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Õpilasfirma teeb kitsepiimajäätist

Kolm sõpra Henri ja Benedikte Petrutis Kajamaalt ning
Katarina Kaleininkas Viimsist otsustasid luua firma ja hakata valmistama
midagi erilist – kitsepiimajäätist, sest kitsed olid omast kodust võtta.
TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)
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Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin
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SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
29. aprillil 2016

Teeme endale toreda peo!
Saku valla 150. sünnipäevapidu toimub 11. juunil
hommikust päikeseloojanguni. Kontserdid, käsitöötoad, spordivõistlused, väljanäitused ja -müügid on
kavandatud kõik Saku mõisa ümbrusesse. Et meie valla
ühine pidu saaks meeldejääv ning tore, siis ootame
kõiki külaseltse, vabaühendusi, kultuurikollektiive,
käsitöölisi ja muidu aktiivseid elanikke kaasa lööma
selle päeva korraldamisel. Ideed, soovid ning mõtted
on oodatud meiliaadressil annely.suvi@sakuvald.ee.
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Sel aastal andis Saku vald välja kaks valla kõrgeimat autasu –
kuldmärki. Esimest korda sel aastal tunnustas vald ka üht ettevõtet –
ettevõtlusauhinna sai Sakus asuv trükikoda Rebellis. Samuti jagati sel
aastal esimest korda vapimärke Saku vallale osutatud silmapaistvate
saavutuste ja valla huvides tegutsemise eest.

Saku valla
kuldmärk:

Toivo Alasoo
Mati Polman
FOTOD:

Õpetaja
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Polman
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insener
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valla
meest.

Avatud südame ja
kuldsete kätega
Uus vallaelanik: „Kuule, meie külas on mingi
jama lahti. Peab vist kuhugi pöörduma.“
Teise valla elanik: „Igas omavalitsuses on iga
jama jaoks ametnik, kelle poole pöörduda.“
Kogenud vallaelanik: „Mina helistan alati
Alasoole, siis on kindel, et asi saab korda.“
t tegemist ei ole erandliku vestlusega,
seda kinnitab aukartustäratav kontaktide arv Saku vallavalitsuse taristuinseneri Toivo Alasoo mobiilis – 1500 nime ja
numbrit tema mobiilses telefoniraamatus
ületab nii mõnegi poliitiku Facebooki sõprade arvu. Ja need ei ole saadud hiireklikiga
virtuaalsest maailmast, vaid on päris tuttavad, kellega elu või töö on kokku viinud.
Tööl hakkas Toivo käima juba Tallinna
Polütehnilises Instituudis õppimise kõrvalt.
„Hommikul kaheksa läksin kooli, kell kolm
lõpetasin ja sõitsin Piritale teadusliku uurimise instituuti tööle. Öösel tulin 13 bussiga tagasi, bussis magasin. Kell 12 olin Mustamäel
ühikas, hommikul kaheksa jälle kooli. Nii
käisin neli pool aastat järjest,“ kirjeldab ta.
Kui kõrgharidus käes, oli Toivo ühtäkki
vaba mees – sõjaväkke saatmise käskkiri oli
tühistatud ja aspirantuuri koha instituudis oli
ta ära öelnud. „Mulle pakuti elamist taksopargi lähedal asuvasse ühiselamusse, aga olles juba elanud viis aastat tipi ühikas, oli mul
sellest siiber ja mõtlesin, et minust ikka teaduste kandidaat ei saa,“ meenutab ta.
Niimoodi vaba mehena rongis Tamsalu
poole sõites sattus Toivo juttu ajama ühe hallipäise mehega, kes töötas Sakus Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituudis ja kutsus Toivot sinna töökohta
vaatama. 1. oktoobril 1974 oligi ta instituudis

E

ametis, alul mõni kuu dispetšerteenistuses ja
siis insener-elektroonikuna arvutuskeskuses.
Elukohaks aga jälle ühiselamutuba. Mõisas.
„See mõisas elamine...,“ alustab Toivo.
„No tipi ühikas oli selle kõrval luksus – elasime neljakesi toas, igaühel oli oma laud ja
tumbotška ja kapp. Sakus aga oli meid seitse
meest toas, kamba peale üks laud, reliin põrandal katki, söögitegemise võimalust ei olnud. See eest jätkus aga juttu koidikuni. Just
sügisel saabusid instituudis töötavad aspirandid tagasi üleliidulistelt suvistelt praktikatelt
ja katsetelt. Kõik olid noored mehed ja seiklusi oli igasuguseid.“
Kuigi viie aasta möödudes sai noor insener
mõisast oma korterisse kolida, sattus ta aastate pärast ometigi mõisasse tagasi – Toivost oli
siis saanud abivallavanem ja ühikast vallavalitsuse tööruumid. Abivallavanema kabinet
asus muuseas kunagise ühikatoa kõrvaltoas.
„Ma mäletan, et ühel õhtul hilja Toivo helistas mulle ja ütles: „Tead, mulle pakutakse
abivallavanema kohta!“ ja lisas siis kohe:
„Ma olen vist liiga hea südamega.“ Ma ütlesin, et pole viga, läheb üle,“ ütleb valla ITjuht Juhani Lipso.
„Ei ole läinud ja ei oskagi öelda, on see
õnn või õnnetus,“ tõdeb Toivo, kes sai vaevalt pool aastat instituudis tööl olla, kui liikvele läks teadmine, et Sakku on saabunud
elektroonik. Ja siis hakkas peale. Parandada
toodi makke, televiisoreid, raadioid. Kutsuti
ehitama võimendussüsteeme autodesse ja
raadiosidevõrku sovhoosi.
„Kui oled noor ja roheline, ei oska raha
võtta ja nii aitasingi paljusid lihtsalt hädast
välja,“ ütleb kuldsete kätega mees, kel on täna
seetõttu võimalik aga valida ükskõik milline
isiklikus telefoniraamatus olevatest numbritest ja helistada sellele kas või hilja õhtul.

Veel praegugi on Toivol alles kõik
skeemid ja lahendused, mis tol ajal sai
välja mõeldud ja tehtud. „Huvitav on
neid vanu pabereid vaadata, näiteks et oleme maksnud koolibussile 3 krooni kilomeetri
eest, või selline rariteet, kus on kalka peal Saku mõisa joonised 30. aastate lõpust või mõisa välisukse võtmete nimekirja originaal.
Võtmeid anti muuseas välja numbri ja nimekirja järgi,“ meenutab ta.
Mõisast rääkides ei saa aga üle ega ümber
seal aeg-ajalt kummitavast vaimust, keda nii
mõnedki olla kuulnud. „Mina olen vaimu oma
silmaga näinud,“ teatab Toivo. „See oli võrdlemisi minu ametiaja alguses. Istusin öösel 12
ajal oma kabinetis, laualamp põles ja tegin
vaikselt tööd. Järsku kuulen nagu korralikus
õudusfilmis, et uks teeb kräääksti. Ja sammud
lähevad piki koridori. See on ju võimatu!?
Mõtlesin, et mis see üks tont on, olen hullematki näinud, tegin ukse lahti ja vaatasin –
kogu läks piki koridori. Meesterahvas. Läks
koridori lõppu ja keeras kemmergusse.“
allas töötatud rohkem kui 40 aasta
jooksul on Toivo näinud nii mõndagi
ja ka lahendanud. Abivallavanemana
tuli tal alul üksinda kogu teedevõrgu eest
hoolitseda. Õnneks oli tal suurem osa teid
tänu sovhoosi dispetšerside ehitusele ja teleriteparandusele juba enne vallavalitsusse
tööle asumist läbi sõidetud. „Ma olin kõik
nurgatagused läbi käinud ning külad ja teed
olid silme ees,“ ütleb Toivo, kelle eestvedamisel on Saku valda ehitatud üle 40 km kergteid. Tema kaasabil on rekonstrueeritud enamik valla riigiteede võrgustikust ja väga suur
osa kohalikest teedest ja tänavatest. Lisaks on
tema koordineerida turvalisuse ja tänavavalgustuse valdkond.
Peale ehitamise ja koordineerimise on tulnud Toivol aga võidelda põlvist saadik lumega
1. aprillil ja majadesse voolava veega üleujutuse aegu. „Kõik sahad olid juba teemasinatel
eest ära võetud. Hakkasin siis oma numbreid
läbi helistama ja vaatama, kuidas teed lahti lükatud saaks. Lõunaks hakkasid asjad laabuma.
Suur uputus oli aga 2005. aastal. Saare aiandusühistus oli paar-kolm maja, kus vesi toas ei
olnud. Siis ma oleks peaaegu hakanud ehitama tammi Keila jõele tulvavee tõkestamiseks.
See oleks alles väljakutse olnud!“
Tahtmine saada hakkama iga probleemiga
ning teha tööd nii, et see oleks kohe esimese
korraga tehtud ja hästi tehtud, ongi see miski,
mille eest vald tunnustas Toivot kõige
kõrgema autasu – kuldmärgiga.
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Saku valla
vapimärk:
Saku õlletehase töökeskkonnaspetsialist
Riho Evendi – Riho
on töötanud õlletehases
üle 30 aasta ja pidanud seal seitset
ametit villimisosakonna juhatajast
personalidirektorina välja. Ta on tööohutuse mõttes iga Saku õlletehase
töötaja südametunnistus. Ta andis
märkimisväärse panuse tehase juubeliraamatu valmimisse. Riho südameasjaks on veel keskkonna kaitsmine ning
Saku lõviklubi liikmena panustamine
kodukandi heaolusse.
Saku vallavalitsuse
vanemraamatupidaja
Sirje Villo – Sirje on
lisaks vallavalitsusele
töötanud raamatupidajana ka Saku lasteaias Päikesekild. Ta
on väga tasakaalukas ja hea läbirääkija, on aidanud oma tööd hästi ja
korrektselt tehes kaasa Saku valla hea
maine kujundamisele.
Saku gümnaasiumi
klassiõpetaja
Kersti Kivi – Kersti
on laia silmaringiga õpetaja, keda lapsevanemad
väga hindavad ja kes oskab äratada
lastes kultuurihuvi. Ta on aastaid kaasjuhendanud rahvatantsurühmi.
Saku gümnaasiumi
matemaatikaõpetaja
Krista Polman –
Krista on hinnatud
matemaatikaõpetaja ja
klassijuhataja, kel on suur
missioonitunne.
Klassiõpetaja
Reet Videse – Reet
on lastevanemate poolt
hinnatud õpetaja, kes on
aastaid kaasjuhendanud
rahvatantsurühmi.
Piirkonnapolitseinik komissar
Helen Kelo – Helen on
üle 15 aasta panustanud
turvalise keskkonna
loomisesse Saku vallas.
Ta on olnud hea partner
vallavalitsusele avaliku
korra tagamisel ja õigusrikkumiste
ärahoidmisel.

