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Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp andis sel
aastal Saku valda kolm preemiat, mille said tantsujuht
Eve Lutter, jalgpallitreener Argo Zirk ja MTÜ Metsanurme.
Fotol kaks kanget naist preemiate vastuvõtul linnateatri
teatrisõprade toas. Anneli Kana, MTÜ Metsanurme tegevjuht,
kandis hoolt selle eest, et laulu- ja tantsupeo tuli meie vallas
väärikalt vastu võetud, hoitud ja edasi saadetud sai. Saku oli
üks kolmest vallast, kust tuli Harjumaal ööbis. Rahvatantsujuht Eve Lutter on tantsujuht, kel on juhendada 7 tantsurühma – see on aukartust äratav arv, nii et sarnaseid täiskohaga
tantsujuhte on Harjumaal veel vaid üks. Argo Zirgi käe all
treenib praegu 10 eri vanusegrupi treeningrühma.
Lk 7
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Terakese argipäev ja
pidupäev

Ega sina ju torti ei taha?

Mänguväljak ootab. Kui oma õues tegevust väheks jääb, võtavad
Brunod-Klausid ette teekonna perearstikeskuse mänguväljakule.

Oot-oot, see tort ei ole üldse veel valmis!

Hea, et teine kraan ka on,
siis saan siin kauem
veega sulistada.

Fotod:

Usinad riietujad. Nii väiksed, aga nii tublid.

Mis te, poisid, seal üleval teete?
Mis sa ise seal all teed?

Kui 3+ pusle valmis, võib asuda 5+ kallale.

Hea, kui vastaseid leidub ehk
lumesõda ajakirjaniku vastu.

Kui lusikad supikausi ja suu vahet käisid, valitses rühmas vaikus,
vaid aeg-ajalt katkestas seda mõne lapse soov: „Palun veel!“

Kui ma olen õues ära ja mängin ära
ja söön ära, kas siis tuleb emme?
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Bruno ja Klausi
argipäev
12. jaanuari hommikul oli Saku keskel asuvast armsast roosast majast saanud armas
triibuline lasteaed. Kui lähed parempoolsest
uksest sisse, satud Klausi rühma, lähed vasakult poolt, oled Bruno rühmas. Esimesel tööpäeval oli kohal üle 10 Klausi ja Bruno. Kõik
kahe- kuni kolmeaastased, sest tegemist on
Terakese lasteaia sõimefiliaaliga.
Rühmad on hubased ja soojad, kasvatajad
lahked ja lapsed toimekad. Kui hommikupoolikul oligi veidi pisaraid, siis enne lõunasööki tegutsesid pisikesed põnnid agaralt
uute mänguasjadega ja nägid väga asjalikud
välja. Kes lõikas lahti mängutorti, kes toimetas klotsidega, kes vaatas aknast vallaelu või
ootas siiski ema-isa? Osa lapsi oli esimeseks
päevaks ema kaasa võtnud, et ka tema näeks,
kui tore uus rühm on.
Bruno rühmas olid lapsed endale juba ka
voodid valinud, kuigi selles rühmas esimesel
päeval keegi lasteaeda magama ei jäänud.
Kõik ülemised kohad reserveerisid endale
igal juhul poisid.
Nädala pärast oli osa lapsi juba n-ö vanad
kalad ja teadsid täpselt, kuidas minnakse jalutama, millal pestakse käsi, kuidas ronitakse
teise korruse voodisse. Uued tulijad vaatasid
lasteaiaelu esialgu suurte silmadega ja nii mõnigi ei saanud aru, miks kogu mängupitsa talle
ei kuulu või miks jalutades nöörist kinni hoida
tuleb. Rahulikus õhkkonnas ning õpetajate ja
kaaslaste abiga sai aga kõik selgeks ning lasteaia argipäev võis oma rütmis jätkuda.
VICTORIA PARMAS

Terake on hea lasteaed
Saku Lasteaed Terake pälvis aasta lõpus
Tartu Ülikooli eetikakeskuselt hea lasteaia
tiitli. Tiitel „Hea lasteaia rajaleidja“ anti üle
väärtuskonverentsil Tartus.
Heade koolide ja lasteaedade konkursid
toimusid teist korda ning kandsid seekord nime „Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed”. Sama konkursitööga sai kandideerida
ka tiitlile „Väärtuskasvatuse lasteaed 2014“.
See on tiitel, mille saamiseks tuleb end ise
konkursile esitada ja oma tegevus läbi analüüsida. „Hea kooli rajaleidja“ tiitli saanud
Lümanda Põhikooli direktor Liina Raun
julgustas konverentsil ka teisi neile tiitlitele
kandideerima. „Ma arvan, et Eestis on iga
kool hea, ainult et tuleb leida endas julgus
kiita ennast, kui sa tõesti leiad, et oled midagi
teinud, mis on hästi korda läinud,“ ütles ta.
Hea lasteaia ja kooli konkursi eesmärk on
tunnustada lasteaedade ja koolide tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalse-

Ühel hetkel tahtsime saada
lavastamisalaseid teadmisi oma
ala asjatundjatelt,
võtsime
julguse
kokku ja
kutsusime
lavastaja
Kalju Komissarovi
koolitama.
Foto:
Terake

te oskuste ja väärtushoiakute kujunemine,
õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse
tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.
Konkursi korraldasid TÜ eetikakeskus, SA
Kiusamise Vastu ja Lastekaitse Liit.

Lavastusõpe kui
loovuse looja
10 aastat on Terakeses peetud märtsikuus
teatrinädalat. Algul lavastati etendusi lihtsalt
oma teadmistest ja entusiasmist. Mitu aastat
järjest oli teatrinädal töötajate arvates lasteaia aastasündmuseks. Ühel hetkel tahtsime
saada lavastamisalaseid teadmisi oma ala asjatundjatelt. Nii tekkiski meil koostöö Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnaga. Nimi Kalju Komissarov oli algul
meile veidi hirmuäratav, kuid jaanuaris 2010
sai meie teatrialane koolitus alguse. Koolitajateks olid Kalju Komissarov, Mall Noormets ja Viljandi Kultuuri akadeemia etenduskunstide osakonna tudengid.
Kõik 2010 märtsis valminud etendused
olime õpetajatega koolituse käigus läbi arutanud ja mänginud. Aastal 2011 jaanuaris
jätkasime lavastusõppealase koolitusega. Ka
2011. aasta teatrinädala lavastused said Mall
Noormetsa abiga uudse lahenduse.
Kiiresti levis uudis meie lavastusõppe
koolitusest Harjumaa teistesse lasteaedadesse ja kaugemalegi. Õpetajate Lehes ilmus artikkel lavastusõppest Saku lasteaias Terake.
Meid oli märgatud. Meile helistatakse tihiti ja
küsitakse koolitusalast nõu.
Mida annab lastele lavastusõpe?
 rikastab sõnavara, õpetab miimikat ja jäljendamisoskust
 annab julgust teha valikuid
 õpetab tundma inimeste, loomade ja asjade
omadusi

 õpetab teistega arvestama ja olema kannatlik
 arendab loovust, fantaasiat ja ilumeelt
 treenib probleemide lahendamise oskust ja
mälu
Ühe lavastuse valmimine on pikk protsess. Protsessi on kaasatud lapsed, rühmameeskonnad, tegevusõpetajad ja lapsevanemad. Ühise eesmärgi nimel tegutsemine seob
meid. Näiteks koostöös lastevanematega valmivad imeilusad kostüümid. Mida väiksemad on lapsed, seda suurem on õpetajate osa
laval. Kõige väiksemad esinejad on meil 23aastased.
Iga meie lasteaia laps saab endale näidendis võimetekohase rolli, nii et etenduse käigus tunneb iga laps ennast vajalikuna, meeskonna osana. Kui sageli laps ei julge üksinda
lavale minna, siis kellegi teisena on see palju
lihtsam. Juhul, kui kellelgi peaks etenduse
käigus sõnad meelest minema, on sõbrad
kohe aitamas, sest etenduse käigus jäävad ka
teiste rollid pähe.
Terakese teatrifestival toimub märtsikuus.
Hommikuti esitab iga rühm oma etenduse
lasteaia lastele ja õhtuti on etendused lastevanematele. Festivali lõpetab autasustamine,
kus kõik rühmad saavad tänukirja, kui parimad noored näitlejad, parimad kostüümid,
kõige õpetlikum etendus... Kõige parem
etendus saab rändauhinna. Võitja väljaselgitamiseks oleme katsetanud erinevaid variante – võitja valib lasteaia personal, lapsed,
loos või eelmise aasta võitja.
Kuna etenduste valmimine on väga suur
töö, siis on kahju tükki mängida ainult kaks
korda. Oma etendustega oleme esinenud
Saku gümnaasiumis, Saku päevakeskuses,
Päikesekillu, Kurtna kooli ja Nõlvaku lasteaedades, ka oleme osa võtnud Kiili lasteaias
Harjumaa teatrifestivalist Karsumm.
Suurim teatritegemise väärtus on aga
üheskoos tegemine.
MARIKA JÄRVE, õppealajuhataja
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KRISTI JÕELEHT
13. jaanuari istungi päevakorras oli 16 punkti.
Otsustati hüvitada 3 raske
puudega ja 1 sügava puudega
lapse transpordikulud sõiduks
kooli ja koju.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused laohoone ehitusprojekti
koostamiseks Jälgimäe külas
Mõisavahe tee 2 kinnistul.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Kodu tn 4
kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks ja anti kirjalik
nõusolek abihoone laiendamiseks Tammejärve külas Viljandi
mnt 106 kinnistul.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Kurtna
külas Mesilinnu kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
elamute tehnosüsteemide muutmiseks Saku alevikus Tuule tn 4
kinnistul ja Saustinõmme külas
Kärdi kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Metsanurme külas
Kuuseheki tee 7 kinnistul ja
Männiku külas Kuldre tee 2 kinnistul, ehitisele nimetusega
„Õuna tn 6 peakaitsme nimivoolu suurendamine, Saku alevik Saku vald Harjumaa” aadressil Saku alevik, Õuna tn 6,
Õuna tn 8, Õuna tn 5, Õuna tn,
Kirsi tn 5; ehitisele nimetusega
„0,4 kV elektriliitumine – Metsapähkli mü, Üksnurme küla,
Saku vald Harjumaa ” aadressil
Üksnurme küla, Vana-Parma,
Metsapähkli.
Lõpetati Üksnurme küla
Vahtramäe aiandusühistu detailplaneeringu menetlemine.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Juuliku küla, Murumäe tee 21.
Kooskõlastati tingimuslikult
kavandatavate puuraukude asukoht aadressil Saku alevik, Asula tn 6.
Nõustuti välisõhu saasteloa
andmisega Fazer Food OÜ-le
saasteainete välisõhku suunamiseks.
Harku Vallavalitsust volitati
Saku Vallavalitsuse nimel kor-
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raldama konsolideeritud riigihanget „Harjumaa Ordoviitsiumi-Kambriumi ja KambriumiVendi põhjaveevarude ümberhindamine“.
Saku alevikus asuva Teaduse
tn 11 katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Saku Valla Maja II korruse
suur saal ja helitehnika anti tasuta kasutada seltsingule Saku
Pensionäride Ühendus Elukaar
liikmete pidulike koosviibimiste läbiviimiseks 18.01, 21.02,
21.03, 18.04.2015 kella 9–14.
Reklaamtreiler OÜ-le anti
õigus paigaldada 28 m2 suuruse
pindalaga reklaamtreiler 13.–
19. 01.2015 Saku alevikus Lepiku haljak kinnistu haljasalale.
Lauri Vahtrele anti õigus paigaldada 36 m2 suuruse pindalaga reklaamtreiler alates 13.–18.
01.2015 Saku alevikus 11342
Saku-Tõdva tee L12 kinnistu
haljasalale.
8 lapsevanemale hüvitati lapsehoiuteenuse eest jaanuaris
2015 enammakstud tasu.
20. jaanuari istungi päevakorras oli 18 punkti.
Otsustati hüvitada 2 raske
puudega lapse transpordikulud
sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 05.01.–30.06.2015.
1 raske puudega lapsele määrati isiklik abistaja, et tagada
talle kõrvalabi Saku Lasteaias
Terake.
2 isikule otsustati maksta toetust seoses raske majandusliku
olukorraga hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
28.01.2014 korralduse nr 63
„Saku Gümnaasiumi õpilaste
vastuvõtu tingimuste ja korra
kinnitamine“ lisa.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 52 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 01.11.2011 korralduse nr 971 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 1.6. ja 08.12.
2010 korralduse nr 1067 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 3.183.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused tee-ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik,
Tallinn-Saku-Laagri tee ning
Tallinna mnt 10 ja 10b.

