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FOOKUSES:
Jaapan
tuli Sakule
lähemale

Marten Männi tõi
jetisõidu MM-ilt
Eestile kulda ja
hõbedat

Lk 2-3

Lk 9

Kooli uus osa avatud!

Saku Gümnaasiumi uus kooliosa on õpilastele ja õpetajatele avatud juba 1. septembrist. Reedel, 16. oktoobril sai maja ka sümboolselt avatud.
Lindi taga, käärid käes, ootavad stardipauku Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris
TÄHTSAD TELEFONID Liiders, projekteerimisfirma OÜ EMP A&I juhatuse esimees Tarvo Trei, OÜ Nordlin Ehituse juht Ülo Older,
Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots ja vallavanem Tiit Vahenõmm.
Lk 6-7
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
6. novembril 2015

Riidekonteiner töötab täistuuridel
Saku valla inimesed on Selveri juures paikneva
riidekonteineri kiiresti omaks võtnud. Esimese kahe
nädala jooksul tühjendati seda kolm korda ja saadi
500 kg riideid. Kui näete, et konteiner on täis,
helistage konteineri küljel oleval telefoninumbril
616 4000 ja informeerige täitumisest konteineri
omanikku Tallinna Jäätmekeskust.
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Hoolimata sellest, et maakaardil on Jaapan Eestist 8000 km kaugusel, on pärast
Saku vallas toimunud teist jaapani nädalat meie vald tõusva päikese maale
nagu veidi lähemale nihkunud. 12.–16. oktoobrini toimunud jaapani nädalal
jagus üritusi ja ettevõtmisi kümnesse valla asutusse, kus tänu jaapanlastele ja
japanofiilidele jõudis jaapani kultuur lasteaialastest kuni eakate inimesteni.

Jaapan
tuli Sakule
lähemale

Jaapani
nädal
piltides

Fotod tehtud lasteaedades
Terake ja Päikesekild, Kurtna
koolis ja vallavalitsuses:

Jaapani nädal kirjasõnas
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S

aku raamatukogus oli väljas paarkümmend raamatut, mis õpetasid
voltima paberist kõikvõimalikke
asju. Samuti tutvustati origamipabereid. Näitust ehtis jaapani kõige kuulsam origami –
kurg, mis on Sakku toodud otse Jaapanist.

S

aku gümnaasiumis käis külas 8 aastat
Jaapanis elanud eesti käsipallur RihoBruno Bramanis, kes rääkis õpetajatele ja Jaapani klubi õpilastele väga köitvalt
oma elust sel perioodil. Eesti Aikido klubi
tutvustas Saku algkooliõpilastele jaapani
võitluskunsti ning muusikaõpetajad õpetasid
jaapani laule.

L

asteaias Terake peeti jaapani hommikut. Lapsed ja õpetajad olid riietanud
end jaapanipäraselt. Vanemad olid tüdrukutele pannud selga lillelised kimonod
ning andnud kätte lehvikud või Hello Kitty
kotid. Kui ei olnud kimonod, oli uhke šleihviga selja tagant kinni seotud kimono vöö või
multifilmitegelasega pluus. Tüdrukute juuksed olid sätitud söögipulkade abiga jaapanipärasesse soengusse ning nii mõnigi laps oli
saanud endale selleks hommikuks pilusilmad. Poistel olid seljas võitluskunsti kimonod või draakonite ja hieroglüüfidega T-särgid. Uskumatu, kui palju jaapanipärast võib
olla Eesti kodudes! Vaadati jaapani multifilmi ehk animed ja tantsiti üheskoos anime
kangelaste laulu saatel.

T

erakeses oli ka üks jaapani pärastlõuna,
mil Saku gümnaasiumis õppiv japanofiil Liis-Marii Järve tutvustas lastele
jaapani koomikseid mangasid, mida loetakse
meie mõistes tagant ettepoole ja tagurpidi,
ning populaarset lauljat Miku Hatsunet, kes
mahtus ära tema peopesale. Kui meie popstaarid on lihast ja luust inimesed, siis Jaapanis võib üle riigi kuulus laulja olla ka animatsioonitegelane, kellest on tehtud loomulikult
ka mänguasjad. Üheskoos vaadati animefilmi Fairy Taily. Tänu Liis-Marii huvitavale
ja nunnule riietusele said lapsed aimu, mida
kujutab endast Jaapanis ülipopulaarne Lolita
stiil, millesse riietuvad nii väikesed tüdrukud
kui ka täiskasvanud naised.

P

äikesekillu lastele ja õpetajatele aitas
Jaapanit lähemale tuua 5 aastat seal
elanud Maarja Yano MTÜst Jaapani
Keele ja Kultuuri Keskus. Ta rääkis lastele
Jaapani elust ja kommetest, kirjamärkidest ja
riietest.

K

urtna koolis luges õpetaja Katrin Veldermann kolmel päeval vahetunni ajal
õpilastele jaapani muinasjutte. Koolitunnis meisterdati jaapanipäraseid tuulelohesid, tehti origamit ja ikebanat. Kõik Kurtna
kooli lapsed sõid ühel päeval pulkadega.
„Aitäh, oli põnev! Ootame homseks sama!“
ütlesid pulkadega oma riisiterad taldrikult
kätte saanud õpetajad kokkadele tänutäheks.
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Päikesekillu laste
tagasiside Jaapani
nädala kohta
 Jaapani ühes linnas on rohkem
inimesi kui terves Eestis kokku
 Jaapanis on pikad ja peenikesed
majad; majad on koos, ei ole aeda
vahel
 Nad on viisakad - arigato tähendab
aitäh; neile meeldib teha kingitusi
 Neil on laiade varrukatega riided,
mida teised peavad selga aitama
 Alati koristavad nad mänguasjad
kõik koos ära
 Jaapani naiste juustel on pulgad
püsti ja neil on ilusad soengud
 Nendel on viisakas luristada ja nad
söövad pulkadega
 Nad ostavad seeni poest, sest
metsas on söögi- ja mürgiseened
väga sarnased
 Nad kirjutavad piltidega - need on
nagu sõnad
 Nad kõnnivad väikeste sammudega
 Jutt räägib, et jumalad keetsid putru ja mõned, mis üle ääre läksid,
nendest said Jaapani saared

Kuigi lastel oli võimalik haarata kätte ka kahvel, kasutasid seda võimalust vaid mõned.

E

simene asi, mida ma teisipäeva hommikul Kajamaa kooli sisenedes kuulsin, oli „Ohayou Gozaimasu“. Selle
jaapanikeelse terehommikust hüüdis mulle
üks algklassipoiss, kes kohe ka jaapani tundi
kiirustas. Poolteist aastat Jaapanis elanud
õpetaja ja koolidirektor Priit Jõe andis Kajamaa koolis kaks tundi, milles rääkis õpilastele jaapanlaste koolielust. Lapsed maitsesid
hurmaad ja nori lehti ning proovisid käia karkudega. „Ei soovi, krõbedad, natuke soolakad, kala haisuga, väkk, mulle küll maitsesid, palun veel,“ kõlasid õhukeste vetikalehtede degusteerimise ajal laste hinnangud.

P

äevakeskuses korraldasid Saku valla
eakad inimesed jaapani kultuurist
ajendatult rohelise tee pärastlõuna
ning tegid graveerija Mihkel Reinupi juhendamisel tutvust kalligraafiaga. Alustati, tõsi
küll, ladina tähtede kirjutamisega. Õhin oli
aga tunni lõpuks nii suur, et otsustati tegevust
jätkata ka järgmistel neljapäevadel. Sügavaid tundeid tekitas päevakeskuses näidatud
jaapani film „Ärasaatjad”. Pärast filmi lõppu
istusid kõik vaatajad hiirvaikselt, keegi ei
kiirustanud tõusma, vaid vahetati mõtteid,
mida nii tõsise sisuga film oli tekitanud. Leiti, et ka Eestis oli varem nii, et surmaga seonduv ei olnud lükatud kuskile elu äärealale
ning lahkunute ettevalmistamine ärasaatmiseks ei olnud tabuteema.

