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Jälgimäe vastlatrall naabritega

Kui suur osa Saku vallast vastlapäeval haljendas,
siis Jälgimäe ja Juuliku elanikud leidsid vallast nii
palju jääd ja lund, et said lausa saanisõitu teha. Lk 8
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SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
24. märtsil 2016

Suur Saku valla juubelipidu
toimub 11. juunil Saku mõisa ümbruses. Nii
nagu Saku vald on kestnud juba pikka aega –
150 aastat – , kestab ka pidu terve päeva.
Tegevused algavad hommikul vallavanema
hommikukohvi ja pannkoogivastuvõtuga
kõigile vallakodanikele. Jälgige reklaami nii
Saku Sõnumites, Saku valla kodulehel kui
Saku Vallavalitsuse Facebookis ja tulge peole!
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Jaanuariks olid muutunud kired Saku valla bussiliikluse ümber nii
kuumaks, et volikogu ettevõtlus- ja arenduskomisjon otsustas osapooled
ühise laua ümber kokku kutsuda. 3. veebruaril kogunesidki vallamajja
Harjumaa Ühistranspordikeskuse (HÜTK), ASi Samat ja vallavalitsuse
esindajad ning kõik teemast huvitatud reisijad.

K

likult. Ainult nii jõuab probleem ettevõtteni
ja sellega saab tegeleda. Omavahel FBis või
laua taga kirumine ei vii lahenduseni.
Esmalt selgitas vallavalitsuse majandusteenistuse juht Virko Kolks, et kuigi vallas
ringi sõitvad bussid kannavad Samati kaubamärki, korraldavad eri liinide tööd
eri asutused.



olmetunnise koosolemise jooksul
joonistus pisemate nurinate kõrval
välja neli põhiprobleemi ning refräänina kõlas üsna mitmel korral koosoleku põhisõnum: Kui buss ei ole võtnud teid peale,
on varem väljunud, on must või katki või mis
iganes muu probleemiga kokku puutute,
andke sellest Samatile teada, eelistatult kirja-

Kaugliinid Maakonnaliinid
Sõidavad Maakondade
Ületavad Saku valla piiri
vahel.
ehk sõidavad Tallinnasse.
Tallinn-RaplaTüri ja TallinnPärnu 735, 872,
358, 725, 726,
727, 700, 713

Tööd
Maanteeamet
korraldab

Finantpiletimüügist
seeritakse

Valla sees.
Koolibussiliinidest välja
kasvanud liinid. Sõiduplaan
vaadatakse üle õppeaasta
alguses ja liinid sõidavad
vaid õppetöö perioodil:
1 väljumine hommikul,
1 lõuna ajal ja 1 pärast
lõunat. Igast koolist saab
igasse külasse. Nr 12, 13,
14, 21, 22, 23, 21A, 22A, 23,
24, 32, 33, 32, 33, 34, 35.

avalike liinide 113, Saku vallavalitsus
117, 117A puhul
Harjumaa Ühistranspordikeskus. Vald
vaatab läbi HÜTK
esitatud sõiduplaanide kavandid.

piletimüügist

50% riigieelarvest
dotatsioonina ja
piletimüügist. Kui
need ei kata kogu
kulu, siis katmata
osa kaetakse valla
eelarvest.

Kui mõnel vedajal on tekkinud huvi avada
uus kommertsbussiliin, peab ta taotlema selleks luba maavalitsuselt. Loa andmise üks
tingimus on, et uue tulija sõidugraafik ei tohi
häirida vedajat, kes juba teenindab sama liini
ehk väljumisajad ei tohi teise vedaja aegadele
jääda lähemale kui 15 minutit.
Kui näiteks jäätmekorralduses tuleb iga
kord vana lepingu lõppedes korraldada uue
prügivedaja leidmiseks hange, siis maakonna kommertsbussiliini puhul korraldatakse
avalik konkurss vaid siis, kui uue liini avamiseks on tekkinud nõudlus või kui senine vedaja ei soovi enam liini teenindada. Vedajale,
kes taotleb liiniloa lõppemisel samale liinile
uut luba, antakse see ilma avaliku konkursita.
Seega, kui bussiliiklus on piirkonnas tihe,

ühistranspordi
ümber

Vallaliinid

kommertsliinide
206, 219
puhul
AS Samat

Miks meil sõidavad vaid
Samati bussid?

Kirglik
koosolek

Saku valla eelarvest

siis uus tulija sinna turule väga ei pääsegi. Saku vallas on eelneva 12 aasta jooksul vaid kahel korral tuntud huvi täiendavate liinide avamise vastu – üks kord Kohila-Saku suunal ja
teine kord sooviti kahte väljumist õhtul ja kahte hommikusel tipptunnil Sakust Tallinnasse.
Huvist kaugemale pole aga asjad arenenud.
HÜTK sõitjateveo spetsialisti Kadri Krooni sõnul on Saku vald ühistranspordiga kaetuse osas väga heas seisus. „Olete teisel kohal
maakonnas, vaid Rannamõisa suunal on liiklus veel tihedam,“ nentis ta ja lisas, et konkurendi tulemine ei pruugigi olukorda paremaks muuta. „Näiteks Saue linnas tuli ühe
kommertsvedaja kõrvale teine kommertsvedaja, mille tulemusena kaotas esimene hulga
reisijaid ja teine ei suutnud koguda vajalikul
hulgal reisijaid ning tänaseks on üks vedaja
Sauel sõitmise lõpetanud ja teine väljumisi
oluliselt vähendanud.“

 Probleemide korral tuleb
alati teavitada vedajat ehk
Samatit samat@samat.ee
 Vallaliinide (koolibusside)
korral teavitada ka vallavalitsust saku@sakuvald.ee
 113, 117 ja 117A korral
teavitada ka HÜTKd
info@harjuytk.ee

Kas avalikke liine võiks
olla rohkem?
HÜTK tegevdirektori Vello Jõgisoo sõnul on
riigil avalike liinide toetamiseks ette nähtud
21 miljonit eurot aastas. „See summa ei suurene aastatega ehk siis riigi poliitika ei ole
asendada kommertsliine avalike liinidega.
Avalikke liine lubatakse avada seal, kus kommertsliinil ei tasu enam sõita ja ta loobub
ning riik leiab, et sõitjaid on ja bussi on vaja.
50% avaliku liini kuludest katab riik, ülejäänu tuleb piletitulust ja valla eelarvest,“ selgitas ta, tuues näiteks Saku valla avaliku liini
113. „Avaliku liini avamiseks saab HÜTK
riigile taotluse esitada, kui on olemas teenindavat piirkonda toetava valla garantiikiri
– kui piletitulu kulusid ei kata, peab need
katma vald.“
Neil tingimustel avatigi Saku vallas eelmisel aastal Saku ja Vana-Pääsküla vahel sõitev liin nr 113. Aastaid on avalike liinidena
sõitnud vallas ka bussid nr 117 (Tallinn-Saku) ja 117A (Tallinn-Saku-Kiisa-Tagadi).
Mõlemaid liine teenindab oma bussidega Samat. „Kuidas liinil 113 läheb, näitab aeg,“ ütles Jõgisoo, kelle sõnul kulub ühe liini sissetöötamiseks kuni poolteist aastat, kuid mitte
vähem kui aasta. Vallavanem Tiit Vahenõmm
kutsus üles bussi nr 113 aktiivselt kasutama,
sest kui sõitjaid on vähe, siis seda liini
kauaks ei ole.
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Miks bussid ei peatu?
Kuigi kõrvaltvaataja pilk peab Saku valla
ühendust pealinnaga üheks paremaks Harjumaal, leiab kohalik elanik, et saab paremini. Igapäevaselt Tallinnas bussiga tööl käiv
Sale Mantsik kurtis, et jääb üsna tihti Vineeri,
Hallivanamehe ja ka Järve peatuses seistes
bussist maha. „Bussid sõidavad mööda nagu
postist,“ kirjeldas ta. Bussi peale saamise
probleeme tõid esile ka teised koosolekul
osalejad.
„Sõidan bussiga 2006. aastast ja see karglemine ning kätega vehklemine bussipeatustes on juba üle mõistuse. Pimedas ei ole võimalik näha, mis number buss läheneb. Miks
ei kasuta bussid valgustatud plafoone ja ei
sõida peatusepoolses reas?“ küsis Kärt Radik.
Samati esindaja Karel Priki väitel on kõik
nende bussid liini numbri järgi eristatavad ja
kõigil on valgustablood. „Me ei ole selle
probleemi kohta saanud ühtegi ametlikku kirja. Kui aga väidetakse, et praegune tähistus ei
ole piisav, siis vaatame selle üle,“ lubas ta.
Priki sõnul peab buss alati peatusest läbi
sõitma ja aeglustama, et veenduda, kas seal
ootab reisijaid. „Ka siis, kui buss on täis, peab
ta peatusest läbi sõitma ja andma ootavatele
reisijatele märku, et rohkem pole võimalik
peale võtta,“ lisas Prikk. „Probleemsete peatuste puhul, nagu Kosmos, Kalev, Järvel Hallivanamehe, oleme palunud bussijuhtidel eriti
tähelepanelikud olla. Esiteks peatub neis peatustes nii palju Tallinna ühistranspordi busse,
et vahel Samati buss ei mahugi hästi sinna.
Teiseks on kõrvuti mitu peatust ja inimesed ei
oota alati õiges peatuses. Kolmandaks teeb
olukorra komplitseerituks lahendus, mille
järgi peab näiteks Kosmoses buss esimesest
bussireast sõitma üle teise rea kolmandasse
ritta peatusesse ning pärast jälle slaalomina
esimesse ehk bussiritta tagasi.“
Ühistranspordikeskuse esindaja Kadri
Krooni sõnul ei pea peatuses olija bussi peatamiseks käega vehkima, kuid viipamine on
kindlasti bussijuhi tähelepanu võitmisel
abiks. „Küll peab ootaja oma olekuga andma
märku, et soovib bussi peale minna,“ ütles ta
ja tõi näite: „Kui bussi ootavad lapsed mängivad ootepaviljoni taga, ei ole see piisav märguanne juhile peatumiseks.“
Priki sõnul saavad nad juhte korrale kutsuda, kui reisijad teatavad neile konkreetsest
probleemist ja soovitavalt kirjalikult. „Me ju
ei tea, et buss ei peatunud, kui see probleem
meieni ei jõua.“ Koosolekul viibijate sõnul
on nad aga probleemist korduvalt telefoni
teel teatanud.