Informatsioon detailplaneeringutest
29.01.2015 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1)
DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU.
Päevakorras:
1. kell 15.00: Tänassilma küla Uus-Kirsimäe kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Uus-Kirsimäe kinnistu elamumaa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühe
ridaelamu ja üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 6 689 m2.
2. kell 16.00: Tõdva küla Milkopi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Milkopi kinnistu kolmeks ärimaakrundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2,66 ha.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 22.-29.
jaanuarini Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/eeskirjadja-korrad3 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.
05.02.2014 kell 16.00 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse
tn 1) Tänassilma küla Kivinõmme, Liivakivi, Väljataga, Liivanõmme, Vana-Väljataga kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk Kivinõmme, Liivakivi, Väljataga, Liivanõmme ja Vana-Väljataga kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik-, paaris- ja ridaelamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 15,5 ha.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 26. jaanuarist
- 5.veebruarini Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/
eeskirjad-ja-korrad3 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

Saku Gümnaasium
võtab alates 2015.-2016. õppeaastast
seoses õpilaste arvu suurenemisega
tööle

klassiõpetajaid.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata
gymnaasium@sakuvald.ee või Tallinna mnt 10, Saku,
75501. Kontakttelefon 6718 7000.

Määrati projekteerimistingimused tee-ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Nurme
tänaval, elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks Jälgimäe külas Pajupilli põik 2 kinnistul.
Väljastati ehitusload maakaabelliini rajamiseks aadressil
Metsanurme küla, Nurga tee;
maakaabelliini rajamiseks aadressil Tänassilma küla, Arunõmme tee; üksikelamu püstitamiseks Tänassilma külas Sookolli tn 5 kinnistul, lauda täielikuks lammutamiseks Üksnurme külas Loo tee 1 kinnistul.
Nõustuti OÜ C.B.A. maavara kaevandamise loa muutmise

taotlusega ja sellega seotud korralduse eelnõuga.
Anti kirjalik nõusolek kuuri
püstitamiseks Saku alevikus
Niidu tn 11 kinnistul.
Väljastati kasutusload Kasemetsa tee kergliiklustee tänavavalgustusele; Saku Skatepargi
välisvalgustusele, üksikelamu
laiendusele Üksnurme külas
Lume tee 4 kinnistul.
Otsustati koormata Saku valla omandis olevad kinnistud
(Jälgimäe küla, Murimäe, Kanama liivahoidla) isikliku kasutusõigusega AS EG Võrguteenus kasuks.
1 isikule tagastati 05.12.
2014 esitatud vaie. 
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 Muudeti Saku Vallavalitsuse
09.09.2014 korraldust nr 804
„Tänavakaubanduse korraldamine Kiisa alevikus“.
Müügipiletid väljastati Maheleib OÜ-le 01.04.–31.10.2015
pagaritoodetega kauplemiseks,
Karin Liivile 01.05.–30.09.2015
taimede ja aiasaadustega kauplemiseks Kiisa alevikus TõdvaHageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal Saku Vallavalitsuse
poolt määratud müügikohal.
2 lapsevanemale hüvitati
lapsehoiuteenuse eest jaanuaris
2015 enammakstud tasu.
Tasuta anti kasutada MTÜ-le
Saku Tenniseklubi 01.04.–31.10.
2015 Saku Valla Spordikeskuse
Saku tenniseväljaku kompleks,
MTÜ-le Saku Valla Invaühing
20.01.–31.12.2015 üks kord
kuus kuni kolmeks tunniks Saku
Päevakeskuse saal puuetega isikute ja nende lähedaste eneseabi- ja liikmekoosolekute läbiviimiseks; MTÜ-le Inkotuba
20.01.–31.12.2015 üks kord
kuus reedeti kella 9–11 Saku
Päevakeskuse suur tuba puuetega inimestele ja eakatele abivahendite soodushinnaga müügi
läbiviimiseks, Aino Kiivrile
20.01.–31.12.2015 üks kord
kuus esmaspäeviti kella 11–13
Saku Päevakeskuse saal Saku
Valla Diabeetikute Seltsingu
koolitus- ja teabepäevade läbiviimiseks ning seltsingu liikmete
nõustamiseks, Arvi Aasmale
20.01.–31.12.2015 üks kord
kuus neljapäeviti kella 11–14 Saku Päevakeskuse saal Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Saku Piirkondliku Organisatsiooni esinduse koosolekute
ja nõupidamiste läbiviimiseks.
Saku Korterid OÜ-l lubati
kasutada Saku valla logo Uusmäe elurajooni taristu avamise
ja Uusmäe 4 maja nurgakivi tseremoonia kutsel.

23. jaanuar 2015

Saku vallas 82 inimest
rohkem kui mullu

S

akus suurenes elanike arv
aastaga 82 inimese võrra.
Ülemöödunud aastaga
võrreldes suurenes vallakodanike arv aga vaid 15 elaniku võrra.
2015. aasta 1. jaanuari seisuga
oli vallas 9283 elanikku.
Saku valda registreeris end
möödunud aastal elama 511 inimest, välja rändas aga 471 inimest, neist 241 lahkus Tallinna,
56 lahkus välismaale, ülejäänud
lahkusid mujale Eestisse. 2014.
aastal sündis Saku valda 111 last
ning suri 66 Saku valla elanikku.
Elanike arv on aastaga kasvanud kogu Harju maakonnas ja
seda 5325 inimese võrra, ulatudes 587 770 inimeseni. Neist mehi on 270 791 ja naisi 316 979.
Meestest on enim 1983. aastal
sündinuid (4956) ja naistest
1984. aastal sündinuid (5292).
Elanike arv kasvas võrreldes eelneva aastaga 11 ja langes 12
omavalitsuses.
Eelmisel aastal registreeriti
Harju maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 1678 lapse sünd, mis on 30
võrra vähem kui 2013. aastal, mil
registreeriti 1708 sündi. Poisse
sündis 880 ja tütarlapsi 798.
Kaksikuid sündis 22 paari,
neist 8 paari vendi, 5 paari õdesid ja 9 paari õde-venda. Noorim ema oli 16- ja isa 17aastane.
Vanim ema 42- ja isa 63aastane.
Esmasündinuid oli 625, teisi

lapsi 660, kolmandaid 310, neljandaid 50, viiendaid 21, kuuendaid 9, seitsmendaid, kaheksandaid ja kümnendaid lapsi üks.
Populaarsemad poistele pandud nimed olid Rasmus (18),
Markus (17), Robin (14),
Kristofer (12), Robert (11), Sebastian (10) ja Andreas (9). Tütarlaste seas olid populaarsemad nimed Laura (14), Eliise
(10), Sandra (9), Liisa (8), Lisandra (8) ja Elisabeth (8).
Surmakandeid koostati 2014.
aastal kokku 1061, see on 69
võrra vähem kui 2013. aastal,
mil registreeriti 1130 surma.
Mehi suri 493 ja naisi 568. Aasta
varem suri 511 meest ja 619
naist. Lahkunute keskmine vanus oli 73,8 aastat, meestel 68,5
ja naistel 79 eluaastat. Surmade
arv on aasta-aastalt kahanenud.
2012. aastal registreeriti 1133 ja
2011. aastal 1161 surma.
Abielusid sõlmiti 2014. aastal 166 ja lahutusi registreeriti
50. Välismaalastega sõlmiti 21
abielu, neist 17 välismaalase
elukohaks oli Eesti. Vanim pruut
oli 80aastane ja tema väljavalitu
74aastane. Aasta varem registreeriti kokku 183 abielu ja lahutati 57. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati maavalitsuses 41,
(2013. aastal 46). Perekonnanime muudeti 36 korral, eesnime 8
korral ja isikunime 5 korral.
HEIKKO KUKK

Meie naabrite elanike arv
Omavalitsus
Kiili vald
Saku vald
Saue vald
Tallinn

elanike arv
1.01.2014
4585
9201
9889
429 900

elanike arv
1.01.2015
4694
9283
10091
434 153

muutus,
arv
109
82
202
4253

Uued töötajad
Saku Vallavalitsuses

Timo Kangur –
keskkonnakaitse
inspektor
Olen sündinud ja kasvanud Jõhvis. 2004. aastal lõpetasin Maaülikooli maastikukaitse ja
-hoolduse
erialal. Viimase kursuse keskel
läksin tööle
Keskkonnainspektsiooni
Jõgevamaa büroosse. Kannustatuna soovist ennast uues olukorras proovile panna, tulin tööle Saku Vallavalitsusse keskkonnakaitse inspektoriks. Vabal
ajal tegelen jahinduse ja matkamisega ning mängin korvpalli.

