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Hõissa, vastlad –
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Vastuvõtuaeg K 15-17
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Volitatud loomaarst 504 1060
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13. märtsil 2015

Teisipäeval kella nelja paiku kogunes Saku
kelgumäele trobikond rahvatraditsioonide
austajaid, kes valla noortekeskuse juhtimisel
üksteise võidu kelguga ja kelguta mäest alla
laskma hakkasid. Kui pikima liu laskja
selgunud, võeti mõõtu ka kiirkelguveos.
Peale pikkade linade said vastlapäevalised
endale ka punased põsed ja hea isu, mille
vastu aitas noortekeskuses pakutav
Lk 7
hernesupp ja vastlakuklid.
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Kui linnusõbrad korraldasid jaanuari lõpu nädalavahetusel talvise aialinnuvaatluse, siis Saku Sõnumid korraldas jaanuaris valda pealinnaga ühendava ühistranspordivaatluse. Tulemus on Saku valla elanike silmis muret tekitav, sest mida
aeg edasi, seda vähem ja harvemini Samati-kirjalisi isendeid paikkonnas liigub.
VICTORIA PARMAS
Võrreldes kümne aasta taguse ajaga võib täheldada järgmist:
1. Liik Samati marsruuttakso on välja surnud. Selle on välja tõrjunud liik väikebuss,
mis peatub vaid kindlates peatustes.
2. Tundub aga, et ka väikebussidele ei sobi
meie transpordikliima väga hästi ning neidki
võib siin näha üha harvem – 220 ei ole nähtud
enam detsembrikuust saadik ning 206 sõidab
Tallinna ja Saku vahet tööpäeviti iga poole
tunni tagant (aastaid tagasi iga veerandtunni
tagant), puhkepäeviti aga vaid kord tunnis
(varem iga poole tunni tagant) ning esmaspäevast neljapäevani ei välju kell 22.30 buss
Tallinnast Saku poole üldse. Oli aeg, mil ka
Kiisalt sai 219ga linna iga poole tunni tagant,
nüüd saab aga tunni tagant.
3. Lisaks kurdavad elanikud, et hoolimata
busside suuremaks muutumisest on mõned
neist ikka liiga väiksed ja väga täis.
4. Samas on aga senisest rohkem märgatud
uut oranži liiki ehk kui kümme aastat tagasi
sai Sakust rongiga Tallinnasse 8 ja Kiisalt 11
korda päevas, siis nüüd saab mõlemast alevikust rongi peale istuda ja Tallinna poole sõita
14 korda päevas.

Samat selgitab
Ühistranspordi tööd puudutavatele küsimustele vastab bussiettevõtte AS Samat
müügi- ja arendusjuht Karel Prikk.
Miks on marsruuttaksodest, mis
peatusid kodutänava otsas, saanud nüüd
väikebussid, mis peatuvad vaid kindlates
peatustes?
Marsruuttakso oli väikebuss, mis sõitis kindlat marsruuti pidi ning millel ei olnud sõidugraafikuga paika pandud kindlaid peatumise
kohti. Täna ei ole enam kasutusel mõistet
marsruuttakso, vaid on väikebuss. Seoses
marsruuttakso olemuse muutusega ei ole ka
tegemist enam peatuseid määramata liiniveoga. Väikebussidel on nüüd kindlad marsruudid ja määratud peatused, kus reisijaid
peale võtta ja välja lasta. Harjumaa Ühistranspordikeskus väljastab liiniloa ja koos
sellega ka sõiduplaani, kuhu on märgitud
muuhulgas bussipeatused, kus liini teenindav
buss tohib ja peab peatuma. Täna ei oma Samat ühtegi sellist liiniluba, millega koos väljastatud sõiduplaanil oleks bussipeatused
määratlemata.
Miks on väljumisaegu aastatega
jäänud järjest vähemaks?
ASi Samat algusaastatel teenindati liini nr
206 marsruuttaksodega, kus oli 16 reisijakohta ja mis väljusid iga 15 minuti tagant. Tulenevalt vajadusest suurema reisijakohtade
arvuga autobusside järele muudeti väljumis-

te intervalli 30 minuti peale ning liini hakkasid teenindama 76 reisijale ette nähtud autobussid ehk reisijakohtade arvu tunnis suurendati rohkem kui kaks korda. Samati logistikud jälgivad pidevalt reisijate arvu ning vastavalt sellele teeme ka muudatusi sõidugraafikutes. Seoses rongide tihedama graafikuga
ning reisijate vähenemisega muudeti ka sõidugraafikuid.
Bussid on küll suuremad, aga Saku
inimesed kurdavad, et nädalavahetuseti
on osad neist ikka ebamugavalt täis. Kui
väiksem buss ikka nii täis on, miks ei
võiks siis selle asemel suur buss sõita?
Nädalavahetustel teenindavad liini nr 206 nii
suur kui väikebuss. Suures on ette nähtud
kuni 76 ja väiksemas kuni 34 reisijakohta
ehk seisu- ja istekohti kokku. Autobusside
täituvuse analüüs näitab meile, et bussis on
laupäeviti olnud kõige rohkem 32 reisijat ja
sedagi vaid paaril väljumisel. Kuna üks bussidest on väikebuss, siis ei ole seal tõesti nii
mugav sõita, kui pea kõik ette nähtud iste- ja
seisukohad on täis. Kuid tulenevalt reisijate
arvust ei ole praegu vajadust suurema bussi
järele, mis ei välista loomulikult tulevikus
reisijate arvu suurenemisel tehtavaid muudatusi. Jälgime liini 206 nädalavahetuse sõitjate
arvu kõrgendatud tähelepanuga ja teeme vajadusel ka muudatusi.
Ka liini 219 täituvus kasvab hüppeliselt,
seda just suvel. Antud liini lõpp- ja teistpidi
algpeatuseks on Tallinnas Solarise keskus,
kuhu Tallinna linnavalitsus ei luba teenindama suuremaid kui 8,5 m pikkuseid autobusse.
See tähendab, et Solarise keskuse juures võivad peatuda ainult väikebussid. AS-il Samat
õnnestus saada Tallinna linnavalitsuselt ja
Harjumaa Ühistranspordikeskuselt eelmisel
aastal kooskõlastus ja eriluba kasutada suvel
sel liinil ühte suuremat autobussi (kuni 9,5
meetrit). Selle kohta oleme saanud ka reisijatelt positiivset tagasisidet. Seega analüüsib
ettevõte pidevalt oma liine ning koostöös
reisijate soovidega püüame leida parima võimaliku lahenduse.
Inimesed on kurtnud, et tööpäeva
hilisõhtuti võiks olla liini nr 206 sõidugraafik tihedam.
Nõustume, et loomulikult oleks reisijatel mugavam, kui bussi väljumiste intervall oleks
ka hilisõhtuti tihedam, kuid kuna reisijaid on
siis vähem, oleme harvendanud hilisõhtust
sõidugraafikut. Kui reisijate arv suureneks,
oleme valmis lisama täiendavaid väljumisi.
Meilt on küsitud ka, et miks ei võiks sõita
buss Tallinnast Sakku näiteks kell 2 ja kell 4
öösel. Me oleme seda arutanud, kuid arvame,
et antud bussi kasutajate hulk oleks
siiski väga väike.



Bussiga
pealinna ja
tagasi
Reisijakohtade arv bussides
(Istekohad + seisukohad = reisijakohad)
Igal liiniloal on ära märgitud ka konkreetsed bussid, mis võivad sel liinil sõita. Nädalavahetuseti sõidab liinil nr 206
vaheldumisi suur ja väike buss. Reisijakohtade arv varieerub bussiti, ulatudes
väikestes bussides 34ni ja suurtes 76ni.

20
+
3
=
23
Fotol olevas Mercedes-Benzi väikebussis
on 23 reisijakohta ja suures bussis 63
reisijakohta.

37
+
26
=
63
Üks kord päevas väljuvat Harjumaa
avalikku liini nr 117 (Tagadi-Kiisa-SakuTallinn) ja kolm korda päevas väljuvat
nr 117A (Saku-Tallinn) teenindab samuti
Samat. Seda suurte bussidega. Fotol
olevas Iveco bussis on 81 reisijakohta.

