Nissi, Kajamaa, Kohila, Saku, Ruila ja Kurtna.

Kõigi vanuseastmete kangutajad pidid läbima sõudeergomeetril
distantsi 500 m. Sõudsid nii tüdrukud kui poisid 4.–9. klassideni.
Üldvõitjaks tuli Saku gümnaasium. Kõige kiiremini läbis distantsi
Nissi kooli poiss Margus Polma 1.34,5-ga. TERJE ALEV Foto:

Metsanurmekad unistavad päris oma poest
VICTORIA PARMAS

M

etsanurme külas valminud Rehemetsa kinnistu asuv detailplaneering sai ajendiks kutsuda kokku
küla ärksamad pead ning arutada, kas ühele
maatükile seal võiks ehitada külapoe.
„Testime täna külarahva peal mõtet, mis
oleks, kui meil siin Metsanurmes oleks oma
kogukonnapood,“ ütles koosoleku ja ühtlasi
ka MTÜ Metsanurme juht Anneli Kana. „Ja
kui oleks, siis milline pood see võiks olla.“
Koosolek oli avalik ning kaasa mõtlema
oli oodatud igaüks. Kohale tulnud jõudsid
kiiresti üksmeelsele otsusele, et mingit ketipoodi Metsanurme küll vaja pole, pood
peaks olema ikka omanäoline ja lisaks esmatarbekaupadele võiks seal müügil olla
kindlasti Saku valla tootjate kaubad: Esko
talu piimakaup, Joosu ja Liisu Leivatoa rukkileivad, Ristemäe talu lihakaup ja kilud ja
muu. Aeg-ajalt võiks välja kuulutada erimüüke, nagu Krista pirukate, Maie tortide
või Anneli hoidiste päeva.
Oma koha leiaksid külapoes ka kohalikud suveniirid, sest külarahva sõnul on rehetareäärne suvel matkajate autosid pidevalt ja tihedalt täis. Alates sellest suvest läbib Metsanurmet ka RMK kõige uuem Aegviidu–Peraküla matkatee ning seetõttu oli
tänavu uudistajaid külavahel eriti palju.
Lisaks visuaalsele vaatlusele on Anneli
Kanal tuua rahvarohkuse tõestuseks ka
MTÜ Metsanurme statistika – Rehemetsa
talu vanas rehehoones pakkus MTÜ 2015.
aasta jooksul süüa-juua ja majutust ning
rentis ruume 5000 inimesele nii Eestist kui
25 välisriigist.

24. novembri koosoleku tulemus.

„Poe teisel korrusel võiks aasta läbi öömaja pakkuda,“ hakkaski poemõte vaikselt
edasi arenema, sest kui juba uus hoone ehitada, võiks selle funktsioonid olla palju mitmekesisemad. „Kohvik, öömaja, lastehoid,
mängutuba, pikapäevarühm, ühisköök,“ tuli järjest pakkumisi kuni kogukonnakeldrini
välja. Viimane toimiks sarnaselt kogukonnaköögiga, kus külaelanik võib sõpradega
ette võtta moosi- või mahlateo või küpsetada laadasaiad või vaaritada juubelitoidud.
Keldris siis saab külaelanik hoida oma juurikaid ja hoidiseid.
Saku valla suurim Metsanurme on 595
alalise elanikuga küla, mis suvel on tänu

