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ehitab
Millist luba
milline ehitis
vajab? Lk 2-4

Millest unistavad valla
lapsed – Sakus võiks
olla puldiautode rada,
lõbustuspark, kleidipood ja üks
loss. Lk 7

Saku pritsimehed said 5aastaseks

Kui viis aastat tagasi sai Saku raamatukogus kokku hulk inimesi, kes Saku turvalisuse pärast südant valutasid, ei olnud neil muud
kui õhin tegutseda. Tänaseks on Saku Priitahtlikest Pritsimeestest saanud meeskond, kes teeb pea 100 väljasõitu aastas ja saab
poseerida kahe hästi varustatud masina taustal. Foto: Mariken Nikker

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
4. detsembril 2015

Mis võiks olla Saku valla Aasta Tegu?
Igal aastal tehakse vallas suuri, huvitavaid, kasulikke, südamlikke, olulisi, positiivseid tegusid. Et
tegude tegijaid tänada ning väärt ettevõtmistest
ka kõigile teistele teada anda tunnustatakse järgmisest aastast alates aasta tegijaid auhinnaga
Aasta Tegu. Aasta Tegu 2015 saaja otsustad sina.
Selleks esita oma ettepanek valla veebilehel oleva
vormi kaudu või täida leheküljel 5 olev kupong ja
toimeta see vallavalitsuse kantseleisse Teaduse 1
11. detsembriks.

Lk 5

Lk 10
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Mitmel pool Sakus on just viimasel aastal hoogustunud ehitustegevus: kerkivad
kortermajad ja valmivad taristud elamukruntidele. Enne kopa maasse löömist
kulub hulk aega paberimajanduse kordasaamiseks, mistõttu on neil, kes
kevadel soovivad ehitama hakata, just nüüd õige aeg asjaajamisega alustada.

ehitab

Linsi elurajoon

Saku alevikus on käimas kaks vähemalt Saku
mõistes suurt elamurajooni ehitust.
Juuliku külas Talu tee ääres asuvas Linsi
elamurajoonis on teed ja trassid valmis,
krundid omanikud leidnud ja viis neist alustanud juba ka ehitust. Maatüki endise omaniku ja arendaja Tuuli Merimaa väitel on
müügis veel vaid ridaelamu krunt. „Sellele
koostatakse praegu projekti ning pärast projekti valmimist saab osta ridaelamut juba
bokside kaupa,“ rääkis Merimaa, kelle sõnul
on elurajooni kokku sattunud väga üksmeelne ja tegus seltskond, kes planeerivad koos
juba ka ühismaa kasutust. „Ehitus on hoogsalt käima läinud ja aasta pärast peaks pea
kõik majad ka valmis olema.“ Vana talu nime
kandvasse elamurajooni kerkib 14 ühekordset eramut ja 1 viie korteriga ridaelamu, mis
tänu krundi suurele kaldele on lõuna poolt
vaadates 2-, põhja poolt vaadates aga 3-korruseline. Lisaks elamutele on rajooni jäetud
ka pargialad.

Männimaa elurajoon
Teine rajatav elamurajoon on Nurme tänava
suusamäe kõrvale jääv Männimaa elamurajoon, kuhu ehitatakse välja 21 ühepereelamu
krunti (1500–1786 m²) ning 1 paariselamu
krunt (2909 m²). Arendaja Arco Vara esindaja
Aivar Kaljulaidi sõnul edenevad tööd tähtajaliselt: torud ja juhtmed on kõik juba maa
all ja praegu pannakse teedele asfalti, lähiajal
hakatakse paigaldama valgustust. Iga krundi
piirile on toodud Eesti Energia elektriliitumispunkt, Elioni sidekaablid, AS Saku Maja
ühisvee- ja kanalisatsioonitrass, sademevee
kanalisatsioon ning dreen. „Hiljemalt

Männimaa

Saku

kevadel peaks asi olema nii kaugel, et omanikud saavad maju ehitama hakata,“ lubas
Kaljulaid, kelle sõnul on 4 kinnistut juba
müüdud ja 2 broneeritud. „Helistatakse kogu
aeg, huvi on.“

Uusmäe 2

Vaevalt sai Saku veeres asuv esimene Uusmäe elamurajooni kortermaja valmis, kui juba kerkib teine. Ehitustööd käivad varavalgest hilisõhtuni ning seda ka puhkepäevadel.
Saku Korterid OÜ juhatuse liikme Peeter Oja
sõnul on esimesest majast müümata veel vaid
üks neljanda korruse suur korter, kuid käed
on löödud juba viie uue maja korteri omanikuga. Oja sõnul näitavad esimese maja esimesed küttearved, et hoone on hästi soojustatud – küttele kulub 2-3-toalisel korteril veidi üle 20 euro kuus. Ehitatavas kortermajas
on populaarsemaks osutunud just 4. korruse
korterid, millest on saada veel vaid kaks.
Kokku on majas 34 1-4-toalist korterit. Ehitaja OÜ Nordecon Betoon on lubanud maja
valmis ehitada 31. juuliks.

Saku kirik
Pea neli aastat tagasi sai Saku Sõnumitest
lugeda, et Sakku kerkib kirik. Tänaseks on
projekt nii kaugele jõudnud, et ehitusluba on
juba käega katsuda. EELK Saku Toomase
koguduse juhatuse esimehe Juhan Talpsepa
sõnul saab kiriku projektiga edasi liikuda pärast seda, kui ehitusluba käes on. Parandustega projekti esitas kogudus valda sel nädalal. „Meie koostööpartneriteks on kolm sõpruskogudust Soomes, lisaks ka Inglismaal,
Saksamaal ja Norras. Ka Soome kristlike ärimeeste ühing on lubanud ettevõtmist rahastada,“ rääkis Talpsepp umbes 950 000 eurot
maksma minevast ehitisest. Kirikul on pinda
728 m2, kohti kirikusaalis on 105. Võrreldes
esialgse projektiga on valla arhitekti soovitusel muudetud torni kujundust – rist on nüüd
torni otsas ja tuleb paremini esile. Projekti on
koostanud arhitekt Juhan Põld Kalle Rõõmuse arhitektuuribüroost.

Mõisapargi metsamaja
Peale arenduste on keset Sakut ka kaks taandarendust ehk kaks kolemaja – Saku mõisa
pargis asuv nn metsamaja ja Juubelitammede
tee ääres olev vana näitusepaviljon.
Metsamaja viimased asukad olid sotsiaalkorterite elanikud. Pärast nende väljakolimist puhkes aga mullu 10. oktoobril hoones
tulekahju ja nüüd on maja nii õnnetus seisukorras, et ei jää üle muud kui see lammutada.
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Vastava loa on andnud muinsuskaitseamet
ning vallavalitsus kuulutab veel sel kuul välja
hanke hoone lammutaja leidmiseks.

