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Saku valla alevikud ja külad
Rahvastikuregistri andmetel elab Saku vallas 1. märtsi seisuga 10 541
inimest, nende kodud on 2 alevikus ja 19 külas.
Saku
Saku alevikus elab 4751 inimest ehk 45%
vallaelanikest. Ometi ei ole sel suurimal
asulal valitud vanemat ega juhti ega organisatsiooni, kes sakulaste eest seisaks. Sakus
võiks ju olla alevikuselts või lausa alevikuosade seltsid, näiteks MTÜ Pensu Pered
või Pähklimäe Tänavaselts või Kannikese
Kant. Aga ei ole.
Sakus oli 10 aasta eest umbes sama
palju elanikke kui täna, 4712. Siis hakkas
rahvaarv vähenema ja langes 2015. aasta
1. septembril 4414ni. Sellest ajast on inimeste hulk Sakus – aeg-ajalt küll väikeste
tagasilöökidega – kasvanud. Mehi ja naisi
on Sakus pea võrdselt, vastavalt 2316 ja
2435 ehk 49% ja 51% elanikest. Alaealisi
ehk neid, kes sel aastal saanud või saavad
17aastastaseks või on nooremad, on Sakus
1105 ehk 23%. Neid elanikke, kel sel aastal
saab täis 80 eluaastat või veelgi enam, on
kokku 234 ehk ligi 5%.
Kiisa
Kuigi 693 elanikuga Kiisa alevik on Sakust
inimeste hulgalt ligi 7 korda väikesem, on
sealsed elanikud palju paremini organiseerunud, osalevad külaliikumises ja oskavad
enda eest seista! Juba aastaid toimetab seal
MTÜ Kodukoht Kiisa ning alevikuvanem
on Annely-Thea Häggblom (510 3351,
annely@lakiauto.ee, FB Kiisa alevik). 10
aasta eest oli Kiisal asukaid 663 ehk vaid
pisut vähem. Alaealisi ehk kuni 17aastaseid
(k.a need, kes 2020. aastal 17. sünnipäeva
tähistavad) on täna 174 ehk 25%. Eakaid
ehk 80aastaseid ja vanemaid on 43 ehk veidi üle 6%. Seega on Kiisal noorte ja eakate
osakaal veidi suurem kui Sakus. Kiisa on
tegus alevik.
Juuliku
Juuliku on väga kiiresti kasvanud. 10 aasta
eest oli seal elanikke vaid 256, täna 410 ehk
kasv on olnud 60%. Juuliku inimesed on
alati aktiivsed olnud ja seal on juba aastaid
tegutsenud tragi külaselts eesotsas Mart
Siimanniga (5332 1144, juuliku.kylaselts@
gmail.com). Paljud suured ja vajalikud asjad
on Juuliku rahvas oma jõududega korda
ajanud, paljud tööd ära teinud. Ning seltskonnaelu on seal ka aktiivne. Alaealisi lapsi
ja noori elab selles külas 138 – ligi 34% ehk
kolmandik elanikest. 80+ elanikke on vaid
6 ehk 1,5%. Juuliku on nooruslik küla, kus
käib töö ja vile koos.
2

Saku Sõnumid

Märts 2020

Männiku küla
küla
Männiku
Tänassilma küla
küla
Tänassilma

Jälgimäe küla
küla
Jälgimäe

Tammemäe küla
küla
Tammemäe
Juuliku
Juuliku
küla
küla

Saue küla
küla
Saue

Rahula küla
küla
Rahula

Saku alevik
alevik
Saku

Üksnurme küla
küla
Üksnurme

Saustinõmme
Saustinõmme
küla
küla

Kajamaa küla
küla
Kajamaa

Lokuti küla
küla
Lokuti

Kasemetsa
Kasemetsa
küla
küla

Jälgimäe
272 elanikuga Jälgimäe on 10 aastaga kasvanud 66 inimese võrra (kasv 32%) ja on
täna elanike arvult kümnes asula vallas. Ka
Jälgimäe elanikud on olnud tragid, nii valla kui oma küla puudutavates asjades kord
aktiivsemalt kaasa löönud, siis jälle eemale
jäänud. Külade päevigi on jälgimäelased
korraldanud. Täna seisab Jälgimäelaste eesotsas Kadi Arnik (kadi_80@hotmail.com,
Jälgimäe küla FB). Aga mis täna külas toimub, päris täpselt ei tea. Salapärane küla!
Lapsi on Jälgimäel 74 (27%) ja eakaid 6
(veidi üle 2%).
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linnukasvatuskeskus on üks väheseid valla asulaid, kus rahvast vähemaks jäänud.
Sellele vaatamata on Kurtna inimesed aktiivsed olnud, valla tegemistes kaasa rääkinud. Ja külaselts on neil ka juba aastaid.
Asjalik küla! Lasteaia ja kooliga külas on
Kajamaa
noori 81 (27%) ja 80+ elanikke 15 (5%).
Kajamaal loodi üks valla esimesi külaseltse, Kurtna inimeste esindaja on Terje Alev
aastaid on kajamaalased olnud kõikvõima- (5648 1382, terje.alev@gmail.com, FB
like külaürituste eesotsas. Pisikeses külas Kurtna küla).
on elanikke vaid 68, nende seas 41 meest
(üle 60%) ja vaid 27 naist (veidi alla 40%). Lokuti
Kajamaa on meesteküla! Vaatamata sellele Lokutil elab 79 inimest, valla 21 asula seas
esindab sealseid elanikke naine – Katri Ots on Lokuti elanike hulgalt tagantpoolt nel(5343 5107, kajamaakyla.mty@gmail.com). jas. Aastatega on küla, ka endine majandiJa kuigi väike, on Kajamaa siiski viimaste keskus, kahanenud – 10 aasta eest oli seal
aastatega väga usinalt kasvanud – 1. jaanua- inimesi 88 ehk tänaseks on jäänud alles
ril 2010 oli elanikke Kajamaal vaid 46, kasv ligi 90%. Kuni 17aastasi (k.a) on Lokutil
on 48%. Noori on 18 (26,5%), 80aastaseid 16 (20%), ja neid, kes sel aastal saavad 80
ja vanemaid elanikke vaid 1.
või on vanemad, 4 (5%). Lokutil on vähe
mehi, 32 (40,5%), ja palju naisi, 47 (59,5%),
Kasemetsa
Lokuti on naisteküla! Küla eesotsas on ka
Kasemetsal on elanikke täpselt 400. 10 aas- naine – Anu Altmets (5335 8212, anu.alttaga on küla kasvatud 201 inimese võrra mets@mail.ee).
ehk elanike arv on kahekordistunud. Kuid
need elanikud on jäänud tagasihoidlikuks, Metsanurme
külaliikumises nad kaasa pole löönud. 732 elanikuga Metsanurme on Saku järel
Kasemetsal on lapsi 136 ehk 34% ehk inimeste arvult teine asula, valla rahvarohenam kui kolmandik ja eakaid 6 (1,5%). keim küla, kus elab 388 meest ja 344 naist.
Ka Kasemetsa on noorteküla, vaikiv-uinuv Hiidküla! 10 aasta eest oli elanikke vaid 384
noorteküla.
ehk pea pooled metsanurmelased on just
viimastel aastatel külasse elama asunud.
Kirdalu
Rahvaarv moodustab 10 aasta tagusest
Kirdalu küla on väike, vaid 91 inimest. 191%. Metsanurmekad on ikka aktiivsed
Viimase 10 aastaga on kasv samuti väike olnud, igal pool alati kaasa löönud, valla
olnud, juurde on tulnud 10 inimest ehk külaliikumise eestvedajad olnud. Nende
11%. Alaealisi elab Kirdalus 25 (27%), Rehemetsa külakeskuses on palju valla
80aastaseid ja vanemaid on 6 (6,6%). Ehk üritusi toimunud, metsanurmekad on ikka
vanemaealiste osakaal on Kirdalus suurim. lahked võõrustajad olnud. Vaatamata selSoliidses eas inimeste küla. Ka Kirdalu on lele, et elanike hulk on tublisti kasvanud,
külade üritustel kaasa löönud.
juhivad külaseltsi ikka samad inimesed: külavanem on Enn-Toivo Annuk (5648 3468,
Kurtna
enntoivo@gmail.com), MTÜ Metsanurme
1. jaanuaril 2010 elas Kurtnas inimesi 324, tegevjuht Anneli Kana (5306 5503, FB
täna 297 ehk tänane elanike hulk moo- MTÜ Metsanurme, koduleht www.metdustab 10 aasta tagusest 91,7%. Endine sanurme.eu). Metsanurmes on alaealisi
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lapsi ja noori 213 (29%), eakaid 10 (1,4%). 64%. Alaealisi on Saue külas 35 (24%) ja vähem 74 (47%).
Metsanurme on külaliikumise lipulaev!
vanemaealisi 5 (3,4%). Tegus võitlev küla.
10 aasta eest oli selles külas 138 inimest
ehk pisut vähem – tolleaegne elanike hulk
Männiku
Saustinõmme
moodustas praegusest 88%. Eakaid on
Suurel territooriumil laiuvas Männiku külas 10 aasta eest elas Saustinõmmes vaid 76 Tõdval vaid 2 (1,3%), lapsi aga 50 (32%).
on 260 inimest, 10 aasta eest oli elanikke inimest. Aga Rapla-Türi maantee äärse- Tõdva asub valla keskel, paljud elamised
268 – ka Männiku on pisut, õige pisut rah- tele põldudele kerkinud Metsaveere elu- on metsade ja põldude vahel hajali, kuid on
vast kaotanud. Noori on 51 (19,6%) ja ea- rajooni asus palju uusi inimesi. Nüüd on ka rühm kortermaju. Tõdva on üks korrakaid 8 (3%). See valla põhjapoolseim küla Saustinõmmekaid 187 ehk kaks ja pool lik keskmine küla ehk keskküla. Tõdvalasi
ei paista silma oma rahvaarvult – ta on 11. korda rohkem (kasv 146%). Saustinõmme esindab Pille Kasterpalu (5561 7982, pille.
ehk kõige keskmine. Isegi tähestikulises on kahe näoga küla – on endise küla nägu kasterpalu@metsabyoo.ee).
järjekorras on Männiku keskmine ehk 11. ja Metsaveere nägu. Esindajaid on ka kaks
Täis- ja tööealiste küla. Oma veesilmade, Arnold Jõgis (5662 9648, arnold.jogis@ Tänassilma
männimetsa, matkaradade ja kergliiklus- gmail.com) ja Metsaveere külaseltsi esinda- Valla kirdeosas Laagri naabruses asuv
teega on Männiku mõnus koht, kus puhata ja Liina Liibert (5309 9878, liina1974@hot- Tänassilma on suureks kasvanud just vii– puhkamise ja sportimise küla. Viimastel mail.com). 1940. aastal ja varem sündinud mase 10 aasta jooksul – metsaalused ja
aastatel on Männikul külaselts tegutse- inimesi on külas vaid 3 (1,6%), 2003. aastal põllud on nüüd maju täis. Praegu on seal
ma hakanud, eestvedaja ja juht on Eero ja hiljem sündinud noori 53 (28%).
elanikke 360, 1. jaanuaril 2010 oli vaid 149
Alamaa 5669 4080, eeroalamaa@gmail.
(kasv kaks ja pool korda ehk 142%). Nii et
com, FB Männiku küla).
Sookaera-Metsanurga
noor ja kiiresti kasvav küla. Eelmisel aasSookaera-Metsanurga on küla, kus regist- tal tuli sinna juurde 30 inimest, sel aastal
Rahula
reeritud elanikke vaid 22. Kuigi 10 aastaga kahe kuuga juba 13 inimest. Lapsi elab
Rahula, Pärnu maantee äärne küla, on on 6 inimest juurde tulnud (kasv 38%) – ei Tänassilmas 111 (31%) ja eakaid vaid 3
aastatega kasvanud – elanikke on seal 144 teagi täpselt, kas 1, 2 või 3 peret? – on ikka (0,8%). Tänassilmas tegutseb Arunõmme
ehk 38 võrra enam kui 1. jaanuaril 2010. tegemist valla väikseima külaga. Noori on selts, küla juht on Henrik Raave (henrik@
Rahvaarv on kasvanud 36%. Alaealisi on selles külas 5 (23%). Veel eelmisel aastal oli must.ee).
elanike hulgas 34 (23,6%) ja eakaid 7 (ligi 6, aga nüüd on üks neist suureks kasvanud.
5%). Ka igati keskmine küla. Viimastel aas- Eakaid on 2 – on üks memm ja üks taat. Üksnurmne
tatel on Rahula inimesed koos tegutsema Tore pisiküla! Kuigi väike, on Sookaera- Üksnurme külas on elanikke 717. Rahvahakanud – Rahulas on loodud külaselts Metsanurga ikka valla asjades kaasa rää- arvu poolest on Üksnurme Saku ja Metsaning esimesed ühised üritusedki maha pee- kinud. Küla esindaja on Tanel Ots (5663 nurme järel kolmas asula (Metsanurmest
tud. Külavanem on Merlin Tammar (5646 6400, tanelots@sakuvald.ee).
on neil vaid 15 inimest vähem). Ka Üks1119, merlin.tammar@gmail.com, FB
nurme on viimase 10 aasta jooksul tublisti
Rahula külaselts). Ehk on Rahula tuleviku Tagadi
kasvanud, juurde on tulnud 298 inimest
tegija.
Tagadi on Saku valla kagupoolseim küla, (kasv 71%). Üksnurmes on juba aastaid
elanikke on seal 198 ehk pisut rohkem kui tegutsenud aktiivne külaselts, kelle kodu,
Roobuka
10 aasta eest – siis oli Tagadil inimesi 192. oma jõududega korda tehtud Rehe küün,
10 aasta eest oli endises suvilapiirkonnas Lapsi on selles külas 46 (23%) ja eakaid 7 on pea kõikidele vallaelanikele tuntud, viiRoobukal püsielanikke 310. Nüüd kasuta- (3,5%). Selle suure territooriumiga metsa- mastel aastatel ka kui õdus teatrietenduste
takse maju enamasti aastaringselt ning ela- de ja põldude rikka küla inimesed on ikka vaatamise koht. Külaelu juhib sihtasutuse
nike hulk on kasvanud 491ni (kasv 58%). koos teinud ning ka vallaelanike ühistes et- Rehe Seltsimaja juhatuse liige Tiiu VellesRoobuka territoorium on väike, kuid rah- tevõtmiste kaasa löönud. Täna on varem te (527 0000, tiiu.velleste@gmail.com, FB
vaarvult on tegu valla 5. asulaga. Aga mis aktiivne Tagadi külaselts oma tegevuse lõ- Üksnurme küla, FB Rehe küün). Asjalike
seal toimub, päris täpselt ei tea, sest külalii- petanud. Kuid loodud on uus selts – MTÜ ja töökate inimeste küla, teatriküla. Lapsi
kumises sealsed elanikud siiani kaasa pole Tagadi Kodu, mille eestvedaja on Ines on Üksnurmes 238 (33%) ja eakaid 13 (ligi
löönud. Kui nad valla tegemistes osalevad- Estrin (523 0854, ines.estrin@gmail.com). 2%).
INNA MIKLI
ki, siis oma kodupaika nad ei rõhuta. Aga
nüüd on Roobukal oma esindaja – Lauri Tammemäe
Nõukas (501 6157, nouks904@hotmail. Tammemäega seondub karjäär, liiv, männicom). Hakkavad ärkama? Alaealisi lapsi on mets. Elanike hulk on selles külas alati väike
Kultuuri- ja külaelu komisjon
Roobukal palju, 162 ehk 33%, eakaid 4 ehk olnud – 10 aasta eest oli inimesi 33, nüüd
Külaelu edendamisega tegeleb Saku
vaid 0,8%. Roobuka on valla edelaserva är- 36. Seejuures elab Tammemäel 21 meest
Vallavolikogu juures töötav kultuurikav lasteküla.
(58%) ja vaid 15 naist (42%). 2003. aastal
ja külaelu komisjon, mille esimees on
või hiljem sündinud lapsi on külas 7 (ainult
Katrin Krasilnikov (505 1594, katrin.
Saue küla
19%) ning nende seas on meessoo osakaal
krasilnikov@gmail.com), aseesimees
Saue küla inimesed on hästi aktiivsed, näi- väga suur – poisse on 6 (86%) ja tüdrukuid
Annely-Thea Häggblom ning liikmed
teks suutsid nad oma iidse külanime tagasi vaid 1 (14%). 1940. aastal või varem sündiTiiu Velleste, Ülle Kivirähk, Hannavõidelda – nad ei tahtnud olla Kanama vaid nud elanikke ei ole selles külas ühtki. Seega
Lisa Kuslap ja Sale Mantsik. Komisjoni
Saue küla elanikud, nagu nende eelkäijadki. – väike tööealiste meeste ja poiste küla.
koosolekud toimuvad kord kuus.
Sauekaid ühendab külaselts, mille eesotsas
on Ülar Palm (513 1540, meie.saue@gmail. Tõdva
com, Saue küla FB). Viimase 10 aastaga on Tõdval on elanikke 157, nende seas naisi
Saue elanike arv kasvanud 89lt 146le ehk pisut rohkem ehk 83 (53%) ja mehi pisut
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18. veebruari istungil
Kinnitati bussiliini 113 graaﬁk ja hinnakiri
ning otsustati teavitada sõitjaid valideerimise vajadusest, sest liini käigus hoidmisel
lähtutakse täituvuse statistikast.
Otsustati esitada Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse investeeringuobjektiks Trapi tee äärse puhkeala
parkimise korraldamine.
Nõustuti Teaduse 3, 5, 7 ja 9 korteriühistute taotlusega lahendada nende majade
juures parkimiskohtade puudus parkimisala laiendamisega haljasala arvelt, samuti
lahendada prügikonteinerite paigutusega
seonduv. Samuti peeti vajalikuks korrastada
jalgtee majade juurest gümnaasiumi hoone
juurde ja paigaldada sinna mõned valgustid. Vallavalitsus nõustus katma parkla ning
prügimahutite paigutusega seonduva projekteerimiskulu. Ehitamise kulud katavad
majaelanikud. Majataguse kergliiklustee
projekteerimise ja ehitamise kulud katab
vald.
Uus Maa OÜ-le anti õigus paigaldada alates 1. märtsist kuni 31. detsembrini
Saku aleviku Lepiku haljakule 6 m2 suuruse
pindalaga tugialusel reklaam.
Otsustati Saku Päevakeskuse ruumid
anda tasuta kasutusse kindlatel ajavahemikel MTÜle Inkotuba puuetega inimestele
ja eakatele abivahendite müümiseks; Saku
Diabeetikute Seltsile seltsi liikmete nõustamiseks, teabe jagamiseks ja sotsiaalseks
suhtlemiseks; KJ Konsultatsioonid OÜ-le
laste loovteraapia läbiviimiseks; ning soodustingimustel Saku Perearstikeskusele
vallaelanike spordi- ja terviseedendamiseks ja korteriühistule Teaduse 17a ühistu
koosoleku pidamiseks. Täpsem info korraldusest nr 99 „Vallavara tasuta kasutamisse
andmine“.
Kinnitati Saku valla mittetulundusliku
tegevuse toetusfondi (MTT) jaotus 2020.
aastaks. Fondi suurus on 75 000 eurot, millest 11 800 eurot on tegevustoetusteks, 6
000 projektide kaasﬁnantseerimiseks ja 57
200 projektitoetusteks. Otsustati eraldada
tegevustoetust ja kaasﬁnantseerimistoetust.
Saku spordikeskuses 22. veebruaril toimunud kepikõnniürituse Bungapump osalejatele kehtestati ujula üksikpileti hinnaks
1 euro.
10. märtsil kultuurikeskuse Saku mõisas korraldatava Erki Pärnoja kontserdi pileti hinnaks kehtestati 8 eurot
(täispilet) ja 6 eurot (sooduspilet õpilastele
ja pensionäridele).
Seoses
e-keskkonna
ARNO
4
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kasutuselevõtuga võeti vastu uus lapse
koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja
väljaarvamise kord.
Jäeti rahuldamata vaie, millega üks isik
taotleb Saku vallavalitsuse 3. detsembri
2019 korraldusega nr 646 antud projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamist.
Anti projekteerimistingimused PT-01120 võrguseadmete hoone ehitusprojekti
koostamiseks aadressile Tõdva küla, Kiisa
alajaam.
Kooskõlastati soojuspuuraukude asukoht Sakus Kivinuka põik 7 tingimusel,
et puuraugud jäävad ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist ülespoole, ja puurkaevu asukoht aadressil Tänassilma,
Vana-Toomakalda.
Seati sundvaldus AS Saku Maja kasuks
Kiisal AÜ Saare kinnistule ja Elektrilevi
OÜ kasuks Saku valla omandis olevale
Kasemetsa tee kinnistule.
Anti nõusolek Metsanurme külas asuva katastriüksuse Uustalu jagamiseks ning
määrati jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Võeti vastu Saku Nurme tn 27 kinnistu
detailplaneering.
26. veebruari istungil
Nõustuti Harju Maakohus otsusega rahuldada jalgratta kahjujuhtumi osas hageja
hagiavaldus.
Otsustati sõlmida OÜ-dega Kurtna
Varad ja Horsemen pooleaastase ülesütlemisajaga tähtajatu rendileping (hind
50 eurot/ha) ning lubada väikesele osale
Kurtnatiigi kinnistust paigaldada hobuste
karjatamiseks sobiv piire. Täpne renditava
kinnistu osa suurus lepitakse kokku osapoolte vahel.
Otsustati
alustada
läbirääkimisi
Roobukal asuvate Astra põik ja Astra tee
lõik 1 kinnistute omandamiseks.
Otsustati esitada Kasemetsa tee 181 kinnistu omanikule pakkumine, mille kohaselt
tema 47 m2 suuruse katastriüksuse hüvitusväärtuseks on eksperthinnangu järgi 16 000
eurot ning omaniku soovitud tööde väärtuseks 6000 eurot.
Kirdalu Lepikuõue kinnistu põlengus
kannatanud elanikele otsustati pakkuda
sotsiaalnõustamist ning kujundada vallavalitsuse seisukoht edasise abi suhtes pärast
Päästeameti vastust toimunu kohta.
Otsustati selgitada välja arendaja seisukohad ja plaanid Männiku külas asuva
Nõmmiku tee osas.
Tunnistati kehtetuks Saku Gümnaasiumi, Kajamaa Kooli ja Kurtna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord ning võeti
vastu uued korrad iga kooli kohta eraldi.
Tühistati Saku valla spordikeskuse I