Kroonilised hilinejad
Teine suur probleem on busside hilinemine,
millele head lahendust ei ole. Tõdeti, et hilinemised käivad sünkroonis ilma ja koolivaheajaga ning tehnilised vead kipuvad välja
tulema suurte miinuskraadidega.
„Et hommikul bussid graafikus püsiksid,
peaksime muutma terve päeva graafikut,

kuid see poleks mõistlik lahendus,“ leidis
Prikk, kelle sõnul aitab aega kokku hoida
Samati sõidukaartide kasutamine. „Oleme
väljastanud 1500 kaarti. Mida rohkem neid
kasutataks, seda kiiremaks piletimüük läheks. Oleme otsimas paremat lahendust, et
piletimüüki veel kiiremaks muuta, kuid hilinemisi päris ära kaotada ei saa. “
Vallavalitsuse esindaja Virko Kolksi sõnul
on Sakus tipptunnil pudelikaelaks üle Vääna
jõe viiv sild. „Kui ehitatakse välja Juuliku-Tabasalu ringtee ja üleminekud, siis ehk väheneb
läbi Männiku linna sõitjate arv,“ lootis ta. Tallinna ummikute vastu ei aita aga miski.
Krooni sõnul võib vedaja tuua liinile lisabussi, kuid see tähendab uue bussi ostmist ja
juhtide palkamist. „Kõik see on lisakulu ja
hakkab sisalduma pileti hinnas,“ nentis ta.
Koosolekul kõlas ka mõte, et hilinemiste
vältimiseks võiks buss sõita vaid Kalevi peatuseni. „On olnud ka juttu, et Samati buss
võiks sõita ainult linna piirini ja sealt edasi
sõidaksid Saku valla inimesed Tallinna ühistranspordiga. Ilmselt selline ümberistumine
reisijaid ei rahuldaks – Saku inimene on harjunud sõitma kesklinna. Täna on suur õnn, et
bussid saavad peatuda Solarise ja Viru juures,
mitte ei sõida Balti jaama,“ ütles Mart Prikk,
kelle sõnul sai Samat Tallinna linnalt eriloa,
mis lubab Solarise ees peatuda pikematel bussidel. „See võimaldas lahendada ruumiprobleemi suvel, mil Kiisale on palju sõitjaid.“

KÜSIMUS – VASTUS
Kas Saku busside lõpp-peatust Selveri
kõrval valla maal ei võiks taastada?
Bussid saaksid seal ümber pöörata, bussiliikluse saaks Tehnika tänavalt välja suunata ja nii Saku keskuse liikluskoormust
vähendada.
Virko Kolks: Pigem on ette näha, et
pikendame hoopis bussiliini Kasemetsani
(Soo teeni), sest elanikke on sinna kanti
juurde tulnud ja tulemas.
Miks ei ole Samati bussides turvavöid?
Karel Prikk: Kui valmistajatehas ei näe
turvavöid ette, siis neid bussides ka ei ole.
Miks ei näidata avalike liinide bussipiletitel enam kaardil oleva raha jääki?
HÜTK piletimüügi spetsialist Raido
Needrit: Kuna kassaseadmed ei suutnud
piisavalt tihti serveriga suhelda, näidati
tihti valet summat, mis tekitas pahameelt.
Uute seadmetega tuleb see võimalus
sügisel taas tagasi.
Elroni ronge ja Tallinna linna ühistranspordi liikumist on võimalik reaalajas
veebis jälgida. Ka Samatil võiks olla
selline äpp. Siis teaks, millal peatusesse
minna.
Karel Prikk: Hea mõte, liigume sinnapoole.
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Busside puhtus
Virge Kõusalu sõnul häirivad teda kui igapäevast sõitjat ka räpased ja katkised bussid.
„Täna kell 7.50 väljunud 117A bussil ei läinud uks kinni, katuseluukidest sadas vett
kaela. Kas see on siis korras buss?“ küsis ta
ärritunult.
Ühistranspordikeskuse esindaja sõnul tuleks kõik sellised kaebused neile esitada.
„Saame saata nii avalike liinide kui kommertsliinide busside tehnilist seisukorda
kontrollima inspektorid koos politseinikega
ja oleme seda ka korduvalt teinud. Selleks
oleks hea, kui reisijad oma tähelepanekutest
meile teada annaksid.“
Ka Samati esindaja ütles, et on lausa ise
kontrolle kutsunud ja näiteks jaanuaris kontrolliti nende busse kaks korda. „Antud bussil
oli keegi eelmise väljumise reisijatest avanud
katuseluugi, mille bussijuht märkuse saamisel sulges. Uste halvasti sulgumine, eriti külmaga, tähendab, et on vaja reguleerida elektrisüsteemi,“ täpsustas Karel Prikk pärast
koosolekut ja lubas uksed üle kontrollida.

Hilisõhtused väljumised
Levo Laumets tõi lauale probleemi, mille lahendust on ajast aega Samatilt küsitud – kas
oleks võimalik taastada 22.30 väljumine
kesklinnast Sakku igal õhtul, et kinost ja
teatrist tulijad ei peaks nii kaua ootama?
„Me oleme igasuguseid väljumisi proovinud. Meilt on küsitud öiseid busse. Panime
sõitma bussi kell 00.30. Aga sellele ei olnud
nõudlust. Kõike võiks teha, kui oleks reisijaid,“ nentis Mart Prikk.
„Kui sõitjaid on vähe, võiks olla pileti hind
veidi kallim,“ pakkus Laumets lahenduse.
„Siis võiks tulla juba taksoga,“ kostus
koosolekuliste seast ettepanekuid. „Sakku
sõit maksab 10-11 eurot ja kui see mitme
peale jagada, kannatab vahel sõita küll.“
20 transporditurul tegutsetud aasta jooksul on Priki sõnul proovitud erinevaid mooduseid, kuidas inimeste sõitmisvajadusi rahuldada. „Aastaid tagasi osalesime eksperimendis, mille puhul pakuti vallaelanikele
välja järgmine võimalus: helistage päev ette ja
me saadame bussi teie külla teile järele. Seda
võimalust pakuti vist pool aastat, kuid nõudlust ei olnud,“ meenutab Prikk. „Ka Kiisale
vedasime rahvast rongi peale, aga ka see lõppes sõitjate puudumise tõttu.“ Samati esindaja sõnul on seoses rongiliikluse tihenemisega nende sõitjate arv veelgi vähenenud.
„Transpordiühendus on meil hea,“ nentis
vallavanem Tiit Vahenõmm koosoleku lõpus
ja lisas: „Kui ma ütleksin, et väga hea, siis
valetaksin. Kuid ei saa ka öelda, et see oleks
halb.“ Vallavanema sõnul ei pea see jääma
sugugi viimaseks kokkusaamiseks, vaid
kitsaskohti võiks ka edaspidi arutada. Samati
esindajate sõnul panid nad endale kirja hulga
märkmeid ning ees ootavad ettevõttesisesed
koosolekud, kus otsitakse lahendusi.
VICTORIA PARMAS
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID
18. veebruari istung
 Päevakorra kinnitamine
 Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
 Saku valla 2016. a eelarve
vastuvõtmine, eelnõu 2.
lugemine / LK 4-5
 Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord
 Saku Vallavolikogu
18.10.2012 määruse nr 14
„Jäätmehoolduseeskiri“
muutmine / Vt järgmine SS
 Saku Vallavolikogu
28.02.2013 määruse nr 3
„Saku Vallavalitsuse
palgajuhend“ muutmine
 Saku Vallavolikogu
20.03.2014 määruse nr 6
„Saku valla munitsipaalkooli
direktori, õppealajuhataja ja
õpetaja töötasustamise
alused“ muutmine
 Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi jaotuse
kinnitamine
 Projektitoetuse taotluste
hindamiskomisjoni liikmetele
tasu määramine
 Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
1. Juuliku küla, Juuliku tee 4
2. Kajamaa küla, Kaare tee 6
3. Saku alevik, Kannikese 16a
4. Saku alevik, Kooli tee 4
5. Lokuti küla, Lokuti tee 3
6. Saku alevik, Raudtee tänav
7. Saku alevik, Laane, Teaduse,
Pargi, Staadioni, Tiigi, Jaama
Kasteheina tänavate ja Tallinna
maanteega piirnevad maa-alad
 Loa taotlemine kasutusvalduse tähtaja pikendamiseks
 Volituste andmine
 Vallavara võõrandamine
 Rahaliselt hinnatava
kohustuse võtmine
 Kinnistu koormamine isikliku
kasutusõigusega
 Delegeerimine Saku Vallavalitsusele
 Saku valla tunnustusavalduse
andmine
 Revisjonikomisjoni tööplaani
kinnitamine

Millest koosneb eelarvetort
Saku valla 16,8 miljoni suurune eelarvetort on sel aastal jälle suurem mullusest. Kasutada on
pea pooleteise miljoni euro jagu rohkem raha.
Suurim tuluallikas eelarves on elanikelt laekuv tulumaks, mis moodustab 70,8% põhitegevuse tuludest. See summa on iga aastaga suurenenud ning sel aastal on prognoositud
kasvuks 5% (üle poole miljoni euro) võrreldes 2015. aasta laekumisega. Kui 2011. aastal laekus valla eelarvesse 6 miljonit eurot tulumaksu, siis mullune prognoos oli 8,2 miljonit ning
tänavune prognoos on 8,6 miljonit.
Parafraseerides NO-teatri tegemisi ja kujutades eelarvet traditsiooniliselt põhitegevuse
kulude tordina, saab selgeks, millistele valdkondadele kui suur osa rahast kulub.

Põhitegevuse kulud valdkondade järgi 2016. aasta eelarves

Väljavõtteid eelarvest
Kui haridus
oleks roosa maasikakreem, siis
võiks nimetada valla
eelarvet maasikatordiks, sest
just haridusele kulub üle poole
eelarvest. Hariduse kulud suurenevad sel aastal proportsionaalselt veelgi. Kulud suurenevad seoses Päikesekillu lasteaiale ühe korpuse juurdeehitamise ja uute lasteaiakohtade
loomisega ning 2015. aastal rajatud gümnaasiumi juurdeehitusega. Peale ülalpidamiskulude
suurenemise lisanduvad Päikesekildu 8 õpetaja, 4 õpetaja abi,
1 logopeedi ja 1 liikumisõpetaja
ning osalise koormusega muusikaõpetaja koht.

Seoses aasta lõpus
avatud Kiisa vabaajakeskuses tööd
alustanud rahvamaja,
raamatukogu ja noortekeskusega suureneb eelarves ka vaba
aja ja kultuuri kulude osakaal.
Üldiste valitsussektori kulude
hulgas suurenevad vallavalitsuse
kulud seoses täiendava lastekaitsespetsialisti töökoha loomisega. Kui optimaalseks peetakse üks lastekaitsetöötaja 1000 lapse kohta, siis
Saku vallas on lapsi üle 2500
ning jaanuarist töötabki Saku
vallas 2 lastekaitsespetsialisti.