suvilate elanikele vähemalt kaks korda rahvarohkem. Seega suvel ilmselt ostjatest
puudust ei tuleks. Kuid mis saab talvel?
Talvel olekski poemajas pärastlõunal näiteks pikapäevarühm, panid lastega pered ette. Kui laps koolibussiga Sakust kodukülla
Metsanurme jõuaks, ootaks teda poe kohviku osas ees soe söök. Samas saaks teha koduülesandeid või mängida ja raamatut lugeda. Nii ei peaks esimese klassi lapsed vanemate kojutulekuni üksi kodus olema. Pärisõhtul saaks pikapäevarühmast aga külakõrts.
Mõtted olid lennukad, kuid esialgu kasvavad tulevase pood-kohvik-kelder-köököömaja peal alles lepad ja kased. Kes ja mis
raha eest hoonet ehitama hakkab ning kellest saab poepidaja?
„Poemaja löövad Metsanurmes püsti tõenäoliselt kaks-kolm oma kogukonnast pärit
investorit, kuid ühemehefirmat sellest ei tule. Oleme mõelnud, et üks variant on anda
kohalikele inimestele võimalus poodi investeerida, osakutena, olgu või väike summa.
Tõenäoliselt siis, kui majakarpi sisuga täitma hakkame,” on Anneli Kana öelnud Maalehele antud intervjuus, nentides, et eriti palju võimalusi eurotoetuse küsimiseks pole.
Kuna Metsanurmes endas on palju pealehakkajaid ja kogukonnavaimuga inimesi,
siis loodetaksegi leida tegijad oma külast.
Esimese hooga otsitakse juristi, kes aitaks
poe asutamiseks vajalikud võimalused ja
nüansid selgeks teha, ning järgmisena oleks
vaja arhitekti, kes oleks valmis hoone projekteerima omahinnaga või lausa ise peale
makstes. Õhtu lõpuks sai ideepaberile kirjutatud numbrid 2017-2018.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
6.12 teatati, et Sarapuu tänaval
asuvast majast varastati ehteid.
Kahju on 2400 eurot.

Põhja päästekeskus
8.12 kell 13.43 teatati, et Tänassilma külas tuleb ühest elumajast musta suitsu. Päästjad tegid
peale majja sisenemist kindlaks, et põles töötav nõudepesumasin. Inimesi õnnetuse ajal
majas polnud. Päästjad tõid majast välja koera ning kustutasid
köögi tasapinna all põlenud
nõudepesumasina. Ruum sai ka
tahmakahjustusi. Põleng sai alguse nõudepesumasina elektrisüsteemi rikkest.
Päästeamet tuletab meelde, et
kodust lahkumise ajal ei tohi
tööle jätta vooluvõrku ühendatud kodumasinaid.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
5.12 kl 13:50 - Männiku tee
kergliiklusteele langenud puu.
6.12 kl 12.37 - Raili tee kergliiklusteele langenud puu.
6.12 kl 20.59 - Kanama bussipeatuse juures teele langenud puu.
6.12 kl 21.35 - Tammemäe viadukti juures teele langenud puu.
6.12 kl 22.19 - Sauel Sarapiku
terviserajale langenud puu.
Mälestame head koostööpartnerit, aiandusühing
Kuresoo juhatuse liiget

JAAN OJASAART
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Vallavalitsus
Avaldame sügavat
kaastunnet omastele kalli

MAIE POLMA
kaotuse puhul.
Seltsing KI-KU-TA-RO PÜ

Südamlik kaastunne
Alma Granbakile ema

MARIA ADAMSONI
surma puhul.
Anu ja Kalle

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
15.01 09:00-16:00 Laskeharjutus
30.1210:00-17:00 Laskeharjutus
15.01 09:00-18:00 Väliharjutus
04.-07.01* 09:00-18:00 Väliõppus
15.-17.01* 19:00-16:00 Väliõppus
05.01 09:00-16:00 Laskeharjutus 18.01 09:00-17:00 Laskeharjutus
06.01 10:00-16:00 Laskeharjutus 18.01 09:00-18:00 Väliharjutus
07.01 09:00-16:00 Laskeharjutus 19.01 08:00-17:00 Laskeharjutus
08.-10.01* 17-16:00 Laskeharjutus 19.01 09:00-18:00 Väliharjutus
08.-10.01* 17:00-16:00 Väliõppus
20.01 10:00-16:00 Laskeharjutus
11.01 09:00-18:00 Laskeharjutus 21.01 09:00-17:00 Laskeharjutus
11.01 09:00-18:00 Väliharjutus
22.01 10:00-15:00 Laskeharjutus
12.01 09:00-18:00 Väliharjutus
23.01 09:00-18:00 Laskeharjutus
12.01 09:00-17:00 Laskeharjutus 24.01 09:00-17:00 Laskeharjutus
13.01 09:00-18:00 Väliharjutus
25.01 08:00-17:00 Laskeharjutus
13.01 09:00-17:00 Laskeharjutus 25.-29.01 09-17:00 Väliharjutus
14.01 09:00-18:00 Väliharjutus
27.01 10:00-16:00 Laskeharjutus
14.01 09:00-17:00 Laskeharjutus 28.01 09:00-16:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Vajadusel teostatakse Päästeameti poolt demineerimistöid. Tel: 503 4102; I: harjutusvali.mil.ee: E: kv.tvj.manniku@mil.ee