T

egevusi oli nädala jooksul teisigi. Saku
vallavalitsuse töötajatele rääkis Jaapani saatkonna kultuuriatašee hr Takashi
Ato Jaapani diplomaadi tööst ja andis ülevaate Jaapani saatkondadest maailmas. Judotreener Aavo Põhjala rääkis Kurtna koolis
spordi ja jaapani kultuuri seotusest. Kajamaa
küla elanikud ja õpetajad valmistasid Sushimoni koka näpunäidete järgi sushit. Noortekeskuse sushitegu seisab aga veel ees.
Kohtumiseni jaapani nädalal 2016!
VICTORIA PARMAS

Saku valla delegatsioon Jaapanis
Kui jaapani nädal tõi meid Jaapanile mõttes lähemale, siis 20. oktoobril sõitsid
vallavanem Tiit Vahenõmm, gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets, Kurtna direktor
Kristjan Saar ja Saku kooli arendusjuht Anne Kuldmäe Jaapanisse kohale. Nädal aega
kestva visiidi jooksul külastatakse Jaapani koole ja omavalitsusi ning räägitakse
õpilasvahetusest.
Põhimõttelised kokkulepped Kurtna kooli ja Saku gümnaasiumi ning Jaapani õpilaste vahetuse osas on vallal juba olemas ning tööd on alustanud Jaapani klubi, mis
on mõeldud 14-16aastastele õpilastele. Klubis käijate hulgast valitaksegi välja need
õpilased, kes sõidavad Jaapanisse ning pärast võõrustavad vastukülaskäigule tulevaid Jaapani eakaaslasi. Jaapanisse pääsemise eelduseks on hea inglise keele oskus,
iseseisev mõtlemine, omaosaluse tasumise võimalus, jaapani õpilase majutamise
valmidus.
Klubis saadakse ülevaade sellest, kuidas Jaapanis jaapanlastega suhelda, õpitakse
viisakusreegleid ja igapäevakombeid, kohtutakse Barutoga ning külastatakse
Jaapani saatkonda Eestis.

4

KRISTI JÕELEHT
13. oktoobri istungi päevakorras oli 18 punkti.
Saku Vallaraamatukogu Kiisal suleti seoses raamatukogu
kolimisega uutesse ruumidesse
19.10.–21.11.2015.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
15.04.2014 määruse nr 2 „Saku
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise
alused“ lisa.
Otsustati hüvitada raske puudega lapse ja tema saatja transpordikulud sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 01.09.–31.12.
2015 vastavalt esitatud sõidupiletitele.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 16.12.2014 korralduse nr 1165 „Sotsiaalkorterite tähtajaliste üürilepingute
sõlmimine“ punkt 8.3.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
31.03.2015 korralduse nr 263
„Toetuse määramine“ punkti 2.
Anti projekteerimistingimused puidutööstuse rajatise ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas Suurevõidu kinnistul, üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Kasemetsa
külas Käopesa tee 12 kinnistul
ja Üksnurme külas Pärnaõie tn 2
kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine laohoone ümberehitamiseks lao- ja tootmishooneks Tänassilma külas Tänassilma tee 33 kinnistul.
Anti ehitusload aiamaja
laiendamiseks ja ümberehitamiseks üksikelamuks Metsanurme külas Muti tee 10 kinnistul, laohoone ümberehitamiseks lao- ja tootmishooneks Tänassilma külas Tänassilma tee
33 kinnistul.
Kehtestati Metsanurme külas Ilmarise tee 26 kinnistu detailplaneering.
Võeti vastu Saku alevikus
Rebasesaba kinnistu detailplaneering.
Anti kasutusload veetorustikule aadressil Saku alevik, Nurme tänav ja Laane tänav ning
Juuliku küla, Kase tee, Paju tee,
Kuu tee, Tarikupõllu, Augusti ja
Viimsi metskond 24; kanalisatsioonitorustikule aadressil Saku
alevik, Nurme tänav ja Laane
tänav ning Juuliku küla, Kase
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tee, Paju tee, Paju põik, Tähe tee,
Kasemetsa, Eha tee, Eha põik,
Eha põik 7, Kuu tee, Kuu põik,
Tarikupõllu, Augusti ja Viimsi
metskond 24; elamutele Jälgimäe külas Kaiu tee 4 kinnistul,
Metsanurme külas Kuresoo tee
107 kinnistul ja Tänassilma külas Kodusalu tee 4 kinnistul.
1 isikule tagastati riigilõiv 32
eurot.
Määrati Kiisa alevikus asuva
garaaži (Kiisapalu tee 2) ja kuuri (Kiisapalu tee 11a) teenindamiseks vajalikud maad ja katastriüksuse sihtotstarbed ning
nõustuti nimetatud maade riigi
omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Raili kinnistul.
Nõustuti Portlif Grupp OÜ
jäätmeloa taotlemisega ohtlike
jäätmete kogumiseks ja veoks
majandus- või kutsetegevusena
Harjumaal.
Nõustuti Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ jäätmeloa taotlemisega olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena
ning jäätmete taaskasutamiseks
ja põletamiseks Harjumaal.
Nõustuti Sisustuskaubamaja
OÜ jäätmeloa taotlemisega
olmejäätmete veoks majandusvõi kutsetegevusena Harjumaal.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 2 jäätmevaldajat.
Saku valla 2015. a eelarve reservfondist eraldati 1486 eurot
Saku Lasteaia Terake eelarvesse
nõudepesumasina soetamiseks.
Saku valla 2015. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati raha projektitoetusteks, 1 projekti otsustati mitte toetada.
20. oktoobri istungi päevakorras oli 13 punkti.
Kinnitati Saku Lasteaia Terake
hoolekogu 2015/2016. õppeaastaks järgmises koosseisus: Krister Arusoo, Mart Siimann, Evelin
Küberson, Andres Krusell, Toomas Põllupüü, Marin TrumanVaher, Ilona Juht, Kristi Evendi,
Aron Jalakas, Margus Vetka,
Heili Teder, Kertu Nurklik, Maie
Adamson, Heli Veersalu.
Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild hoolekogu 2015/2016.
õppeaastaks järgmises koosseisus: Ulvar Käärt, Maria Mänd,
Tiina Urpola, Margus Rohula,
Hille Kokk, Kert Lindeberg,
Anneli Ristlaan, Krista Nõm-

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr 856 kehtestati Saku
valla Metsanurme küla Ilmarise tee 26 (katastritunnus: 71801:006:
0187) kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on kinnistu
ehitusõiguse muutmine ja lubatud hoonestusala suurendamine. Planeeringu järgi võib antud kinnistul olla üks üksikelamu ja kuni kaks
abihoonet. Kinnistu maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ning abihoonetel 5 m. Detailplaneering on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringu
elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavolikogu 15.10.2015 otsusega nr 76 kehtestati Saku valla
Saku aleviku Tiigi tänava, Staadioni tn 13e, Teetammi ja Loigu kinnistute vahelisel ala ja lähiümbruse detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on jäätmepunkti rajamiseks vajaliku krundi moodustamine
ning ehitusõiguse määramine. Planeeritavale alale moodustatakse
üks tootmishoone maa krunt. Kavandatavale krundile võib rajada kuni 8 hoonet. Krundi maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni
600 m2, maksimaalne hoonete kõrgus 8 m ja hooned võivad olla kuni
kahekorruselised. Planeeritava ala suurus on ca 0,55 ha. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Alates 2.11.2015 kuni 15.11.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Rebasesaba
(katastritunnus: 71801:001:0117) kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on Rebasesaba 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 ühe üksikelamu või
ühe kaksikelamu. Samuti on võimalik igale elamumaa krundile rajada kuni kaks abihoonet. Üksik ja/või kaksikelamute maksimaalne kõrgus on 9 m ning abihoonetel 6 m. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke
arvamusi. Vt http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust.

