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KAUNIS KODU
VÕITJAD SELGUNUD. Lk 14–15
Võidukodus on oma majad nii lastel, koertel kui lindudel

Sammastega maja sai valmis. Lk 2–3

Gümnasistid alustavad 1. septembrist uues hoones õppetööga

Saku valla elanikud Balti ketis. Lk 11
1. septembri aktused
Hädaabinumber
112
(kiirabi, pääste, politsei)
Saku valla abitelefon
1345
Perearsti nõuandeliin
1220
Piirkonnapolitseinik
612 4686
Vastuvõtuaeg N 10-12
Noorsoopolitseinik
5855 7455
Volitatud loomaarst
504 1060

• Kurtna Kool – kell 11
• Kajamaa Kool – kell 11
• Saku Muusikakool – kell 13.30 SG põhikooli majas
• Saku Gümnaasiumi 1. kl – kell 10 põhikooli majas
• Saku Gümnaasiumi 2.–12. kl – kell 10 klassijuhatajatund, kell 11 rongkäik SG staadionilt uue gümnaasiumimaja õuele, kus kell 11.30 on avaaktus.
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Sammastega maja sai valmis!
Äsja lõppes remont Sakus Teaduse 1 asuvas majas – väärikas hoone tegi läbi tõelise noorenduskuuri. Renoveeritud ehitist,
mida varem kutsuti Saku Valla Majaks,
võib nüüd nimetada Saku Gümnaasiumi
gümnaasiumimajaks, sest kõige suurem
osa sammastega hoonest jääb gümnasistide käsutusse. Kuid mitte ainult – majas on
Saku Valla Kultuurikeskuse ruumid ning
seal jätkab raamatukogu.
Ajaloost
Sakus mäe otsas kõrguv uhke sammastega hoone ehitati koolimajaks – 1948.
aastast Saku mõisas tegutsenud Saku
Maakorralduse ja Maaparanduse tehnikumi uueks õppekorpuseks. Projekt
valmis Moskvas projekteerimisinstituudis Giproselhos, seda kohendas Eesti
Maaehitusprojekt. Hoone sisekujundus –
aula, vestibüül, peatrepikoda – projekteeriti
ümber Kunstifondi Tartu osakonnas, autor
oli arhitekt Väino Tamm.
Ehitustöödega alustati aastal 1953,
peatöövõtja oli Tallinna Üldehitustrust.
9. jaanuarist 1957 hoone valmimiseni oli
töödejuhatajaks Saku mees Erik-Herbert
Pinka, kes on maja ehitamisest Saku
Sõnumite 2007. aasta 12. oktoobri numbris
pika ja huvitava loo avaldanud.
1959. aasta sügisel võttis komisjon maja vastu. Veidi varem oli tehtud
otsus Eesti Maaviljeluse
Instituut Tallinnast Sakku
tuua. Nii sai tehnikum, mis
sellest aastast kandis Saku
Põllumajandustehnikumi nime,
enda kasutusse 1., instituut aga
2. ja 3. korruse. Tehnikum tegutses selles majas vaid ühe
õppeaasta, instituut aga aastani 2002. Kuid 60 aasta jooksul
on hoones olnud palju asutusi, 8 0 .
aastatel näiteks Saku Näidissovhoosi kontor, siis Arvutuskeskus ja muidugi Saku
Vallavalitsus – 2. aprillist 2002 kuni 2018.
aasta aprilli lõpuni ehk peaaegu 16 aastat.
Aegade jooksul on veel kahel korral
sammastega majas kooliharidust jagatud:
Kurtna Kooli ehitamise ajal novembrist
2007 kuni novembrini 2008 õppisid seal
Kurtna lapsed. Saku Gümnaasium oli instituudihoones 2001. aasta septembrist detsembri lõpuni – siis, kui Tallinna maanteel
asuvat koolimaja renoveeriti.

Majas on mitu ajaloolist mustvalget fotot. Kooli kohvik-söökla seina kaunistab
pilt Saku raudteejaamast möödunud sajandi esimesel poolel. All fragment aula
laest. Fotod: Inna Mikli
avalikustati 8. märtsil 2018, parima pakkumise tegi Nordlin Ehitus OÜ. Mais jäi
maja peaaegu tühjaks: hoones seni töötanud Saku Vallavalitsus kolis välja

aprilli lõpus,
huvikeskus mõned päevad hiljem. Umbes samal ajal lahkusid ka Taluliit
ja mitmed majas tegutsenud väikeﬁrmad.
Raamatukogu jäi remondi ajaks Saku Valla
Majja, paar raamatukogu toakest läksid
huvikeskuse juhataja ja kultuuritöötaja
käsutusse.
Juulis 2018 lõppesid ehitushankega seotud vaidlused, AS Saku Maja sõlmis hankekonkursi võitja Nordlin Ehitus OÜga
ehituslepingu ning ettevõte alustas töödega. Kõigepealt lammutati: vanast hoonest
jäid sisuliselt alles vaid välis- ja mõned siseseinad. Isegi vahelaed, mida alguses ei
plaanitud ümber teha, valati uued. Alles
Remondi käik
jäid ka 1., 2. ja 3. korruse trepikodade alVana väärika hoone renoveerimistööd gupärased põrandad ning peatrepi matehti kiiresti. Riigihange ehitaja leidmiseks demed. Renoveerides püüti säilitada maja
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algupärast ilmet, näiteks suures saalis kasutati tammeparketti nagu esmaehitamise
ajalgi, ning taastati esialgsed laekaunistused.
17. mail 2019 oli sammastega majas
sarikapidu, 15. augustil 2019 andis ehitaja
hoone omanikule, Saku Majale, üle. Järgnes
kibekiire sisustamine.
1. septembril algab gümnaasiumihoones õppetöö.
Kes ja kus
Renoveeritud ehitist, mida varem nimetati Saku Valla Majaks, võib nüüd nimetada
Saku Gümnaasiumi gümnaasiumimajaks,
sest kõige suurem osa sammastega hoonest
jääb gümnaasiumi käsutusse. Kuid majja tulevad ka Saku Valla Kultuurikeskuse
ruumid ning seal jätkab raamatukogu.
Sammastega maja keldriruumid jäävad
Saku Valla Kultuurikeskusele, seal hakkavad toimetama keraamika- ja portselaniringide liikmed, tehnoloogia- ja pärandkultuuri
harrastajad. 1. korruse parempoolses tiivas
on endiselt raamatukogu, vasakpoolsesse
tiiba tulevad gümnaasiumi kohvik-söökla
ning kultuurikeskuse ateljee- ja muusikapool. Paar ruumi jääb Omniva kasutusse.
2. korrusel on gümnaasiumiklassid, aula on
kultuurikeskuse ja gümnaasiumi ristkasutuses. 3. korrusel on peamiselt gümnaasium:
klassid, direktori ja õppealajuhataja kabinetid, õpetajate tuba, raadioruum. Väike
saal ja veel paar ruumi jäävad huvikeskuse
kasutusse.
Äsja renoveeritud majas kasutatakse
moodsaid lahendusi: kõikjal põrandakütet,
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kaasaegset ventilatsioonisüsteemi ja moodsat valgustuslahendust Dali – valgustus reguleerib end ise vastavalt sellele, kui valge
on väljas ja kuivõrd on inimesi liikumas.
Maksumus
Teaduse 1 hoone ehituslik maksumus oli
koos käibemaksuga 5 140 000 eurot. Sellest
tasus vald 4 070 000 ja AS Saku Maja 1 070
000 eurot. Sisustus (koos pisiparandustega)
maksis kokku 385 000 eurot, sellest läks
kultuurikeskusele 206 000 ja gümnaasiumile 179 000. See summa hõlmab ka ITvahendeid. Söökla köögi aparatuur maksis
ligi 45 000 eurot.
Gümnaasium ja kultuurikeskus hakkavad tööle, kuid et kõik saaks täiuslik, on
veelgi raha vaja – saali heli- ja valgustussüsteemi rajamiseks, lavatehnoloogiaks –
võib-olla isegi kuni 200 000 eurot.
INNA MIKLI

Tegijad:
Projekteerija:
Robert Mirski, Esplan OÜ
Ehitaja:
Nordlin Ehitus OÜ
Ehitusjärelevalve:
P. P. Ehitusjärelevalve OÜ
Sisekujundus: Gerly Grünbaum,
G.G Kujundus OÜ

Saku Valla Kultuurikeskuse tehnoloogiaringide ruum. .
Kultuurikeskuse juhataja kabinetist
saab trepikotta piiluda. .
Puhkenurgas on kott-toolid, vallavanem Marti Rehemaa (vasakul) ja
abivallavanem Tanel Otsa sõnul mõnusad ja mugavad. .
Kolmanda korruse koridor. .
Sisekujundaja on loonud vahvad uksesildid. .
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Tasuta sõit õpilastele
7–19-aastased Saku valda registreeritud
õpilased saavad valla piires kõikide busside
ja rongidega tasuta sõita – koolibussidega,
avalike liinide bussidega nr 25, 113, 117,
117A, Hansabussi bussidega nr 206 ja 219
ning Elroni rongidega. Tasuta sõidu õigust
tuleb tõendada õpilaspiletit või ühiskaarti
valideerides. Soodustus kehtib kõikidel nädalapäevadel alates 1. septembrist kuni jaanipäevani, suvevaheajal tasuta sõita ei saa.
Valla piirist edasi sõitmisel tuleb nr 206 ja
219 bussidega ja Elroni rongidega reisides
maksta või istuda ümber ja kasutada tasuta
sõiduks Tallinna ühistransporti. Avalike liinidega (113, 117, 117A) on kuni 19aastastel
sõit tasuta ka Tallinnas.
Koolibussi aegu uuel õppeaastal vaata
www.sakuvald.ee/opilastransport.

Kolme ja enamalapselised pered saavad
koolitoetust

Haridusvaldkonna e-keskkond ARNO
Alates septembrikuu teisest poolest saab
haridusvaldkonnaga seotud avaldusi ja taotlusi esitada e-keskkonnas ARNO. Eesmärk
on haridusteenustega seotud andmed ühte
süsteemi tuua ning pakkuda võimalust
taotlusi digitaalselt esitada. Praegu tehakse
kooli- ja lasteaiakoha taotlused, muusikakooli ning spordikeskuse ringidesse astumise avaldused asutustes kohapeal. ARNO
kasutuselevõtuga muutub asjaajamine
mugavamaks ning lapsevanematel on ülevaade oma laste andmetest. E-keskkonnas
on lihtne andmeid muuta või lisada ning
info jõuab kiiresti vajalikesse asutustesse.
Süsteemiga on liitunud Saku valla koolid,
lasteaiad, muusikakool ja spordikeskus.
ARNO keskkonda saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga valla
kodulehelt ning koolide, lasteaedade, muusikakooli ning spordikeskuse kodulehtedelt. E-keskkonna avalehel on ABI all
olemas ka kasutusjuhendid.
Koolides, lasteaedades ja muusikakoolis
käivate laste andmed tulevad ARNOsse
Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHISest).
Lasteaia järjekorras olevate laste andmed
kantakse ARNOsse üle, uuesti avaldusi

Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetust
on õigus saada lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vallas. Toetust
makstakse 50 eurot iga lapse kohta, kes
on kuni 19aastane õpilane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vallas.
Taotlusi saab esitada 1. augustist 31. oktoobrini, vastava vormi leiab Saku valla
kodulehelt aadressilt www.sakuvald.ee/
et/avaldus-kolme-ja-enamalapselise-pe- Volikogu 22. augusti istungil
re-koolitoetuse-saamiseks.
* Hendrikson & Ko esindajad Pille
Metspalu ja Marika Pärn tutvustasid Saku
valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
Alates 1. septembrist muutuvad Saku Päe- strateegilise hindamise aruannet.
vakeskuse tasuliste teenuste hinnad.
* Muudeti Saku valla ühisveevärgi ja -kaTugiisikuteenus täisealisele isikule mak- nalisatsiooni arendamise kava aastateks
sab 4 eurot tund
2017–2029.
Koduteenus – 4 eurot tund, aega arvesta- * Jagati Saku vallale kuuluv Kirdalu kütakse 15minutilise täpsusega.
las asuv Lepikuõue kinnistu kaheks
Sotsiaaltransporditeenus tsoonide kaupa: ning võõrandati 640 m2 suurune tükk
Maanteeametile.
Saku valla sisene sõit – tasuta;
* Võeti vastu jäätmehoolduseeskiri.
I tsoon (kuni 20 km) – 1 euro suund;
II tsoon (kuni 50 km) – 2 eurot suund; * Muudeti Saku Vallavolikogu 21. detsembIII tsoon (kuni 120 km) – 7 eurot suund; ri 2017. aasta otsust nr 79 „Delegeerimine
IV tsoon ( üle 120 km) – 15 eurot suund; Saku Vallavalitsusele“. Seoses suurenenud
survega rajada uusi kaevandamisalasid ja
ooteaeg – 3 eurot tund;
kuna kaevandamine avaldab piirkonnale
Vajaduspõhised teenused:
suhteliselt pikaaegset mõju, on mõistlik,
duši kasutamine – 0,50 eurot kord;
pesu pesemine ja kuivatamine – 1,50 et uute lubade kooskõlastamist otsustatakse volikogu tasemel. See annab võimaluse
eurot masinatäis (kuni 5 kg);
uusi uuringulubade ja kaevandamislubade
toit – portsjon 1 euro;
Osalemine huviringis, mille juhendaja on taotlusi laiaulatuslikumalt kaaluda.
* Muudeti Saku valla põhimäärust.
väljastpoolt päevakeskust – 2 eurot kuus
A4 formaadis koopia või väljatrükk – * Otsustati omandada tasuta Metsanurme
külas asuv Nurga tee lõik 2 ja Kasemetsa
alates 10. lehest 0,10 eurot leht.