Nabala-Tuhala
kaitseala sai keskkonnateo auhinna
Keskkonnaühenduste koda valis 2014. aasta olulisimaks keskkonnateoks Nabala-Tuhala ja
Ropka-Ihaste looduskaitsealade
moodustamise. „Nii Nabala-Tuhala kui Ropka-Ihaste kaitseala
loomise juures on teinud koostööd kohalikud kodanikuliikumised ja keskkonnaministeerium, tahame tunnustada, et
need keerulised protsessid on
õnnestunud eelmisel aastal edukalt lõpule viia,” ütles EKO
koordinaator Kai Klein. „Nabala-Tuhala kaitseala on näide
sellest, et vajadusel suudab riik
loodusväärtuste kaitseks otsustavalt tegutseda.“
(eesti.info)

Muuda kodukoht paremaks, muutes arengukava
Sel aastal saab igaüks esitada ettepanekuid valla arengukavasse kahel korral – 13. veebruariks ja 1. augustiks. 13. veebruariks laekunud ettepanekud jõuavad otsustajateni juba märtsikuu arenguseminaril ning eelarvestrateegia koostamisel saab nendega arvestada.
Vallavolikogu on kinnitanud „Saku valla arengukava 20122025“ esimest korda 2011. aastal. Igal aastal vaadatakse arengukava
üle ning muudetakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele. Tänavu
tehakse plaane 2016. – 2019. aastaks. Volikogu võtab arengukava
vastu septembrikuu istungil.
Kui soovid, et sinu kodukohas midagi paremaks muutub, siis tee

oma ettepanekud juba täna. Tutvu Saku valla kodulehel
www.sakuvald.ee/arengukavad kehtiva arengukavaga. Oluline on
vaadata peatükki 4 (tegevused, mis on kavas ellu viia arenguperioodi jooksul) ning peatükki 5 (eelarvestrateegia). Tabelist 26 on
näha 2015. – 2018. aastal kavandatud investeeringud.
Ettepanekud esita valla e-postile saku@sakuvald.ee, too
käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku alevik või
saada postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald
75501, Harjumaa.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
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Tellige elektrooniline
valijakaart
Siseministeerium kutsub teid
üles riigiportaalist eesti.ee
elektroonilist valijakaarti tellima. Kui olete e-valijakaardi juba tellinud, siis te ei pea seda
uuesti tegema.
Elektroonilise valijakaardiga
saadetakse teile teave kus, kuidas ja millal on võimalik hääletada teie @eesti.ee aadressile.
Elektroonilise valijakaardi tellijatele paberil valijakaarti enam
ei saadeta. E-valijakaardi tellimiseks minge riigiportaali kodulehele: www.eesti.ee/portaal/
valimised.valijakaart. Link suunab teid sisselogimislehele.
E-valijakaart annab vajaliku
info, et hääletama minna. Seda ei
pea välja printima ega valimisjaoskonnas hääletamiseks kaasa
võtma ning see ei ole elektroonilise hääletamise eeldus.
E-valijakaardi tellimiseks
peab tellija ametlik @eesti.ee eposti aadress olema suunatud
igapäevaselt kasutatava e-posti
aadressi peale. E-posti aadressi
saate suunata või aadresse lisada riigiportaali kodulehel: www.
eesti.ee/portaal/!postisysteem.
suunamised (vajalik sisselogimine). Igapäevase e-posti aadressi muutumisel värskendage
ka @eesti.ee aadressi suunamist
aadressil www.eesti.ee/est/
minuasjad. Et saada valijakaart
oma e-posti aadressile juba 1.
märtsil 2015 toimuvateks Riigikogu valimisteks, tuleb see tellida hiljemalt 29. jaanuaril.

Tasuta bussisõit
kõigile?
13. omavalitsusfoorum toimus
13. jaanuaril teemal „Tasuta
ühistransport on võimalik terves Eestis“. Huvitavad olid
Rootsi Avesta, Poola Zabki ning
Otepää ja Pärnu linna esindajate
sõnavõtud. Neil kõigil oli tasuta
ühistranspordi kogemus ja
probleemidki sarnased. Maanteeameti ja Harju Ühistranspordikeskuse esindajad tõid esile
tõsiseid kitsaskohti tasuta sõidu
juurutamisel maapiirkondades.
Kuigi võimatu pole miski, eriti
Eestis. Tähtis on prioriteetide
seadmine, igakülgne majanduslik analüüs ning valitsuse ja
omavalitsuste tihe koostöö rahastusküsimustes. AINO KIIVER
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Saku visioon 2015

V

alla juhtide üks ülesanne
on lisaks tänase päeva
elu korraldamisele sättida asjad liikuma seda teed, et ka
tulevikus oleks Saku vallas hea
elada. Et tulevikuplaane teha,
tuleb vallajuhtidel vaadata aegajalt ka üsna pikalt ajas ettepoole ja teha ennustaja tänamatut
tööd. Et midagi tehtud saaks, tuleb vahel mõelda ka suurelt.
Suuremas ringis on Saku vallas mõttetalguid peetud igal kevadel. Nii ka 2003. aastal, mil
Sagadi mõisasse kogunesid tollased vallavalitsuse töötajad,
volikogu liikmed ja hallatavate
asutuste juhid. Peale järgmise ja
ülejärgmise aasta konkreetsete
tegemiste arutamist katsuti tookord mõelda end Saku valda
aastal 2015. Toonastest unistajatest töötab ka praegu valla juhtivatel kohtadel 14 inimest. Saku vallavanem oli siis Sven Kesler. Allpool väljavõtted „Saku
visioonist 2015“.

Saku visioon 2015
Loodud ja kirja pandud 2003.
issandama aastal 11. aprillil
Sagadi mõisas Virumaal.
 Saku visiooni võtmesõnadeks
said tookord: kaunis ja turvaline
kodu metsa taga; (Tallinna) haritlaste kodu; suhtlus, avatus ja
läbikäimine ning keskkonnasõbralikkus.
 7500 elanikuga vallast loodeti (või kardeti?) kasvada tunduvalt suuremaks. Pakkumisi oli
erinevaid, millest kõige julgemad ulatusid 20 000 elanikuni
(ei ole täpsustatud, kas mõeldi

registris olevaid või räägiti tegelikest elanikest), teised jäid
veidi alla – 12 000, 14 000 ja 15
000 elanikku. Praegu elab elanikeregistri andmetel Saku vallas
9283 inimest.
 Arutati võimalust liita Vilivere, Aespa ja Luige küla Saku
valla külge, samas käis läbi mõte anda ära Tagadi mets.
 Ettevõtluse osas loodeti 2015.
aastal käia Saku City kaubakeskuses, mis tollase uue kontseptsiooni kohaselt oleks seotud
mõisapargiga. Valda sooviti ettevõtteid, mis ei reostaks. Eriti
oodatud olid väiketalud, mis
aitaks luua ka meeldivat elukeskkonda, samuti IT-ettevõtlus
ja teenindusettevõtted. Pärnu
maantee tööstuspiirkonna ja
Ringtee transiidipiirkonna taha
kirjutati aga visiooni küsimärgid. Viie tee risti peeti perspektiivseimaks kohaks, kuhu ehitada kiosk-bensiinijaam. Sarnane
detailplaneering on tõesti praegu vallavalitsuses menetlemisel.
Juba tookord oli õhus küsimus, kas Saku peaks arenema
vaid madaltiheda asustuse arvelt või võiks ehitada juurde ka
kortereid. Sõnapaar „kortereid
juurde???” seisab visioonis lausa kolme küsimärgiga. Praegu,
12 aastat hiljem kerkib valda
esimene uus kortermaja.
 Milline võiks toonaste visionääride arust olla aga meil tänavu kultuuri- ja spordielu?
Usuti, et välja on arendatud puhkealad ning külakeskused lõkke- ja spordiplatsidega. Unistati
ka moodsa kunsti keskusest.