Mälestame head ja abivalmis

MEIDA PÕLLUSTET
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Nõlva tänava rahvas

Lahkus tore inimene

MEIDA PÕLLUSTE
Mälestame tänumeeles
Eha ja Evi.
Siiras kaastunne lähedastele.

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

Mälestame kallist

LUISE ASURIT
ja avaldame siirast
kaastunnet omastele.
Seltsing KI-KU-TA-RO PÜ
Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele

LUISE ASURI
surma puhul.
Perekonnad Alliste,
Hermlin, Karu, Kougija,
Selistemägi ja Tava

Südamlik kaastunne
Mari-Epule, Aetile ja
Jaagule armsa

EMA
surma puhul.
Anne

Sügav kaaastunne
Mari-Epp Põllustele

EMA
surma puhul.
Klassikaaslased
Saku koolist

Südamlik kaastunne
Mari-Epp Tähele

EMA
kaotuse puhul.
Lindaratas, Linda, Pangviina

Mälestame kallist

LUISE ASURIT
ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele.
Kiisa Rahvamaja
kollektiiv

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!
Sakus elav ja tegutsev
korstnapühkija. 5648 5903,
tarmo@projektimehed.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel 5807 2581
või info@potipoiss.ee
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon 5690 3327.
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
Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista 56308890
Küttepuud - lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 28 €, metsakuiv okaspuu al 35 €, tarne
al 10 rm, transport hinnas, tel
502 4895, info@pajakapuit.ee
Müüa kuivad küttepuud 40 l
võrkkotis: kaseklots 5-20, lepp
30, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist transport
Saku valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, www.unitedexpo.ee
Müüa puitbrikett (kandiline)
145 € / 960 kg, pellet premium
8 ja 6mm 185 € / 960 kg, lepp
40L kotis / 2,7 €, kask 40L
kotis / 2,9 €. Tel 5380 3858.
Noor pere ostab maamaja või
maa otse omanikult. Maja võib
olla remonti vajav. Meil on ka
koduloomad. 5666 0033, Imre
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Jaanuaris 2016
algavad Sakus
Teaduse 1

Nii suur reklaam
(1/16 lk)
maksab 25 eurot
ja see jõuab
2016. aastal
3713
Saku valla
postkasti.

INGLISE JA SOOME
KEELE KURSUSED
(60 ak.t)
Info ja registreerimine
e-post:
riinajoonsaar@gmail.com
tel: 520 2152
Korraldame keeleõpet ka
asutustes ja individuaalselt

Uued ja kasutatud

varuosad Sinu sõidukile!
Saku piires kohaletoimetamine TASUTA.
Saada päring juba täna
varuosahai@gmail.com  5359 7999
Perekond Tartust
soovib osta MAJA, võib
pakkuda ka SUVILAT,
sobivad piirkonnad on Saku
ja Kiisa. Ostuga kiire.
Oodatud kõik pakkumised.
5635 4402
Mesila Kinnisvara OÜ

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-17.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

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

Saku Rendikeskus
Tööriistade ja tehnika rent | Telefon 5089068
Järelhaagiste rent | Üksnurme tee 6, Saku
Kaevetööd, purgimisteenused, puksiirabi
Lumekoristusteenus
Pakume remondi- ja ehitusteenust
www.sakurendikeskus.ee | rendi@sakurendikeskus.ee
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Pai
Pagar –
magusameistrid
aastast
1990
VICTORIA PARMAS