Saku valla
ettevõtlusauhind:

Jaan Plado

Rebellis – 19 aastat
revolutsiooniline
Saku keskel Juubelitammede tee ääres asub
üks maja, mis väljast näeb välja nagu elumaja, aga sisse astujat võtab vastu hoopis trükipresside müra, sekka kõvemad köitemasina
mütsud. Tegemist on 23. veebruaril Saku esimese ettevõtlusauhinna saanud trükikojaga
Rebellis. Tegelikult on õige ka esmamulje,
sest trükikojaga samas majas asub ka selle
omanike Pille ja Jaan Plado kodu.
Rebellisel on eluaastaid juba pea 20.
Kuidas trükikoda sündis? Töötasin Sakus
EKB ehk põllumajandusinstituudi erikonstrueerimisbüroo trükikojas, mis asus praeguse
vallaraamatukogu ruumides. Ühel hetkel ütles ministeerium, et põllumajandus tuleb lahtiriigistada, tehku osakonnad ettepanekuid.
Mul ei olnud plaanis ettevõtjaks hakata, kuid
asjaolud sattusid minema nii, et kui ei tahtnud,
et asi põhja läheks, tuli ise juhtima hakata.
Kust pärineb aga selline kõlav nimi?
Läksin raamatukokku ja võtsin ladinakeelse
sõnaraamatu r tähe kohalt lahti. Leidsin sellise ilusa sõna nagu rebellis – mässumeelne,
revolutsiooniline. Mulle hakkas see nii väga
meeldima ja nii jäigi.
Kuidas sai Rebellis oma praeguse kodu? See maja on ehitatud vana töökoja varemetele, mille vundamendist kasvasid puud
läbi ja lagunenud müürid pakkusid kõrval
asuva kortermaja elanikele parasjagu varju,
et nende vahel päevitamas käia. Ehitasime
hoone kohe trükikojaks.
Millist tööd selles hoones siis teha saab?
Saab stantsida, surutrükki teha, voldikuid,
ümbrikke, plakateid valmistada, kõva- ja
pehmekaanelist köidet ning spiraalköidet teha. Valmistatud on isegi eksklusiivseid nahkköiteid, mis on täis käsitöö.
Mida põnevat olete nende aastate jooksul trükkinud? Oleme kõike trükkinud põllumajandusest eneseabikäsiraamatuteni välja. Päris alguses olid vanad pisikesed Tšehhi
masinad, kus trükiti peamiselt brožüüre ja
trükiti-köideti doktorite väitekirju. Oli periood, kus trükkisime tohututes kogustes ettevõtete õnnitluskaarte. See oli aeg, kui ettevõte saatis igale oma töötajalegi jõuludeks kaardi postkasti. Nüüd on moes jälle seina ja lauakalendrid, sinna saab oma märgi peale panna
ja oled aasta otsa inimestel silme ees.
Pille: Peaaegu oleksime ka raha trükkinud.

3

Mõned aastad tagasi saime tellimuse reklaami jaoks, kus uksest ja aknast pidi rahatähti sisse sadama. Rahatähed olid meil juba sissegi skaneeritud, kui advokaat soovitas Eesti Pangast igaks juhuks luba küsida.
Kui Jaan siis panka helistas, andis iga vastaja
järgmise numbri ja nime, kellelt küsida. Keegi ei öelnud ei, aga ei öelnud ka jah. Muudkui
suunati edasi. Lõpuks jätsime asja sinnapaika.
On teil ka mõni väga pikaajaline klient?
Oleme 15 aastat trükkinud raamatkalendrit
(ees kalender, taga retseptid, nõuanded,
anekdoodid), mida on trükitud juba 40 aastat
ja mille tiraažid olid kunagi 30 000 eksemplari, kuid on langenud nüüd umbes 3000ni.
Kõik ajalehe Saku Sõnumid numbrid,
esimesest alates on trükitud Rebellises.
Kuhu teie toodang peale Saku veel läheb?
Trükime lisaks Saku Sõnumitele ka näiteks
paljude teiste omavalitsuste ajalehti üle Eesti.
Aga meil on ka tooteid, mis jõuavad Soome ja
Rootsi. Üks suurimaid tellimusi on Ikea kaubamaja toodete kasutusjuhendid, kus info on
peal 18 keeles. Neid oleme teinud juba viis
aastat ja see on ka üks suuremaid tellimusi.
Varem tellisid soomlased meilt rohkemgi,
kuid nüüd on enamik tellijaid ikka Eestist.
Kuidas töö üldiselt muutunud on? Masinapark on kõvasti uuenenud ja sellega seoses on tõusnud jõudlus, toote hind ja tööliste
arv on jäänud aga peaaegu samaks. Meil töötab seitse inimest. Kui inimene suutis käsitsi
päeva jooksul kokku klammerdada 1000 trükist, siis masin teeb sama ajaga 20 000. Trükimasinatest on meil üks kahevärviprinter ja
teine neljavärviprinter.
Mis on trükkimise juures kõige raskem? Pille: Kõige raskem on värvid omavahel õigesti ja õiges vahekorras kokku saada.
Trükkalil peab olema hea värvitunnetus, loogiline mõtlemine ja tehniline taip. Heaks
trükkaliks saadakse kogemustega. Mida vähem proovipoognaid kulub, seda parem trükkal oled. Mäletan, kui 14 aastat tagasi algajana trükikotta tööle tulin. Minu paariline ütles, et seal on värv, seal paber ja muudkui trüki. Ise mängis telefonis ussimängu. Nii ma
siis üksi pusisin ja sealjuures olid esimesed
masinad sellised, kus värvi tuli lisada tunde
järgi. Keerasid kraanid lahti ja värvi tuli. Silma järgi vaatasid, kui palju keerad.
Kas sina, Jaan ka trükkida oskad? Ei
oska. Pille: Jaan korra proovis kätt, aga siis
tuli välja nii, et päkapikud olid ühes kohas ja
punased mütsid teises kohas.
Millised plaanid on trükikoda edasi
arendada? Mingeid erilisi tulevikuplaane
meil ei ole, sest rohkem sellesse majja lihtsalt
ei mahu ja maja laiendada ei ole ruumi. Meil
on hetki, kus kõik kohad on paberit täis, nii et
pole kohta astudagi. Küll elu läheb aga edasi,
ikka paremaks!
Mida teile kõige rohkem trükkida
meeldib? Trükkida võib kõike, aga kõige parem on teha tööd, kui on head tellijad. Siis
trükime igat asja rõõmuga.
VICTORIA PARMAS
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID
17. märtsi istung
 Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
 Ülevaade Põhja Prefektuuri
tegevusest
 Saku valla esmatasandi
tervisekeskuse arengukava
vastuvõtmine / LK 4
 Saku Huvikeskuse põhimäärus
 Sotsiaalvaldkonna
määrused
Määruseid muudeti seoses 1.
jaanuaril jõustunud sotsiaalhoolekandeseadusega. Määrustes viidi vaid kooskõlla terminid ja menetlusajad. Sisulisi
muudatusi on volikogul kavas
teha hiljem.

 Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
1. Kiisa alevikus Raudtee tänavaga piirnev maa-ala ja Jaama
tänavaga piirnev maa-ala;
2. Kurtna külas Kurtna teega
piirnev maa-ala;
3. Kurtna külas Tiigi tänavaga
piirnevad maa-alad ja Kurtna
teega piirnev maa-ala;
4. Kirdalu külas Lepikuõue maaüksusel asuva Saku vallale
kuuluva elamu ja küüni alune
ning neid teenindav maa-ala;
5. Lokuti külas Lokuti tee äärsete
kinnistutega piirnev maa-ala;
6. Männiku külas Tooma teega
piirnevad maa-alad ja Liivaku
teega piirnev maa-ala;
7. Tagadi külas asuva Saku
vallale kuuluva pumpla alune
ning seda teenindav maa-ala.

 Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamine
 Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastamine
 Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine Saku aleviku
Tallinna mnt 2 ja Tallinna
mnt 2a maaüksustel
 Vallavara omandamine
Rohkem infot register.sakuvald.ee

Saku Vallavolikogu
järgmine istung toimub
21. aprillil 2016

Sakku võib tulla
uus tervisekeskus
Volikogu võttis märtsi istungil vastu „Saku valla esmatasandi tervisekeskuse arengukava“. Arengukava tagab võimaluse taotleda ELi
struktuurifondidest investeeringutoetust, et ehitada Sakku uus esmatasandi tervisekeskus. Investeeringutoetuse saamiseks tuleb
esitada taotlus, mille üheks osaks on esmatasandi tervisekeskuse
arengukava. ELi toetusrahaga on kavas ehitada või rekonstrueerida
Eestis vähemalt 35 esmatasandi tervisekeskust. Kas ka Saku oma
nende hulka kuulub, selgub pärast toetusraha jagamist.
Arengukavas on tervisekeskuse asukohaks nähtud ette Tiigi 19
ehk Uusmäe elurajooni kõrvale. Lähedal on ka raudtee, kuhu on valla üldplaneeringus ette nähtud lisapeatus Soo tee piirkonda. Keskuse kõrvale on kavandatud 40kohaline parkla. Suur kinnistu võimaldab rajada maakütte ning vajadusel keskust tulevikus laiendada.
Uude tervisekeskusesse on ette nähtud OÜ Saku Tervisekeskuse
perearsti ja -õe vastuvõtud, ämmaemanda vastuvõtt, füsioteraapiakabinet ning ruum kooliõele. Lisaks hakkaksid seal paiknema ka
hambaarst, apteek koos invaabivahendite laenutuse ja müügi ning
optometristi vastuvõtuga, sotsiaalnõustaja ning koduõendusteenuse
ja töötervishoiuteenuse korraldajad. Suurem keskus võimaldab avada ka kuuenda ning rahvastiku kasvamisel seitsmendagi perearsti
nimistu ning võtta tööle rohkem arste.
Rajatav keskus peaks olema avatud kauem kui praegu ning erakorraliste haigestumiste korral peaks tööpäevadel olema võimalik
abi saada ka väljaspool ajavahemikku 8.00–18.00.
VICTORIA PARMAS

Viimane võimalus
Kui Kasemetsa, Kurtna, Metsanurme, Roobuka ja Üksnurme külas
või Kiisa alevikus on veel keegi, kes soovib liituda rajatava ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassiga, aga pole saanud sellekohast küsitluslehte, andke endast teada e-posti aadressil keila.joe@sakumaja.
ee või telefonil 5646 6840.
Kõik kinnistud, kelle andmed Saku Majal olemas on, peaks olema küsitluslehed 10. märtsiks saanud. Märtsi lõpus teeb Saku Maja
kokkuvõtte ning jätkab küsitlust selles piirkonnas, kus on protsentuaalselt kõige rohkem liituda soovijaid. Trassi rajamiseks on Saku
Majal võimalus taotleda laenu ELi Ühtekuuluvusfondilt juhul, kui
vähemalt 60% projektipiirkonna kinnistuomanikest soovib rajatavate süsteemidega liituda.

Aprillis algab raudtee remont
Alates 18. aprillist alustab Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kapitaalremonti Liiva-Rapla raudteelõigul. Remondi käigus vahetatakse välja või rekonstrueeritakse kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad ja
liiprid), samuti remonditakse ülesõidu- ja ülekäigukohad, sillad ning
truubid, lammutatakse viadukt Valdeku raudteeülesõidust umbes
800 meetri kaugusel Kiisa suunal. Saku, Aandu ja Lohu raudteeülesõidud saavad täiendava automaatse foorisignalisatsiooni. Tööde
tulemusena tõuseb rekonstrueeritava 45 km lõigu võimalik sõidukiirus120 km/h ning pikkrööbaste kasutuselevõtmine alandab müra ja
vibratsiooni.
Reisijate huvidest lähtuvalt toimib tööpäeviti rongiliiklus täies
ulatuses. Et seda võimaldada, teeb Edelaraudtee töid valdavalt öisel
ajal. Rongiliiklus katkestatakse vaid nädalavahetusel, kui rongid
asendatakse bussidega 30 järjestikuseks tunniks laupäeva hommikust pühapäeva pealelõunani. Rongisõitu planeerides palub Elron
jälgida infot kodulehelt www.elron.ee ja infostendidelt. Remondiaegsed sõiduplaanid avaldatakse kodulehel ja infostendidel niipea,
kui uued sõidugraafikud on koostatud.