Mõisast on 2015. aastaks kujunenud kultuurikeskus, Tammemäe karjäärist veekeskus, rabas
ja jõekallastel on matkarajad,
Männiku karjääris lumelauarenn ning Saku õllefestivalil
Sack on selgunud esimene kotijooksu maailmameister. Wakeparki ei osatud toona veel uneski
näha. Küll aga pakuti juba Nurme tänava äärt välja ekstreemspordi kohana – kaks aastat tagasi avati seal skatepark.
 Taristu, ehk nagu tollal nimetati – infra, visioon lubas vallale vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastit, et mitte
maksta Tallinnale 10 aastaga
50-70 miljonit (raha arvestati
tollal kroonides). Sooviti, et
valla bussiliinid oleksid sünkroonis rongide väljumisaegadega, et jalgrattateed ulatuksid
Tallinnasse, et vallal oleks oma
päästekeskus ja kogu vallas leviks traadita internet. Märksõnadena käisid visioonist läbi
ka kiirtramm, rööbasbuss, raekoda, kirik ja lennuväli.
 Koolide, lasteaedade ja sotsiaalasutuste töörühm on visiooni kirja pannud järgmised
märksõnad: Kurtnas lasteaed ja
põhikool (tol ajal oli kool 6klassiline ja lasteaiarühmi 2), seltsimaja ja spaa; Kiisal lasteaed ja
kaubanduskeskus; Sakus Saku
gümnaasium kui eliitkool, lisaks Männituka põhikool & lasteaed; Kajamaal turvakodukool; Lokutil vanadekodu-pansionaat. Lisaks nähti, et Saku
vallas on 12 aasta pärast eralasteaiad, vanadekodud ja miks
mitte Tallinna ülikooli filiaalina
mõni spetsiifiline uurimislabor
või koolituskoht.
Ja lõpetuseks veel üks vahva
soov: koduteed planeerida kiirakääralised.

Taust

Kõiki trende ei osanud ennustada ka seminari nõustanud Garri Raagmaa, praegune tuntud regionaalpoliitika ekspert. Foto: Peep Dimse

Aasta 2003. oli aasta enne Eesti
astumist Euroopa Liitu. Päev
enne Sagadi mõttetalguid astus
ametisse Juhan Partsi valitsus.
2002. aastal oli Eesti majanduskasv olnud 6% ning käis hoogne
investeerimine nii kõiksugustesse projektidesse kui ka eluasemetesse. Laenukoormus kasvas ja tarbijahinnad muudkui
langesid.
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Treener Argo Zirk ja tantsuõpetaja Eve
Lutter said Kultuurkapitali tunnustuse
ANNE-LY SUVI
Kultuuri-, spordi- ja
noorsootööspetsialist

E

esti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp autasustas meie jalgpallitreenerit Argo Zirki ja rahvatantsujuhti Eve Lutterit aastapreemiaga. Argot tunnustati spordialase
tegevuse eest Saku vallas, noortespordi ja liikumisharrastuse
arendamisel ning Evet silmapaistva tegevuse eest rahvatantsujuhina Saku vallas ja kogu
Harju maakonnas. Preemia sai
ka meie valla MTÜ Metsanurme – laulu- ja tantsupeo Tule
Tulemise korraldamise eest.

Argo Zirk
Argo Zirk on läbi ja lõhki Saku
poiss. Ta on mitmekülgne sporditegija. Nooruses harrastas ta
mitmevõistlust – 2000. aastal
võitis võistlussarja „TV 10 olümpiastarti“ finaali üheksavõistluses. Ta on tulnud Eesti meistriks
sprindis ja tõkkejooksus. Kergejõustikuga paralleelselt mängis
Argo ka jalgpalli ning juba 10.
klassis hakkas ta koos klassivenna Priiduga endast noorematele
jalgpallitrenni tegema. Nii algas
Argo kui treeneri tee.
Aasta hiljem tegi ta TC III
jalgpallitreeneri paberid. Oma
esimese treeninggrupi Saku
Sportingus lõi ta 2005. aastal
hoopis lasteaia juures, treenides
eelkooliealisi poisse. Täna on
Argol UEFA B ja EKR 4 treeneri

litsents ja taotleb EKR 5-t. Hetkel on meie noorel treeneril 10
erinevat vanusegruppi, keda ta
juhendab. Treenitakse erinevatel
tasemetel, tööd tehakse laste,
noorte ja täiskasvanutega. Saku
Sporting on üks suuremaid spordiklubisid treenitavate arvu poolest Saku vallas ja Argo juhtimisel töötab klubis veel 5 treenerit.
Argo jaoks on kõige tähtsam
laste areng ning tema eesmärk
on võimalikult palju lapsi jalgpalli juurde tuua. Ta on hea suhtleja, väga kannatlik ja enesekindel treener, kes saab lastega hästi läbi. Ta on treener, kes ei luba
teiste halvustamist, solvamist
ega kritiseerimist. Saku Sportingus saavad kõik noored jalgpallurid mänguaega ja oma võimetele vastavalt koormust.
Peale treeneritöö ajab Argo
usinalt ka klubiasju: muretseb
varustust, otsib sponsoreid,
koostab arengukava, vaatab üle
treeningplaanid, tegeleb paljude
projektidega, raamatupidamisega, kõigega, mis ühes klubis tegemist vajab. Lisaks klubilistele
ettevõtmistele kuulub Argo Zirk
Saku vallavolikokku ning juhib
aseesimehena spordikomisjoni.
Vabal ajal mängib Argo rannajalgpalli, sõidab jalgrattaga ja
mängib aeg-ajalt tennist.

Eve Lutter
Eve Lutter hakkas rahvatantsuga
tegelema juba kooli ajal. Kohe
pärast Saku keskkooli lõpetamist
sai tantsuhuvilisest Kiisa tüdru-

Argo Zirgi käe all treenib praegu kümme eri vanusegrupi treeningrühma jalgpallureid. Foto: Allar Viivik

kust Evest tollase Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama juurde
loodud naisrühma juhendaja. Tema juhitud Kurtna naisrühm on
tegutsenud juba 28 aastat!
Evele on omistatud rahvatantsuspetsialisti kutsekvalifikatsioon ning ta on tunnustatud
Saku rahvatantsuõpetaja Aime
Tamme mantlipärija, just tema
võttis üle Aime juhendatud rahvatantsurühmad.
Praegu on Eve Lutter Saku
rahvatantsuõpetaja, kel on juhendada kõige rohkem rahvatantsurühmi Saku vallas. Tema käe all
treenivad 2010. aastal loodud
uus segarühm Kohevad ja Tugevad, segarühm Pangviina, eakate
rahvatantsurühm Saku Seeniorid, naisrühm Saku Linda, Kurtna kooli vilistlaste rühm Hellad

Tallad, Kurtna naisrühm ja Kurtna kooli lasterühm.
Lisaks oma rühmade juhendamisele on ta aastaid korraldanud teeneliste rahvatantsupedagoogide Anna Raudkatsi ja Linda Rausi mälestusüritust ning
Saku valla laulu- ja tantsupäeva.
Rühmadele on ta teinud palju
näputööd, alates õmblemisest ja
lõpetades sukapaelte punumisega. Eve on aktiivselt kaasa löönud Harjumaa rahvatantsijate ja
rahvamuusika ühenduse töös,
aidanud korraldada maakonna
tantsupidu ning teisi rahvatantsu üritusi.
Selle aasta üldtantsupeol osales kolm Eve tantsurühma.
2014. aastal tunnustas Saku vallavolikogu Eve Lutterit hõbemärgiga.

Rahvakohtunikuks kandideerimine
Saku Vallavolikogu palub anda endast teada Saku valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.
Rahvakohtunikud osalevad kohtusse saadetud I astme kuritegude
kriminaalasjade arutamisel üldmenetluses. Kohus lahendab üldmenetluse asju ühtse tervikuna ning seega võib üldmenetlus olla määratud mitmeks nädalaks järjest, mille jooksul peaks rahvakohtunik
oma põhitööst kõrvale jääma. Kohtuistungeid peetakse tööpäevadel
kella 9–18. Rahvakohtunikule makstav tasu on sätestatud justiitsministri määrusega, vt www.riigiteataja.ee/akt/115122011014.
Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise eesti keelt kõrgtasemel valdava Eesti kodaniku.
Kandideerimisavaldus palun esitada hiljemalt 2. veebruariks

2015 kas digitaalselt allkirjastatult aadressile saku@sakuvald.ee või
tulla vallavalitsuse kantseleisse (Teaduse 1, Saku alevik, II korrus)
ja täita avaldus kohapeal. Avaldusse tuleb märkida oma nimi, isikukood, elukoht, töökoht, amet ja kontaktandmed (e-post, telefon).
Soovitav on avaldusele lisada kas tööandja nõusolek või märkida
avalduses, et tööandja on rahvakohtunikuks kandideerimisega nõus.
Rahvakohtunikukandidaadid valib Saku Vallavolikogu 19. veebruari 2015 istungil salajase hääletamise teel. Volikogu valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv
komisjon.
Lisainfo Saku valla kodulehelt www.sakuvald.ee/rahvakohtunik
või telefonil 671 2430.
KARIN TENISSON-ALEV, vallasekretär
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Saku Huvikeskuse

Segakoor Tuljak oma jõulukontserdil Tallinnas Kaarli kirikus. 2014. aastal
sai koor omale uued esinemisriided.

AVE-MARIA RAPPER
Saku Huvikeskuse kunstiline juht

Kolmandat aastat toimunud kaunite
kunstide lastelaager oli sel korral
indiaaniteemaline. Pildil laagri
lõpetamine Metsanurme lõkkeplatsil.