Näitusepaviljon



Näitusepaviljoni kinnistule on kehtestatud
detailplaneering, mille kohaselt võib sinna
ehitada ühe korter- ja ühe ärimaja. Esialgu ei

kerki sinna kumbagi. Mõni aasta tagasi tuli
projekti arendaja Anti Kalki ja vallajuhtide
vahel jutuks võimalus ehitada ärihoonesse
uus Saku tervisekeskus. „See oleks olnud
kõige parem plaan nii meile, valla juhtidele
kui ka elanikele – asukoht on selleks parim
võimalikest ja kommunikatsioonid on olemas,“ leidis Kalk, kes lootis kaks aastat, et
tervisekeskuse mõttest saab ikka asja. „Nüüd

EI

Kas tegemist on
ehitusloa kohustusliku
tegevusega?

saame aru, et see oli lihtsalt raisatud aeg ja
eks me peame hoone sisu ümber mõtlema ja
uut investorit otsima. Mis projekti me esitada
saame, kui ei tea, kes ja mida seal tegema
hakkavad? Seni ei kerki aga ka kortermaja,
sest kes see ikka üle risuhunniku sinna kolida
tahab. Võib juhtuda aga, et see koht lihtsalt
haihtub maakeralt, aeg teeb paiga tühjaks ja
sinna ei tule midagi.“ VICTORIA PARMAS

Millist luba milline
ehitis vajab?

JAH

Tutvu üldplaneeringuga (ÜP)
Kas tegemist on detailplaneeringu
koostamise kohustusega alaga?

EI

või

või

kui VV kaalutlusotsusena ei ole
vajalik DP
koostamine

kui soovite
täpsustada DP
seatud
tingimusi

Esita
projekteerimistingimuste (PT)
taotlus - detailplaneeringu
koostamise
kohustuse
puudumisel,
tasu riigilõiv (RL)

Esita
projekteerimistingimuste (PT)
taotlus - detailplaneeringu
koostamise
kohustuse
puudumisel,
tasu riigilõiv (RL)

Esita
projekteerimistingimuste (PT)
taotlus - detailplaneeringu
olemasolul,
tasu riigilõiv (RL)

Saku VV koostab
ja annab PT

Saku VV koostab
ja annab PT

Saku VV koostab
ja annab PT

JAH

EI

Kas on kehtestatud
detailplaneering
(DP) ja kas see
vastab soovitud
ehitisele?

JAH

Esita DP
algatamise avaldus
Saku VV algatab
ja annab
lähteseisukohad
DP koostamiseks
Detailplaneeringu
koostamine
Saku VV
kehtestab DP

Ehitusprojekti koostamine

või

Esita ehitusteatis
(ET) koos
ehitusprojektiga

Teavitamiskohustus
puudub
(ehitisealuse
pinnaga
0-20 m2 ja
kuni 5 m
kõrge)

Esita ehitusloa (EL) taotlus koos
ehitusprojektiga, tasu riigilõiv (RL)

Saku VV annab EL
Esita ehituse alustamise teatis

EHITAMINE
Ehitustööd on valmis
Esita kasutusteatis (KT) koos
täitedokumentatsiooniga

Esita kasutusloa (KL) taotlus koos
täitedokumentatsiooniga, tasu riigilõiv (RL)
Saku VV annab KL

ÜP - ÜLDPLANEERING; DP - DETAILPLANEERING; PT - PROJEKTEERIMISTINGIMUSED;
EL - EHITUSLUBA; ET - EHITUSTEATIS; KL - KASUTUSLUBA; KT - KASUTUSTEATIS; RL - RIIGILÕIV
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Tutvu üldplaneeringuga
Juulist 2015 kehtima hakanud uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus on muutnud
toiminguid ehitustegevuse valdkonnas. Inimesel, kes ei ole seotud ehitusvaldkonnaga,
on tihti raske orienteeruda muutuvas seadusandluses ja aru saada spetsiifilistest erialastest mõistetest. Mis on üldplaneering,
mis detailplaneering? Kus on tiheasustusala, kus hajaasustus? Millal on vaja koostada detailplaneering, millal piisab projekteerimistingimuste taotlemisest ja millal ei ole
vaja projekteerimistingimusi taotleda? Kui
on soov kevadel ehitama hakata, on mõistlik
juba täna asjaajamisega peale hakata. Millest alustada?
Kõigepealt soovitame tutvuda Saku
valla üldplaneeringu või Saku aleviku ja
lähiala üldplaneeringuga valla kodulehel. Üldplaneeringust saab teada, kas maaüksus asub hajaasustusega alal või tiheasustusega alal. Tiheasustusega ala on üldjuhul
detailplaneeringu koostamise kohustusega
ala. Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel, üldjuhul hajaasustusega
aladel, tuleb ehitusõiguse saamiseks taotleda projekteerimistingimused.

Ehitise suurus
Ehitusseadustik liigitab hooned ehituslike
parameetrite järgi: ehitisealuse pinnaga 020 m² ja kuni 5 m kõrgeteks; 20-60 m² ja
kuni 5 m kõrgeteks; 0-60 m² ja üle 5 m kõrgeteks ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga
hooneteks.
Ehitusluba tuleb taotleda 0-60 m² ja üle
5 m kõrgete ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga hoonete püstitamiseks, laiendamiseks
üle 33% ja lammutamiseks.
Ehitusteatis ja ehitusprojekt tuleb esitada 20-60 m² ja kuni 5 m kõrgete hoonete
püstitamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks ja lammutamiseks ning 0-60 m² ja
üle 5 m kõrgete ning üle 60 m² ehitisealuse
pinnaga hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33%. Ehitusteatise puhul ei
ole eelnevalt vaja taotleda projekteerimistingimusi.
Projekteerimistingimused on vajalikud
ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti
koostamiseks.
Enne projekteerimistingimuste taotluse
esitamist soovitame tulla vallavalitsuse
arhitekti Leho Vilu vastuvõtule.

Detailplaneering
Kui tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alal asuva maaüksusega,
tuleb välja selgitada, kas alale on kehtestatud detailplaneering või on ehitusõiguse
saamiseks vajalik algatada detailplaneering.
Infot detailplaneeringute kohta saab Saku valla geoinfosüsteemist Evald, mis on
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kättesaadav valla kodulehel. Täpsema
info saamiseks soovitame konsulteerida
planeeringuspetsialisti Priit Alekase või
vallavalitsuse arhitekti Leho Viluga.
Kui on olemas kehtiv detailplaneering ja
seal seatud tingimused on sobivad ehitise
projekteerimiseks, tuleb nende alusel koostada soovitud ehitusprojekt. Kui aga tingimused ei ühti soovitud kavaga, on võimalus
detailplaneeringut täpsustada projekteerimistingimustega. Seda aga piiratud ulatuses
ja ehitusseadustikus määratud tingimustel.

Projekteerimistingimused
Vastavalt planeerimisseadusele võib vallavalitsus detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel, arvestades väljakujunenud olukorda, anda projekteerimistingimused ka ilma detailplaneeringut koostamata, kuid seda kaalutakse igal konkreetsel
juhul eraldi. Põhimõtteliselt on selline lihtsustatud võimalus antud olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks või laiendamiseks, kui ehitis sobitub
mahuliselt ja otstarbeliselt piirkonnas väljakujunenud keskkonda ning ei ole vastuolus
üldplaneeringus määratud tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja ka
kõiki teisi ehitustegevust puudutavate toimingute taotluste vormid on kättesaadavad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tuleb
tasuda Saku Vallavalitsuse arvelduskontole
riigilõiv 25 eurot. Info www.sakuvald.ee/
riigiloivu-tasumine.
Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel esitatud projekteerimistingimuste taotluse menetlemisel koostab
vallavalitsuse arhitekt projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta eelkõige elektroonilise arvamuste kogumise ja
eelnõu kooskõlastamise ning vallavalitsus
annab välja projekteerimistingimused 30
päeva jooksul taotluse esitamise päevast
arvates.
Detailplaneeringu olemasolul esitatud
projekteerimistingimuste taotluse puhul
korraldatakse üldjuhul avatud menetlus,
kus lisaks puudutatud isikute ja asutuste arvamuste ja kooskõlastuste kogumisele pannakse eelnõu välja tutvumiseks vallavalitsuse stendile ja kodulehele ning vallavalitsus annab projekteerimistingimused välja
60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.
Täiendavate selgituste saamiseks palume pöörduda vallavalitsuse arhitekti Leho
Vilu poole vastuvõtuaegadel esmaspäeviti
9-12 ja kolmapäeviti 15-19.
MAIRE LAUR,
ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
LEHO VILU, arhitekt