Kurtna ja Kajamaa
koolis järgmisest
õppeaastast üks
vaheaeg juures
Vallavalitsus kehtestas Kurtna
Kooli ja Kajamaa Kooli koolivaheajad 2016/2017. õppeaastal:
I koolivaheaeg 22. oktoober kuni
30. oktoober 2016; II koolivaheaeg 24. detsember 2016 kuni 8.
jaanuar 2017; III koolivaheaeg
18. veebruar kuni 26. veebruar
2017; IV koolivaheaeg 8. aprill
kuni 16. aprill 2017; suvevaheaeg 9. juuni kuni 31. august 2017.
„Kuna Kurtna koolis ei ole
õppetöö jaotatud enam veeranditeks, vaid koosneb kolmest trimestrist, siis ei ole meil ka otsest
seost riiklike vaheaegadega ning
me otsustasime tuua pigem sisse
viienda vaheaja ning korraldada
õppetöö nii, et vaheajad jagavad
õppeaasta võrdseteks õppeperioodideks – 9-päevasele puhkusele järgneb seitse nädalat õppetööd,“ rääkis Kurtna kooli direktor Kristjan Saar, kelle sõnul tükeldab veebruarivaheaeg ära
praeguse pika pimedale ja haiguste ajale langeva talvise õppeveerandi. „Loodame, et vabariigi
aastapäeva paiku lisanduv talvevaheaeg võimaldab lastel ja õpetajatel puhata ja taastuda ning
hoiab meid kõiki tervematena.“
Samadel põhjustel lisab oma
järgmisesse õppeaastasse viienda
vaheaja ka Kajamaa kool. „Ettepaneku algatasid lapsevanemad,
kes olid teistest koolidest positiivset tagasisidet saanud. Arutasime õpetajatega, mis on selle
plussid ja miinused. Õpetajate
hinnangul on märgata õpilaste
kasvavat stressi ja sellest tulenevalt näiteks ka hinnete langust
kevadisel õppeperioodil, kuhu
ongi viies vaheaeg kavandatud.
Hääletusel oli koolipere ühel
meelel - meie õpilased vajavad
viiendat vaheaega,“ ütles kooli
direktor Lilian Voog.
Kurtna koolijuhi sõnul räägib
talvevaheaja kasuks veel üks
fakt. „Järjest sagenenud on lastevanemate soov käia koos perega talvel nädalasel puhkusel.
Nüüd on selleks võimalus, ilma
õppetööst puudumata,“ nentis ta.
Kuigi lisandub terve vaheaeg,
on vaheajad sätitud nii, et õppeaasta pikeneb juunis vaid kahe
päeva võrra. VICTORIA PARMAS
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
23. VEEBRUARI ISTUNGIL:
Kiisa Rahvamajas 24.03, 01.04
ja 20.05 toimuva tantsuõhtu pileti hinnaks kehtestati 5 eurot.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Saue külas Maastiku kinnistul,
päikesepaneelide pargi ehitusprojekti koostamiseks Kajamaal
Pilli kinnistul, aiamaja ehitusprojekti koostamiseks Metsanurmes Sinihelmiku tee 3 kinnistul.
Anti ehitusluba sidetrassi rajamiseks vastavalt projektile
„Harjumaa, Saku vald ja Tallinna linn, Männiku küla ja Nõmme linnaosa, Männiku tee 108c
liitumine Elisa võrguga“ aadressil Männiku küla, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee.
Anti kasutusluba elamutele
Saku alevikus Metsatuka tee 1 ja
Pähklimetsa tee 15 kinnistutel.
Anti nõusolek Üksnurme külas asuvate katastriüksuste Kastani tn 2, Kastani tn 4 ja Kastani
tn 6 piiride muutmiseks ning
uute piiridega katastriüksuste
moodustamiseks.
Saku valla 2016. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist (MTT) eraldati tegevustoetust (vt kõrvalveerg).
1. MÄRTSI ISTUNGIL:
Kinnitati Saku Päevakeskuse
töötajate koosseis.
Anti projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti
koostamiseks Saustinõmmes
Laanemetsa kinnistul, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Kasemetsas Tihase tee 5 kinnistul.
Anti ehitusluba Kurtna külaplatsi rajamiseks Kurtna tee 32;
tee rajamiseks aadressil Roobuka küla, Ühistute tee.
Saustinõmmes asuva Aureelie katastriüksuse jagamisel

moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
8. MÄRTSI ISTUNGIL:
Kehtestati Kiisa Rahvamaja huviringide osalustasud kuni
31.05.2016.
Saku Valla Spordikeskus otsustati sulgeda suurel reedel
25.03 ja kevadpühal 01.05.
Lühendati lasteaedade Päikesekild ja Terake ja Kurtna
Kooli lasteaia lahtiolekuaega
tunni võrra 24.03 ja 19.08. Lasteaiad on avatud kella 7–18.
Kurtna Kooli lasteaiarühmades, Saku Lasteaia Päikesekild
rühmades, Saku Lasteaia Terake
rühmades suurendati laste arvu
2016/2017. õppeaastaks.
Anti ehitusluba aiamaja täielikuks lammutamiseks Saku alevikus Karikakra tn 9 kinnistul.
Anti kasutusload elamutele
Juulikul Nurme tn 62, Kiisa alevikus Revali tn 45, Saku alevikus Kasteheina tee 9 ja Tänassilmas Sookolli tn 20 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Kasemetsas Aprilli põik 17 ja Üksnurmes Talve tee 53 kinnistul.
Nõustuti TP Invest OÜ-le
tähtajatu vee erikasutusloa andmisega.
15. MÄRTSI ISTUNGIL:
Saku Valla Noortekeskusele anti luba projektlaagri Saku Õpilasmalev läbiviimiseks Saku
vallas 15.–26.08.2016.
Saku Valla Spordikeskuse
võimla anti 2 x nädalas (esmaspäeval 19.30–21 ja kolmapäeval 21–22.30) soodushinnaga
kasutada MTÜle Saku Korvpalliklubi täiskasvanute meeskonnale treeningute läbiviimiseks.
Saku kooli staadion anti 2 x
nädalas (teisipäeval 19.00-20.30
ja neljapäeval 19.00-20.30) soo-

dushinnaga kasutada MTÜle Saku Sporting täiskasvanute meeskonna treeningute läbiviimiseks.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Saustinõmmes Piibu kinnistul,
aiamaja ehitusprojekti koostamiseks Roobukal Terakese tee
20 kinnistul, üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Kasemetsas Väikemetsa tee 33 ja
Metsanurmes Kuresoo tee 71
kinnistul.
Anti ehitusload aiamaja lammutamiseks ja uue aiamaja püstitamiseks Metsanurmes Aroonia
tee 6 kinnistul, puurkaevu rajamiseks Jälgimäel Ülle kinnistul,
üksikelamu püstitamiseks Juulikul Talu põik 2 kinnistul, aiamaja
laiendamiseks ja ümberehitamiseks üksikelamuks Metsanurmes
Ilmarise tee 34 kinnistul ja Roobukal Astra tee 12 kinnistul, garaaži püstitamiseks Tänassilmas
Murueide tn 4 kinnistul.
Anti kasutusload elamutele
Männikul Raba tee 12, Saku alevikus Sarapuu tn 3 ja Üksnurmes Krookuse tee 28 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Tagadi külas
Metsatare kinnistul.
Üksnurmes asuvate Helbe
tee 3 ja Helbe tee 5 katastriüksuste liitmisel moodustatavale
katastriüksusele määrati kohaaadress ja sihtotstarve.
Saku alevikus asuva Kõrre
katastriüksuse ning Üksnurmes
asuva Seene katastriüksuse jagamisel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Anti nõusolek Kajamaal asuvate katastriüksuste Ällu ja Kretu piiride muutmiseks ning uute
piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse spordisaalide ja rajatiste üürihinnad alates 01.08.2016.

MTT tegevustoetus
(eurot)
MtÜ Kurtna Külaselts
500
MTÜ Lokuti uued ja vanad 500
MTÜ Metsanurme
500
MTÜ Rahula Külaselts
500
MTÜ Saue küla
500
MTÜ Kajamaa Külaselts
500
MTÜ Juuliku Külaselts
500
MTÜ Männiku Küla Selts 500
MTÜ Kodukoht Kiisa
500
MTÜ Murimäe
215
SA Rehe Seltsimaja
500
Seltsing Saku pensionäride
ühendus Elukaar
500
Seltsing Kajamaa piirkonna
külade pensionäride
ühendus Meelespea
500
Seltsing Kiisa-KurtnaTagadi-Roobuka
pensionäride ühendus
500
MtÜ Saku Diabeetikute
Selts
500
MTÜ Saku Valla Invaühing 500
MTÜ Saku Sporting
3000
MTÜ Tantsukool
Danceland
1000
MTÜ Saku Korvpalliklubi 1300