2016. aastasse kavandatud
investeeringud

Pea kolmandik eelarvest ehk 5,4 miljonit eurot on
kavandatud põhivara soetamiseks ehk mitmesugusteks
investeeringuteks. Valla raha sellest on 2,4 miljonit eurot,
3 miljoni euro ulatuses on kavandatud finantseerida
Saku Vallavolikogu
investeeringuid erinevatest toetustest. Seega seondub
järgmine istung toimub mitmete investeeringute elluviimine sellest,
kas rahataotlused saavad positiivsed vastused.
17. märtsil 2016

Rohkem infot:
register.sakuvald.ee



 Ka sel aastal on eraldatud raha
turvakaamerate paigaldamiseks
ja ühe tuletõrje veevõtukoha
kordategemiseks.
 Laste jalgpallitreeningute võimaluste laiendamiseks on kavas
kasutusele võtta murustaadion.
Vajalikud investeeringud on
valmis enda peale võtma MTÜ
Saku Sporting, vald tasub hooldusmehe tööjõukulud.
 Saku muusikakoolis tehakse
helikindlaks löökpilliklass.
 Noortekeskusele eraldatakse
raha sõpruslinna Ylöjärvi noortega läbiviidava ühislaagri korraldamiseks.
 Raamatukogule on ette nähtud
raha valla ajaloomaterjalide digiteerimiseks.
 Huvikeskuses remonditakse
sel aastal kolmanda korruse saali, mis muutub vaheseina lõhkumise tõttu suuremaks, ning ostetakse savipõletusahi .
 Kiisa rahvamaja eelarvesse lisandus raha 0,75 koormusega
ringijuhi ametikoha jaoks, mis
võimaldab alates sügisest avada
uusi huviringe.
 Saku gümnaasiumis remonditakse ära algkooli saali põrand.
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ja kuhu kulub valla raha
Kavandatud investeering
Projekt „Raudteepeatuse
ühendamine erinevate
liikumisviisidega“

Valla osa
(eurot)

(eurot)

75 885

384 720

Projekt „Saku-JuulikuJälgimäe-TänassilmaLaagri-kergliiklustee“

180 000

Valla teede ehitus ja remont
teehoiukava järgi

1 189 115

Hajaasustuse programm

10 000

Kurtna tiikide heakorrastamine

Toetus

20 700

1 020 000

Mida tehakse
Jälgimäele rajatakse 760 m kergliiklusteed, mis
ühendub Saue valla teedevõrguga Urda peatuses.
Saku raudteepeatuses laiendatakse autoparklat
20 koha võrra ning paigaldatakse jalgrattahoidla
koos turvakaameraga. Mööda vana raudteetammi
rajatakse poolteist kilomeetrit kergliiklusteed.
Sakust Laagrisse kulgev kergliiklustee ühendab
kergliiklusteede võrgustikuga ka Pähklimäe ja
Murumäe elamurajoonid.
Vt jaanuarikuu Saku Sõnumitest

10 000

Hajaasustuses elavad inimesed saavad taotleda
toetust elektri- ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks, omaosalus 33%.

TUNNUSTUS
SAKU VALLA KULDMÄRK
Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest
Mati Polman
Toivo Alasoo

SAKU VALLA VAPIMÄRK
Saku vallale osutatud
silmapaistvate saavutuste ja
valla huvides tegutsemise eest
Helen Kelo
Kersti Kivi
Krista Polman
Reet Videse
Riho Evendi
Sirje Villo

SAKU VALLA
ETTEVÕTLUSAUHIND

113 820

Jaan Plado (Rebellis OÜ)

162 000

SAKU VALLA AASTA TEGU

Saku alevikku jäätmepunkti
rajamine

18 000

Tihedama asustusega piirkondades energiasäästliku valgustuse
rajamine, välisvalgustusvõrgu
rekonstrueerimise ja arendamise
kontseptsiooni väljatöötamine

13 380

Teaduse 13 hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine

30 000

Saku staadionile vaatajatribüüni
ning võistkondadele kahe
varjualuse soetamine

17 000

Basseinivee kvaliteedi
tagamiseks UV-lambi soetamine

3 434

19 450

Rekonstrueeritakse lasteaia
Päikesekild hoone keskosa ja
rajatakse juurdeehitus

675 000

1 275 000

Kajamaa Kooli hoonele maakütte rajamine

30 000

30 000

Praegune ajutine jäätmepunkt likvideeritakse
seoses uue katlamaja ehitusega.
Saku vallal on kavas taotleda toetust KIKilt uuest
tänavavalgustuse meetmest, et asendada vana
tänavavalgustuse võrk uue ja säästlikumaga.

Hoone on kavas ümber ehitada sotsiaalelamispindadeks.

Saku saab juurde uue 4-rühmalise korpuse, kus
on kohti 64 sõimelapsele või 96le 3-6aastasele
lapsele.

Väljavõtteid eelarvest

Laenud

 Eelarves on kavandatud Kõrnumäe
karjääris kaevandamise keskkonnamõju
hindamiseks 13 000 eurot. Karjääri kasutamine võimaldab remontida jätkuvalt
teid oma vallast saadud kruusaga, mis on
kruusa kaugelt kohaletoomisest soodsam
ja keskkonnasäästlikum lahendus.
 Saku alevikus Nurme tänava suusamäe
kujundamiseks on ette nähtud 6000
eurot. Mäele on kavas kujundada eraldi
nõlvad kelgutamiseks, tuubisõiduks ning
mäesuuskade ja lumelauaga sõitmiseks.
Kaugemas perspektiivis peaks Nurme tänava mäest kujunema tõstuki ja kunstlume võimalusega valgustatud mäesuusakeskus.
 Seoses suurenenud vajadusega isikliku
abistaja järele lisandub Saku päevakeskusesse üks tugiisiku töökoht ning üks
töökoht erihoolekandeteenuste pakkumiseks üheksale kliendile. Samas on vähenenud hooldekodude kulud, kuna hooldust vajavate inimeste arv on vähenenud.

2016. aastal kavandab vald võtta 1,8 miljonit eurot laenu lasteaia Päikesekild juurdeehituseks ning teedeehituseks. Valla laenukohustused 2016. aasta lõpuks on
kokku 7,1 miljonit eurot. Seaduse kohaselt võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul olla kuni 60% vastava
aasta põhitegevuse tuludest. Saku vallal on see pärast
plaanitud laenude võtmist 58,9%.

Toetused
Toetustele kulub eelarvest 2,7%. Veidi rohkem kui pool
toetustest kulub sotsiaaltoetustele (toimetuleku soodustamise, puude ja töövõime kaotusega seotud ning sissetulekust mittesõltuvad toetused) ja üle kolmandiku sihtotstarbelistele toetustele, mille osakaal toetuste hulgas
on võrreldes eelmise aastaga suurenenud. Viimase põhjuseks on mittetulundustegevuse toetusfondi märgatav
suurendamine – 60 000 euro asemel on sel aastal jagada
75 000 eurot. Lisaks toetab vald nagu eelmistelgi aastatel MTÜ-d Saku Priitahtlikud Pritsimehed, MTÜ-d
Metsanurme ning ASi Saku Maja Saku sauna käigushoidmiseks.
VICTORIA PARMAS

Saku Gümnaasiumi
juurdeehitus

SAKU VALLA TÄNUKIRI
Tiiu Zirnask pühendunud ja tulemusliku töö
eest Saku valla spordiürituste
korraldamisel
Aita Kruus projektide ja ürituste korraldamise eest Saku Invaühingus
Vanessa Johanson aktiivse kaasalöömise eest Saku
valla noorsootöö korraldamisel
Merle Piik rahvusvaheliste projektide
läbiviimise eest Kurtna Koolis
Virve Põldsam Harri Põldsami loodusfotode
kogu kui kultuuripärandi
hoidmise eest
Agnes Tamp pikaajalise ja pühendunud töö
eest toitlustusvaldkonnas ning
toetuse eest valla ürituste
korraldamisel
Anneli Vene panuse eest Saku valla sotsiaalhoolekandetöö arendamisel
Anu Liibek panuse eest Saku valla sotsiaalhoolekandetöö korraldamisel
Lehte Jõeleht kauaaegse vabatahtliku töö eest
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar juhatuses
Discgolfi rada Saku
mõisapargi lähistel
Aasta tegu 2015 nominent
Kiisa Vabaajakeskus
Aasta tegu 2015 nominent
Saku Gümnaasiumi kevadel
väga heade tulemustega
lõpetanud 37. lend
Aasta tegu 2015 nominent
Saku maraton ja Saku
sügisjooks
Aasta tegu 2015 nominent
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
26. JAANUARI ISTUNGIL:
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine ja anti ehitusluba
ärihoone püstitamiseks Tänassilma külas Toomavälja kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamu
püstitamiseks Saku alevikus Kivistiku tn 12 kinnistul ja puurkaevu rajamiseks Üksnurme külas Talve tee 4 kinnistul.
Anti kasutusload elamutele
Roobuka külas Metsanurga tee
18 kinnistul ja Okka tee 7 kinnistul.
Saku alevikus Rebasesaba
kinnistu detailplaneeringujärgselt tekkinud uuele teele määrati
nimeks Rebasesaba tänav.
Tagadi külas asuva Kuusekäbi katastriüksuse ja Saku alevikus asuva Rebasesaba katastriüksuse jagamiste tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
Määrati Jälgimäe külas asuva
kelder-õunalao teenindamiseks
vajalik maa ja maa ostueesõigusega erastamise tingimused.
Kirdalu külas Kivi-Masti ja
Jaago kinnistutele ning Kurtna
külas Mõisamaa kinnistule seati
sundvaldus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.
Anti MTÜ-le Saku Lions
Klubi üleriigilise lionite korvpalliturniiri läbiviimiseks tasuta
kasutada 12.03.2016 Saku Valla
Spordikeskuse võimla, ujula ja
saunad; Teet Lilleorule Saku
võrkpalli meistrivõistluste läbi
viimiseks tasuta kasutada 29.02

ja 01.03 kella 21.00–22.30,
04.03 kella 19.30–21.00, 07.03
ja 08.03 kella 21.00–22.30,
11.03 kella 19.30–21.00, 14.03
ja 15.03 kella 21.00–22.30,
18.03 kella 19.30–21.00, 21.03,
22.03, 28.03 ja 29.03 kella
21.00–22.30 ja 01.04.2016 kella
19.30–21.00 Saku Valla Spordikeskuse võimla.
Saku Vallavalitsuse 15.04.
2014 määruse nr 2 „Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ lisa
kehtestati uues redaktsioonis.
2. VEEBRUARI ISTUNGIL:
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse jäähokiväljakul kasutatavate kiivrite laenutuse hind.
5 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
Müügipiletid väljastati Kristi
Veele ja Veikko Siirmale 07.05.
–06.07.2016 taimedega kauplemiseks Kiisa alevikus TõdvaHageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal Saku Vallavalitsuse
poolt määratud müügikohtadel.
Anti ehitusload üksikelamu
püstitamiseks ja aiamaja lammutamiseks Üksnurme külas
Helbe tee 30 kinnistul, üksikelamute püstitamiseks Jälgimäe
külas Kata ja Ülle kinnistutel
ning Üksnurme külas Talve tee
44 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kiisa alevikus Nurga tn 3 kinnistul.
Anti projekteerimistingimused Kuresoo tee tee-ehituspro-

TUNNUSTUS
SAKU VALLA STAAŽIMÄRK
Anne Moses (30 aastat)
Merike Toompärg (30 aastat)
Kersti Vissov (25 aastat)
Terje Lilleberg (20 aastat)
Ingrid Põder (20 aastat)
Evelin Jauk (20 aastat)
Rein Rinne (20 aastat)
Ivi Hõrak (20 aastat)
Tamara Kasemets (20 aastat)
Leelo Telling (20 aastat)
Maire Nurmeots (15 aastat)
Pille Sasmin (15 aastat)
Anne Kadaja (15 aastat)
Maie Lipso (15 aastat)
Natalia Kurankova (15 aastat)

Inga Nurme (15 aastat)
Marje Karner (15 aastat)
Eha Themas (15 aastat)
Anne Ehatamm (15 aastat)
Tiiu Rõuk (10 aastat)
Airi Maasalu (10 aastat)
Evelin Normak (10 aastat)
Tatjana Nõomaa (10 aastat)
Inga Maasi (10 aastat)
Monika Paasma (10 aastat)
Laura Linnaks (10 aastat)
Laura Viiroja (10 aastat)
Liina Hendrikson (10 aastat)
Leila Talk (10 aastat)

jekti koostamiseks Metsanurme
külas, Metsanurga tee tee-ehitusprojekti koostamiseks Roobuka külas, Väikemetsa tee
tee-ehitusprojekti koostamiseks
Kasemetsa külas, Kasemetsa
tee tee-ehitusprojekti koostamiseks Kiisa alevikus, Karjakopli
tee tee-ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Üksnurme
külas Reinutare, Jõekivi ja Vete
kinnistutel.
Kiideti heaks Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu
tegevuskava.
9. VEEBRUARI ISTUNGIL:
4 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
Anti projekteerimistingimused elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Kiisa alevik, Kurtna küla ja
Roobuka küla.
Kehtestati Tänassilma külas
Uus-Kirsimäe maaüksuse detailplaneering.
Anti kasutusluba elamule Saku alevikus Pähklimäe tee 7 kinnistul.
Saku alevikus asuva Karla
GÜ katastriüksuse koha-aadressiks määrati Staadioni tn 13.
Tagadi külas tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa
(Riksi 3615 m2).
16. VEEBRUARI ISTUNGIL:
Saku Valla Majas 04.03.2016
toimuva Saku Huvikeskuse 15.
aastapäeva retropeo piletihinnaks kehtestati 4 eurot eelmüügist ja 6 eurot 04.03.2016 ostetuna.

Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Üksnurme külas
Talve tee 61 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamu
ja abihoone püstitamiseks Tänassilma külas Marina kinnistul, üksikelamu püstitamiseks
Metsanurme külas Kuldkinga
tee 28 kinnistul.
Algatati detailplaneering,
anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Tänassilma külas
Joametsa kinnistul.
Anti kasutusload Kiisa jaama
ja Saku valla piiri vahelise fiiberoptilise kaabli (FOK) kaabli
kaitsetorule aadressil Saku vald,
Tallinn-Lelle 9,9-27,4 km (lõigul Kiisa raudteejaam kuni Kohila vald), elamutele Roobuka
külas Metsanurga tee 39 kinnistul, Saustinõmme külas Ülejõe
kinnistul, Üksnurme külas Metsise ja Tuisu tee 23 kinnistutel.
Määrati Kasemetsa külas
Tihase tee 30 asuva aiamaja teenindamiseks vajalik maa ja maa
ostueesõigusega erastamise tingimused.
Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi laekunud MTÜ Saku Maadlusklubi Sisalik ja
MTÜ Tantsuklubi V.A.T Stuudio tegevustoetuse taotlused
jäeti läbi vaatamata.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati Saku Valla Spordikeskusele 24.02 (suusapäev),
11.06 (jooksupäev) ja 01.10.
2016 (rattapäev) Saku rabametsa
terviserajal toimuva ürituse Saku Kolmik 2016 läbiviimiseks
(vastutab Laura Viiroja).

Raili Suits – Saku
vallavalitsuse uus
lastekaitsespetsialist
Olen sündinud Jõelähtme vallas
ja üles kasvanud Viimsis. Oma
lapsed kasvatasin suureks juba
Saku vallas. Minu esimene haridus oli meditsiiniline ja sotsiaaltöö kõrghariduse omandasin alles mõni aasta tagasi Tallinna
Ülikooli Pedagoogilises Seminaris. Suurema osa oma elust
olen töötanud erasektoris, lastekaitsetöö on minu jaoks uus ja
huvitav väljakutse.
Igapäevaseid ja tööalaseid
pingeid maandan koduaias toimetades ja koertega tegeledes.

Pean väga oluliseks inimese
arengus vaimsete väärtuste esile
tõstmist materiaalsete väärtuste
ees. Nii nagu õpetas Väike Prints:
„Ainult südamega näed õigesti,
tähtsaim on silmale nähtamatu!“.
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INFORMATSIOON DETAILPLANEERINGUTEST
 Saku Vallavalitsuse 9.02.206 korraldusega nr
112 kehtestati Saku valla Tänassilma küla UusKirsimäe maaüksuse (katastritunnus: 71801:
001:0022) detailplaneering. Planeeringuala
moodustab Uus-Kirsimäe maaüksus ning planeeringuala suurus on 0,67 ha. Planeeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine ning
ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ning
üksikelamute ehitamiseks. Planeeringu järgi
moodustatakse Uus-Kirsimäe maaüksusele kokku neli elamumaa krunti. Ühele krundile, mille
maksimaalne ehitusalune pindala on 600 m2,
võib rajada ühe kuni nelja boksiga ridaelamu ja
kuni kaks abihoonet. Kolmele krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet maksimaalse ehitusaluse pindalaga kuni 300 m2. Põhihooned võivad olla maksimaalse kõrgusega 9
m ning abihooned 6 m. Detailplaneering on
kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Vt http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detail
planeeringud.
 Saku Vallavalitsuse 16.02.2016. a korraldusega

nr 128 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Tänassilma küla Joametsa kinnistul (katastritunnus:
71801:001:1243). Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusalade määramine ja ehitusõiguse määramine
lisaks olemasolevatele ehitistele hulgiladude ja/
või kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete ja/
või keskkonnasõbralike tootmishoonete ehitamiseks. Planeeritava ala moodustavad Joametsa
kinnistu ja osa Tänassilma tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca 17 900 m2. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. KSH jäeti algatamata, kuna KSH eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja,
korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus.
Planeeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud korraldusega on võimalik tutvuda
Saku valla kodulehel: http://www. sakuvald.ee/
algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik).

ÜVK arendamise küsitlus on hoo sisse saanud
MARKO MATSALU, Saku Maja juhatuse esimees

T

änaseks on küsitluse raames toimunud
avali-kud koosolekud ning on kogutud
kinnistuoma-nike kontakte, millele on
võimalik küsitluse ankeete saata. Suur tänu
kõigile inimestele, kes on küsitluse
õnnestumisele kaasa aidanud ja on olnud
aktiivsed oma kontaktide saatmisel.
Jaanuari keskpaigast alates on saadetud välja küsitluse ankeete ja veebruari keskpaiga seisuga on piirkonna ligi 3000 kinnistust ankeedid välja saadetud 33% kinnistuomanikest.
Täidetud ankeedid on tagasi saatnud umbes
16% kinnistuomanikest.
Praegu saadetakse küsitluslehti kinnistuomanikele, kes on selle vastu ise huvi üles näidanud ja endast teada andnud ning kelle andmed oli võimalik saada kas AS-st Saku Maja
või Saku Vallavalitsusest. Eesmärk on saata
küsitluslehed kõigile piirkonna kinnistuomanikele, kuid kahjuks ei pruugi olla küsitluse
korraldajatel kõigi kinnistuomanike andmeid.
Selleks, et aidata kaasa projekti õnnestumisele, oleks vaja edastada kinnistu omaniku kontakt (kinnistu aadress ja e-maili või
elukoha aadress), kuhu küsitlusleht saata.

Informatsioon tuleks edastada ühele järgmistest kontaktidest: keila.joe@sakumaja.
ee või liina.myrk@infragate.ee või eveli.
toniste@infragate.ee.
Märtsi lõpuks valitakse välja kõigist küsitlusse kaasatud asulatest kõige suurema liitumise huviga piirkonnad, milles jätkub aktiivne
küsitlus ja millele hakatakse projekti rahastust
taotlema. Projektipiirkonna valikul ei ole määravaks ainult küsitluse tagasiside antud tänava
või ühistu suhtes, vaid ka tehniliselt ja majanduslikult parim lahendus ning projektipiirkond
peab olema võimalikult kompaktne. Oluline
kriteerium valiku tegemisel on ka raha, sest
projekt ei saa olla suurem kui 15 miljonit eurot.
Otsus võimaliku projektipiirkonna kohta tehakse koostöös Saku Vallavalitsusega ja AS-ga
Saku Maja. Kõige viimasena kasutatakse osades piirkondades ka kohapealset külastust, kuid
seda ainult potentsiaalses projekti piirkonnas.
Küsitluse läbiviijad on väga tänulikud kõigile endast teada andjatele, vastanutele ja neile
kohalikele inimestele, kes on informatsiooni
jaganud enda lähiümbruses ja elanikkonda küsitlusse kaasanud. Küsitluse läbiviijad juhivad
tähelepanu, et kinnistuomanikud peavad tagastatavad ankeedid kindlasti allkirjastama.

AS Saku Maja pakub purgimisteenust. Alates 01.03.2016 kehtivad alljärgnevad hinnad:
1 - 4 m3
5 ja rohkem m3
Terve autotäis korraga (8 või 9 m3)
Väljakutsetasu
Kohalesõit Saku valla territooriumil
Kohalesõit väljaspool Saku valda

Km-ga
32,00 € tühjendus
7,50 € m3
54,00 € tühjendus
0
0
1,00 €/km

Km-ta
26,67 € tühjendus
6,25 € m3
45,00 € tühjendus
0
0
0,83 €/ km

Millest sõltub
fekaaliveo hind?
Alates 1. märtsist muutuvad fekaaliveo hinnad põhiliselt seoses tööpiirkondade ning konkurentsitingimuste
muutusega.
2013. aastal lõppenud suuremahuline ÜVK projekt Saku alevikus on
loonud paljudele elanikele ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalused, mille tulemusel on fekaalivedu Saku alevikus vähenenud. Enamik kliente on
nüüd väljapool alevikku, mistõttu on
kulud kütusele ning ühe kliendi teenindamise aeg suurenenud.
Kui 2010. aastal teenindas üks auto
7 klienti päevas, siis 2015. aastal
ainult 5 klienti päevas. Fekaaliveo m³
kulud sõltuvad 80% ulatuses teenusemahust ja sellest tulenevalt on tööpiirkondade muutuse mõjul tõusnud 1 m³
kulud märkimisväärselt.
2015. aastal oli Saku Majal plaanis
lõpetada fekaaliveo teenus, aga saades
teada teiste vedajate ulatuslikust kogustega manipuleerimisest, otsustasime jätkata madala hinnaga ja kahjumliku teenusega kuni olukorra selgumiseni turul.
2016. aasta alguses toimunud muudatused ASi Tallinna Vesi purgimissõlmedes on loonud eeldused ausaks
konkurentsiks ning AS Saku Maja
plaanib jätkata teenuse osutamisega.
Lähiajal on plaanis välja vahetada
fekaaliveo auto uue ja parema vastu
ning lihtsustada teenuse tellimist.
Teenust on võimalik tellida, helistades Saku Maja kontorisse numbril
6729 186 või saates tellimuse e-kirjaga aadressile naidud@sakumaja.ee.
Püsiklientidele pakume lepingu sõlmimise võimalust, mis tagab soodustingimused tellimiseks, maksmiseks
ja suuremate mahtude puhul ka paremad hinnad. Püsikliendi lepingu sõlmimiseks palume saata e-kiri aadressile saku@sakumaja.ee.
KADRI KRALLA, AS Saku Maja finantsjuht

Fekaaliveo
hinna
kujunemine

Kütus,
hooldusja remondikulud,
amortisatsioon
Maksud
(käibemaks, sotsiaalmaks)
Reovee
ärajuhtimine ja puhastamine
Töötasu
(bruto)

Muud
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VASTUKAJA
Eelmises lehenumbris avaldatud Tartu ülikooli majandusgeograafia tudengite 1988. aasta praktikaaruandest välja
toodud lõik Saku õlletehase kohta ajendas toimetusele
kirjutama tehase tolleaegset töötajat Kristi Mägi.
Samasisulise kirja saatis ka endine töötaja Tiina Männik.
Töötasin 1980. aastatel Saku Õlletehases nii tehnoloogina kui ka
peaõllemeistri kt-na, sellepärast lugesin erilise huviga järgmist ajaloolist fakti: „... Pealegi on õlletootmine orienteeritud „põhjakihile”
ja seepärast ei ole otstarbekas toota kvaliteetset sordiõlut”.
Julgen kinnitada, et pöörasime tähelepanu õlle kvaliteedile.
Paremate õlleodra sortide ja nende kasvatamise nimel Eestis (töö
Eesti põllumeestele) tegime koostööd Saku Maaviljeluse Instituudiga ja Jõgeva Sordiaretusjaamaga. Õlle kvaliteedi parandamiseks
oli koostöö Tšehhi õllespetsialistidega ja TPI toiduainete tehnoloogia kateedriga. Võtsime kasutusele uusi võtteid tehnoloogias ja
uusi seadmeid. Direktor Cardo Remmel leidis võimaluse uue keedukoja ehitamiseks koos uute seadmetega. Korraldasime seminare
ka rahvusvaheliste (Saksa DV, Saksa FV, Tšehhi, Hollandi jt.) ja
NSVLi spetsialistide osavõtul. Neil oli meilt ja meil neilt õppida.