Informatsioon projekteerimistingimustest
Saku Vallavalitsusele on 29.09.2015 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul ehitise laiendamiseks
Saku vallas Tänassilma külas Linamäe tn 12 kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu 13.06.2002 otsusega nr 41 kehtestatud Piirimaa, Linamaa, Käspre IV, Valdmaa ja Ees-Jaagupi maaüksuste detailplaneeringu ja Saku Vallavalitsuse 05.08.2003 korraldusega
nr 849 kehtestatud Piirimaa, Linamaa, Käspre IV, Valdmaa ja EesJaagupi maaüksuste detailplaneeringu korrektuurprojekti alal asuva krundiga pos 18. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 26.10.2015 kuni 08.11.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega nihutatakse ja suurendatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning täpsustatakse ehituslikke tingimusi 10% ulatuses. Avaliku
väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib
projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada
eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

meots, Piret Nilsson, Gähtli
Leppänen, Riina Eerme, Diana
Mathisen, Gerli Pihelgas, Krista
Pajus, Heli Veersalu.

Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild töötajate koosseis.
1 sügava puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja. 
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 Otsustati hüvitada raske puudega isiku transpordikulud sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 01.09.–31.12.2015 vastavalt
esitatud teekonnalehele.
Sulev Pihlale väljastati müügipilet 15.04.–15.07.2016 Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal taimedega kauplemiseks.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Kasemetsa
külas Käopesa põik 1 kinnistul
ja Üksnurme külas Helbe tee 30
kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamu ja
sauna püstitamiseks Jälgimäe
külas Tiidu kinnistul, sidetrassi
rajamiseks vastavalt projektile
„ESTWIN008 ELA094 Kasemetsa-Kiili-Jüri lõigu Harjuaal
Saku, Kiili ja Rae valdades mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste
sidekaablite paigalduse tööprojekt HT0168“ aadressil 11342
Saku-Tõdva tee (lõigul Kajamaa
küla Tallinn-Lelle raudtee kuni
Tõdva küla 11240 Tõdva-Hageri tee ristmik); Kajamaa küla,
Kajamaa kool ja Piiri; Tõdva küla, Kontori ja 11240 Tõdva-Hageri tee; 15 Tallinn-Rapla-Türi
tee (lõigul 11240 Tõdva-Hageri
tee kuni Saustinõmme küla, Luige liivahoidla); Lokuti küla,
Krossiraja, Teeääre, Piiri, Silla
ning reformimata riigimaa; üksikelamu püstitamiseks Saku alevikus Pähklimäe tee 8 kinnistul.
Anti kasutusluba elamule
Saustinõmme külas Õie tee 20
kinnistul.
Anti nõusolek Tänassilma
külas asuvate katastriüksuste
Johannese tee 14, Johannese tee
16, Johannese tee 18 ja Pisitooma piiride muutmiseks ning
uute piiridega katastriüksuste
moodustamiseks.
Otsustati koormata Saku valla omandis olevad kinnistud
(Kajamaa küla, Kajamaa kool;
Tõdva küla, 11240 Tõdva-Hageri tee L8, L7, L9) isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutuse kasuks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 9 jäätmevaldajat.
Saku valla 2015. a eelarve reservfondist eraldati 300 eurot
tänavavalgustuse ehituse eelarvesse purukssõidetud tänavavalgustusmastide asendamiseks
Saku alevikus Pähklimäe tee alguses ning Tallinna mnt ja Tõdva tee ringtee juures.

23. oktoober 2015

Saku Vallavolikogu
15. oktoobri istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis ütles majandusteenistuse juht Virko Kolks,
et vallavalitsus peab läbirääkimisi Harjumaa Ühistranspordikeskusega bussiliini 113 teekonna muutmiseks, nii et see
sõidaks ka mööda Kiisal asuvat
Kasemetsa teed. Selles piirkonnas elab lapsi, kelle jalgsi käidava koolitee pikkus on üle 2 km.
Vallaelaniku Katri Tomsoni
andmeil sõidaks selle bussiga
rohkem kui 20 last.
 Volikogu liikmete seas kerkis
küsimus, miks tehti Konsumi
poe parklast väljasõit jälle kividest, mitte ei ole asfaldiga kaetud künnis. Virko Kolks selgitas, et see on hädalahendus. Kunagi oli idee rajada Saku keskele suur kaubanduskeskus.
Ajad ja poliitikud muutusid
ning keskus jäi tulemata, kuid
teed olid juba seda arvestades
välja ehitatud. Olukord oli vaja
lahendada, sest parkimisplatsilt
peab ju kuidagi välja saama.
Täringukivid on selleks, et erinevate materjalidega juhtida nii
autojuhtide kui kergliiklejate tähelepanu eriliigiliste teede ristumisele. Teede ristumise teeb eriti ohtlikuks see, et kergliiklejad
(ratturid, rulluisutajad) tulevad
suure kiirusega mäest alla ja ei
pruugi väljasõitu märgata. Ohutuse mõttes ei saa kasutada seal
asfalti, vaid väljasõit autodele
peabki olema veidi ebamugav.
 Volikogu liige Marti Rehemaa küsis, kas on võimalik teha
ülekäigurada Saku-Tõdva teele,
nii et Kingu tänava inimesed
saaksid sealt ohutult üle. Virko
Kolksi sõnul on sellest Maanteeametiga juttu olnud, kuid sel-

le eelduseks on, et vald ehitaks
purde üle maanteekraavi. Kolksi sõnul seda kindlasti tehakse,
kuid mitte sel aastal, sest raha
selleks eelarves ei ole. SakuTõdva tee on 40 tihedaima liiklusega tee hulgas Eestis, sellel
liigub 700-800 autot ööpäevas.
 Saku valla III lisaeelarve saadeti 2. lugemisele. Korrigeeritud on tulumaksu laekumist,
mis on olnud parem. 90 000
eurot on eraldatud lastehoiuteenuse ostmiseks, 6500 eurot teistes omavalitsustes käivate laste
koolikoha kulude katteks ja 10
000 Saku jäätmepunkti projekti
koostamiseks.
 Nõustuti Saku ja Kiili valla
vahelise piiri muutmisega, Tammejärve külas on üldplaneeringuga kavandatud küla maa-alal
paikneva elamugrupi liitmine
Kiili valla Luige tiheasustusalaga ja Saustinõmme külaga liidetakse Põllu kinnistu osa, millest
umbes 1/3 asub Kiili valla Sausti külas. Tagadi külas asub üks
majapidamine, mis pärast piiride muutmist jääb Kiili valda.
Kokkuvõttes Saku valla territoorium natuke väheneb.
 Kehtestati Saku aleviku Tiigi
tn, Staadioni tn 13e, Teetammi ja
Loigu kinnistute vahelise ala detailplaneering jäätmepunkti rajamiseks. Ala ehitatakse korralikult välja: parkimiskohad, katusealune jäätmemahutitele, väike
hoone jäätmete vastuvõtjale.
 Kinnitati valla osalemine linnaliste piirkondade arendamise
meetme projektis „Kasemetsa
kergliiklustee ehitamine ja
ühendamine Saku valla kergliiklusteede võrguga II etapp“.
VICTORIA PARMAS