korrusel asuvate kohvikuruumide enampakkumise tulemused.
Anti avaliku ürituse korraldamise luba
MTÜ-le Eesti Hobikrossiklubi MTÜ 11.
aprillil 2020 motokrossivõistluse „Eesti liivakuningas 2020“ läbiviimiseks.
Otsustati lõpetada notariaalne kokkulepe Saku valla ja MTÜ Saku Lions Klubi
vahel, vastav kanne kinnisturaamatust kustutada ning Nurme tn 27 asuv skatepark
klubilt üle võtta.
Anti projekteerimistingimused PT-01220 abihoone ehitusprojekti koostamiseks
Jälgimäel Murimäe tee 24.
Kooskõlastati puurkaevude asukohad
Metsanurmes Väike-Rännaku kinnistul
ning Jälgimäel Tammoja tee 7 tingimusel,
et kaev on ette nähtud Tammoja tee 5,
Tammoja tee 6 ja Tammoja tee 7 tarbeks.
Määrati Tänassilmas asuva katastriüksuse Tänassilma tee 20 jagamise tulemusel
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Seati sundvaldused AS Saku Maja kasuks Metsanurmes Kasemetsa tee L21 ja
Keraamika tee kinnistutele.
Maanteeametile otsustati esitada Saku
vallavalitsuse seisukohad riigilt vallale üleantavate teede osas.
3. märtsi istungil
Otsustati alustada ettevalmistusi Männiku
järvistu (Raku ja Männiku järved) veeressursi säilimiseks vajalike uuringute
läbiviimiseks, et selgitada välja üldine kaevandamisega tekkinud hetkeolukord ja
selged nõuded edaspidiseks ohutuks ja
suunatud kaevandamiseks. Pöördutakse
Tallinna Linnavalitsuse poole ettepanekuga
uuringut kaasﬁnantseerida
Otsustati vallavalitsusele müügiks pakutavat korterit Nurme 94–3 mitte omandada.
Otsustati, et Esko talu maade rentniku
kahjunõude osas võetakse seisukoht pärast
seda, kui on välja selgitatud, kas talihoolet
tehti teemaal.
Saku Päevakeskuse juhatajana kinnitati
9. märtsist 2020 ametisse Maimi Pärn.
Kinnitati kaasava eelarve hääletustulemused (vt lk 8).
Kinnitati Saku valla ametiasutuse
ning vallavalitsuse hallatavate asutuste 2020. aasta eelarve jaotus tööjõu- ja
majanduskuludeks.
Seati sundvaldus AS-i Saku Maja kasuks
Roobuka külas Roheluse tee 31 kinnistule.
10. märtsi istungil
Kiideti heaks Saku Õlletehase ettepanek
värskendada Saku kolmel sissesõidul paiknevaid õllekultuuri pealinna silte.
Otsustati esitada Keskonnainvesteeringute Keskusele kolm projekti: “Üksnurme
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tee jääkreostuse likvideerimine”, “Männiku
ja Tammemäe mürakaart” ja “Eterniidijäätmete kogumisring Saku vallas”.
Otsustati kompenseerida Kiili lasteaia
osalustasu soodustuse ja täishinna vahe
lapsevanematele, kellest said 2019. aastal
Kiili ja Saku valla piiride muutmise tõttu automaatselt Saku valla elanikud ja kes
peavad seetõttu maksma oma Kiili lasteaias
käiva lapse eest osalustasu täishinda.
Otsustati taotleda ELi struktuurifondi
puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetmest toetust 6377 eurot
(vt lk 9).
Kinnitati Saku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava.
Kinnitati Saku Valla Noortekeskuse suvised lahtiolekuajad.
Kehtestati 20.–24. aprillil ja 3.–7. augustil Saku Valla Noortekeskuse korraldatavate päevalaagrite hinnaks ühele noorele,
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saku vallas, 60 eurot.
Kuulutati kehtetuks vallavalitsuse korraldus, mille kohaselt võis e-õpilaspileti
dublikaadi väljaandmise eest tasu küsida.
Pikendati Artemest OÜ-ga Kiisa alevikus Kurtna tee 21 asuva äriruumi kasutamise üürilepingut. Üürihind on 1 euro/m2
kuus.
Pakkujate puudumise tõttu kuulutati
nurjunuks spordikeskuse II korrusel asuvate ruumide 213 ja 219 kirjalik enampakkumine ning otsustati läbi viia korduv
enampakkumine.
Kinnitati Saku Päevakeskuse töötajate
koosseis, kokku 18 ametikohta.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Metsanurme küla, Kuresoo tee 99.
Esitati ehitusteatisele täiendavad nõuded järgmistel aadressidel: Saku alevik,
Kivinuka põik 7 ja Saku alevik, Tiigi tn 16.
Kooskõlastati kavandatavate soojuspuuraukude asukoht aadressil Saku alevik,
Kivinuka tn 24.
Kooskõlastati kavandatavate puurkaevude asukohad aadressidel Rahula küla,
Haaviku tee 1 ja Kurtna küla, Kukeharja.
Määrati koha-aadress ja sihtotstarve
järgmiste katastriüksuste jagamise tulemusel moodustuvatele katastriüksustele: Tagadi külas asuvad Allika, Jakobi ja
Kustase katastriüksused.
Nõustuti Üksnurme külas asuva Kordi
katastriüksuse jagamisega.
Nõustuti Saku alevikus asuvate Aiandi
tn 1a ja Jaama tn 1b katastriüksuste piiride
muutmisega.
Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega AS-i Saku Maja kasuks Saku vallale kuuluv Roobuka külas Tiigiserva asuv
kinnistu.