Saku Sõnumid ja postkastid
Alates selle aasta jaanuarist kannab Eesti Post iga kuu ajalehte Saku
Sõnumid kõigisse Saku vallas olevatesse postkastidesse, nii eraisikute kui ka ettevõtete omadesse. Postiljon paneb igasse postkasti ühe
ajalehe. Kui majas elab aga näiteks kaks peret, kel on üks ühine postkast, soovitab Eesti Post kahe või enama Saku Sõnumite numbri saamiseks märkida postkastile mõlema korteri number või mõlema pere
nimi või panna lihtsalt teade, et soovitakse kahte ajalehenumbrit.
Kuna ka Eesti Postile on olukord uus, võib juhtuda, et postiljonil
jääb Saku Sõnumite number mõnda postkasti panemata. Nii juhtus
ka esimese ajalehenumbriga, mida osa elanikke ei saanud, sest Eesti
Postis olid tööl uued postiljonid. Eesti Post lubas, et toob ajalehe tagant järele, kui saamata jäänud numbrist antakse teada kas neile eposti aadressil info@omniva.ee või toimetusele ss@sakuvald.ee,
tel 6712 425.

TEATED
SAKU DIABEETIKUTE SELTSI KOOLITUSPÄEV on 29.
veebruaril kell 11 Saku päevakeskuses. Alanud on talvisele maakondlikule puuetega inimeste spordipäevale Keilas 2. aprillil kella
10.30-13.00 registreerimine ja osalustasu maksmine – kuni 15.
märtsini Saku päevakeskuses. Info tel 604 1050. Juhatus
SAKU SOFI LASTEKESKUSES (Üksnurme tee 8) alustab
märtsikuust tööd MÄNGUTERAPEUT. Täpsem info veebilehel
www.sakusofilastekeskus.eu

Uudiseid uutelt näitusepindadelt

Kiisa Vabaajakeskuse valmimisega aasta lõpus lisandus valda
kaks suurepärast näitusepinda.
Üks neist, Kiisa raamatukogu
otsasein, on juba mõnda aega
olnud Maia Muldma õlimaalide päralt. Üle 10 aasta maalimist harrastanud kiisalane on
toonud vaataja ette värviküllased lille- ja loodusmaalid.
Rahvamaja koridori pikka
heledat seina katavad aga
imetabased hetked loodusest. Haruldased kaadrid
muidu pelglikest metsloomadest ja lindudest on teinud tuntud jahimehest
fotomees Harri Põldsam. Kiisa mehe meelisobjektiks oli uhke
põder, kelle tegemisi jälgis ta oma elu viimased 20 aastat.

Jälgimäe vastlatrall naabritega
Veebruari esimesel pühapäeval toimus Jälgimäe küla traditsiooniline (3. korda!) vastlapäeva üritus ja seekord ühines meiega ka naaberküla Juuliku rahvas. Kuigi ilm oli erakordselt libe ja niiske,
startis meid vastlamatkale tervelt 31 inimest – rohkem kui kunagi
varem. Pole halba ilma, kui on tore seltskond! Meie matk viis meid
üle kunagiste karjamaade naaberkülla, kus Juuliku rahvas ootas
meid hernesupiga. Juulikult jätkus meie matk juba kahe küla rahvaga koos Murimäele, kus ronkmust suksu juba saanisõiduks rada valis. Täname meie giidi Ruudi Albat kodulooliste ajaloojuttude eest,
Nurmikot põneva ekskursiooni ja lillelise vastuvõtu eest. Tänu Juuliku rahvale sooja vastuvõtu eest ja Saku vallale, kes meie vastlaprojekti toetas! MARIA ROOSAARE

TULE LEERIKOOLI!
EELK Saku Toomase koguduses
alustab kristlikku usku tutvustav leerikool

teisipäeval, 1. märtsil kell 18.30
Kursuseõhtud (90 min) toimuvad enamasti teisipäeviti
Saku palvemajas aadressil Tallinna mnt 8.
Kursuse lõppedes on võimalik saada ristitud ning liituda
kogudusega. Leeriõnnistamine toimub P 5. juunil.
Info ja registreerimine: saku@eelk.ee
tel 5919 7802 (kirikuõpetaja Magne Mölster).
http://saku.eelk.ee
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Lisaks hõberipatsile, lilleõiele ja raamatule said pered mälestuseks
ka ühispildi koos vallavanemaga. Kui enamasti on vastuvõtule
kutsutute seas rohkem poisse, siis septembrist detsembrini sündis
Saku valda poisse ja tüdrukuid võrdselt. Fotod:

Beebiperede mõisapidu
4. veebruaril ootas meie valla beebiperesid kevadiste tulpidega
kaunistatud mõisa saal, kus Saku vallavanem Tiit Vahenõmm kinkis igale uuele vallakodanikule valla logo kujulise hõberipatsi ja
Lastekirjanduse Keskuselt raamatu „Pisike puu“. Kontserdiga tervitasid peresid muusikakooli laululapsed. Pidulik laste sündide tähitamise traditsioon on Saku vallal alates 2005. aastast. Seekord
oli vallavanema vastuvõtule kutsutud 30 peret, kelle lapsed on
sündinud 2015. aasta septembri, oktoobri, novembri ja detsembri
kuus – 15 poissi ja 15 tüdrukut.

Tähtis sünnipäev

26. jaanuaril tähistas oma 100. sünnipäeva Saku valla elanik Leida
Paalberg, keda käisid õnnitlemas Saku vallavanem Tiit Vahenõmm ja sotsiaalhoolekande peaspetsialist Elerin Sagar. Foto:
Hea Saku Gümnaasiumi vilistlane! 03.06 2016 toimub Saku
Gümnaasiumi 85 aasta juubel, kontsertaktus algab kell 18.
Järgneb vilistlaste pidu kell 20 Saku Pruulikojas. Rohkem infot
Facebookis, https://www.facebook.com/Sakuvilistlased/

Talvised tantsud õpetaja auks

30. jaanuaril pidasid valla rahvatantsurühmad maha rongkäiguga alanud
tantsupeo. Talviste õuetantsudega tähistati armastatud tantsujuhi ja -õpetaja Aime Tamme (väikesel pildil) 80.
sünnipäeva. Rahvarohke pidu jätkus vanade seltskonnatantsudega Saku Valla Maja
saalis. 1964. aastast Saku tantsueluga seotud juubilari õnnitledes
andis volikogu esimees Tanel Ots üle raamatu, mille kaante vahele
oli talletatud Aime Tamme edurohked tantsutegemised. Täna tantsivad väärika õpetaja käe all Saku valla seeniortantsurühmad.

Jäätmeid tuleb koguda liigiti

JÄÄTMEPUNKT
on mõeldud Saku
valla elanike ja eraisikute, kes omavad Saku
vallas kinnisasja, teenindamiseks. Täpsemalt
valla kodulehel
www.sakuvald.ee.

Alates 2016. a osutab Saku vallas korraldatud jäätmeveo teenust Ekovir OÜ
(e-post tallinn@ekovir.ee, telefon 605 3858). Korraldatud jäätmeveoga on
hõlmatud järgmised jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed, paber ja kartong, suurjäätmed.
Sorteerimata jäätmeid ei tohi prügilasse ladestada 2008. aastast. Segaolmejäätmete sorteerimisel tuleb tekkekohas eraldi koguda vähemalt 13 liiki jäätmeid.
Kas saab üle
Jäätmed

Mis need on?

Mis ma nendega teen?

Paber ja kartong

Pappkastid, ajalehed

Igal vähemalt viie korteriga kinnistul
peab olema eraldi paberi ja kartongi
kogumismahuti. Üksikelamutel ja
vähem kui viie korteriga kinnistutel
panna Ekovir OÜ-ga kokkuleppel
kogumismahuti kõrvale.

Plastid

Plastnõud, karbid, kausid,
suured plastist esemed
Erinevad metallist esemed

Metallid

anda Saku valla
jäätmepunkti?
Jah, tasuta

Jah
Viia vanametalli kokkuostu.

Jah, tasuta

Klaas

Lehtklaas

Biolagunevad aia- ja
haljastusjäätmed

Lehed, hein, taimed

Lubatud komposteerida vastavalt
JHE nõuetele oma kinnistu piires.

Jah, kuni 0,8 m3 tasuta

Biolagunevad köögija sööklajäätmed

Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja
puuviljad, pagari- ja kondiitritooted, juustud ning muud
tahked toidujäätmed. Majapidamispaber, pabersalvrätid,
kohvipaks, paberfiltrid, teepakid. Toataimed ja lõikelilled.

Iga vähemalt kümne korteriga kinnistul peab olema eraldi biolagunevate jäätmete kogumismahuti.
Vähem kui 10 korteriga kortermajadel ja üksikelamutel lubatud
komposteerida vastavalt JHE
nõuetele oma kinnistu piires.

Jah, kuni 0,8 m3 tasuta

Bioloogiliselt
mittelagunevad aia- ja
haljastusjäätmed

Kivid ja pinnas

Taaskasutada kinnistu piires.

Jah, kivide
üleandmine tasuta

Pakendid

Paber- ja kartongpakendid,
plastpakendid, puitpakendid,
metallpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid.

Viia avalikku pakendi- või klaasimahutisse (mahutite asukohad kodulehel). Saku alevikus, Jälgimäe ja Juuliku külas kogutakse sega- ja klaaspakend tasuta pakendikoti teenusega.

Jah, tasuta

Puit
Tekstiil ja rõivad

Töötlemata, immutamata puit
Rõivad, erinevad riidetükid

Kasutuskõlblikud rõivad viia
kogumispunktidesse või Saku Selveri
juures asuvasse riideriidemahutisse.

Suurjäätmed

Mööbel

Kokkuleppel Ekovir OÜ-ga viiakse
maja eest ära tasuta.

Jah

Probleemtoodete
jäätmed

Patareid ja akud, elektri- ja
elektroonikaseadmed (komplektsed), rehvid.

Elektroonikajäätmed viia
kauplusesse (seade ei tohi olla
rüüstatud), kust kavatsetakse osta
uus samalaadne toode.

Jah, tasuta

Ohtlikud jäätmed

Lahustid, värvid, liimid, ohtlikke aineid sisaldavad pesuvahendid, aegunud ravimid, antibiootikumid, reostunud pakendid, taimekaitsevahendid.

Ravimid viia lähimasse apteeki.