44
+
37
=
81
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Reisijad kurdavad veel, et bussid
hilinevad. Miks see nii on?
Kõik sõidugraafikud koostab ja sõiduajad
määrab Harjumaa Ühistranspordikeskus. Tulenevalt Tallinna linnaliiklusest esineb tõesti
ka hilinemisi, mida ei ole aidanud vältida ka
spetsiaalselt ühistranspordi jaoks rajatud sõidurajad. Samat kasutab hilinemiste vältimiseks ka lisabusse. Põhiline kitsaskoht seisneb
aga selles, et Tallinnas (Virus, Solarises) ei
ole bussidele ette nähtud tasandusajaks kohta. See tähendab, et juhul kui buss peaks
Tallinnasse sõites hilinema, siis ahelreaktsioonina hilineb ka väljumine Virust Sakku.
Sakus on loodud nn tasandusaeg ja -koht ning
Sakust väljub siis täiendav buss järgmisele
väljumisele õigeaegselt.
Tasanduskoha ja -aja puudumine ei ole täna kitsaskohaks mitte ainult Samatile, vaid
ka teistele ühistranspordi ettevõtetele, kelle
bussid väljuvad Viru ja Solarise peatustest.
Seda probleemi on arutatud ka Harjumaa
Ühistranspordikeskusega ning on soovitud
probleemi lahendamist Tallinna transpordi
arengukavas. Hetkel tohib nii Viru kui ka Solarise keskuse juures peatustes peatuda vaid
reisijate maha laskmiseks ning peale võtmiseks. Balti jaamas on tasanduskoht olemas,
kuid selleks on eraparkla ja me peame seal
seismise eest maksma.
Mida öelda reisijatele, kas nende
soovidele on võimalik vastu tulla?
Ootame alati klientide soovitusi, kuidas
muuta liine paremaks ja rohkem kliendisõbralikumaks. Kõikide soovidele ei ole aga võimalik vastu tulla, sest kõiki otsuseid ei tee AS
Samat üksinda, vaid muutusteks tuleb saada
heakskiit kohalikult omavalitsuselt, Tallinna
linnavalitsuselt ning kooskõlastus Harjumaa
Ühistranspordikeskuselt. Samat soovib koostöös eelnimetatud ametiasutustega arendada
liinivõrku ja muuta teenused reisijatele veelgi
meeldivamaks. Kui vaadata Saku ühistranspordi võimalusi üldiselt, siis võrreldes meie
naabervaldadega on need head – Sakus on
linnaga tihe bussi- ja rongiühendus. Omalt
poolt lubame, et hoiame kõrgendatud tähelepanu all liini nr 206 ning vastavalt tulemustele ka muudame, mida vaja.
Siinkohal toonitame ka reisijatele, et reisi
eest tasumisel tuleb kindlasti võtta pilet, sest
piletita reisimise eest on ette nähtud trahv
ning samas ei kajastu ka piletita reisija liiniveo analüüsis, mille järgi me teeme reisijatele sobilikke sõidugraafikuid ja otsustame
busside suuruse.

Saku valla bussid
Tallinna linnas
Kui Saku valla bussid jõuavad Tallinna linna,
tuleb neil täita Tallinna kehtestatud reegleid,
millest mõned tekitavad meie bussidele prob-

leeme. Miks need sellised on, selgitab Tallinna transpordiameti juhataja Andres
Harjo.
Sakku ja Kiisale sõitvad väikebussid
nr 206 ja 219 võtavad reisijaid peale Viru
juurest ja Solarise kõrvalt. Kus on aga
nendele bussidele ette nähtud n-ö tasandusaja koht? Kas ei tundu ebaõiglane, et
Tallinna bussidel on sellised kohad, aga
Harjumaa omadel pole? Miks ei võiks
selleks olla Estonia-esine parkimisplats?
Andres Harjo: Tallinna linna, Harjumaa
Ühistranspordikeskuse ja kommertsvedajate
vahel on sõlmitud Solarise ümbruse peatuste
kasutamiseks kolmepoolsed lepingud, millega on ette nähtud peatuse kasutamise kord.
Põhjuseks on see, et linnakeskuses ei ole
piisavalt füüsilist ruumi ja Estonia teatri esist
ei saa kindlasti muuta busside garažeerimiskohaks.
Kommertsvedajatega on kokku lepitud, et
nende kohustus on sõlmida lähipiirkonnas
asuvate eraparklate operaatoritega lepingud,
et ringide vaheajal olevad bussid ei koormaks niigi pingelist tänavaruumi. Kokkuvõtvalt on busside seisuaja võimaluste andmine
ringide vaheajal pandud vedaja kohustuseks.
Oleme välja pakkunud vedajatele alustada
omi liine Balti jaamast, kus on suuremad võimalused ka busside vaheajal hoidmiseks
(Solarise keskuse peatused jääksid sellisel
juhul vahepeatusteks), kuid kahjuks on vedajad sellest ise keeldunud.
On kuulda olnud, et Tallinna linn tahab Harjumaa busside peatused Solarise
kõrvalt ja Viru juurest üldse ära kaotada
ja viia Balti jaama. Kas see vastab tõele?
Solarise ja Viru juures olevate peatuste sulgemisest ei ole kordagi räägitud. Küsimus on
pigem olukorras, kui maakonna kommertsliinide veomahtusid soovitakse suurendada.
Sellisel juhul võib tekkida vajadus algpeatuste viimiseks mujale, näiteks Balti Jaama.
Praeguste veomahtude juures ja tingimustes, kus vedajad täidavad kolmepoolset lepingut rikkumisteta, ei ole muudatused plaanis (v.a juhul, kui Teatri väljak koos pargiga
läheb rekonstrueerimisele – hetkel ka seda
veel plaanis ei ole).
Kiisa reisijate arv on väga ebaühtlane,
näiteks suvel see lausa kahekordistub.
Kiisa liini teenindava AS Samati sõnul
võiksid nad panna rahvarohkel ajal sõitma suurema bussi, kuid Tallinna linn ei
luba Solarise juures peatuda pikemal bussil kui 8,5 meetrit. Miks te keelate seda?
Busside gabariidipiirangud on seotud samuti
ruumi nappusega Solarise piirkonna peatustetsoonis (suhteliselt lühikesele lõigule on ära
mahutatud maksimaalne peatuste arv). Samas peatuste arvu vähendamisel suuremate
busside kasutuselevõtu eesmärgil tuleks osa
liine Solarise juurest mujale viia, mis oleks
vastumeelt nii vedajatele kui reisijatele.