esitada ei ole vaja. Septembri teises pooles
võiksid lapsevanemad e-keskkonda sisse
logida ja kontrollida, kas sealsed andmed
on õiged. See on vajalik, sest info, näiteks
kohapakkumised lasteaia järjekorras olevatele lastele, tuleb avaldusel märgitud e-posti
aadressidele.
Lapsehoiukoha toetust saab samuti
ARNOs taotleda. Eelnevalt peab laps olema lasteaia järjekorda lisatud ning hoiuteenuse pakkujaga peab olema hoiukoha
olemasolu kokku lepitud.
E-keskkonnas saab taotlusi esitama hakata alates 10. septembrist 2019. Aga juba
praegu on võimalik ARNO kaudu teha
Saku Valla Spordikeskuse trennidega liitumise avaldusi.
Uue süsteemi käivitamisel võib tekkida
ettenägematuid olukordi, sel juhul palume
mõistvat suhtumist. Küsimuste ja probleemide korral palun julgesti pöörduda Saku
valla haridusspetsialisti Merlin Seervald
poole e-posti aadressil merlin.seervald@
sakuvald.ee või telefonil 671 2437.
MERLIN SEERVALD
Haridusspetsialist

Vallavolikogu
V
istungid

Päevakeskuse hinnad
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külas asuv Väikemetsa haljak.
* Otsustati koormata Metsanurme külas asuv Laanesalu kinnistu isikliku kasutusõigusega Saku valla kasuks tuletõrje
veevõtukoha ehituseks, omamiseks ja
hooldamiseks.
* Muudeti Saku Vallavalitsuse struktuuri,
teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavaid nõudeid,
suurendades toitlustusteenistuse koosseisu seoses lisanduva kohvik-sööklaga uues
gümnaasiumihoones.
* Tuvastati Metsanurmes asuva aiandusühistu Männiku Aed territooriumil asuva u 740 meetri pikkusest õhuliinist ja 17
valgustist koosneva tänavavalgustusvõrgu
peremehetus.
* Eelarvekomisjonist arvati välja Teet
Lilleorg ja kinnitati tema asemel liikmeks
Sale Mantsik.
* Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks
valiti Marianne Rande.
VICTORIA PARMAS

TOIMETAJA VEERG

Augustikuust ja
mesilindudest

Kui Saku Sõnumid
postkasti ei jõua
Saku Sõnumid ilmuvad kord kuus ja
peavad jõudma kõikidesse valla postkastidesse, nii eraisikutele kui ettevõtetele. Selle aasta viimased lehenumbrid
tulevad trükikojast 24. septembril, 22.
oktoobril, 19. novembril ja 17. detsembril. Omniva kullerid toovad Saku
Sõnumid veel samal nädalal, kõige hiljem reedel, lugejate postkastidesse.
Kui leht õigel ajal kohale ei jõua,
palume võimalikult kiiresti toimetuse
poole pöörduda – kas kirjutada e-kiri aadressile ss@sakuvald.ee või helistada
telefonil 671 2425. Me anname puuduvast
lehenumbrist Omnivale teada ning kirjakandja toob selle järgmisel või ülejärgmisel päeval. Omnival on piisav varu Saku
Sõnumite tagavaraeksemplare, kuid postiettevõte ei saa neid lõputult hoida. Ka
on aja möödudes keeruline selgitada, mis

juhtus – kas postiljon
unustas
või lihtsalt keegi võttis lehe ära.
Seega ootame teavet puuduvatest lehtedest võimalikult kiiresti, kui vähegi võimalik, siis viie päeva jooksul. Võtke julgesti
ühendust!
INNA MIKLI, toimetaja

Omniva aitab: korrektse postkasti spikker
Postkast püsib aastaid või aastakümneid.
Korrektne ja õigesti paigutatud postkast
muudab postikulleri töö lihtsamaks ning
klient saab oma saadetised kiiremini kätte. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti.
Paljud neist ei vasta nõuetele, ka Saku vallas.
See teeb kirjakandja töö raskeks, kui mitte
võimatuks. Korrektsed postkastid seevastu
aitavad saadetistel kiiremini kohale jõuda.
Postkastidele kehtestatud minimaalsed
mõõtmed on 25 x 35 x 6 cm, kuid soovitav
on kasutada märgatavalt suuremaid – aegajalt tuleb jälgida, kas kast suudab „teenindada“ praeguseid hoopis mahukamaid
saadetisi. Lehtede-kirjade sisestamiseks
ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed
on 2 x 23 cm. Et vältida saadetiste kokkumurdmist, võiks postkast olla pealt täidetav, turvalisuse tagamiseks ka lukustatav.
Kindlasti peab postkast saadetist ilmastikuolude eest kaitsma. Paigaldamisel tuleb
jälgida, et postkastile oleks tagatud aastaja ka ööpäevaringne ligipääs ning et tee
postkastini ja postkasti alune oleksid vabad
kõikvõimalikest takistustest – lumest, jääst,
jalgratastest, lapsevankritest, suuskadest
jne.
Oluline on postkast korralikult tähistada
– vastasel juhul ei pruugi oodatud saadetised kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastil peab olema ettevõtte nimi (nimed).
Kortermajades tuleb postkastid panna välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab
kasutada välisukse sisse paigaldatavaid

kaste, millele pääseb ligi ust avamata. Juhul,
kui postkastid on trepikojas, võiks kasutada universaalvõtit – siis pääseb kuller kogu
maja trepikodadesse ühe võtmega. Eramaja
puhul tuleb postkast panna elamut ümbritseva aia külge või aia puudumisel krundi teepoolsele piirile. Tuleb hoolitseda, et
koduloomad, eelkõige koerad, ei pääseks
postkasti juurde – kui kulleri turvalisus
pole tagatud, on tal õigus posti toomisest
keelduda.
Külades paigaldatakse postkastid põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid
ühte kohta – elu- või asukohast mõistlikule
kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa.
Postkastid pannakse kohta, kus need ei
takista teehooldustöid, kuhu pääseb aastaringselt ligi ja kus on võimalik ohutult
sõidukit peatada. Postkastil peab olema
nähtaval kohal küla ja talu nimi.
Postkasti asukoha muutmisest või uue
postkasti kasutuselevõtmisest tuleb teavitada Omniva kodulehel asuva veebivormi
abil. Seejärel võetakse omanikuga ühendust
– Omniva töötaja kas kinnitab asukoha või
täpsustab andmeid. Alles pärast kooskõlastamist võib vana kasti maha võtta. Kui
uue postkasti asukohta või vana postkasti
asukoha muutust ei ole kinnitatud, siis saadetised ei pruugi kahjuks kohale jõuda.
HANNALIISA VISK
Omniva kommunikatsiooniosakond

Augustikuu. Soojad päikeselised päevad,
pimedad õhtud ja salapärased sumedad
ööd. Taevas on tähti tihedalt täis tikitud,
pilgutavad vaatajale kavalalt silma. Tuul kohiseb puulatvades kuidagi teisiti. Aeg-ajalt
kiirustavad paksud rasked pilved üle taeva,
vihmasaba järele looklemas. Õues levib
õunalõhn. Ning hommikupoolikul on pea
lõunani paks kaste maas.
Kuidagi märkamatult, tasahilju hakkab
suvesse tekkima sügise hõngu. Esimene
kollane leht murul, siis teine, kolmas ...
Järjest punasemaks muutuvad sõstrapõõsad. Puu otsas paisuvad õunad ja ploomid. Linnupojad teevad lennuharjutusi.
Rebasepoeg jõuab saaki otsides külateele.
Ühel hetkel märkab silm, et kellegi aias
on marjapõõsad tühjaks korjatud, et ﬂoksid on õied avanud ja gladioolid kõrgeks
kasvanud. Siis on suvi lõpukorral.
Linnades ja alevikes on järsku kuidagi
rohkem lapsi näha. Tunglevad poodides,
valivad vihikuid ja pliiatseid ja pinaleid.
Tuletavad meelde, et kohe-kohe algab kool.
Tekitavad mingi erilise igatsuse – ka minna
ja olla ja kooliimest osa saada.
Maal ilmuvad põldudele kombainid ja
vili saab võetud. Kured kluugutavad kurbadel tühjadel väljadel konnasid otsides
– sügise hääl. Ning vaikselt hakkab kohusetunne hinge närima – peaks ikka midagi
talveks purki või salve ka panema.
Õunamahlategu. Korjamine ja pesemine ja puhastamine ja purustamine ja …
Tüütu töö, herilaseparv ümber. Stopp! Sel
aastal on teisiti. Minu maakodu lähedal ei
ole enam herilasi. Ei herilasi, ei mesilasi, ei
vaablasi. Juulis veel oli, ja palju. Enam mitte. Keegi ei lenda õielt õiele, keegi ei sumise, keegi ei kimbuta mahlategijat.
Kuhu said mesilased? Kes tegi? Miks?
Kas inimene oli see kole loom?
Süda valutab. Kurb sügis.
INNA MIKLI
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9. juuli istungil
Kinnitati Saku Päevakeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad alates 1. septembrist 2019 (vt lk 4).
Anti projekteerimistingimused kuivendusrajatise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Tagadi küla Murumetsa,
Loometsa, Küüvitsa, Eesnõmme, Leopere
tee, Raadiku, Kurepõllu ja Kõvernurga;
üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Sakus Vana-Pähklimäe
tee 1 ja Roobukal Okka tee 12 kinnistutel
ning üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Sakus Õuna tn 13, Kivistiku tn 5 ja
Üksnurmes Hange tee 18 kinnistutel.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu asukoht Kasemetsas Väike-Ristemäe
kinnistul.
Jälgimäel asuva katastriüksuse Manni
uueks lähiaadressiks määrati Samblametsa.
Määrati Kasemetsas asuva katastriüksuse Sootee L1 jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste Sootee L1 ja
11342 Saku-Tõdva tee L20 koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
Sakus moodustatavale maaüksusele
Kivisalu tee 6a määrati koha-aadress, pindala ja sihtotstarve.
KRISTA LORD
23. juuli istungil
MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme anti
luba 6.08.2019 kell 17.00–20.30 Männikul
Männiku harjutusväljaku territooriumil Tallinna orienteerumisteisipäevaku
läbiviimiseks.
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
Sakus Kivinuka tn 20, Sakus Kivinuka
põik 2, Tänassilmas Arunõmme tee 18
ja Metsanurmes aadressil Rehemetsa
puurkaev. Anti projekteerimistingimused olemasoleva hoone ümberehitamise
ehitusprojekti koostamiseks Tänassilmas
Tänassilma tee 14 ja üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Roobukal Kibuvitsa tee
4.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses Saku valla territooriumile
jäävale Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamisega,
kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline
keskkonnamõju puudub.
Nõustuti ASi Kiirkandur poolt kavandatava tegevusega – ettevõte taotleb
jäätmeluba tavajäätmete hulka liigituvate
inertsete metsamajandusjäätmete, ehitus
ja lammutusjäätmete, bituumenilaadsete
6
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segude ning kivide ja pinnase taaskasutamiseks Männiku külas Männiku harjutusvälja Liivalaia IV liivakarjääri mäeeraldisel.
Kiirkandur soovib kinnistul jäätmeid vaheladustada, sõeluda ja purustada ning ringlusse võtta.
Kasemetsas asuvate katastriüksustega
Käokõrva põik 5, 5a ja 6 liitmiseks moodustatavale erastatavale maaüksusele määrati koha-aadress, sihtotstarve ja pindala:
Käokõrva põik 5b, elamumaa, 198 m2.
Tõdval asuva Kütusehoidla katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati omaniku soovil Tõdva tee 27.
Saku valla omandis olevatele Roobuka
11240 Tõdva-Hageri tee L5, Kasemetsa
Väikemetsa tee, Metsanurme Kuresoo tee,
Metsanurme Kuuseheki tee ja Roobuka
Toomase tee kinnistutele seati Elektrilevi
OÜ kasuks sundvaldus, määrati sundvalduse ala (vastavalt 37 m2, 617 m2, 26 m2,
34 m2 ja 24 m2) ja sundvalduse tingimused.
Kõrvaltingimustega ehitusload anti
Tänassilma veetöötluse mahuti Kungla veetootmisjaama püstitamiseks Tänassilmas
Jälgimäe tee 13a, , kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Tänassilmas Arutooma //
Jälgimäe tee 13 // 13a // Tänassilma tee
L1, veetorustiku rajamiseks Tänassilmas
Arutooma // Jälgimäe tee 13 // 13a //
Mergo // Tänassilma tee L1 ning veetöötlusmahuti lammutamiseks Tänassilmas
Jälgimäe tee 13a kinnistutel. Enne ehitustöödega alustamist tuleb kinnistud koormata isikliku kasutusõigusega.
Otsustati,
et
ehitusteatise
nr
1911201/13821 alusel Saku korterelamu
Põllu 2 korteri 58 ümberehitamise ehitusteatise esitanud isik, ehitusprojekti koostaja
ja ehitise omanik ei tohi ehitustöid alustada enne korteriühistu Saku-Põllu-2 kooskõlastuse olemasolu ning arvestada tuleb
kooskõlastuse käigus esitatud tingimustega.
ANNIKA VOOSEL
30. juuli istungil
Anti
kõrvaltingimustega
ehitusload
Käokõrva piirkonna veetorustiku ja ühiskanalisatsiooni rajamiseks Kasemetsas
aadressidel Käokinga, Käokõrva põik 5a,
Käokõrva tee, Käopesa põik, Käopesa tee
13, Nirgiuru põik, Nirgiuru tee ja Sulevi
ning Metsanurmes aadressidel 11242
Kasemetsa tee, 11242 Kasemetsa tee L1 ja
11242 Kasemetsa tee L3.
Avaliku ürituse korraldamise load anti
MTÜ-le Sportlik Eesti 3.08.2019 kell 7–17
Saku valla teedel võistluse Ironman Tallinn
(vastutaja Ain-Alar Juhanson) ning MTÜ-le
Sakukad 24.08 kell 11–16 Sakus kohvikute
päeva (vastutaja Heili Kass) läbiviimiseks.
Kuni 31.12.2019 otsustati osaliselt, 190
eurot kuus, kompenseerida väljaspool