Jah, tasuta

Jah, tasuta

Pakendikoti teenus ka Kiisale

Jah, tasuta
Jah, kuni 0,4 m3 tasuta

JÄÄTMEKOGUMINE
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Saku valla
jäätmehoolduseeskiri

lisatasu eest (1.60  kord).
Uue pakendikoti tasuta teenuse piirkonnana on oma
Saku vallas on tasuta pakendikoti teenust võimalik tellida
Saku alevikus, Juuliku ja Jälgimäe külades, teistes piir- järge ootamas Kiisa alevik. Selleks, et tasuta teenus saaks
kondades on võimalik teenust küll kasutada, kuid väikese käivituda, on puudu veel väike hulk majapidamisi. Kui
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Pakendimahutisse on
lubatud tuua
ainult tühjad ja
puhtad
pakendid!

Avalikuks kasutamiseks mõeldud
liigiti kogutavate jäätmete mahutid
Need jäätmeliigid ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ja neid
avalikke jäätmemahuteid tohivad kasutada kõik Saku valla elanikud.
Jäätmemahuteid haldavad erinevad pakendiettevõtted.

AVALIKE
jäätmemahutite
täpsed asukohad
valla kodulehel
www.sakuvald.ee

SOBIB

EI SOBI

KUS ASUB?

PLASTPAKENDID: jogurti- ja võitopsid; õli-, ketšupija majoneesipudelid; kosmeetika ja hooldustoodete
pakendid (nt kreemipurgid, šampoonipudelid);
plastnõud ka karbid; kilekotid ja pakkekile; muud
puhtad plastpakendid.
KLAASPAKENDID: pandimärgita klaasist pudelid,
klaaspurgid, muud puhtad klaaspakendid.
METALLPAKENDID: konservikarbid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ja -korgid, muud puhtad
metallpakendid.
JOOGIKARTONG: puhtad kartongist piima-, mahlaja jogurtipakendid.

Toiduga määrdunud ning pooleldi
täidetud pakendid, plastist mänguasjad, ohtlike ainete pakendid (nt
kodukeemia), aerosoolpakendid (nt
juukselakk), akna- ja lehtklaas,
toidunõud (keraamika), valgustuspirnid.

Juuliku küla,
Jälgimäe küla, Kiisa
alevik, Kurtna küla,
Lokuti küla, Metsanurme küla, Rahula
küla, Saku alevik,
Saustinõmme küla,
Tagadi küla, Tõdva
küla, Üksnurme küla

KLAASIMAHUTI

Värvilised ja ilma värvita klaasist pudelid ja purgid
(näiteks karastusjookide pudelid, alkohoolsete
jookide pudelid, klaaspurgid).

Akna- ja lehtklaas. Valguslambid ja
elektripirnid. Eriotstarbelised
klaasid, peegelklaas. Keraamika ja
portselan (näiteks toidunõud).

Kiisa alevik, Kurtna
küla, Lokuti küla,
Metsanurme küla,
Roobuka küla, Saku
alevik, Tammemäe
küla, Tõdva küla

RIIDEMAHUTI

Rõivad, erinevad riidetükid, jalanõud, mänguasjad.

Õli- ja värviplekkidega või hallitanud tekstiilesemed, katkised
jalatsid, katkised mänguasjad.

Saku alevikus
Selveri juures

PAKENDIMAHUTI
Klaaspakendit
tohib pakendimahutisse panna ainult
juhul, kui pakendimahuti vahetus
läheduses ei ole eraldi
klaasimahutit.

Liigiti kogutavate jäätmete mahutid
kortermajade ja asutuste juures

Jäätmete
ja
põletamisest
ele
mõjust tervis
sikuu
Lisaks avalikele liigiti kogutavate jäätmete mahutitele on kortermajade ja asutuste juures bio- juba märt
lehes!
lagunevate jäätmete ning paberi ja kartongi mahutid. Need ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks ja neid mahuteid tohivad kasutada ainult vastava kortermaja elanikud või asutuse töötajad.
SOBIB

EI SOBI

KUS ASUB?

BIOLAGUNEVATE
JÄÄTMETE
MAHUTI

Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja
puuviljad, köögi- ja puuviljade
koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagari- ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin
ning muud tahked toidujäätmed.
Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid,
teepakid. Toataimed ja lõikelilled.

Suured kondid. Toiduõli, supid,
kastmed ja muud vedelad toidud ja toiduained. Piim, hapupiim ja kõik muud vedelikud.
Kile, metall, klaas, tuhk, suitsukonid, pakendid, vahatatud ja
kiletatud papp, täis tolmuimeja
kotid ja muud bioloogiliselt
mittelagunevad jäätmed.

 Eraldi biolagunevate jäätmete mahuti on
kõigil vähemalt 10 korteriga kinnistutel.
 Eraldi kogumismahuti, kui kinnistul on
üle 25 töötaja või kui neid jäätmeliike tekib
eraldi võetuna üle 50 kg nädalas.

PABERI- JA
KARTONGIMAHUTI

Pappkastid ja -karbid. Paberist
pakendid (näiteks paberkotid,
pakkepaber). Lamineerimata
kartong, lainepapp.

Rohkem infot
www.ragnsells.ee/
pakendikott

 Eraldi paberi- ja kartongimahuti on kõigil
vähemalt 5 korteriga kinnistutel.
 Eraldi kogumismahuti, kui kinnistul on
üle 25 töötaja või kui neid jäätmeliike tekib
eraldi võetuna üle 50 kg nädalas.

Pakendkoti teenus on mõeldud eramajadele, et muuta
olete tasuta pakendikoti teenusest huvitatud, siis palun
kirjutage kerli.laur@sakuvald.ee või helistage 671 2427. igapäevane jäätmete sortimine võimalikult mugavaks –
Mida rohkem liitujaid, seda kiiremini jõuab tasuta teenus kõik pakendid saab panna ühte kotti, need saab ära anda
koduväravast ning kõigele lisaks on see teenus tasuta.
valla erinevatesse piirkondadesse.
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Lokuti – miljonivaatega küla

 Külas elab üks must kukk ja
vahel õpitakse taltsutama
punast kukke
 Ohutuspäeva lõpetas
etendus „112”
 Lokuti omad kultusekivid
Fotod: Helen Kranichi kogust

ANU ALTMETS

L

okuti küla asub Saku vallas Vääna jõe keskjooksul, Tallinna-Rapla maantee ääres ja Saku valla ääremaadel. Ühel pool teed maaliline
vaade Saku soole oma päikeseloojanguga ja teisel pool teed
metsa ning päikesetõusuga. Lokuti küla eripäraks on väga palju
taevast ja soost tõusev udu.
Üheskoos teevad nad küla vaate
lummavalt kauniks. Külavanema must kukk hoolitseb päikesetõusul, et külaelanikud aegsasti voodist üles saaksid.
Täna elab meie külas umbes
100 hinge, meil on mõned korter- ja ühepereelamud. Talukohtadest on säilinud vaid Tõdva talu, mille omandas selle sajandi
alguses kinnisvaraarendaja ja
nüüdseks laiuvad meie ümber
hooldamata põllumaad ning varemetes laudad.
Küla ajalugu on aga märkimisväärne. Asustus sellel kohal
on kestnud aastatuhandeid.
Meie küla maadel asub muistne
asulakoht, mitmed kultusekivid
ja muistne kalmistukoht. Siin on
paiknenud Tõdva linnus. Küla
piirimaile jääb kolme kihelkonna ristumiskoht. Siin saavad
kokku Hageri, Jüri ja Keila kihelkond.

Küla tõus ja langus
Ajaloo ürikutes on Lokutit esmakordselt mainitud 1499. aastal Locketalina ja selle asustas
Saku mõisa sepp. Hiljem sai Lokuti külast Saku mõisa karjamõis (Paulshof). Tõdva jõe ääres
Lokuti külas on asunud palvemaja, Tõdva kõrts ja veidi maad
eemal Araka kõrts. Omal ajal oli
meie külas mitmeid talusid ja
saunikukohtasid ning põnevaid
kohanimesid, nagu Leetkatku ja
Jõulumägi. Leetkatkut võiks
seostada viimase katkuaja matmispaigana ning Jõulumäel olla
I maailmasõja ajal paiknenud
püssirohuladu. Viimase sõja ajal
1941. aastal olid venelased jõe
peale tammi teinud ja tee selliselt üle ujutanud, et veetase lausa 4 meetrit tõusis.
Praeguse küla areng hakkas
peale viimast sõda, kui karjamõisast sai ajutine karantiinifarm. Pärast Lokuti liitmist Saku Näidissovhoosiga kerkis siia
1970. aastal Nõukogude Liidu

esimene suurfarm 448 lehmale.
Koos farmiga rajati farmitöölistele korterelamud. Oma läheduse tõttu ENSV pealinnale käis
Lokuti suurfarmis külalisi nii lähedalt kui kaugemalt.
Peale majandi lagunemist
juhtus nii, et hooneid on saanud
tagasi või erastada mitte just
kõige paremad peremehed ja
toonasest põllumajandushiilgusest on järel ainult varemad ja
nendeski ulub vaid tuul.
1977 liideti Lokutiga SaustiNõmme ja Sookaera-Metsanurga küla ning Sausti aedlinna
lõunapoolne osa, mis taasiseseisvumise järel jälle eraldati.
Seega saame tõdeda, et haldusreformi käigus liitmised ei ole
alati püsivad.

Kes me oleme ja
mida me teeme
Lokuti külas tegutseb aktiivselt
külaselts – MTÜ Lokuti uued ja
vanad. Külaseltsi eestvedamisel
toimuvad igal aastal Teeme Ära
talgud, laste jõulupidu ja palju
muidki toredaid ettevõtmisi.

2013. aastal oli meil külas ohutuspäev, mille raames õpiti kasutama tulekustutit ja tegema jalgratta vigursõitu. Oma küla arstitädi õpetas, mida teha siis, kui
vajad kiiret esmaabi. Päeva lõpetas meeleolukas etendus „112”.
Renoveeritud on laste mänguväljak ja renoveerimist ootavad spordiväljakud. Meil on
võimalik mängida nii jalg-,
korv- kui võrkpalli, joosta, teha
kepikõndi ja koeri jalutada.
Kahjuks segavad viimasel ajal
külaelanike aktiivset elu jahimehed, kes on hõivanud metsa
ja leiavad, et kohalik inimene
püsigu oma kodus ja ärgu looduses liikugu, sest see segab jahimehi.
Külaelanikel on aiamaad,
kus kasvatatakse omale toitu nii
suveks suhu kui talveks salve ja
purki. Omavahel jagatakse taimi ja retsepte, et ikka hoidised
paremad ja maitsvamad saaksid.
Meil on oma kitarriring oma
küla õpetaja Triinu-Liisi juhendamisel ning laste jõulupeod
ning ühine uue aasta vastuvõtt
koos ilutulestiku ja tantsuga. Tänavu suvel plaanime korraldada
külapäeva, kus kitarriring saaks
anda oma esimese kontserdi.
Nüüd on lugejal lubatud pisut
kade olla. Pole midagi teha, kõik
ei mahu Lokutile elama, küll
aga olete oodatud külalised!