K

õhutavad Sipsikud, säravad karu-Puhhid või
Muumid, paadisillal istuvad kalamehed või ringrajal
kihutavad ralliautod, muusikariistad trompetist tiibklaverini –
kõiki neid tegelasi seovad tordid
ning torte omakorda seob Saku
vallaga Pai Pagar – Saku valla
vanim magusameister, kel täitus
tänavu asutamisest 25 aastat.
See oli 1990. aasta, kui Roobuka külas elav perekond Tori
lõi tulundusühistu Šeiker, mille
üks kaubamärk on Pai Pagar.
Teine pool firmast tegeleb kruusateede ehitamise ja remondiga,
kruusakarjääri pidamisega ning
teedehooldusega. Näiteks löödi
tänavu kaasa Eesti esimese konnatunneli rajamisele Kiisal.
Pai pagarikoda ise asub tsipake Saku vallast väljas, Sutlemas,
kus küpsevad kringlid, valmivad uhked peotordid ning saavad küpsetusootele pirukad. Täna vuravad varahommikul autod
sealt värske kaubaga Rimi ja
ETK kauplustesse, Lukoili tanklatesse, ümbruskonna väikepoodidesse ja Pai Pagari oma Pai
kohvikutesse. Kauaaegsemad
Saku elanikud mäletavad aga
aleviku keskel tänase Konsumi
juures asunud Sireli baari, mis
oli Šeikeri esimene ettevõtmine.
„See oli 10 m2 suurune ruum,
24/7 avatud ja pukkidega, pool
püstijalu,“ meenutab pagari
poole eestvedaja Marianne Tori,
kes sõidab parasjagu Pärnusse
avama firma uut kohvikut bussijaama lähedal Port Artur 1-s.
Sireli kohvik on küll mine-
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Tordid ja labidad, pokaalid ja masinad – selline see 25aastane Šeiker
on. Üks osa firmast tegeleb teede parandamise ja ehitamisega, teine
osa küpsetamise ja toitlustamisega. Kunstnik: Aivar Juhanson.

vik, samas viib ettevõte oma
tunnuslauset „Söö ja sära juba
täna“ ellu kuues uues kohvikus
ning juba 12. suve Pärnu rannabaaris. Igaüks on veidi omamoodi, kuid ühtmoodi kõigis
neis küpsetatakse koha peal kogu päeva jooksul värskeid pirukaid ja saiakesi. Üliõpilaskohvik Tallinna kesklinnas, kontoriinimeste kohvik Tallinnas Pro
Kapitali Ärikeskuse fuajees,
Tõdval Alexela tankla kõrval
asuv populaarne maanteekohvik, Nõmme turul asuv kodune
turukohvik ning Pärnus Endla
teatri kõrval asuv linnakohvik.
Küpsetamist alustati kohe alguses, juba Sireli päevil. Marianne Tori sõnul on üle elatud ja
läbi proovitud kõikvõimalikud
magusategemise moodused, ka
kunstvahukoored.
„Tänaseks oleme alguse juurde tagasi jõudnud, Napoleoni
koogi kreemi keedame ikka pliidi peal ja korralikest toorainetest,“ kinnitab ta. „Endiselt on
valikus ka esimene küpsetis –
kohupiimarull, mille vahel on
Esko talu kohupiim. Olime nende üks esimesi kliente.“
Kuigi Pai sortiment on lai, on
kohupiimaküpsetised nende leivanumber ja läbi aegade populaarseimad tooted. Ka nende endi juubelitort 4. detsembril oli
loomulikult kohupiima-martsipanitort suure 25ga. Torte on Pai
pagarid pidanud tegema aga
igasuguseid. Küll on olnud need
kännukujulised, küll vahtralehe
vormi või pikantsed napis pesus
nabarõngaga naist kujutavad.
1995. aastast hakkas firma
Šeiker pakkuma ka väliürituste

Pai Pagari
kaubamärk tähistab
kõhupaid ning viitab
sellele, et ka iga kook
on saanud pai ehk
kõik on käsitöö.