kodu üldhooldusel oleva isiku teenuse
maksumus.
6. augusti istungil
Hajaasustuse programmi projektitoetuste
hindamiskomisjoni ettepanekul otsustati toetust anda Eva Špongoltsile 4439,69
eurot Saue küla Untaugu talu omapuhasti
rajamiseks, Ivo Aasmale 5 330,52 eurot
Saku Männi tee 2b omapuhasti rajamiseks
ning Tiina Vernikule 2 969,91 eurot Saku
Raudtee 14 puurkaevu ja joogiveetorustiku
rajamiseks. Osaline toetus, 1 357,88 eurot,
määrati Rivo Karule ja Aire Vabaojale Saue
küla Rõõmussaare tee ehituseks. Kokku
hindas komisjon üheksat taotlust, millest
positiivse hinde said viis ja negatiivse neli.
Raha oli 14 098 eurot: riigi poolt eraldatud
6598 ja valla eelarvega planeeritud 7500
eurot. Sellest jätkus kolme kõrgema hinde
saanud projekti täielikuks ja ühe projekti osaliseks rahastamiseks. Neljanda koha
saanud projekti taotleja loobus osalisest
rahastusest.
Kinnitati konkursi Kaunis Kodu 2019
tulemused (vt lk 14–15).
MTÜ-l Sakukad lubati paigaldada perioodiks 6.08–25.08.2019 Sakku Tallinna
mnt 12 maaüksuse piirdeaiale 4,8 m2 suurune reklaambänner.
Otsustati kompenseerida raske puudega
lapse lapsehoiuteenus.
Ühele lapsele otsustati osutada tugiisikuteenust ja määrati tugiisik.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastati kolme kinnistu omanikud talveperioodil 1.10–30.04 aastatel 2019–2024 ja
ühe kinnistu omanik aastaringselt perioodil
21.08.2019–20.08.2020.
Saku valla omandis olevale Kajamaa küla
Sootee kinnistule otsustati seada Elektrilevi
OÜ kasuks sundvaldus – sinna ehitatakse
kesk- ja madalpinge maakaabelliinid pikkusega 153 m. Sundvalduse ala on 307 m2.
Algatati detailplaneeringud Sakus
Lepiku haljaku maaüksusel (vt lk 7).
13. augusti istungil
Riigieelarvest eraldatud täiendava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saamiseks
laekus 17 taotlust. Vastavalt taotluste hindamise komisjoni ettepanekule otsustati
toetada 11 huviringi (vt lk 12) ja jätta 6
rahastuseta, kuna vahendeid kõigile ei
jätkunud.
Kinnitati Saku Valla Kultuurikeskuse
koosseis: 1 juhataja, 2 kultuuritöötaja, 1
perenaise, 7,2 ringijuhi, 1,7 kollektiivijuhi,
2,5 tehniku, 0,8 juhiabi ja 0,5 turundusjuhi
ametikohta.
Saku Valla Kultuurikeskusel lubati korraldada turukaubandust 24.08 Augustfestil
Sakus Tallinna mnt 2 ning 15.09

TEATED

sügiskirbukal Sakus Teaduse 1.
Kahele raske ja ühele keskmise puudega
isikule seati hooldus ja määrati hooldajad.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Juulikul Murumäe põik 7 kinnistul.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Rahulas Karumäe kinnistul.
Maa-ameti ettepanekul ja omaniku nõusolekul muudeti Tagadis Saare ja
Kõrtsu kinnistute piire: Rail Balticu alale
jääv eraomandis olev Saare kinnistu osa
võõrandati riigile ja asendati riigi omandis
oleva Kõrtsu kinnisasjaga, määrati moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid
(Saare, Kõrtsu, Tallinn-Rapla raudtee 801
ja Nurga-Saare) ning sihtotstarbed (kõik
maatulundusmaad).
Männiku külas asuva katastriüksuse
Männiku tee 140b uueks koha-aadressiks
määrati Männiku tee 140b// Männiku tee
140c.
37 katastriüksusele määrati maa kasutamise sihtotstarve: Metsanurme küla Metsavaikuse tee, Hiiemänniku tee, Kraavihalli
tee, Kuresoo tee L4, Kuresoo tee L3, Kuremarja tee, Sookäpa tee, Kurereha tee,
Kuresoo põik, Vesiheina tee, Kasemetsa
tee L15, Kasemetsa tee L17, Kasemetsa tee
L18, Kasemetsa tee L19 ja Kasemetsa tee
L20, Kasemetsa küla Liilia tee, Roobuka
Roheluse tee, Tulukese tee ja Tulukese tee
L1 transpordimaa 100%; Juuliku Murumäe
tee transpordimaa 95% ja tootmismaa 5%;
Kiisa Lõuna tänav transpordimaa 90% ja
üldkasutatav maa 10%; Üksnurme Hange
tee transpordimaa 80% ja üldkasutatav maa
20%; Metsanurme Kõivu tee ja Ilmarise tee
2 // Ilmarise tee, Kasemetsa Kellukese tee
ja Tulika tee ning Roobuka Roobuka põik
transpordimaa 70% ja üldkasutatav maa
30%; Üksnurme Helbe tee transpordimaa 50% ja üldkasutatav maa 50%; Metsanurme Muti tee ja Hundinuia tee 13 //
Hundinuia tee ning Kasemetsa Mesilase
tee transpordimaa 40% ja üldkasutatav

maa 60%; Roobuka Soonurme tee transpordimaa 30% ja üldkasutatav maa 70%,
Roobuka Ehitaja roheala transpordimaa
25% ja üldkasutatav maa 75%; Metsanurme Jõeserva roheala 3 transpordimaa 10%,
veekogude maa 40% ja üldkasutatav maa
50%; Metsanurme Kuresoo tee L1, Jõeserva roheala 1 ja Kasemetsa tee L16 sihtotstarbeta maa 100%.
21. augusti istungil
Kooskõlastati Kajamaa Kooli töötajate
koosseis alates 1.09.2019: direktor 1; õppealajuhataja 0,5; õpetaja 16; abiõpetaja 0,6;
logopeed 0,5; sotsiaalpedagoog 1; psühholoog 0,45; pikapäevarühma õpetaja 0,6; ringijuht 0,45; huvijuht 0,2; infotöötaja 0,25 ja
juhiabi 0,70 ehk kokku 22,25 ametikohta.
Saku Valla Kultuurikeskusele anti luba
korraldada 24.08.2019 kell 18–24 Sakus
Pruulikoja ees üritus Augustfest 2019 (vastutaja Tõnno Piigli).
Kinnitati Saku Muusikakooli töötajate
koosseis alates 1.09.2019: direktor 1; õpetaja 17; kontsertmeister 1,5; klaverihäälestaja
0,4 ja dirigent 0,5 ehk kokku 20,4 ametikohta.
Raske puudega isikule otsustati osutada
tugiisikuteenust ja määrati tugiisik.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu kogude inventuuriakt, millega kanti maha kadunud perioodilised väljaanded, õpikud ja
teavikud, kokku 499 eksemplari.
2019. aasta eelarve tuludesse lisati SAlt Archimedes laekunud 10 288,80 eurot
(Kurtna Koolile projekti „Innovating by
Doing Experiments About Leonardo“ elluviimiseks), 10 172 ja 2249,40 eurot (Saku
Gümnaasiumi projektidele „Õpime koos“
ning „Inspireeriv õpetaja ja õpetamine“);
Eesti Noorsootöö Keskuselt laekunud
850,50 eurot (Saku Valla Noortekeskusele maleva korraldamiseks); SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus laekunud
1849,96 eurot (lasteaia Päikesekild projektile „Õppekäigud Eesti Loodusmuuseumi ja

Nõmme Loodusmajja“), 1332 eurot (Kajamaa Koolile aktiivõppe läbiviimiseks kooli
õpilaste ja Eesti ulukite vahelise suhte avastamiseks) ja 4080,01 eurot (Saku Gümnaasiumi projektile „Keskkond meie ümber“;
Lääne-Harju Vallavalitsuselt laekunud 10
881 eurot (1 000 eurot Saku Valla Noortekeskuse ja 9881 eurot valla sündmuste eelarvesse uuenduslike noorsootöö mudelite
väljatöötamiseks ja rakendamiseks). Kuna
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisteks Rahandusministeeriumi poolt eraldatud raha jäi täies mahus kasutamata, arvati
ülejääk, 159,98 eurot, eelarve tuludest välja.
Kinnitati lapsehoiuteenuse hüvitise
maksimummäär perioodil 1.09–31.12.2019
– 315 eurot kalendrikuus lapse kohta.
Perioodil 01.09.2019–31.08.2020 otsustati kompenseerida raske puudega lapse
õppemaks 170 eurot kuus.
Eestkostja avalduse alusel lõpetati ühele
raske puudega isikule teenuse osutamine ja
selle eest tasumine.
Ühe isiku avaldus tasuda täies mahus
tema eluruumi üür jäeti rahuldamata, kuna
tegemist ei ole madala sissetulekuga perega.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Rahula küla Rolandi kinnistul.
Saku vallale kuuluv kinnistu Kasemetsa
Väikemetsa tee koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks, kuna seal
asub 10 kV õhuliin. Koormatava ala pindala on 1596 m2.
Saku vallale kuuluvad kinnistud Sakus
Nurme tänav ja Sakus Kodu tänav ning
Juulikul Talu tee otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti ASi kasuks,
kuna seal on sidemaakaablid, sideõhuliinid
ja mikrotorustikud. Koormatavate alade
pindalad on 6 m2, 125 m2 ja 886 m2.
Muudeti vallavalitsuse 9.10.2018 korraldust nr 604 – suurendati Telia Eesti ASi
kasuks seatud isikliku kasutusõiguse ala
kinnistutel Paju tee L2 ja Nurme tänav L2.
INNA MIKLI

Planeeringuteated
Detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 06.08.2019 korraldusega nr 396 algatati detailplaneering
(edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad DP
koostamiseks Saku alevikus Lepiku
haljaku maaüksusel (katastritunnus:
71801:005:0639) ja lähialal. Planeeritav ala
asub Saku-Tõdva tee ääres Saku Selveri vahetus läheduses, selle pindala on 5000 m2.
DP koostamise eesmärk on ehitusõiguse

määramine ja liikluskorralduse lahendamine Saku Selveri parkla laiendamiseks. Saku
aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt
jääb DP tiheasustusega alale, ala juhtotstarve on haljasala, kuhu on erandjuhul parklate rajamine lubatud. DP koosseisu jäävad
ka transpordimaa sihtotstarbega alad. DP
on üldplaneeringuga kooskõlas. Algatamise
hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei

ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi
täiendavaid uuringuid.
Algatatud DP korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda Saku valla
kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).
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Saku Valla Kultuurikeskuse juht Tõnno Piigli
Saku valla noorimat asutust, 1. augustil Saku Huvikeskuse ja Kiisa Rahvamaja
baasil loodud Saku Valla Kultuurikeskust,
juhib Tõnno Piigli. Sõnumite toimetus tundis huvi, kellega tegemist.
Palun räägi endast!
Sündisin aastal 1976. Olen põline tallinlane
ja kolmandat põlve muusik – minu ema ja
vanaema olid klaveriõpetajad.
Kooliteed alustasin Lasnamäel Laagna
Gümnaasiumis, samal ajal õppisin trompeti- ja klaverimängu. seejärel läksin Georg
Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli,
erialaks valisin koorijuhtimise. Minu õpetajaks oli Silvia Mellik. Jätkasin Eesti
Muusikaakadeemias Ants Sootsu dirigeerimisklassis. Juba sel ajal ja ka hiljem laulsin RAMis – 1996–2005. Seejärel töötasin
Tallinna Filharmoonias, olin seal aastatel
2005–2014 produtsent, haldusjuht, Birgitta
festivali tehniline direktor. Siis olin peaspetsialist Tallinna Kultuuriametis, minu
ülesandeks oli kõikvõimalikke suurüritusi
korraldada. Ning viimastel aastatel töötasin
oma koolis, Georg Otsa koolis, haldusdirektorina. Olin ka õppejõud ja andsin tudengitele loenguid – muusika management’ i.
Olen õpetanud ka Lasnamäe muusikakoolis – džässklaverit ja solfedžot. Ning juba
20 aastat olen EBSi kammerkoori dirigent.
Miks Saku Valla Kultuurikeskuse juhatajaks kandideerisid?
Mingil hetkel tekkis soov taas üritusi korraldada. Samas tundsin, et vajan rahumeelsemat keskkonda – sellist, kus inimesed
üksteist teavad ja ühte hoiavad, kus on tugev kogukonnatunne.
Kas oled administraator või looja?
Arvan, et olen administratiivsete oskustega
looja. Näiteks Tallinna merepäevi korraldades oli vaja loomingulisust, oli vaja programm kokku panna, kuid samas oli vaja ka
administreerimisoskusi. Kogemusi on mul
mõlemalt poolelt.
Milline juht Sa oled?
Seda saavad hinnata teised inimesed. Aga
üritan olla mõistlik. Varasema kogemuse
põhjal võin öelda, et need inimesed, keda
olen „ühist laeva teele saates“ juhendanud,
on tahtnud ka hiljem koostööd teha.
Mulle meeldib teiste arvamusi kuulata. Püüan neis leida ühiseid jooni ja valida
kesktee, mis võimalikult paljudele sobib.

puhta lehena, tahtsin kõike ise avastada.
Inimesed võtsid mind sõbralikult ja kenasti
vastu. Nad kõik tunnevad oma tööd, teavad, mida tegema peavad ja mida siin on
enne tehtud. Kaastöötajate kaudu on ka
minul varem olnuga sild.
Mitu korda on juhtunud, et hommikul
sajab vihma, kuid kui ma Sakku või Kiisale
jõuan, paistab päike. See loob hea tunde.
Lisaks on Saku vallas ilus loodus. Soosiv
keskkond aitab loomeinimest, annab positiivse laengu.
Kultuurikeskuse Kiisa ruumid on ilusad
ja hästi ehitatud. Kiisa Vabaajakeskus on
üldse väga hea maja. Ma olin tööle asudes
veidi üllatunud, et kultuurikeskuse Saku
ruumid veel päris valmis pole, kuid nüüd
olen rahul – saan asju ise seada.
Praegu on muljed väga positiivsed, saan
öelda vaid häid sõnu.
Esimesed tööd ja tegemised?
Uuele inimesele on kõik uus. Olen püüdnud end kõigega kurssi viia, hästi palju infot ammutada. Olen rääkinud töötajatega,
tutvunud infotehnoloogiliste süsteemide
ja võimalustega, uurinud eelarvet. Olen
tegelenud ka ruumide sisustamisega. Koos
kultuuritöötaja Maria Männiga korraldame
Augustfesti, varsti alustavad huviringid.