Informatsioon
detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 17.11.2015 korraldusega
nr 956 kehtestati Saku valla Saku aleviku
Rebasesaba (katastritunnus: 71801:001:
0117) kinnistu detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga jaotatakse
Rebasesaba kinnistu kokku neljaks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Elamumaa kruntidele, mille maksimaalne täisehitusprotsent on 20, on võimalik rajada igaühele üks üksikelamu või üks kaksikelamu. Samuti on võimalik igale elamumaa
krundile rajada kuni kaks abihoonet. Üksikja/või kaksikelamute maksimaalne kõrgus on
9 m ning abihoonetel 6 m. Detailplaneering
on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Vt www.sakuvald.ee/et
/detailplaneeringute_avalikust

Informatsioon
projekteerimistingimustest
Saku Vallavalitsusele on 11.11.2015 esitatud
projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul üksikelamu püstitamiseks Saku vallas Saku alevikus Õuna tn 20
kinnistul. Tegemist on Saku Vallavalitsuse
13.01.2004 korraldusega nr 25 kehtestatud
Nurme krunt 24 kinnistu detailplaneeringuga. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1
korraldatakse projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena.
Alates 23.11.2015 kuni 06.12.2015 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 www.sakuvald.ee/projekteerimis
tingimuste-avalikustamine

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
20.11
09:00-16:00
Laskeharjutus
23.11
09:00-17:00
Laskeharjutus
23.-26.11* 09:00-18:00
Välilaager
24.11
09:30-15:30
Laskeharjutus
25.11
09:00-17:00
Laskeharjutus
25.11
10:00-17:00
Laskeharjutus
26.11
10:00-16:00
Laskeharjutus
27.11
10:00-14:00
Laskeharjutus
27.-28.11* 17:00-15:00
Välilaager
* Pidev kestvus. Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse kinni Saku valla avaliku
korra eeskirjas sätestatud piirangutest. Vajadusel teostab Päästeamet demineerimistöid.
Tel: 503 4102; harjutusvali.mil.ee; e-post:
kv.tvj.manniku@mil.ee
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KRISTI JÕELEHT
10. novembri istungi päevakorras oli 10 punkti.
Otsustati hüvitada sügava
puudega lapse transpordikulud
sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 01.10.–31.12.2015 vastavalt esitatud teekonnalehele.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Üksnurme
külas Tänavaotsa kinnistul ja
Kasemetsa külas Aprilli põik 24
kinnistul.
Pikendati 1 ettekirjutuse täitmise tähtaega (ehitiste seadustamine).
Anti kasutusload üksikelamutele Kiisa alevikus Asula tn 5
kinnistul, Roobuka külas Silikaadi tee 10 kinnistul, Saue külas Ville kinnistul ja Tõdva külas Karuvälja kinnistul ning laoja tootmishoonele Tänassilma
külas Tänassilma tee 33 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 8 jäätmevaldajat.
Sookaera-Metsanurga külas
asuva Suurekärdi katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele
määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
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Kasemetsa külas asuva Raili
katastriüksuse maa kasutamise
sihtotstarbeks määrati elamumaa.
Üksnurme külas asuvate
Krookuse tee katastriüksuse
maa kasutamise sihtotstarbeks
määrati transpordimaa ja Krookuse pumbajaama katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarbeks määrati tootmismaa.
Määrati Rahula külas Ristikivi maaüksusel asuva elamu
teenindamiseks vajalik maa,
katastriüksuse sihtotstarve ning
nõustuti nimetatud maa riigi
omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
Kinnitati Saku vallale kuuluva hoonestatud Poku kinnistu
suulise enampakkumise tingimused.
Otsustati loobuda 1 kinnistu
ostueesõigusest.
17. novembri istungi päevakorras oli 17 punkti.
Riina Hermlinile väljastati
müügipiletid 01.04.–30.09.
2016 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal taimedega kauplemiseks.
Kiisa Rahvamaja suleti seoses rahvamaja kolimisega uutesse ruumidesse 24.–30.11.2015.
Saku Valla Noortekeskus
Kiisal suleti seoses noortekeskuse kolimisega uutesse ruumi-

Mis võiks olla
Saku valla Aasta Tegu?
Igal aastal tehakse vallas suuri, huvitavaid, kasulikke,
südamlikke, olulisi, positiivseid tegusid. Et tegude tegijaid
tänada ning väärt ettevõtmistest ka kõigile teistele teada
anda tunnustatakse järgmisest aastast alates tublisid tegijaid auhinnaga Aasta Tegu.
Aasta Tegu 2015 saaja otsustad sina. Selleks esita oma
ettepanek valla veebilehel oleva vormi kaudu või täida
kõrvalolev kupong ja toimeta see vallavalitsuse kantseleisse 11. detsembriks.
Auhinna Aasta Tegu võib saada kas üksikisik, isikute
grupp, asutus, ettevõte või organisatsioon, kes on teinud teo,
mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Sakule kui paikkonnale tuntust.
Kui ettepanekud kokku kogutud, avalikustab vallavalitsus
need hääletamiseks valla veebilehel ja Saku Sõnumites. Enim
hääli saanud teo tegija(te)le annab mälestuseseme üle vallavolikogu esimees iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldataval üritusel 23. veebruaril 2016.

desse 23.–30.11.2015.
Kinnitati Saku Valla Noortekeskuse lahtiolekuajad jõulude
ja aastavahetuse perioodil:
noortekeskus on külastajatele
avatud 28.-29.12.2015, suletud
22.-23.12 ja 30.–31.12.2015.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse lahtiolekuajad jõulude
ja aastavahetuse perioodil: spordikeskus on avatud 23.12 ja
31.12.2015 kella 6.30–14, suletud 24.–26.12.2015 ja 01.01.
2016.
Saku Valla Majas 30.12.2015
toimuva aastalõpupeo piletihinnaks kehtestati 15 eurot eelmüügist ja 20 eurot 30.12.2015 ostetuna.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Kasevälja
kinnistul.
Anti ehitusload garaažihoone püstitamiseks ja kõrvalhoone
lammutamiseks Tagadi külas

Seoses uude majja,
Kiisa vabaajakeskusesse
kolimisega on novembri
viimasel seitsmel päeval
suletud nii Kiisa rahvamaja kui Kiisa noortekeskus. Sel perioodil ei
toimu Kiisal ühtegi
huviringi.