Pai Pagari klassika ja populaarseim
toode läbi aegade on kohupiimarull, täis maitsvat rammusat Esko
talu kohupiima. Selle talve hitt on
Marianne Tori (fotol) sõnul aga
tumeda šokolaadi ja hapukapsa
kook. 15% hapukapsa sisaldus
teeb selle mahlaseks, vähem kaloririkkaks ning lisab C vitamiini.
Kapsatükid on tunda, kuid maitse
on šokolaadine. Foto: Pai Pagar

Pai Pagari
kohupiimamartsipanitorti on
vallarahvas
saanud
nautida läbi
aastate
vallamajas
pidulikul
Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamisel.
Pildil peotort meie
riigi 90. sünnipäeval.

Foto:

toitlustamist. Kodulehekülg lubab, et pidu ollakse valmis korraldama üle Eesti alates pidulikust õhtusöögist ühele kuni
7000 osavõtjaga vabaõhu firmapeoni, tikusuupistetest BBQ
põrsani. Nagu kirjas, nõnda on

ka tehtud. On tulnud korraldada
piknik 7000 metalliärimehele,
aga ka nostalgiline mõisaõhtusöök, kus vana kooli kelner serveeris viiuldaja pillihelide saatel õhtusöögi ühele vanaprouale.
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Kartul –
eestlase
teine leib
VICTORIA PARMAS

D

etsembri teisel nädalal
pidas Sakus asuv taimebiotehnoloogia osakond
EVIKA juba 26. korda kartulipäeva, kus räägiti kartulist, söödi kartulit, hinnati kartulit, näidati kartulit. Kuigi enamik kokku tulnuid oli mingit pidi kartuli
uurimise või kasvatamisega
seotud, siis huvitavat kuulamist
oli üritusel ka täiesti tavalisele
kartulisööjale.
„Kartul ei tee paksuks, eriti
keedetud kartul,” kinnitas oma
ettekandes Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur Aide
Tsahkna, kel tuli parimate kulinaarsete omadustega kartuli
väljaselgitamiseks degusteerida
130 kartulit. Ettekandest selgus,
et üldise soovituste kohaselt
peaks inimene sööma 100–120
kg kartulit aastas, mis teeb päevas 300 g. Selline kogus keedetud kartulit sisaldab 216 kcal.
Mittekehalise töö korral on aga
inimese päevane energiavajadus u 2000-2400 kcal ööpäevas.
Samas rõhutas Tsahkna, et kartuli võib ka väga kaloririkkaks
valmistada - olenevalt valmistusviisist võib kartuli rasvasisaldus suureneda 35 korda, näiteks
friteerides.
Kartulipäevalistel oli võimalus lõunalauas kartulist ja selle
kõrvasest kõht täis süüa, kuid

Pildil on üks potentsiaalne sinimustvalge
kartuli kandidaat Valdor 3 juba mõnda aega
lahtilõigatult seisnud ja seetõttu sinine lillakaks tõmbunud ning valge kollakamaks
muutunud. Fotod:

Tänu EVIKAle tutvusid Saku gümnaasiumi II klassi
õpilased kevadel kartulisortidega, kasvatasid mõnda
neist terve suve ning tegid sügisel kokkuvõtteid.

Kõige maitsvamaks ja ka ilusamaks sordiks pidasid kartulipäevalised kolme aasta vanust Jõgeval aretatud ´Teelet´.

kõhutäitmise kõrval sai igaüks
valida nelja sordi seast oma
lemmiku nii maitse kui väljanägemise poolest. Selgus, et välimuse poolest jagasid esimest ja
teist kohta sordid ´Teele´ ja
`Laura`, millest ´Teele` tunnistasid seminaril osalejad neljast
sordist ka kõige maitsvamaks.
Teise koha pälvis maitsevõistlusel vana hea, kuid väga mure
´Jõgeva kollane`, kolmandale
kohale jäi ´Merlot` ning viimasele `Laura`.