Metsanurme saab juurde
814 meetrit kergliiklusteed
12. oktoobril sõlmiti Tallinna Teede Aktsiaseltsiga Kasemetsa tee
kergliiklustee II etapi ehitusleping, et jätkata kergliiklustee ehitamist sealt, kus see eelmisel sügisel lõppes. Juurde ehitatakse 814
meetrit kergliiklusteed. Tööd peaksid valmis saama 21. novembriks. Ehitustööde ajal on Kasemetsa tee suletud kella 9-16ni Kuresoo ringteest kuni Kasemetsa tee 104 kinnistuni. Ehitus läheb maksma 106 397 eurot, töid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja
Euroopa Liit, Saku valla omafinantseering on 15%. Omanikujärelevalvet teeb P. P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Saku vallas vahetub
korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja
Alates 1. jaanuarist 2016 teostab
Saku valla territooriumil korraldatud jäätmevedu Ekovir OÜ.
Korraldatud jäätmeveoga on
hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja
asutustes tekkinud segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.
31. detsembril lõpevad automaatselt Eesti Keskkonnateenused AS-ga sõlmitud jäätmeveolepingud prügikonteinerite
tühjendamise osas ja jäätmevaldajal tuleb sõlmida leping
osaühinguga Ekovir.
Lepingu sõlmimiseks osaühinguga Ekovir saatke vastavasisuline sooviavaldus e-posti
aadressil tallinn@ekovir.ee
(sooviavaldusse palume märkida kliendi nimi, isiku- või registrikood, teeninduskoha aadress, jäätmemahuti(te) suurus
ning tühjendussagedus ja kontaktandmed) või helistage teeninduse infotelefonil 605 38 58.
Kõigile, kelle e-posti aadressid
on Eesti Keskkonnateenused
AS-il olemas, saadab Ekovir lähiajal lepingu e-kirjaga. Lepinguid võib sõlmima hakata kohe
ja sellega ei pea aasta lõpuni
ootama.
Lepingute allkirjastamine toimub digitaalselt või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris (ühe eksemplari peab
klient allkirjastatult tagastama
aadressile) OÜ Ekovir, Suur-Sõjamäe 31, 11415 Tallinn .
Segaolmejäätmete 1 m3 ühekordne teenustasu on 2,40 €
KM-ga. Levinumate segaolmejäätmete jäätmemahutite ühekordne tühjenduse maksumus
on alates 01.01.2016:
0,14 m3 jäätmemahuti 0,34 €
0,24 m3 jäätmemahuti 0,58 €
0,66 m3 jäätmemahuti 1,58 €
0,80 m3 jäätmemahuti 1,92 €
Biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete ning paberi ja
kartongi 1 m3 ühekordne teenustasu on 0,01 € KM-ga. Suurjäätmete vedu on tasuta.
Korraldatud jäätmeveost pikemalt 6. novembril ilmuvas
ajalehes Saku Sõnumid.
KERLI LAUR
Keskkonnakaitse inspektor
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Transpordi ametiühing alustas
kollektiivläbirääkimisi Saku Lättes
TARMO KAHEM
Transpordi ametiühingu
autojuhtide koordinaator
Transpordi ametiühing taotleb alanud läbirääkimistel
Saku Lättega palgasüsteemi
läbipaistvamaks muutmist ja
lisapuhkusepäevi.
Kehtiv kollektiivleping on
sõlmitud 2009. aastal ning vajab uuendamist ja kaasajastmist. Teatavasti on autojuhtide
tööiseloom füüsiliselt väga kurnav ning seetõttu on uues kollektiivlepingus enam pööratud
tähelepanu töötajate tervisele.
Näiteks soovivad juhid aastas
seaduses ettenähtud puhkusele
lisaks 5 puhkusepäeva. Samuti
on tööandjale tehtud ettepanek
kehtestada töötajatele aastas
kolm keskmise töötasuga tervisepäeva.
Ametiühing taotleb ka autojuhtide töötasu arvutamise läbipaistvamaks ning töötajale paremini mõistetavamaks muutmist. Süsteem peaks olema objektiivne, kuid tööandja soov on
seni olnud igat töötajat lisatasusid arvestades eraldi hinnata.
Tööandja on töötasusid kommenteerides viidanud pidevale
palga suurenemisele, kuid ametiühingu hinnangul tuleb see
tõus töömahu kasvu pealt. Juhid
ei saa mitte kõrgemat töötasu,
vaid nad teevad rohkem tööd.
Kuskil on aga inimvõimete piir
ning töötajate hinnangul peavad
hakkama tõusma töötasud ka sisuliselt.
Saku Lättes töötab enam kui
20 autojuhti, kelle tööülesanne
on joogivee laialivedu ning töö
klientide juures. Iseloomult on
selline töö nii füüsiliselt kui ka
vaimselt kurnav ning ei ole kontimööda igale inimesele. Lisaks
lasub autojuhtidel transpordi
ajal vastutus kauba säilimise
eest ning korrektne tuleb olla ka
liikluses politsei silmis.
Viimasel ajal on Saku Läte
hakanud oma kauba laialivedamisel kasutama renditööjõudu.
Ametiühing ei ole põhimõtteliselt selle tegevuse vastu, kuid
on tulnud signaale, et rendifir-

mades makstakse ümbrikupalka. Koos Maksu- ja Tolliametiga on sellised skeemid võetud
suurema tähelepanu alla ning
ausa konkurentsi eesmärgil panustab sellesse oma aega ja
teadmisi ka ametiühing.

ALEKSEI FILIPPOV
OÜ Saku Läte tegevdirektor

T

oodame Sakus joogivett
ja pakume seda koos
jahutitega kõikidele Eesti
inimestele.
Meie firmas ei ole autojuhte
selle ameti traditsioonilises tähenduses. Kõnealune ametikoht
on klienditeenindaja-autojuhtekspediitor. See nimetus näitab
prioriteetide järjekorda. Saku
Läte pöörab suurt tähelepanu
oma töötajate koolitamisele ja
motiveerimisele. Klienditeenindaja-autojuht-ekspediitorid on
läbinud spetsiaalse klienditeeninduse koolituse.
Saku Läte OÜ juhtkond on
teinud kõik, et töö tasustamise
süsteem oleks töötajate jaoks
selge, läbipaistev ja motiveeriv,
sh ka klienditeenindaja-autojuht-ekspediitoritele. Nende
töötasu koosneb kahest osast:
põhitöötasu + lisatasu. Põhitöötasu suurus on kirjas töölepingus, lisatasu makstakse ettevõttes kehtestatud lisatasu juhendi
kohaselt, mida tutvustati neile
2014. aasta detsembris koolitus/motivatsiooniüritusel. Kõigil sellel ametikohal töötavatel
isikutel oli võimalus esitada küsimusi, ettepanekuid ja parandusi. Lisatasu juhend kooskõlastati 2014. aasta detsembris ka
ametiühingu usaldusisikuga ja
see kehtib alates 1. jaanuarist
2015. Lisatasu juhend on saadaval osakondades ja see võimaldab töötajatel iseseisvalt
välja arvutada teenitud tasu suurust.

Kohtudes mais ametiühingu
esindajatega, tutvustas tegevdirektor töötasu statistikat, millest
on näha töötasude kasv. Seda tänu põhitöötasu suurenemisele,
lisatasude ajakohastamisele ja
klienditeenindaja-autojuht-ekspediitorite kategooria tõstmisele. Aprillis valmis uus boonuskategooria määramise juhend,
mis anti kevadel üle ka ametiühingu usaldusisikule. Tagasisidet pole me aga saanud.
Avatud tööturul on tööstaaži
pikkus ettevõttes üks parimaid
näitajaid, mis iseloomustab tingimusi ja suhtumist ettevõttes.
Kõige pikem klienditeenindajaautojuht-ekspediitori tööstaaž
on meil 16 aastat ja keskmine 8
aastat. CV Keskuse enam kui 16
000 tööotsijaga uuringust selgus, et kuni 30-aastaste eestlaste keskmine tööstaaž ühel ametikohal on 1,6 aastat, vanematel
aga 5,7 aastat.
Joogivee teenus on dünaamiline, sõltudes hooajast ja ilmast,
mistõttu kasutame klientide teenindamisel ka koostööpartnerite teenuseid. Kõik koostööpartnerid on tegutsevad ettevõtted,
kellega on teenuste ostuks sõlmitud teenuselepingud. Saku
Läte OÜ ei rendi töötajaid, vaid
vajadusel (töötaja haigestumine, puhkus, töömahtude suurenemine) ostab teenust.
Arvame, et riik on piisavalt
hästi reguleerinud tööturul toimuva. Produktiivne töösuhe
sõltub pigem tööandja ja töövõtja omavaheliste kokkulepete
täitmisest ja vastastikusest austusest.
Alati jääb kõigile isiklik võimalus teha ise asju paremini ja
anda sellega panus ühiskonna
paremaks muutmiseks. Seda ka
ettevõtluse vallas.
Saku Läte on 1997. aastast
Eesti turul joogivee ja kohvi
teenust pakkuv ettevõte, kus
töötab üle 100 inimese. 90%
töötajatest ei kuulu ametiühingutesse. Saku Läte OÜ töötajad
on väga teadlikud oma õigustest
ja kohustustest, sellest ka vähene huvi ametiühingute tegevuse
vastu.