Lummav vaade külale päikeseloojangul
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Saku Korvpalliklubi pisike juubel
9. veebruaril tähistas Saku Pruulikojas oma 5. sünnipäeva Saku
Korvpalliklubi. Kuigi aastaid on
klubil ainult viis, sai sünnipäeval peolaua kõrvale üles panna
ka juba lausa kaks karikalauda,
kus hinnalisemaks autasuks
mullu meesteklassist koju toodud Harjumaa võidukarikas, mis
lisandus kolmele noorteklassi
Harjumaa meistrikarikale.
Häid tulemusi on viide tegutsemisaastasse jagunud veelgi.
1996. aastal sündinud noormehed tulid Eestimaa koolide
meistrivõistlustel hõbedale. Parimaks tulemuseks peab klubi

aga Eesti meistrivõistluste 6.
kohta. „Eespool olid vaid suured linnad, kus mängijatevalik
hoopis laiem. Sakut esindas aga
ainult üks grupp,“ ütles pallur
Peeter Loopere.
Sünnipäevaõhtu jooksul võeti jooksvate piltide näol kokku
viimase viie aasta tegemised nii

Tänu
Saku Korvpalliklubi tänab kõiki
toetajaid, treenereid, lapsevanemaid ja mängijaid, kes on
klubi aastate jooksul toetanud.
Koos teiega töötame edasi
sportlikuma Saku valla nimel!

treeningutest, võistlustest kui ka
laagritest. Samuti tunnustati ja
premeeriti viie aasta tublimaid
treenereid Taavi Vilbat ja Markko Arrot.
Ametlikult on aastaid klubil
küll kõigest viis, kuid korvpalli
on meie vallas mängitud ka palju varem. Kümme esimest aastat
alates Saku valla spordikeskuse
rajamisest vedas spordiala
Markko Arro, kelle käe all treeninud poistest on tänaseks saanud noormehed ning mitmed
neist mängivad noortekoondistes ning teevad seda sel aastal
U20 koondises. Klubist on välja

kasvanud ka Eesti Meistriliiga
tasemel mängumees Mihkel
Kirves, kes mängib olulist rolli
Pärnu Korvpalliklubis.
Praegu juhendavad klubi
noori Taavi Vilba ja Reimo Loopere. Vanimateks poisteks on
2001.–2002. aastal sündinud.
Nii mõnedki neist on käinud juba erineva vanuse koondistelaagrites ja teevad seda ka eesoleval kevadel. Kokku on Saku
spordikeskuses treenivates rühmades 70 poissi ja 15 meest, lisaks Kurtnas 16 poissi ja 25 tüdrukut, keda juhendab Tuulike
Pajumets.

aegu 6 minutit).
Viisteist vaprat startisid ka
täismaratoni rajale – maratoonarid pidid poolmaratoni ringi
läbima kaks korda. Kuna ilm
päeva jooksul muutus (temperatuur tõusis ja hakkas lörtsi sadama), siis oleks maratoonaritel
tegelikult mõistlik olnud teha
poolel maal tossuvahetuspaus
ning naelad millegi pehmema
vastu vahetada. Naelikud põrutavad jalgu ja nii pidid mitmed
maratoonarid distantsi lõpuosas
võitlema krampidega.
Kaks esimest lõpetanut olid
taas klubist Treeningpartner –
oma elu esimese maratonivõidu
noppis Erki Veeroos ajaga 3:32:
01, edestades klubikaaslast
Kristjan Tulpi kuue minutiga.
Maratoni lõpp oli üsna dramaatiline – teine, kolmas ja neljas
koht mahtusid ühe minuti sisse.

Pronksi võttis krampidega hädas olnud Kaido Orgulas. Naiste
võitja oli ajaga 4:27:03,1 sarimaratoonar Marika Roopärg.
Eesti eliitjooksjad on Saku
jooksusihtpunktina üles leidnud
ning Saku kiiretel radadel on
joostud tõsiselt häid aegu. Kokku sai Saku talvejooksult tulemuse kirja 108 jooksjat, mis on
vaid veidi vähem kui sügisjooksul. Saku talvejooks oli esimene
osavõistlus uuest Saku pikamaajooksude sarjast, mis koosneb neljast sesoonsest jooksuvõistlusest. Järgmine start antakse juba 9. aprillil Saku kevadjooksul!
Täpsemad tulemused ja registreerimisinfo järgmise võistluse kohta kodulehelt http://
sakumaraton.wix.com/jooks
või FB lehelt: https://www.
facebook.com/sakumaraton/

Saku talvejooksul
arendati suuri
kiirusi jäisest
rajast hoolimata!
REIGO LEHTLA, peakorraldaja
6. veebruaril esimest korda toimunud Saku talvejooksul seekord ilm korraldajaid ja jooksjaid ei hellitanud. Ehkki veel
mõned päevad varem mustas
kogu rajal must asfalt, siis reedel sadas taas lund, öösel külmetas ja rajatraktor andis kergliiklustee jääkattele veel viimase lihvi. Nii et rada oli tõesti talviselt jäine ja libe, korraldajapoolne soovitus oli ilmuda starti
naastudega jooksujalatsites.
Ilmast hoolimata näidati seekord Saku-Tallinna vahelisel
kergliiklusteel enneolematuid
kiirusi. Sakku saabusid 10 km
distantsile oma hetkevormi testima Sparta klubi eliitjooksjad,
kellele pakkusid konkurentsi
Eesti paremikku kuuluvad
orienteerumisässad. Lõpukilomeetritel pani oma paremuse
maksma mulluse Saku maratoni
võitja Tõnu Lillelaid väga hea
ajaga 33:42,5; orienteeruja Sander Vaher võttis teise koha ning
spartalane Sander Jürs kolmas.
Esikolmik mahtus 20 sekundi
sisse. Saku sügisjooksu võidu-

Esimese Saku
talvejooksu
stardipaugu
andis vallavanem Tiit
Vahenõmm.
Foto: Heiki
Rebane

ajast oleks talvejooksul piisanud vaid kuuendaks kohaks!
Üheksast esimesest koguni kuus
esindasid Sparta spordiklubi.
Ka naiste arvestuses võimutses
Sparta – kaks esimest kohta
kuulusid spartalastele, võitja Jana Treier ajaga 41:54,4.
Poolmaratoni distantsil rebisid omavahel aga klubi Treeningpartner jooksjad. Neljast
esimesest kolm olid Treeningpartnerist, võitis sellise jäise raja kohta uskumatu ajaga 1:21:
40,5 Villu Eller, edestades järgmist pea viie minutiga (Saku
sügisjooksu võiduaeg 1:23:20).
Teine oli Janar Juhkov ja kolmandaks surus end Treeningpartneri klubi jooksjate vahele
Saku mees Jaanus Pedak. Naiste
arvestuses võitis poolmaratoni
triatleet Liis-Grete Arro ajaga
1:32:23,6 (edu järgmise ees pea-
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Jäädvusta
mälestused
Sakus
VICTORIA PARMAS

S

akus on oma õmblusateljee ja rehvivahetus, oma
reisibüroo ja kingsepp.
Nüüd on meil ka oma fotostuudio. Asub keset Saku alevikku
vallamaja kolmandal korrusel ja
kannab nime Saku Fotostuudio.
Veebruarist alates ootavad
valgusküllasesse kõrgete lagede
ja kaarakendega lihtsasse kuid
stiilsesse stuudiosse end jäädvustama kaks fotograafi – Mariken Nikker ja Eve Kask.
„Eks ma olin ju salamisi kogu aeg unistanud oma nurgakesest ja sellest vahel teiste fotograafidega rääkinud. Alati tundus aga, et lihtsam on kuskil
mujal rentnik olla. Sellel aastavahetusel jäi Pauksoni horoskoopi kuulates kõrva, et skorpion peaks investeerima,“ rää-

„Katsume pea iga kuu kaminanurka temaatiliselt muuta,” lubab fotostuudio omanik Mariken Nikker
(paremal). Tema mõtet toetab kaasfotograaf Eve Kask. Foto: SS

gib oma fotopesa loomise ajendist Mariken. „Mõtlesin siis kohe, et tuleks ikka oma stuudio
teha ja asusin tegutsema.“
Kui Mariken neid kolmanda
korruse kõrgete lagedega ruume
nägi, tundis ta oma sõnutsi kohe, et need on need õiged. Et kahekesi on kergem majanduskuludega toime tulla, rääkis ta oma
ideest Evele, kes oli kohe nõus
kampa astuma. Järgmised kolm

KINO SAKUS!

28. veebruar kell 17.00
Saku Valla Maja II korruse saalis
täispilet 3 €, õpilased ja pensionärid 2 €

Pärast seanssi kohtumine peategelase
Tiina Mälbergiga

nädalat kulusid koos abikaasa
Neeme ja sõbra Sveniga pahteldamisele, lihvimisele, värvimisele, tapeetimisele jne.
„Sisustus sai täpselt minu nägu,“ ütleb Mariken, kes osa
mööblist leidis Vintage Studiost
ja osa disainis ise. Stuudio on
küll valmis, kuid pidevas muutumises. „Katsume pea iga kuu
kaminanurka temaatiliselt muuta,“ lubab fotostuudio omanik.

KINOMUTI UUDISED
Kes on vaadanud, see on märganud,
et aeg-ajalt avab Saku Valla Maja II
korruse saalis uksed kino. Kino saab
koostöös kinobussiga. Mitte et kinobuss ise kinopäeval kohale vuraks,
aga enne välja kuulutatud seanssi
toob buss meile filmi ja filmiplakatid,
mille ma siis kuulutusetulpadele välja panen. Oleme juba näidanud kahte
eesti mängufilmi - „Vehklejat“ ja
„Musta Alpinisti“ - ning jõuluvaheajal näitasime lastele veel „Viplalat“.
Pärast filmi loen mina kõik pead ja
rahad kokku ning annan kinokojale
aru. Kokku on meie filmiseansse külastanud ligi 130 inimest.
Järgmine kinoõhtu on 28. veebruaril kell 17. Kavas on näidata uut eesti
filmi „Ema“. Ja et elu põnevam oleks,
olen kutsunud külla filmi peategelase
Tiina Mälbergi, kes on lahkesti nõus
rääkima filmi sünnist ja selle valmimise protsessist.
Tulevikus, kui vastav aparatuur
paigaldatud, kavatseme
ka Kiisal uhiuhkes
kultuuriripalees filme näitama hakata.
Kino peab saama!
KINOMUTT

Marikenile meeldib pildistada eelkõige portreesid ja pulmasid, Evele aga beebisid ja ka veidi suuremaid lapsi. Perepilte teevad aga mõlemad ning passipilte
ei tee kumbki. Oma pildistamissoovist tuleb teada anda telefoni
või e-kirja teel, sest kogu aeg
stuudio uksed avatud pole. Info
Facebookist Saku Fotostuudio
või www.marikennikker.com,
www.efka.ee.

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
01.-03.03* 12-17 Välilaager
02.03 09:00-16:00 Laskeharjutus
02.03 10:00-17:00 Käsigranaatide heitmine
04.03 09:30-16:00 Laskeharjutus
07.-09.03 09-18 Laskeharjutus
07.-10.03 09-18 Välilaager
07.-11.03 12-16 Välilaager
09.-10.03 12-16 Laskeharjutus
10.03 09:30-16:00 Laskeharjutus
10.03 10:00-14:00 Käsigranaatide heitmine
11.03 08:00-17:00 Laskeharjutus
11.-13.03 18-16 Laskeharjutus
12.-13.03 09-12 Väliharjutus
14.03 09:00-23:00 Laskeharjutus
14.-18.03 09-17 Väliharjutus
15.-17.03 09-17 Laskeharjutus
15.03 09:00-17:00 Laskeharjutus
16.03 10:00-16:00 Laskeharjutus
18.-20.03 18-16 Laskeharjutus
21.03 10:00-17:00 Laskeharjutus
22.-24.03 10-17 Välilaager
22.03 10:00-14:00 Laskeharjutus
23.03 09:30-16:30 Laskeharjutus
23.03 10:00-17:00 Laskeharjutus
24.03 09:00-14:00 Laskeharjutus
25.03 10:00-15:00 Laskeharjutus
27.03 09:00-17:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse kinni Saku valla avaliku korra
eeskirjas sätestatud piirangutest.
Vajadusel teostab Päästeamet
demineerimistöid. Tel: 503 4102;
internet: harjutusvali.mil.ee;
e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee
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MIS JUHTUS

Mõisapargist kaob põlenud maja

KUULUTUSED
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

Põhja prefektuur
31.01 teatati, et Kajamaa külas
lõi 48-aastane mees 56-aastast
naist, põhjustades talle kehavigastusi.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud

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!