Tasuta anti kasutada MTÜle
Inkotuba 2016. a jooksul üks
kord kuus reedeti kella 9–11 Saku Päevakeskuse suur tuba puuetega inimestele ja eakatele abivahendite soodushinnaga müügi
läbiviimiseks, MTÜle Saku Valla Invaühing 2016. a jooksul üks
kord kuus kolmeks tunniks Saku
Päevakeskuse saal puuetega isikute ning nende lähedaste eneseabi- ja liikmekoosolekute läbiviimiseks, Arvi Aasmale 2016. a
jooksul üks kord kuus kolmeks
tunniks Saku Päevakeskuse saal
Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna
Ühenduse Saku piirkondliku organisatsiooni liikmete omavahelise suhtlemise soodustamiseks,
MTÜle Saku Diabeetikute Selts
2016. a jooksul üks kord kuus
kolmeks tunniks Saku Päevakeskuse saal seltsi liikmete nõustamiseks.
Avaliku ürituse korraldamise
luba anti MTÜle Orienteerumisklubi TON 14.04. ja 12.05. Männikul toimuvate Tallinna Orienteerumisneljapäevakute läbiviimiseks (vastutab Mait Tõnisson).
Saku valla 2016. a eelarve
MTT fondi projektitoetuse
reservist eraldati 1331 eurot toetust seltsing Gitanda projektile
„Esinemine kultuuripäeval
Strängnäsis“.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
Saku Vallavalitsuse 1.03.2016. a korraldusega nr 165 kehtestati Saku
valla Tõdva küla Milkopi kinnistu (katastritunnus: 71801:006:1132)
detailplaneering. Planeeringuala moodustavad Milkopi kinnistu ja lähiala. Planeeringuala suurus on ca 2,66 ha. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringu eesmärk on kolme
äri- ja tootmismaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine
ärihoonete ehitamiseks. Lisaks asub planeeritaval alal üks transpordimaa krunt. Äri- ja tootmismaa kruntidele on kavandatud kaubandus-,
kiirtoitlustus- ja tootmishoone. Nendele kruntidele võib rajada kuni
kolm hoonet maksimaalse kõrgusega kuni 12 m; kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 40. Planeeringu elluviimisega ei avaldata
olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,
kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Vt http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.
Saku Vallavolikogu 17.03.2016. a otsusega nr 32 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 2
ja Tallinna mnt 2a maaüksustel (katastritunnused 71801:010:0091 ja
71801:010:0310). Planeeringuga soovitakse suurendada antud maaüksustele määratud hoonestusala ning ehitusõigust, et laiendada alal
Alates 11.04.2016. a kuni 24.04.2016. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul:
 Saku aleviku Tiigi tn 17 kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0401)
detailplaneering. Planeeringuala koosneb Tiigi tn 17 kinnistust ning
osaliselt Teetammi kinnistust. Planeeritava ala suurus on ca 2600 m2.
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu kaheks elamukrundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kuni kolme boksiga
ridaelamu ja üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringuga
jaotatakse hoonestatud Tiigi tn 17 kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Ühele krundile on kavandatud üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (maksimaalse ehitisealuse pindalaga 240 m2) ning teisele
krundile on kavandatud kuni kolme boksiga ridaelamu ja kuni kolm
abihoonet (maksimaalse ehitisealuse pindalaga 440 m2). Elamuhoonete maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ja abihoonetel 6 m.
 Jälgimäe küla Mõisavahe tee 2 maaüksuse (katastritunnus: 71801:
003:0725) detailplaneering. Planeeritava ala moodustavad Mõisavahe tee 2 maaüksus, osaliselt Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksus
ning osaliselt Ussiaugu maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 4,6
ha. Planeeringu koostamise eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneering on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringuga jaotatakse seni hoonestamata planeeritav ala üheks äri- ja tootmismaa krundiks ning kaheks transpordimaa krundiks. Kavandatavale äri- ja tootmismaa võib detailplaneeringu järgi rajada kuni neli hoonet, millede maksimaalne kõrgus
võib olla 14 m. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala võib olla
18560 m2. Planeeringulahendus näeb ette võimaluse kavandatav
äri- ja tootmismaa krundi jaotamise kaheks eraldiseisvaks äri- ja
tootmismaa krundiks koos eraldi ehitusõigustega.

TEATED PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEST
Saku Vallavalitsusele on 10.03.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul abihoone projekteerimiseks
Saku vallas Juuliku külas Murumäe tee 62 (Murumäe 30) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse 08.06.2010 korraldusega nr 448 kehtestatud Aiandusühistu Murumäe detailplaneeringu alal asuva krundiga nr 30. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse
projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

oleva õlletehase tootmismaterjali ja valmistoodangu laopindu ning
perspektiivselt ka tootmistegevust. Samuti soovitakse teha ettepanek Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeringu
koostamise vajadus ja eesmärk on Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a
maaüksuste hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Planeeritava
ala moodustavad Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksused ja osaliselt Jaama tänav. Planeeritava ala suurus on ca 89 000 m2. Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise
ettepanekut. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti planeeringul algatamata, kuna eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline
keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saku Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Saku Vallavalitsus. Planeeringu menetluse käigus tuleb koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Planeeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise
käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Antud otsusega on
võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/
algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku alevik).
Ajavahemikul 8.02.2016. a kuni 21.02.2016. a oli avalikul väljapanekul
Saku valla Tänassilma küla Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tn L1 kinnistute
detailplaneering Avalikustamise ajal esitati detailplaneeringule ettepanek. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.03.2016. a kell
15.00 Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) ruumis 211.
 Üksnurme küla Haavasalu tee 5 maaüksuse (katastritunnus: 71801:
003:0705) detailplaneering. Planeeringuala moodustab Haavasalu
tee 5 maaüksus ning osaliselt 11345 Rahula-Saku tee maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 2800 m2. Planeeringu koostamise eesmärk
on maaüksuse hoonestusala määramine ning ehitusõiguse määramine üksik- või kaksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kooskõlas.
Detailplaneeringu järgi võib seni hoonestamata maaüksusele
kavandada ühe üksik- või kaksikelamu ning kuni 2 abihoonet. Elamu
maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m ja abihoonetel 6 m. Haavasalu tee 5 maaüksuse maksimaalne ehitusalune pind võib olla 540 m2.
Alates 11.04.2016. a kuni 11.05.2016. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku aleviku Männi tee 21 kinnistu (katastrinumber: 71801:001:0434) detailplaneering. Planeeringuala moodustavad
Männi tee 21 kinnistu ja osa Tamme tee maaüksusest. Planeeringuala
suurus on ca 6800 m2. Planeeringu eesmärk on kinnistu kruntideks
jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada Männi tee 21 kinnistu piires maaparandussüsteemi eesvoolukraavi ehituskeeluvööndit 25 meetrilt 10 meetrile. Detailplaneeringu järgi jaotatakse seni hoonestamata kinnistu kokku
kolmeks elamumaa krundiks, millest ühele on võimalik rajada ühe
kaksikelamu ja kuni kaks abihoonet, kahele krundile on võimalik rajada igaühele ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Kruntide täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 17,1 kuni 20. Elamute maksimaalne
kõrgus võib olla kuni 9 m ja abihoonetel kuni 6 m.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada detailplaneeringute kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Alates 28.03.2016 kuni 10.04.2016 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel
avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu
kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Vt.
http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine
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Kajamaal valminud jäätisesegu saab
jäätiseks koostöös Premia Tallinna Külmhoonega. Foto: ÕF Jätsu pildikogu

Kõige täpsem Saku valla ilmateade tuleb alates märtsist Kurtna kooli katuselt: millal päike
tõuseb, kui palju on tuulekülma, kui palju sadas viimase tunni jooksul, kust ja kui kõvasti
puhub tuul jne. Vaata www.kurtnakool.ee/index.php/kool/ilmajaam

Kurtnas avati ilmajaam ja
prinditakse õpetajaid
KRISTJAN SAAR, Kurtna kooli direktor

N

ii nagu elukestva õppe raamdokument ette näeb, astus ka Kurtna
kool järjekordse sammu digiõppe
maailmas – kooli katusel alustas veebruaris
tööd ilmajaam ning kooli 3D printerist väljusid esimesed katsetused.
Kas digiõpe ühe prioriteetse valdkonnana on õpetamises võluvits või lihtsalt täiendav abimees, seda näitab tulevik, kuid Kurtna kooli selle aasta ainetunni üks eesmärke
on just digiõppe laialdasem kasutamine.
Kui ühest küljest oleme koolis välja kuulutanud mobiilivaba koolipäeva, et hoida õpilaste vaim puhanuna ja värskena, siis teisest
küljest proovime läbi nutikate tehnoloogiliste lahenduste õpet mitmekesistada. Näiteks märtsis andsid neli Skype’i töötajat
koolis igaüks ühe oma valdkonda ja IT-d
tutvustava tunni.
Kooli ilmajaam asub kooli katusel ja on
ühenduses omalaadsete ilmajaamadega üle
maailma. Ilmajaama kaudu kokku kogutavate ja säilitatavate andmete hulk on väga
suur ja see võimaldab siduda omavahel
kokku ilmavaatlust, andmetöötlust ja matemaatikat. Rahvusvaheline võrgustik lubab
ilmavaatluse kaudu õppida inglise keelt.
Ilma jälgimine on osa loodusainete õpetusest. Samuti saab ilmajaama ära kasutada
isegi kehalise kasvatuse tundides, tehes põnevaid avastusi ja järeldusi ilma mõjust inimese füüsilistele saavutustele. Lasteaias
vaatleme ilma looduse tundmise ühe osana.
Kuna hindame maakoolina ka väga rahvakultuuri ja traditsioone, siis otsustasime
tehnoloogiat ja kultuuri omavahel lõimida.
Nii ongi järgmise õppeaasta uurimis- ja
loovtööde teemade hulgas näiteks vanarahva ilmaennustamine versus kaasaja il-

Just selline on 3D printerist väljunud
õpetaja Jürgen. Fotod:

mavaatluse jälgimine.
Ka 3D printer on koolis väga uus asi ning
õpetaja Timo alles astub õpilastega tehnoloogiatunnis esimesi samme. Järgmisel
veerandil on tehnoloogia õpetuses plaanis
3D disainimine. Alustatud on juba esimese
loovtöögagi, milleks on 3D printeri ja erinevate digiseadmete kasutusvõimalused. Õpilane uurib, millised seadmed omavahel
ühilduvad ja milliseid võimalusi nende
koos kasutamine pakub. Näiteks video konsooliga saab teha 3D skaneeringut, läbi erinevate arvutiprogrammide modelleerida ja
3D printerist välja printida kas või õpetaja
miniatuurse koopia.
Õnneks miniatuurne koopia ei asenda
veel pärisõpetajat ja meie koolis ei kao kuhugi pädev õpetaja, kes tunneb oma ainevaldkonda ja ei unusta, et vana hea klassikaline õppetöö tunnis on jätkuvalt tulemuslik ning digivahend on lisavahend õpilase
edukaks eluks ettevalmistamisel.

Õpilasfirma Jätsu
kitsepiimast jäätis
Õpilasfirma Jätsu koosneb kolmest ettevõtlikust sõbrast, kes otsustasid luua õpilasfirma, mis oleks silmapaistev, eriline ning
samas pingutust nõudev. Õpilasfirmat juhivad Benedikte Petrutis ja Katarina Kaleininkas Tallinna 21. koolist ning Henri Petrutis Saku gümnaasiumist. Mõte teha kitsepiimast jäätist tulenes sellest, et meie õpilasfirma liikmetel on kodus olemas kitsed
ning meil oli soov teha midagi täiesti uut.
Õpilasfirma Jätsu toodab kitsepiimast
kodumaiste maitsetega naturaalset jäätist.
Kasutame vaid Eestist kätte saadavat toorainet. Jäätise tegemiseks vajalikke tooraineid ostame Eesti pere- ja väikeettevõtetelt.
Jäätis koosneb umbes 50% kitsepiimast ja
lisaks kasutame ka lehmapiima rõõska
koort ning osalise suhkruasendajana mett.
Jäätiste maitsevalikusse kuuluvad hetkel
vanilli-, õuna- ja aroonia-õuna maitseline
jäätis. Katsetame pidevalt ka uute maitsetega, hetkel on arendusfaasis mustsõstar,
vaarikas ja jõhvikas. Oma jäätise retsepti
arendasime välja koostöös Eesti Maaülikooliga ning toodame hetkel koostöös Premia Tallinna Külmhoone AS-ga. Jäätisesegusid valmistame aga kodus, siinsamas
Saku külje all Kajamaa külas.
Meie põhieesmärk on jääda kodumaiseks ja eestipäraseks, kasutades just eestlastele tuttavaid maitseid, mis on pärit puhtast loodusest. Meie jäätised on mõeldud
neile, kes soovivad traditsioonilise lehmapiimabaasil tehtud jäätise kõrval proovida
midagi uut ja huvitavat.
Jäätist saab osta, kirjutades meie Facebooki Jätsu, meilile jatsujaatis@gmail.
com või helistades 5662 3831. Tegemistest
loe blogist jatsujaatis.wordpress.com.
JÄTSU MEESKOND
Kavas on avada Sakus toidupood, kus oleks
müügil omatehtud toodang.
Et kaubavalik poes võimalikult rikkalik oleks,

kutsun kõiki isetegijaid üles oma
toodangust teada andma.
Võtan müüki hoidiseid, juustu, koduveini,
leiba jm toidukaupa. Raigo, tel 56 951 441
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Lukas ja Paul –
üheks aastaks
sakukad
EVELIN KÜBERSON