Seati sundvaldus AS-i Saku Maja kasuks 20. märtsi istungil
Saku vallas Metsanurme külas Kõivu tee * 23.–29. märtsini on endiselt Saku valla
kinnistule.
koolid, muusikakool, noortekeskus, spordikeskus ja kultuurikeskus suletud.
13. märtsi istungil
* Lasteaiad on 23.–29. märtsini endiselt
Anti välja korraldus „Saku valla asutuste avatud. Lapsed viibivad vaid oma rühmatöö korraldamine eriolukorras“, mis tule- des, ujumis- ja võimlemistunde ei toimu.
nes seoses koroonaviiruse pandeemilise le- * Tagatud on valmisolek pakkuda ööpäevavikuga Vabariigi Valitsuse välja kuulutatud ringset lastehoidu.
eriolukorrast 12. märtsil 2020. Korralduses * Kuna vallavalitsus on palunud lapsevaon loetletud meetmed, mida Saku vald nematel võimalusel lapsi 16.–27. märtsini
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lasteaedadesse mitte tuua, siis ka kohatasu
rakendadab.
lasteaedades perioodi 16.–20. märts eest
maksma ei pea. Perioodil 23.-31. märts
17. märtsi istungil
tuleb kohatasu maksta vaid kohal käidud
Otsustati Pääsu maaüksuse detailplaneerin- päevade eest;
gus piiranguid mitte rakendada.
* Lapsehoidude kohatasude puhul raSaku alevikus asuvale teele määrati ni- kendatakse võrdse kohtlemise printsiipi
meks Lubja tee.
sarnaselt valla lasteasutusega. Kui laps sel
Kinnitati mittetulundusliku tegevuse perioodil lapsehoius ei käi, siis kohatasu
toetusfondi jaotus 2020. aastal kahe vooru maksma ei pea ja vastav kulu kompenseerivahel järgnevalt: esimeses voorus 44 560 takse lastehoiule.
eurot ja teises 11 140 eurot. Projektitoetuse * Muusikakooli puhul tuleb maksta 16.–31.
valdkondade jaotus kinnitati esimeses voo- märtsi eest vaid pool õppetasust.
rus järgnevalt: spordivaldkonna toetuseks Olukorda hinnatakse vastavalt vajaduse21 390 eurot kultuurivaldkonna toetuseks le ning otsused asutuste töökorralduse ja
5 790 eurot, muu tegevusvaldkonna toetu- kohatasu osas vaadatakse üle uuesti igal
seks 17 380 eurot.
reedel.
Eraldati Saku valla 2020. aasta eelarve VICTORIA PARMAS
mittetulundusliku tegevuse toetusfondist
projektitoetust kultuuri-, spordi- ja muu
valdkonna projektidele.
Anti arvamus Elering ASi keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele.
Kinnitati Saku Lasteaed Päikesekild keskusköögis MTÜ-le Saku Soﬁ Lastekeskus Matusetoetus on sissetulekust mittesõltuv
valmistatud toidu maksumus järgmiselt: toetus, mida maksab omavalitsus. Saku vallõunasöögi maksumus 1.11 eurot; õhtuoo- las on matusetoetus 250 eurot.
Matusetoetust on õigus saada selle inite maksumus 80 senti.
Anti järgmised projekteerimistingi- mese eest, kelle elukoht surmapäeval oli
mused: detailplaneeringu tingimuste täp- rahvastikuregistri andmetel Saku vallas.
sustamiseks aadressidel Tänassilma küla, Toetust on õigus taotleda kolme kuu jookLinamäe tn 1, Männiku küla, Männiku tee sul alates surma registreerimisest.
Eelmisel aastal registreeriti Saku vallas
140b/140c ja Saku alevik, Teaduse tn 14a.
Anti järgmised ehitusload: Kiisa ÜVK 72 surma ja maksti välja 69 matusetoetust.
2019. aasta 1. juulist ei registreeri surma
piirkonnas 2 ja piirkonnas 3 veetorustiku ja
enam kohalik omavalitsus, vaid surma vorühiskanalisatsiooni rajamiseks.
mistab arst elektrooniliselt, edastab surma
kohta info rahvastikuregistrisse ning surm
registreeritakse automaatselt.

Matusetoetus

Saku Vallavalitsus võtab tööle
Saku Gümnaasiumi
Tallinna mnt 10 kööki

KOKA (1,0 koormusega)
ABIKOKA (0,5 koormusega).
Anna endast teada või küsi lisainfot
toitlustusteenistuse juhilt
Anu Ruukholmilt
telefonil 5199 9787.

Vigade parandus

Koostajad paluvad vabandust raamatus
„Saku. Legendist tänapäeva“ olevate vigade pärast.
Lk 112 ja 142 (ja sisukorras) peab autori
nimi olema Jaan Viira (raamatus ekslikult
Jaak Viira);
lk 222 (pildiallkiri) peab Jaak Kinga orkestrandi nimi olema Aivar Pukk (raamatus
ekslikult Aivar Puk).
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Saku Vallavalitsus kutsub üles märkama
Hea kogukonnaliige, praegu on aeg märgata
ja aidata. Kõige enam ohustatud riskigrupis
on eakad ja kroonilisi haiguseid põdevad
inimesed. Meie hool on neid hoida eemal
välistest kontaktidest, millesse nad satuvad
poodi või apteeki külastades. Edaspidi võib
sarnast abi vajada terve karantiini määratud
perekond.
Kutsume üles külaseltse, korteriühistuid
ja ühinguid kaardistama oma naabruses abivajajad ning leidma enda hulgast abistaja, et
vajalik abi kohale toimetada. Seejuures tuleb leppida kokku üks konkreetne isik, kes

abivajajaga suhtleb, liigseid kontakte tuleb
vältida. Paki jätmiseks ja vajadusel arveldamiseks tuleb kokku leppida ohutu paik, et
vältida paki üleandmisel füüsilisest lähedusest tekkivat nakkusohtu. Abivallavanem
Tanel Ots: „Kutsun üles kasutama vanu
häid ja täiesti ohutuid suhtluskanaleid – helistage oma naabrile, sugulasele, ammusele sõbrale ja küsige, kuidas tal läheb. Meie
kõrval võib olla inimesi, kes vajavad rahustamist või konkreetseid juhiseid igapäevase infotulva mõistmisel. Iga kriis pakub ka
ilusaid võimalusi, mida tuleb ära kasutada

– meile kõigile on isolatsioonis viibides
kingitud midagi väga väärtuslikku ja see on
vaba aeg. Hoiame üksteist!“
Kui on neid, kellel pole ühtki lähedast
ega leidu märkajat kogukonnas, siis palume
sellest teavitada vallavalitsust. Samuti palume endast teada anda abistajal, kes ühe või
mitme eaka abistamise enda õlule võtnud,
et vallavalitsuse esindaja saaks ühendust
võtta ja abivahendeid pakkuda. meiliaadressil saku@sakuvald.ee või telefonil 671
2431.
VALLAVALITSUS

Kuidas Sakust saaks õllekultuuri pealinn?
Teatavasti kuulutati Saku juba 2005. aastal
õllekultuuri pealinnaks. Valla ja õlletehase
tollased esindajad andsid isegi vande, mille
kohaselt lubasid nad seista hea õlletootmise kultuuri ning kultuurse õllepruukimise
eest kogu Eesti riigis. See tiitel anti Sakule
alatiseks ning erinevatel ilmakaartel ilutsevad alevikku sissesõiduteedel vastavad sildid juba 15 aastat.
Kuid tõeliselt väärika sisuga pole seda
tiitlit suudetud tänaseni täita. Samas on
Sakus endiselt olemas kõik eeldused hakata võetud tiitlit õigustama. Sakus asuvad
Eesti õlletööstuse juured, õllemuuseum ja
mõisakompleks, kus alustati õllekultuuri
kujundamist.
Saku mõisa juhtkonnale ei tee au, et
rajati õllespaa, milles kasutati Pärnu õlut.
Saku valla kultuurijuhtide korraldatud nn
augustfest pole senini oluliselt eristunud
tavalistest rahvapidudest, mida kohalikud
omavalitsused on ikka korraldanud, et
Sakut võiks kuidagigi pidada õllekultuuri
pealinnaks.
Eelmise aasta teisest poolest on Saku kultuurielu hakatud ümber korraldama. Saku
Valla Kultuurikeskusel on uus juht. On aeg
hakata täitma väärika sisuga ka loosungit
“Õllekultuuri pealinn Saku”. Valla juhtkonnal, eelkõige kultuurijuhil, peaksid olema
ideed ja kava, kuidas Sakust saaks ka tegelikult Eesti õllekultuuri pealinn.
Alustada tuleks mõistetest. Kuidas deﬁneerida õllekultuuri? Millised on õllekultuuri komponendid? Kuidas arendada
õllekultuuri? Mida tähendab õllekultuuri
arendamise kontekstis pealinna staatus?
Need on kõik keerulised küsimused, millele pole kellelgi üheseid või ammendavaid
vastuseid. Kuid püüan diskussiooni alustuseks pakkuda mõned lähtepunktid.
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Koostöös Saku Õlletehasega valla sissesõitudel olevate vanade tere-tulemastsiltide asemele kavandatava uue sildi kavand.
Õllekultuuri ei peaks piiritlema vaid
õlle tootmise ja tarbimise kultuuriga. Sellel
võiks olla rohkem aspekte, mida püüda
arendada või silmas pidada. Õllekultuuril
on kahtlemata seosed muusikaga (õllelaulud), toitumisega (õlletoidud), tervisega
(õlles sisalduvad vitamiinid ja fermendid),
poliitikaga (õlle aktsiisimaksud) ja ilmselt
veel mitmete teiste eluvaldkondadega.
Sellepärast peaks Saku vallal olema pikaajaline kava, mis sisaldaks üritusi õllekultuuri
kõigi erinevate aspektide edendamiseks.
Saku Vallavalitsus võiks koostada Eesti õllekultuuri pealinna statuudi, põhikirja või
muu kirjaliku üriku, milles oleksid ﬁkseeritud eesmärgid ja ülesanded ning nende saavutamise õiguslikud ja organisatsioonilised

alused. Selleks on vaja valla juhtidel arendada ulatuslikku koostööd Saku Õlletehase ja
selle omanikega, kõigi teiste Saku valla ettevõtete ja kodanikuühendustega, et Sakust
saaks väärikas ja sisukas Eesti õllekultuuri
pealinn.
Vastasel korral tuleks loobuda õllekultuuri pealinna tiitlist ja eemaldada vastavad
sildid, kuid sellest oleks kahju. Sellepärast
peaks ka Saku valla uues arengukavas
olema õllekultuuri pealinna arengukava,
millest saaksid osa kõik sakukad ja kogu
(Põhja-) Eesti.
IVAR RAIG
Saku vallavolikogu opositsioonilise fraktsiooni
liige

TOIMETAJA VEERG

Vallavolikogu
V
istungid
Volikogu 20. veebruari istungil
* Ivar Raig andis üle arupärimise nr 10 küsimustega õllekultuuri pealinna tiitli sisuga
täitmise kohta.
* Kaitseministeeriumi keskkonna ja planeeringute valdkonna juht Maris Freudenthal
tutvustas Kaitseministeeriumi plaane Männiku harjutusalal.
* Vallavanem Marti Rehemaa vastas volikogu liikme Ivar Raigi arupärimisele hallatavate
asutuste nõukogude ja hoolekogude moodustamise kohta.
* Võeti vastu Saku valla 2020. aasta eelarve.
* Volitati vallavalitsust lahendama koolieelse
lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning huvikooli seadusega kooli
pidaja pädevusse antud need kohustused ja
ülesanded, mis nõuavad operatiivset koordineerimist, otsustamist ja korralduslikku laadi
tegutsemist.
* Muudeti koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu
kulude vanema kaetava osa määra ja tasumise
korra määrust, nii et ka Saue valla Maidla küla
lapsed saavad käia samadel alustel Saku valla
lasteaias kui Saku valla lapsed, kelle mõlema
vanema elukohaks on Saku vald. Soodusmäära rakendatakse vastavalt Saku ja Saue vallavalitsuse vahelisele koostöölepingule.
* Muudeti valla munitsipaalkooli direktori,
õppealajuhataja ja õpetaja töö tasustamise
aluste määrust, kehtestades kooli direktori ja
õppealajuhataja töötasu vahemikuks 1500–
2400 eurot.
* Muudeti vallavalitsuse palgajuhendit, muutes teenistujate teenistusastmetele vastavat

palgavahemikku ning vallavara valitsemise,
korrashoiu ning toitlustamisega seotud töötajate palgagruppe ja -vahemikke.
* Saku vallavara valitsemise korra määrus läbis esimese lugemise ja saadeti teisele lugemisele.
* Otsustati tasuta omandada MTÜlt Nurmeniidu Külaselts talle kuuluvad järgmised kinnistud: Mõisavahe tee lõik L2; Vidriku tee;
Kaiu tee; Kaarna tee.
* Otsustati taotleda riigi omandis olevate kinnistute võõrandamist ettevõtluskeskkonna
arendamiseks - Tammemäe tankla kinnistu
suurendamiseks Viimsi metskond 21 kinnistu arvelt 6054 m2 võrra ning Maanteeameti
valduses oleva riigimaa kinnistu arvelt 91 m2
võrra.
* Otsustati taotleda riigilt vallale Teaduse 6a
kinnistu (EVIKA) tasuta võõrandamist, kuna
uue põhikooli ehitamiseks on rohkem maad
vaja.
* Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise
korra muutmise eelnõu läbis esimese lugemise ja saadeti teisele lugemisele.
* Nõustuti OÜ C.B.A. geoloogilise uuringu
loa taotlusega maavara (liiva) tarbevaru uuringuks Männiku XX uuringuruumis ning
ASi Silikaat geoloogilise uuringu loa taotluse
ja geoloogilise uuringu loa ja selle andmise
korralduse eelnõudega maavara (liiva) tarbevaru uuringuks Männiku XVII uuringuruumis.
* Volikogu võttis teadmiseks revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani täitmise aruande.
* Muudeti volikogu alatiste komisjonide
koosseisu: keskkonnakomisjoni liikmeks
kinnitati Peeter Mahon ja keskkonnakomisjoni koosseisust arvati välja Marianne Rande,
eelarvekomisjoni liikmeks kinnitati Marianne
Rande (varem Sale Mantsik) ning kultuurija külaelu komisjoni liikmeks kinnitati Sale
Mantsik (varem Liina Liibert).

Volikogu 19. märtsi istungil
Istung kuulutati koroonaviiruse tõttu
kinniseks ja toimus elektroonselt.
* Tunnistati osaliselt kehtetuks detailplaneering Kiisal Toominga tn 4.
* Nõustuti OÜ C.B.A. Männiku V mäeeraldise maavara kaevandamisloa pikendamisega 15 aasta võrra tingimusel, et
kaevandamisloasse tuleb seada konkreetne
nõue, mis keelab kaevandamistegevusest
tuleneva igasuguse liiva ja tolmu kandumise
avalikele teedele.
* Nõustuti AS YIT Talteri ja Talteri II
mäeeraldiste maavara kaevandamislubade
liitmisega tingimusel, et kaevandamisloasse tuleb seada konkreetne nõue, mis keelab kaevandamistegevusest tuleneva liiva ja

tolmu kandumise avalikele teedele.
* Otsustati omandada tasuta Jana Gonjakilt
talle kuuluv Uue-Kaasiku kinnistu jagamise
teel moodustatav kinnistu.
* Otsustati omandada vara tasuta omandamise teel Ülle Lillojalt talle kuuluva
Uustalu kinnistu jagamise teel moodustatav kinnistu.
* Harju maakonna arengustrateegia 2035+
tegevuskavasse 2020–2023 esitati üle Saku
valla piiride ulatuva mõjuga investeeringu objektiks Valdeku karjääri puhkeala
arendamine.