Millised on Sinu plaanid ja unistused,
mida kultuurikeskuses teha tahad?
Kõik olemasolevad kollektiivid, Saku
Huvikeskuses ja Kiisa Rahvamajas tegutsenud ringid, jäävad. Küll aga tahaksin näha
rohkem koostööd, näiteks ühiskontserte,
kus esinevad erinevate žanrite esindajad.
Olen varem selliseid asju teinud ja tean, et
nii saavad publiku ootused täidetud.
Millised on Sinu esimesed muljed?
Tahan, et Saku kollektiivid rohkem
Ma ei teinud taustauuringuid – tahtsin tulla
8
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Kiisal ja Kiisa kollektiivid Sakus esineksid,
et oleksid ühisüritused. Tahan Saku publiku Kiisale ja Kiisa publiku Sakku tuua.
Kui unistada, siis näen vallas kahte
suurüritust. Üks oleks rahvafestival, millest kõik kultuurikeskuse ringid ja töötoad osa võtaksid – näitaksid vallarahvale,
millega nad tegelevad. Teine oleks midagi
Oktoberfesti sarnast, kuid muidugi teises
formaadis. Midagi, mis tutvustab nii õllekultuuri kui Saku valla kultuuri – Saku on
ju õllekultuuri pealinn.
Milline on Sinu varasem side Sakuga?
Olen Saku mõisas esinemas käinud.
Mida Sa vabal ajal teed?
Aastaid tagasi asutasime koos kursusevend
Jüri-Ruut Kanguriga Üle-eestilise Noorte
Sümfooniaorkestri ehk ÜENSO, selle kollektiiviga tegutsen tänagi. Varsti tuleb meil
350. kontsert, järgmisel aastal peame 25.
sünnipäeva.
12 aasta eest lõime sõpradega ansambli Esto Libre! Esineme pigem tuttavatele,
kuid mõnda meie laulu kuuleb vahel ka raadiost. Mängime lugusid džässist rajurokini,
isegi rahvamuusikatöötlusi.
Armastan merd ja purjetamist ning mäesuusatamist. Need asjad tulid minu ellu, kui
olin 30. aastates, kuid on jäänud.
Minu tütar Kerttu on 16-, poeg MattisThor 12-aastane. Tütar mängib viiulit ja
kitarri, kirjutab laule, poeg mängib klaverit ja käib jalgpallitrennis. Elame juba 15
aastat Rae vallas Peetris, aga lapsed käivad
Tallinnas koolis, neid tuleb palju sõidutada.
Kuid sellest ei piisa – lapsed on kõige tähtsamad, püüan vabal ajal võimalikult palju
nendega koos olla.
INNA MIKLI
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Toitlustusteenistuse juht Anu Ruukholm
Olen sündinud Tallinnas ning ka
koolihariduse omandasin Tallinnas.
Keskkoolis
õppimise
ajal ja pärast kooli lõpetamist olin tihedalt seotud sportimisega, põhialaks kujunes orienteerumine. Seetõttu asusin
õppima tollasesse Tallinna Pedagoogilisse Instituuti (tänasesse Tallinna Ülikooli) kehakultuuri teaduskonda, mille

lõpetasin kehalise kasvatuse erialal.
Toitlustusega olen seotud alates
aastast 1996, kui asusin tööle Fazer
Eesti AS Amicasse Hansapanga personali kohviku juhataja ametikohale.
Toitlustusalaseid teadmisi omandasin ja täiendasin aastatel 2002–2003
Haaga-Perho koolitusel, õppisin hotelli-, restorani- ja suurmajapidamiste
juhi erialal.
2007. aastal asusin tööle ASi Vaiko
Auto toitlustusjuhina. Toitlustasime
mitmeid Tallinna koole, näiteks
Tallinna Muusikakeskkooli, Nõmme

Erakooli, Kivimäe Põhikooli ning
Tallinna Balletikooli. Pakkusime toitlustusteenust ka mitme suure ettevõtte
personalikohvikutes ning toitlustasime
koolitustel ja pakkusime cateringi.
Saku vallavalitsusse asusin toitlustusteenistuse juhina tööle käesoleva
aasta maikuu lõpust. Minu peamiseks
tööülesandeks on korraldada toitlustamist valla hallatavates koolides, lasteaedades ja päevakeskuses, pakkudes
tervislikku ja kodust toitu.

IT-spetsialist Urmas Lorvi
Olen enamuse oma elust
tegelenud IT
valdkonnaga,
seda nii seadmete-teenuste müügi kui
tehnilise toe
osas. Kui tänapäevast arvutit teavad kõik,
siis mu esimesel töökohal oli arvuti sama
suur kui Vene-aegne sektsioonkapp,
suuremad kõvakettad kaalusid arvan et
10 kg ringis ja mahutasid 100 MB andmeid, umbes 10 000 korda vähem kui

tänapäevased kõvakettad. Varundust tehti lintidele ja kuvarid olid monokroomsed - mustal taustal roheline kiri. Tehtud
olid need kuskil Nõukogude Liidus ja
isegi selline tehnika oli väga deﬁtsiitne ja
kasutusel vaid vähestes kohtades. Lisaks
palgaarvestusele aitas arvuti kokku viia
vaba takso ja helistaja asukoha, mis tol
hetkel oli täiesti unikaalne ja progressiivne lahendus.
Siis tulid esimesed nn lääne arvutid
Intel 286 protsessoriga, tänapäeva mõistes samuti tagasihoidlike näitajatega,
kuid tol hetkel suur samm edasi. Ja nii

ta arenes, iga paari aasta möödudes uuemad ja kiiremad protsessorid ning suuremad mälumahud. Töö aga iseenesest
on läbi aegade endiselt sama – vajasid
hooldust arvutid nii tol vanal ajal kui ka
tänapäeval.
Minu hobideks on fotograaﬁa ja
elektroonika, tegelen mõistlikkuse piires
rahvaspordiga.
Saku on olnud minu jaoks täiesti võõras koht, olen vist vaid korra elus enne
siit läbi sõitnud ja meenuvad vaid õlletehase väravad. Seega avastamist on palju,
aga tundub olevat ilus ja roheline koht.

Ehitusinsener
Igor Gerasenkov

Haridusspetsialist
Merlin Seervald

Ehitusalase kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis.
Varasemast on mul töökogemus
kinnisvara arendamise, haldamise ja hooldamise valdkonnas.
Mu eelmine töökoht oli Riigi
Kinnisvara AS-s, kus üle 13 aasta juhtisin ehitusalast tegevust, korraldades nii uute riigiobjektide rajamist kui ka
olemasolevate hoonete kordategemist. Selle aja jooksul on
valminud palju koolimaju, politsei- ja päästehooneid ning
mitmeid teisi riigiobjekte.
Alates aprillist töötan Saku Vallavalitsuse majandusteenistuses ehitusinsenerina. Minu peamiseks ülesandeks on
Saku valla munitsipaalehitiste projekteerimise ja ehitamise
korraldamine.
Täna valmistan ette uue sotsiaalmaja ehitamist, samuti
osalen uue vallavalitsuse hoone ja uue spordihoone ehitustööde korraldamisel.
Vabal ajal püüan võimalikult palju liikuda, teen pikemaid
jalutuskäike, tegelen ajatööga, puhkuse ajal reisin.

Saku Vallavalitsuse haridusspetsialistina asusin tööle maikuust.
Minu ülesandeks on elektrooniliste hariduse andmebaaside sisuline
haldamine, andmete kontrollimine,
taotluste menetlemine, haridusvaldkonna töö korraldamine.
Haridusküsimuste lahendamisel on väga oluline mõista
kõiki osapooli ning leida kuldne kesktee. Et kõik laabuks, palun minu poole pöörduda lasteaia - ja lapsehoiuteemadel ning
kohe käivituvat haridusteenuste e-keskkonda ARNO puudutavate küsimustega.
Olen lõpetanud alushariduse pedagoogi eriala Tallinna
Ülikoolis. Eelnev töökogemus on olnud lasteaias, riigiametites ja kohalikus omavalitsuses. Haridusvaldkonnaga olen
kokku puutunud nii õpetajana, kohaliku omavalitsuse töötajana kui ka lapsevanemana.
Hindan sõbralikkust ja toleraantsust, usun, et kõik küsimused saab läbi arutada ja positiivselt lahendada.
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Viisteist vabatahtlikku aastat
MTÜ Tugi ja Tegu on tegutsenud alates
2005. aasta jõuludest, kui vabatahtlikena
kogusime kingitusi Saku valla vähekindlustatud perede lastele. Nende peaaegu 15
aasta jooksul oleme vaid korra heategevuse üleskutse lisanud Saku Sõnumitesse.
Enamasti on levinud sõnum suust suhu,
silmast silma ja naabrilt naabrile ning seda
päris kindlasti need esimesed 10 aastat. See
tõestab, et kogukonna tugi ja ühtehoidmine on see, mis töötab Sakus ilmselt paremini kui kuskil mujal. Viimasel viiel aastal
on abiks olnud sotsiaalmeedia - www.facebook.com/tugi.tegu/, seal olevat teavet ainult ei jagata ega laigita, vaid selle järgi ka
tegutsetakse. Iga inimese jaoks võib tema
panus tunduda väike, samas on see asendamatu – kõik koos loome väärtuse, mis aitab
abivajajal raskes olukorras toime tulla ning
tunda, et ta pole üksi jäetud.
Lisaks jõulukampaaniale on meie teiseks
suureks ettevõtmiseks vähekindlustatud perede lastele augustis koolitarvete kogumine.
Vahendame pidevalt ka riide-, mööbli- ja

Oma panuse saab alati anda MTÜ Tugi ja Tegu arvelduskontole
nr EE39 2200 2210 6047 3223.

muud eluks vajalikku abi ning kompenseerime teatrikülastusi või ekskursioone.
Nende aastate jooksul on meie heaks
ja toetavaks partneriks olnud Saku
Vallavalitsus, eriti sotsiaalosakond, kus selle
aja jooksul on töötanud või töötavad Eda
Esperk, Helgi Lepa, Anne Moses, Viola
Läänerand, Elerin Sagar, Airi Maasalu,
Eike Hunt, Raili Suits, Anu Mesila. Samuti
on meil olnud tihe ja tõhus koostöö Saku
Lõviklubiga. Oma panuse on andnud

ka Saku Õlletehas, Saku Sporting, OÜ
Realister ja paljud teised.
Suur kiitus kõigile senistele toetajatele!
Tervitame ka uut abiväge! Kohe on lõppemas koolitarvete kogumise kampaania,
samas läheb vihikuid-pastakaid vaja kogu
õppeaasta vältel. Oma panuse saab alati
anda MTÜ Tugi ja Tegu arvelduskontole
nr EE39 2200 2210 6047 3223.
MARJU-RIINA LAUGEN
KAIRI ZALETAJEV

Uus arengukava, aga milline?
Juulikuu Saku Sõnumites kirjutas vallavanem Marti Rehemaa uuendustest vallaelus
ja sellest, et koostamisel on „kaks Saku valla kõige olulisemat strateegiadokumenti:
arengukava ja üldplaneering“. Ta rõhutas,
et arengukava peaks olema kogukondlik
kokkulepe, millises suunas kuni aastani
2035 liigutakse.
Elu muutub kiiresti ning uute arenguideede otsimine on igati põhjendatud.
Selleks tööks palgati appi konsultatsiooniﬁrma Cumulus ja korraldati mitmeid seminare. Valla juhtide, spetsialistide, ametnike,
volikogu liikmete ja kogukondade esindajate koostöös asuti looma uut arengukava.
Saku valla arengukava 2035+ eelnõu,
selle juurde kuuluv tegevuskava ja lähteolukorra ülevaade on valmis ning eelmise
arengukavaga võrreldes oluliselt põhjalikumad ja konkreetsemad. Peamised tegevuskava meetmed on tagatud eelarveliste
vahenditega ning suur osa eesmärkidest
on mõõdetavad. Mõningaid üldsõnalisi ja
mittemõõdetavaid loosunglikke eesmärke
jõuab veel korrigeerida. Üks oluline, ehk
isegi kriitilise tähtsusega ülesanne on siduda arengukava erinevad osad omavahel
vajalikul määral ühtseks, võimalikult süsteemseks tervikuks, et valdkonnajuhtide
poolt esitatud osad klapiksid sisuliselt, mitte vaid mehhaaniliselt.
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Arengukavas on ka eesmärke, mille täitmise hindamiseks on vaja veel leida konkreetseid mõõdikuid. Vallavalitsus peaks
täiendama arengukava tegevuskava selliselt,
et suureneks vallarahva rahulolu juhtimisega. Põhjanaabrite ja paljude teiste Euroopa
riikide eeskujul võiks arengukavas seada
sihte õnnelikkuse näitajate ehk reaalse subjektiivse rahulolu suurendamiseks, seda
muidugi lisaks materiaalse heaolu, näiteks
kergliiklusteede kilomeetrite, ja elanikele
osutatavate teenuste kvaliteedi tõusule.
Arenguks ühiskonnas saab pidada muutusi, mis tagavad uue kvaliteedi inimeste
elus, nende kõrgema hariduse, pikema eluea
rohkemate tervelt elatud aastatega ja suurema materiaalse heaolu. Kvantitatiivsed
muutused võivad kaasa tuua arengu, kuid
mitte tingimata alati, mitte siis, kui näiteks
teed ehitatakse tühermaale või liigne tarbimine reostab keskkonda. Vallamajanduse,
hariduse, kultuuri, keskkonna, tervishoiu
jne arendamine on vaid valla inimeste heaolu tõstmise vahendiks. Valla arendamise
ükski tegur eraldi pole ilmselt nii tugev, et
kindlustada terviku areng, kuid iga üksikosa võib olla nii oluline, et selle puudumine muudab mõttetuks kõik teised tegurid.
Sellepärast võib vaid piisavalt terviklik ja
seostatud arengukava tuua kaasa arengu,
eesmärgistatud kvalitatiivse muutuse.