Saku uus
kooliosa
pidulikult
avatud
16. oktoobril pidulikult avatud
Saku gümnaasiumi uue osa valmimine on olnud üks erakordne
sündmus – kui vaid kolmandik
ehitistest valmib Eestis tähtaegselt, siis see maja sai valmis lausa enne tähtaega.
Enne lindi läbilõikamist lugesid esimese E klassi õpilased
ette oma klassijuhataja kirjutatud luuletuse, mis kirjeldas ilmekalt kogu hoone saamise lugu – selle kibekiiret kerkimist ja
helget tulemust. Märtsis alanud
ehitus pidi lepingu järgi lõplikult valmis saama 8. jaanuaril,
kuid juba 1. septembril sai maja
vastu võtta õpilasi ja õpetajaid
kõigil neljal korrusel.
„Alguses ei olnud midagi,
siis tuli planeeringukoostaja,“
alustas vallavanem Tiit Vahenõmm kõigi asjaosaliste tänamist OÜst Stuudio Beeta. Maa
saamisel tuli appi RMK, hoone
projekteeris OÜ EMP A&I, arhitekt Ene Uustal, ehitaja oli
OÜ Nordlin Ehitus.
Eraldi märkis vallavanem
ära ka majaga koos valminud
liiklussõlme ehitaja Verston
Ehituse, kes suutis korraldada
suvel oma töö nii, et ei tekkinud
ühtki ummikut.
„See, mis valmis sai, on üks
ilus asi. Hoidke ja armastage seda, see on tehtud teie jaoks,” ütles avamisel lastele kooli direktor Ulvi Läänemets.
Tänu uuele hoonele mahub
nüüd kooli 320 õpilast rohkem.
Peale kümne tavalise klassiruumi on uues osas kolm väiksemat keelteklassi, muusika-, käsitöö-, poiste tööõpetuse ja õpiabiklassid ning 90 kohaga kaldauditoorium.
Juurdeehitus läks maksma
umbes 1,6 miljonit eurot, millele lisandus liiklussõlme maksumus 600 000 eurot. Kogu
ehitust rahastas Saku vald.
VICTORIA PARMAS
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Kuus kuud
ajalugu

Märts 2015: nii see
kõik algas! Platsil on
Nordlin Ehituse mehed.

23. aprill: esimene seinapaneel
saabub. Tugeva tuule tõttu ei
hakata sel päeval paigaldama.

28. aprill: nurgakivi panek

16. aprill: maja seisab
kindlalt, vaivundamendi postid on juba
maa sees paigas.

20. mai: käsil on teise korruse paneelivuukide tihendamine.

Fotod:

4. juuni: hoone kõrgus
on käes! Nii see läks nädal ja korrus.

25. juuni: sarikapidu

16. oktoober: Saku Gümnaasiumi
uue kooliosa pidulik avamine

25. august: kas jõuab? Kooli alguseni on 6 päeva.
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99% kooli
eelarvest
õpetaja
palkadeks
Kurtna kooli direktor Kristjan
Saar käis koos Harju Koolijuhtide Ühendusega oktoobri
alguses Madeiral tutvumas
Portugali koolisüsteemiga.
Nädal Madeira koolides andis
ülevaate Portugali majanduslanguse järgsetest hariduselu
puudutavatest muudatustest.

 Koolid olid
väga lakoonilised - puutööklassis
olid vaid
lauad, toolid
ja kruustangid. Mingeid
muid tööriistu ei paistnud kusagilt.
Pildil keskel
loo autor.

KRISTJAN SAAR
Kurtna kooli direktor

M

adeiral olles nägime,
et Portugali hariduses
on üsna palju meiega
sarnast, kuid samas on ka korralduslikke erinevusi. Eriti tugevalt jäi silma õpetaja positsioon ühiskonnas – see on väga
kõrge. Õpetaja on Portugalis
autoriteet ning kooli eelarvest
99 protsenti kulub õpetaja palkadeks. Vaid 1 protsent jääb kõigeks muuks. Kõrge palga
(Euroopa mõistes see küll kõrge
ei ole) tõttu on õpetajad väga
motiveeritud.
Samas puuduvad koolidel
võimalused ja vahendid koolihooneid remontida, õppevahendeid muretseda ja huvitegevust
pakkuda. Koolid asusid hoonetes, mis meenutavad meile nõukogudeaegseid koolimaju.
Need olid küll väga puhtad, kuid
väga lakoonilised. Klassiruumis
oli õpetaja laud ja tool, õpilaste
pingid ning tahvel. Ei mingit
värvikirevust ega n-ö õhinapõhist õpikeskkonda.
Minevikku meenutasid meile
ka kooli raamatupidajate ruumid, mille seina äärtes olevad
riiulid olid maast laeni täpselt
ühesuguseid musti kartoteegikaustu täis, sest üleriigilised
internetipõhised andmebaasid
puuduvad. Suure käsitöö hulga
tõttu töötas 2000 õpilasega koolis 14 raamatupidajat. Kes tegeles õpilaspiletitega, kes sotsiaal-

 Madeira
koolides on
väga palju
lisapersonali.
Igas koridoris
istub laua
taga valvur.
Fotod:
erakogu

toetustega, kes koolibussiga.
Nõukogude aega meenutas
ka õpetajate suunamise süsteem. Koolil puudub võimalus
valida õpetajaid ning õpetajatel
võimalus valida kooli – riik suunab ülikooli lõpetanud õpetaja
sinna kooli, kuhu parajasti vaja
on.
Nii nagu meilgi, õpetatakse
ka Madeira gümnaasiumiastmes süvitsi erinevaid õppesuundi, kuid erinevalt Eestist on need
suunad väga spetsiifilised. Jaime Monizi lütseumis näiteks
said gümnasistid valida selliste
suundade nagu meditsiin, kunst
ja ajalugu vahel. Üldainetest
õpetatakse vaid suunaainet toetavaid aineid. Neid on palju vä-

hem kui Eesti koolides.
Erinevusena jäi silma veel
see, et Portugalis saab gümnaasiumi lõpetada ka lõpueksamiteta. Seda siis, kui soovid minna
edasi kutseõppesse. Ülikooli
pääsemiseks peavad lõpueksamid tehtud olema ning nende
hinded peavad olema väga kõrged.

K

ülastasime ka üht kohaliku kogukonna väikest
maakooli, kus õppisid
5.-9. klassi õpilased. Õpimotivat-sioon selles koolis oli väga
kõrge, kuna enamik õpilasi tuli
kooli põlluharimisega tegelevatest peredest. Kuigi kartulisaaki
saadakse Madeiral kolm korda

aastas, tuleb raha põllumehele
kätte väga raskelt, sest põlluharimine on seal peaaegu algusest
lõpuni palju aega nõudev füüsiline töö. Põllulapid asuvad järskudel mäenõlvadel, kuhu masinatega ligipääs puudub. Iga vanem soovib, et tema lapse tulevik oleks kergem. Selleks peab
ta aga saama hea hariduse. Erinevalt meile leitakse Portugalis,
et maapiirkondadesse tuleb
koole pigem juurde rajada ning
riigi hariduspoliitika toetab
tugevalt kogukonnakoole. Tänu
koolidele püsib kohalik elu ja
lapsed saavad käia kodulähedases koolis.
Haridusliku erivajadusega
lapsed käivad seal aga jätkuvalt
erikoolides. Meie võõrustajate
sõnul hakkab see põhimõte
muutuma ning juba peetakse
õigeks, et võimalusel käiks ka
need lapsed tavakoolides. Seda
just põhjusel, et suurendada
ühiskonnas sallivust.
Kogesime Madeiral meie
jaoks huvitavat vastuolu – koolid olid väga lakoonilised ja me
ei kohanud seal n-ö lapsesõbralikku keskkonda, kuid õpetajad
olid väga lugupeetud, lastele
autoriteedid ning õpilased
rõõmsad ja õpihimulised.
Sellest kõigest saab järeldada
üht: kui on pere tugev soov,
ühiskonna tugi ja õpetaja amet
lugupeetud, siis need ongi need
kolm võluvitsa, mis tagavad
kvaliteetse hariduse ja viivad
elus edasi. Ja seda nii neil kui
meil.
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Lionite heateopäev