Kas buss Kiisa-SakuJälgimäe-Tallinn
marsruudil hakkab
taas sõitma?
Saku vallas on marsruut Kiisa-Saku-Jälgimäe-Vana-Pääsküla, mida ei teeninda ükski
liinibuss, sest seal ei ole nii palju reisijaid, et
kommertsliin suudaks end ära majandada.
220 lõpetas detsembris. Samas sõidavad Harjumaa avaliku liini bussid nr 117 ja 117A sama marsruuti mööda ja samadel aegadel nagu
kommertsliinid.
Miks dubleerivad ja konkureerivad
doteeritavad liinid erafirma liine ning
miks ei aita Harjumaa Ühistranspordikeskus kaasa seal, kus inimesed abi
vajavad ehk siis marsruudil Kiisa-SakuJälgimäe-Vana-Pääsküla?
Vastab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo: Harjumaa avaliku liini bussid 117 ja 117A on
pandud sõitma vastavalt Saku valla soovidele.
Nende busside keskmine täituvus on 17-18
inimest reisi kohta. See on tunduvalt kõrgem
kui maakonna keskmine. Selle liiniga sõidab
iga päev 135-162 reisijat. Sellel liinil on Saku
valla elanikel võimalik kasutada Tallinn-Harjumaa 30 päeva kaarti, mis annab sõiduõiguse
ka Tallinnas ja on kõige soodsam pilet igapäevaselt bussiga Tallinnas käivale inimesele.
Erafirma liinidel ei ole võimalik kasutada eelpool toodud 30 päeva kaarti. Liinid 117 ja
117A on ühed tasuvamad liinid Harjumaal ja
nende riigieelarvelise toetuse vajadus on minimaalne. Kõik see näitab, et liinid 117 ja 117
A on Saku valla rahvale vajalikud ja reisijate
hulgas leidnud head kasutust.
Kiisa-Saku-Jälgimäe-Vana-Pääsküla liini
teenindas kuni 16.12.2014 AS Samat. Olime
teadlikud vedaja soovist selle liini teenindamine lõpetada. Olukorra lahendamiseks
alustasime Saku valla ja Maanteeametiga läbirääkimisi lõpetava kommertsliini asendamiseks avaliku liiniga. Tänaseks on riik eraldanud 2015. aastaks sellele avalikule liinile
riigieelarvelise toetuse, sest ilma riigipoolse
toetuseta ei ole võimalik antud liini käivitada. Koostöös Saku vallaga käivad ettevalmistustööd avaliku liini avamiseks marsruudil Kiisa-Saku-Jälgimäe-Vana-Pääsküla.
Uue liini sõiduplaanid soovime kooskõlastada rongi aegadega Vana-Pääskülas, et tagada
ümberistumise läbi parem ühendus linnaga.
Lisaks soovime loodava liini ühendada ka
õpilaste vajadustega. Riigipoolne toetus uuele liinile on 50% kuludest. Ülejäänud 50%
peab katma piletitulu ja Saku valla toetus.
Loodame väga, et ettevalmistustööd lähevad
plaanipäraselt ja septembri algusest 2015 on
võimalik avada uus liin ja aidata kaasa seal,
kus inimesed abi vajavad ja rahuldada ka
selles piirkonnas elavate Saku valla inimeste
vajadused.
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KRISTI JÕELEHT
17. veebruari istungi päevakorras oli 29 punkti.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
18.02.2014 korralduse nr 132
„Mittetulundusliku tegevuse
toetamise projektitaotluste menetlemise komisjonide koosseisu kinnitamine ja Saku Vallavalitsuse 24.04.2012 korralduse nr
381 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise projektitaotluste
menetlemise komisjonide koosseisu kinnitamine“ kehtetuks
tunnistamine“ punkte 1.2. ja 2.3.
Otsustati hüvitada raske puudega lapse transpordikulud sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 05.01.-29.05.2015.
1 lapsevanemale hüvitati
lapsehoiuteenuse eest jaanuaris
2015 enammakstud tasu, 1 lapsevanemale veebruaris 2015
enammakstud tasu.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 37 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 03.02.2015 korralduse nr 99 „Korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine“
punkt 1.33.
Nõustuti osaühingu N&V
poolt kavandatava tegevusega.
Algatati detailplaneeringud,
anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegilised
hindamised Saku aleviks Tiigi
tn 17 kinnistul ja Tänassilma
külas Valdmäe tn 3, Valdmäe
tänav L1 kinnistutel.
Kehtestati Jälgimäe küla Vahe kinnistu detailplaneering.
Lõpetati Tammemäe küla Sireli kinnistu detailplaneeringu
menetlemine.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 06.03.2007 korralduse nr 227 „Ehitusloa väljastamine” punktid 1.9., 1.10.,
1.11. ja 1.12. ja nende punktide
alusel väljastatud ehitusload.
Rahuldati isiku avaldus ning
pikendati 19.10.2012 ettekirjutuse nr 6/12 täitmise tähtaega
kuni 01.09.2015 ja jäeti rakendamata 22.01.2015 kirjaga saadetud sunniraha sissenõue.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine sõnnikuhoidla
ja sigala lammutamiseks Juuliku külas Oskari kinnistul.
Väljastati ehitusload sõnni-
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kuhoidla ja sigala täielikuks lammutamiseks Juuliku külas Oskari kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Metsanurme külas Nurga
tee 8 kinnistul, maakaabelliini
rajamiseks aadressil Üksnurme
küla, Talve tee 4 ja Talve tee.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
09.02.2010 korraldusega nr 123
määratud projekteerimistingimusi PT-012-10 ja 09.09.2014 korraldusega nr 814 määratud projekteerimistingimusi PT-149-14.
Määrati projekteerimistingimused tee-ehitusprojektide
koostamiseks aadressidel Tänassilma küla, Tänassilma tee,
Tänassilma-Laagri tee L3 ja Tänassilma-Laagri tee L4 ning Saku alevik, Tariku haljak; üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks aadressidel
Kasemetsa küla, Raili ja Metsanurme küla, Kurereha tee 3;
tootmishoone ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Jälgimäe
küla, Kirsipuu; üksikelamu
laiendamise ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik, Kesk tn 3.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Metsanurme
külas Kasemetsa tee 84 kinnistul.
Väljastati kasutusload lao- ja
tootmishoonele ning puurkaevule Jälgimäe külas Ussinurga
kinnistul, üksikelamu laiendusele Tänassilma külas Arunõmme tee 15 kinnistul.
1 isikule tagastati riigilõiv
summas 31,86 eurot.
Otsustati korraldada 17.02.–
16.04.2015 tänavakaubandus
Saku aleviku turuplatsil ning lubada seal aiasaaduste (sh mee)
ja lihatoodete müük.
Juurvilja Aed OÜ-le väljastati müügipilet 17.02.–16.03.
2015 Saku turuplatsil aiasaadustega kauplemiseks.
Kinnitati Saku Päevakeskuse
töötajate koosseis.
Saku Valla Spordikeskusel lubati kasutada spordikeskuse 10euroseid kinkekaarte ürituste sarja Saku Kolmik auhindadeks.
3 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
Kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on
pädevad osalema väärteomenetluses Saku Vallavalitsuse nimel.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 05.04.2011 määrus nr 2 „Ametikohtade loetelu
väärteomenetluses osalemiseks“.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 17.02.2015. a korraldusega
 nr 123 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Saku alevikus
Tiigi tn 17 (katastritunnus 71801:005:0401) kinnistul. Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu kaheks elamukrundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kuni kolme boksiga ridaelamu ja üksikelamu ehitamiseks. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu
tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamu
maa. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2600 m2. Vt http://
www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
 nr 124 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma
külas Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tänav L1 (katastritunnus 71801:001:1305,
71801:001:1332) kinnistutel. Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistutest kahe äri- ja tootmismaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse
määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Saku valla üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 26 165 m². Vt
http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 17.02.2015. a korraldusega nr 125 kehtestati Jälgimäe
küla Vahe kinnistu detailplaneering (katastritunnus: 71801:001:0156).
Planeeringu lahenduse kohaselt jagatakse kinnistu kaheks äri- ja tootmismaa krundiks ning kaheks transpordimaa krundiks. Detailplaneering on
vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maaala suurus on 1 ha. Vt http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
05.03.2015 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1) DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU.
Päevakorras:
1. kell 16.00: Saku alevikus Tiigi tänava, Staadioni tn 13e, Teetammi ja
Loigu kinnistute vahelise ala ja lähiümbruse detailplaneering (jäätmepunkt). Planeeringu koostamise eesmärk on jäätmepunkti rajamiseks vajaliku krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuga
haaratud maa-ala suurus on ca 0,55 ha.
2. kell 16.30: Saku alevikus Männituka tee 1 kinnistu detailplaneering.
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu ehitusõiguse määramine
maksimaalselt 4 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Detailplaneering on
vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maaala suurus on ca 2900 m2.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 23.02-05.03 Saku
valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.
Alates 09.03.2015. a kuni 23.03.2015. a on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku alevik, Teaduse tn 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku
valla Saku aleviku Teaduse tn 2 kinnistu (katastritunnus: 71801:005:
0471) detailplaneering. Planeeringualale kavandatakse kuni 3-korruseline põhikooli hoone, spordihoone või muu üldkasutatav hoone (näiteks
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutus). Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus, sh uusehitiste soovituslikud asukohad, liikluskorralduse ja parkimiskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude asukohad ning
üldised haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Olemasolevaid kinnistu
piire ei muudeta, maakasutuse sihtotstarbeks on kavandatud 100% ühiskondlike ehitiste maa. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 3,2 ha.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3 ning tööaegadel
Saku Vallavalitsuses.

Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati Saku Valla Spordikeskusele 24.02 (suusapäev),
06.06 (jooksupäev) ja 06.09.
2015 (rattapäev) Saku rabametsa terviserajal toimuva ürituse
Saku Kolmik 2015 läbiviimiseks (vastutab Laura Viiroja).
Muudeti Saku Vallavalitsuse
14.10.2014 korraldust nr 948

„Saku Lasteaed Terake hoolekogu koosseisu kinnitamine“.
2 lapsele anti väljaspool järjekorda lasteaiakoht Saku Lasteaias Terake.
Ürituse Saku Kolmik 2015
osalejatel lubati tasuta kasutada
Saku Valla Spordikeskuse ujulat
suusapäeval 24.02, jooksupäeval
06.06 ja rattapäeval 06.09.2015.
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Riigikogu valimised 1. märtsil 2015
Jaoskonnakomisjoni nr 1
asukoht on Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) 2. korruse istungite saal
Tel 5884 5241, komisjoni esimees Kristi Jõeleht
Valimisjaoskonna nr 1 piiridesse kuuluvad:
Saku aleviku teed ja tänavad: Havi tee, Jaaniku, Juubelitammede tee, Kingu, Kivilille, Kivinuka,
Kivinuka põik, Kivinurga, Kivisalu tee, Kivisalu põik, Kivistiku, Kõrre, Küütsu, Lauliku, Metsatuka, Mäe,
Nõlva, Näituse, Oja, Oru, Pargi, Põllu, Pähklimäe tee, Salu, Sarapuu, Staadioni, Teaduse, Tehnika,
Tehnikumi, Tiigi, Uus-Saku, Uusmäe ja Üksnurme tee; Saku aleviku majavaldused: Kõrgemäe, Loigu,
Pähklimäe 1, Pähklimäe 2, Saare, Sepa, Uuetoa ja Vanatoa;
külad: Juuliku, Kajamaa, Kasemetsa, Rahula, Tõdva, Saue, Sookaera-Metsanurga ja Üksnurme.
Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada:
- valijad väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda ajavahemikul 23. veebruar kuni 25. veebruar;
- valijad, kelle elukohaandmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saku valla täpsusega.