Esitatud arengukava projektilt ootame
ka uudsust, valla visiooni, missiooni ja peamiste eesmärkide täpsustamist. See tähendab põhjalikumat läbimõtlemist, tugevuste
ja nõrkuste sõnastamist, peamiste arengumootorite ja -pidurite leidmist, et teadlikult
suunata valda uutele arenguteedele. Nõnda
peaks ka läbi mõtlema, kuidas Saku valla tegevus oleks parimal moel kooskõlas Harjumaa, Eesti ja Põhja-Euroopa
trendidega.
Praeguse arengukava eelnõu kohta on
esitatud väga palju parandusettepanekuid.
Et viia dokument kvalitatiivselt uuele tasemele ja samas säilitada arengukavade koostamise järjepidevus, oleks mõistlik panna
tööle uus kuni viieliikmeline juhtgrupp
ehk redaktsioonitoimkond eesotsas vallavanemaga ning koostada uus arengukava
redaktsioon, tutvustada seda põhjalikult
kõikidele huvigruppidele ning viia see eelnõu volikogus kolmandale lugemisele.
Loodan, et keskendume uue arengukava
koostamisel üheskoos olulistele uuendustele ja muutustele, mis aitavad Saku valda
edasi mitte ainult Eesti omavalitsuste majanduslike näitajate edetabelis, vaid teevad
sakukad ka õnnelikumateks ja oma vallaga
veelgi rohkem rahulolevamateks.
IVAR RAIG

Vallaelanikud Balti ketis
30 aasta eest, 23. augustil 1989, seisid 2 miljonit Eesti, Läti ja Leedu inimest 600 kilomeetri pikkuses Balti ketis. Tallinnast Riia
kaudu Vilniusesse kulgenud katkematu
inimaheliku eesmärgiks oli näidata maailmale Balti rahvaste vabadustahet ning meenutada pool sajandit varem Nõukogude
Liidu ja Saksamaa vahel sõlmitud MolotovRibbentropi pakti.
Inimkett kulges piki Tallinn-Rapla-Türi
maanteed, tuhandet osalejad seisid Saku
valla territooriumil.
Meenutab Helle Pärlin, kes töötas Saku
raamatukogu juhatajana ning võttis
aktiivselt osa tol ajal väga populaarsest
muinsuskaitse liikumisest.
Sakus oli palju inimesi, kes tahtsid Balti
ketis seista. Instituudi eest võtsid tellitud
bussid, üks või kaks, täpselt ei mäleta, rahva
peale. Aga meie läksime oma autoga: mina,
minu mees Aare, tol ajal 17aastane poeg
Veiko ja 12aastane tütar Kadi. Seisime
Kohila lähedal Urge mäel. Inimesed olid
seal võõrad, kuid kõik tervitasid üksteist,
ajasid omavahel juttu, olid väga sõbralikud. Rahvast oli palju ja tuli järjest juurde.
Mäletan, et teel sõitsid autod, mille pealt
ketis olijaid juhendati: soovitati nendel, kel
võimalik, edasi sõita – kusagil Türi kandis
olevat inimesi vähem. Mäletan, et meie lähedusest mõned läksidki.
Küll oli pühalik tunne seal ketis!
Inimesed hoidsid kätest kinni ja laulsid.
Meie lähedal olid mingi segakoori liikmed,
küll nad laulsid ilusasti! Oli mingi eriline
lootus ja ootus.
Ketis seisime õhtupoolikul ja koju jõudsime päris hilja: teedel oli nii palju autosid,
et kuidagi ei saanud edasi. Sõitsime siis ringiga, kuid ega seegi aidanud
Balti keti 10. aastapäeval pandi sama tee
ääres Saku valla piirides 24 pakku põlema.
Iga paku juures seisis valla töötaja, kes selgitas küsijatele, mis toimub. Kahjuks oli
peatujate seas ka neid, kes Balti ketist midagi ei teadnud.

Sakust, üks Jälgimäelt ja üks Jõgisoolt
– ka Jõgisoo oli siis meie sovhoosi osa.
Lokuti, Tõdva, Vetka ja Saustinõmme
kandi inimesed läksid oma kodude lähedale tee äärde. Ja paljud läksid autodega,
näiteks direktor Heino Reissaar ja asedirektor Ruudi Alba.
Meie – mina, mu mees ja kooliealised
tütred Kairi ja Kaja – läksime sovhoosi
bussiga ja seisime Kohila lähedal Urgel.
Seal oli nii Saku rahvast kui päris võõraid.
Palju oli lapsi ja isasid-emasid lapsevankritega. Seisime teel, kuid üks rada oli vaba
ja seal liikusid autod – enamik sõitjaid olid
ketis osalejad, kes läksid sinna, kus rahvast
oli hõredamalt. Mööda sõitvate autode armatuurlaudadel põlesid küünlad, inimesed
hoidsid neid kätega kinni. Mõned lehvitasid sinimustvalgete lippudega, mõned
andsid signaali. Meie selja taga tee ääres
seisvate busside ja autode raadiod mängisid ja nii kuulsime Toompeal peetud kõnesid. Kõik olid väga sõbralikud. Meeleolu oli
ülev – see tunne ei lähe kunagi meelest.
Kümne aasta pärast, 23. augustil 1999,
panime Vetka kandis Balti keti tee ääres iga
natukese maa tagant pakud põlema. Iga
paku juures oli „valvur“. Mina seisin Soo
tee ristis. Ka siis oli ülev meeleolu.
Meenutab Terje Alev, kes tookord oli
äsja ülikooli lõpetanud ning Kurtnas
lasteaiakasvatajana tööle hakanud
Mäletan, et Balti ketis käisin koos sõpradega. Sõitsime bussiga Järvele ja sealt
kõndisime Rapla-Türi maanteele. Alguses
seisime seal, kus tookord oli Looduse
pood ja nüüd on Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK). Kuid rahvast tuli järjest
juurde ja meid sai liiga palju. Nihkusime

siis muudkui edasi – kilomeetreid. Lõpuks
jõudsime Nabala teeotsa ja jäime sinna.
Inimestel olid raadiod kaasas. Kuulasime,
kuidas Heinz Valk Toompeal kõnet pidas, ja seda, kuidas skandeeriti „Vabadus!
Vabadus!“. Meie läheduses inimesed liiga
häälekalt ei hõisanud, kuid see-eest hoidsid
kõvasti kätest kinni. See üheskoos õlg õla
kõrval seismise ja kätest hoidmise emotsioon oli kõige olulisem.
Mäletan ka seda, et meist sõitis mööda
üks külgkorviga mootorratas. Külgkorvis
istuja hoidis käes Molotov-Ribbentropi
pakti vastast loosungit.
Mäletan, et õhus oli ootusärevust –
tundsime, et oleme osalised milleski suures.
Ja see tunne oli ülev.
Meenutab Kaja Suits, kes oli siis 12aastane Saku kooli õpilane
Mäletan, et läksime Balti ketti Sakust
bussiga. Bussis oli mitmeid tuttavaid ja
ema töökaaslasi. Seisime oma perega kusagil kruusatee otsas, seal oli väga palju inimesi. Mööda sõitvatest autodest soovitati,
et tuleks minna edasi – sinna, kus rahvast
vähem. Need, kes autodega, läksidki, aga
meie mitte. Mäletan, kuidas Balti ketis lauldi. Keegi küpsetas kraavis šašlõkki. Äge oli!
Ega palju ei meenu – olin tookord väga
noor, 12aastane koolitüdruk.
INNA MIKLI

Meenutab Marianne Õun, kes oli siis
Saku sovhoosi ametiühingu esimees
Ametiühing andis sel ajal kõikvõimalikke toetusi, jagas tuusikuid, tegeles kultuuri
ja spordiga, korraldas üritusi. Loomulikult
korraldas ka Balti ketti minekut. Saku sovhoosis töötas siis ligi 500 inimest, paljud
tahtsid osaleda. Mitte ainult eestlased, vaid
kõik, kes Eestit oma koduks pidasid, võitlesid siis vabaduse eest. Meil oli sovhoosis Eesti 100. sünnipäevaks kutsusid Vastseliina Käsitööühing ning Meieselts
13 rahvuse esindajaid ja mingit omavahelist Meroos lapitöösõpru osalema ühisprojektis “Lapiline Balti kett”. Näitust saab
vaenu polnud. Tellisime 3 bussi: üks läks vaadata praegu Riias, hiljem aga Rahvarindemuuseumis. Fotod Sirje Pakler

August 2019

Saku Sõnumid

11

VABA AEG

Huvitav sügis huviringidega
Riigilt saadud huvitegevuse raha eest
alustab sügisel Saku vallas 11 huviringi.
Juba kolmandat aastat annab riik omavalitsustele lisaraha noorte huvitegevuse
mitmekesistamiseks. Riikliku lisatoetuse
eesmärk on parandada huvihariduse ja
huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sel aastal ette nähtud 48 500 euro
jagamiseks kuulutas Saku vallavalitsus
suvel välja konkursi, kuhu laekus 17 taotlust huviringi käivitamiseks.
Spordiklubi Porter Racing hakkab tegema noortele suusatreeninguid lumevabal ajal kord ja lumega ajal kaks korda
nädalas.
Porter Racing pakub noorele veel teistki sportimisvõimalust – maanteerattasõidu treeningut, mis talvel tähendab
üldkehalist ettevalmistust Türi spordikompleksis (tasakaaluharjutusi, rullikutel
maanteeratastega sõitu, koordinatsiooni arendamist) ja kevadel-suvel-sügisel
välitreeninguid.
Reeli Ungerson pakub loodusringis
Säästev Areng võimalust taimi tundma
õppida: kasvatada ise taimi, korjata ja
määrata metsa- ja niidutaimi ning teha
herbaariumit. Veel õpitakse mõõtma
keskkonna parameetreid, uuritakse taastuvate energiaressursside tehnoloogiaid ja
õpitakse jäätmeid käitlema. Lisaks iga nädal toimuvale loodusringile korraldatakse
ka neli korda aastas perepäevad, kus kõik
pereliikmed saavad oma kätt proovida

ning testida, kui hästi nad loodust tunnevad. Kord kuus on pikem matk või külastatakse mõnd loodushariduskeskust.
Maimu Hindi juhendamisel saavad
kord kuus Saku mõisas kokku poisid, kes
õpivad, mis tähendab olla väike härrasmees. Õpitakse, kuidas tervitada, end
ja oma kaaslast esitleda, restoranis süüa,
vestluspartnerit kuulata, abi paluda ja
ka seda, kuidas viisakalt nina nuusata ja
aevastada.
Saku vallas on võimalus tegutseda ka
idamaise võitluskunsti taekwondo’ga.
Kaks korda nädalas treeningutel omandatud oskusi saavad noored kinnistada laagrites ja näidata võistlustel.
Kiisa tüdrukuteklubis õpivad tüdrukud erinevaid käsitöötehnikaid (savist
voolimist, paberikunsti, seebitegu, lillekaunistusi), kuidas panustada kogukonda,
teha süüa, valmistada kingitusi, abistada
teisi. Lisaks käiakse ka teatris ning kursuse lõpus korraldatakse ühine väljasõit.
Artemest OÜ avab Kiisal noortele
eri tasemel keraamikaringid, kus saavad uusi oskusi õppida nii päris algajad
kui ka juba edasijõudnud. Neli korda
kuus toimuvas ringis õpitakse vähemalt
seitset savitehnikat, kasutatakse erineva
struktuuriga savisid ja erinevat töötlust
vajavaid glasuure. Lisaks õpetab ringi juhendaja Siiri Viilipus-Jazõkov, kuidas valmistada esemeid pöörleval savi treipingil.
Keraamikaoskusi saavad noored ka
Saku mõisas toimuvates OÜ Roosid
ja Okkad keraamika õpitubades.
Õpitakse samuti savist meisterdamise

tehnikaid (pallist, savilehest ja vorstikestest meisterdamine) ning kasutatakse
erinevaid glasuure. Kokku saadakse neli
korda kuus.
Saku Soﬁ Lastekeskuse laulu- ja muusikastuudios Peetshoven saab nii individuaalselt kui ka rühmatundides õppida
plokkﬂööti, viiulit, klaverit, kitarri. Oma
pillimänguoskusi näitavad Peetshoveni
muusikatoa õpilased jõulude ja emadepäeva kontsertidel.
Saku Soﬁ Lastekeskuses alustab sügisest kord nädalas teaduslabor Silmaring,
kus lapsed õpivad teooriat, kuid teevad
ka katseid, eksperimente, vaatlusi. Igas
ringitunnis käsitletakse mõnd keemia-,
füüsika-, kunsti-, fotograaﬁa- või muu
valdkonna teemat. Uuritakse heli, kaalutakse gaase, vaadatakse valguse levimist
ainetes, ehitatakse lihtsamaid vooluringe,
uuritakse kuulmist, nägemist ja tasakaalu
ning erinevaid materjale, nagu kips, tina,
paber.
MTÜ Nukutuba 1. ja 2. klassi õpilastele mõeldud robootika huviringis
õpitakse erinevaid tahvelarvuti rakendusi kasutades programmeerima ning
multikaid ja lihtsamaid mänge tegema.
Legoklotsidest robotitega osaletakse
Robotexil, Robomiku lahingus, FLL-l
(First Lego League) ja Jr FLL näitustel.
Näitusteks peavad lapsed lisaks robotitele
tegema ka väikese uurimustöö loodusteaduste teemal, koostama palakateid ning
oma tööd näitusel või võistlusel esitlema.
VICTORIA PARMAS