T

e ju teate, kus asub Saku
huvikeskus ja millega see
asutus tegeleb? Kindlasti
olete meile sattunud mõne ürituse, kursuse või huviringi raames. Kui mitte, siis tere tulemast! Pisike, ent tegus kultuurija huvialakeskus on paigutunud
vallamaja III korruse ühte majatiiba. Võib-olla ei ole meie interjöör kõige kaasaegsemate killast ning pidevalt on kuskil remonti vajavaid nurki, kuid tähtsam on siiski sisu ja sellest siin
kõrgel vana instituudimaja sammaste vahel juba puudu ei tule!
Huvikeskuses pakutakse nii
järjepidevat huvitegevust lastele
ja täiskasvanutele kui ka ühekordseid harivaid kursuseid patsipunumisest bridžimänguni.
Siin organiseeritakse kultuuriüritusi peaasjalikult kohalikule elanikkonnale ning korraldatakse ka
Saku valla suurüritusi. Võib julgelt öelda, et meie majast leiab
omale soovi korral meelepärase
tegevuse igas vanuses inimene.
Öeldakse, et iga laps on oma
kodu nägu. Nii on ka huvikeskuse igapäevaste tegevuste ning
ürituste taga rühm tegusaid inimesi, kes väga armastavad oma
tööd. Võime uhkusega öelda, et
meie töötajad on kõik oma ala
professionaalid, kes on kõrgelt
hinnatud ka väljapool Sakut.
Viis meie ringijuhti on pälvinud
oma tegevuse eest kõrgeima Saku valla autasu kuld- või hõbemärgi! Pingutused uute ringijuhtide leidmiseks on aga pidevad, sest ajaga tuleb kaasas käia:
tehnika areneb kiiresti ning me
tahame uusi võimalusi pakkuda

2014 alustanud uus multimeediaring käsitleb erinevaid teemasid,
nagu video, fotograafia ja animatsioon. Juhendab Kristjan Rosin.

ka oma noortele.
Nii näiteks osalesid kolmandat aastat tegutseva legorobootikaringi edasijõudnute grupi
poisid juhendaja Toomas Jõgi
eestvõtmisel eelmisel aastal väga edukalt Baltimaade suurimal
robootikavõistlusel Robotex –
108 osalenud roboti hulgast
jõudsid meie robotid finaali! Ka
eelmisel aastal avatud automudelismiring on juba oma esimestel võistlustel käinud ning
sealt karikaidki koju toonud.
Hea meel on, et pikalt varjusurmas olnud maleharrastus
on noorte hulgas taas tõusuteel –
eelmisel aastal oli soovijaid laste maleringi lausa kahe rühma
jagu! Häbisse ei jäädud ka Harjumaa noorte meistrivõistlustel
– koju toodi kaks kuld- ja kaks
hõbemedalit, lisaks võideti kuni
14aastaste tütarlaste vanuseklassis Harju meistritiitel. Pole
ka ime – meie maleõpetaja on
Eesti vanim tegevmaletaja Hans
Tomson, kes oma tähelepanuväärse tegevusega eelmisel aastal ETV Prillitoosi saatessegi
jõudis. Kui aga vaatate telesaa-

det Ringvaade, siis mäletate ehk
ka üht lugu eelmise aasta juunikuust, mil stuudio täitsid Saku
mandoliiniorkestri mängijad.
Uutest meie maja lasteringidest tahaks nimetada veel loovmuusikaringi, juhendaja LanaMaria Peterson. Ringis pööratakse suurt tähelepanu loovusele,
improvisatsioonile, kuid õpetatakse mängima ka erinevaid pille, näiteks käsikellasid või kandleid. Detsembris käidi oma esimesel suurel esinemisel üritusel
Laagri City Jõulumuusika, kus
esineti 400 pealtvaatajale. 13-18aastastele noortele adresseeritud
multimeediaring käsitleb tänapäeva noori kõnetavaid teemasid
fotost videotöötluse ja animatsioonini. Populaarseks osutus ka
2014 avatud neidudele mõeldud
moejoonistamise ring, juhendaja käsitööõpetaja Sirle Reiu.
Täiskasvanud saavad oma oskusi täiendada iga-aastasel täiskasvanud õppija nädalal oktoobrikuus; populaarsemad kursused möödunud aastal olid
pendliseminar, india peamassaaž
ja jaapani kalligraafia õpituba.

Loomulikult nõuab iga hobi
pühendumust, kannatust ning
seda sageli kogu perekonnalt.
On huvitav märgata, et kes kord
juba huvikeskuses käima hakanud, see jääb meiega pikkadeks
aastateks. Sageli käivad huvialaringides sama pere mitu last
või lisaks lastele ka vanemad.
Huvialade harrastamine ongi
elustiil, mis algab maast madalast. 2014 oligi Saku Huvikeskuses märkimisväärne mitmete
juubelite poolest: 20 tegutsemisaastat täitus portselanimaaliringil (juhendaja Merike Toome) ja lauluansamblil Vilistlased (juhendaja Rein Tali). Rahvatantsurühmade Lindaratas 5.,
Pangviina 30. ja naisrühma Linda 50. ühise juubelikontserdiga
tähistasime aga lausa 50 aastat
täiskasvanute rahvatantsuharrastust Sakus.
Rahvatantsijate eestvõtmisel
sai raamatukaante vahele Saku
rahvatantsu ajalugu, mõisaparki
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rutiinivaba 2014

Orkester Saku Mandoliinid esinemas laulu- ja tantsupeo pillipeol. Esiplaanil
juhendaja Joosep Sang.

Sügisel vahvate noortega alustanud
loovmuusikaring sai detsembris hakkama oma
esimeste esinemistega. Tundides mängitakse
erinevaid pille djembest käsikelladeni!

Laste teatriring tuli välja etendusega „Väike nõid“.
Kostüümid valmistas käsitööringide juhendaja Sirle Reiu.
Laulupeo tule vastuvõtmisel Sakus osalesid
kõik huvikeskuse kollektiivid! Esiplaanil
naisrühm Lindaratas.

püstitati pink Saku tantsuema
Linda Rausi mälestuseks ning
toimus kaunis ühiskontsert. On
eriti imeline, et suur osa tänaseidki lauljaid, portselanimaalijaid ja rahvatantsijaid löövad
rühmades kaasa aastakümneid,
paljud lausa loomisest peale!
Need inimesed on aga inimesed
meie seast, inimesed Sakust, kes
esindavad oma tegevusega Saku
valda ka väljaspool. Eelmisel
aastal esinesid huvikeskuse kollektiivid enam kui kahekümnel
korral väljaspool oma maja; seeniorantsurühm Lendler näiteks
Harjumaa VI seeniortantsupäeval Kose kultuurikeskuses, rahvatantsijad jõuluturul Tallinnas
raekoja platsil. Segakoor Tuljak
andis jõulukontserdi Tallinnas
Kaarli kirikus, naisansambel
popkooripeol Tartus, mandoliiniorkester Türil jne.
Saku huvikeskuse üritused
pakuvad esinemisvõimalusi kõikidele meil tegutsevatele kollek-

tiividele ja tihti kutsume veel külalisigi; 2014 kolmandat aastat
toimunud märtsikuisel laste teatripäeval said esinemisvõimaluse
oma valla lasteaedade ja algkooliklasside näiterühmad. Huvikeskuse oma laste teatriring tuli välja etendusega „Väike nõid“.
Iga-aastasel lastekaitsepäeva kogupereüritusel tantsisid
kõik alates beebiringidest kuni
gümnaasiumi rahvatantsujütside
ja noorte hipphoppariteni. Juunikuine kaunite kunstide päevalaager oli eelmisel aastal indiaaniteemaline ning tegevused
amulettide valmistamisest kuni
idniaanilaulude-näidendini.
Mitmed meie katuse all arenenud kollektiivid on aga nii
tublid, et organiseerivad ise üritusi. Nii sai juunikuu viimastel
päevadel Saku mandoliiniorkestri eestvedamisel Sakus
teoks Eesti esimene mandoliinifestival. Osalejaid oli lähemalt ja kaugemalt ja tegevusi

jätkus mitmeks päevaks. Loodetavasti kujuneb mandoliinifestivalist mõnus traditsioon
ning iga-aastane Saku suurüritus. Potentsiaali igatahes on:
laulu- ja tantsupeo raames toimunud pillipeol valiti Saku
mandoliiniorkester oma pilliliigi parimaks orkestriks, juhendaja Joosep Sang sai Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt oma tegevuse eest kõrge tunnustuse – Lokulaua. Kõrge tunnustuse – II koha B-kategoorias
Viimsi JazzPopFestilt tõi hilissügisel koju ka segakoor Tuljak,
koori dirigentideks Sven Peterson ja Kristina Kodas.
2014. aasta tähtsaim sündmus oligi ju laulu- ja tantsupidu
ning see määras paljuski ka
isetegevuslaste toimingud. Õpiti kavu, käidi ülevaatustel ning
osaleti pikkadel proovidel. Laulupeo tuli tuli taas üle 20 aasta
läbi Saku valla külade ja alevike. Meie valla isetegevuslasi jagus igasse tule peatuspunkti küll
jalgratastel, küll autokastis. 2.
juuli laulu- ja tantsupeo Tule
Tulemine Saku Valla Maja juures kujunes võimsaks ning mee-

liülendavaks nii esinejatele kui
ka publikule, sidudes kokku erinevad põlvkonnad ning näidates
isetegevust kogu selle uhkuses.
Suve lõpetav Augustfest, mida
korraldame koos Saku Õlletehase ja Saku Pruulikojaga,
kogus aga pruulikoja esisele
platsile tuhatkond inimest. Peaesinejad ansamblid Traffic ja
Smilers andsid vallarahvale superkontserdi, mis tänu toetajatele oli vallaelanikele tasuta.
Oktoobris alustanud igakuised lastehommikud ja mälumäng, viimast korraldame sel
hooajal Kiili vallaga kahasse, on
Saku huvikeskuse rõõmuks leidnud vallaelanike hulgas kindla
sihtrühma. Detsember säras aasta lõpus kroonina, pakkudes kohalikku kultuuriellu suuremaidväiksemaid üritusi igale sihtrühmale. Kogupereüritus Jõulutelk
tipnes menuka Karl-Erik Taukari kontserdiga. Lisaks jagus hulgaliselt tänulikku ja muusikat armastavat publikut väga erinevatele muusikakollektiivide jõulukontsertidele. Aastalõpu peoõhtuks on aga vallamaja kõrge
laega suur saal lausa loodud ja
varakult väljamüüdud peolauad
annavad tunnistust peo menust
vallarahva hulgas.
Millal puhkab kultuurikorraldaja? Kindlasti mitte jaanipäeval, tihti mitte ka teistel riiklikel
pühadel või reede-laupäevaõhtul. Kultuurikorraldaja hing puhkab siis, kui lavaesise täidavad
naeratavate nägudega lapsed, kui
täissaal aplodeerib püsti seistes
esinejale või kui õu on tihedasti
täis rahulolevaid inimesi. Neid
hetki õnnestus Saku huvikeskuse töötajatel 2014. aastal korduvalt kogeda. Tänud neile, kes kohal olid ja uute kohtumisteni!
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Kiisa vabaajakeskus sarikapeo ootel