VICTORIA PARMAS

Kummaline aeg
On kummaline ja kole ja kõle aeg.
Õudusﬁlmides nähtud olukord, kus pisikud inimeste seas levivad, on jõudnud
pärisellu ja meile koju kätte. Me ei tea, millal
see lõpeb, ja ei tea, kuidas see lõpeb. Võibolla saame paari kuu pärast olnule muigega
tagasi vaadata – juhul, kui ohvreid ei ole ja
kõik pääsevad vaid ehmatusega. Aga võib
ka juhtuda, et läheb halvasti. Me ei tea.
Me ei tea, mis juhtub homme, mis kolme või viie päeva pärast, mis järgmisel nädalal ja kuul. Ei tea, mis juhtub meie ja meie
lähedastega, ei tea, kui tugevad on Eesti inimesed üldse. Me ei tea, kuivõrd suudame
sõjas nähtamatu vaenlasega vastu panna
– kui tugev on meie meditsiinisüsteem, kui
tugev sotsiaalhoolekanne, majandus, riik
tervikuna.
Saku Sõnumite tee toimetusest postkasti
kestab päris mitu päeva. Seetõttu me ei tea,
kuivõrd asjakohane on info, mida selles lehes jagame. Sest ka meie lehes on juhised,
mida ja kuidas praeguses olukorras teha,
millega arvestada, kust abi saada. Ehk – ka
Saku Sõnumites on oma koroonaküljed.
Aga on ka muud. Viimastel päevadel on
päris mitu inimest ütelnud, et tahaks lugeda tavalisest, normaalsest, koroonaeelsest
elust. Me avaldame niisuguseid lugusid ka,
aga paraku on neid nüüd esialgselt plaanitust vähem – mõned juba valmis kirjatükid
jäävad oma aega ootama, teised on paraku
mõttetuks muutunud.
Küllap annab kuri viirus ka midagi kasulikku, näiteks oskuse hädaolukorras oma
töö kiiresti ümber korraldada ja toime tulla,
oskuse kaasinimeste seas ringi vaadata ja
nõrgemaid märgata, oskuse hoolida ja hoolitseda. Kindlasti annab viiruseaeg põhjuse
mõelda – mis ikkagi on tähtis ja mis mitte.
Täna Eestis post veel liigub. Loodetavasti
jõuavad Saku Sõnumid õigel ajal postkastidesse. Loodetavasti on lehes ilmuvad
koroonateated ja -juhised siis veel asjakohased. Ja ma väga loodan, et tavaelust rääkivad lood pakuvad huvi, toovad vaheldust
ja teevad rõõmu.
INNA MIKLI
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2020. aasta kaasava eelarve võitis Tuisu tee valgustuse projekt
1. märtsini said Saku valla elanikud seitsme kaasava eelarve ettepaneku seast valida
oma lemmiku ja anda sellele hääle. Vaid
seitsme häälega võitis ettepanek, millega
sooviti saada Kasemetsa ja Üksnurme küla
piiril olevale Tuisu teele valgustust. Kuna
20 000 eurost kogu tee valgustamiseks ei
piisa, oli hääletusel tee algusosa valgustamine – Krookuse teest kuni Saku-Tõdva teeni
ehk umbes 500 meetrit, kuhu paigaldatakse
15 puitposti koos valgustitega.
VICTORIA PARMAS

Kaasava eelarve ettepanek “Muudame
Tuisu tee valgeks”
Juba pikki aastaid oleme koos oma
Krookuse, Trelli ja teiste ümbruskonna
kogukondlastega pead murdnud Tuisu tee
heakorra ja turvalisuse pärast. Aastaid tagasi, kui ma Üksnurme külla oma väikese
perega kolisin, siis oli Tuisu tee kevaditi-sügiseti tavaautoga peaaegu läbimatu, auklikust kruusateest oli ilmastikuolude tõttu
saanud kuumaastik, mis kurvides oli kohati nii pehme, et sõiduauto jäi põhja peale
kinni.
Järjepidevuse tulemusena saime sellest
kuumaastikulisest kruusateest meeldivalt
sõidetava kõvakattega tee, kuid nüüd, aastaid hiljem, on meie pere juba viieliikmeline
ning enamik meie piirkonna lapsi käib iga
päev koolis ja erinevates trennides ja huviringides, kasutades selleks Tuisu teed.
Praegu on suurim murelaps sellel teelõigul pilkane pimedus. Elame sellises ajavöötmes, kus septembrist kuni aprillini (8 kuud)
valitseb pimedus. Pole just väga turvaline

Tuisu tee algus, mida mööda tulevad koolibussilt saabuvad lapsed koju.
oma lapsi igal tööpäeval saata kooli-trennidesse, kui tead, et nad peavad läbima
käänulise kottpimeda teelõigu, jõudmaks
vajadusel Preeria koolibussi peatusesse.
Minu ja meie kogukondlaste suur soov
oleks peale pikki aastaid ootamist see teelõik natukenegi turvalisemaks saada eelkõige meie väikestele jalakäijatele, keda
viimastel aastatel on tohutult palju juurde
tulnud. Hoolime üheskoos nende turvalise
koolitee eest, selleks üks väike samm Saku
valla jaoks on teie kaasabiga muuta see teelõik valgemaks ehk turvalisemaks.
MEELIS ja MARGO Krookuse teelt

Ettepanekute hääletuse
paremusjärjestus:
1. Tuisu tee valgustuse I etapp (Saku
-Tõdva teelt kuni Krookuse teeni) – 88
häält;
2. Saku bikepark (I etapp) – 81 häält;
3. Saku kiriku välisvalgustus – 55 häält;
4. Saku koertepark – 30 häält;
5. Rulapark Kiisa või Kurtna piirkonda
– 27 häält;
6. Bussipeatus Nurme ja Oja tänava nurgale – 24 häält;
7. Saku õpilaste liikumisteede uuring –
12 häält.

Uus arvetemaksmise platvorm Bill.me aitab aega kokku hoida
Uus arvete maksmise platvorm Bill.me aitab aega kokku hoida – Saku vallavalitsuse
saadetud arved saab maksta ühe klõpsuga.
Vallavalitsus alustas koostööd arveldusplatvormiga Bill.me ja alates aprillist saadab
vallavalitsus koolisöögi, lasteaia kohatasu,
muusikakooli ning huviringide ja trennide
arved ainult Bill.me keskkonda. Meilile tuleb teavitus arve kohta ning link kasutajakonto registreerimiseks.
Arvete nägemiseks tuleb liituda Bill.
me keskkonnaga, liitumine on tasuta.
Teenustasu 2% lisandub vaid juhul, kui
arve eest tasutakse Bill.me keskkonnas.
Arveid võib tasuda aga endiselt internetipangas ja sel juhul Bill.me teenustasu ei
lisandu.
8

Saku Sõnumid

Märts 2020

Bill.me keskkonnas saab arveid tasuda
krediitkaardiga või sellise deebetkaardiga,
millel on lubatud internetiostud. Kes soovivad arveid endiselt meili teel saada, palume sellest teada anda e-aadressil randar.
lohu@sakuvald.ee.

• vaadata arvete arhiivi (platvorm säilitab
kõiki eelnevaid arveid),
• maksta arveid ühe klõpsuga (kasutades
maksekaarti),
• maksta arveid automaatmaksega (täpse
summaga automaatmakse),
• edastada teavitusi ja vahetada infot
(aktuaalne informatsioon teie isiklikul
töölaual).
Platvormi kõik võimalused ja eelised on
kättesaadavad ka Androidis ja iOS-is Bill.
me mobiilirakenduses.
Täiendav info vallavalitsuse e-aadressilt
randar.lohu@sakuvald.ee või Bill.me-lt info.
ee@bill.me või telefonil +372 511 2552.

Bill.me on kaasaegne ja efektiivne keskkond arvete vastuvõtmiseks, vaatamiseks ja
maksmiseks. Platvorm vastab andmekaitse
ja elektrooniliste maksete turvalisuse kõrgeimatele standarditele.
Bill.me võimaldab keskkonnaga liitunul
• saada igakuised arved ühte kohta (arved
ei kao ja ei lähe rämpsposti),
• saada online ülevaade tasutud ja tasumata RANDAR LOHU, finantsteenistuse juht
arvetest,

KESKKOND

Saku alevikus avatakse uus jäätmejaam
Sakus avatakse 1. aprillil uus jäätmejaam,
kuhu eraisikud saavad oma kodumajapidamises tekkinud jäätmed üle anda.
Jäätmejaam asub aadressil Tiigi tn 15.
Saku jäätmejaam on avatud K–R 12–19;
L–P 11–18; E, T ja riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud.
Saku jäätmejaama saab viia liigiti kogutud kodumajapidamises tekkinud jäätmeid,
milleks on paber ja kartong, pakendid,
plast, klaas, tekstiil ja rõivad, suurjäätmed,
biolagunevad jäätmed, oksad, puit, ehitusjäätmed, metall, elektroonika, ohtlikud jäätmed ja vanarehvid.
Saku valla elanikele on jäätmete üleandmine soodsam kui teistele eraisikutele. See
tähendab, et Saku valla elanikele on osade jäätmeliikide üleandmine odavam ning
mitmeid jäätmeliike (nt plast, klaas, tekstiil
ning aia- ja haljastujäätmete) saab piiratud
koguses üle anda tasuta. Paberit ja kartongi,
pakendeid, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid, oksi (kuni 2 m3 päeva jooksul),
metalli, elektroonikat ja ohtlikke jäätmeid
võetakse kõigilt eraisikutelt vastu tasuta.
Täpsem hinnakiri on Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/jaatmejaam.
Alates 1. aprillist lõpeb leping Pääsküla
jäätmejaamaga ja aprilli jooksul suletakse
Saku jäätmepunkt. Pääsküla jäätmejaama
saab edaspidi kasutada üldise hinnakirja
alusel. Kiisa jäätmepunkti (Pargi tn 1 Kiisa
alevikus) muudatused ei puuduta ja see on

Seoses eriolukorraga teenindatakse Saku jäätmejaamas kliente ükshaaval ja
sularahaga ei arveldata, maksta saab vaid kaardiga. Foto: Victoria Parmas
avatud iga päev.
Saku jäätmejaama rajamise projekti
toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus
Euroopa Regionaalarengu Fondist 200 000
euroga. Projekti kogumaksumus oli 294
957 eurot.
Saku jäätmejaama hakkab haldama
Ragn-Sells AS.

KERLI LAUR
keskkonnaspetsialist

Kui on teada, et elamises on Covid-19
ehk koroonaviiruse kandja või on
kahtlus, et haigestunud inimesel on see
viirus, siis palume jäätmeid mitte liigiti
koguda, sest neid sorteeritakse hiljem
sorteerimisliinil käsitsi. Palume panna
kõik jäätmed kilekotti, see võimalikult
korralikult sulgeda ja viia selline kott olmejäätmete mahutisse.
KESKKONNATEENUSED

Puudega inimestel on võimalus kodu kohandamiseks toetust taotleda
Saku Valla erivajadusega elanikel on võimalik oma eluruumi kohandamiseks toetust taotleda. Kohandatav eluruum peab
olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja
tegelik elukoht. Kohandamine tähendab
niisugust eluruumi ümberehitamist, mis
on seotud inimese puudest tuleneva eripäraga. Eesmärgiks on tagada puudega
inimestele paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused.
Projekti raames kohandatakse eluruume
puudega inimese
• liikuvuse parandamiseks (sh eluruumi
sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);
• hügieenitoimingute parandamiseks
(vannituba, wc);
• köögitoimingute parandamiseks.
Puudega isikul või tema esindajal tuleb 16.03.2020–30.04.2020 esitada Saku

Vallavalitsusele vabas vormis taotlus koos
selgitustega eluruumi kohandamise vajaduse ja eesmärkide kohta.
Taotluses tuleb kindlasti ära märkida
• taotleja ja olemasolul tema esindaja
ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, kohandatava eluruumi aadress;
• eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus ning vajalike tööde liik ja laad.
Taotlusele tuleb lisada
• eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike
või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamisega, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike
ühiskasutuses olevaid ruume;
• vähemalt 2 hinnapakkumist.
Taotluse menetlemise käigus kontrollitakse taotleja, taotluse ja lisadokumentide
vastavust projekti nõuetele: vallavalitsuse
ametnik teeb kodukülastuse, vaatab kohandatava ruumi üle ning hindab, kas taotlus

on põhjendatud. Taotluse rahuldamine või
rahuldamata jätmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.
Lisateavet saab aadressilt www.riigiteataja.ee/akt/429102019044?leiaKehtiv
Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kaire.kopli@
sakuvald.ee või tuua paberkandjal Saku
vallavalitsuse ukse taga olevasse postkasti
aadressil Teaduse 13. Infot saab sotsiaalhoolekandeteenistuse juhtumikorraldajalt
Kaire Koplilt (671 2404; kaire.kopli@sakuvald.ee).