Saku Õpilasmalev 2019
Saku Õpilasmaleva korraldamisel teevad
koostööd Saku Vallavalitsus, Saku Valla
Noortekeskus ja Metsanurme külakeskus. Saku Õpilasmalevat toetab projekti alusel juba seitsmendat aastat ka Eesti
Noorsootöö Keskus.
Sel suvel tegutsesid malevlased 12.–23.
augustil, ikka noortekeskuse juhtimisel.
Avasime maleva rahvusvahelisel noortepäeval, tähtsa sündmuse puhul käis noori
tervitamas ka vallavanem.
Malevlasteks olid 13–16aastased õpilased. Sellel aastal sai tööle 25 Saku valla
noort, kuid peaaegu sama palju malevasse
soovinuid jäi tööta – kandideerijaid oli 45,
kuid kohti vaid 25. See näitab, et noortel on
suur soov ja vajadus suvisel ajal tööd teha.
Malevlased peamiselt riisusid, rohisid ja
12
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koristasid prügi. Paljud neist said oma esimese töökogemuse. Iga päev toimusid ka
erinevad arendavad töötoad ja meeskonnategevused: noored õppisid interaktiivset
CV-d koostama, tuletasid meelde esmaabivõtteid, disainisid Saku Õpilasmaleva
logo ning harrastasid sportlikke meeskonnamänge. Lõpupidu toimus Metsanurme
Külakeskuses, kus malevlased tähistasid
suure töö lõppemist grillimise, koogi ja
seltskonnamängudega.
Malev ei ole vaid töötamise koht. Tihti
tulevad noored malevasse, et tunda kahe
nädala jooksul tekkivat rühmavaimu.
Paljud neist tahavad koduvalla heaks oma
Saskia Samberg ja Pille-Riin Kruus
panuse anda.
kühveldavad Terakese õuel mulda.
LIINA NIGU,
Foto: Sandra Tauden
noortekeskuse juhataja

NOORED

Jaapani noored taaskord Sakus

Juba kolmandat aastat on Saku ja Kurtna
õpilastel olnud ainulaadne võimalus veeta lõbus nädal Jaapani Saku noortega.
Tegemist on Jaapani Saku linna ja Eesti
Saku valla vahelise koostööprojektiga, mille käigus õpitakse tundma teineteise keelt ja
kultuuri. Projekti raames kohtuvad noored
kahel korral aastas – suvel Eestis ja sügisel
Jaapanis.
Õpilased valmistusid külaskäiguks pikalt:
jaanuarist toimusid Jaapani kultuuri tunnid,
mille käigus õpiti selgeks enesetutvustus
ja lihtsamad jaapanikeelsed väljendid. Sel
aastal võõrustasid 14 Eesti noort 8 jaapani
õpilast, kuid vaid 8 Saku valla noorukil on
sügisel võimalus lennata Jaapanisse. Valik
tehti selle põhjal, kui sageli õpilased tundides käisid ja kui hästi keelt oskasid.
Külalised saabusid Eestisse 1. augusti
õhtupoolikul, Eesti noored koos saatjatega võtsid nad rõõmsalt vastu. Reisiväsimus
andis end tunda teel Saaremaale, kui külalised bussis magama jäid. Järgmisel päeval

polnud aga unest midagi järel, koos mängiti palli ning tutvuti Kuressaarega. Imetleti
kindluse alal olevat Eesti vanimat pööki ja
prooviti, mitut inimest on vaja, et selle ümber ring teha. Giidiga seigeldi kindluse käikudes ja nauditi imelist vaadet merele. Kui
juba Saaremaal olla, tuleb külastada selle
tippu Sõrve Säärt ja ehitada oma kivitorn
Ohessaare pangale. Samuti on üks kohustuslik käik Kaali kraatri juurde. Jaapanlased
olid vaimustuses.
Tagasi mandrile jõudes algas külalistel põnev aeg – oma peredega tutvumine.
Nädalavahetus möödus rahulikult – kes
käis oma perega paadiga sõitmas, kes šoppamas, kes muuseumis. Järgmistel päevadel
tutvuti Saku, Kurtna ja Tallinnaga. Külastati
Saku kooli, lasteaeda, vallavalitsust ja Esko
talu, kus maitsti erinevaid piimatooteid
ning saadi teada, kuidas tehakse juustu.
Kurtna koolis peeti üks tore kultuuriõhtu.
Traditsioonide kohaselt istutati kooli ette
puu – igaüks pani peotäie mulda, et puu

ikka kasvama hakkaks. Kui Saaremaal oli
ilm armuline ja kogu aeg paistis päike, siis
Tallinna ekskursiooni ajal kahjuks sadas.
Nädal läks ruttu ja kätte jõudiski päev,
kus pidi kalliks saanud külalised koju saatma. Tehti viimased grupipildid ja kallid
ning lehvitati, kui jaapanlased lennujaama
turvakontrolli suundusid.
Mõnele võõrustajale jäi see hüvastijätuks, kuid mitte kõigile – usinamad suunduvad juba oktoobris Jaapanisse. Eelmistel
aastatel seda imedemaad külastanud noorte kogemus on ainulaadne ja kordumatu.
Saadud emotsioone ei saa sõnadesse panna.
Projektiga kavatsetakse jätkata ka
järgnevatel aastatel. Kõikidel 12–16aastastel noortel on võimalik ka uuel õppeaastal Jaapani Klubi tegevustest osa võtta.
Täpsemat infot saab Saku Gümnaasiumist,
Kurtna Koolist või noortekeskusest.
MERILIN NURME
Saku Gümnaasiumi õpilane

Jaapani külalised ja nende vastuvõtjad istutasid Kurtna Kooli juurde puu. Foto: erakogu

1. septembril on MTT projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg
Järgmine mittetulundusliku tegevuse
(MTT) projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on juba 1. septembril.
Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud,
seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud
projektidele, mis on suunatud Saku valla
elanike elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri,
hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Käesolevast taotlusvoorust on võimalik
toetust taotleda tegevustele, mis viiakse ellu
ajavahemikul 1. septembrist 2019 kuni 31.

märtsini 2020. Taotlusvooru eelarveline
maht on vähemalt 10 988 eurot.
Teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud
tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks on võimalik taotleda kaasﬁnantseerimise toetust ehk valla kaasﬁnantseeringut.
Kaasﬁnantseerimistoetuseks on 2019.
aastal 3000 eurot ning toetust on võimlik
taotleda jooksvalt aasta lõpuni või kuni rahaliste vahendite lõppemiseni.

• valla e-postile saku@sakuvald.ee;
• tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressile Teaduse 13, Saku vald või
• saata postiga aadressile Saku Vallavalitsus, Teaduse 13, Saku vald 75501, Harjumaa.
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid
on valla kodulehel aadressil https://www.
sakuvald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.
Infot saab telefonil 671 2405 või e-aadressil helemall.kink@sakuvald.ee.
HELE-MALL KINK
Taotlus tuleb esitada vastaval vormil, all- Arendusspetsialist
kirjastatult ja tähtaegselt kas
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Kaunis Kodu 2019
Sel aastal osales Kauni Kodu konkursil kuus aeda – igaüks omamoodi ja oma pererahva nägu. Oli
mõne aasta jooksul metsa seest
välja haritud koduaed, mil tapeediks kaskede valendavad tüved. Oli
suvilaühistu väikesele alale mahutatud hubane aed kõrreliste ja tiigiga. Oli mastaapne koduümbrus
muljet avaldava laste mänguväljaku ja kasvuhoonega. Oli alles uue
perenaise nägu kujunema hakkav
eri aiaruumidega aed. Oli praktilise väliköögi ja tarbeaiaga aed.

Saku Vallavalitsus tunnustab
konkursi Kaunis Kodu võitjaid
Ändy ja Annika Piibu
aed Jälgimäel
I koht




Maive Nahksepa ja Andrus Sepmani
aed Sakus
II koht
Margo ja Marelle Pärna
aed Metsanurmes
III koht

Heikki ja Marja-Liisa Tõnumaa
aed Kajamaal
Noore koduaia eripreemia








Ändy ja Annika Piibule tõid võidu nii koduaeda rajatud ilu kui praktilised lahendused
– mõeldud on nii laste kui loomade-lindude peale. Fotod: Victoria Parmas

Sale Mantsiku
aed Sakus
Väärika ja lahke aia eripreemia

Ingrid Maldi
aed Sakus
Hästi liigendatud aiaruumi eripreemia
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LÕPETAJAD

1. Maive Nahksepa ja
Andrus Sepmani aed
2. Margo ja Marelle Pärna
aed
3. Heikki ja Marja-Liisa
Tõnumaa aed
4. Sale Mantsiku aed
5. Ingrid Maldi aed

2



1







543

Kurtna
maapõu
arheoloogidele
üllatusi
eipakkunud



Kevadsuvel tegid arheoloogid Kurtna
Kooli lähedal proovikaevamisi, et välja selgitada, kas Rail Baltica trassile jääval
alal võib leiduda huviväärseid muistiseid.
Arheoloogiliselt põnevaid leide maa välja
ei andnud, küll aga leiti esemeid, millel on
kodulooline väärtus.
Varasem maastikuseire oli andnud vihje,
et Kurtnas Koosi oja kandis võib leiduda
ajalooliselt huvitav paik, seetõttu tegid arheoloogid seal mais ja juunis proovikaevamisi. Kuna pinnasest leiti sütt ja segatud
kihti, oli lootust, et tegu võib olla vana asustuse jälgede ja alepõlluga. Labor seda siiski
ei kinnitanud. Arheoloog Katrin Treumani
sõnul paigutus söeproov 20. sajandi esimesse poolde. “Tõenäoliselt on seal tehtud
vahetult pärast II maailmasõda metsatöid
ja tuld,” ütles Treuman. “Sellele viitavad ka
teised kodulooliselt huvitavad leiud, näiteks
Punaarmee vormi osad, plekist kruus ja
vana metsaveomasina detail.”
Lisaks andis maa välja 19. sajandist

pärineva keraamikakillu, mis on sinna sattunud ilmselt juhuslikult, sest kaartide järgi
kattis seda ala 19. sajandil mets. Varasemaid
elutegevuse jälgi Kurtnast ei avastatud ning
seda paika arheoloogid edasi ei uuri.
Rail Baltica keskkonnajuhi Roland
Müüri sõnul toimuvad erinevad arheoloogilised uuringud tulevases raudteekoridoris
kolmes maakonnas. “Paistab, et arheoloogilises mõttes on valitud trassile hea asukoht, Proovikaevamiste käigus leitud kruus
esialgsed kaardistamised ja kaevamised
mastaapsete kultuuriväärtuste leidmisele ei
viita, aga eks aeg näitab,” märkis Müür.
Rail Baltica trassikoridori seni kõige huvitavam leid tuli 2015. aastal välja Tallinna
külje all Sõjamäel, kust leiti kiviaja lõpu
nöörkeraamika kultuuri jälgi: nöörvajutisega kaunistatud savinõude kilde, kivist
tööriistade tegemise tootmisjääke ning põlenud loomaluude tükke.
PRIIT PRUUL
Rail Baltic Estonia kommunikatsioonijuht Arheoloog Katrin Treuman. Fotod:
Raul Mee
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Harjumaa Keelpilliorkester Itaalias rahvusvahelisel festivalil
Harjumaa Keelpilliorkester on 16. hooaega tegutsev kollektiiv, milles mängivad
Harjumaa muusika- ja kunstikoolide keelpillimängijad ning nende õpetajad. Orkestril
on kaks koosseisu – ettevalmistusorkester
ja põhikoosseis. Aja jooksul on välja kujunenud harjutuspäevad koolivaheaegadel
ja nädalavahetustel, kontserdid 2–3 korda
aastas, osalemised laulu- ja tantsupidudel
ning erinevatel festivalidel. Festivalidest
osavõtmine on mängijatele suureks eesmärgiks ning annab hea võimaluse orkestri
taset tõsta.
11.–17. juulil toimus Itaalias rahvusva-

heline Festival Orchestre Giovanili, üks
osalejatest oli Harjumaa Keelpilliorkestri
põhikoosseis dirigent Imre Rohuvälja juhendamisel. Saku Muusikakoolist osalesid
Anni Fingling, Pärli Koptelkov, Viktor
Kostjuk ja viiuliõpetaja Sirje Müller.
Festivali käigus esines orkester neljas
suurepärases kontserdipaigas: Firenzes
Piazza Signorial, Montecatinis Terme Tettucios, San Gimignanos Piazza Duomos ja
Cremonas Cortile Federico II-s. Repertuaar
sisaldas nii tuntud klassikuid, ﬁlmimuusikat
kui ka Eesti heliloojate teoseid. Arvuka
publiku ette astuti sumedatel suveõhtutel.

Hooaja jooksul harjutatud kava kulmineerus festivali kontsertidel parimate esitustega, see näitab orkestri head ettevalmistust
ja võimekust. Väga teadlikud ja muusikalembesed itaallased võtsid kõik neli tunnipikkust kontserti soojalt vastu. Erinevates
linnades oli orkestrantidel võimalus tutvuda kohaliku arhitektuuri ja kultuuriga.
Augustis alustavad Harjumaa Keelpilliorkestri mõlemad koosseisud ettevalmistust uueks hooajaks, ees on ootamas
mitmeid huvitavaid projekte.
JUTA ROSS

Harjumaa Keelpilliorkester Itaalias. Foto: erakogu

Päev täis päikest
10. augustil kogunes kõikjalt üle suure
Harjumaa Ääsmäe külaplatsile hulk tegusaid ja väärikaid, et pidada üheskoos maha
üks muredest vaba päev – Harjumaa eakate
päev. Väga pikaajalise traditsiooniga üritus
sai alguse aastal 1996 ja kestab tänase päevani. Kohtumispaika ja aega ei muudeta
– nagu ﬁlmis. Igal aastal augustikuu teisel
laupäeval Saue vallas Ääsmäel, sest paremat
aega ja kohta on raske leida ning pealegi on
rahvas selle nii omaks võtnud.
See päev on tänuks meile kõigile, et me
16
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oleme nii tegusad ja ettevõtlikud, meile, kelle hinges on noorus ja hoolivus, meile, kes
me passist numbreid ei loe. Sel aastal tundsime rõõmu ansambli Suveniir solistide
Sirje ja Rein Kure etteastest – tänukontserdist, mida toetasid Kohaliku Omaalgatuse
Programm, Eestimaa Pensionäride Liit ja
Harjumaa Pensionäride Ühendus.
Harjumaa ühenduse tänu pälvisid tänavu 26 tegusat ja hakkajat sädeinimest, nende seas märgiti tänukirja ja meenega ära 6
Saku valla tublit eakat: Eha Soome, Lehte

Jõeleht, Hilja Kauna, Aet Tõruke ning Evi
ja Kalju Aruaas. Iga masin töötab täiskäigul vaid siis, kui masinavärk on hooldatud
ja on heade meistrite käe all. Aitäh, et olete
nii ettevõtlikud ja hoiate kõrgel väärikate
lippu nii kodukohas kui väljaspool kodu!
Soovime kõigile head tervist ja optimistlikku meelt! Me elame veel!
Harjumaa Penisionäride Ühenduse
juhatuse nimel MARIANNE ÕUN