S
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aku Valla Noortekeskuses
alustasid sel aastal vabatahtlikku tööd kaks noormeest – leedulane Lukas ja
sakslane Paul. Noormehed jäävad meie keskustesse Sakus ja
Kiisal terveks aastaks, lüües
kaasa tegevustes ja ürituste korraldamistes. Kumbki neist ei ole
varem Eestis käinud, kuid nad
on huvitatud meie kultuuri ja
traditsioonide õppimisest.
Varem on vabatahtlikud eestlaste kohta kuulnud erinevaid
jutte, näiteks seda, et oleme väga kinnised ja ühtlasi aeglased.
Lukas tõi välja, et eestlased pidid rääkima aeglaselt ja tegema
pause sõnadesse, kus esineb
kaashäälik täishäälikute vahel.
Küll aga tunnistas ta, et ei ole
sellist aeglast rääkimist tähele
pannud ja me ei erinevat eriti
leedulastest.
Mõlemad vabatahtlikud taht-

Vabatahtlikud Lukas (22) ja Paul (19). Foto: Aivo Tammela

sid koolipõlves saada hoopis arheoloogiks ega näinud sugugi
ette end töötamas noortega. Täna huvitab Pauli veel ajalugu ja
Lukas otsib oma kindlat suundumust. „Ilmselt saab see olema
midagi, mis on seotud noortega,“ lisas ta.
Vabatahtlikud saabusid noortekeskusesse veebruari alguses.
Lukas ja Paul on tõdenud, et
esimesed nädalad on möödunud

suurepäraselt, nii töötajate kui
ka noortega on saavutatud hea
kontakt. Erilist rõõmu valmistab neile fakt, et Saku valla noored ja ka täiskasvanud räägivad
väga heal tasemel inglise keelt.
Lukas tõdes, et Leedus räägivad
keskealised inimesed inglise
keelt vähe. „Paremini räägivad
ainult need, kellel seda reaalselt
tööl iga päev vaja on,“ ütles ta.
Märtsist alates käivad Lukas

ja Paul keeltekoolis eesti keele
kursusel, kuid iseseisvalt tegid
nad keeleõppega algust kohe.
Lukas tervitab Saku noortekeskuses kõiki saabujaid rõõmsalt
„Tere“ või „Tervist“. Koolis tutvustas ta ennast juba eesti keeles
ja oma sõnutsi saab ta aru ka
lihtsamatest küsimustest.
Lisaks keelele soovivad vabatahtlikud siin oleku ajal muutuda iseseisvamaks, tutvuda
siinse kultuuri ja süsteemiga
noorte valdkonnas. Saksamaal
juhivad noortekeskusi koolid,
sellist individuaalset lähenemist
ja noortega tegelemist nagu
Eestis seal ei olevat. Lukas on
huvitatud ka toidutegemise õppimisest, näiteks vastlakuklite
valmistamine pärmitaignast on
tal juba selge.
Esimesed tegevused noortekeskustes on juba vabatahtlike
juhtimisel toimunud. Alates
septembrist algavad ka algajate
keelekursused nii leedu kui saksa keeles.
Vabatahtlikud on siin projekti „Create Your World“ raames,
mida koordineerib Eesti Avatud
Noortekeskuste ühendus ja toetab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist.
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Kaks presidendipaari korraga

E

esti Vabariigi 98. sünnipäeva tähistasid nii Nõlvaku kui Päikesekillu
lasteaed piduliku üritusega, kus
aukohal oli laste seast valitud
presidendipaar.
„Valmistume Eesti sünnipäevaks juba varakult – nii õppimine kui mängud on enne 24.
veebruari seotud Eestimaaga,“
ütles Nõlvaku lasteaia õpetaja
Eliko Tippi. Koolieelikud korraldasid oma rühmades presidendi ja presidendiproua valimised. Kandideerida said kõik
rühma lapsed. Laste arvates sobib presidendiks tark, julge,
sõbralik ja heasüdamlik laps.
Just selliste omadustega on
poiss Alexander, kelle valisid
Õnneseente rühma lapsed presidendiks salajasel hääletusel.
Presidendiprouaks valiti Naerulindude rühma Piia, keda lapsed

iseloomustasid kui abivalmis,
head ja lahket tüdrukut.“
Nagu pärispresidendi vastuvõtt algas ka Nõlvaku lasteaias
sünnipäeva tähistamine kätlemistseremooniaga. Presidendipaar ootas lasteaia pidulikult
ehitud saali kõiki lasteaia lapsi
ja töötajaid. Rõõmsat meeleolu
lisas peojuht liikumisõpetaja
Meelis, kes tutvustas sisenevaid
külalisi rühmade koostatud iseloomustuste alusel. „Mõned kirjeldused olid lausa luulevormis
– tublid, tragid oleme, kõike
hästi oskame!“ tõi õpetaja näite.
Seejärel pidas president kõne
ja õnnitles külalisi Eesti Vabariigi 98. aastapäeva puhul.
Hümni laulmisele järgnes kontsert, kus esinesid kõik lasteaia
rühmad laulu ja tantsuga ning
presidendipaar sai avavalsil näidata oma rütmikategevuses

Nõlvaku lasteaia presidendipaar avavalsil. Foto: lasteaia pildikogu

omandatud oskusi. Ühelt korralikult vastuvõtult ei puudunud
ka suupisted – laste valmistatud
kurgileivakesed, mis maitsesid
peolistele imehästi.
Hilisemast vestlusest laste ja
nende vanematega tuli Tippi sõnul välja, et niimoodi mänguliselt Eesti Vabariigi sünnipäeva
tähistamine oli lastele elamusterohke ja eriline. „Nüüd vaatavad
lapsed televiisorist presidendi
vastuvõttu kindlasti teise pilguga,“ ütles ta.
Eesti Vabariigi aastapäeva
Päikesekillu president autasutab tädi Marget, kes hoolitseb, et lastel
oleks voodites alati puhtad linad. Fotod:

Ka Päikesekillu lasteaia Eesti Vabariigi sünnipäeva hommik
algas piduliku kontsertaktusega, mille oli ette valmistanud
kooli minejate rühm. Aukohal
istus presidendipaar, kelle kõrval olev mustas ülikonnas teadustaja juhatas sisse vallavanem
Tiit Vahenõmme tervituskõne.
Ametlikule osale järgnes
kontsert, mis oli pikitud Eesti
kohta käivate tarkustega, nagu
Eesti rahvuslipp on sinimustvalge, Eesti rahvuskivi on paekivi,
Eesti pikim jõgi on Võhandu
jpm. Aktuse lõpuks sai iga laps
sinimustvalge kompveki ning
pidu jätkus rühmades. Enne veel
jagas aga president medaleid

lasteaia tublidele töötajatele,
neile, kes laste põlvi aitavad
plaasterdada, kes head süüa teevad või linu puhtaks pesevad ja
asju terveks teevad.
Terakese lasteaias käis Eesti
sünnipäeva ja alanud merekultuuri aasta puhul külas Eesti mereväebaasi ülem kaptenleitnant
Indrek Hanson. Lapsed said teada, millised laevad merel võivad
sõita, miks jääkarud pingviine
ära ei söö, kust tulevad tuuled ja
palju muud. Lõpuks pani kogenud kapten lastest kokku laeva
meeskonna ning tehti ühispilt.
Kaptenleitnant Indrek Hanson
moodustas Terakese lastest
laevameeskonna.

eel käisid Nõlvaku lasteaia koolieelsed rühmad, Naerulinnud ja
Õnneseened, aga õppekäigul
Riigikogus. Lapsed said näha
nii Riigikogu töösaali, kus arutletakse tähtsate seaduste üle, kui
ka valget saali, milles toimuvad
pidulikud vastuvõtud. „Nad
said teada, et seadused on reeglite kogumikud, mis kehtivad
Eestis kõigile inimestele. Lastele tutvustati ka ausate valimiste
põhimõtteid, mida nad said hiljem lasteaias presidenti valides
kasutada,“ vahendas õpetaja.
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Esimene esietendus
uues majas
4. märtsil avanes Kiisa vabaajakeskuses esimest
korda eesriie teatripublikule – Kiisa näitetrupp
etendas Ray Cooney komöödia „Pereringmäng”
ainetel lavastaja Marianne Õuna seatud etendust
„Mängime pere ringi”. Janti jagus pea kaheks ja
pooleks tunniks ning avatud oli ka teatri puhvet
koogi ja konjakiga. Au tegijatele, kes selles suures tegelaste hädavalede ja ümberkehastumiste
jadas suutsid järge pidada, suhete sasipuntra lahti
harutada ja lõpuks hoopis paremini kokku sõlmida. Meeskonnatunne oli trupil tugev ning üheskoos ja üksteist toetades purjetati õnneliku lõpuni. Publiku toodud rohked lilleõied näitlejatele
näitasid, et teatrilava ja oma näitlejad on Kiisale Suhete sasipundart harutavad (vasakult) Agu Kötsi, Anu Altmets, Steven Martin Suits,
väga oodatud. Etendust mängiti täissaalile.
Marianne Rande, Tarmo Leisalu, Eda Piirimaa. Komöödias lõid kaasa veel Andrus Kotter,
Uuesti on etendus samal laval 29. aprillil.
Mariann Talumees, Rita Bergmann, Arvo Rander ja Tarmo Raid. Foto:

Saku klassikatähed raadiomajas
Kui Saku Muusikakool pea 40 aastat tagasi 8 õpetaja ja 68 õpilasega tegevust alustas, siis vaevalt
osati tookord arvata, et ühel kevadisel pärastlõunal esinetakse raadiosaates. Nõnda juhtus 16.
märtsil, kui Klassikaraadio Klaveritoas oli muusikaõppuritel raadiokuulajatele valmis pandud
muusikaline külakost. Suurepärases kavas leidis
igaüks midagi sobivat – repertuaaritelg ulatus barokiajastu hittidest tänapäeva džässmuusikani.
Saku Muusikakoolis on võimalik õppida üle 10
muusikainstrumendi, kontserdil oli esindatud 7
klassikalist instrumenti ja paras peotäis rahvamuusikapille. Igati südi esinemine kinnitas kontserdisarja „Klassikaraadio kutsub külla“ peamist
eesmärki – muusikat õppida on tore, see annab
eluks vajaliku enesekindluse ja armastuse muusika vastu. Saku Muusikakooli pere esindas end
igati väärikalt ning arvatavasti sirgub mõnigi
suurte lavade artist just selle kooli seinte vahelt.
Muusikakooli rahvapilliansambel küttis kired üles. Foto: Marge-Ly Rookäär
MARGE-LY ROOKÄÄR, raadiotoimetaja