KAIRE KOPLI

Saku
v a l d
Märts 2020

Saku Sõnumid

9

ETTEVÕTLUS

Avantirent –
Saku valla aasta
ettevõte
Avartirendi ajalugu ulatub aastasse 2012.
Siis tundis Taivo Puuorg, et on suurettevõttes töötamisest väsinud ja tüdinenud ning
otsustas oma senisest ametikohast loobuda
ja ise ettevõtjaks hakata. Mees asutas osaühingu ja ostis ühe Avanti – multifunktsionaalse väikese laadurtraktori, millega
saab muruplatse rajada, pinnast planeerida, aiapostide tarbeks auke puurida, lund
lükata … Taivo käis sellega ise klientidele
kõikvõimalikke töid tegemas. Ning rentis
masinat soovijatele välja ka. Avantirent OÜ
asus Taivo kodus – hoovis oli ﬁrma parkla ja toas kontor. Omanik ettevõttele suurt
reklaami ei teinud, lihtsalt rääkis tuttavatele, mis masin tal on ja mida ta sellega teha
saab. Edaspidi oli tehtud töö juba ise heaks
reklaamiks. Aga esimene klient on Taivo
Puuorul tänaseni hästi meeles.
Taivo Puuorg leidis õige niši – tookord
oli niisuguseid väiketraktoreid Eestis vähe
ja tööd jagus. Aga siis võitis TREV 2 ühe
lumelükkamise hanke ning vajas alltöövõtjat. Leping sõlmiti Avantirendiga. Et oma
senise igapäevase tööga ka jätkata, ostis
Taivo Puuorg teise Avanti. See oli 2012.
aasta sügisel. Ja nii see läks: 2013. aasta
kevadel oli traktoreid juba kolm, Puuorg
palkas esimesed töötajad ning rentis ﬁrma
tarbeks endise sovhoosi sepikoja Sakus
Üksnurme teel.
Ettevõte on suureks kasvanud
Kaheksa aastaga on Avantirent kordades
kasvanud. Endises sepikojas ollakse küll
edasi, kuid ettevõttel on lähiümbruses pindu veel mitu, kõik üüritud. Ehk rendiettevõte Avantirent asub rendipindadel.
Täna on ﬁrma palgal päris mitu inimest. Kontoris on ametis Marge Erm,
Avantirendi ainuke naine, kes aitab ettevõtte juhil tööd organiseerida ja dokumente korras hoida. Masinate ja seadmetega

toimetab kümmekond meest. Nemad viivad masinad (mõnikord mitu tükki) sinna,
kuhu klient soovib, ja teevad nendega ise
tööd ka, kui vaja. Pärast toovad masinad
tagasi, puhastavad neid, sätivad. Tööjõuga
ﬁrmal probleeme pole – kes on tulnud, on
ka püsima jäänud. Taivo Puuorg arvab, et
kui ametimeestele väärikat tasu maksta ja
kui nendega vabalt ja mõnusalt suhelda, ei
kipu inimesed kohta vahetama. Tüdimust
ka ei teki, sest iga päev on uus tööpaik ja iga
päev on eri masin. Sageli on töö loominguline, näiteks siis, kui rajatakse haljasala.
Tegijal on endal ka mõnus vaadata, kuidas
tehtu pärast välja näeb.
Firmal on umbes 50 iseliikuvat masinat – on autod, ekskavaatorid, suuremad
ja väiksemad traktorid, laadurid. Lisaks järelkärud, tööriistad, seadmed. On isegi üks
pisitilluke traktor – kui keegi rendib suure
masina, saab tema laps väikese traktori roolis toimetada.
Avantisid on ka täna kõige rohkem.
Miks? Sest need soomlaste poolt toodetud väiketraktorid sobivad põhjamaistesse
oludesse. Avantid on töös 3–4 aastat, siis
müüakse need maha ja ostetakse uued masinad. Ning müüa on lihtne, sest remonti
teeb maaletooja ja nii on iga masina hoolduskäik täpselt näha.
Avantirendil on head kliendid
Avantirendi klientidest umbes 90% on ettevõtted ja 10% eraisikud. Harjumaal on neid
kõige enam, Saku vallas tuleb teha umbes
10% kõikidest töödest. Taivo Puuoru sõnul on ettevõttel hästi läinud – neil on olnud meeldivad kliendid. Kindlasti on kaasa
aidanud ka see, et alati räägitakse läbi – uuritakse, mida klient täpselt teha soovib. Ja
pakutakse siis sobivat masinat. Taivo on
kõikide masinatega tööd teinud, teab täpselt, mis milleks sobib. Nii ei saa traktorid-laadurid üle koormatud. Suuremaid ja
keerulisemaid masinaid renditakse koos juhiga, kes teab, kuidas traktorit-ekskavaatorit kõige paremini käsitseda. Väiksemate ja
lihtsamate puhul otsustab klient, kas ta teeb
ise tööd või palkab masina-tööriista koos
juhiga. Ja neid juhiga palkajaid on järjest

enam. Kuid ka juhul, kui vaid masinat soovitakse, viivad Avantirendi mehed selle ise
kohale – nii on kliendil mugavam.
Paljud Avantirendi kliendid on ettevõttelt masinaid või tööriistu rentinud juba
aastaid. Küllap sellepärast, et ﬁrma on
kliendisõbralik. Näiteks saab tellida, rentida ja tagastada ka laupäeval-pühapäeval.
Nii on odavam, klient ei pea terve nädalavahetuse eest tasuma. Tellijatega suheldakse igal ajal, kõned võetakse alati vastu – ka
siis, kui on puhkepäev. Keegi on klientide
jaoks alati olemas.
Hea on teha seda, mis kõnetab
Taivo Puuorg lõi ettevõtte kunagi selleks,
et end ja oma peret toita. Nüüd on ﬁrma
suureks kasvanud. On kasvanud parasjagu
suureks ja erilisi laienemisplaane omanikul
ei ole. Muidugi, kui tuleb hea võimalus,
niisugune võimalus, mis kõnetab, on kõik
võimalik.
Praegu on kõnetanud enamasti heategevus. Lõviklubi liige Taivo Puuorg on
aidanud Saku 100 aasta metsa istutada, korrastanud rabametsa terviseradasid, aidanud
discgolﬁ radasid teha, hooldanud jalgpalliväljakut … On ikka Lõviklubi ja kogukonna
tegemistes kaasa löönud ning Avantirendi
masinad appi võtnud.
Saku vallas on ilus komme Eesti riigi
sünnipäeva puhul tublimaid tunnustada,
muus seas pälvib ettevõtlusauhinna ﬁrma, kelle tegevus on jätnud kogukonna
ellu olulise jälje ja mõjutanud positiivselt
piirkonna arengut. Otsuse teeb volikogu.
Seekord valiti Saku valla aasta ettevõtteks
Avantirent OÜ. Avantirent pälvis ettevõtlusauhinna, sest on pakkunud valla inimestele ja ettevõtetele vajalikke teenuseid ning
löönud alltöövõtjana kaasa suurte objektide, näiteks gümnaasiumimaja ja spordikeskuse ehitusel. Ennekõike aga seetõttu, et
Avantirendi meeskond on osalenud väga
paljudel kogukonna- ja heategevusüritustel, on oma masinatega valla kaunimaks
muutnud ning elanikele uusi sportimise ja
vaba aja veetmise võimalusi rajanud.

INNA MIKLI

Taivo Puuorg (vasakul) näitab vallavanem Marti
Rehemaale oma masinaid. Fotod: Inna Mikli
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Saku Gümnaasiumi mälumäng – huvitav ja innovaatiline
Mis aastal võeti Eestis kasutusele esimene arvuti? Uskumatu küll, aga Ural
1 jõudis Tartu (Riiklikku) Ülikooli juba
aastal 1959. Milliseid tehnilisi vahendeid kasutati Saku koolis 1967/1968.
õppeaastal? Tuleb välja, et televiisorit,
raadiot, diaﬁlmi, kitsasﬁlmi, grammofoni ja magnetofoni. Eesti pealinnastub. Mis paik on meie päikesepealinn,
mis korvpallipealinn, mis meepealinn
ja mis ristsõnapealinn? Õiged vastused
on Kuressaare, Rapla, Karksi-Nuia ja
Aa. Kui suur on Eesti kuu keskmine
lumepaksuse rekord? 1924. aastal oli
jaanuaris lumekihi paksus Tallinnas
104 cm.

Välk ja Pauk*, siis kohandasin mälumängu taimetervise aasta.
läbi viies selle tehnilisi lahendusi. Esimesel
Kui tulemused kokku loetud said, selgus,
paaril aastal kirjutasid õpilased vastused pa- et õpetajad teavad siiski kõige rohkem – diberile, viimasel kahel aastal oleme nutitahv- rektor Taavi Vilba, matemaatikaõpetaja
leid kasutanud.“ Gerrit Kanarbik rääkis, et Anneli Pihl ja loodusainete õpetaja Therese
sel aastal kaasas Kersti Vissov ka eesti kee- Tedremaa olid 40 punktiga kõige tublimad.
le õpetaja Kadri Kopli. Ning et Igal aastal 10.-12. klassi 8 võistkonna seas oli edukaim
on korraldajatele ideekorjet teinud endine 11. klassi reaalsuund ehk Anete Järvelaid,
Saku Gümnaasiumi vene keele õpetaja Triinu Tõnstrem ja Sander Sims 31 punkAide Vungo, kes hoiab kooli vilistlaste te- tiga. 7.-9. klassi 11 tiimi seas oli 27 punktigemistel silma peal.
ga parim 8.c võistkond Marin Raba, Eliise
Kõigil aastatel on suur osa küsimusi ol- Gertrud Põlluvee ja Jan Harri Rehemaa.
nud seotud Saku Gümnaasiumi, Saku valla INNA MIKLI
ja Eestiga. Miks? Sest infot on maailmas
palju, aga tihtipeale ei tea me oma koduko- *Sakus toimuv Harjumaa koolide vaheline
hast suurt midagi. Sel aastal olid mitmed viktoriin, mis õpilaste ja õpetajate hulgas
küsimused ajendatud ka sellest, et Eestis on populaarne ja arvuka osavõtuga.
17. veebruaril toimus Saku põhikoolimajas käimas digikultuuri, rahvusvaheliselt aga
juba viiendat korda Saku Gümnaasiumi
mälumäng, osalesid 7.–12. klasside kolmeliikmelised võistkonnad, kokku 19 tiimi,
lisaks 1 õpetajate võistkond. Osalejatel tuli
vastata eelpool toodud 4-le ja lisaks veel 21
küsimusele, millest esimesed viis kuulusid
nn digitehnoloogia teemablokki, järgmised
eeldasid Saku Gümnaasiumi, Saku valda ja
Eestit puudutavaid teadmisi ning viis viimast küsimust olid varia-valdkonnast.
Küsimused kuvati saali eesosas olevale ekraanile, vastata tuli nutitahvlitel, kust
tulemused kohe mängu juhtiva füüsikaõpetaja Gerrit Kanarbikuni jõudsid. Tema
nägi, kes ja kuidas vastanud on. Nii et väga
innovaatiline!
Viktoriini juhtinud füüsikaõpetaja sõnul tuli idee mälumängu korraldama
hakata viie aasta eest kooli geograaﬁaõpetajal Kersti Vissovil, tema kutsus Gerrit
Kanarbiku kaasa lööma. „See oli meie
panus kooli sünnipäevaks,“ selgitas füü- Võitjad. Vasakult Marin Raba, Eliise Gertrud Põlluvee ja Jan Harri Rehemaa
sik. „Kuna korraldasin juba siis viktoriini ning Sander Sims, Anete Järvelaid ja Triinu Tõnstrem.

Hetk enne viktoriini algust. Fotod: Inna Mikli

Pärast viktoriini rääkis oma kooliajast
ja digimaailmast vilistlane, e-identiteedi lahendustega tegeleva ettevõtte SK
ID Solutions juht Kalev Pihl.
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Kurtnas võistlesid kanged kangutajad
Juba neljandat aastat toimus Kurtna koolis sõudmisvõistlus Kurtna Kangutaja,
millest sel aastal võtsid õpilaste kõrval
osa ka õpetajad, direktorid, Saku vallavanem Marti Rehemaa ning Saku volikogu spordikomisjoni liige Peeter Leidmaa.
Kokku osales sõudeergomeetrite võistlusel 120 võistlejat, mõõtu võttis kümme
Harjumaa kooli. Osalejatel tuli läbida 500
meetrit. Meesteklassi võitjaks tuli Saku
Gümnaasiumi direktor ja korvpallitreener
Taavi Vilba, kes läbis distantsi ajaga 1.22.
Naisteklassis oli parim Raasiku kooli direktor Reelika Turi ajaga 1.44.
Õpilased osalesid kolmes vanuserühmas: nooremad sõudjad olid 4.-5. klassidest
ning vanemad 8.-9. klassidest. Võistluse
ellu kutsunud Kurtna kooli direktori
Kristjan Saare sõnul on tänavune Kurtna
Kangutaja vanematele õpilastele hea võimalus oma õpetaja või koolijuhiga mõõtu
võtta. „Õpilaste treenituse tase on nii hea,
et nad on võrdväärsed täiskasvanud harrastussportlastega,“ nentis Kristjan Saar.
Nissi kooli direktori Annely Ajaotsa
sõnum oma õpilastele oligi see, et keegi temast kehvemat aega ei teeks. Endale
püstitas ta aga eesmärgiks läbida pool kilomeetrit 1.57ga. „Sain tulemuseks 1.56,“
rõõmustas Annely Ajaots, keda Kangutaja
võistlus on nii palju inspireerinud, et ta ostis ka oma kooli sõudeergomeetrid.
Järgmine Kurtna Kangutaja toimub
juba järgmisel aastal.
VICTORIA PARMAS

Esimest korda võistlesid traditsioonilisel Kurtna Kangutajal ka täiskasvanud
– kooli-, valla- ja spordijuhid –, olles ühel hetkel võistlustules ja järgmisel juba
oma õpilaste toetajad ja neile kaasaelajad. Fotod: Victoria Parmas

Töövarjupäev lasteaias Terake
Lasteaias käies on meil ikka olnud soov
saada suureks ja minna kooli, aga kooli jõudes tahaks jälle tagasi lasteaeda. Nüüd, 9.
klassis, oli meil võimalus minna lasteaeda
üheks päevaks tagasi, aga mitte kui laps,
vaid kui lasteaiaõpetaja töövari, ja näha
sealset maailma hoopis teise pilguga.
Hommikul Terakesse jõudes jagati meid
rühmadesse laiali. Minu rühmas alustati
hommikuringiga, kus räägiti, mis sel nädalal
plaanis. Veel räägiti Eestist, sest lähenemas
oli meie riigi sünnipäev. Järgnes hommikusöök, millest ka meie osa saime.
Päev jätkus igaühel erinevalt, osad mängisid lastega rühmas, mõned laulsid ja teised käisid võimlemas. Mina sain võimaluse
minna koos lastega meisterdama ja kõike
12
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ise ka kaasa teha. Laste sõnul oli minu töö
ilusaim, aga selles ma kahtlen sügavalt, sest
hoopis nende käe läbi sündisid imelised
kunstiteosed.
Pärast läksime õue mängima. Kuna ma
olin kõigile lastele juba varem tuttav – olin
oma õe ja venna rühmas –, siis hoidsid
nad mind kogu aeg tegevuses, hingetõmbeaega mulle ei antud. Mängisime erinevaid kullimänge ja kiikusime naeru saatel
ämblikkiigel. Järgnes põnevate tegevustega
võimlemistund.
Ühes rühmas oli tugiisik, kes aitas õpetajatel tegeleda suuremat hoolt vajava lapsega.
See oli meie jaoks täitsa uus kogemus.
Pärast lõunasööki suundusid lapsed lõunaunele. Aga enne seda kinkisid nad meile

palju ilusaid joonistusi ja kutsusid lasteaeda
tagasi.
Kui lapsed olid magama läinud, oli meil
Terakese juhtkonnaga väike kokkuvõttev
arutlus. Pärast oli võimalik ka ülejäänud
päevaks lasteaeda jääda, aga kahjuks oli
meil kõigil juba midagi ees. Kui muid plaane poleks olnud, oleksime kindlasti õhtuni
jäänud.
Väga põnev oli lasteaia elu-olu teises rollis ja pisut vanemana kõrvalt näha. Oleme
tänulikud, et meile selline võimalus anti ja
soovitame seda kindlasti ka teistele, sest kogemus, mille sellest päevast kaasa võtsime,
tegi meid palju rikkamaks.