Raadiku kinnistul, üksikelamute püstitamiseks Metsanurme
külas Nurga tee 6 ja Nurga tee
6B kinnistutel.
Pikendati 1 ettekirjutuse täitmise tähtaega (ehitise seadustamine).
Kehtestati Saku alevikus Rebasesaba kinnistu detailplaneering.
Anti kasutusload Jõgisoo antennimastile Rahula külas Sokamasti kinnistul, elamule Saku
alevikus Asula tn 31 kinnistul,
Kivisalu tee reoveepumplale
aadressil Saku alevik, Kivisalu
tee.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Kirsiõie tee 4 kinnistul.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 11.08.2015 korraldus nr 695 „Õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamine“.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Nõustuti Triumph Roof
Commercial OÜ jäätmeloa taotlemisega olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena
Harjumaal ja Tallinnas.
1 isikuga sõlmiti munitsipaalkorteri tähtajatu üürileping.
AS-ile Ober-Hausi Kinnisvara anti õigus paigaldada 4 m2
suuruse pindalaga reklaamkandja arvates 11.11.2015–
11.11.2016 Saku alevikus Teaduse tn 11 asuvale hoonele.

SakuvallaAastaTegu2015

MINUNIMI
KONTAKT
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Sakus
tegutsevad
kodutütred ja
noorkotkad
Alates oktoobrist tegutseb Saku
gümnaasiumis Harju maleva
Männiku malevkonna Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Saku
rühm. Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja
tegutsemisvõimalusi isamaalise
kasvatustöö kaudu. Koondused
toimuvad kord nädalas reedeti
Saku Gümnaasiumi aulas kahes
grupis: nooremad (algklassid)
kl 13-14 ja vanemad kl 14-15.
Esimese
üritusena
osalesid 21
last Harju
maleva sügislaagris
Kolgal.
Õpe toimubki meil koonduste, laagrite (vähemalt 4 laagrit
aastas), õppeväljasõitude vormis. Sellel kuul on plaanis korraldada õppeväljasõit, mille
käigus tutvutakse Kaitseväe
laevastiku üksuse tuukrigrupi
tegemistega. 5. detsembril toimub aga talvepäev.
Kõik huvilised on teretulnud
ja meiega on võimalik liituda
kogu aeg, selleks tuleb lihtsalt
kohale tulla.
Info ene.ahas@ahas.ee või
Facebookis Saku Kodutütarde
ja Noorte Kotkaste rühm.
ENE AHAS
Saku KT ja NK rühmavanem
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Kujundkulgemine Saku valla teedel
VAIKE PÄHN

M

eie, liikumispuudega
isikute eneseabirühm
Varsakabi tegime oktoobri viimasel nädalal teoks
oma pea pool aastat kestnud
unistuse liituda GPS art Matkakunst seltskonnaga. Selleks pole muud vaja, kui kaardile üks
meelepärane kujund teha,
Sports Tracker äpp telefoni lisada ja joonist pidi liikuma minna.
Ettevalmistustöid tehes märgiti Saku aleviku teedele kaks
marsruuti. Üks kujutas istuvat
koera, mille ninaots vallamaja
juures olevat ringteed nuuskis ja
saba Tammemäe bensiinijaama
taha ulatus. Teisel joonisel laiutas matkaradadest Pähklimetsa
teeni Arraku taieste ilmega orav.
Töösse läks esimene variant,
mida 18 hakkajat vanderselli
päikeselisel kolmapäeval ühiselt läbima asusid.
Kui harrastajad nimetavad
sellist liikumist jalgadega joonistamiseks, siis meie sõnastasime ta grupi eripära arvestades
kujundkulgemiseks. Peale mõne toreda abilise kasutas enamik
retkelisi liikumiseks abivahendeid: ratastoole, 3rattalisi jalgvõi tõukerattaid, rulaatoreid.
Teekonnal valitsenud õhinat,
rõõmsat meeleolu, jutuvada ei
ole võimalik kirjapildis edastada. Mitmed tunnistasid, et pole
varem mõnda teele jäänud piirkonda sattunudki. Toredust lisasid veel Päästekeskuse teel meile helkureid ja ohutusnõuandeid
jaganud politseinikud.

11.09 km pikkuse koera joonistasid Saku kulgejad GPSiga
kaardile 2 tunni ja 56 minutiga,
keskmiseks kiiruseks 3,8 km/h.

Kahjuks varjutas meie rõõmu kogemuste puudumise tõttu
pildistamispeatustes ununenud
mobiilivajutused. Hiljem avastasime, et meid jälgiv satelliit
karistas seda katkendliku ku-

jundi jäädvustamisega ja sirgete
ühendusjoonte tõmbamisega
hooletuskohtade vahele. Kuna
saadud joonis ei ühtinud meie
hoolikalt läbitud trajektooriga,
otsustati matkajärgset hernesuppi süües väiksem esindusgrupp korduskatsele saata. Tuttav 11 km pikkune tee saigi järgmisel päeval vähem kui 3 tunniga korralikult läbitud ja tulemus uhkusega internetti lisatud.
Saime võrratu kogemuse,
mida teistelegi soovitame. Sakus on palju tervisekõndijaidjooksjaid. Veidi eelnevat nuputamist ja liikumine saab lisaväärtuse, mida on vahva hiljem
vaadata ning teistelegi jagada.

Valla teenetemärgid ja ettevõtlusauhind ootavad jagamist
1. detsembriks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla valla teenetemärkide ja ettevõtlusauhinna väärilised.
Saku valla teenetemärgid (kuld- ja hõbemärk) ning ettevõtlusauhinna annab Saku Vallavolikogu esimees üle
iseseisvuspäeva kontsertaktusel 23. veebruaril 2016. aastal.
KULDMÄRK antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest.
Kuldmärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri,
majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.
HÕBEMÄRK antakse füüsilisele isikule auavaldusena Saku vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Hõbemärgi
andmise aluseks võib olla isiku töö, looming või panus, mis on toonud märgatavat kasu kultuuri, majanduse või muu
valdkonna arendamisele Saku vallas.
ETTEVÕTLUSAUHIND antakse ettevõtjale, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud
positiivselt piirkonna arengut. Ettevõtlusauhind antakse Saku vallas välja esimest korda.
Ettepanekuid tunnustamiseks võib esitada igaüks. Saku valla tunnustamise kord ja taotlemise vorm on valla
kodulehel www.sakuvald.ee/traditsioonid. Ettepanekud esitada taotlusvormil aadressil saku@sakuvald.ee või Saku
Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku 75501.

7

20. november 2015

Päikesekillu
laste ettepanekud valla
arengukavasse
VICTORIA PARMAS

I

ga aasta 26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, sest just sellel kuupäeval 1918. aastal andis esimene
Eesti rahvaesindajate omavalitsusorgan Maapäev välja määruse Eesti kodakondsuse kohta.
Mis imeloomad on kodanik,
rahvaesindaja ja omavalitsusorgan, seda tulevad kodanikupäeval vallavalitsusse uurima Päikesekillu lasteaia Meelespea ja
Pääsusilma rühma lapsed. Enne
aga joonistas iga laps paberile
selle, mis tema arvates Saku vallas veel puudu on. Oma joonistused võtavad lapsed vallamajja
kaasa ning kohtumisel vallavanem Tiit Vahenõmmega saavad
nad oma soovidest rääkida. Ehk
on neist abi järgmise valla arengukava koostamisel. Millest
lapsed siis unistavad?
Rasmus: Sakus säästuka juures võiks olla draakonimuuseum, kus saaks vaadata isetehtud dinosauruse robotit.
Kaja: Mina joonistasin oma
kodumaja. See võiks olla teistsugune, minu aken võiks olla
eespool, et ma näeksin Selverit.
Katriin: Meil võiks kuskil
Saku lähedal olla Soome lõbustuspark. Seal võiks olla Ameerika mäed ja tavalised kiiged
võiksid olla, aga kolm tükki
ühes kohas, et ei peaks seisma
järjekorras. Lõbustuspargis
võiks olla veel sellised asjad,
mis on ringi moodi ja hoiavad
ühtesid kaste kinni ja inimesed
lähevad siis sinna sisse ja see
hakkab keerlema. („Kas okseratas?“ proovis rühmakaaslane arvata.) See oleks rohkem selline
karusselli moodi.
Sten-Markus: Sakus võiks olla Tenerife mägi, selline suur
mägi, mille otsa saaks ronida.
Sealt saaks palli alla lüüa ja
talvel kelguga sõita. Seal oleksid