Saku oma helkuripuu
16. oktoobril avati Saku valla esimene helkuripuu. Helkurid sai endale külge Saku alevikus
Konsumi kaupluse ees bussipeatuse taga
kasvav kuusk (pildil). Helkuripuu eesmärk on
tuletada pimeda aja saabumisel inimestele
meelde, et ennast on vaja autojuhtidele nähtavaks teha. Puu küljest võivad kõik julgelt
helkuri haarata ja omale külge riputada. Samuti võib helkureid puule juurde riputada ja
toetada nii elanike turvalisust.
Helkurid riputasid üles meie valla armsad
noored koos noortekeskuse meeskonnaga.
Ideele aitasid kaasa Saku vallavalitsus, Saku
gümnaasium, Kajamaa kool, Saku õlletehas,
Saku õlletehase spordiklubi, AS Samat, Makita OÜ Eesti filiaal, Vembu-Tembumaa, politsei,
Premium 7, Veho Eesti AS ja lapsevanemad.
Saku sai helkuripuu idee Pärnust, kuhu see
jõudis Raplast.
Fotod: Saku Valla Noortekeskus

Laupäeval, 10. oktoobril toimus
Eestimaa lionite heateopäev. 60
lionsklubi oma 1250 liikmega
käärisid käised üles ja tegutsesid kodukoha heaks. Et kõiki tegusid üles lugeda, läheks vaja
mitu lehekülge. Aga piirdume
Saku lõviklubi tegemistega.
Saku klubist olid tervisening discgolfi rajal jõudu ja indu
näitamas Harry Grünberg, Maido Kiviorg, Marti Rehemaa, Arvi Ratassepp, Vahur Lukin, Priit
Nõmmeots, Mauri Liiver, And-

rus Pukk, Taivo Puuorg. Osalesid ka lõviklubi sõbrad ning
lastelgi oli tegemist küllaga.
1 km valgustatud suusarajale
laotasime 3 koormat hakkepuitu
ning purustasime rajameister
Arne Zirki valmis pandud oksahunnikud. Discgolfi raja äärest
võtsime maha hulga häirivat võsa, mis sai samuti suusarajale
purustatud. Suur tänu kõigile
osalistele ja toetajatele!
ANDRES LUKIN
LC Saku pressisekretär

Eestimaa lionite heateopäeval korrastasid Saku lõvid nii suusa- kui
discgolfirada. Foto: LC Saku

Marten Männi tõi jetisõidu MM-ilt kulda ja hõbedat
ARE ELLER

J

etisõidu maailmameistrivõistlustelt Ameerika Ühendriikidest, kus osalejaid oli 50
riigist, tuli Eestisse kolm medalit – autoriks 14-aastane Saku
gümnaasiumi 8. klassi noormees Marten Männi.
Kõigepealt sai eestlasele
meelepärase lahenduse Junior
Ski Stock klassi finaal. Avasõidus oli Männi teine ja nii tuli teises stardis põhirivaalidel silm
peal hoida. Plaan õnnestus,
Marten lõpetas esimesena ja oli
kahe sõidu kokkuvõttes juunioride maailmameister. “Olen
selle võidu üle väga õnnelik,”
ütles Männi pärast sõitu. Hõbe
jäi USA-sse, pronks läks Taisse.
MM-i põhistardiks oli Pro-Am
Ski Stock klass, mis on selle masinaklassi absoluutne tipp. Lisaks tuli nüüd konkureerida ju-

Marten Männi suvel USAs laagris. Foto: Jetski Race Photos

ba meestega. Marten Männi
alustas teise kohaga norralase
Ulrik Berntseni järel. Samas järjestuses lõpetati ka teine finaalsõit, kuld seega Norrasse, Männile kuulus hõbe ja pronksi sai
argentiinlane Daniel Martinelli.

“Eks meestega koos oli sõit ikka
ülimalt pingeline. Kaks norralast olid seal väga kiired, eriti
võitja. Tal oli ka rohkem kogemusi, eriti hüpete ületamisel,
kus ta mind igal ringil mõne
kümnendikuga edestas. Kiirus

rajal oli meil tõenäoliselt võrdne, võib-olla olin mina isegi
natukene kiirem,” lisas Männi.
Junior Ski Limited klassi finaalis võttis revanši poolakas
Kacper Kania, kes võitis mõlemad sõidud. Kahe teise kohaga
sai hõbeda Marten Männi,
pronks rändas Araabia Ühendemiraatidesse. “Kogu võistlus
oli füüsiliselt väga kurnav.
Õhutemperatuur oli pidevalt
+40 kandis ja lõpuks kadus
lihtsalt teravus ära. Olen rahul,
et suutsin lõpuni vastu pidada,”
ütles Männi.
Lisaks saavutasid ka teised
eestlased erinevates võistlusklassides märkimisväärseid
kohti: Mattias Reinaas neljanda
ja viienda, Andrus Lutt neljanda
ja Rainer Lepp kaheksanda
koha. Edukas hooaeg lõpetatakse kuu aja pärast Tais toimuvate
maailma karikavõistlustega.
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Saku Korvpalliklubi suvi ja sügis

Suvelaagris Vinnis osales sel aastal 38 tublit noort korvpallurit. Fotod: Taavi Vilba

TAAVI VILBA
Treener

T

reeninguterohke suvi on
möödas ja võistlushooaeg
just alanud. Septembri
keskpaigast alustas Sakus uus
rühm algajatele 1. klassi poistele. Uued tulijad on mitmekülgsetele treeningutele alati oodatud. Lisainfot leiab meie kodulehelt aadressil sakukk.eu.
Kuigi hooaeg algas sügisel,
polnud suvelgi korvpallipoistel
pikka puhkust, sest suvi on
korvpallis uueks hooajaks ettevalmistumisel väga oluline aeg.
Treeningud kestsid meil jaanipäevani, pärast mida said poisid
kolm nädalat puhata. Suviste
treeningute kulminatsioon oli
iga-aastane laager, seekord
22.–29. juulini Rakvere lähedal
Vinnis. Sel aastal osales laagris
38 tublit noort korvpallurit.

U14 poisid mängivad
Meistriliigas
U14 Eesti meistrivõistlustel leidis aset süsteemi muudatus –
loodi kolm divisjoni võistkondade tasemete järgi. Divisjonid
pandi paika kahe kvalifikatsioonietapiga. Esimesel etapil olid
meie vastasteks Tiit Soku Korvpallikool, SK Altius ja TTÜ/SK
Rim. Alistasime neist kaks esimest ja tagasime sellega pääsu
järgmisesse ringi. Seal ootas
meid taaskord neljane alagrupp,
mille kaks esimest lunastasid

Saku korvpalliklubi 4.–5. klasside
hõbedane võistkond Harjumaa 3x3
meistrivõistlustel – (vasakult) Mathias
Maalder, Joonas Kirs, Ramon Egert
Valgma ja Tommi Valgma.

pääsu Meistriliigasse. Poisid
olid tublid ja said esimesel
päeval juba kaks võitu. Alistati
KK Pärnu 72-45 ja Haabersti
SK 62-25.
Teisel päeval tuli küll vastu
võtta 51-81 kaotus Kesklinna
Korvpalliklubilt, kuid see ei
omanud enam edasipääsu osas
tähtsust.