Huvikeskus pidas tähtpäevapidu

15 tegevusaasta täitumist suure
retropeoga tähistanud Saku huvikeskus võttis vastu õnnitlusi ja
andis valikrühmade esinemiskavaga läbilõike huvitegevuse võimalustest. Sünnipäevapeo tipphetk oli torditseremoonia - 15-l
tordil süütasid naisansambli laulu saatel küünlad ringijuhid ja
külalised, nende seas huvikeskuse esimene juhataja Aivi Lintnermann ja omaaegse rahvamaja
juhataja Eda Arulaid. Pidulised
tõi tantsupõrandale Marju Länik, trikke tegi mustkunstnik.
Saku rahvamajast välja kasvanud huvikeskus pakub täna tegevust igas eas tantsu-, laulu- ja pillimänguhuvilistele ning kunstija käsitööinimestele, korraldab
kursusi-koolitusi ja pidusid.
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KINOMUTI UUDISED
Viimane Sakus linastunud eesti mängufilm „Ema“ tõi meie
vallamaja kinosaali juba 65
inimest, kel oli võimalik pärast
filmivaatamist kohtuda peaosatäitja Tiina Mälbergiga ja
uurida filmitegemise telgitaguseid. Selle hooaja lõpetame
aga 17. aprillil kell 17 taas uhiuue eesti filmiga „Perekonnavaled“. Koht endiselt Saku
vallamaja II korruse saal. Pilet
2 eurot õpilastele
ja pensionäridele, 3 eurot ülejäänutele. Kino
peab saama!
KINOMUTT

Toortordi tegemise
praktiline koolitus
Saku huvikeskuses
11. aprillil algusega kell 18.30
viib toitumisnõustaja Kadri
Põlder huvikeskuses (Teaduse
1, III krs) läbi toortordi valmistamise töötoa. Koolituse
osalustasu on 17 eurot. Kohtade arv on piiratud! Vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil kadri@foodini.ee. Lisainfot
saab telefonil 5667 9228 ja
www.sakuhuvikeskus.ee/
kursus-koolitus. Huvikeskus

Koolituspäev tulekul
Saku Diabeetikute Seltsi 28.
märtsi koolituspäeval algusega
kell 11 Saku päevakeskuses
tuleb külla Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm. Kõik huvilised oodatud! AINO KIIVER

MÄRTS-APRILL EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES
N 24.03 kl 18 Suure neljapäeva
jumalateenistus ja osadusõhtu
R 25.03 kl 15 Suure reede jumalateenistus
P 27.03 kl 11 Ülestõusmispühade
perepäev Teaduse 1
P 27.03 kl 15 Ülestõusmispüha
jumalateenistus
L 02.04 kl 11 Tüdrukute klubi
P 03.04 kl 15 Jumalateenistus
P 10.04 kl 13 Pühapäevakool
P 10.04 kl 15 Noortejumalateenistus
K 13.04 kl 18 Piiblitund: Tähendus
sõnade taga
P 17.04 kl 15 Jumalateenistus
L 23.04 kl 18 Noorteõhtu
P 24.04 kl 13 Pühapäevakool
P 24.04 kl 15 Perejumalateenistus
K 27.04 kl 17 Palveõhtu
Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik
Koguduse koduleht: saku.eelk.ee

Elukaar tähistas pidupäeva koos moldaavia laulu- ja tantsuansambli Bukuriaga. Foto: Maie Krestinov

Elukaar tähistas Eesti Vabariigi sünnipäeva
LY MADISSOON

S

ünnipäevale kohaselt olid
vabariigi aastapäeva puhul
ka Elukaare lauad pidulikult kaetud ning ehitud rahvuslipukestega ja põlevate küünaldega, mis tekitas igas tulijas otsekohe erilise tunde – pidupäeva tunde. Selliselt päevalt ootad
ikka midagi erilist ja seda oli ka
meie juhatus koosviibimise kavandamisel arvestanud. Olime
külla kutsunud moldaavia laulu- ja tantsuansambli Bukuria,
mida juhendavad Efrosinia Grudacheva ja Alice Saal. Lauluansambel on tegutsenud juba 15

aastat, tantsijad on koos käinud
5 aastat. Nad esindasid MTÜ
Norokit, Eesti Moldaavia Kultuuriseltsi.
Kuulajaid võlusid kohe nende väga kaunilt tikitud rahvarõivad ja artistlik esinemine. Laule
oli väga eriilmelisi, nii nukraid
rahvalaule kui ka huumoriga
vürtsitatud palasid. Moldaavlaste lõunamaist temperamenti oli
kõige rohkem tunda nende rahvatantsudes, mille särtsakust
saime imetleda. Moldaavlaste
trio aga esitas puhtas eesti keeles Raimond Valgre ,,Saaremaa
valsi“. Kontserdi lõpus tõmmati
kaasa kogu publik, kes pandi

tantsima meie oma tuntud rahvatantsu „Oige ja vasemba“.
Igatahes oli see külalistel ilusasti selgeks õpitud, näidates sellega oma austust meie rahva vastu.
Ansamblite koosseisus oli ka
paar eestlast, kuid eesti keeles
sai ka teiste esinejatega jutud
räägitud. Imetlust väärib nende
pühendumine hoida võõra rahva
hulgas elus oma kultuuri. Koosviibimine lõppes jalakeerutusega, kus initsiatiiv kaldus külaliste poolele. Meie vähesed mehed
olid juba tantsupõrandale
kutsutud, enne kui naised sellest
arugi said. Rõõmu ilusast hommikupoolikust jätkus kõigile.

Nägusad näputööd näitusel
Kui sügaval nõukogudeajal olid
Sakus populaarne kodundusklubi ja selle korraldatud suured
näitused, siis nüüdki tehakse
vallas ilusat näputööd, kuid isetegijad on kodudes laiali. Vallavalitsus otsustas aga ise tehtud
asjad kokku koguda ja vabariigi
aastapäevaks käsitöönäituse
korraldada (vaata galeriid Saku
vallavalitsuse Facebooki lehelt).
Nii saigi nädal aega Kiisa vabaajakeskuses vaadata, mida
kõike Saku vallas elavad inimesed oma kätega teha oskavad
ning nii mõnestki esemest saab
vallavalitsuse meenena Saku
valla visiitkaart. Mai keskpaigas
rändab näitus aga edasi Rootsi
kuningriiki Strängnäsi, et meie

sõprusvalla elanikele nende kevadpäevadel silmailu pakkuda.
Kel veel midagi ilusat isetehtut ette näidata, andke sellest
teada vallavalitsuse kultuuri-,
spordi- ja noorsootööspetsialist
Anne-Ly Suvile annely.suvi@
Riina Maituse viltimis- ja Lembit
sakuvald.ee.
Leisalu puutööd. Fotod:
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Saku vald tõi koju
medaleid ja koha
esikolmandikus
27.- 28. veebruaril toimusid 24.
Eesti valdade talimängud Põlvamaal, kus meie valda esindasid
vallavanema kõrval mäe- ja
murdmasuusatajad ning korvpallurid. Läks väga hästi! Mäesuusatamise vanuseklassi võidu
tõid koju Karoliina Vahenõmm
ja Siim Paalo, Kristiina KõllGrünbergi saagiks oli hõbedane
medal. Kokkuvõttes oleme kolmas vald mäesuusatamises kogu
Eesti arvestuses. Murdmaasuusatajadki tegid edusamme, tõustes mullusega võrreldes kolm
kohta, kokkuvõttes saavutati 12.
koht. Hõbemedali tõi murdmaarajalt M50 klassis Tarmo Selde.
Korvpallurid viskasid nii palju korve, et koos Saue ja Tabivere ja Antslaga platseeruti 17.-20.
kohale. Juhtide võistlusel sai
meie vallavanem Tiit Vahenõmm
hõbedase teise koha. Eriti hästi
õnnestusid noole- ja vildivise!
Arvestust peeti suurte ja väikeste valdade osas eraldi ning
Saku tulemuseks oma võistlusklassis ehk 38 suure valla seas oli
lõppkokkuvõttes 12. koht. Kui
järgmisel aastal kabetajad ja maletajad ka kampa saaks, võiks
punktiskoori veelgi kasvatada.

Saku Suusapäev 2016
LAURA VIIROJA

S

aku Kolmik alustas oma
14. hooaega ja nagu juba
tavaks saanud, toimus esimene etapp – suusatamine–24.
veebruaril Saku terviseradadel.
Viimased kaks aastat on suusapäev lumepuuduse tõttu ära jäänud ning seegi kord oli ürituse
toimumine viimase hetkeni lahtine. Õnneks siiski oli Eesti Vabariigi aastapäeval kohev lumevaip maas ning suusarajad suurepärased. Korraldajad otsustasid väikse muudatusena võrreldes varasemaga viia üritus läbi
suusamaja juures olevatel radadel, et kasutada ära ka valgustatud suusaradade pikendusena
olevaid mägesid.
Osalejaid oli stardijoonel
144, kellest lapsi 57 ning täis-

kasvanuid ja noori 87. Suurepärase päevajuhi Anthony Endeni
stardipaugu järel startisid lapsed
kolmes ühisstardis ning läbisid
500 m. Kõik said autasuks väikse meene tubli osavõtu eest.
2,7 km distantsile lähetati
eraldistardist noored I ja noored
II vanusegrupid ning M55 ja
N50 vanusegrupid. N, M, M40,
N35 vanusegrupid startisid kõik
juba 8,1 km distantsile. Pärast
võistlust said kõik osavõtjad
end kosutada puljongi ja pirukaga kohapeal ning nautida veemõnusid ujulas. Kohtumiseni
11. juunil Saku jooksupäeval.

Võitjad
Neidude I vanuseklassis Hanna
Heinsaar, neiud II Karin Kasak, noormehed I Henry Grünberg, noormehed II Herlent
Krik, N-põhiklassis Merike
Meriküla, naised N35 – Sirli
Metsamäe, naised N50 – Marika Ruberg, M-põhiklass –
Siim Vinter, mehed M40 –
Risto Roonet, mehed M55 –
Jüri Pokk. Õnnitleme!
Võitjatele panid auhinnad
välja Pizzakiosk, Premium7,
Saku Õlletehas, Home4You,
Salva Kindlustus, Saku Vallavalitsus.

Suur tänu vabatahtlike pealikule Maicken Lokotarile ning
tema meeskonnale Kristen Raska, Berit Schmidt, Olari Oja,
Marina Lõhmus, Marge Anijärv, Heli Kaselaan, Tarmo Selde,
Arne Zirk, Anne-Ly Suvi ja Eda Esperk.