Kuigi modernsel betoonhoonel traditsioonilisi sarikaid ei ole, uhkeldas sel nädalal Kiisa vabaajakeskuse ehitusel sarikapärg, mis andis
möödujaile ja ka omanikule teada – karp on kinni, aeg on pidada esi-

mest pidu. Parasjagu valatakse põrandaid ja välisseintele paigaldatakse tuuletõket. Ehitaja Riito Ehitus on lubanud hoone suve alguseks
valmis saada. Foto:

Kurtna unenäoline koolipäev
Kui nullkraadine jaanuariilm
koolielu uniseks ja uimaseks
muudab, tuleb korraldada üks
pidžaamapäev ja kool on hoobiga talveunest üles ärganud. Just
nii Kurtna kooli õpilasaktiiv
kolmapäeval, 21. jaanuaril tegigi.
Vikside ja viisakate koolilaste asemel saabusid sel päeval
kooli pidžaamades, hommikumantlites ja tekkides õpilased.
Kui mõni polnud tihanud tudiriietes tulla, siis kaisuloom oli
ikka kaisus. Ja oli näha, et koolipere tundis end sel päeval igati
hubaselt – eks ole teki sees keras
matemaatika ülesandeid pusida
ju palju mõnusam.
Ja vähe sellest et õpilased
end hästi tundsid, ka õpetajad
olid täies sõiduvees. Õpetajatetuppa sisenejat võttis terve päe-

Päeva stiilsema klassi tiitli
pälvisid 3. (pildil) ja 5. klass, kus
mõlemas olid kõik õpilased sel
päeval stiilselt riides. Fotod:

va vastu äsja ärganud (või siis
just magama minev) juhiabi Elle Turp, lokirullid peas ja mudamask näol. Ja tema polnud ainus
stiilne õpetaja – kes lohistas jalgu järel pehmetes pidžaamasussides, kes tegi parasjagu kurgimaski, kandis silmaklappe, kallistas patja või kaisulooma.
Päeva iva polnud ainult riietes – päeva jooksul toimusid
pidžaamavõistlused, lõbusad
mängud, lauldi unelaulu ja loeti
unejuttu. Sellesse unenäolisse
koolipäev mahtus ka kohtumine
lastekirjanik Mika Keräneniga,
kes oma lõbusate vastustega
suutis naerma ajada nii esimese
klassi juntsu kui kuuendiku.
VICTORIA PARMAS
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Ühismälumängu
neljas voor
12. jaanuaril kogunesid taas
Saku ja Kiili taibukad, seekord
Kiilis, ning pidasid maha ühe
mälumängu, mis möödus ilma
suuremate üllatusteta – ülekaalukalt võitis neljanda vooru taas
Saku kilbarite tiim Üksnurme.
Teiseks jäi Õlmarite (Saku) ja
kolmandaks Paprika (Kiili)
võistkond. Kui mängu seisus
midagi põnevat ei juhtunud, siis
nii mõnigi küsimus tekitas vastajates rõõmsat elevust ning
näod naerul nuputamist. Nuputage teie ka!

5 KÜSIMUST
 1. EELK-s on kasutusel

viis liturgilist värvi. Kolm
nendest on valge, roheline
ja must. Millised on kaks
ülejäänud värvi?
 8. Udsu, Tsolgo Mustjärv
ja Väike-Palkna. Milliste
järvede nimekirjaga on
tegemist, kui puudu on
kõige tuntum?
 12. Nürnbergi nupumehed on olnud teravmeelsed. Nii ehitati linnas keskajal kell, mille numbrilaud
sai eeskuju suvisest valgest
ajast. Ehk see erines tänapäeva kelladest. Sellest loobuti alles 18. sajandil. Milline oli suurim erinevus?
 26. Ei ole ju igapäevane
kui Eesti võidab valitsevat
maailmameistrit. Kuid mullu saadi sellega hakkama,
kui alistati valitsev maailmameister ja ühtlasi olümpiapronks. Mis alal ajalugu
tehti ja keda võideti?
 33. Tomahook oli PõhjaAmeerika idaranniku indiaanlaste sõjarelv. Tal oli
tänu spetsiaalsele konstruktsioonile ka teine funktsioon. Milline?
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KIRJAD JA
KÜSIMISED
Pärast eelmises lehes ilmunud
artiklit „Et suusatajad ja jalutajad oleksid rahul” sai toimetus
kaks kirja jalutajatelt, kes ei ole
olukorraga sugugi rahul.
MERLE MARIPUU, jalutaja
Pealkirja järgi eeldasin, et ehk
on lõpuks leitud sobilik lahendus mõlemale. Aga hoopiski
mitte. See artikkel oli ju ainult
suusataja pilgu läbi! Kuidas siis
jalutajad rahul peaksid olema?
Terviseradade kasutamise probleem on juba mitu aastat kestnud ja lahendust ei ikka veel. Artikli lõpus kõlama jäänud positiivne hüüdlause lubadusega rajada järgmine talv ka jalutajatele eraldi rada, öeldi välja ka eelmisel aastal. Aga eraldi rada ju
see talv ei tekkinud!
Mind (ja arvatavasti ka teisi
jalutajaid) häirib see, et Saku
mets on ju kõigile kasutamiseks! Olen seal käinud lapsest
saati. Ja käin ka edasi. Ja käivad
minu lapsed. Ning ma ei arva, et
mul peab metsas käimiseks kaks
puust lauda talla all olema. Tahan käia metsas, mitte autotee
kõrval kergliiklusteel. Ka väide
hoida talvel metsast eemal ja
kasutada vaid ülejäänud kolmel
aastaajal on naeruväärne. Milleks rajada siis neid suusaradasid, kui see nii ränkraske töö on.
Enne raudteed on valgustatud

Tervisepäev Kiisal

rajad. Seal tehku oma radasid ja
sinna ei lähe ükski jalutaja. Aga
Diabeetikud korraldavad traditmetsas käimist ei saa keelata.
Eeldaks, et kui need on tervi- sioonilise talvise tervisepäeva
serajad, siis ka ilma suuskadeta Kiisal kolmapäeval, 11. veebsaab tervisesporti harrastada. Ei ruaril. Mõnusaid tegevusi jätkub
saa üldse aru, miks see teema nii nii õues kui ruumis. Neile, kes
teravaks on läinud. 10 aastat ta- soovivad veresuhkru- ja kolestegasi midagi sellist ei kuulnud. roolitaset määrata või oma kehaAga nüüd tahetakse privaatradu massiindeksit teada saada, tuteha. Ka ujulas ei saa öelda, et leks ca 1,5 kuni 2 tundi eelnevalt
ärge tulge minu rajale, tahan siin söömata-joomata olla. Üritusest
üksi ujuda. Kõik võivad. Sama osavõtjatel palume eelnevalt reon ka metsarajaga. Käputäis uh- gistreerida tel 604 1731 ja maksketes riietes suusatajaid tahab ta osalustasu 3 eurot Saku Päeüksinda seda kasutada. Ehk vakeskuses hiljemalt 9. veebruavõiks järgmises lehes avaldada riks. Infot saab tel 604 1050.
ka teise poole nägemuse prob- AINO KIIVER
leemist. Ja eelkõige, et probleem saaks tõesti mõlemaid
Tänu
pooli rahuldava lahenduse.
EVI JOHANDI, rahulolematu
vallaelanik
Mina ei ole rahul. Nimelt olen
kaks korda metsarajal jalutades
kellegi meeskodaniku poolt
noomida saanud, et metsas kepikõndi teen. Mind on soovitatud minna kergliiklusteele, mis
viib Tammemäe poole. Möödunud aastal oli sama probleem.
Pärast minu rahulolematust
tehti kõndijatele rada metsa.
Tänavu pole sellest enam midagi kuulda. Miks niipalju metsaalasid on ainult suusatajate päralt, kuigi silt väidab, et tegemist on terviserajaga? Ja metsaõhk on hoopis teine kui bensiinivingulisel kergliiklusteel, mis
kulgeb paralleelselt maanteega.

Saku Pensionäride Ühendus
ELUKAAR tänab Saku Muusikakooli direktor Tauno Valdnat,
õpilasi Mehis Tõnissood, Liisa Siimanni, Anett Sisast ja Renno Sisast, Pärli Koptelkovi, Anni Liis
Kastemäed, Aksel Laugenit, Joonas Kirsi, Kristofer Pürgi, Raiko
Malsroosi, Edvin Kabaneni, Kirke
Männikut, Grete Dauti, Marleen
Liivikut, Karmen Kenti, Laura-Liisa Selli, Kätlin Jeedast, Evelin
Elsteini, Regina Silbergi, Ian Erik
Uffertit, 1. ja 5. klassi lauluansambleid ja nende õpetajaid 18.
jaanuaril pensionäride koosviibimisel meeldiva elamuse pakkunud kontserdi eest. Soovime
tulevastele superstaaridele edu
edaspidiseks!

Erivajadustega laste kool

KUNSTI KOLMAPÄEVAD HUVIKESKUSES!
Kutsume osalema veebruarikuus KUNSTI ÕPITUBADESSE!
4. veebruaril kl 18.30 AKVARELL - maalime lilli
11. veebruaril kl 18.30 AKVARELL - natüürmort
18. veebruaril kl 18.30 AKVARELL-PLIIATS-PASTELL. Segatehnikas maal-kompositsioon
25. veebruaril kl 18.30 PLIIATS-PASTELL. Segatehnikas
kompositsioon
Õpitoa tasu 7 eurot (ei sisalda materjale).
Registreeru huvikeskus@sakuvald.ee või juhendaja tel 5566 7302.
Kustitubade tegevustes kasutame erinevaid loomingulisi väljendusvahendeid ja materjale. Oodatud on kõik, ka need, kes on
tahtnud-tahavad kunstiga tegeleda, aga arvavad enda kohta, et
nad ei oska ja see ei ole nende jaoks... Juhendaja Kaie Kal on
Eesti tegevkunstnik. Õppinud Eesti Kunstiakadeemias. Kunstnik
telesaadetele „Buratino tegutseb jälle” ja „Saame kokku Tomi
juures”. Osalenud kunstinäitustel Eestis, Soomes jm

Rahvatantsurühm PANGVIINA ootab oma
ridadesse meest, kes soovib suvisel Meestetantsupeol oma KEHA, HINGE ja VAIMU proovile panna.
Trennid toimuvad teisipäeviti kell 20.30-22.00 Saku Valla Maja
2. korruse saalis. Kohtumiseni!