„Paljud inimesed lepivad kartuli tagasihoidliku maitsega, sest
nad ei tea kartuli head maitset,“
nentis taimebiotehnoloogia osakonna juhataja Viive Rosenberg.
Kartulipäeval sai tavaline kartulisööja teada, et esiteks ei ole iga
roosa koore ja kollase sisuga
kartulisort ´Laura´, teiseks vastupidiselt levinud arvamusele ei
ole ´Laura´ Eesti sort ning kolmandaks – maitse poolest on
´Laurast´ tunduvalt paremaid
sorte, nagu näiteks Jõgeva Sor-

diaretuse Instituudi aretatud
´Ando´, mis on mitmel korral olnud maitsevõistluste tipus. 2010.
aastal sai see sort kartuliakadeemia valimistel Kuldmugula tiitli
ning tänavu jäi taimekasvatuse
instituudi testil koos ´Jõgeva
kollasega´ jagama teist ja kolmandat kohta, kaotades esikoha
oma ristipojale ´Vigrile`.
Kartulipäeva üllatuskülaline
oli seekord Saku Sohvi alias Marianne Õun, kes oma etteastes
vihjas peenelt ka keldrikorrusel
olevale kartulisortide näitusele.
Keldris tõstis EVIKA veidi saladusekatet sellelt, kuidas edeneb
endiselt põllumajandusministrilt
Helir-Valdor Seederilt saadud
ülesanne aretada Eesti vabariigi
100. sünniaastapäevaks sinimustvalge kartulisort.
Üks potentsiaalseid aretusi sadade kandidaatide seast on tulemus nimega Valdor 3. Rosenberg
oli tulemusi kommenteerides väga sõnaaher, sest sinimustvalge
sordi timmimisel on tööd veel
palju. Teadlike valikute ja aretiste kõrval olid näitusel väljas aga
ka looduse aretised, üks huvitavam ja omanäolisem kui teine.

Valla eakate
jõulupidu
Saku Gümnaasiumi saalis toimus 10.
detsembril traditsiooniline ülevallaline pensionäride jõulupidu. Peo
avasõnad ütles vallavanem Tiit Vahenõmm ning jõulutervitusi andis edasi volikogu esimees Tanel Ots. Rahuliku ja südamliku muusikaga aitas
jõulueelset meeleolu luua tuntud
pereansambel Männiste. Täname
kõiki osalejaid ja soovime, et jõulurahu jõuaks kõikidesse kodudesse.
Haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistus
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Jõulutelk viis pühadelainele
Vallarahva pühade-eelsetele askeldustele andis hoogu Jõulutelk Saku Valla Majas. Sagimist jätkus nii õue kui maja kolmele korrusele.
Huvikeskuse, noortekeskuse, Saku Toomase koguduse ja lõviklubi
korraldatud traditsiooniline kogupereüritus pakkus rohkesti pühadekaupa, kontserte, kehakinnitust ja meelelahutust. Kohal oli muhe
oma valla jõuluvana. Müügilettide lemmikud tundusid olema mesi,
piparkoogitainas, kudumid ja helmestega helkurid. Ostja leidsid ka
seebid-küünlad ja tammevihad. Kõhutäiteks võis valida nii suppi kui
vahvleid norra moodi. Pisemad laadalised said nautida kohverteatrit
ja hobusõitu. Täissaali kuulajaid tõi kohale peaesineja Birgit. Jõulutelk 13. detsembril viis meid pika sammu võrra pühadele lähemale.
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KUHU MINNA
DETSEMBER
TÄNA! 18. kell 15
Filmiõhtu Saku noortekeskuses.

TÄNA! 18. kell 18.30
Saku huvikeskuse lastekollektiivide jõulukontsert Saku
Valla Maja suures saalis. Tasuta.

19. kell 17
„Jõulud kodus ja kaugemal” Saku Mandoliinide jõulukontsert Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta.