20.01 kell 22:11 - puu teel Piibelehe tänaval Sakus.
4.02 kell 5:24 - tulekahju hoones
Pärnasalu põigus Saue linnas.
15.02 kell 21.06 – ohtlik lõke
Kirdalu külas.

KUULUTUSED
AS Saku Maja võtab tööle
koridoride koristaja kortermajale Kannikese tn 14. Info
AS Saku Maja kontorist või Ene
Linnutajalt tel 5326 7759
Otsime oma kollektiivi koristajat. Sobib ka põhitöö kõrvalt
teha. Koristamise aeg on õhtul
hiljem või hommikul vara. Lisainfo tööpäeviti kella 9-17 telefonil 528 5215 või e-post katrin@
pruulikoda.ee

Avaldame sügavat
kaastunnet
Marianne Randele perega

AKSEL RANDE

Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.

Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com

Avaldame siirast kaastunnet
Tarmole ja Margetile kalli ema

Õunapuude hooldus- ja
noorenduslõikus. Tel 510
6830, aednik Lembit Lennuk.

ELVI SARAPUU
24.11.1933 - 30.01.2016

kaotuse puhul. Mälestame
kauaaegset kaaselanikku.
Aime, Evi, Elfrida,
Margus, Tiina, Viivi

Südamlik kaastunne
Raul Taltsile

VENNA
kaotuse puhul.
Kolleegid spordikeskusest

surma puhul.
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavolikogu

Avaldame sügavat
kaastunnet Üllar Randele

ISA
surma puhul.
OÜ Puuhamaa kollektiiv

Avaldame kaastunnet
perekond Randele
ISA, VANAISA ja

VANAVANAISA
surma puhul.
Perekond Susi

Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476,
e-mail: ehitus@miltongrupp.ee

Veebruaris kaob Saku mõisapargist
üks seal kaua seisnud kolemaja. OÜ
Aspen Grupi haaratsiga ekskavaator alustas 16. veebruari lõuna ajal
lammutamist ning selle juhi sõnul
peaks töö valmis saama pooleteise
nädalaga. Lisaks lammutamisele tuleb lammutuspraht ka liigiti sorteerida, et võimalikult palju materjalist
saaks taas kasutada. Kevadel külvatakse
maja asemele muru.
Aadressil Juubelitammede tee 1 asuvas metsamajaks hüütud hoones olid viimati sotsiaalkorterid. Pärast seda seisis maja tühjana ning
süüdati põlema. Üle-eelmisel sajandil ehitatud hoone lammutamiseks tuli saada luba muinsuskaitselt. SS

Südamlik kaastunne
Margetile ja Tarmole ema

Mälestame kauaaegset
naabrimeest

ELVI SARAPUU

AIDO TALTSI

surma puhul.
Terje, Siim, Meelis, Aime

ja avaldame sügavat
kaastunnet Ehale.
Perekond Salumäe

Head sõpra

ELVI SARAPUUD
mälestavad
Eha, Kai, Silvi,
Avo, Uno

Südamlik kaastunne
Toomas ja Mare Aarmale
ema ja ämma

EEVA AARMA
23.10.1914 – 04.02.2016

surma puhul.
Arpo, Pille ja Kalle peredega

AIDO TALTS
Mälestame.
Ellen ja Marje perega

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Alati abivalmis sõbralikku
naabrimeest

AIDO TALTSI
leinab perekond Berk.
Siiras kaastunne Ehale ja
poegadele peredega.

Teen elektritöid. Olgu mure
suur või väike, leiame lahenduse. 5692 1644
Paigaldan epopõrandaid
(garaažid, terrassid, saunad,
abiruumid, rõdud, trepid,
köögid jne), hinnad mõistlikud.
Küsi pakkumist 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee!

Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Turu parim hind! Tel 5670 3447
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista 56308890
Kui teil on töökorras õmblusmasin, mida te ei kasuta, siis
helistage 5623 8390
Müüa restaureeritud antiikmööbel (diivan + tugitool +
tool + laud). Soovi korral saadan pildid. Tel 5667 1800 Avo.
Graniitkillustik libedusetõrjeks. 10L/15kg ämber. Hind 8
€ (sis. KM) koos kohaletoomisega (Saku vald). Mujale transport kokkuleppel. Tellimiseks
helista 505 5191 või kirjuta
pood@mustturg.ee
Erinevad kasutatud malmkaminad / pliidid / ahjud
Norrast. Tel 5696 9599,
norramalm@gmail.com
Ostan Harju KEKi aktsiaid.
Hind 35 €/tk. Tel 5553 4513
Arvo, sky@mail.ee
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Tule osale Euroopa moodsaima
tootmise käivitamisel!

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

Ootame oma meeskonna täienduseks

RAAMATUPIDAJAT
Peamised tööülesanded:






Arvete haldamine ja sisestamine
Laomaterjalide arvestus
Väikevahendite arvestus
Inventuurides osalemine
Vanemraamatupidaja assisteerimine

Sinult ootame:






Erialast haridust ja töökogemust
raamatupidajana vähemalt 3 aastat
Raamatupidamis- ja maksualase seadusandluse
tundmist
Arvutioskust tavakasutaja tasemel
Eesti keele oskust kõrgtasemel ja inglise keele
oskust kesktasemel
Täpsust ja rutiinitaluvust

Kasuks tuleb:




Töökogemus tootmisettevõtte raamatupidajana
Töökogemus programmiga AX Dynamics
Vene keele oskus

Omalt poolt pakume:




Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas
tootmishoones
Väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris
AS tehastes Lätis
Turule vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus
hiljemalt 06.03.2016 e-posti aadressil
reet.treial@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila.
Täiendav info tel +372 5688 8517 Reet Treial

2015–2020 aasta KredExi
meetmega kortermajade
rekonstrueerimine –

TULE TUTVUMA!
12.03.2016 kell 10.30 SEMINAR
Nurmesalu 9, Saue linn
(koolimaja 4. korrus)
ning
13.00 Pärnasalu 32,
Saue korterelamu ühiskülastus
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine
kuni 10.03.2016, tel 521 8713 või
e-post info@baltivara.ee
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Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-17.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

SILMADE KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK

10.03.2016 kella 10.00-st
KIISA RAHVAMAJAS
Silmade kontroll maksab 15 €.
Prillitellijale on kontroll 8 €.
Info ja etteregistreerimine
telefonil

5323 2454

670 6876

Puksiirteenus
ja autoabi
3t kandejõuga autoga
Sakus,
teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

506 4946

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

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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RAY COONEY KOMÖÖDIA AINETEL

MÄNGIME
PERE RINGI
KOMÖÖDIA KAHES VAATUSES
MÄNGIVAD: Agu Kötsi, Andrus Kotter,
Tarmo Raid, Anu Altmets, Eda Piirimaa,
Mariann Talumees, Tarmo Leisalu, Rita Bergmann,
Steven-Martin Suits, Arvo Rander, Marianne Rande
LAVALE SEADIS: Marianne Õun
HELINDAS: Alari Volf
DEKORATSIOONID MEISTERDAS: Mait Tänavsuu

KIISA VABAAJAKESKUS
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KUHU MINNA

Saku valla ja külalisesinejad juubelikavadega. Pilet eelmüügist 4 ,
kohapeal enne algust 6 . Vt lk 20

VEEBRUAR

4. kell 19

26. kell 19
Kontsert Georg Otsa lauludest Saku Valla Maja suures saalis. Laule esitab ja jutustab Rainer
Vilu, Eesti Filharmoonia Kammerkoori solist, klaveril Marrit
Gerretz-Traksmann. Tasuta.

28. kell 17
Kinoõhtu: eesti film „Ema”
Saku Valla Maja saalis. Pärast
seanssi kohtumine peategelase
Tiina Mälbergiga. Pilet 3 ja 2 
(õpilane, pensionär). Vt lk 14

MÄRTS
4. kell 19
Saku huvikeskus 15 - sünnipäevaretropidu Saku Valla Maja
suures saalis. Nostalgilisele retkele viib Marju Länik ja Livebänd.

„Mängime pere ringi” - Kiisa
näitetrupi esietendus Ray Cooney komöödia „Pereringmäng”
ainetel Kiisa Vabaajakeskuses.
Tasuta. Avatud kohvik, arveldamine sularahas. Vt lk 18

6. kell 11
Lastehommik Saku huvikeskuses: kogupereetendus „Piip ja
Tuut kontserdil” Saku Valla Maja
suures saalis. Pilet 5  Piletilevist
ja kohapeal enne algust. Vt lk 20

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

23. kell 19
„Kaitseingel minu õlal” - Vana
Baskini Teatri etendus Kiisa Vaba-

ajakeskuses.
Osades Marika
Korolev, Tõnu
Kilgas, Venno
Loosaar. Piletid
14 ja 12  (õpilane,
tudeng, pensionär) saadaval
vabaajakeskuses tööpäevadel
kella 11-19 (arveldamine sularahas) ja Piletilevis. Avatud kohvik
(arveldamine sularahas).

23. kell 19
„Leia mu laulus Lennon” Taavi Petersoni kontsert Saku
mõisas. Piletid 10 ja 12  Piletilevis ja kohapeal enne algust. Saku
mõisas müügil ka kontsertpakett
koos õhtusöögiga (algus kell 18).
Vt www.sakumois.ee/et/uritused
/kontserdid Vt lk 18

27. kella 11-14
Ülestõusmispüha perepäev
Saku huvikeskuses. Korraldajad
huvikeskus ja EELK Saku kogudus.

28. kell 19
„Algused” - Rakvere Teatri
etendus Saku Valla Majas. Patty
Gideon Sloani komöödia, osades
Natali Lohk, Mait Joorits, Eduard
Salmistu. Piletid 13 ja 11  saadaval Piletimaailmas ja Saku huvikeskuses. Vt lk 18

NÄITUSED
Saku Valla Majas
Väljapanek Saku ajaloost:
mõisast ja õllest (raamatukogus)
„Pilte Türgi lõunarannikust” Mart Aru reisifotod (raamatukogus)
Saku huvikeskuse kunstiringide tööd (III korrusel)

Kiisa Vabaajakeskuses
Maia Muldma maalid (raamatukogus)
Harri Põldsami loodusfotod
(rahvamajas)

RISTSÕNA KOOSTAS VILJAR KIMMEL

aastast 1994
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder

Aadress:
Teaduse 1, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435,
671 2425

Reklaam, kuulutused, kaastööd:
tel 671 2425,
e-post ss@sakuvald.ee
Levik:
tasuta igasse Saku valla postkasti

Tellimine mujale:
toimetus - tel 671 2425,
e-post ss@sakuvald.ee
Ühe numbri hind 0,50
Trükk: AS Rebellis
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