Jaoskonnakomisjoni nr 2
asukoht on Saku Gümnaasiumi peahoone (Tallinna mnt 10, Saku alevik)
Tel 5884 5242, komisjoni esimees Maris Kastemäe
Valimisjaoskonna nr 2 piiridesse kuuluvad:
Saku aleviku teed, tänavad ja maantee: Aasa, Aiandi, Aru, Asula, Heina, Jaama, Jaama põik, Jõe, Kalda,
Kanarbiku, Kannikese, Karikakra, Kasteheina tee, Kesk, Kirsi, Kodu, Kooli tee, Kraavi, Kullerkupu, Kuuse,
Laane, Lehise, Luha, Metsa, Metsise, Mooni, Murru, Mustika, Mõtuse, Männi tee, Männimaa, Männituka
tee, Niidu, Nulu, Nurme, Nurmenuku, Piibelehe, Priimula, Põdra, Põik, Pähklimetsa tee, Pärna,
Pärnapuu, Raudtee, Sambla, Seedri, Silla, Sinilille, Tallinna mnt, Tamme tee, Tammemäe tee, Tariku,
Tormi, Tulbi, Tuule, Õuna ja Ülase; Saku aleviku majavaldused: Jõesoo, Jõevälja, Kuusksalu, Liisula,
Mardi, Mihkli, Männimäe, Männivälja, Sassi, Tiina, ja Vana-Pensu;
külad: Jälgimäe, Männiku, Tammemäe ja Tänassilma.

Jaoskonnakomisjoni nr 3
asukoht on Kiisa rahvamaja (Kurtna tee 21, Kiisa alevik)
Tel 5884 5243, komisjoni esimees Marianne Rande
Valimisjaoskonna nr 3 piiridesse kuuluvad:
Kiisa alevik;
külad: Lokuti, Metsanurme, Kirdalu, Kurtna, Roobuka, Saustinõmme, Tagadi ja Tammejärve.

Valimisjaoskondades toimub hääletamine järgmiselt:
Eelhääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas toimub ajavahemikul 23. veebruar kuni 25.
veebruar kella 12.00 – 20.00.
Elektrooniliselt saab hääletada ajavahemikus 19. veebruar kell 9.00 kuni 25. veebruar kell 18.00
ööpäevaringselt.
Valimispäeval 1. märtsil toimub hääletamine kella 9.00 – 20.00, avatud on kõik valimisjaoskonnad.
Valimispäeval 1. märtsil toimub kodus hääletamine.
KARIN TENISSON-ALEV, vallasekretär

HEA
TEADA
1. veebruarist saavad
töötukassasse
karjäärinõustamisele
tulla kõik soovijad
Töötukassa nõustamisteenuste
juhi Lana Randaru sõnul avaneb
Euroopa Sotsiaalfondi toel võimalus tulla töötukassasse karjäärinõustamisele kõigil inimestel - selleks ei pea enam olema
töötuna või koondamisteatega
tööotsijana registreeritud.
Karjäärinõustajaga saab rääkida näiteks järgnevatel teemadel: tööalased arenguvõimalused ja väljakutsed, alternatiivide läbimõtlemine, eneseanalüüs, lühi- ja pikaajaliste plaanide tegemine, töökoha vahetamise soov. Aja karjäärinõustaja
juurde saab broneerida töötukassa maakondliku osakonna
infonumbrile helistades või ise
kohale tulles.
Lähemalt saab karjäärinõustamise kohta lugeda portaalist
www.tootukassa.ee/content/
teenused/karjaarinoustamine?
KÜLLIKE HEIDE
Eesti Töötukassa

EESTI TÖÖTUKASSA
INFOTELEFON

15501

Saku Vallavalitsus
töötab 23. veebruaril
kella 8-13

Õlletehas tähistab juubeliaastat eripruuli ja ajalooraamatuga

S

aku Õlletehas tähistab tänavu Eesti vanima järjepidevalt
ühes asukohas tegutseva
pruulikojana 195. sünnipäeva, juubeliaasta puhul
tõi ettevõte müügile spetsiaalselt sünnipäevaks
pruulitud esindusliku Saku Kuld Juubeli Eripruuli
ning märtsis ilmub Küllo
Arjakase ja Mart Juure
sulest mahukas ajalooraamat õlletehase ajaloost.
Saku Õlletehase peaõllemeistri Tarmo Tappo sõnul sai

Saku Kuld Juubeli Eripruuli arendustöö alguse
eelmise aasta varakevadel. “Seadsime endale
ambitsioonika ülesande luua esindusõlle Saku
Kuld kõrvale vääriline ja
eristuv, pidulikum sõsar,”
kirjeldab Tappo. “Nii ongi
Juubeli Eripruul harjumuspärasest Saku Kullast
täidlasema maitse ja
külluslikuma humala
aroomiga.”
Ainult käesoleval aastal
müüdav 0,33 l pudelisse villitud

Juubeli Eripruul on tähistatud
õlletehase 195. sünnipäeva
markeeriva logoga, etiketi kujunduse värvivalikus annavad
tooni mustale taustale paigutatud kuldne tekst. Saku Kuld
Juubeli Eripruul on kauplustes
müügil alates jaanuari lõpust.
Märtsis ilmuvas Saku Õlletehase ajalugu käsitlevas raamatus täiendavad ajalookirjeldusi
vahetekstidena Mart Juure lühijutud Saku Õlletehase ja Eesti
riigi möödanikust. “Näiteks
saame rännata ajas hetke, mil
krahv Karl Friedrich von Reh-

binder tuli mõttele Sakus õlut
pruulima hakata,” kirjeldas õlletehase juhatuse esimees Margus Kastein. “Kõrvuti pruulikoja ajalooga saame humoorikas
võtmes tutvuda ka samasse perioodi jäänud Eesti riiki ja kogu
maailma vapustanud sündmustega.”
Saku Õlletehase ajalooliselt
dokumenteeritud sünnidaatum
on 1820. aasta oktoobris, mil Saku mõisa toonane omanik krahv
Karl Friedrich von Rehbinder
asutas mõisa juurde õllekoja.
Saku Õlletehas
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Terakesed reisivad mööda maailma
VICTORIA PARMAS

S

el õppeaastal on Terakese
lasteaia lapsed ja õpetajad
maadeavastajad – iga
rühm on võtnud endale ühe riigi, mida aasta jooksul põhjalikumalt tundma õppida. Kui ühtteist juba teada, jagati oma teadmisi ka teistele ehk rühmad korraldasid lahtised tunnid, kuhu
teiste rühmade õpetajad said
vaatama tulla.
4-5aastased lepatriinud võtsid ühel reedesel päeval ette laevareisi Rootsist Aafrikasse. Et
laevareis eriti hästi õnnestuks,
peab taevas paistma päike.
Üheskoos joonistasid Lepatriinu rühma lapsed riideribadest
põrandale päikese ja laeva ning
sõit võis alata. Õpetaja näidatud
siltide abil hüüti õhinal riikide
nimesid, kuhu laev saabus: Soome, Saksamaa, Prantsusmaa
jne. Kordamööda uudistati silmapiiri ka binokliga, kuni paistiski Aafrika. Seejärel vaadati
üheskoos televiisoriekraani vahendusel filmi Aafrikas elutsevatest loomadest ning hiljem pidid lapsed loomad mälu järgi
seinal olevalt pildilt üles leidma.
Hea Tallinna lähiümbruse Harjumaa
vabaühendus, kogukonna esindaja, kohaliku
omavalitsuse esindaja ja kõik aktiivsed
kogukonna liigutajad! Ütle sõna sekka Eesti
külaliikumise tuleviku kujundamises!

 Et laevareis
Aafrikasse õnnestuks, joonistasid Mõmmiku rühma
lapsed päikese paistma.
 Jaapani
uurimisel
proovisid Lepatriinu rühma lapsed,
mis tunne on
jaapanlaste
moodi pintsliga oma nime
kirjutada.

Hommikupoolik lõppes kaelkirjakupoegade voolimisega.
Samal ajal kui lepatriinud
Aafrikas lõvijahil käisid, joonistasid mõmmikud kirsiõisi.
Nende maa on Jaapan. Mõmmiku rühm seinu katavad sel aastal
Jaapani plakatid, hieroglüüfides
tervitused ja riiulitel on rahvuslikud mänguasjad. Mida teavad
6-7aastased lapsed nii kaugest
maast nagu Jaapan?
Õpetaja Maie Adamsoni sõnul enne tutvumist väga palju ei
teatud. „Nad teadsid Jaapani
lippu ja seda, et inimesed on
seal teistsugused, pilukil silmadega. Lapsed uurisid, kuidas
nad nendega näevd,“ rääkis
mõmmikute õpetaja, kes parasjagu kirsiõite näitust üles seadis, ja lubas kevadel lastega ka
Kadriorgu Jaapani aeda jalutama minna. Seni, kuni on talv,
loetakse selles rühmas aga jaapani muinasjutte ja kirjutatakse
pintsliga oma nime jaapani keeles. Lastele läks õpetaja sõnul
väga hinge „Lume naine“, milles oli nii kurbust, rõõmu kui
lootust. Igal hommikul ütlevad
mõmmikud aga rühma sisenedes mitte tere, vaid konitsiva.

Muusika-aasta Sakus on alanud!