LÕPETAJAD
SÕBRAD

Gitanda tantsis sõprusvallas
Just läbi tantsimise tugevnesid tänavusel
laulu- ja tantsupeoaastal Saku ja Liperi
valla sõprussuhted. Suve suursündmusel, Taipale kultuurinädalal, esines ainsa
väliskülalisena Saku ﬂamenko-tantsutrupp
Gitanda. Gitandal on olnud läbi aastate
oma roll sõprusvaldade vaheliste suhete
edendamisel – esinemas on käidud Lätis
Kandavas, Rootsis Strängnäsis ja Türil.
Ida-Soomes Põhja-Karjala maakonnas
asuv Liperi vald võttis Andaluusia tantsu
harrastajad vastu hispaanialiku kuumusega.
Esinemiskohtadeks olid meie vastuvõtja,
Honkalampi noorteseltsi esinaine Jaana
Tarkkonen, valinud Honkalampi puuetega
inimeste keskuse, uue ostukeskuse ning välilavad maalilise Viinijärve kaldal ja Tähkä
maaelumuuseumis. Kahel tantsuetendusel
jagas meiega lava kohalik rahvatantsurühm
Äkkinäiset. Erinevad tantsustiilid pakkusid vaatajale vaheldust ning hämmeldust.
Flamenkotarid erksate kostüümide ja sabaseelikutega, lehvikute ja mantonite ehk
pikkade narmastega siidist suurrätikutega kastanjettide saatel tantsimas – milline
ergas vaheldus kaunites karjala mustrites
rahvariietes tantsijatele. Seejuures olid kõikidel Äkkinäiste rühma naistantsijatel seljas
erineva mustriga rahvarõivad – et näidata
karjala kultuuri mitmekesisust.
Meie südant puudutas enim Honkalampi
puuetega inimeste keskuses kogetu –
mõistsime, et võimalus tantsida võib olla
suur privileeg. Keskus pakub erihooldusteenuseid intellekti- või arengupuudega

Flamenkotarid nautisid Liperi vallavolikogu liikme Päivi Pietarise juures saunamõnusid. Foto: erakogu
inimestele, peamine eesmärk on tagada
neile hea elukvaliteet.
Rahvatantsijate korraldatud õhtusöögil
tervitas meid Liperi valla ﬁnantsjuht Pellervo Hämäläinen. Mandoliini ja akordioni
saatel laulsime üheskoos eesti ja karjala rahvalaule. Õpetasime soomlasi kastanjettidel
mängima. Põhjanaabrid olid vaimustuses:
paar päeva hiljem, kui end koduteele seadsime, rääkis Jaana, et neil on plaan kastanjetid soetada ja sügisel õppimisega alustada.
Rääkimata ei saa jätta klassikast – valgete kasesalude ja männikute vahel peituvast järvede rägastikust, mille kallastel igal

soomlasel oma saunamökki. Ühte niisugusesse kutsus meid Liperi vallavolikogu liige
Päivi Pietarinen. Sel hunnitu päikeseloojanguga õhtul, süües Karjala pirukaid, rääkides nii Liperi kui Saku valla elust-olust, sai
selgeks, et mitte ainult soe ilm ei oodanud
meid sõprusvallas, vaid ka soojade südametega inimesed.
Täname Saku valda tantsuharrastuse
toetamise eest. Gitandal on külastamata
jäänud vaid üks, seitsme maa ja mere taga
asuv sõpruslinn. Teeme trenni ja unistame
suurelt!
EVE LAIVERIK, CHRIS STROOM
Gitanda ja Äkkinäiset. Foto: erakogu
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Saku Sportingu tegus suvi
Sarnaselt eelmistele aastatele oli Saku
Sportingul väga tihe suvegraaﬁk ning nii
toimuski juunis väiksemate laste suvelaager, juuni lõpus käisid pea kõik klubi liikmed koos Rootsis ning augustis oli juba
suuremate laste kord nautida suvelaagri
võlusid.
Juunikuu laagrist võttis osa 109 last,
noorim jalgpallur oli lausa 4-aastane.
Augustikuu laagris osales ligi 150 pallivõlurit. Mõlemas laagris tehti viie päeva
jooksul palju trenni ning mängiti erinevaid turniire. Lõunat käidi söömas Saku
Pruulikojas, janu aitasid kustutada Mully’s
Largo ja Saku Õlletehas. Laagrite toimumisele aitas palju kaasa ka Saku vald. Viie
päeva kulminatsiooniks oli kindlasti neljapäeval Vembu-Tembumaa külastus, seal sai

kõik energiarakud ära kulutatud. Viimasel
päeval toimus legendaarne lahing treenerite vastu ning päeva lõpuks said kõik tublid
lapsed medalid kaela ning mõni eriti tubli
sai ka eripreemia.
Juuni lõpus osales ligi 200 Sportingu
mängijat Rootsis ArosCupil. Saku klubi oli
esindatud 12 võistkonna ehk 9 poiste ja 3
tüdrukute tiimiga. Lapsed mängisid jalgpalli, kuid jõudsid käia ka kohalikku linna
Västeråst avastamas, veepargis ja tivolis
mõnuleda ning palju muudki põnevat teha.
Nüüd, kui kool algab, on ka kõik uued
lapsed oodatud Saku Sportingu trennidega
liituma. Täpsema info treeningute kohta
leiab klubi Facebooki lehelt. Kellel on küsimusi või ei leia infot üles, saab julgelt pöörduda klubi poole – kas läbi Facebooki või

meiliaadressil info@sakusporting.ee.
Sotsiaalmeedial tasub tõesti silma peal
hoida, sest seal toimub kogu aeg midagi
põnevat – küll kutsutakse huvitavatele üritustele ja mängudele, küll jagatakse infot,
mida põnevat klubis toimub. Kes ei ole veel
sotsiaalmeedias Saku Sportingut leidnud,
siis Facebooki leht on Saku Sporting ja
Instagrammi aadress samuti Saku Sporting.
Kindlasti tuleb kõikidel Saku Sportingu
huvilistel tõmmata ring ümber 21. septembrile, sest siis toimub iga-aastane
jalgpallifestival, kus saab näha esindusvõistkondi mängimas. Enne mänge ja mängude
vahepeal on tegevusi igale vanusele!
Kes hoiab silma sotsiaalmeedial peal, ei
jää ühestki tähtsast infokillust ilma!
HANNA-LISA KUSLAP

Saku Sportingu noored jalgpallurid Rootsis ArosCupil. Foto: erakogu

Rait Ärm Euroopa noorte ratturite eesotsas
Hiljuti Hollandis Alkmaaris toimunud
jalgratta maanteesõidu Euroopa meistrivõistlustel võitis kuni 23-aastaste ratturite
grupisõidus 3. koha Saku rattasportlane
Rait Ärm. Alates 2018. aastast sõidab Rait
Cycling Tartu ridades ja osaleb koos teiste
Eesti paremate noorratturitega erinevatel
võistlustel üle Euroopa. Rait on seadnud
endale ambitsioonika sihi läbi lüüa, jõudmaks World Touri tasemele ja seeläbi osaleda rattamaailma kuulsamatel suursõitudel.
Pühendumusest ja sihikindlusest tal puudust ei ole, soovime, et seatud sihid saavad
käegakatsutavateks.
Raidi tee rattaspordi juurde algas Saku
18
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spordiklubi Porter Racing noorte ridades
Avely Riieli ja hiljem Janek Järva juhendamisel. Kindlasti on Raidi head sportlikud
tulemused positiivseks tagasisideks treeneritele, eeskujuks uutele väikestele rattasõpradele ning annavad klubile motivatsiooni
jätkata noorte rattaspordi arendamisega
ja Saku vallas ala harrastamiseks erinevate
võimaluste loomisega. Õnnitleme Raiti ja
tema peret!
Juba 29. augustil on lastel ja noortel võimalus osaleda Porter Racingu laste rattasarja etapil. Lisainfo www.porterracing.ee
Rait (paremal) Alkmaaris pjedestaalil.
ja sarja Facebooki lehel.
Foto: erakogu
PRIIT GRÜNBERG, Porter Racing

Südamlik kaastunne
Reet Liksorile armsa

isa

surma puhul.
Päikesekillu pere

Saku PP
väljasõidud
3.08 kell 18.30
Tulekahju hoones Alliku külas
Piigipuu tänval.
2.08 kell 21.24 tulekahju väljaspool hooneid Üksnurmes
Suurevälul.
2.08 tulekahju väljaspool
hooneid Haaberstis Mäeküla
tänaval.

Mis juhtus
Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja prefektuur
8.07 tehti kahjutuks kaks
Männiku külast leitud mürsku.
10.07 kella 11.32 ajal kaotas
76-aastane mees Roobuka külas Roheluse tee ja Põhjakodu
tn ristmikul jalgratta üle
kontrolli ja paiskus ümber.
Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti
Regionaalhaiglasse.
18.07 tehti kahjutuks Männiku
karjäärist leitud mürsk.
8.08 kell 16.08 teatati, et Tammemäel Tallinn-Saku-Laagri
mnt 9. kilomeetril sõitis 28-aastane mees kaubikuga Renault
Master ette sõiduautole Mercedes-Benz 190. Sõiduauto juht,
64-aastase naine, toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
9.08 tehti kahjutuks Saustinõmme külast leitud 88 mm miinipildujamiin.
11.08 kell 13.59 kukkus Sakus
Uus-Saku tänaval 77-aastane
jalgrattur. Mees toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
15.08 kell 13.53 põles Tammemäel lahtise leegiga prügiauto
kabiin.
19.08 võeti Saku vallas vabadus
19-aastaselt noormehelt – tuttavad mehed viisid ta metsa.

Triinule

Sammuda püstipäi läbi elu,
kogeda armastust, rõõmu ja valu.
Õppida midagi uut igast päevast,
olla üle ka valust ja vaevast.
Aidata neid, kel abi vaja,
ikka püsida kindlalt rajal.
Iga päev anda ära killuke
oma imelisest suurest südamest,
kuni väsis ta lõpuks
ja otsa sai tee...

Kajamaa Kooli pere
mälestab ootamatult
lahkunud hinnatud
kolleegi, head sõpra ja
armsat inimest

TRIIN KORMANIT
ning avaldab kaastunnet
lahkunu omastele.

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

ÕIE TEEARU.

Avaldame kaastunnet Tiinale
ja Urmasele peredega ema
kaotuse puhul.
Kurtna tee 44 elanikud
Mälestame kauaaegset
külaelanikku

ÕIE TEEARU

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
MTÜ Kurtna külaselts
Vaikus ja rahu on sinuga
head mälestused meiega...

Südamlik kaastunne omastele
alati rõõmsameelse,
sõbraliku ja tantsuhuvilise

VAIKE HÜÜBI

kaotuse puhul.
Seeniortantsurühm Lendler ja
rahvatantsurühm Saku Seeniorid
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa.

Südamlik kaastunne
Mart Hüübile

ema

surma puhul.
Puhkpilliorkester Saku
Mälestame

VAIKE HÜÜPI
19.11.1938–11.08.2019

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Voogma, Kirisma,
Jüriado, Järvela

Südamlik kaastunne
Reedale kalli

Avaldame sügavat kaastunnet
Hille Tartole kalli

kaotuse puhul.
Kristine perega

surma puhul.
Laulukaaslased
segakoorist Tuljak

Sügav kaastunne Helgile
kalli õe

Mälestame ja avaldame
sügavat kaastunnet

ema

isa

EVI ŠINTJAKOVA

EVI ŠINTJAKOVA

surma puhul.

surma puhul.
Kaare tee 7 naabrid

Saku Valla Invaühing

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

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

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

LEHTE JÄRVOJA

Meie siiras kaastunne
Nadeždale, lastele ja lastelastele

JAANO PEEDI

lahkumise puhul.
Leinab EELK Saku Toomase
koguduse pere

lahkumise puhul.
Leinab EELK Saku Toomase
koguduse pere

Südamlik kaastunne
Kersti Vissovile venna

Südamlik kaastunne
Nadeždale ja omastele

AINER VISSOVI

JAANO PEEDI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased Saku
Gümnaasiumist

Saku Valla Invaühing

Su kodu on nüüd eal, kus Linnutee
See helendav rada, see tähine kee...

Mälestame kauaaegset
majanaabrit

JAANO PEETI

Mälestame päevakeskuse
klienti

EVI ŠINTJAKOVAT.

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Saku Päevakeskuse pere

Teaduse 10 elanikud

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku...

Avaldame sügavat kaastunnet
Iris Koortile kalli

isa

Mälestame päevakeskuse
klienti

surma puhul.

Saku Päevakeskuse pere

Laulukaaslased
segakoorist Tuljak

JAANO PEETI.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Sügav kaastunne
Mardile ja Tiinale

ema ja ämma

ENN PALMISTE

Kati, Aivar, Pille, Vello

Leinavad lapsed
perekondadega

06.11.1954–07.07.2019

surma puhul.

Lahkunud on meie kallis
sõbranna

Mälestame

VAIKE HÜÜPI

Kaastunne omastele.

VAIKE HÜÜP.

ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.