SALU KOOL
(lasteaed-põhikool)
asukohaga Maidla küla,
Saue vald, Harjumaa
Alustame uue, 2015/16
õppeaasta erivajadustega
(psüühikahäire ja vaimupuue)
õpilaste vastuvõttu.
Kooli tulekuks vajalik:
1. Lapsevanema avaldus
2. Nõustamiskomisjoni
otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
4. Kodukoha omavalitsuse
suunamine (nõusolek)
5. Arstlik tõend
6. Isikut tõendava
dokumendi koopia
Lasteaeda võtame vastu
aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee ja
tel 608 8618

VASTUSED: 1. Punane ja violett (lilla). 8. Rõuge Suurjärv, Eesti sügavaimad järved. 12. Numbrilaual oli 16
tundi. 26. Eesti curlingu
naiskond võitis EM-il 9:8
valitsevat maailmameistrit
Šotimaad. 33. Teist otsa
kasutati piibu täitmiseks.
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
17.01 kell 14.54 teatati, et Saustinõmme külas on süttinud elumaja pööningul puistevill. Päästjate saabudes otsest põlengut
enam polnud, päästjad kontrollisid pööningu termokaameraga
üle ja eemaldasid osa villast. Sama päeva õhtul kell 18.37 teatati
samalt aadressilt, et puistevill on
uuesti süttinud. Päästjad kustutasid põlengu ja tuulutasid eluruumid kella 19.41-ks. Põleng sai
tõenäoliselt alguse vanadest
hõõglampidest. Lambid olid paigaldatud puistevillale liiga lähedale ning see süütaski villa.

Põhja prefektuur
8.01 sai politsei teate, et Saku
alevikus Ülase tänaval pargitud
veoautost varastati kütust. Tekitatud kahju on 60 eurot.
11.01 sai politsei teate, et Tõdva
külas murti sisse talu abihoonesse ja varastati puurpink.
Tekitatud kahju on 450 eurot
13.01 sai politsei teate, et Roobuka külas murti sisse eramajja
ja varastati sularaha ja kõvaketas. Vargusega tekitatud kahju
on vähemalt 550 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
12.01 kl 21.06 – põles aiamaja
Vatsla külas Saue vallas.
13.01 kl 15.54 – tulekahju hoones Ohtu teel Keila linnas.
11.01 kl 16.40 – toidukõrbemine Ehituse tänaval Jüri alevikus.
17.01 kl 18.37 – tulekahju hoones Saustinõmme külas.
19.01 kl 19.51 - tulekahju hoones Redise tn Laagri alevikus.
Avaldame sügavat
kaastunnet Mari-Ann
Talumehele armsa isa

ÜLO VALKI
surma puhul.
Töökaaslased Harju
Tarbijate Ühistust
Mälestame head malesõpra

ÜLO VALKU
ning avaldame südamlikku
kaastunnet abikaasa
Helvele ja omastele.
Saku Maleklubi

Koostöö siseturvalisuse nimel
KRISTI RUUSMAA,
Põhja prefektuuri Lääne-Harju
politseijaoskonna patrullitalituse korrakaitseametnik

J

uba aastaid on politsei kõrval
töötanud mehed ja naised,
kes oma mujal tehtava igapäevase põhitöö kõrvalt soovivad anda panuse meie riigi siseturvalisuse heaks.
Kui Sinus on turgatanud mõte ning tekkinud soov tagada
oma kodukohas turvalisust ja
olla piirkonna- või patrullpolitseinikule partner, on üks võimalus liituda abipolitseinike rühmaga. Vabatahtlik tahe on alati
siiras, kuid veel edukam on see,
kes oma tahte ka ellu viib. Vabatahtliku töö tänavatel ei ole kerge. Siiski, kui oled oma otsuses
kindel ja valmis läbima väljaõppe ja kursused, siis mõistad,
et tegemist ei ole kosmoseteadusega.
Abipolitseinik peab olema
hea suhtleja, kohusetundlik, taluma pingelisi olukordi ja oskama teha meeskonnatööd. Liitu
meiega ning sind ootab hea töökollektiiv ja väljakutsed.
Kui sa soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust
oma piirkonna kontaktisikuga,
kelleks on Lääne-Harju politseijaoskonna korrakaitseametnik
Kristi Ruusmaa, kristi.ruusmaa
@politsei.ee , tel 6 124 591 või
53 090 388.

Kes sobib
abipolitseinikuks?
Abipolitseinikuks võib saada
vähemalt 18-aastane Eesti koMälestame kunagist
töökaaslast

ELLE RANDOJAT
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Endise EMMTUI maaparanduse osakonna töötajad
Sügav kaastunne Rein
Rinnele ja Maret Rinnele
EMA ja MEHEEMA
surma puhul.
Töökaaslased Saku
Gümnaasiumist

danik, kel on vähemalt keskharidus ja kes valdab eesti keelt
politseiametnikele ette nähtud
keeleoskustasemel ning vastab
abipolitseiniku kutsesobivuse
nõuetele. Kui haridus ei ole
omandatud eesti keeles, siis tuleb esitada eesti keele tasemetunnistuse. (Abipolitseiniku
seadus §4 lg 1 ja §5).
Abipolitseiniku kandidaadiks ja abipolitseinikuks võetakse isik:
 kes on teovõimeline;
 keda ei ole karistatud tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo eest;
kellel ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 kes ei ole kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav;
 kellelt ei ole jõustunud kohtuotsusega ära võetud politseiametniku ametikohal töötamise
õigust;
 kes ei ole sõltuvuses alkoholi,
narkootilise või psühhotroopse
aine kasutamisest või kes ei ole
psüühikahäirega, raskekujulise
isiksuse- või käitumishäirega;
 kes ei ole sellise tervisehäirega, mis takistab tal abipolitseiniku ülesannete täitmist;
 kes oma käitumise poolest sobib abipolitseiniku ülesandeid
täitma ning kelle käitumine või
eluviis ei ohusta tema enda ega
teise isiku turvalisust.

Abipolitseiniku
kutsesobivuse nõuded
Abipolitseiniku kutsesobivuse
nõuded on kirjeldatud siseministri 2010. aasta määruses nr
68. Abipolitseinik peab isiku-

omaduste poolest olema võimeline täitma abipolitseinikule
pandud ülesandeid ning vastama järgmistele nõuetele:
olema
 lojaalne Eesti Vabariigile, aus
ja seaduskuulekas;
 võimeline töötama stabiilselt
ja tulemuslikult pingeolukorras
ning oskama teha meeskonnatööd;
 kohusetundlik, otsustus- ja
vastutusvõimeline, suutma iseseisvalt langetada otsuseid oma
pädevuse piires ning on võimeline ette nägema oma otsuse tagajärgi ning vastutama nende
eest;
 hea analüüsi- ja sünteesivõimega, oskama eristada olulist
ebaolulisest ning suutma lahendada probleeme;
 hea suhtlemisoskusega.
Abipolitseinik peab kehalise
ettevalmistuse poolest olema
võimeline täitma abipolitseinikule pandud ülesandeid ning
täitma füüsiliste katsete normatiividest vähemalt ühe:
 jooksma 3000 m 25 minutiga;
 ujuma 500 m 16 minutiga;
 sõudma sõudeergomeetril
6000 m 34 minutiga.

Mida abipolitseinik teeb?
Abipolitseinikud osalevad koos
politseinikega avaliku korra
kaitses ja teostavad liiklusjärelvalvet. Nad on abiks nii piirkonnapolitseinikule kui patrullpolitseinikule.
Kindlasti ei ole abipolitseinik
turvamees ega ürituste turvaja.
Abipolitseinike tegevust reguleerib abipolitseiniku seadus.

Võtkem 23.-25. jaanuarini osa aialinnuvaatlusest
Eesti Ornitoloogiaühing kutsub osalema talvisel aialinnuvaatlusel,
millest on kujunenud Eesti populaarseim linnuvaatlusüritus ja suurim rahvateaduse algatus. Aialinnuvaatlusel osalemine on lihtne ja
võtab aega vaid ühe tunni. Selleks tuleb valida endale aias või pargis hea nähtavusega vaatluskoht, mis on soovitavalt lindude toidumaja või toitmispaiga läheduses ning leida 23.-25. jaanuarini üks
tund vaba aega valitud kohas lindude tegevuse jälgimiseks. Nii võib
toidumaja ümber askeldavaid linde vaadelda kas või toast läbi akna
ja seda võib teha nii üksi kui koos pere või sõpradega. Selle tunni
jooksul tuleb kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid ka kirja panna
ning iga liigi puhul üles märkida kõige suurem korraga nähtud isendite arv. Tulemused saab sisestada aialinnuvaatluse kodulehel asuvasse on-line ankeeti http://www.eoy.ee/talv/vaatlusankeet/ või
saata ürituse koordinaatorile (Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4,
Tartu 51005). Täpsemad juhised leiab kodulehelt www.eoy.ee/talv.
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Aeg on esitada mittetulundusliku
tegevuse toetuseks taotlusi

RIIGIKOGU VALIMISED 2015

1. veebruar on mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg.
Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Projekti
tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri,
hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Tegevustoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku või
külaliikumise arendamine, ja Saku Vallavolikogu otsusega määratletud eelisarendatavate spordialade klubid (Saku Sporting, Saku
Korvpalliklubi ja Tantsuklubi Danceland).
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel
www.sakuvald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid. Kuna 1. veebruar
on pühapäev, tuleb taotlused esitada hiljemalt 2. veebruaril, kas:
1) digitaalselt allkirjastatuna valla e-postile saku@sakuvald.ee;
2) tuua valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku alevik või
3) saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald
75501, Harjumaa. Info e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405. HELE-MALL KINK, arendusspetsialist