LIISA SIIMANN
Saku Gümnaasiumi 9.a klassi õpilane

KESKKOND

Põllumajandusamet tähistas taimetervise aasta algust
Veebruarikuu ühel kargemal talvepäeval
täitsid Põllumajandusameti pikkasid ja
vaikseid koridore väikeste jalgade energilised sammud ja laste lõbus jutuvada.
Põllumajandusametile olid külla tulnud
Saku lasteaia Terake Mõmmikute rühma
koolieelikud ja loodusõpetuse tunni raames
Saku Gümnaasiumi 4. klasside õpilased.
Ameti madal maja on Teaduse tänava künkal uue gümnaasiumi uhkes naabruses ikka
vaikselt ja märkamatult seisnud, aga nüüd
said uksed avatud, et Saku lapsed teaksid,
mis hoone see siin nende kodude naabruses on.
Küllatuleku kõige tähtsam põhjus oli
rahvusvahelise taimetervise aasta (2020)
jaoks loodud uhiuue rändnäituse avamine.
Ülla eesmärgiga viia taimetervist puudutav
info võimalikult paljude uute ja uudishimulike lasteni, hakkas näitus veebruarikuust
alates liikuma mööda Eestimaa koole.
Eesmärk on jagada infot selle kohta, kuidas Põllumajandusamet kaitseb taimede
heaolu ja mida me selleks iga päev 24 tundi
teeme.
Lastele rääkisid taimede tervise kohta lugusid taimetervise osakonna nõunikud Ülle Metsman ja Birger Ilau. Niipea,
kui Ülle lahke ja rõõmsa häälega kõnelema hakkas, kuidas taimed haigeks võivad
jääda, koondusid uudishimulikud silmapaarid tiheda sõõrina tema ümber. Birger
näitas rahulikult, millistel erinevatel viisidel
kõik kahjustajad ja taimehaigused võivad
Eestisse jõuda. Näitusel sai vaadata, kuidas
reisijate hooletus, aktiivne väliskaubandus
ja isegi tuul, vihm ja linnud võivad taimede tervisele hukatulikuks saada. Paljudel
võõrastest riikidest pärit kahjuritel Eestis

looduslikke vaenlasi ei ole ning nii saavad
nad siin rahulikult paljuneda ja hävitustööd
teha. Üle piiri pääsevad ainul need taimed
ja köögiviljad, mille ohutus on kontrollitud.
Lastele jäi kohe ühe postri peal silma rahaga pilt. Miks küll rahapilt taimede vahele oli
eksinud? Ikka sellepärast, et haiged taimed
tuleb hävitada ja see on suur majanduslik
kahju.
Uurisime, mida tohib reisilt kaasa tuua ja
mida on targem maha jätta. Kohvrimängu
abil sai selgeks, et banaan, kookospähkel,
dattel, ananass ja durian võivad koos ujumisriietega rahulikult meiega kohvris kaasa tulla. Kõik muud taimed, seemned ning
puu- ja aedviljad tuleb maha jätta, sest 14.
detsembrist 2019 jõustus taimede haiguste
leviku tõkestamiseks uus regulatsioon, mis
keelab reisijatel taimseid materjale kaasa
tuua.
Pusled olid taimekahjurite piltidega.
Lastele meeldisid need sellegipoolest väga
ning erinevad vahvad sikud ja saare-salehundlased said ilusasti kokku pandud.
Lapsed said teada, kuidas kahjurid elusuuruses välja näevad ning puupakkudel võis
uurida sisse uuristatud käikude labürinte.
4. klassi lapsed kinnistasid saadud teadmisi töölehtede abil, küsimused olid koostatud eelnevalt kuuldu ja nähtu põhjal.
Lisaks tutvustasid seemnevaldkonna
töötajad Piia Puusepp ja Tiia Soomer erinevaid seemneid ning maaparanduse osakonna noormehed Heiki Pajur ja Andres Uuk
näitasid, missuguste põnevate tööriistadega
maaparandustöid tehakse. Lapsed jäid veidi

mõtlema, et kas porgandil on ikka seemned
ja kust need tulevad. Mõmmikute rühma
poistel läks tükk aega, et kõik tööriistad järgi proovida, tüdrukutel võis samuti märgata huvi tehnika vastu. Võib-olla on nende
särasilmsete huviliste seas tulevane maaparanduse insener või agronoom.
Lastele jagus sel päeval palju põnevat ja
nad said Põllumajandusametist uued teadmised kaasa.
KATRIN LEEMET
Põllumajandusameti nõunik

Fotod: Kaisa Vahtmäe ja Katrin Leemet
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Kuidas töötavad koroonakriisi ajal
Saku valla asutused. Kust saada infot.

PORTREE

TERVISEKESKUS

Info seisuga 17. märts 2020

Võtab vastu ainult telefoni teel eelregistreeritud patsiente. Eriti peaksid oma
tervise kaitseks kodus olema eakad ja krooniliste haigustega patsiendid.
Võimalusel lahendatakse probleemid telefoni ja meili teel.
Saku Tervisekeskuse peauks on suletud. Avatakse iga 10 minuti järel.
Esimesel korrusel võetakse vastu ägedate haigusnähtudega patsiente.
Teisel korrusel võetakse vastu terveid imikuid ja plaanilisi eelregistreeritud
ülemiste hingamisteede haigusnähtudeta patsiente ning tehakse veenivere
analüüse. Teisele korrusele sisenemiseks peab olema täiesti terve! Teisele korrusele pääseb maja parempoolsest uksest (nn hambaravi uksest).
Vastuvõtule tuleks tulla võimalikult väheste saatjatega.
Retsepte saab tellida tel 672 8620 ja 672 8618, meili teel info@tervisekeskus.ee või
täites tellimusvormi kodulehel www.tervisekeskus.ee/vormid.

TRANSPORT

Koolibussid ei sõida, sõidab vaid liin nr 113. Liinid 206 ja 219 sõidavad järgmiselt:
206 väljub Sakust
6.00
7.00
8.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.00
20.00
22.00

Info tel 677 9663.

206 väljub Tallinnast
6.30
7.30
8.30
9.30
11.30
13.30
15.30
17.30
18.30
20.30
22.30

RAAMATUKOGUD
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219 väljub Entusiastist
6.16
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00

219 väljub Tallinnast
7.15
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00

Töötavad vaid Saku ja Kiisa raamatukogud, kuid külastajaid sisse ei lasta, laenutatakse ainult ette tellitud teavikuid. Kajamaal ja Kurtnas asuvaid teavikuid laenutada
ei saa. Raamatukogude uste taga on laud, kuhu pannakse ette tellitud raamatud koos
tellija nimega ning kast tagastatavate raamatute jaoks. Jätkuvalt toimub neljapäeviti
raamatute vedu raamatukogude vahel. Raamatuid saab vaid järgmiseks päevaks ette
tellida. Selleks on 4 võimalust:
elektronkataloogist https://saku.webriks.ee,
e-kirja teel saku.raamatukogu@sakuvald.ee,
tel teel: Sakus 672 8502 või 518 8476, Kiisal 607 4008 või 5304 7525,
kohapeal, täites vastava nõudesedeli.
Külastajad saavad tellitud raamatutele järele tulla ja raamatuid tagastada nii Sakus
KiisalMärts
E ja N2020
kell 14–19 ning T, K ja R kell 10–15.
Sakukui
Sõnumid

PÄEVAKESKUS

Päevakeskuses toimuvad tegevused jäävad ära, edasi toimib vaid sotsiaaltranspordi,
pesupesemise, toidujagamise ja duši kasutamise teenus.
Vältimatut sekkumist vajavates sotsiaalküsimustes pöörduda kas päevakeskuse juhataja Maimi Pärna (tel 501 5770, maimi.parn@sakuvald.ee) või sotsiaalteenistuse juhi Eike Hundi poole (tel 671 2445, eike.hunt@sakuvald.ee).

PORTREE

KOOLID, SPORDIKESKUS, KULTUURIKESKUS, SAUN

Suletud on kõik Saku valla koolid, muusikakool, spordikeskus, noortekeskused ja
kultuurikeskused nii Sakus kui ka Kiisal ning Saku saun. Kool jätkab õppetööd
koduõppel. Kõik huviringid ja trennid ning kultuuri- ja spordiüritused jäävad ära.
Saku mõisa restoranis saab vaid päevalõunat. Saku Maja kontoris kodanikke
vastu ei võeta. Ühendust saab e-posti teel saku@sakumaja.ee ja tel 672 9180.

LASTEAIAD

Kõik Saku lasteaiad on avatud. Sõltumata laste arvust rühmi kokku ei panda – iga
laps saab käia edasi oma rühmas. Selleks, et vältida laste omavahelist kokkupuudet,
ühistunde ja -tegevusi ei toimu.

OMNIVA

Omniva Kiisa postipunkt ja Saku postkontor on avatud. Saku E, T, N 12-18, K, R
9-13, L, P suletud; Kiisa E ja N kell 14–19 ning T, K ja R kell 10–15; L, P suletud

VALLAVALITSUS

16. märtsist on vallavalitsuse maja suletud. Vallavalitsus töötab edasi, kuid klientide
vastuvõttu ei toimu.
Elukoha registreerimised ja kõik muud taotlused-pöördumised on soovitav teha kirjalikult ja panna paberkandjal kas vallamaja ukse kõrval olevasse postkasti aadressil
Teaduse 13 või saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile saku@sakuvald.ee või täita
lehel www.rahvastikuregister.ee. Avalduste vormid on kättesaadavad www.sakuvald.
ee/teenused-toimingud.
Vallavalitsusega saab ühendust e-posti või telefoni teel
saku@sakuvald.ee ja tel 671 2431;
täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehel www.sakuvald.ee.
Kui teate neid, kellel pole ühtki lähedast ega leidu märkajat kogukonnas,
siis palume sellest teavitada vallavalitsust meiliaadressil saku@sakuvald.ee
või telefonil 671 2431.
Täname kõiki, kes on vallavalitsusele teada andnud oma valmisolekust kriisi
süvenedes vabatahtlikult appi tulla kodukülastuste, toiduvedamise ja muu operatiivse korraldamisel. Oma valmisolekust saate jätkuvalt teada anda e-postile
tanel.ots@sakuvald.ee või telefonil 5663 6400.
Kui te ei saa ühendust oma perearstiga, siis tervist puudutavate küsimuste korral helistage üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile 1220 või 634 6630.
Häirekeskuse ja Terviseameti viirusega seotud küsimuste tasuta ööpäev läbi
töötav infotelefon on 1247.
Märts 2020
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Liis Rehemaa tee särava
tantsumaailma tippu
Sakus on uus Eesti meister – veebruari lõpus osales Liis Rehemaa koos oma
partneri Mark Richard Jürnaga U21 ehk kuni 21-aastaste vanuseklassi 10 tantsu
Eesti meistrivõistlustel ja võitis. Esikoht tuli vaatamata sellele, et Liis ja Mark
Richard on alles 18aastased!
Käänuline tantsutee
Tants tuli Liis Rehemaa ellu, kui ta käis
Saku Gümnaasiumi 2. klassis – koolis
olid siis tantsutunnid. Tüdrukule meeldis
sport ja meeldis muusika, kuid kindlat hobi
tal veel polnud. Tants köitis teda niivõrd,

et ta läks Dancelandi klubisse Kristina
Tennokese juurde trenni. Kristina oli range
ja nõudlik treener, nägi väikeste õpilastega
palju vaeva ning eeldas ka tantsulastelt usinat harjutamist ja pingutamist. Liisile see
sobis. Sobisid ka partnerid, kõik kolm olid

Liis Rehemaa ja Mark Richard
Jürna võistlemas. Fotod: erakogu.
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toredad, kõigiga sai ta hästi läbi. Kõigepealt
tantsis tüdruk oma klassivenna Pranko
Kõrgesaarega. Paraku on tantsijatega nii, et
partnerid peavad olema sobiva pikkusega.
Kui üks laps kasvab kiiremini kui teine, tuleb paare vahetada. Nii juhtus, et pärast kolme aastat sai Liisi partneriks Silver Ingver.
Pranko aga keskendus hoopis autospordile.
Läks veel mõni aasta ja Liis hakkas tantsima Kairo Kõrgendiga. Dancelandi klubis
tantsis Liis ligi seitse aastat. Lõpp oli ootamatu – tütarlaps sai vigastada ja jäi eemale.
Ta arvas, et ei tantsi enam kunagi.
Tantsumaailmas juhtub sageli, et keegi otsib uut partnerit – kas on üks paarilistest väsinud ja otsustab loobuda või on
tase erinev või ei sobi kasv – põhjuseid
on mitmeid. Möödunud kevadel otsis
uut partnerit Tallinna tantsuklubi Laguun
noormees Mark Richard Jürna. Kellelegi
meenus Liis, noormehe treenerid otsisid
tüdruku üles. Liis oli vigastusest üle saanud,
kuid kolm aastat eemal olnud ja seetõttu
uue alguse suhtes veidi skeptiline. Kuid
otsustas siiski proovida. Ning kõik sobis –
koos tantsimine tuli kohe hästi välja ning
Mark Richard oli inimesena sümpaatne.
Maikuust algasid regulaarsed tantsutrennid.
Ootamatu edu
Kuigi Liis oli saanud Dancelandis tugeva
põhja, vajas tehnika pärast pikka eemalolekut kõvasti lihvimist. Liis ja Mark Richard
harjutasid mitu korda nädalas. Esialgu panid rohkem rõhku ladina tantsudele. Ja neil
läks hästi, treenerid soovitasid suurematel
võistlustel osaleda. Juulis oli ladina tantsude U21 vanuseklassi maailmakarikaetapp
Bosnia-Hertsegoviinas. Liisil suuri ootusi
ei olnud, ta pidas oluliseks, et peab pingele vastu ja suudab kava korralikult esitada.
Mida Mark Richard mõtles või kas treeneritel oli kõrgeid eesmärke, ta ei tea. Kuid
tulemus oli suurepärane – Liis ja Mark
Richard võitsid. Järgnesid tantsulaagrid
Itaalias ja Ungaris.
Augustis oli järgmine maailmakarikaetapp, seekord Tallinnas. Liis ja Mark
Richard osalesid taas ladina tantsudes. Ja
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jälle võitsid. Seekord oli Liisi üllatus isegi
suurem, sest osalejate seas oli väga tugevaid
tantsupaare. Liis ja Mark Richard võitsid ka
septembris Luksemburgis toimunud maailmakarikaetapi. Aasta lõpuks saavutasid nad
maailma edetabelis 11. koha – arvesse läksid viis paremat võistlust, kuid Liis ja Mark
Richard olid vaid kolmel maailmakarikaetapil osalenud.
Paaril läks hästi Ka Eestis – oktoobris
osalesid Liis ja Mark Richard Eesti ladina
tantsude karivõistlustel, lõid kaasa täiskasvanute seas. Ja olid sealgi parimad.
Võita on keeruline
Pealtvaataja näeb võistlustel tantsijate graatsilisi liigutusi, keerulisi samme, kauneid
kostüüme, uhkeid soenguid… Tegelikult
on selleks, et kõik õnnestuks, vaja väga palju harjutada. Esimeseks tulla ei ole lihtne
– kohtunikud hindavad võistlejate tehnikat,
koreograaﬁat, kava raskust, muusikasse sulandumist, paari koostööd, isegi välimust.
Lisaks tantsuoskusele on vaja muudki, näiteks peab võistleja endale soengu, tütarlaps
ka meigi tegema. Ning nõuded on ranged.
Liis ütleb, et võistlustantsijal on vaja
kannatlikkust ja enesekindlust, ta peab ambitsioonikas, mõnikord isegi isekas olema.
Kindlasti peab oskama koostööd teha ja
partneriga arvestada. Liis arvab, et tema
tugevaimaks küljeks on töökus. Ning tema
partneri plussiks õige suhtumine ja motiveeritus – Mark Richard on äärmiselt positiivselt meelestatud ning suudab ka Liisi
innustada.
Noored tipptantsijad päris ise hakkama
ei saa, ikka on tuge vaja. Treenerid koostavad kavad, juhendavad, kritiseerivad,
analüüsivad, julgustavad, kuid aitavad ka
turniiridele registreerida, lennupileteid ja