Saku Pruulikoda
on 25. märtsil avatud ja
ootame kõiki külla.
Menüüst soodustus -15%
8. aprillil Pruulikojas
Mait Maltis

Saku kevadjooks tulekul
REIGO LEHTLA, MTÜ Saku Maraton
http://sakumaraton.wix.com/jooks
9. aprillil leiab aset Saku pikamaajooksude sarja teine osavõistlus –
Saku kevadjooks. Nii nagu mullu esimest korda korraldatud Saku
maratoni ja Saku sügisjooksuga, on selgi korral tegemist esimest
korda toimuva üritusega.
Ka kevadjooksul saab igaüks valida omale jõukohase distantsi
ning startida kas klassikalisele 10 km distantsile, poolmaratonile
või joosta läbi täispikk jooksumaraton 42 km. Võistluskeskus asub
Saku spordikeskuses ja süüa saab pärast jooksu Saku Pruulikojas.
Eelregistreerimine jooksule lõpeb 3. aprillil. Kes ise joosta ei jaksa
või ei saa, aga tahaks siiski kodusest spordipeost osa saada, võib
tulla appi vabatahtlikuna. Kõige lihtsam meetod juhendi ja registreerimisinfo üles leidmiseks on trükkida Google’isse Saku maraton. Teretulnud on ka koostöö- ja sponsorluspakkumised!

 Lapsed läksid 500 meetri pikkusele rajale kolme ühisstardiga.
 Eve Kitvel, Sirli Metsamäe, Maret Kasterpalu - N35 distantsi esitrio
sättis end pildistamiseks pjedestaali kõrgeimale pakule. Fotod:

Tasuta autojuhi koolitus
4. aprillil toimub Saku vallaraamatukogu saalis (Teaduse 1)
tasuta koolitus „Väärikas mootorsõidukijuht“, mis on hea
võimalus värskendada oma liiklusteadmisi ja -oskusi!
Täiendkoolitusele on oodatud juhid, kes:
 on 60aastased ja vanemad;
 omavad B-kategooria juhiluba;
 juhivad autot vähemalt iga nädal;
 omavad kehtivat tervisetõendit sõiduki juhtimiseks.
Koolitus toimub kahel päeval: 4. aprillil teooria ning 5.-8. aprillini
praktiline sõit. Teemad on: liiklusseaduse muudatused,
ökonoomse sõidu võtted, perearsti nõuanded, igapäevased
sõidud ja riskid jm. Soovi korral saavad koolitusel osalejad läbi
sõita raskesti mõistetavaid liikluskorralduslahendusi.
Kohtade arv on piiratud. Koolitus on tasuta ning sisaldab
toitlustust. Koolituse korraldab Maanteeamet koostöös Saku
Vallavalitsuse ja Põhja Prefektuuriga.
Täpsem info ja registreerimine hiljemalt 1. aprilliks telefonil
611 9353 või 507 8232 või meili teel eve-mai.valdna@mnt.ee
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Jäätmete põletamise ohtudest
ja nõuetest Saku vallas
Saku valla jäätmehoolduseeskirja 18. veebruaril 2016 tehtud muudatus keelab
jäätmete põletamise väljaspool vastavat jäätmeluba või ohtlikke jäätmete
käitluslitsentsi omavat ettevõtet. Küttekoldes võib loata põletada ainult
immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit ja kartongi. Kõikide
muude jäätmete (sh ka aia- ja haljastusjäätmete) põletamine on keelatud!
Jäätmeid tuleb nõuetekohaselt käidelda kõigis majapidamistes ja ettevõtetes, aia- ja
haljastusjäätmed tuleb komposteerida kas
oma kinnistu piires või ära anda Saku jäätmepunkti. Tuletame veel meelde, et jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumine on väärtegu, mille eest on ette nähtud rahatrahv eraisikule kuni 200 trahviühikut (1 trahviühik
on 4 eurot) ja juriidilisele isikule kuni 20
000 eurot.
Prügi põletamine taandub müütidele –
kui vanasti põletati prügi ahjus ja lõkkes,
siis järelikult võib seda teha ka nüüd. Tasub
aga meeles pidada, et aastakümneid tagasi
olid jäätmed oluliselt teistsugused. Kõike,
mis võtab ahjus tuld, ei tohi sinna siiski
panna. Uuringud ei ole küll andnud piisavat
selgust, mida täpselt ja millistes kogustes
kodus põletatakse, kuid võib oletada, et
alates paberist ja kilekottidest kuni üldse

kõigeni, mis põleb. Ahi ei ole prügikast!
Samuti ei tohi lõke olla jäätmemahuti,
kuhu kõike võib visata, mis tuld võtab. Sageli põletatakse lõketes just aia- ja haljastusjäätmeid, mis ei ole aga sugugi ohutu tegevus nagu sageli arvatakse. Kes tahaks
veeta päeva aias, kui õhus levivad toss ja
ving tekitavad iiveldust, ajavad pea valutama, rääkimata veel sissehingatavatest kahjulikest ühenditest?
Suures koguses pakendite ja plastide põletamine, seda just madalal temperatuuril,
nagu lõkkes, seab ohtu sinu ja su naabrite
tervise. Plastide mittetäielikul põlemisel
paiskub õhku lausa mürgikokteil, mis sisaldab ka vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks
tekivad nii dioksiinid, mis on üks mürgisemaid ühendeid, mida inimene on suuteline
tekitama – ja seda just kodusel jäätmepõletusel. Jäätmepõletustehases põletatakse

Saku valla
jäätmepunkti
haldab
Ragn-Sells AS

seks. Juriidilistelt isikutelt jäätmeid vastu ei
võeta. Saku jäätmepunkt aadressil Tehnika
tn 10 on avatud teisipäevast reedeni kella
10-18ni ja laupäeviti kella 10-15ni. Pühapäeval ja esmaspäeval ning riiklikel pühadel on jäätmepunkt suletud.
Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid võetakse eraisikutelt vastu tasuta,
kusjuures ühelt isikult võetakse:
 lahusteid kuni 20 kg korraga;
 luminestsentslampe (terveid) kuni 10 tk
korraga;
 ohtlikke aineid sisaldavaid värve, trükivärve, liime ja vaiku 50 kg korraga.
Ravimid ja süstlad viia lähimasse apteeki.

Jäätmepunkti haldaja konkursi võitnud ja
märtsikuu alguses lõpuks vajalikud load
saanud Ragn-Sells AS on ennast Tehnika tn
10 asuvasse Saku jäätmepunkti juba sisse
seadnud. Saku valla jäätmepunkt on mõeldud Saku valla elanike ja eraisikute, kes
omavad Saku vallas kinnisasja, teenindami-
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Tehnika 10

Lisaks ohtlikele jäätmetele saab Saku
valla elanik ja kinnisasja omanik jäätmepunkti tasuta ära anda: töötlemata puidu,
metalli, kive ja betooni, vanu rehve (sh veoauto- ja väiketraktori rehve) 8 tk korraga,
lehtklaasi 100 kg korraga, elektroonikajäätmeid, paberit ja pappi, segapakendit, klaaspakendit, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid kuni 0,80 m3, bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid kuni
0,80 m3, tekstiili ja rõivaid kuni 0,40 m3.
Ehitus- ja lammutussegaprahi üleandmise hind on küll kõrge, kuid seda enam peaks
jäätmevaldaja oma ehitusprahti sorteerima:
paljusid eraldi sorteeritud jäätmeliike saab
anda üle tasuta. KERLI LAUR

Saku valla elanikelt või kinnisasja omanikelt
vastuvõetavate taaskasutatavate jäätmete nimistu
koos hindadega (sisaldab käibemaksu):
Jäätmeliik

Saku alevik

jäätmeid rangete keskkonnanõuete alusel,
lisaks puhastatakse suitsugaasid kõrgtehnoloogiliselt ja seiratakse heitgaaside kvaliteeti. Nende nõuete täitmisel on põletamine
ohutu. Oma kodus keegi selliseid tehnilisi
tingimusi täita ei suuda. Koduses küttekoldes ja lõkkes ei ole temperatuur stabiilne,
kontrollitav ega piisavalt kõrge jäätmete
täielikuks põlemiseks, mistõttu eralduvad
ohtlikud ühendid.
Põlemisest tekkivad ühendid tõusevad
õhku ning langevad taas maapinnale. Seda
hingavad sisse nii täiskasvanud, lapsed kui
loomad. Mürgiga saavad kaetud ka puud,
põõsad ja muud taimed. Koduaias prügi põletades katame ohtlike ainetega ka maasikad ning õunad, mida me kõik aiast korjatuna süüa armastame.
Põletamisel tekkivaid keemilisi ühendeid iseloomustab suur vastupidavus füüsikalistele ja bioloogilistele teguritele. Need
lagunevad väga aeglaselt mullas, eriti külmas kliimas. Lagunemisaeg elusorganismis
võib olla rohkem kui aastakümme. Saastunud setetest ja mullast võivad ohtlikud
ained uuesti keskkonda sattuda. Organismi
jäävad need samuti pikaks ajaks püsima.
Ainevahetuse käigus tekkivad produktid on
sama püsivad ja ohtlikud kui kemikaal ise,
mistõttu võtab aine kadumine organismist
erakordselt palju aega.
KERLI LAUR, keskkonnakaitse inspektor

Hind €

Ehitus- ja lammutussegapraht (1 m3)
84,00
3
Suurjäätmed (1 m )
1,20
3
3
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed üle 0,80 m (1 m )
0,01
Pinnas ja kivid ning muud bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed üle 0,80 m3 (1 m3)
0,01
3
3
Tekstiil ja rõivad üle 0,40 m (1 m )
0,01
3
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (sh eterniit) (1 m ) 120,00
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MIS JUHTUS
Põhja prefektuur
28.02 teatati, et Sakus Tiigi tänaval seisnud sõiduautost on varastatud automakk ja subwoofer.
Esialgne kahju on 450 eurot.
6.03 teatati, et Männiku külas
asuvast hoonest on varastatud
akusid. Esialgne kahju on väljaselgitamisel.
7.03 teatati, et Saku vallas varastati eraisiku krundilt metsa. Esialgne kahju on 5000 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
19.02 kell 23:19 - tulekahju Saku
alevikus Tiigi tänaval.
20.02 kell 13:26 - tulekahju hoones Laagri alevikus Hoiu tänaval.
22.02 kell 21:44 - tulekahju hoones Nabala külas Kuldnoka teel.
28.02 kell 15:39 – tulekahju hoones Saku alevikus Tuule tänaval.
9.03 kell 02:18 – liiklusõnnetus
Tallinna ringteel Tammemäel.
10.03 kell 02:19 - tulekahju hoones Sauel Viigimarja tänaval.

IN MEMORIAM

Mis tulema peab - see tuleb.
Kel saab otsa aeg - see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.

Märtsikuu keskpaigast on taevas üks täht juures. Aga enne
seda on möödunud aastad, kui Oskari tegemised ja
toimetamised on kuulunud meie külaelu igapäeva juurde.
Ilma Sinuta ei möödunud ühtegi sündmust, olgu selleks
tähtpäev, matk või tõsine töötegu talgutel. Sinu soe
käepigistus tõi päikese välja ka pilvisel päeval ja alati leidus
Su tervituses mõni vahva ütlus, mis suu naerule vedas.
Sinu teekond lõppes kasemahla voolamise aegu...
Oskar Leidmaad mälestab Metsanurme külarahvas

Avaldame sügavat
kaastunnet
Peeter Leidmaale
isa

„Issand hoiab su minemist ja su
tulemist nüüd ja igavesti.” (Ps 121,8)

Avaldame kaastunnet
sugulastele

SALME PAHKI
lahkumise puhul.
Leinab EELK Saku Toomase
koguduse pere
Südamlik kaastune
Helvi Puströmile õe

LAINE TAALI
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
taimekaitse osakonnast
Mälestame head naabrit

LINDA VÄLJAOTSA
Südamlik kaastunne
omastele ema, vanaema ja
vanavanaema kaotuse puhul.
Kurtna tee 42 elanikud

Avaldame kaastunnet
Peeter Leidmaa perele
kalli isa

OSKAR LEIDMAA
kaotuse puhul.
Premium 7 ja Mark Oil OÜ

OSKAR LEIDMAA
surma puhul.