Fotod:

„Mina soovin, et Sakus saaks sõita kuumaõhupalliga. Neid võiks olla kaks tükki,“ ütleb Meelespea rühmas
käiv Merily, kes unistab, et saab ükskord ka ise proovida, kuidas on koos lindudega taevas lennata. „Ma
joonistasin linnule sabasuled ka, need paistavad sealt pea tagant.“

„Sakus võiks olla teletorn, kino, kirik ja loomaaed. See kollane siin on
kaelkirjak,” kirjeldab Pääsusilma rühmas käiv Uku oma visiooni.

sugused taksod, et eest oleks allpool ja tagant oleks üleval ja et
seal sees saaks tagurpidi ka istuda nagu Londonis.
Björn Martin: Saku lõpu poole võiks olla spaa, kus oleks siuke toru, et lased sealt alla, ja väike putka, kus saab süüa, ja nii
suur bassein nagu Taanis.
Jan Patrik: Siin võiks olla
auto, mis sõidab kaupadega ja
viib need sinna majja, kus sorteeritakse need ära ja seal katuselt lähevad need siis lennuki
peale ja viiakse majadesse.
Maja peale oleks kirjutatud 007,
sest nii mitme kauba, kuni sajani, kohaletoimetamiseks on see
ette nähtud.
Sebastian: Mina joonistasin
kiriku, sest minu vanaisa käib
kiriku katusel seda palli sealt
alla võtmas. Sakus võiks ka kirik olla.
õige rohkem unistatigi
lõbustuspargist, loomaaiast, kirikust, mängumajast ja transpordikeskustest, olgu
selleks siis lennuväli, kosmovõi autodroom. Neid soovis Sakku mitu last. Veel sooviti neljarattalist jalgratast; muuseumit,
kus oleksid ainult kalad; meremuuseumit, kus oleksid sellised
laevad, kuhu saaks sisse minna;
kleitide poodi; valgusfoori, et
teaks, millal minna, ja randa
(peaksime lihtsalt Saku suurema
merega ühendama); puldiga
autode rada; bowlingut; lossi,
kus elaksid sõjalased, kes ei lase
pahasid sisse; jalgpallistaadionit, millel oleksid teistsugused
väravad - sinimustvalged.

K

Kolm Pääsusilma sõbrannat Emma, Herta ja Inger Lee unistavad neljarattalisest jalgrattast, mänguasjapoest, kus on kaisukad ja laulvad
mänguasjad ja igasugused mänguasjad, ning restoranist, kus on
mängutuba ja kus ei ole menüüsid, vaid saad minna kööki ja kõike ise
võtta. Laste pildid on näitusel vallamajas istungite saalis.

inimesed, kes valvaksid lapsi, et
nad ei sõidaks vastu aeda, kui
ema-isa poes on. Kui keegi tahab

lapse ära röövida, siis selleks on
seal koer, kes tunneb lõhna.
Ahti: Sakus võiks olla teist-
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Pisikesed beebid said kingiks „Pisikese
VICTORIA PARMAS

J

uba kolmandat korda sel aastal korraldas Saku vallavanem Tiit Vahenõmm vastuvõtu valda sündinud beebidele
ja nende peredele. Saku mõisasse olid 12. novembril selleks puhuks kutsutud 40 uut Saku valla
kodanikku - 23 poissi ja 17 tüdrukut, kes on sündinud ajavahe-

mikus aprillist oktoobrini.
Vallavanema vastuvõtuga tähistatakse pidulikult laste sündi
juba 2005. aastast alates ning
traditsiooniliselt sai ka seekord
iga laps kingituseks Saku valla
logo kujulise hõberipatsi. Selle
aimatav linnupesakasti motiiv
sümboliseerib kodu looduse
keskel, jäädes lapsele meenutama tema sünnipaika, kui ka eda-

sine elu ta Sakust eemale viib.
Esimest korda sai seekord
aga iga laps Saku vallaraamatukogult raamatu „Pisike puu“.
Raamatukinkimise projekti on
algatanud Eesti Lastekirjanduse
Keskus ja Kultuuriministeerium.
Vallavanem rääkis beebidega
peredele, millised arengud ootavad järgnevatel aastatel ees las-

teaiakohtade osas. „Järgmisel
aastal peaks algama Päikesekillu lasteaiale juurdeehituse rajamine. Lisaks pakub Saku vald
1,5-3aastastele lastele kohti lastehoius,“ rääkis Tiit Vahenõmm.
Vastuvõtul esinesid õpetaja
Sirje Oja ja Kaili Tšernovi laulu- ja tantsulapsed Terakese lasteaiast, rõõmustades publikut
ilmeka kontserdiga.

Kes on andnud laulule väikse sõrme, sellelt

Tuljak pälvis koorikonkursil Hispaanias kaks hõbediplomit.
 Viimsi jazzpopfestivalil 2014. Fotod: erakogu

Saku segakoor Tuljak
on tegutsenud 45 aastat
ja kõik on oodatud
laupäeval, 21. novembril
kell 19 Saku mõisa
tähistama valla esinduskoori sünnipäeva.

45 aastat tagasi tuli toonasel
Saku kooli muusikaõpetajal,
mitmekülgsel loomeinimesel ja
dirigendil, endisel soomepoisil
ja poliitvangil Ottniell Jürissaarel mõte kutsuda Sakus kokku
segakoor. Hea mõte leidis vastukaja ja algusaastatel laulis

kooris kuni 90 lauljat. Koori
toetas Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut. Nüüdseks on
kooris laulnud mitu põlvkonda
ja ligi 300 lauluhuvilist nii Saku
vallast kui mujalt. Hetkel kuulub koori, mida toetab Saku
vald, 30 inimest paljudelt elualadelt, koori dirigendid on
Sven Peterson ja Eliise Sakarias.
Igal hooajal valmistatakse ette
vähemalt kaks kava nii vaimuliku kui ilmaliku repertuaariga.
Advendiajal antakse 2-3 kontserti Tallinna ja Eesti teistes kirikutes, samuti toimub traditsiooniline jõulukontsert Sakus.
Hooaja tippsündmus on koori
kevadkontsert, kuhu kaasatakse
erinevaid professionaalseid esinejaid ja kollektiive. Tuljak on
ka Saku laulupäevade peategelane algusest, 1971. aastast peale. Koori kõrgeim eesmärk on
iga viie aasta järel pääseda üldlaulupeole – seni on see alati õn-
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puu”
 Peale hõberipatsi sai iga laps
Saku vallaraamatukogu juhatajalt
Ene Loddeselt
kingiks ka raamatu „Pisike puu“
 Saku valda
sündinud laste
päeva vastuvõtt
lõppes ühispildi
tegemisega.

võtab ta kogu südame...
Koori dirigendid läbi aastate:

Slovakkias, Itaalias, Tadžikistanis,
Usbekistanis ja Taga-KauOttniell Jürissaar 1970–1991
kaasias.
2012. aastal osales koor
Rein Tali
1971–1998
konkursil Calellas Hispaanias,
Aili Brett
1991–1997
Urmi Sinisaar
1997–2007, 2010–2011 kus saadi kaks hõbediplomit.
Sünnipäevakontserdi kava
Pille Ruul
1998–2004
on
mitmekesine. Selles on pariKerlin Alet
2004–2006
maid laule mõne viimase aasta
Jaanus Väljaots 2007–2010
kontserdikavadest: ajatu Veljo
Kristina Kodas 2010–2015
Tormis ja varasem eesti kooriSven Peterson 2007–2010, 2011–
klassika, autorid G. Ernesaks, T.
Vettik, P. Süda, K. A. Hermann –
nestunud. Lauluproovide ja esi- seda osa juhatavad Tuljaku kunemiste kõrval on lauljatele vä- nagised dirigendid. Kavas on ka
ga tähtsad ka koori kui sõprus- Andres Valkoneni ja Heini Vaikkonna traditsioonid ja tegemi- maa laule, hitte kuulsa ansambli
sed - reisid, osavõtt festivali- ABBA repertuaarist ning endest, rattamatkad ja laululaag- dastmõistetavalt on kavas ka M.
rid, mis läbi elamuste ja ühiste Härma „Tuljak“. Kontsert algab
mälestuste seovad inimesi. „Kes nõudlikumate lauludega - H.
on andnud laulule väikse sõrme, Villalobose „Ave Maria”, A.
sellelt võtab ta kogu südame,” Palma „Gloria” jt, kontserdi lõon öelnud Gustav Ernesaks.
puosas kõlavad temperamentTuljak on oma ajaloo jooksul sed kreeka laulud.
teinud ligi 30 kontsertreisi Eestis
Sissepääs sünnipäevakontja kaugemal - Lätis, Leedus, Soo- serdile on prii!
mes, Rootsis, Taanis, Ungaris, HILLE TARTO, Tuljaku laulja
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Käis ringi
mardisante sel õhtul

M

öödas on jälle üks mardipäev. Sügiskõduste aegade
nukruses on see üks eriline ja väljapaistev päev.
Mitmes see küll olla võis alates Pühast Martinusest?
Meie lastele siin Sakus oli tänavune mardipäev mõnele ehk
kolmas, mõnele kümnes, mõni on ehk rohkem kordigi
mardimaski ette pannud ja perest perre jooksnud. Iga mardipäev on aga omanäoline ja jääb meelde millegi erilisega. Just
samamoodi, nagu samad lapsedki on iga kord natuke erinevad erinevate laulude, maskeeringute ja tegudega.
Juhtus kord koguni selline seltskond kokku, kel oli niipalju
laule ja jutte, et enamik inimesi ei jõudnud neid äragi kuulata.
Kord aga kutsuti meie mardid lausa kontserti andma. Küll ei
ole keegi meie martidele pakkunud külmetavate varvaste soojendamist kuumaveevannis või soemüüri vastas. Kuuldavasti
olla mõnel pool sedagi tehtud ja päriselt külmetavad lapsed
olla sellega väga rahul olnud.
Aga Sakuski on palju erilisi inimesi, iga ukse taga on eriline
kohtumine. On kohti ja piirkondi, kus käib väga vähe marte,
on aga paiku, kus seistakse ukse taga järjekorras. On näiteks
naljaonu või väga sõbralik tädi, kelle juurde minekust unistatakse hulk aega ettegi ja osalt sellest tekkis lastel juba aastate
eest väljend – marti sõitma. Lihtsalt ilma sõitmata ei pääse
kaugemates paikades olevate tuttavate juurde.
Mardipäev on osa meie rahva kultuurist, on küll oma kommetes ajaga muutunud, aga väärib kindlasti alalhoidmist.
Kahjuks on kooli muusikaõpetuses rahvakultuuriga seotud
laulude ja kommete kohas pisuke auk. Lapsed on lausa loomingulises kriisis ja kui puudub entusiastlik täiskasvanu, siis
jääbki etteaste tagasihoidlikuks.
Aga minu mardipäev? Tunnistan tänavust laiskust ja plaani
sel ajal kodus istuda ja oodata, et kes seal ukse taga...
Aga juba esimesed sisseastunud mardid viisid mu hilisõhtuni julgestuseks kaasa.
Vahvad lapsed, Mart Üks ja
Mart Kaks, tegid mitukümmend etteastet ja julgesid isegi
näiteringile laulma minna.
Preemiaks jagasid hiljem ära
108 kommi ja hulga õunu.
Tänavu oli palju marte liikvel, see tegi rõõmu. Vaat nii.
WALTER SULIN,
mardisantide turvamees
 Habe üheks õhtuks.
 Mardiõhtu lõpus sai omavahel ära jagatud 108 kommi ja
hulk õunu. Fotod: Valter Sulin
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Saku Priitahtlikud
Pritsimehed said
5aastaseks
VICTORIA PARMAS
9. novembri õhtul viis aastat tagasi kogunes
Saku vallaraamatukogu seminariruumi
hulk inimesi, kes Saku turvalisuse pärast
südant valutasid. Samal õhtul sai loodud
MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed, kuhu
astus liikmeks 23 vabatahtlikku.
Esimese hooga olid olemas vaid innustunud inimesed, ei olnud voolikuid, redeleid, ruume, autost rääkimata. Alustati ennetustööga, käies näiteks lasteaias lastele
tarkusi jagamas. Valveteenistuses osaleti
2011. aastal ühe mehega olemasoleva ühe
kutselise valves olija kõrval.
Kuigi asutamiskoosolekul lubas PõhjaEesti Päästekeskuse direktor Raik Saart teha endast kõik, et ka Tammemäe kutseline,
olgu siis kas või ühemeheline, komando
säiliks, läks teisiti. Kui Saku kutseliste pritsimeeste komando Tammemäel 16. mail
2012. aastal suleti, jäid lähimateks appitõttajateks siin kandis meie vabatahtlikud.
Vabatahtlike arengule tuli see aga kasuks, sest võimalusi end proovile panna ja
kogemusi saada oli tunduvalt rohkem.
„Kutseliselt komandolt saadi päranduseks
Tammemäe ruumid ja tehnikat (päästeauto
ZIL ja riigilt Mercedes Benz), ise osteti voolikuid ja tööriistu,“ rääkis Saku vabatahtlik
Johannes Paldrok.
Kui 2012. aastal tegid priitahtlikud vaid
16 väljasõitu, siis 2013. aastal 104, 2014. aastal 81 ja tänavu 10 kuuga on päästmas käidud
76 korral. Näiteks 8.-18. novembrini sõideti
tulekahju kustutama Jüri alevikku, Soodevahe külla, Tabasallu, lisaks vabastati Tallinn-

MTÜ juhatus
(Vladimir Teder,
Anu Altmets,
Peeter Mahon) ja
asutamiskoosolekut juhtinud
pasunapoiss Tanel Ots viis aastat
tagasi. Fotod:

Saku priitahtlikud pritsimehed on ennetustööd tegemas igal Saku kevadlaadal.