Teised Liisist
Pranko Kõrgesaar, esimene
tantsupartner
Olin 1.–9. klassis Liisi klassivend. 2. klassis pani Kristina Tennokese meid kõigile
kohustuslikus tantsutunnis paari. Mäletan,
kuidas meie emad ei uskunud pikka aega,
et oleme treeneri sõnul juba võistlustele
minekuks valmis. Kui nad siis ühel hetkel otsustasid vaadata, mis saab, võitsime
kohe teise koha ja järgmisel võistlusel
juba esimese. Olime võidukad paljudel
võistlustel.
Liis on väga tubli, et on jõudnud võistlustantsus nii kõrgele tasemele. Soovin
talle ja tema tantsupartnerile edu ja kõrgeid saavutusi!

Möödunud aasta detsembris valiti Liis Rehemaa Saku valla 2019. aasta parimaks
nooreks naissportlaseks.
jõuab tüdruk koju. Sööb, õpib ja sõidab
Tallinna Tondile trenni. Enamasti harjutab
kaks tundi, vahel veidi vähem või rohkem.
Mõnikord on individuaalsed ehk ühe paari ja mõnikord grupitunnid. Liisi ja Mark
Richardit juhendab Laguuni klubis viis
treenerit, lisaks annavad aeg-ajalt näpunäiteid külalistreenerid välismaalt. Noortel
tantsijatel on võimalik käia ka balletitundides ja üldfüüsilises trennis. Koju jõuab Liis
kell 8 või 9. Siis on mõnikord veel õppida
vaja …
Trennid on kuus korda nädalas, ainuke
vaba päev on reedel. Reedel ja nädalavahetusel saab sõpradega suhelda ja pereliikmeteKool ja tantsutrenn
Liis käib Saku Gümnaasiumi 11. klassis. ga midagi toredat teha – näiteks lauamänge
Koolipäevad algavad kell 8, kolme paiku mängida või lihtsalt juttu ajada. Või väikese õepojaga tegeleda. Nädalavahetustel on
aega ka spordisündmusi jälgida – Liisile
meeldib laskesuusatamist, kergejõustikku
ja rallit vaadata. Pikemat puhkust võistlustantsija endale lubada ei saa. Tegelikult ei
soovigi, sest tants köidab Liisi jäägitult, anKristina Tennokese, esimene treener
Liis tuli Tantsukooli Danceland tantsima nab jõudu ja energiat.
Saku kooli 2. klassis. Kohe algusest peale
oli näha, et ta on sellel alal väga andekas. Uued tipud ootavad vallutamist
Esialgu tantsis ta oma klassivenna Pranko Veebruari lõpus olid U21 vanuseklassi
Kõrgesaarega, kellega nad olid algusest Eesti meistrivõistlused 10 tantsus (5 ladina
peale edukad. Hiljem oli Liisi tantsupart- ja 5 standardtantsu), Liis ja Mark Richard
neriks Kairo Kõrgend, kellega ta jõudis võitsid. Võitsid meistrivõistlused ja olid
Dancelandis tantsides kõige kõrgemas- kõikides tantsudes parimad.
Ees ootavad uued suured turniirid: mai
se ehk S klassi. Siit edasi saab teha veel
rahvusvahelist karjääri. Rõõm on näha, et alguses on Moldovas Kišinaus 10 tantpikalt Dancelandis treeninud tantsija nii su maailmameistrivõistlused ja mai lõpus
kaugele jõuab. Liisil on selleks kõik eeldu- Armeenias Jerevanis ladina tantsude maased olemas. Hoian pöialt, et ta eesmärgid ilmameistrivõistlused U21 vanuseklassis.
Eestit esindavad Liis Rehemaa ja Mark
täituksid!
Richard Jürna.
hotellitubasid broneerida. Ning mõnikord
käivad võistlustel kaasa elamas. Kodused
toetavad kostüümide-kingade-osalemistasudega, aitavad korraldusliku poolega. Ja
mis veelgi tähtsam – kuulavad ära, elavad
kaasa, hoiavad pöialt. Võistlusreiside ajal
tuleb koolist puududa. Seetõttu on vaja
õpetajate mõistvat suhtumist. Täna on Liisil
hästi läinud – õpetajad on tema turniiridega arvestanud, kodused kogu hingest toetanud, treenerid palju vaeva näinud. Mitmel
võistlusel on hea sõnaga julgustanud ka
esimene treener Kristina Tennokese.

INNA MIKLI
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Tantsukooli Danceland tantsijad osalesid edukalt Eesti meistrivõistlustel
22. veebruaril toimusid Eesti meistrivõistlused 10 tantsus. Võistlustel osalesid ka Saku võistlustantsijad ning kaks
tantsupaari jõudis tihedas konkurentsis
ﬁnaalikohtadele:
Junior 1 vanuseklassis saavutasid
Dominic Kõva ja Anni Leen Järvik 24 paari seas 4. koha ning Junior 2 vanuseklassis
Karl Kristjan Lillepea ja Kätliin Kask 22
paari seas 5. koha. Tulemused on märkimisväärsed, kuna nimetatud vanuseklassid
on kõige suurema osavõtjate arvu ja kõige
karmima konkurentsiga.
Ka teiste Saku valla tantsijate poolt
meistrivõistlustel saavutatud tulemused on
kiiduväärt, arvestades, et meistrivõistlustel
on esindatud kõikide Eesti tantsuklubide
parimad paarid. Saku tantsijate tulemused
vanuseklasside lõikes olid järgmised.
Lapsed 2 vanuseklass
• Jan Tambet Janter ja Merit-Marie
Metsaviir 14 paari hulgas 11. koht.
Baile Paris (vasakult), Karl Kristjan Lillepea, Kätliin Kask, Anni Leen Järvik ,
• Oskar Enno Kabel - Freia Lily Sarna, 12.- Dominic Kõva ja Kristina Tennokese. Foto: erakogu
13. koht.
Noored 1 vanuseklass
Palju õnne tublidele tantsusportlastele!
Junior 2 vanuseklass
• Marlon Hellaste – Iti Grethel Ameljušeko KRISTINA TENNOKESE
• Matthias Saar – Kertu Kuklase 22 paari 21 paari hulgas 11. koht
hulgas 10. koht

Saku lapsed osalesid taekwondo võistlustel
16. veebruaril toimusid Tallinnas
Tondiraba jäähallis Eesti lahtised võitlusspordi mängud. Traditsioonilise võistluskunstide turniiri osana peeti ka taekwondo
Eesti meistrivõistlused, näha sai erinevaid
kahevõitluse alaliike: kudo taekwondod (ITF),
noavõitlust (knife ﬁghting), kickboxingut ja taipoksi. Turniiril osales kogu Eesti paremik,
konkurents oli tihe. Võistlustules oli üle 150
taekwondod harrastava lapse. Turniirist võttis osa ka Saue Taekwondoklubi, mis koondab lapsi Saue linnast, Laagrist, Ääsmäelt
ja Sakust ning on avatud kõigile, kes soovivad selle spordialaga tegeleda. Saue klubi
erinevate vanuserühmades noored vanuses 8–15 osalesid nii poomsae võistluses kui
sparringus ja tõid klubile 16 medalit.
Poomsae võistlusel sai kuldse medali Alya
Lamdaghri Alaoui ning hõbeda Piia Põder
ja Tauri Eerme.
Meeskondlikul poomsae võistlusel võitsid
kulla Alya Lamdaghri Alaoui, Iris Juurik,
Piia Põder, Harri Aleksander Karelsohn
(Saku), Mattias Arro ja Tauri Eerme, kolmanda koha saavutasid Rasmus Lokk, Alex
Roojärv ja Jonathan Konsen
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Sparringus sai kuldse medali Alya
Lamdaghri Alaoui, teise koha Alex Roojärv,
Harri Aleksander Karelsohn (Saku) ja
Tauro Nugis. Kolmanda koha saavutasid
Gregor Raagmets, Iris Juurik, Jaan Joosep
Paas, Kardo Sohkin (Saku), Rasmus Lokk
ja Tauri Eerme.
Saue klubi asutaja ja peatreeneri
Badreddine Lamdaghri Alaoui sõnul on
taekwondo spordiala, mis nõuab osalejatelt
nii tarkust, jõudu kui ka vastupidavust.
Taekwondo õpetab sihikindlust ja enesevalitsemist ning annab julgust. Võistlustel
tuleb osata ennast kokku võtta ning vastavalt olukorrale oma oskusi rakendada ja
kiiresti reageerida. Seda kõike õpetatakse ja
harjutatakse trennides. Treener Badri lisab,
et taekwondoga pole kunagi hilja alustada,
sest selle alaga tegelemine arendab keha ja
hoiab vaimu erksana. Trennides harjutatakse erinevaid võitlustehnikaid, kuid selle
kõrval on oluline ka venitamine ja vastupidavuse arendamine.

VIRKO RAAGMETS
Saue Taekwondoklubi juhatuse liige

Saku poiss Harri Aleksander
Karelsohn oma kuldset medalit kätte
saamas. Foto: Virko Raagmets
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Baaris ainult mehed – Saku Sportingu meestreenerid
6. märtsil toimusid Saku Pruulikojas naistepäevakontsert ja pidulik õhtusöök.
Suurimaks võluks oli, et teenindajateks olid
Saku Sportingu meestreenerid – Argo Zirk,
Jan Harend, Carl Kalju, Anton Noor ja
Andreas Solom. Õhtusöögile olid kutsutud
ka klubi naistreenerid Hanna-Lisa Kuslap,
Eliisabet Pedak, Säde Järvekülg ja Linette
Listmann, kelle arvates said meestreenerid
taas oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Klientide sõnul olid teenindajad väga
abivalmid ning oskasid isegi keerukamatele
küsimustele, näiteks millest koosneb eelroaks olnud salati kaste ning kui kaua on
pearoaks olnud parti küpsetatud, vastata.
Kõik külalised said imelise emotsiooni
osaliseks, kuid suurimaks väärtuseks oli,
et teenindajate kogutud jootraha läks kõik
heategevusorganisatsiooni MTÜ Tugi ja
Tegu toetuseks.

Saku Sportingu esindusja järelkasvuvõistkonnad
aastal 2020
Naiskond
Saku Sportingu esindusnaiskond alustab
oma teist Meistriliiga hooaega. Liigas võtavad mõõtu 8 võistkonda, kõik mängivad
omavahel kodus-võõrsil printsiibil läbi.
Võrreldes eelmise hooajaga on toimunud
kaks muudatust – Pärnu JK ja Tartu SK 10
enam ei mängi, nende asemel on Nõmme
Kalju FC ja Pärnu JK Vaprus. Saku peatreenerina jätkab Jan Harend, abitreenerina
Carl Kalju.
Saabuval hooajal tehakse koostööd
JK Tabasaluga, kes mängib naiste esiliigas. Kuigi treenitakse eraldi, siis vajadusel
ja võimalusel saavad Sportingu mängijad
mängida JK Tabasalu eest ja vastupidi.
Uurisime naiskonna kaptenilt Eliisabet
Pedakult, millised on peamised eesmärgid. Eliisabet Pedak: “Naiskonna peamine
eesmärk on lüüa vastastele rohkem ja lasta
endale vähem väravaid kui eelmisel hooajal.
See peaks võimaldama mängida kõige kõrgema koha peale.”