Alates 1. märtsist 2015 kehtivad uued veeteenuse
hinnad AS Saku Maja teeninduspiirkonnas
AS SAKU MAJA UUED VEETEENUSE HINNAD ALATES
01. märts 2015. a.
Konkurentsiamet kooskõlastas 12.01.2015 otsusega nr.
9.1-3/15-001 AS Saku Maja veeteenuse hinnad.
Teenus

VESI
Saku, Männiku, Jälgimäe, Lokuti,
Tõdva-Kajamaa külad, Juuliku,
Tänassilma küla
Füüsilised isikud ja korteriühistud
Juriidilised isikud
Kurtna, Kiisa, Roobuka küla - (ilma
Metsanurga tee piirkonnata)
Füüsilised isikud ja korteriühistud
Juriidilised isikud
Roobuka küla Metsanurga tee
piirkond, Saustinõmme, Jälgimäe
küla, Niineniidu elamupiirkond
Tänassilma tehnopark (füüsilised
ja juriidilised isikud)
HEITVESI
Saku, Männiku, Tänassilma küla,
Juuliku
Füüsilised isikud ja korteriühistud
Juriidilised isikud
Tänassilma tehnopark (füüsilised
ja juriidilised isikud)
Kurtna
Füüsilised isikud ja korteriühistud
Juriidilised isikud
Saustinõmme

Mõõtühik

Hind
km-ta,
EUR

Hind
km-ga,
EUR

m³
m³

1,25
1,59

1,50
1,91

m³
m³
m³

1,24
1,44
1,34

1,49
1,73
1,61

m³

1,34

1,61

m³
m³
m³

1,27
1,99
1,99

1,52
2,39
2,39

m³
m³
m³

1,22
2,09
1,74

1,46
2,51
2,09

Hinnamuutuse peamiseks põhjuseks on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamisse suunatud investeeringute lülitamine veeteenuse hinda. Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel teavitada veearvesti näidud seisuga 28. veebruar hiljemalt 05.03.2015.
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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!
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning tehnikat.
Tel 5687 9448, info@smartfurniture.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
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.
Kasutusluba. Ehitusluba.
Hoonete seadustamine.
Helista 522 0023, Mikk.
Elektriprojektid ja teostusjoonised. Tel 512 6226, e-post
kvaliteetprojekt@gmail.com
Noor pere soovib osta elamiskõlbliku talukoha koos
maaga. Tel 504 2945
Kanarbiku talu müüb korralikke
kuivi küttepuid! Sortimendis
lepp, haab. Pikkus 50 cm. Koos
transpordiga 42 eurot rm!
5373 7294
Bennett Grupp OÜ pakub tööd
mehhaanikule ja abitöölisele.
Tööks on kaubikutele ja väikebussidele lisaseadmete paigaldus. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Asume Harku vallas
Kumna külas. Kontakt:
5281437; meeli@bennett.ee

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
26.01 08:00-19:00 Laskeharjutus
27.01 08:00-19:00 Laskeharjutus
28.01 08:00-19:00 Laskeharjutus
29.01 08:00-19:00 Laskeharjutus
27.01 09:15-16:00 Väliharjutus
28.01 09:15-16:00 Väliharjutus
29.01 09:15-15:30 Laskeharjutus
30.01 09:00-16:00 Laskeharjutus
31.01 08:00-20:00 Laskeharjutus
31.01-01.02 08-20 Väliõppus
02.02 09:00-19:00 Laskeharjutus
03.02 09:00-19:00 Laskeharjutus
03.02 09:00-16:00 Väliharjutus
04.02 09:00-19:00 Laskeharjutus
04.02 09:15-16:00 Väliharjutus
05.02 09:15-15:00 Laskeharjutus
05.02 08:00-20:00 Väliharjutus
Vajadusel teostatakse Päästeameti poolt demineerimistöid.
Täiendav informatsioon:
tel 503 4102; internet harjutusvali.
mil.ee; e-post manniku@mil.ee

KURTNA
RATSASPORDIKOOL

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

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
Pakume tööd

müüjale
Tõdva A&O kaupluses
Täpsem info kauplusest
või ühistu personalijuhilt,
tel 669 9807

ACLAM GRUPP

INKASSO- JA
FINANTSTEENUS
5695 1441
Raigo Söödi
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

Selle reklaami esitamisel
Proxy fonoluku võti -50%
MÄNNIKU TP
Koduelektroonika remont
Tallinn, Pihlaka 1a.
Tel 506 5072.
E-R 10-18, L 10-15.
www.olmeteenindus.ucoz.com

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

www.todvaauto.ee

Harjumaa, Saku vald, Tõdva küla
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Kuidas elab Saku küla?

KUHU MINNA

Oo, Eestimaa, oo, sünnimaa, kuni
su küla veel elab, elad sina ka…

JAANUAR
27. kell 18.30

Need laulusõnad on tuttavad
ilmselt meist enamikule. Kes on
aga kuulatanud ja mõtelnud, mida need tegelikult tähendavad?
Miks ühes külas on aktiivne külaelu? Miks teine särab ja areneb? Ons mõnedel soodne asukoht või toeks rikas omavalitsus?
Saku vallas asuv Metsanurme küla on oma aktiivsuse poolest tuntud nii koduvallas kui
väljaspool. Kodune külakeskus.
Rahvarohked jaanipäevad. Mitmed aastatepikkused traditsioonid. Ja kui piiluda veidi kulisside taha, võib märgata, et kõige
selle taga ei ole mitte erilised
privileegid, vaid igale kogukonnale kõige kättesaadavam ressurss – inimesed, kes väärtustavad oma kodukohta ning tahavad, et seal oleks mõnus elada.
Selleks, et külaelanikud ning
nende mõtted ja ideed ühte
koondada, kutsus Metsanurme
külaseltsi eestvedaja Anneli Kana ühel novembrikuu pühapäeval kõik huvilised külakeskusesse kokku – inspiratsioonipäevale. Kohal olid nii vanad tegijad kui sekka ka mõned uued ja
uudistajaid naaberkülastki.
Päeva esimene poolteist tunnikest kulus ühisele filmivaatamisele. Peeter Vihma ja Artur
Talviku dokumentaal „Okupeeri

Käsitöö õpituba Saku Huvikeskuses ruumis 321. Paberitööd.
Osalustasu 10 eurot.
Registreeruda meelip@mail.ee

30. kell 19
Kiisa taidlejate kontsert „Ise
tehtud, hästi tehtud“ Kiisa
Rahvamajas.

oma müür“ pani tõsiselt mõtlema ja arutlema kodanikuühiskonna üle. Maailma, Euroopa ja
Eesti riigi tasandilt liikusime aga
tasapisi oma küla asjade poole.
Kui alguses tundus, et mis siin
ikka mõelda, meie külas on mõnus ja hea ning kõik sujub ju niikuinii, siis päeva edenedes ja inspireeriva juhendaja Peeter Vihma
eestvedamisel hakkas looma…
Kas on ikka nii hea, et paremaks enam minna ei saagi? Kuidas kaasata külaelu arendamisse
veelgi enam inimesi? Missugune on toimiv kommunikatsioon
küla ja valla vahel? Kuidas olemasolevaid võimalusi paremini
ära kasutada? Kus on kitsaskohad ja kuidas neid ületada? Mida mina saan ära teha, et küla
õitseks ja säraks?
Küsimusi kerkis ja vaikselt ka

lahendusi. Päeva lõppedes oli
ideid ja tegevusi virnade viisi,
indu ühisest mõttetööst ka omajagu. Igaüks läks koju ühe lubadusega nii endale kui teistele,
kuidas just tema tahab külaellu
panustada. Kaasa võeti ka lihtsad põhitõed, mida paslik meeles pidada ja teistelgi järgida: külaelu on tõesti külaelaniku nägu;
räägi inimestega – ühised mõtted
saavad kiiremini ühisteks tegudeks; ära hoia häid ideid vaka all
– inspireeri ja ole inspireeritud.
Uuel aastal on aga aeg sõnadelt tegudele liikuda – juba jaanuaris oleme tegevuskava koostamas, kindel on metsanurmekate osalemine Leader-piirkonna strateegia arutelul ning koostöös naabritega plaanime ühist
osalemist kevadisel Saku laadal. Ehk nagu ütlevad metsanurmekad, vastupidiselt laulusalmile – kuni me ise oleme tegusad, elab ka küla!
HELEN KIIS, metsanurmekas

31. kell 14
Uusmäe elamukvartali taristu
avamine kontserdi ja seljankaga.

VEEBRUAR
1. kell 19
„Ott Sepp tõuseb üles!“ stand-up komöödia Laagri City
kontserdimajas. Piletid 14 ja 16
eurot Piletilevist.

3. kell 18.30
Käsitöö õpituba Saku Huvikeskuses ruumis 321. Paberitööd.
Osalustasu 10 eurot.
Registreeruda meelip@mail.ee

7. kell 11
Lastehommik Saku Huvikeskuses – esmaabikoolitus lastele huvikeskuses Saku Valla
Maja III korrusel. Kohtade arv
piiratud, vajalik eelregistreerimine huvikeskus@sakuvald.ee.

9. kell 19
Saku-Kiili mälumängu V voor
Saku Valla Maja suures saalis.

11. kell 11.30
„Liigu terviseks Kiisal“ - Saku
valla diabeetikute seltsingu ja
Kiisa Rahvamaja ühisüritus.

13. kell 19
„Sõbrapäev Kiisal“ Kiisa
Rahvamajas.

15. kell 15
Praktiline eneseabikursus
Saku Huvikeskuses ruumis 317.
Osalustasu 10 eurot. Info ja
registreerimine tel 5156 6117
või tea.raasuke@gmail.com

17. kell 15
Vastlapäev Saku kelgumäel
Saku Valla Noortekeskusega.

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

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Saku Huvikeskuse kursuse
„Fotograafia ABC“
lõputööde näitus (kuni 7.02)

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