Harjumaa 3x3 meistrivõistlustelt medalitega
Harjumaa 3x3 meistrivõistlustelt tulid Saku poisid tagasi suu-

Saku valla
noormaletajaile
kolm Harjumaa
meistritiitlit
Saku huvikeskuse maleringist
seitse last esindasid Saku valda
laupäeval, 10. oktoobril Harjumaa 2015. aasta noorte kiirmale
meistrivõistlustel. Võisteldi ühisel 43 osavõtjaga turniiril, selgitamaks seitsme partiiga meistritiitlid kuni 10-, kuni 14- ja kuni
18aastaste vanuseklassis.
Üllatas Iti
Miina Ulmas
5,5 punktiga
ja 3. kohaga
turniiril – saagiks kuldmedal kuni 18a
neidude klassis. Kuni 10a
klassis pälvis
Paul Kang 5,5
punktiga
Anders Raudväli
kuldmedali ja
Ralf Marten Raisma pronksmedali. Kuni 14a klassis võitis
kuldmedali Anders Raudväli ja
pronksi Juhan Suzdalev.
HANS TOMSON, huvikeskuse
laste maleringide juhendaja

Paul Kang ja Ralf Marten Raisma

re hulga medalitega. Kõige kirkamaid nende hulgas kahjuks
polnud. Nii 4.–5. klassi kui ka
6.–7. klassi poiste turniirid kulgesid täpselt samasuguse stsenaariumi järgi. Meie poiste
võistkonnad said mõlemas vanuserühmas teised ja kolmandad kohad.
Mõlemas vanuserühmas oli
lähedal Saku sisene finaal, kuna
saime lisaajal napid kaotused
Keila poiste käest. Vaatamata
sellele olid poisid tublid ja päev Juhan Suzdalev ja Iti Miina Ulmas
korda läinud.
Fotod: Harjumaa Spordiliit

11

23. oktoober 2015

Kaupo Sasmin
võitis Amsterdami
poolmaratoni
Möödunud pühapäeval toimunud Amsterdami maratoni enam
kui 14 000 osavõtjaga poolmaratoni distantsi võitis ajaga
1.09.02 Kaupo Sasmin. Eesti
pikamaajooksjate tippu kuuluv
sakulane edestas vaatamata segadusele stardiga teiseks tulnud
Belgia sportlast Geysi 10 sekundiga, kolmandaks tuli Soome
jooksja Wihlman. Kaupo arvates läks stardisaginas tõenäoliselt kaotsi ka isiklik rekord.

Saku Sofi Lastekeskus
otsib

LAPSEHOIDJAT
Nõudmised kandidaadile:
• lapsehoidja tunnistus või
pedagoogiline haridus;
• head suhtlemisoskused;
• täpsus ja korrektsus;
• soov töötada lastega.

Roobukal valmis
mänguväljak
Roobuka külas Metsanurga teel
valmis MTÜ Väike Metsanurga
Seltsi eestvedamisel laste mänguväljaku esimene etapp – välja
sai juuritud kännud, silutud pinnas, külvatud muru, ehitatud liivakast ja paigaldatud kaalukiik.
Tööd said tehtud tänu rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditele.
Mänguväljakut on kavas edaspidi täiendada, näiteks paigaldada sinna jalgpalliväravad ja
teisi mänguväljaku elemente.
Lapsed on oodatud mängima!
LAURI NÕUKAS
MtÜ Väike Metsanurga Selts

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
26.10 08:00-19:00 Laskeharjutus
26.10 08:00-19:00 Lõhkeharjut.
26.-27.10 08-18:00 Väliharjutus
27.10 08:00-17:00 Laskeharjutus
28.10 08:00-17:00 Laskeharjutus
28.10 08:00-17:00 Lõhkeharjut.
29.10 08:00-20:00 Laskeharjutus
30.10 10:00-14:00 Laskeharjutus
31.10 10:00-17:00 Laskeharjutus
01.11 09:00-17:00 Laskeharjutus
02.-03.11 08-19:00 Laskeharjutus
02.-06.11 (pidev tegevus)
08:00-14:00 Välilaager
03.11 08:00-19:00 Muu tegevus
04.-05.11 09-18:00 Väliharjutus
04.11 09:00-16:30 Laskeharjutus
05.11 09:00-16:30 Laskeharjutus
05.11 09-17 Käsigranaatide heit.
06.11 09:00 -16:00 Laskeharjutus
Harjutuste heliefektide käigus peetakse kinni Saku valla avaliku korra
eeskirjadest. Vajadusel teostab
Päästeamet demineerimistöid.
Tel: 503 4102; harjutusvali.mil.ee;
e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee

Asume Saku alevikus
Üksnurme tee 8

Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid, meie kaudu leiab endale töö igal aastal üle 3 miljoni inimese maailmas. Omame
üle 60 aasta rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal ning oleme Eestis alates 2004. aastast aidanud rohkem kui
1500 inimesel leida nende elu- ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Sa alles sisened tööturule, otsid uusi väljakutseid või planeerid
karjäärimuutust - meie Manpoweris oskame Sind aidata. Unistuste töö leidmine on SINU võimuses.
www.manpower.ee

AS Saku Maja võtab osalise tööajaga tööle

mõisa sulase
Tööülesanded: mõisa üldkorrashoid ja ümbruse korrastamine;
teede ja õue puhastamine lehtedest, lumest, möödujate prügist;
vajadusel raskemate asjade tõstmine ja pisiremondi tegemine.
Tööülesanded sisaldavad töötamist nii siseruumides kui õues.
Omalt poolt pakume: toredat ja ühtehoidvat meeskonda;
mitmekesist ja stabiilset tööd; spordikompensatsiooni ja ühiseid
üritusi; võimalust töötada omanäolises mõisakeskkonnas.
Nõuded kandidaadile: põhiharidus, B-kategooria juhiluba.
Töötasu: kokkuleppel. Tööle asumise aeg: 1.11.2015
Töökohale kandideerimisel võimalik teha proovitööpäev
Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 31.10.2015 aadressil
Juubelitammede tee 6, Saku alevik, 75501 Harju maakond.
Täpsem info tel 672 9180

EKNK Saku Koguduses
algab

Alfa kursus
1. novembril kell 12.00
Aadress Nurme 3a, Saku
Liituda saab ka
8. ja 15. novembril.
Info ja registreerimine
56 618 234
saku@eknk.ee

Klienditugi OÜ
otsib oma Saue kontorisse

telefonioperaatorit,
kelle tööks on telefoni teel
uuringute läbiviimine Eesti
ettevõtete hulgas. Tööks
vajalik arvutikasutamise
oskus, aktiivsus, meeldiv
suhtlemisvõime, suurepärane
eesti ja vene keele oskus.
Tööaeg 8:00 - 16:30.
Tööle asumine koheselt.
Lisainfo +372 53 4000 30
või siim@klienditugi.ee

Info tel 56 46 7117,
e-post:
marju.tulva@gmail.com
Perekond Tartust otsib

elamist Saku valda.
Oodatud nii majade kui ka
suvilate pakkumised.

56 35 44 02
Mesila Kinnisvara OÜ
Üle 40a mees otsib tööd

autojuht-ekspediitorina,
varustajana või muud
sellelaadset. Võib graafikuga
või osalise tööajaga. B- ja Ckategooria juhiload. Oodatud
kõik pakkumised alates
kella 14 telefonile 51 55 866

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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MIS
JUHTUS

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti

Põhja prefektuur
7.10 teatati, et Sakus Õuna tänaval asuvast majast varastati tööriistu. Kahju 2000 eurot.

Põhja päästekeskus
15.10 tehti kahjutuks Tammemäe külast leitud 85 mm mürsk.
17.10 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud neli käsigranaati.
20.10 tehti kahjutuks Männiku
küla lähedalt leitud viis mürsku,
käsigranaat ja sütik.
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

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 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

Kanarbiku talu müüb
korralikke kuivi
30cm kase

Loomaarst Sinu lähedal!

KÜTTEPUID

konsultatsioonid.

nii lahtiselt kui 40-l võrgus!
Vedu!

Loomaarst
Jaak Jõks
Helista 10.00-19.00

Tel 53 737 294

tel 670 5243

Lahkunud on armas

Kallis Eda, tunneme kaasa
armsa venna

AARE PÄRNPUU

AARE

06.07.1951 – 17.10.2015

Leinavad abikaasa,
poeg ja tütar

surma puhul.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Sõbrad sotsiaaltöötajad

surma puhul.

Meie kaastunne kolleeg
Marile lastega
abikaasa ja isa

Avaldame sügavat
kaastunnet Eda Esperkile
kalli venna

Saku Vallavalitsus
Saku Vallavolikogu

AARE PÄRNPUU

AARE PÄRNPUU

kaotuse puhul.
ETKI Taimebiotehnoloogia
osakonna pere

kaotuse puhul.
Mare, Sass, Reet, Toivo,
Eha, Uno, Marju ja Tiiu

AARE PÄRNPUU

Siiras kaastunne
Anu Altmetsale perega
kalli ema ja vanaema

Avaldame sügavat
kaastunnet Eda Esperkile
venna

AARE PÄRNPUU

Mälestame kallist
klassivenda

AARE PÄRNPUUD
Sügav kaastunne
lähedastele.