Pärnu maantee ühest teele langenud puust.
Suurim muutus varustuse osas on olnud
oma päästeauto Scania ostmine 2014. aasta
alguses (kasutuses alates 2013. a kevadest).
Sel autol on peal ujuvpump, mida kasutavad
palju ka kutselised komandod, ja generaator, millega on võimalik ükskõik kus
sündmuskohta valgustada.
Ka Saku priitahtlike hulgas on algusaegadega võrreldes suuri muutusi – 46-liikmelises meeskonnas toimus sel suvel pere-

heitmine ning osa Saku päästjatest tegutseb
nüüd Saku päästjate esimese juhi Peeter
Mahoni eestvedamisel loodud uues MTÜs
Tõdva Vabatahtlik Pääste.
Nagu areneb vabatahtlike päästjate tehnika, võimekus ja professionaalsus, areneb
ka selts ise, olles pidevas muutuses. „Kõik
huvilised, suured ja väikesed on alati teretulnud tegemistest osa saama ning astuma
vabatahtliku päästjana Saku priitahtlike ridadesse,“ kutsus Paldrok.

Metsanurme külas on nüüd kaks ja pool kilomeetrit kergliiklusteed
Kasemetsa tee kergliiklustee II etapi ehitustööd jõuavad järgmisel
nädalal lõpule. 11. novembril oli
käsil asfalteerimine. Pildile jäi
hetk, kui teha oli jäänud veel viimased 50 meetrit aasta varem valminud teelõiguni. II etapiga ehitati
välja 814 meetrit asfaltkattega
kergliiklusteed, tööde maksumus
on 106 397 eurot. Kergliiklustee I
etapp valmis detsembris 2014,
tööde maksumus oli 310 292 eurot.
I etapiga ehitati välja 1760 meetrit
asfaltkattega kergliiklusteed.
Mõlema etapi ehitaja on Tallinna Teede AS. Töid rahastas Euroopa
Regionaalarengu Fond, Saku valla
omafinantseering oli 15%.
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MIS
JUHTUS
Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
08.11 kell 13:58 - teele langenud puu Tallinn-Pärnu-Ikla mnt
30. kilomeetril
08.11 kell 20:31 - tulekahju hoones Hämariku teel Tabasalus.
12.11 kell 19:25 - tulekahju hoones Suur-Sõjamäel Soodevahe
külas Rae vallas.
13.11 kell 02:49 - tulekahju hoones Aruküla teel Jüri alevikus
Rae vallas

Kui kiiresti tuleb abi
Riiklikus komandos on pidevalt
valves vähemalt 3 inimest (reageerimisaeg 1 min), vabatahtlikus komandos on üldjuhul koduses valmisolekus 2 inimest
(reageerimisaeg 1-15 minutit).
2014. aastal toimunud päästesündmustele kohalejõudmiseks
kulus esmareageerijal (sh vabatahtlikud komandod) keskmiselt 9 min 3,6 sek (2013. aastal –
9 min 40,6 sek). Päästeamet

20. november 2015

KIRJAD JA
KÜSIMISED
Kas toasoe Sakus
muutub odavamaks?
Maagaasi hind on langenud pea
40%. Kas ka AS Saku Maja küttearved elanikele eeloleval talvel langevad?
EVI JOHANDI
Vastab MARKO MATSALU,
AS Saku Maja juhatuse liige
AS Saku Maja arvestab igakuiselt maagaasi sisseostu hinnaga
ning arvutab sellest tulenevalt
Saku kaugküttevõrgus soojuse
müügihinna. Müügihinna arvutamise valem ja kehtiv piirhind
on vastavalt seadusele kooskõlastatud Konkurentsiametiga

ning me järgime neid.
Kui eelmise aasta novembris
oli soojusenergia müügihind
tarbijale Sakus 69,70 eurot ilma
käibemaksuta, siis näiteks selle
aasta oktoobris oli müügihind
54,44 eurot. Tulenevalt maagaasi hinna langusest kooskõlastas AS Saku Maja oktoobris
Konkurentsiametiga ka uue Saku aleviku soojusenergia piirhinna, milleks on 54,44 eurot ilma käibemaksuta.
Saku kaugküttevõrgu soojuse müügihind muutub ka edaspidi igakuiselt, kui maagaasi
hind peaks muutuma. Soojusenergia müügihind ei tohi ületada kooskõlastatud piirhinda.
Tänu madalale maagaasi hinnale on juba tänasel päeval Saku
soojusenergia müügihind tarbijatele väga soodne.

Alates 28.11 korraldab Keelepisik (6102HTM)

Sakus keelekursusi.
Alustame lastele suunatud keeleõppega laupäeviti kell 10.
Samas ootame ka täiskasvanuid võõrkeeli õppima.
Registreeruda saab helistades telefonile 524 4715 või meili
teel keelepisik@gmail.com. Keeltekoolist lähemalt saate
lugeda meie kodulehelt www.keelepisik.ee.

PAKUME TÖÖD LAOTÖÖLISELE
Saku Gümnaasium
võtab tööle

inglise keele
õpetaja
lapsehoolduspuhkuse
asendajana.
Tööle asumise aeg alates
01.02.2016.
CV ja sooviavaldus palume
saata hiljemalt

27. novembriks 2015
gymnaasium@sakuvald.ee

logopeedi või
eripedagoogi
Tööle asumise aeg kohe.
CV ja sooviavaldus palume
saata hiljemalt

27. novembriks 2015
gymnaasium@sakuvald.ee

Info telefonil 671 8000

Antalise sõbralikku kollektiivi on oodatud laotööline.
Sinu tööülesannete hulka kuulub:
- kaupade maha- ja pealelaadimine
- kaupade komplekteerimine ja pakendamine
- kontrollimine, et saabuvad kaubad oleksid vastavuses
saatedokumentidega
- kaupade virnastamine ja teisaldamine laos
- kaupade väljastamine ning inventuurides osalemine
Tööülesannete täitmiseks on kasutada komplekteerimis-,
lükandmast- ja vastukaalutõstukid.
Sobiv kandidaat:
- on läbinud tõstukijuhi koolituse ja soovitavalt eelneva laotöö
kogemusega
- on kohusetundlik, korrektne ja töötahteline
- on piisavalt tugev, et tõsta ja pakendada tooteid
- valdab eesti keelt vähemalt kesktasemel nii kõnes kui kirjas
- on valmis töötama vahetustega
Antalis pakub:
- täistööajaga tähtajatut töölepingut
- vahetustega tööd (NB! nädalavahetused on vabad)
- head tööd koos toredate kolleegidega heas töökeskkonnas
- konkurentsivõimelist palka
Kandideerimiseks saada CV märgusõnaga "Laotööline"
aadressile gunnar.vahter@antalis.ee või helista kella 9.0016.00 numbril 6800 949 Gunnar Vahter.
Võtame ühendust ainult väljavalitud kandidaatidega.

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!
Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.
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
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398.
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

Trappi Hotell otsib
oma kollektiivi energilist
hea söögitegemise oskusega
kokka.
Koka paberid pole nõutud,
küll hea söögitegemise oskus.
Info 5809 0800,
info@trappi.ee, www.trappi.ee

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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NÄGEMISKONTROLL ja
PRILLIMÜÜK
SAKUS!
Kutsume vallarahvast
oma silmi kontrollima
ja prille ostma!
Ootame Teid

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

09.12.2015
alates kella 10.00
Saku Päevakeskuses

Loomaarst Sinu lähedal!