2015. aasta on Eestis kuulutatud muusika-aastaks ning ka Saku huvikeskus soovib sel aastal tuua oma valla rahvani mitmeid meeliülendavaid muusikaelamusi.
14. veebruaril toimus juba sõbrapäevakontsert, mil kaks
Millised on meie maakonna vabaühenduste suurimad väljakutsed?
Kuidas saaksime ennast ise aidata ning luua tugev ja turvaline elu- muusikut - Taavi Peterson ja Tajo Kadajas pakkusid kuulamiseks
keskkond? Kuidas saaks Kodukant Harjumaa olla toeks ja käe ula- kõigile armsaks saanud Urmas Alenderi repertuaari. Kontsert oli
tajaks suhtluses kohalike omavalitsuste ja riigi vahel? Millised on
tasuta ning aplausi järgi otsustades nautis Saku Valla Maja saali
ootused katuseorganisatsioonilt? Mida saaksime koos ära teha?
kogunenud umbes sajapealine publik kontserti väga.
Kutsume Sind osalema Harjumaa tuleviku teemalisel kärajal
Veebruar toob kaasa ühe valla suursündmuse, Eesti Vabariigi
7. märtsil 2015 kella 11-14 Saue valla Kultuurikeskusesse
97. aastapäeva tähistamise 23. veebruaril Saku Valla Majas. Ka
aadressil Veskitammi 8, Laagri alevik, Saue vald Harjumaa
vabariigi aastapäeva kontserti on alati olnud pikitud huvitavaid
Millega tegemist on? Kodukant Harjumaa korraldab märtsikuu jooksul
muusikalisi vahepalu - sel aastal on need kõigile teada-tuntud filmiHarjumaa erinevates osades arutelu külade tulevikust. Arutelupäevadega
klassikast. Kaasatud on puhkpilliorkester Saku, Georg Otsa Muusikogume mõtteid ja ideid külaliikumise arendamiseks järgnevatel aastatel.
kakooli
pillimehed, solistina superstaarisaatest tuntust kogunud ImMeile on oluline teada saada teie mõtteid ja ideid.
re Saarna. Kõik vallakodanikud on oodatud, kontsert algab kell 17.
Kogutud ideed saavad olema aluseks uue Kodukant Harjumaa
arengukava koostamisel. Aruteludega on võimalik üles leida piirkondlikud
Märtsis, kui meeltes juba rohkem kevadet, toimub naistepäeva
eripärad, millega arvestame arengkava koostamisel.
salongiõhtu. Õhtu algab 8. märtsil kell 17. Parimaid opereti- ja
Aruteludel käsitleme nelja suuremat teemat: 1. koostöö kogukonna ja
muusikalimeloodiaid etendustest „Lõbus lesk“, „Viiuldaja katusel“,
omavalitsuse vahel; 2. kogukonna turvalisus; 3. vabatahtlike kaasamine;
„Helisev muusika“, „Ooperifantoom“, „West Side Story“, „Mees La
4. kogukonna teenuste arendamine ning isemajandamine.
Mancast“ ja teistest esitavad Vanemuise operetisolistid Jaan Willem
Kui sa tahad, et su kodukandis läheksid asjad paremaks, tule ja anna oma
Sibul ja Karmen Puis, klaveril saadab Ragne Jõgeva. Salongiõhtu on
panus kärajatel.
laudade ja puhvetiga. Salongiõhtu on tasuta! Mehed, see on imeline
Teemadega saad ennast eelnevalt kurssi viia, lugedes alljärgnevaid
Külaliikumise Kodukant poolt koostatud dokumente:
võimalus pakkuda unustamatu elamus oma südamedaamile!
http://kodukant.kovtp.ee/et/strateegia; ttp://kodukant.kovtp.ee/et/kusitlused
Häid kontserdielamusi jätkub muusika-aastal vallarahvale läbi
http://www.linnalabor.ee/failid/n/52b5698cef1431087333dbf84a56380f
aasta, kuid neist edaspidi! Jälgige reklaami ja piiluge vahetevahel ka
http://kodukant.kovtp.ee/et/andmebaas
Oma tulekust anna teada 20. veebruariks e-kirja teel aadressil valal infotahvlitele või kultuurikalendrisse kodulehel - kindlasti leiate sealt mõne meelepärase muusikaelamuse. AVE-MARIA RAPPER
kkharjumaa@gmail.com, märksõna „Kärajad Sauel".
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Nagu 10 varasemal aastal, lõpetas seegi kord vallavanema vastuvõtu pisikodanike peredele ühine pildistamine Saku mõisa saalis. Fotod:

Aasta
esimene
beebipäev
6. veebruaril tähistati Saku vallas taaskord valda sündinud laste päeva, mille puhul olid mõisasse pidulikule vastuvõtule
oodatud pered, kelle lapsed sündisid eelmise aasta septembris,
oktoobris ja ka novembris. Kokku 33 last oma emade-isadega.
Nagu juba pikka aega, oli ikka
veidi rohkem poisse ja vähem
tüdrukuid, kuid seekord ka kaks

paari kaksikuid. Kõigile neile
jääb sünnivalda meenutama väike rohelise aknaga pesakast –
valla logo kujuline hõberipats.
Piduliku beebipäeva traditsioon sai tänavu kümneaastaseks.
„Tänu teile see traditsioon jätkub,“ ütles vallavanem Tiit Vahenõmm ja lubas omalt poolt teha kõik, et lastele jätkuks vallas Kuigi peakangelased olid pere pesamunad, oli see pidupäev kogu
perele. Vastuvõtul esinesid Saku Muusikakooli õpilased ja õpetajad.
lasteaia- ja koolikohti.

Hõissa, vastlad!
Karge ilm oli kelgumäe teadusasutuse EVIKA juures nii
libedaks lihvinud, et kelku
polnud liulaskmiseks vajagi.
Fotod:

Lisaks lastele ja noortele lustisid kelgumäel ja kiirkelguveos ka
nende vanemad, Saku Maja ja vallavalitsuse töötajad.
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Armastusest ilusate nõude vastu ehk

O

n täiesti tavaline teisipäevaõhtu. Suurem osa inimesi on keset liiklusummikuid, toidukaupluste kassajärjekordades, kodus pliidi ääres
või teleka ees. See kõik ei näi aga
absoluutselt korda minevat sellele seltskonnale naistele, kes istuvad Saku huvikeskuses ühes
toas. Mängib vaikne muusika.
Laual on kommikauss, aurab teetass ja lugematu hulk potsikuid,
pudelikesi, purgikesi, karbikesi,
pintsleid, svamme ja veel tuhat
seletamatut vidinat, mille täpset
otstarvet teavad vaid nemad.
Viis naist istuvad laua kohale
kummardudes ning nokitsevad
lambivalgel keskendunult millegi kallal. Nad räägivad vaiksel
häälel, arutavad, näitavad üksteisele midagi. See pole neil esimene teisipäevaõhtu - kaugel
sellest! Kõik nad käivad koos
juba üle kümne aasta, mõnel läheb aga juba 20. aasta!

Portselanimaali
kuninganna
Keset seda toredust patseerib
uhkelt nagu kuninganna oma
kuningriigis juhendaja Merike
Toome: „Algajad ja lapsed on
mul esmaspäeviti. Teisipäeviti
on vanad olijad. Kolmapäeviti
need, kes viis aastat juba käinud. Neljapäeviti need, kes osalenud 5-10 aastat. Mulle on eluaeg meeldinud ilusad nõud, keraamika, portselan. Kaheksakümnendate algul hakkasin käima Tallinnas rahvaülikoolis
portselanimaali õppimas.”
Keemiainsenerist Merike tegi linnas kõva teadustööd ja
portselanimaal oli puhtalt hobi.
Aga nagu ikka elus ja muinasjuttudes juhtub, on maailm ju pisitilluke. Keegi nägi, kuulis, teadis, üks asi viis teiseni ja nii sattusid Merikese tööd Harjumaa
kunstnike näitusele, mis 1992.
aastal Sakus näitustepaviljonis
korraldati. Vahepeal oli ka Merikese elus muutusi toimunud:
ta oli jätnud teadustöö, tulnud
Sakku loodava labori juhatajaks
ning kolinud siia elama. Edasine
oli ainult aja küsimus. Saku tegusad naised eesotsas toonase

kohaliku kultuuri- ja kunstielu
hinge Helle Pärliniga utsitasid
ja keelitasid ega jätnud enne rahule, kui Merike nõustus 1994.
aasta lõpus taasavatud rahvamajas portselanimaali ringi avama.
Esimene aasta nikerdati neljakesi - ringis käisid Marge Rookäär, Kristi Ehman ja 1995. aasta alguses liitus Tiina Saarepuu,
kes on hobile siiani truuks jäänud! Sügisel liitus ringiga ka
praegune Saku gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets.