Saku Pensionäride Ühendus
Elukaar mälestab oma
kauaaegset aktiivset liiget

Saku Vallavalitsus
Saku Vallavolikogu

OSKAR LEIDMAAD

KUULUTUSED
Ostan maja, majaosa või
korteri Saku vallas. 5598 7456
Puumarketi Männiku osakond
pakub tööd ehituspuidu lattu
müüja-tõstukijuhile. Lisainfo
tel 501 2130, e-post raivo@
puumarket.ee

OSKAR LEIDMAA

Siiras kaastunne Peeter
Leidmaale isa

OSKARI
surma puhul.
Kurtna Volleklubi

Südamlik kaastunne
Asta Milsaarele kalli õe

Avaldame kaastunnet
omastele.
Juhatus
Tulge minu juurde kõik, kes olete
vaevatud ja koormatud, ja mina
annan teile hingamise! (Mt 11,28)

Meie siiras kaastunne
Asta Milsaarele õe

ELVIINE LELOVI
lahkumise puhul. EELK Saku
Toomase koguduse pere

Head ja armast tädi

ELVIINE

ELVIINE LELOVI

kaotuse puhul.
Ansambel Vilistlased
juhendajaga

mälestab
Sirle perega

12.01.1933 - 18.02.2016

Avaldame sügavat kaastunnet
Liivile, Sigrele ja Sirlele
peredega kalli ema, vanaema
ja vanavanaema

Südamlik kaastunne
Liivile, Sirlele, Sigrele
kalli ema, vanaema,
vanavanaema

LAINE TAALI

LAINE TAALI

kaotuse puhul.
Angeelika ja Gunnar peredega

kaotuse puhul.
Helvi ja Jüri
Üks tee on käidud,
üks süda on vaikinud

Avaldame sügavat
kaastunnet lastele ja
lastelastele peredega kalli

Mälestame kauaaegset
külaelanikku

LINDA VÄLJAOTSA

LINDA VÄLJAOTSA

kaotuse puhul.
Talvi ja Hilja

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Kurtna külarahvas

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!
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Turu parim hind! Tel 5670 3447
Õunapuude hooldus- ja
noorenduslõikus. Tel 510
6830, aednik Lembit Lennuk
Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476,
e-mail: ehitus@miltongrupp.ee
Paigaldan epopõrandaid
(garaažid, terrassid, saunad,
abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee!
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Litsenseeritud korstnapühkija pakub teenust. Tellimine
telefonilt 5877 1665 või e-post
info@puhaskolle.ee
Välistrasside ehitus: ÜVK
liitumised ja ehitusprojektid,
santehnilised sisetööd. Liiva,
haljastusmulla, killustiku müük.
Geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked. Ekskavaatori- ja
kalluriteenused. 5850 4300
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
Loomasõnnik 7 t - 150 €, 15 t
– 220 €. Muld, killustik, liiv.
Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee
Küttepuude sooduspakkumine! Telli varakult ja võidad hinnas! Tel 600 5323, 5192 2723
Hakkemeister
Müüa puitbrikett al 128 € /
1000 kg, pellet premium 8 ja 6
mm, kaminapuud kotis,
turbabrikett, tel 5692 4924,
www.leilibrikett.ee
Müüa saetud lõhutud küttepuud. Hall lepp olenevalt pikkusest 32-35 € / ruum. Pakkumises ka must lepp ja kask.
Transport hinnas. Lisainfo telefonil 5648 2704 (Kullamaa)

MÄRTS 2016 REKLAAM 15

16 REKLAAM MÄRTS 2016

PAKUME TÖÖD

Hoolega OÜ
pakub

JUUKSURILE JA
MASSÖÖRILE
Kui Sa oled:
- Vastava erihariduse ja
tööoskustega
- Kohusetundlik, täpne ja
aus
- Rõõmsameelne ja
särasilmne
- Aktiivne ja teotahteline

Siis pakume Sulle:
- Juuksuri või massööri rendikohta
Florise Ilu- ja Tevisekeskuses Kohilas
- Vahvat meeskonda
- Palju uusi kliente ja huvitavat tööd
- Väga häid töötingimusi
- Võimalust töötada ka
töölepinguga

CV palume saata aadressile ave@floris.ee, lisainfo tel 506 3486
Ave Tislar

KORISTUSTEENUS:
ühistute ja korterelamute
hooldused, kontorite
koristused, kodukoristus,
akende pesu.
AIATÖÖD:
Muru ja peenarde hooldus,
lehtede ning niiduse kogumine, vajadusel äravedu.
Aiakujundus ja rajamine
info@hoolega.eu  5305 5484
Saveliin Kalur  Hoolega OÜ

13. aprillil
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast

naiste
tänavakingade
müük
Head pakkumised!

NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
SAKUS!
Puksiirteenus
ja autoabi
3t kandejõuga autoga
Sakus,
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- 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,

MAIBIS GROUP

670 6876

teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

506 4946

13.04.2016 alates kella 11.00
Saku Päevakeskuses aadressil Pargi 27
Nägemiskontrolliks tuleks EELNEVALT REGISTREERIDA
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972
Silmakontroll maksab 10 eurot ja on prillitellijale tasuta!

VÄIKE TALUTURG
Saku Selveri juures

Reedeti kell 12-19
www.facebook.com/sakutaluturg

KÜTTEPUUD
Täpsemalt loe
kodulehelt
projektimehed.eu
info@projektimehed.eu

Kogumismahutite tühjendus
Kaeve- ja planeerimistööd
Tellimine ja info tel +372 550 5507

MAIBIS GROUP

Tel 66 00 190, 51 36 999

Kutsume vallarahvast
oma silmi kontrollima ja prille ostma!
Ootame teid
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TP Bilanss OÜ
pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise
suurusega äriühingutele,
FIEdele, korteriühistutele
ning teistele
mittetulundusühingutele.

tel 508 7805,
ootab kliente

Raamatupidamist koostame
Merit Aktiva ning palga arvestust
Merit Palk programmis. Kui teil
on oma programm, tuleks
võimaldada juurdepääs.

ROHKEM INFOT
info@tpbilanss.ee,
www.tpbilanss.ee

Kosmeetik
Marit,
Saku Ilutoas
Tehnika tn 5,
1. korrus
Vt ka Facebookis
Saku Ilutuba

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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N 28.aprill 19.00
Saku Mõis

Mõisa kohvik on
avatud alates
kella 18.00.
Piletid on müügil
Saku Mõisas,
Piletilevi
müügipunktides
ning internetis
aadressidel
www.sakumois.ee
ja www.piletilevi.ee
www.jazzkaar.ee
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KUHU MINNA

APRILL
1. kell 19

MÄRTS

14. ja 15. kell 19

22. kell 19

Saku Gümnaasiumi muusikal
„Suvitajad” kooli saalis. Vt lk 20

Rahvatantsukontsert – tantsurühma Tugevad ja Kohevad 5. sünnipäeva tähistamine Kurtna koolis.

Ülestõusmispühade perepäev
Saku huvikeskuse saalis. Vt lk 20

„Nalja ja naeruga läbi huumorikuu” Kiisa Vabaajakeskuses. Esine- 16. kell 18
vad rahvamaja ringid, tants. Tasuta. Saku flamenkotrupi Gitanda
kontsert „Tuli sinu südames 10
3. kell 11
aastat” Kiisa Vabaajakeskuses.
Saku huvikeskuse lastehommik:
17. kell 17
Lumivalgeke ja pöialpoiss tuKino Sakus: „Perekonnavaled”
levad külla. Mustkunstietendus,
Saku Valla Maja saalis. Pilet 3 ja 2 
muinasjutud. Tasuta.

28. kell 19

9. kell 10

24. kell 19
Tantsuõhtu kreeka muusika
ansambliga Zorbas Kiisa Vabaajakeskuses. Pilet 5 

27. kell 11-13

18. kell 19

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

25. kell 19
Fotograafia eritehnikad: kursus
huvikeskuses ruumis 303. Info tel
5553 7401, viimsifoto@gmail.com

„Algused” Rakvere
Teatri etendus Saku Valla
Majas. Patty
Gideon Sloani
komöödia, osades
Natali Lohk, Mait Joorits, Eduard
Salmistu. Piletid 13  ja 11  Piletimaailmas ja Saku huvikeskuses.

Tantsukooli Danceland juubeliturniir Corny Karikas Saku Valla Spordikeskuses. Pilet 7  ja 4 
(pensionärid). Lapsed kuni 16 aastat tasuta. Vt www.danceland.ee

Saku-Kiili mälumängu finaalvoor Saku Valla Maja saalis. Mängujuhid Allar Viivik, Mart Vellama.
Doonoripäev Saku Valla Majas.

29. kell 19

10. kell 11

21. kell 15

„Mängime pere ringi” - Kiisa
näitetrupi etendus Kiisa Vabaajakeskuses. Tasuta. Avatud kohvik
(arveldamine sularahas). Vt lk 10

31. kell 16

11. kell 18.30

21. kell 20

Toortordi valmistamise praktiline koolitus Saku huvikeskuses
(Teaduse1, III krs). Vt lk 11.

„Maalida võiks maailma” Alen Veziko ja Luisa Värgi kontsert Saku mõisas. Vt lk 18

Filmiõhtu Kiisa Vabaajakeskuses:
animafilm „Pahupidi”.

20. kell 10-13

Kontsert-lauluvõistlus „Las
Ki-Ku-Ta-Ro PÜ kevadpidu
laps laulab 2016” Saku Valla Maja Kiisa Vabaajakeskuses. Külalised,
suures saalis. Vt lk 20
kultuurilised üllatused. Tasuta.

28. kell 19
Saku muusikakooli kevadkontsert gümnaasiumi saalis. Tasuta.

NÄITUSED
SAKU VALLARAAMATUKOGUS:
Saku vald 150: teadusuuringute
keskus Saku – raamatud, käsikirjad.

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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Saku Vallavalitsuses veebruaris 2016
registreeritud Saku laste sünnid
Ken-Kevin Reder
Karl Martin Kaldam
Miko Ustav
Harri Uueni
Heleriin Aps
Rudolf Karelsohn
Sten Leisalu
Mirjam Kaljuste
Oko Rogenbaum
Ronald Lucas Tarvis
Remy Bekker
Ed Undo
Lisanna Viljaste
Siim Salm

Saku Vallavalitsuses veebruaris 2016
registreeritud Saku elanike surmad
Elvi Sarapuu
Sulev Põldoja
Helga Häkkinen
Ilse Soo
Elviine Lelov
Salme Pahk

EELK SAKU TOOMASE KOGUDUS

ÜLESTÕUSMISPÜHADE
pühapäeval, 27. märtsil
11 - 13
Saku Huvikeskuses
(Teaduse 1, III korrus)

nukuteater
munade värvimine
meisterdamine
muusikatuba
kerge eine

Üritus on tasuta! Tule kogu perega!