Loomaarst
Jaak Jõks
konsultatsioonid.
Helista 10.00-19.00

tel 670 5243

aadressil Pargi 27.
Nägemiskontrolliks
tuleks eelnevalt
registreerida
telefonil 38 52 603 või
56 98 1972

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti

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

- 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,

Uued ja kasutatud

varuosad Sinu sõidukile!
Saku piires kohaletoimetamine TASUTA.
Saada päring juba täna
varuosahai@gmail.com  5359 7999

670 6876

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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Tule osale Euroopa moodsaima
tootmise käivitamisel!

Saku Mõis ootab teid järgmisel
nädalal kontserdile!
26.11 Alen Veziko ja Pärt Tarvas
„Ikka veel teel“, algusega 19:00

Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte.
Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest.
Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub
kuni 80 miljoni euroni, mis on üks viimase aja suuremaid
investeeringuid Eesti tootmissektoris.
Kohila Vineer OÜ on kasepuidust spooni ja vineeri valmistav
puidutöötlemise ettevõte. Lõpptooteks on kõrgekvaliteediline
niiskus- või veekindel erinevate pinnakatetega vineer, mille
peamised kasutusvaldkonnad on ehitus, transporditööstus,
laevaehitus ja mööblitööstus.
Avatava tehase käivitumisel lisandub tehases 150 uut töökohta.

Kontsertreis „IKKA VEEL TEEL” on
lugu kahest mehest, kes ei suuda
kuidagi rahuneda ja kelle kohta
100 aasta pärast riputatakse
krematooriumi uksele silt „Jõudsidki kohale”.

Detsembris, IV advendil (20.12), ootame
valla elanikke mõisa kuulama
südantsoojendavat jõulukontserti
EBS kammerkoori ja eestlaste südamed
võitnud solistide esituses!
(täpsem info varsti meie kodulehel: www.sakumois.ee)

Ootame oma meeskonna täienduseks

PUIDUPINGI OPERAATOREID
Peamised tööülesanded:





Tootmisliini häireteta töö tagamine
Töö erinevate seadmetega
Kvaliteedi nõuetest kinnipidamine
Seadme töös tekkinud tõrgete eemaldamine

Sinult ootame:






Kohusetundlikkust
Tehnilist taipu
Täpsust, korrektsust
Arvutioskust vähemalt algtasemel
Iseseisva töö oskust

Kasuks tuleb:



Töökogemus puidutööstuses
Inglise või vene keele oskus vähemalt algtasemel

Igal tööpäeval kella
11:30-14:00 on avatud
Saku Mõisa pubi!
Olete oodatud!

24.11 kl 19 Salme
Kultuurikeskus
25.11 kl 19 Viimsi
Püha Jaakobi kirik
26.11 kl 19
Saku Mõis
Piletid Piletimaailma ja
Piletilevi eelmüügist 15 €.
Info 505 9625,
info@kontsertkorraldus.ee

Omalt poolt pakume:






Püsivat tööd
Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas
tootmishoones
Väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris
tehastes
Vahetustega tööd (12-tunnised vahetused)
Turule vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus
hiljemalt 13. detsembril 2015
reet.treial@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila.
Võimalik täita ka töölesoovija ankeet kohapeal.
Täiendav info tel +372 5306 7645 Reet Treial

Järgmisest aastast
ilmuvad
Saku Sõnumid
kord kuus
ning Eesti Post
viib ajalehe
igasse Saku valla
postkasti.
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Pimedas
peab
helkima
9. novembril kontrollisid
Saku noortekeskuse töötajad Evelin Küberson ja
Tiina Pihlak koos noorsoopolitseinik Kätlin Murre ja
kooli huvijuhi Merje Tavaga
helkurite olemasolu Kurtna
kooliperel (pildil). Selgus, et
helkur puudus 97 õpilasel ja
7 koolitöötajal. Ilma helkurita õpilasi oli enim teise
klassi õpilaste seas, neid oli
lausa 16.
18. novembril tehti aga
helkurite järelkontroll Saku
gümnaasiumis. Seekord
puudus helkur 285 inimesel.
See arv on küll u 100 võrra väiksem kui oktoobri alguses tehtud
kontrollil, kuid siiski veel väga suur. Kontrollis osalesid Saku
noortekeskuse töötaja Tiina Pihlak, piirkonna politseinik Helen Kelo,
noorsoopolitseinik Kätlin Murre, kooli huvijuht Anton Noor ja
õpilasesinduse tublid liikmed.
Novembri lõpuni on võimalik helkureid võtta Saku Konsumi ees
kasvavalt helkuripuult. Noortekeskus soovib vallaelanikele turvalist
liiklemist ja teineteisega arvestamist.
EVELIN KÜBERSON

KUHU MINNA
NOVEMBER
21. kell 19

10. kell 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Info www.verekeskus.ee

11. kell 13.30
Mängude areen noorsootöötaja vs noor Saku noortekeskuses.

12. kell 19
Puhkpilliorkestri Saku jõulukontsert Saku Valla Majas.
Kaasa teevad Väinamere EÜE
segakoor, Pagana segakoor ja
Nõmme Muusikakooli kammerorkester. Tasuta. Vt lk 16

13. kell 11-15

Segakoori Tuljak juubelikontsert Saku mõisa saalis. Tasuta.
Vt lk 8-9

26. kell 18
Saku ja Saue muusikakoolide
sõpruskontsert Saku gümnaasiumi aulas.

26. kell 19
„Ikka veel teel” - Alen Veziko
ja Pärt Tarvase kontsert Saku
mõisas. Piletid Piletilevi eelmüügist 15 . Saku mõisast võimalik
soetada 3-käigulise õhtusöögiga
kontsertpakett. Tellimine info@
sakumois.ee Vt lk 14

28. kell 11
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

29. kell 14
„Päkapikk” - Andrus Kivirähu
lõbus lugu Saku Valla Maja suures saalis. Mängib Jan Uuspõld.
VÄLJA MÜÜDUD!

Jõulutelk - kogupereüritus Saku
Valla Majas. Laat, kontserdid,
tegevused lastele. Peaesineja
Birgit. Jõululaadale registreerimiseks võtta ühendust huvikeskus
@sakuvald.ee või tel 671 2403.
Vt lk 16

14. kell 19
Saku Muusikakooli jõulukontsert Saku mõisas. Tasuta.

18. kell 15
Filmiõhtu Saku noortekeskuses.

18. kell 18.30
Saku huvikeskuse lastekollektiivide jõulukontsert Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 16

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

21. kell 17
Jõulutrall Saku noortekeskuses.
Külla tuleb jõuluvana.

22. kell 19

Advenditule süütamine Saku
Valla Maja ees. Tervitab EELK
Saku koguduse õpetaja Magne
Mølster. Järgneb kontsert Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 16

„Laagri City jõulumuusika
2015” - jõulukontsert Laagri
City kontserdimajas (Pärnu mnt
541). Peaesineja Mari Jürjens
(Pokinen), üles astuvad harrastusartistid Saku ja Saue vallast
ning Tallinna lõunaosast. Piletid
17  ja 15  (õpilane, tudeng,
pensionär) Piletilevist.

DETSEMBER
4. kell 15

Saku Vallaraamatukogus

29. kell 17

17

dus „Salasoov”. Tasuta. Pärast
etendust mängivad lastega
päkapikud.

NÄITUSED

Filmiõhtu Saku noortekeskuses.

5. kell 11
Paberipunutiste õpituba algajatele Saku huvikeskuses ruumis
303. Osavõtutasu 14 . Eelregistreerida info.ikoliis@gmail.com

6. kell 11
Huvikeskuse lastehommik:
Miku-Manni teatri jõulueten-

Külli Ööbiku paberpunutised

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