Südamlik kaastunne
lähedastele abikaasa, isa ja
venna

AARE PÄRNPUU

Avaldame kaastunnet
Mari Pärnpuule abikaasa
surma puhul.
Kolleegid ETKI-st

Siiras kaastunne Sulle,
kallis Mari, armsa

AARE

EPP BUSTRÖMI
kaotuse puhul.
Kiisa Rahvamaja näitering
Südamlik kaastunne
Endlale ja Arvile poeg

AVO AASMA
surma puhul.
Endised töökaaslased Eesti
Maaviljeluse Instituudi
ökonoomika osakonnast

kaotuse puhul. Mälestame
head lapsepõlvesõpra.
Henn ja Lea

kaotuse puhul.
Ene ja Vello

Südamlik kaastunne
Marile, Piretile, Martinile
kalli abikaasa ja isa

Südamlik kaastunne
Eda Esperkile

VENNA

AARE PÄRNPUU

ISA

surma puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist

kaotuse puhul.
Kohila Vineer OÜ
kollektiiv

lahkumise puhul.
Silvia

Meie siiras kaastunne
Margus Rohulale

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!
OÜ Visahing Designer Agency
on asutatud aastal 2006 ja pakub klientidele projekteerimisteenuseid koos asjaajamisega ehitusloani. Kontakt: e-mail
Erki@visahing.eu; FB Visahing
Designer Agency; tel 525 6994.
Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899, www.
epopaigaldus.ee
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.
Korstnapühkimisteenus. Tel
507 7908.
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
Puulehtede ja -okste äravedu.
Ruumide tühjendus igasugusest
kilast-kolast. Tel 5347 6867.
Müüa rammusat kompostmulda ja veise sõnnikut
kilekottides. Kohaletoomine.
5330 5174.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus kohaleveoga Saku
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50 km. Tel 507 9362.
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
Timbeco otsib Tõdval asuvasse
tootmisesse elementmajade
ehitajaid. CV saata angelika@
timbeco.ee, lisainfo 503 1596.
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23. oktoobril toimub
Saku Mõisas Jaanus
Nõgisto ja Tõnu Timmi
plaadiesitluskontsert
„Tulevikupärimused“
algusega kell 20:00.
Piletid müügil kohapeal.

Sellel aastal pakume
ettevõtetele ja gruppidele
jõulupidude korraldamiseks täispaketti, mis
sisaldab nii hõrgutavat menüüd, meelelahutuslikku
eeskava kui tantsumuusikat! Saku valla
ettevõtetele lisasoodustus 10%.
Täpsem info:
info@sakumois.ee
tel. 522 6147
www.sakumois.ee
Mõisa pubi avatud:
E-R 11:30-14:00

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

Juuksurile ja
küünetehnikule
rendile anda

SILMADE KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK

värskelt sisustatud

juuksurituba
Kurtnas.
Rent per/töötatud
päeva eest.
Lisainfo mob

5343 7949

19.11.2015 kella 10-st
KIISA RAHVAMAJAS
Silmade kontroll maksab 15 €
Prillitellijale on kontroll 8 €

INFO ja etteregistreerimine

telefonil 5323 2454

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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Tverimaal tähistati eesti
asunduse 130. aastapäeva
AINO KIIVER,
ürituse organiseerija
Tsaariaegne eestlaste väljaränne
viis meie esivanemad Tverimaale, kus Nurmekundest sai
elamispaik rohkem kui 1700
ümberasujale. Sellel aastal
möödus tollest tähtsast elumuutusest 130 aastat.
1995. aasta 26. septembril
jäädvustati Aseri koolmeistri
Richard Kääri eestvedamisel

Nurmekunde 110. aastapäev
Eestist viidud mälestusmärgiga.
Tänavu 26. septembril meenutati Nurmekunde 130. aastapäeva koos mälestise 20. aastapäevaga Memento Rakvere ühingu
algatusel ühise mälestusüritusega Tveri Eesti Seltsi ja Firovo
kandi elanikega. Külastati Nurmekunde eestlaste kalmistut,
istutati mälestusmärgi juurde
tammede allee, paigaldati tublile koduloolasele Richard Kää-

rile mälestuspink, mille olid
teinud Rakvere ametikooli õpilased. Lehvisid lipud, süüdati 20
küünalt, asetati lilli mälestussamba jalamile. Oli rahvarohke
ja ülimalt emotsionaalne sündmus.
Oktoobrikuu lõpus on oodata Tveri Eesti Seltsi delegatsiooni Sakku. Nende soov on tutvuda Ülase tänaval üleriigilist
tunnustust pälvinud elamutega
ning Saku Õlletehasega.

Mälumängurid asusid taas mõõtu võtma

KUHU MINNA
OKTOOBER
23. kell 15-20
Filmiõhtu Saku noortekeskuses.

23. kell 20
TÄNA! „Tulevikupärimused” - Jaanus Nõgisto ja Tõnu
Timmi uue plaadi esitluskontsert Saku mõisas. Vt lk 14.

24. kell 14
Saku seeniortantsurühma
Lendler juubeli tähistamine
Saku Valla Maja suures saalis.

29. kell 19
„Lootes vaid heale” - Kiisa
rahvamaja etendus Saku huvikeskuse III krs saalis. Vt lk 16

30. kell 18
Disko ja vabatahtliku lõpupidu Saku noortekeskuses.

31. kell 12
Tõdva pensionäride seltsingu
Meelespea sügispidu Kajamaa
koolimajas.

NOVEMBER
6. kell 19
„Vaid see on armastus” Helin Mari Arderi kontsert Saku
mõisas. Piletid Piletilevi eelmüügist 13 , alates novembrist 15 ,
sooduspilet 13 . Uksel pilet kõigile 15 . Saku mõisast võimalik
osta õhtusöögiga kontsertpakett
- info@sakumois.ee, tel 6728540

8. kell 12
19. oktoobril kella 19ks kogunes Saku Valla Maja II korruse saali 16 mälumängu võistkonda – algas järjekordse Saku-Kiili mälumängu I voor. Kõik vanad tegijad olid
kohal: Sakust Arengu Sport, Metsanurme, Mälujahutaja, Sputnik, Õlmarid, Üksnurme, Amatöörid, Jätkajad,
Kreisi Bii, Ja Pojad ning Kiilist Paprika, Lihtne Variant, Nipitirid, Nurgalaud, Sport ja Amneesia. Nagu ka eelmisel
hooajal, koostavad küsimused ning juhivad mälumängu tuntud kilbarid Mart Vellama ja Allar Viivik.
Mäng algas väga rahulikult. Esimesed 5 küsimust
jäid paljudel võistkondadel vastamata. Edaspidi oli
mäng käima läinud ja punktiskoorid hakkasid kasvama. Esimese kümne küsimuse järel juhtisid Õlmarid ja
Üksnurme võistkond. Kogu mängu jooksul ainus küsimus, millele vastasid kõik võistkonnad õigesti, oli: kes
on pildil? Piret Krummi, näosaate tegelast tundsid kõik.
Mängu võitis võistkond Kreisi Bii 38 punktiga. Teisele kohale platseerusid Nipitirid ja kolmandaks tulid
Õlmarid. Soojendusmäng on tehtud! Kuus põnevat
vooru on ees.
MARIA MÄND, Saku huvikeskus. Foto:

Huvikeskuse lastehommik Peterburi tsirkus Saku Valla
Maja suures saalis. Pilet 4 .

13. kell 19
„Paar sentimeetrit armastuseni” - teatrietendus Saku Valla
Maja suures saalis. Vt lk 16

21. kell 19
Segakoor Tuljak 45 - juubelikontsert Saku mõisa saalis.

26. kell 19
„Ikka veel teel” - Alen Veziko
ja Pärt Tarvase kontsert Saku
mõisas. Piletid Piletilevi eelmüügist 13 , novembrist 15 . Saku
mõisast võimalik osta 3-käigulise
õhtusöögiga kontsertpakett tellimine info@sakumois.ee, tel
672 8540

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Ivo Remmelga fotonäitus
„Päikesesüsteem ja süvataevas” - astronoomiahuvilise
harrastusfotograafi väike valik
taevasündmustest.
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