20. kell 13
Film „Viplala” Saku Valla Maja
suures saalis. Vt lk 16

20. kell 17
IV advendi kontsert Saku
mõisas. Jõulutunde loovad EBS
kammerkoor ja Merlyn Uusküla.
Pilet 5 .
 Siit läheb teele
kiri otse Lapimaale Jõuluvana postkontor Saku Valla Maja
kolmandal korrusel
töötas täistuuridega.
 Jõulukuuse
minivariant potis miks ka mitte?
 Jõululaada pikad
müügiletid pakkusid
vaatamist-kaalumist
ning ostmise rõõmu.
Lettidelt võis leida
mõnusat kraami nii
kuuse alla kui laua
peale või hoopis iseendale selga-jalga.
 Pühad on kätte
jõudmas - seda kinnitas pikk kontserdiprogramm maja suures saalis. Meeleolukad etteasted tegid
esinejad Beebikooli
päkapikkudest Tuljaku koorini.

21. kell 12
Kiisa noortekeskuse avamine
Kiisa Vabaajakeskuses.

21. kell 17
Jõulutrall Saku noortekeskuses. Piparkookide valmistamine,
jõuluvana. Kaasa võiks võtta väikese kingituse jõuluvana kingikotti.

21. kell 19
Saku-Kiili mälumängu III voor
Saku Valla Maja suures saalis.

22. kell 17
LC Saku jõulutervitus Saku
Selveri ees. Vt lk 1

22. kell 19
„Laagri City jõulumuusika
2015” - jõulukontsert Laagri

City Kontserdimajas (Pärnu mnt
541). Peaesineja Mari Jürjens
(Pokinen), üles astuvad esinejad
Saku ja Saue vallast: naisansambel Sakutarid, Anne Adamsi Laulustuudio, Stereostar, Novel ja
Henrik Raave. Piletid 17  ja 15
 (õpilane, tudeng, pensionär)
Piletilevist, kohapeal 20 .

24. kell 16
Jõuluõhtu jumalateenistus
Hageri kirikus. Buss Sakust
Hagerisse: 15.00 Saku Keskuse
peatus, 15.05 Saku Tiigi peatus,
15.10 Kajamaa, 15.13 Tõdva
teerist, 15.16 Kirdalu, 15.20
Kurtna, 15.25 Kiisa rahvamaja,
15.27 Kiisa postkontor, Hageri.
Hagerist Sakku: 17.30 Hageri
kirik - Kiisa postkontor - (Kurtna, kui on Kurtna-Kirdalu inimesi) - Kajamaa - Saku.

30. kell 20
Aastalõpu peoõhtu Saku Valla Majas Teaduse 1. Tantsuks
mängib ansambel Debüüt. Laudade broneerimine ja piletimüük
huvikeskus@sakuvald.ee või tel
506 9551, 5301 6480. Pilet eelmüügist 15 , kohapeal enne
algust 20 . Vt lk 16

31. kell 20
Aastalõpuball Kiisa Vabaajakeskuses Kurtna tee 8. Tantsuks
mängib ansambel Igihaljas Seitse.
Üllatuskülalised, lustlikud vahepalad. Baar. Kohtade broneerimine tel 607 4132, 607 4006 või
Kiisa rahvamajas. Pääse 10 .
Piletid palutakse välja osta hiljemalt 26. detsembriks. Vt lk 16

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Unustatud
vanad jõulupostkaardid Andrus
Jefimovi kogust.
Külli Ööbiku
paberpunutised.
Huviringi „Fotograafia ABC”
lõputööd. Juhendaja Kristjan Rosin.

Saku Valla
Majas
„Sümbolite
arhitekt Kotli” arhitekt Alar Kotli
110. sünniaastapäevale pühendatud rändnäitus.
Vt lk 6

16

KINKUOS
SA

20. detsembril kl 13
Saku Huvikeskuse II korruse saalis
Täispilet 3 €, õpilased ja pensionärid 2 €
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