Kalli, Elviire, Ants

Töökaaslased VKJ-i päevilt
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Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust ja hindavad tervislikku
seisukorda. Hinnad soodsad. 522
0321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad
lõikavad ohtlikke puid ja teevad
hoolduslõikust. Puude seisundi
hindamine tasuta. 513 3458,
info@ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee.
Arborist: ohtlike puude raie,
hoolduslõikus, hekkide hooldus,
kändude freesimine, raieteenused,
võsatööd, puude istutamine, viljapuude hooldus. www.puukirurg.
ee, 505 7786, info@puukirurg.ee.
Langetame ja hooldame puid
just teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte 5626
3857, www.puumehed.ee.
Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus, kännu freesimine, tel
5373 5212.
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja küsi lisa: 5566
0790.
Saue Loomakliinik. Avatud E-R
kell 15–19. 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks ootamist, palume aeg ette registreerida! Koduvisiidid!
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 5624 1509,
Andres.
Teeme lamekatuste remonti ja
kõiki SBS töid. Kui on vaja uuendada ruberoidkatust või sootuks
uut, helista või kirjuta info@
sbskatus.ee. Saku valla elanikele
hindamine tasuta! Tel 503 5866.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid, rõdud, terrassid,
abiruumid, saunad, vannitoad
jne). Tööde järjekorrad lühikesed,
hinnad mõistlikud. Tel 5620 6899.
Korstnapühkimisteenus. Tel 5333
0556, korstnahooldus@mail.ee.
Korstnapühkimisteenus, Korstnasõber OÜ, Peep Sõber tel 5650
5189, korstnasober@gmail.com.
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Korstnapitside ehitus. Tel 5557
9399.
Litsentsiga korstnapühkija ja
pottsepp. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont, aktid Päästeametile ja kindlustusele. 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused hea hinnaga.
Liugväravakomplekt kuni 4 m
avale 1595, tiibväravakomplekt
kuni 5 m avale 1150 eurot. www.
koduvärav.ee, 5895 8809, info@
koduvärav.ee.
Aedade, fassaadide süvapesu ja
värvimine, terrasside õlitamine,
katuste, akende, unikivi ja basseinide pesu, mööbli keemiline pesu,
hoonete suurpuhastus, ehitusjärgne koristus. 5823 6223, www.
puhastusmehed.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
Teeme miniekskavaatoriga kaevetöid. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Vean kaubikuga mööblit, kodumasinaid, vanarauda ja muud.
Hinnad kokkuleppel. Lauka 502
5644.
Klaverihäälestus teenus kutsetunnistusega elukutseliselt
häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi
pakkumist: www.juhanungru.ee
Müüa toored küttepuud – lepp
42€/rm, sanglepp 45€/rm, saar
50€/rm, kask 55€/rm. Kogus
alates 7 rm, transport hinna sees.
Tel: 5551 8498.
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Vōimalik tellida ka väikeseid
koguseid. Info 5559 7572.
Ostame igasuguseid ja igas olukorras seisma jäänud sõidukeid.
Koha peal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumised: seisevauto@
gmail.com või 5618 8671.
Куплю ваш не
используемыи автомобиль.

August 2019

Также аварийный,
неисправный или
старый. Быстрая сделка
и оформление на месте.
Предложение жду на seisevauto@gmail.com или 5618
8671.
Pakun eramajade ja korterite
akende pesu Sakus. Piirkond Tallinn/Harjumaa/Saku. Pakkumised
oodatud 5855 8078.
Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd.
tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja küsi lisa, 5566 0790.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet
8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja kask
kottides, kuivad kütteklotsid 48
kotti/110 €. Saku alevikus ja Saue
linnas transport tasuta. Tel 5692
4924. www.leilibrikett.ee.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld,
haljastusmuld, aiamuld, freesasfalt
kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.
Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine. t.5307
2076, info@viimistlusehitus.ee.
Fassaadid, üldehitus, plekitööd,
krohvimine, viimistlus 5787 8925.
Plaatimine ja siseviimistlus 5372
8382.
Koduhooldus pakub paindliku
ajaga tööd puhastusteenindajatele
erinevatel objektidel Sakus ja ka
Tallinnas. Huvi korral palume võta
ühendust tel 50 41 032.

OÜ Rocco võtab tööle:

•müüja
•koka

Täpsem info tööpäeviti
kell 10-16 kohapeal
(Sakus Tiigi 2) või
telefonil 604 1723.

Saku Vallavalitsus
võtab tööle
• ehitusjärelevalve
vaneminspektori
• juhtumikorraldaja
• koka
Tööpakkumistega saab
tutvuda Saku valla kodulehel
www.sakuvald.ee.
CV ja motivatsioonikirja
palume saata
saku@sakuvald.ee
või
Saku alevik, Teaduse 13.

Telli korstnapühkija
enne külma saabumist.
Kontrollin ja puhastan
teie kütteseadme
ning väljastan
nõuetekohase akti.
Helista 5600 4050
või kirjuta
info@1korsten.ee.

Lisainfo www.1korsten.ee.

ÕMBLUSKODA
RÕIVASTE PARANDUS
Kõik õmblustööd
Dekoratiivpadjad
Käsitööehted

AMITABA OÜ

amitabaou@gmail.com
+372 521 7916
Kurtna tee 33, Kiisa

REKLAAM

Võimlemisklubi

AASTAST 201 2 TEGUTSEV

OOTAB 6-7 AASTASEID
LAPSI EELKOOLI
ASUME SAKU GÜMNAASIUMIS
ESMASPÄEVITI 1 6.00 - 1 8.30
TEISIPÄEVITI 1 6.00 - 1 8.30
Info ja registreerimine
www.nupula.eu

... JA SINU LAPS ON ÕPPIDES ÕNNELIK
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Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee
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nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis*
*viimase 6 kuu jooksul
väljastati Projektibüroo
abil üle 30 kasutusloa

REKLAAM

LAOTÜHJENDUSMÜÜK%!!!

Soodushinnaga robotniidukid Aiatähes kuni kaupa jätkub!
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ROBOTNIIDUKITE MÜÜK, GARANTII, HOOLDUS JA PAIGALDUS

Soodushinnaga ka VARI niidukid ja kõrge heina rootorniidukid!
AIATÄHT SAKU – Tehnika 7, Tel. 5324 4296
AIATÄHT TALLINN – Tuleviku tee 10, Peetri Tel. 5558 5709
E-R 9-18 ja L 10-13

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

RÕÕMU KAUBAMAJA
Keila, Haapsalu mnt 57B

Avatud 9-22

August 2019

www.keilaty.ee
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AS ATKO Grupp on 1992. aastast tegutsev transpordikontsern, mille
peamine tegevusala on ühistransporditeenuse osutamine.

Seoses töömahu suurenemisega Harjumaal võtame tööle

BUSSIJUHTE,
kelle ülesanne on teenindada reisijaid. Liinide algused:
• Laulasmaa – Kohila – Lehetu
• Rummu – Kernu – Haiba
• Ääsmäe – Munalaskme – Saue
• Keila – Laitse
• Kiisa – Nissi
Võimalik töötada täieliku või osalise koormusega.
Tööks on vajalik
• kehtiv D-kategooria juhiluba
• kutselise juhi tervisetõend
• bussijuhi pädevustunnistus (abistame tunnistuse saamisel)
• eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1)
• sõbralik ja hoolas käitumine reisijate- ja tehnikaga suhtlemisel.
Omalt poolt pakume
• töölesõidu kulude kompenseerimist vajadusel
• töörõivaid
• koolitusi
• toetavat meeskonda.
Info tööpäeviti tel 627 2713, 627 2737 või Tallinnas
Sõstramäe 12 (Paneeli tänavalt sisse sõita).
Lisainfo ettevõtte ja teiste tööpakkusmiste kohta www.atko.ee.

Saku Päevakeskuses
Terje Kebbinau
Sinu maakler Sakus

5.septembril
11.00 - 13.00

+372 5635 6194
terje.kebbinau@pindi.ee

Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega. Lepp,
sanglepp, metsakuiv okaspuu. Hinnad alates 44 €/rm.
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

Koduleht: www.torustikud.ee
e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 553 3948
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Ostan kõiki marke ja igas
seisukorras sõiduautosid
ja kaubikuid, ka remonti
vajavaid. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.

REKLAAM

VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

VEENDU, ET SINU AUTO ON TALVEKS VALMIS!
- akutest
- pidurivedeliku kontroll
- jahutusvedeliku kontroll
- rehvide kontroll
- valgustuse kontroll
AINULT 15€

Sügisel meilt ostetud talverehvidele vahetus tasuta!

KÜSI PAKKUMIST!

AS TREV-2 Grupp pakub Tammemäe
liivakarjääris väikekliendile
ehitusliiva ja
killustikku
(kõik hinnad käibemaksuga)

Ehitusliiv
• kerghaagisele ise laadides 5 € koorem
• kerghaagisele laadimisteenusega* 10 € koorem
Lubjakivi killustik (fraktsioon 16…32 mm)
• kerghaagisele ise laadides 15 € koorem
• kerghaagisele laadimisteenusega* 20 € koorem
*laadimisteenuse kasutamise eelduseks on katteta haagis

Info tel 5361 0298 või e-postil kersti.janno@trev2.ee.
Tasumine kohapeal sularahas.
tel: 686 5258
mob: 50 120 75
info@sakuautokeskus.ee
Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald

Avatud E–R kell 8–17.
Asukoht Saku vallas Tammemäe külas
Tallinna ringtee ääres, sissesõitu tähistab suunaviit.

2.september alates 10.00
SAKU
PÄEVAKESKUSES
Etteregistreerimine
Tel. 5323 2454

August 2019
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Bussiga KAF-ile

14.40 Kiisa Vabaajakeskus
– Kurtna – Tagadi – Tõdva
– Kajamaa – Kasemetsa –
Saku Gümnaasium
18.20 Saku Gümnaasium
– Kasemetsa – Kajamaa –
Tõdva – Tagadi – Kurtna
– Kiisa

Ristsõna
Juulikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga vihmavarju – Vahur Tasane. Auhinna
saab kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantseleist Teaduse 13.

Suur tänu meesterahvale, kes vaatamata bussijuhi

agressiivsele käitumisele aitas 16. augustil kell 22 minu
pojal Tallinnast Sakku sõitva bussi nr 206 peale saada ja
turvaliselt koju jõuda! Tore, et meie seas on inimesi, kes
julgevad noorte kaitseks välja astuda.
Olga

Juulikuu ristsõna õige vastus: TERVISELE OHUTUD
Augusti ristsõna vastused saata 15. septembriks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kuhu minna
29.08 kell 17.30 Porter Racingu
laste rattasarja III etapp Saku valgustatud terviserajal, start jõusaali
eest.
1.09 koolialguse festival kell 15
Sakus Teaduse 1 õuel (vt lk 26).
05.09 kell 18 Porter Racingu laste
rattasarja IV etapp Saku valgustatud suusarajal.

15.09 kell 10-14 Saku sügiskirbukas Sakus Teaduse 1 õuealal (vt lk
28).
20.09 kell 19 Rakvere Teatri
etendus „See kõik on tema“ Kiisa
Vabaajakeskuses (vt lk 28).
5.10 kell 15
Saku Muusikakooli 40. juubeli
kontsert Saku
Gümnaasiumi
põhikoolimajas

8.09 kell 17 Kiisa näiteringi etendus „Mis maksavad need madalad Näitused
majad“ Ääsmäe külaplatsil.
„Kurtna-Kiisa
ehitiste ajalugu
14.09 kell 10 Diabeetikute Seltsi
ja tänapäev“,
praktikapäev Haapsalus.
Anni Finglingi

fotonäitus Kiisa raamatukogus.
Alates 1.09 näitus „Saku hariduselu 150“ Saku raamatukogus.
Info www.sakuvald.ee/sundmused

SEPTEMBER EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
1.09 kell 15 perejumalateenistus, lasteaeda, kooli, ülikooli
minejate ja õpetajate õnnistamine
8.09 kell 15 noortejumalateenistus
14.09 kell 18 noorteõhtu
15.09 kell 15 jumalateenistus, grillime koos väliskülalistega
20.09 kell 11 kontsert Førde koguduse kooriga päevakeskuses
20.09 kell sarikapidu, kiriku risti õnnistamine Küütsu 2, Saku
22.09 kell 15 jumalateenistus
29.09 kell 15 mihklipäeva jumalateenistus

• Beebilaul (1-2aastastele) 12.09 kell 10.30, Ave Mölster 5919 7902
• Saku Gospel 12.09 kell 18, uued lauljad on teretulnud! 5919 7802
• Leerikool alustab 18.09 kell 18, reg 5919 7802, saku@eelk.ee

Õpetaja Magne Mölster, 5919 7802 /magne.molster@eelk.ee
Saku palvemaja Tallinna mnt 8, Saku alevik; saku.eelk.ee

VÄIKESTE

härrasmeeste

Väikeste
härrasmeeste
klubi alustab!

KLUBI

7–10 aastased poisid on oodatud
oma käitumisoskusi lihvima!
Kursuse 1. poolaasta ajad on järgmised 14.09, 05.10, 02.11, 23.11, laupäeviti k.12-13.30
Saku Mõisa Härrastesalongis.
Grupp avatakse vähemalt 8 soovijaga.
Tasu poolaasta eest 100 eurot poisi kohta.
Kevadel 2. poolaasta lõpetamisel saab
noorhärra tunnistuse.
Väikeste härrasmeeste klubi • maimuhint@gmail.com

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

Aadress:
Teaduse 13, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435, 671 2425

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

Tellimine mujale: toimetus tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
TASUTA
Trükk: OÜ Rebellis
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KROONIKA

ISSN 2382-6789

Saku valla peredesse

sündinud lapsed
LAUREEN ROOSNURM
EMMA MÜÜRSEPP
SVERRE RÖÖPSON
KERTELI TÕNISALU
LAURELI TÕNISALU
MARIA ARUSOO
JOONATAN PUKK
ANNELLE TAMM
AUGUST TAMM
MATHIAS TASA

ISABELLA PLAKK
EKKE ESTER
RAINER LILLEMETS
AARON SALME
KARL-JOHAN VILBA
MARTA SAAREPUU
JESSI LATTU
ARABELLA HUSSAR
MIRIEL KALLAS

Mälestame lahkunud
elanikke
JAANO PEET
EVI ŠINTJAKOVA
NIINA GRIGORJEVA
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ÕIE TEEARU
VAIKE HÜÜP

August 2019

Palju õnne!

Rahvastikuregistris
infosüsteemide uuendamise tõttu ei ole toimetusel
augustikuu
sünnipäevalaste
kohta andmeid. Loodetavasti saavad asjad peagi korda ja sel juhul
avaldame järgmises lehes nii augustikui septembrikuu hällilaste nimed.

TULE MEIEGA LAULMA!
Algab segakoori Tuljak uus ja põnev hooaeg
rõõmsameelse ning andeka dirigendi KILLU RIKKERIGA.
Proovid E ja N
18:45 - 21:00
ruum 111

Sulle meeldib laulda. Otsid oma päevadesse värve,
elamusi ja arengut? Liitu meie lõbusa segasummaga!
Kohtume juba 2. septembril Saku Gümnaasiumi uues majas.
PS! Eriti vastupandamatud on meeshääled