Alguste algus
”Ega meie elu kerge ei olnud,”
räägib Merike. „Polnud oma põletusahju - nõud tuleb ju pärast
maalimist spetsiaalses kõrgkuumusahjus põletada. Nii põletasimegi oma töid esialgu minu töö
juures Agrokeemiakeskuses.
Rändasime oma ringiga mööda
Sakut - küll Päikesekillu lasteaias, küll Agrokeemiakeskuses,
küll minu köögis. Minu köögilaua ääres alustasid 1995. aastal
ka kolm naabrilast oma portselanimaalingutega. Neist Kairi
Kärblane tegeleb selle hobiga
vahelduva eduga seniajani.
31. oktoobril 1997. aastal
meie eksirännakud lõppesid.
Saku rahvamaja sai endale koduks nn pargimaja mõisapargi
veerel. Sinna saime meiegi endale kord nädalas tegutsemisaega ja ruumi, mida jagasime
teiste ringidega. See tähendas
muidugi, et iga kord tuli poolikud tööd kappi ära panna. Pargimajja saime ka esimesed päris
oma põletusahjud tänu vanadele
kolleegidele, kelle laboris läksid vanad ahjud mahakandmisele. Rõõm oli suur.”
Ka portselanimaalijate ring
ise oli suuremaks läinud - seltskonnaga olid liitunud Eve Rikas, Ljudmilla Ossul, Piret Sahva, Riina Mellikov ja Epp Pohlak. Esimesed kolm käivad portselanimaaliringis veel tänagi!
Pargimajas veedetud aastad
olid portselanimaalijate jaoks väga toredad. Tihti lahkuti alles siis,
kui kell näitas järgmist päeva.
Huvi ja tegemislust oli suur.
Pargimajas juhtus ka naljakaid
asju. Kord avastas Ljuda, et tema
valged nõud ehk toorikud on ka-

 20. sünnipäev: Pilvi Tamme, juhendaja Merike Toome ja Ene Kivilaid.
 Taas kohtusid kaks esimest õpilast Tiina Saarepuu ja Marge-Ly Rookäär.

pist kadunud. Asja uuriti. Tuli
välja, et pensionärid olid oma
kohviõhtut pidanud ning ilusaid
valgeid nõusid pahaaimamatult
kasutanud. Siis oli kuri karjas ja
kapid läksid lukku. Nimelt sobivad maalimiseks vaid täiesti uued
kahjustamata nõud - kasutatud
pinnale värv lihtsalt ei nakku.
Merike arvab, et portselanimaali ringi väljund (kui mitte arvestada seda ilu, mida me näeme
ise oma töödes) on esinemine
näitustel. Ikka selleks, et ka teised inimesed saaksid osa meie
tehtud ilust. Selleks et näitus
oleks huvitav ja mitmekesine, on
igal aastal välja mõeldud nn
projekt. Valitakse üks kindel teema või mingi ese (nt seinataldrik), kuidas keegi selle teema
lahendab, on igaühe enda mure.
Nii on portselanimaaliringil olnud teemadeks näiteks geomeetria, kandikud, seinataldrikud,
kellad ja palju muud.
Kuni 1999. aastani toimusid
portselanimaalijate näitused Saku mõisas, seal peeti ka 5 aasta
tegevuse koondnäitus. Saku
mõisas osaleti Harjumaa harrastuskunstnike kevadnäitusel
1996. ja 1998. aastal näitusel
Harjumaa tarbekunst & foto.
2000. aastal oli Saku portselanimaal oma näitusega väljas Saku
sõprusvallas Liperis Soomes.
Saku portselanimaalijate näitused hakkasid tasapisi mõju

avaldama. Huvilisi tuli vähehaaval juurde, kahjuks ka lahkus erinevatel põhjustel. Põhituumik on jäänud aga samaks,
kes alustasid 90-ndate aastate
lõpus. Tore on, et selle aja jooksul on portselanimaali ringis
osalenud ka Saku koolilapsi.

Oma töötuba
21. sajand tõi suured muudatused ka portselani maalijatele.
Moodustati Saku huvikeskus ja
portselanimaali ring sai esimese
päris oma töötoa! Hakati ihkama suuremat põletusahju, vallalt tuge ei saadud. Hakati otsima sponsorit, kes aitaks, abi
saadi kunstihuvilistelt sõpradelt.
Aasta oli 2002. Alates huvikeskuse avamisest, onosaletud igaaastasel kunstiringide näitusel
vallaraamatukogus ning esindatud Saku portselanimaali Türi
kultuurimajas. 2012. aastal toi-

Fotod: erakogu, Ave-Maria Rapper,

AVA-MARIA RAPPER
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20 aastat portselanimaalimist Sakus
Kuldne triip tassi äärel

2014: naiste soovil sai portselan endale
rahvariidetriibud ja -tikandi.

2012: portselanimaaliringi projekti „Kellad” pilkupüüdev tulemus.

Ega portselanimaalimine pole
odav lõbu - toorikud ehk puhtad
nõud peab igaüks ise otsimaostma. Spetsiaalsed portselanimaalis kasutatavad õlid-värvid
on hirmkallid: nii maksab näiteks 2 grammi tassi äärtes kasutatavat kullavärvi 50 eurot! Sama palju maksab kulla gramm
kusagil kokkuostus!
Aga kõik ei olegi rahas mõõdetav, portselanimaalijate valmistatud esemed kindlasti mitte.
Müügiks esemeid ei tehta - tegemist on kunstiga, kus iga ese on
kordumatu ainueksemplar!
Portselanimaalija on nagu
sõltlane, heas mõttes muidugi.
Jälle ostad mõne uue huvitava
vormiga eseme, leiad need viimased sendid värvide jaoks. Ja
nii juba palju aastaid.
…

2013: lilled taldrikule - Helle Kärblane.

2002: kuidas maalida sirelit - Riina Mellikov ja Tiina Saarepuu.

Liina Hendrikson,

2003: kuidas maalida portreed - Ljudmila Ossul ja
Eve Rikas.

mus maalitud kellade konkurss
Tallinnas Galerii kohvikus, kus
Merikese moonidega kell pärjati
kohvikukülastajate lemmikuks.
Inspiratsioon ei tule kergelt.
Tuleb ringi vaadata, mida mujal
tehakse. Nii on meie portselanimaalijad osalenud igasuvistel
koolitustel Pärnus, kus on õpetajateks olnud tuntud ja tunnustatud portselanimaalijad Soomest. Pidevalt osaletakse ka Tallinnas korraldatavatel eritehnikate kursustel; näiteks on oman-

2014: uut puhumistehnikat katsetamas - esiplaanil
Piret Sahva.

datud türkiisi ja malahhiidi stiilis maalimine, maikellukeste,
maastiku maalimine. On õpitud
maalima isegi jaapani geišat!
Mis ikkagi hoiab 20 aastat nii
järjekindlalt kinni ühesama hobi
küljes? Oleks siis, et tegevusega
kaasneks mingit avalikku tähelepanugi... Portselani ju omale selga-jalga ei pane ja kes ikka näeb,
et sul kodus kapis ja seintel ilusad nõud seisavad? Merike ütleb, et see on üks viis lõõgastuda
päevatööst koos huviga asja vas-

tu, mida teed. Vähetähtis ei ole
ka hea seltskond, sest aastatega
on saadud üksteist läbi ja lõhki
tundvaks sõpruskonnaks. Ühiselt tähistatakse üksteise sünnipäevi, käiakse soolaleiva- ja aiapidudel, teatrites, kohvikutes...
Koos on aga käidud ka harivatel
ja portselanimaaliga seonduvatel
ekskursioonidel: 1998 Soomes
Helsingis asuvas Arabia portselanitehases, 1999. aastal viis ekskursioon Peterburi Imperaatorlikku Portselanitehasesse!

On üks eriline reedeõhtu lõppenud aasta detsembrikuus. Saku
huvikeskuses on ühes toas maitsekalt kaetud lauad, põlevad
küünlad ja aknalauad on kaunistatud portselankujukestega.
Kogunevad naised löövad kokku šampanjaklaase, antakse lilli
ja vahetatakse meenutusi. See
on portselanimaali ringi 20. juubel, kuhu on kokku tulnud tänased ja endised ringis osalejad.
Merikesel on heameel, et kõige
esimeses tunnis osalenud Marge-Ly Rookäär on kohal. Marge
ei välista, et ta ühel päeval ringiga portselanimaaliringi tagasi
jõuab. Külaliste seas on ka Britt
Rosenberg, tänane üliõpilane,
kes osales ringis alates põhikoolist kuni gümnaasiumi lõpuni.
Britil on tänagi kasutusel üks
viltuse kirikuseinaga kruus,
mille eest Merikeselt omal ajal
veidi nöökida sai.
Täna ollakse viltustest kirikuseintest valgusaastate kaugusel – portselanimaali ringi naiste
käe all valmistatud esemed on
kunstiteosed, milles võib igaüks
ise veenduda. Tulge maikuus
vallaraamatukokku näitusele
vaatama, kadestama ja imetlema! Kui väga kripeldama hakkab, siis sügisest on võimalik
ringiga liituda.
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Esimene pilk Kiisa vabaajakeskusele seestpoolt
VICTORIA PARMAS
13. veebruaril kiikasid vallavalitsuse töötajad ehitatava Kiisa
vabaajakeskuse sisse. Nagu arvata, näeb ta esialgu välja üsna
hall ja lisaks veel ka märg – põrandatel, lagedel ja seintel,
kõikjal on vaid betoon.
Projekti juhi Ain Külimi sõnul
on ehitusjärk nii kaugel, et võiks
alustada sisetöödega, kuid kahjuks on betoon vett nii täis, et
neist töödest ei tuleks praegu
midagi välja – krohv kukub
seintelt lihtsalt maha. Nõnda tulebki paar kuud oodata, kuni betoon kuivab.
„Ja betoonikiht on sel majal
vääääga paks, nii et need seinad
kannataksid välja ka viis korrust,“ venitas ehituse juht ä-tähed oma lauses eriti pikaks. „Sama paksud seinad on Tallinnasse ehitatava Hiltoni hotelli teisel
korrusel.” Asjatundjate sõnul
tulenevad paksud seinad pinna-

