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Turvalisuse infoseminar:Kuidas luua ohutu ja võimalikult vargakindel keskkond oma kodus ja kogukonnas? 

Esinesid Eesti Naabrivalve juht Marek Väljari ja piirkonnapolitseinik Mikk Pihu. Kontaktid:  

Marek Väljari tel 5136630,  e-post info@naabrivalve.ee  

Mikk Pihu tel vastuvõtuajal 612 4686, Saku konstaablipunkt, Päästekeskuse tee, Tammemäe. Vastuvõtuaeg N 

10-12, E-post mikk.pihu@politsei.ee 
 

Koosoleku teemad: 

1) Küla arengukava 2017-2021 heakskiitmine 

2) Vallavanema informatsioon seoses Metsanurme külaga: 

- ühisveevärk (ÜVK) ja selle rajamise ajagraafik 

- projekt interneti püsiühendusega liitumiseks 

3) Sündmused Metsanurmes 2017 
 

1. Anneli Kana tutvustas uue arengukava koostamise protsessi ja tulemusi. Arengukava on põhiosas 

oktoobris ja veebruaris toimunud kohtumiste ja arutelude käigus valminud, uuendatud on faktiline 

taustamaterjal. Lepiti kokku, et arengukava kiideti üldjoontes heaks ja valminud projektile oodatakse 

veel nädala jooksul (1. maini 2017) täiendavaid ettepanekuid. Seejärel loetakse arengukava 

vastuvõetuks, valminud arengukavast teavitatakse ka vallavalitust.  

Metsanurme küla arengukava 2017-2021 projekt on kättesaadav MTÜ Metsanurme kodulehel.  

 

2. Vallavanem Tiit Vahenõmme informatsioon seoses Metsanurme külaga.  

Veevärk. Sügisel 2015 alanud elanike küsitlus käivitas ÜVK projekti saku vallas. Esialgne prognoos 

eeltööd teostada ja taotlus esitada 2016 osutus ennatlikuks. Vahepealsel perioodil on peetud 

läbirääkimisi ministeeriumiga, oli ka oht, et projekti mahtu vähendatakse. Praeguseks on kokkulepped 

siiski saavutatud jätkata samas mahus. Aprillikuu volikogu on taotlusprojekti heaks kiitnud ja maikuus 

esitab AS Saku Maja rahastustaotluse, mille menetlemine kestab ilmselt oktoobrini. Seejärel 

kuulutatakse välja projekteerimis- ja ehitushange (koos ühishankena). Loodetavasti saab töödega 

alustada 2018. aasta I pooles ja lõpetada 2021. aastal. Torustikuga koos ehitatakse välja ka tuletõrje 

veevarustus ning veetorude kõrvale paigaldatakse torud, kuhu saab hiljem ilma kaevetöid tegemata 

paigaldada internetikaabli lairibast kruntideni. Torutööde käigus taastatakse ka teed ja tänavad, seega on 

loota, et ka teeolud paranevad peale seda märgatavalt.  Töödega alustatakse Kurtnast, siis liigutakse 

Kiisale ja Metsanurme. Reovesi suunatakse Tallinna, Paljassaare puhastisse.  

 

Internetiühendus. Saku vald on liitunud Harjumaa projektiga DigiMaa, kus kõiki kiire püsiühenduse 

soovijaid oodatakse oma taotlusi esitama. Taotlemine toimub läbi internetikeskkonna, veebilehel 

https://digimaa.ee/  Täiendavat infot saab ka alapealkirja all Korduma kippuvad küsimused: 

https://digimaa.ee/kkk/ 

 

Koolibussi teenus. Kuna arengukava punktis tõstatus ka koolibussi teema, siis täiendavaks infoks: 

vastavalt tekkinud vajadusele sõidab koolibuss Metsanurme külla ka Kiisapoolsest teest. Koolibussi 

liinid on muudetavad, kui piirkonda asub elama kriitiline hulk kooliealisi lapsi. Sel juhul tuleb 

vallavalitsust teavitada. Koolibussidega saavad sõita ka vallakodanikud, ostes ka sularahas pileti või 

kasutades rohelist ühiskaarti. Saku valla õpilasliinide sõiduplaan: 

http://www.sakuvald.ee/documents/379795/727036/al01022017.pdf/d401dded-2591-40fa-9e42-

b84860bd5e4e 
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3. Anneli Kana tutvustas Metsanurme küla 2017. aasta sündmusi (osalejatele jagati kirjalikud flaierid).  

1. mai kell 11-15 Maaturismi avatud uste päev 

6. mai kell 10-15 Talgupäev 

21. mai kell 11 Kevadmatk- teemaks meie matkaraja loodus ja taimestik 

18. juuni kell 11- ühisreis Kõrvemaale matkama 

20. august kell 11-19 Metsapäev, Saku valla külade mängud ja MTÜ 20 

8. oktoober kell 11- Sügismatk, teemaks loodusrahvad; indiaanisaun 

Okt-nov- Lood ja laulud loomadest: Anne Adams ja Aleksei Turovski 

9. dets. kell 18 – Sinivalge pidu Soome100  

26. dets. kell 17- Jõulupidu 

28. mai, 25. juuni, 23. juuli, 27. august- KÜLAKOHVIK külaplatsi välilaval! 

Anna teada, kui soovid pidada ühepäevakohvikut! Võimalus peredele, naabritele, sõpruskonnale. 

Tagatud reklaam ja võimalused kohviku pidamiseks (elekter, mööbel jmt) 