Fakte
Kiisa VAKi kohta
Veebruari lõpus
alustatakse hoone
katmist oliiviroheliste
kimmidega.
Raamatukogu lakke
tuleb kaks valgusakent.
Teisele korrusele saab
sõita liftiga.
Hoones on maaküttel
põhinev põrandaküte.
Vaade rahvamaja rõdult
saali ja lavale. Foto:

sest, mis vajab rasket hoonet.
Paksud seinad ja hea soojustus
tähendavad projektijuhi sõnul
aga edaspidi väikseid küttearveid.
Töödesse Külimi kinnitusel
pausi ei tule, tehakse neid töid,
mis niiskust ei karda: veetakse
elektrijuhtmeid ja paigaldatakse

ventilatsioonitorusid, hakatakse
maja väljastpoolt viimistlema
ning tehakse muid välitöid. Iga
päev töötab objektil umbes 30
meest, kui haigus neid maha ei
murra. „Kuigi need mehed on
siin rauast, jõudis viirus ka
Kiisale ning eelmisel nädalal oli
mul objektil vaid kaheksa meest.

Töö talvel ehitusel on ikka raske,“ nentis ta ja lisas, „selle hoone ehitamine on aga huvitav, see
ei ole mingi neljakandiline ladu.“ Ta tõi näiteks saalis oleva
rõdu, mille põrandat hoiavad
kinni vaid rõdu ääred ehk raudbetoonist talad, mingeid sambaid seda alt toestamas pole.

Suletakse Kanama tee vasakpöörde võimalus
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Tallinna ringtee ramp 



Märtsi lõpus või aprilli alguses
algavad Tallinn-Pärnu maanteel
Kanama tee otsas ümberehitustööd, mille eesmärk on sulgeda
ohtlik vasak- ja tagasipöörde tegemise võimalus suure kiirusega maanteel. Tööd peaksid valmis saama enne piirkiiruste tõstmist.
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee
18. ja 19. kilomeetritel, Kanama
tee ristmikul, on toimunud mitmeid liiklusõnnetusi. Traagiliselt lõppenud õnnetus toimus 18.
augustil 2013. aastal, kui sõiduk
asus vasakpööret sooritama sõidutee paremast servast üle kahe
sõiduraja. Mööda Pärnu maanteed samas sõidusuunas teises
sõidureas liikunud auto juht ei
jõudnud vältida kokkupõrget tee
paremast servast tagasipööret
alustanud sõidukiga ja sõitis sellele küljelt otsa. Pööret sooritanud sõiduki juht hukkus.
Liiklusõnnetuste uurimiskomisjoni andmetel ei ole kahjuks
sellised valed pöörded selles kohas üksikud erandid. Liikluse
jälgimine teelõigul näitas ära
peamised ohtlikud manöövrid,
mida sooritati vaatamata keela-

vale liikluskorraldusele. Enam
levinum on sõitmine Tallinna
ringteelt mööda rampi põhimaanteele, peatumine bussipeatuse juures ja seejärel tagasipöörde tegemine Tallinna suunda. Teine, õnneks vähem levinud on Kanama teelt väljasõidul
Pärnu suunas vasakpöörde soo-

ritamine. Suurendatud piirkiirusega teelõigul on eelkirjeldatud
manöövrid lubamatud.
Selleks et juhid ei saaks tulevikus selliseid ohtlikke tegevusi
teha, kavandame selle tagasipöördekoha liiklusele sulgeda
(vt skeemi). Kanama teele pääsemiseks tuleb hakata tagasi

pöörama 20. kilomeetril paiknevast tagasipöördekohast. Teine
võimalus on sõita mööda SakuLaagri teed läbi Jälgimäe. Teekond pikeneb mõlemal juhul:
Rahula kaudu umbes 2 km ning
Jälgimäe ristmiku kaudu umbes
1,5 km.
Maanteeamet

11

20. veebruar 2015

MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
17.02 kell 23.39 teatati, et Metsanurme külas põleb lahtise leegiga puukuur. Päästjad kustutasid põlengu kella 00.44ks, tuleõnnetus sai esialgsetel andmetel
alguse elektrilühisest.

Põhja prefektuur
18.02 sai politsei teate, et Saku
vallas on lõhutud ühe suvila
kõik aknad. Majas sees käidud
ei ole. Lõhkumisega tekitatud
kahju on 5000 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
13.02 kell 19.10 - tulekahju hoones Aespa külas Kohila vallas.
14.02 kell 11.20 - liiklusõnnetus
Hageri-Ääsmäe tee 2. km-l.
17.02 kell 23.41 - tulekahju
hoones Metsanurme külas.

Viisakusest liikluses
Igapäevaste liiklejatena oleme
tähele pannud, et paljudel autojuhtidel on kombeks kasutada
udutulesid koos lähi- või kaugtuledega ka ajal, mil nähtavus ei
ole halb. Tahame siinkohal
meelde tuletada, et eesmisi udutulesid tohib kasutada kas lähitulede asemel või koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
Juht peab arvestama udutulesid kasutades, et tavaliste teeolude puhul ning pimedas tekib
udutuledega sõiduki ette 10-15
meetri pikkune ja laiune valge
ala. Paljud juhid põhjendavad
udutulede kasutamist sellega, et
nii on hästi näha auto ette ja teeääri. Tõsi ta on, kuid paraku
unustatakse väga oluline nüanss.
Selleks on tõsiasi, et sõidukiirusel 90 km/h liigub sõiduk 25
m/s. Udutulede tugevas valgusvihus näeme päris hästi, mis

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
27.02
25.02
26.02
27.02
28.02

09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
10:00-15:00
09:00-13:00

Väliharjutus
Väliharjutus
Väliharjutus
Laskeharjutus
Väliharjutus

Ennetus- ja menetlusteenistuse
piirkonnapolitseinikud
9kuune poiss ootab paaril päeval nädalas armastavat hoidjat
Männiku külla Tooma teele.
Poole hoiuajast magab. 3aastane lasteaialaps haigustest
taastumise perioodiks. 5569
6852, kerttujanese@gmail.com

REKLAAM

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
21.02 09:00-18:00 Laskeharjutus
22.02 09:00-18:00 Laskeharjutus
25.02 09:00-17:00 Väliharjutus
26.02 09:00-17:00 Väliharjutus

takistus meie sõidukile ette jääb.
Ent tuleb võtta arvesse, et
juhil kulub ohu märkamisest
jala piduripedaalile viimiseks
keskmiselt 0,9-1,0 sekundit,
mistõttu on kokkupõrke vältimise võimalused suhteliselt minimaalsed. Samas on lähituledega sõitja nägemisulatus ja
reageerimisaeg pikemad kui
udutulede kasutajal. Sõiduki
ees olev tugev valgusvoog lühendab juhi nägemisulatust ja
võimet näha teel olevaid takistusi, mida me lähi- või kaugtulesid kasutades märkaksime.
Olgem teiste juhtide suhtes
viisakad ja arvestagem, et valesti reguleeritud või mittesihipärane valgusallikate kasutamine häirib teisi juhte.
Turvalist liiklemist!
HELEN KELO, IVO ROOSIMÄGI

Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge
Jumalasse ja uskuge minusse!
Minu Isa majas on palju
eluasemeid. (Jh 14,1)

Mälestame head
naabrimeest

Avaldame kaastunnet Liilja
Timmerile abikaasa

ELMUR HÜÜPI.

MARDI
surma puhul. EELK Saku
Toomase koguduse kaaslased

Südamlik kaastunne
abikaasale ja lastele.
Perekond Müür

Mälestame seltsingu liiget

Mälestame lahkunud

MART TIMMERIT

ELMUR HÜÜPI

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Valla Diabeetikute
Seltsing

ning avaldame kaastunnet
abikaasa Vaikele ja lastele.
Mäe tänava naabrid Voogma,
Kirisma, Jüriado, Int, Järvela

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

Kuulutused
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Telefon 522
0321, www.arbormen.ee.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 522 0321.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Kasutusluba. Ehitusluba.
Hoonete seadustamine.
Helista 522 0023, Mikk.
Kanarbiku talu müüb korralikke
kuivi küttepuid! Sortimendis
lepp, haab. Pikkus 50 cm. Koos
transpordiga 42 eurot rm!
5373 7294
Müüa kuivi küttepuid, kask 55
€ rm, sanglepp 50 € rm, lepp
45 € rm, puud 40L võrgus 3 €
kott. 5858 8936
Pakun tööd tehnikahuvilisele
pensionärile. Tel 5227485

FMB Invest Grupp OÜ

rendib väikebussi
Citroen Jumpy,
millel on 8 kohta.
Täpsem info
tel +372 524 5747
või fmb@fmb.ee

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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RIIGIKOGU VALIMISED 2015

9. veebruaril toimus viies SakuKiili mälumänguvoor. Selle
võitis 54 punktiga võistkond Nipitirid (Kiili), kes hoidis enda
käes mängu alguses üldjärjestuses neljandat kohta. II-III kohta
jäid jagama Üksnurme (Saku) ja
Paprika (Kiili), mõlemad võistkonnad teenisid 46 punkti.
Jäänud on veel kaks vooru.
Turniiri juhib Üksnurme.

4 KÜSIMUST
 1. Aastatel 1919-20 valmistas Eestile midagi
Pariisis asunud firma “Maiso Arthus Bertraud”.
Mida? Tegu ei olnud relvadega, kuid seos
sõjandusega oli olemas?
 2. 7. USA insener Alfred Fielding ja Šveitsi
leiutaja Mark Chavannes püüdsid 1957. aastal
luua tekstuuriga plasttapeeti, mis oleks kergesti puhastatav. Nende esialgseid katseid ei
krooninud edu. Kiiresti võeti vastu otsus muuta
äpardunud toodang pakkematerjaliks. Oma uue
leiutise baasil moodustasid nad firma Sealed
Air, mis on nüüdseks ülemaailmne 4 miljardilise
aastakäibega kontsern. Mis asi nii leiutati?

 3. Heal lapsel mitu nime. Brasiilias Hull
Maria, Keenias Kümme kümme, Puerto Ricos
mangroovipisarad, Rootsis Metsatäht, Šotimaal
turbaving, USA-s Kuupaiste ja valge välk ning
mäe kaste. Eestiski on sellel mitu nime. Millest
on jutt?
 6. Ei saa me läbi Lätita. Nii ka kahe riigi peaministriteta. Tuleb välja, et viimase 20 aastaga
on olnud mõlemal maal ühenimeline peaminister. Loomulikult ei ole lätlasel Eesti nimi, kuid
tõlkes on tähendus sama. Kes?

VASTUSED: 1. Vabadusristid. 2. Mullikile. 3. Samagonn. 6. Guntars Krasts 1997-08 ja Siim
Kallas 2002-03

Saku taibud
juhivad Kiili ees
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KURTNA
RATSASPORDIKOOL

võtab vastu uusi
huvilisi ratsutama.
Tule ja leia endale
tõeline sõber!
Info:
ratsu@kregleni.ee,
5333 4400, 5807 9330

Eesti ettevõte Older Grupp OÜ, mis on tegelenud 20 aastat
söödakultuuride seemnete müügi ja nõustamisega,

pakub tööd

MÜÜGISPETSIALISTILE
Peamised tööülesanded:
 klientidega suhtlemine ja nende nõustamine
 müügipakkumiste koostamine ja edastamine
 lao arvestuse pidamine
 katseandmete töötlemine ja analüüsimine
 esitlusmaterjalide koostamine
Kasuks tuleb:
 teadmised põllukultuuride kasvatamisest
 põllumajanduslik haridus, selle omandamine või huvi
selle valdkonna vastu
 eesti ja soome keele oskus (kõnes ja kirjas)
 lisaeelise annab inglise ja vene keele oskus
 B-kategooria autojuhiload
 hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook)
Pakume:
 kohest tööleasumist
 osalist või täistööaega
 töökohta Sakus
 töötasu kokkuleppel
 uusi teadmisi ja enesetäiendamisvõimalusi
Palun saatke oma CV ja motivatsioonikiri:
info@oldergrupp.ee või posti teel Üksnurme tee 8, 75501
SAKU.
Lisainfo: www.oldergrupp.ee
* Kuulutus kehtib kuni 23.03.2015. a.

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

 SILMADE KONTROLL
 SILMARÕHU MÕÕTMINE
 PRILLIDE MÜÜK
 PRILLIDE PISIREMONT
 OPTILISED
PÄIKESEPRILLID

11. märtsil 2015
kella 10-st KIISA
RAHVAMAJAS
Silmade kontroll maksab 6 €.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
Vastuvõtule on vajalik
etteregistreerimine.

Info ja etteregistreerimine
telefonil 521 9014

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
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Rõõmsad savitööd raamatukogus

20. veebruar 2015

KUHU MINNA
VEEBRUAR
21. kell 11
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

22. kell 19
Iseseisvuspäeva kontsert Kiisa
Rahvamajas. Vt lk 16

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

24. kell 10.30
Kurtna Kooli saviringi laste tehtud taiesed vallaraamatukogu näitusepoodiumil pakuvad vaataja silmale rohkelt vormi- ja värvirõõmu.
2009. aastast tegutsevat ringi juhendavad õpetajad Ülle Saluveer ja
Maie Härmann. Sel õppeaastal käib ringis 28 õpilast 2. kuni 5. klassini.
Savitöö on populaarne ka poiste hulgas. Maie Härmanni sõnul katsetatakse igal aastal mõne uue tehnikaga: „Sügisel kasutasime vormi kujundamisel looduslikke materjale. Noorematele on tänuväärne ribatehnika proovimine. Laste jaoks on väga olulised värvid. Sel aastal on
meie värvikirevus saavutatud tänu ankoobidele.” Katsetamiste tulemused on põnevad kõigile. Vahel juhtub äpardusigi - mõni töö praguneb, mõni värv ei jää selline, nagu oodatud, mõnel esemel muutub
kuju. „Eks see natuke kurvastab tegijat, aga tuleb leppida, sest selline
see keraamika on - iialgi ei tea, millised üllatused ootavad, kui ahju
avad,” räägib õpetaja. Rõõmus näitus jääb üles kuni 11. märtsini.

XIII Saku suusapäev - Saku
Kolmiku 2015 I etapp Saku
rabametsa radadel. Vt lk 16

24. kell 12
Austushetk mälestuskivi juures Saku mõisapargis. Vt lk 16

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

28. kell 11
Terviseloeng toitumisest ja
liikumisest Saku Huvikeskuses
ruumis 301. Oodatud on lapsed,
noored, pensionärid, lapsevanemad. Tasuta.

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

7. kell 11
Mustkunstietendus Saku Valla
Maja saalis. Illusionist Fred-Erik
Johanson. Pilet 5  eelmüügis huvikeskuses või enne etendust kohapeal. Tel 671 2403, 506 9551

7. kell 19
Volk & Bella „2 neitsit“ - sitdown komöödia Laagri City
kontserdimajas. Piletid 14 ja 16
eurot Piletilevis ja kohapeal.

8. kell 17
Naistepäeva salongiõhtu „Ah
ilma naisteta on kurb maailm...“ Saku Valla Majas. Vt lk 15

9. kell 19
Saku-Kiili mälumängu VI
voor Kiili Gümnaasiumis.

11. kell 15
Saku valla noorsootöö ümarlaud vallaraamatukogu konverentsisaalis Teaduse 1.

13. kell 19
„Kallis õhtu“ - Henn Rebane ja
Tõnis Rätsep kontsertkavaga
Kiisa Rahvamajas.

18. kell 10
Ki-Ku-Ta-Ro pensionäride
ühenduse tervisepäev
Laulasmaal.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus
Kurtna Kooli saviringi tööd –
juhendajad Maie Härmann ja
Ülle Saluvere (kuni 11.03)
„Potatoprint 9 - PIND” - valik
9. Rahvusvahelisel kartulitrüki
festivalil valminud töödest.
„Kaks algust”- Rahvusarhiivi
rändnäitus vabariigi aastapäevaks.
Näitus kõrvutab Eesti iseseisvumise ja taasiseseisvumisega seotud sündmusi dokumentidel ja
fotodel. Vt http://lib.sakuvald.ee

Käsitöötegijad,
siit nurgast ja sealt nurgast kokku!
Ahoi, ootame infot kõigi Saku valla käsitöötegijate
kohta, soovime teada, kes millega tegeleb, kus tegeleb
ja millised on käsitöötegijate suuremad väljanäitused ja
ettevõtmised. Millised käsitööseltsid, -klubid ja muud
ühendused milliseid käsitöötube, koolitusi ja laatasid
korraldavad? Palun andke endast teada Saku Vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist
Anne-Ly Suvile telefonil 6712 449 või e-posti aadressil
annely.suvi@sakuvald.ee. Soovime kaardistada kõik
käsitööga tegelevad inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid, et koostöös leida rohkem väljundeid ja et teie
kaunis töö jõuaks rohkemate inimesteni. ANNE-LY SUVI

Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis
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