ambitsioonikas Carl Kalju.
Uurisime kaptenilt, kui ambitsioonikas võistkond on ning kus ta näeb tiimi
viie aasta pärast. Jaan-Kristjan Kaalma:
“Sportingu esindusvõistkond on teinud
mõne aasta jooksul väga suure noorenduskuuri, liitunud on palju ambitsioonikaid
noori mehi. Suurem osa neist on Sportingu
oma kasvandikud ja on näha, et treenerid
on teinud head tööd. Hooaja eel oleme
pidanud mõned sõpruskohtumised, mis
näitasid, et füüsis on tugev ning mäng on
palju tehnilisem kui eelmisel hooajal. Usun,
et oleme uuel hooajal see võistkond, kelle
käes on pall. Meeskonnal on kindel plaan
tõmmata III liigale kriips alla ning astuda
edasi. Viie aasta pärast võiks Sportingu
esindusmeeskond mängida esiliigas. Hetkel
tundub see võib-olla utoopiline, kuid arvestades tänaseks tehtud samme ning vaadates
meeste tehnilisi oskusi, vilumust ja trennide Saku Sportingu meestreenerid vahetasid naistepäeva puhul ametit. Foto:
intensiivsust, reaalne.”
erakogu
U17 tüdrukud
U17 tüdrukud on aasta algusest treeni- – osa poisse tõusis esindusmeeskonda
nud koos Kohila JK Püsivuse neidudega ja U17 võistkonnaga liitusid 2005. aastal
ning nii minnaksegi uuele hooajale vas- sündinud noormehed. Peatreeneriks on
tu. Võistkondade ühendamise ajendiks Carl Kalju ja abitreeneriks Paul Kask. U17
oli mõlema tiimi kasin mängijate arv ning Eliitliiga on jaotatud 3 gruppi: U17 Eliitliiga
soov mängida jalgpalli nii kõrgel tasemel I liiga, II liiga I alagrupp ning II liiga II alakui võimalik.
grupp. Saku Sportingu poisid mängivad II
Ühisvõistkond mängib tüdrukute U17 liiga I alagrupis.
Eliitliiga esiliigas. Kui eelmisel aastal võttis
Uurisime kapten Taago Tarkmeelelt,
võistlustest osa 5 U17 tiimi, siis sel hoo- millised on suurimad väljakutsed ning kuiajal 15. Seetõttu tehti esiliiga ja teine liiga. das on võistkond häälestunud nendega
Kõik võistkonnad mängivad üksteisega toime tulema. Suurimaks väljakutseks peab
kolm korda läbi, igal tiimil on 21 mängu. kapten mängu füüsilist poolt, sest vanus on
Eelmisest hooajast on tuttavateks vastas- selline, et osad poisid on juba mehe mõõtu,
teks JK Tabasalu, Tallinna FC Levadia ja kuid mõnel on kasvuspurt alles ees. Kuna
Tallinna FC Flora, uuteks tulijateks on mäng on muutunud jõulisemaks, on poistel
Tartu JK Tammeka, FC Kuressaare, Viimsi iganädalaselt ka jõutrenn ning lisaks indiviMRJK ja JK Tallinna Kalev. Neidude pea- duaalsed harjutused, mis aitavad paremini
treenerina jätkab Hanna-Lisa Kuslap, valmis olla.
abitreenerina Kohila JK Püsivuse treener
Kaido Mägi.
Koroonaviiruse tõttu on Eesti valitsus
Uurisime U17 tüdrukute kaptenilt kehtestanud eriolukorra. Kõik jalgpalliAngela Raidmetsalt, kuidas on ettevalmis- võistlused ja ka teised spordivõistlused on
tus ja võistkondade ühendamine kulgenud. tühistatud ja keelatud esialgu kuni 1. maini.
Angela tõdes, et kuigi esimestes trennides Seda selleks, et keeruline aeg kestaks tõeshoidsid mõlemad tiimid omaette, siis täna ti ainult 1. maini ning siis saaks võistluste
ei tehta enam vahet, kes kust pärit on. On ja treeningutega uuesti alustada. Hoiame
õpitud üksteist tundma ja saadakse hästi teid kõiki Saku Sportingu Facebooki kaudu
läbi. Ettevalmistust peab kapten korrali- kursis.
kuks, sest vaeva on nähtud nii võistkond- HANNA-LISA KUSLAP
likes kui ka individuaalsetes trennides. Ta
usub, et tiim on valmis parima tulemuse
nimel endast maksimumi andma.

Meeskond
Eelmisel aastal võistelnud noor esindusvõistkond on veelgi noorenenud – osa
U17 poistest on tõusnud esindustiimi.
Meeskond mängib, nagu eelmisel hooajal, III liiga põhja piirkonnas. Liigas on
12 võistkonda, nende seas kaks uut tulijat – Tallinna FC Ararat ja FC Toompea. U17 poisid
Peatreenerina jätkab väga noor ja U17 poiste tiim on teinud läbi uuenduskuuri
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Noored, hoidke distantsi! Haiguslehte saab ise avada
Politsei on 16. märtsist rakendanud nii
Tallinnas kui ka Harju maakonnas noorsoopatrulle eesmärgiga väljas liikuvate noortega
suhelda, neile riskidest rääkida. Vajadusel
teavitab politsei ka vanemaid ja võimalik on
ka rakendada viibimiskeeldu. Ka Saku valla
noorsootöötajad on rohkem värskes õhus ja
jälgivad olukorda.
On täheldatud, et vaatamata üldisele soovitusele püsida kodus ja mitte olla koos suurtes gruppides on alaealised seda soovitust
eiramas. Osalt on ka vanemad seda meelt, et
lapsed peavadki värskes õhus olema. Samas
mõistmata, et lapsed ei viibi õues üksi ja olles nii lähikontaktides oma kaaslastega, on
nakkusele sama haavatavad kui täiskasvanud ning kannavad seda ka kodudesse edasi.
Seetõttu on lukus ka Saku staadion.
Politsei on otsimas lahendust ka sellele, et
noored ei sõidaks Tallinnasse meelt lahutama.
VALLAVALITSUS

Seoses eriolukorraga saavad haigestunud
või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed avada haigus- või hoolduslehte patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Nüüdsest
saab haigus-või hoolduslehte ka ise tühistada, pöördudes selleks haigekassa poole.
Digiloos avatud haigus- või hoolduslehte
saab tühistada vabas vormis koostatud ja
digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel,
edastades avalduse info@haigekassa.ee.
või helistades haigekassa telefonil 6696
630, kui inimene on ennast mobiil-ID või
Smart-ID abil autentinud.
Haiguslehe soovist digiloo kaudu teatamine on mõeldud ainult neile, kes on ise
haiged, kelle laps on haige, kelle lähedane
vajab hooldamist või kes on kokku puutunud COVID-19 viirusekandjatega! Arst
kontrollib haiguslehe üle ja kui selgub, et
selle saamiseks ei ole alust, siis haigekassa
ka seda kahjuks ei hüvita.

Saku Vallavalitsus võtab tööle
SUVISE HOOAJATÖÖLISE
HALJASTUSTÖÖDELE
Töö kirjeldus:
peamiselt Saku alevikus istutusalade
hooldamine, rohimine ja taimedele
heade kasvutingimuste tagamine.
Sobib inimesele, kellel on
oskus ja soov teha iseseisvalt tööd,
pealehakkamist ja kohusetunnet,
huvi taimede vastu.
Tööandja pakub
hooajalist tööd kuni kuueks kuuks,
tööks vajalikke töövahendeid,
töötasu vastavalt töötatud tundidele,
meeldivat töökeskkonda värskes õhus.
Info: 524 4701

HAIGEKASSA

Oluline info eakatele
Koroonaviiruse suurim riskigrupp on üle
60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Kui kuulud riskigruppi, järgi Terviseameti soovitusi.
Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes
kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinﬁtseerimisvahendit.
Püüa ühistransporti vältida. Kui kasutad,
puhasta ka kindad ja kotisangad.
Kui aevastad või köhid, kata suu ja nina
ühekordse salvrätiga, mis viska kohe prügikasti, seejärel puhasta käed. Kui sul ei ole
salvrätikut, kasuta varruka küünarvarre osa,
aga mitte paljast kätt.
Väldi oma silmade, nina ja suu katsumist.
Väldi füüsilist kontakti teiste inimesega,
ole neist vähemalt kahe meetri kaugusel.
Kui sul on tervisemure, otsi varakult abi:
helista perearstile, tugeva hingamisraskuse
või õhupuuduse korral helista 112. Ööpäev
läbi saab nõu ka perearsti nõuandeliinilt 1220

Pensionite kojukandest
Kojukande võimalike tõrgete vältimiseks
palume kõigil pensioni saajatel anda teada oma arvelduskonto number. Selleks
võtab sotsiaalkindlustusamet kõigi kojukannet saavate inimestega ühendust.
Kui saad praegu pensioni kojukandena,
aga soovid hakata saama pangakontole,
siis palun anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:
• iseteeninduses;
• helista infotelefonile 612 1360;
• e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee
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Saku Sõnumid

Märts 2020

(kõne maksab kuni 30 senti minut).
Kui sul on hingamisteede haiguste sümptomid, püsi kodus (minimaalselt 14 päeva).
Terviseametil kodukülastusi praegu plaanis ei ole. Ära lase võõraid tuppa! Kahtluse
korral küsi töötõendit, helista Häirekeskusesse numbril 112 või Häirekeskuse infotelefonil 1247.
Püüa kodus olles säilitada oma tavapärast
rutiini ja võimalusel viibi iga päev värskes õhus.
Ära võta lapselapsi enda juurde hoida.
Lapsed võivad viirust edasi kanda.
Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni
või internetti.
Väldi kaupluse ja apteegi külastamist, palu
seal käia lähedastel, naabritel, kogukonna liikmetel või omavalitsuse sotsiaaltöötajal (tel
671 2445, 671 2402, 671 2404). Koosta piisava varuga poe- ja apteeginimekirjad ja lase
abistajatel kõik asjad ühe korraga tuua ja üle
ukse anda. Kui tarvitad igapäevaselt retsepti-

ravimeid, jälgi, et sul oleks vähemalt ühe kuu
varu olemas. Digiretsepte saab välja osta ka
teine inimene, kuid sel juhul on apteegis vaja
selle inimese ID-kaarti, kes ostab, ning selle
inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on
välja kirjutatud (kelle jaoks ostetakse).
Jälgi ja usu vaid ametlikku infot, näiteks
Eesti Televisiooni (ETV ) "Aktuaalset kaamerat".
Politsei- ja Piirivalveameti teenindused on
edasilükkamatute toimingute jaoks avatud,
kuid parem on teenindussaali mitte minna.
Kui dokument hakkab aeguma, telli uus kas
iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.
ee või posti teel (Pärnu mnt 139, Tallinn,
15060). Vaata https://www.politsei.ee/. Valminud dokumente hoitakse teeninduses kuus
kuud.
EIKE HUNT, vallavalitsuse sotiaalhoolekande
teenistuse juht

Ravi ägeda hambahaiguse korral
Ägeda hambahaiguse korral on võimalik
pöörduda vältimatu hambaravi saamiseks
kindlate kliinikute poole, kelle kontaktid
on haigekassa kodulehel haigekassa.ee,
konsulteerides enne oma hambaarstiga
telefoni teel. Ohutuse tagamiseks on vaja
eelregistreerida.
Kõigil on õigus saada tasuta vältimatut
hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on
ravikindlustus või mitte. Tasuta hambaravi
osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine

või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste
erakorraliste seisundite korral, mis vajavad
hamba väljatõmbamist või mädanikukolde
avamist. Seda, kas tegemist on vältimatu
abiga, otsustab hambaarst.
Kriisiolukorras võib teenuseosutajate
nimekiri seoses kaitsevahendite kättesaadavusega muutuda.
HAIGEKASSA

SOOVITUSED

Apteeker soovitab, kuidas end ja peret
viiruste perioodil kaitsta
Viimaste nädalate jooksul on apteekides
suurenenud
nõudlus
immuunsüsteemi tugevdavate preparaatide ja desinﬁtseerivate toodete
järele. Proviisor Margot Lehari annab
nõu, mis võiks viirushaiguste perioodil koduses apteegis varuks olla ja
kuidas haigestumist vältida.
Viimaste nädalate jooksul on hüppeliselt
kasvanud käte puhastamiseks mõeldud
desinﬁtseerivate vahendite müük, kuid
oluline on siinkohal meeles pidada, et
need tooted on siiski täiendavad kaitsevahendid. Number üks peaks olema ikkagi korralik, vähemalt 20 sekundit kestev
käte pesu sooja vee ja seebiga,” selgitab
Lehari.
Kui soovitakse spetsiaalseid desinﬁtseerivaid tooteid kasutada, tuleks apteekri sõnul eelistada kõrge (vähemalt 60%)
alkoholi sisaldusega tooteid, mis aitavad
viiruseid ja baktereid tappa ning mille toime on kliiniliselt tõestatud.
Tugevda immuunsüsteemi
“Apteegi toidulisandidest aitavad kaitsevõimet tugevdada sipelgapuukoore ja
punase päevakübara preparaadid, samuti
tsink ning C- ja D-vitamiin. Lastele on
populaarne toidulisand leedrimarjasiirup.
Nakkusi aitavad ära hoida ka viirusevastased ninaspreid ja kurgutabletid. Need
tooted takistavad viirustel paljuneda ja
moodustavad haigustekitajate vastu barjääri. Haigestumise vähendamiseks või
isegi ärahoidmiseks tuleks ninaspreisid

Mis juhtus

kasutada kindlasti enne rahvarohketesse Põhja Päästekeskus
kohtadesse ja õue minekut ning õhtul 15.02 ründas 48-aastane mees Saku alevienne uinumist,” selgitab Lehari.
kus korduvalt oma elukaaslast, 45-aastast
naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.
Kuidas ravida?
23.02 kell 19.12 põles Kirdalu küKui inimene on siiski nakatunud ja aval- las ühekordne elumaja. Tulekahjus häduvad esmased sümptomid, on köha ja vines seestpoolt pool maja, teine pool
kibeda kurgu jaoks head eukalüpti ja teis- sai tule-, vee-, kuumuse- ja tahmakahte eeterlike õlide segust saadud kapslid. justusi. Maja konstruktsioonid säilisid.
“Ravim desinﬁtseerib hingamisteid ja Tulekahjusignalisatsioon andis suitsust
sobib paljudele, näiteks ka diabeetikutele märku ning majas olnud kuus inimest
ja rasedatele, kuna puuduvad teiste ravi- pääsesid välja, neist üks viidi haiglasse.
mitega koostoimed,” selgitab Lehari ning Tulekahju likvideeriti kell 21.
lisab, et osad kapslid sobivad ka alates 3.
8.03 kell 12.40 toimus liiklusõnnetus
eluaastast.
Viljandi mnt ja Kasemetsa tee ristmikul, kus
Algavale haigusele annavad leeven- põrkasid kokku 45-aastane mees Mercedesdust ka kuumalt tarbitavad gripiteed. Benz GL420-ga ja paralleelselt Viljandi
Gripiteed alla 12-aastastele lastele ei sobi. maanteega mööda jalgratta- ja jalgteed jalg“Laste palaviku ja valu vastu saab abi rattaga liikunud 51-aastase mees. Jalgrattur
lastele mõeldud paratsetamooli või ibu- toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
profeeni sisaldavatest siirupitest või näri13.03 kell 17.07 teatati liiklusõnnetusest
miskapslitest,” selgitab Lehari.
Tammemäe külas Männiku teel Saku viaNina loputamiseks soovitab ap- dukti all – 43-aastane naine kaotas kontrolli
teeker meresoolalahust, mis loputab sõiduauto Honda Jazz üle ja paiskus parelimaskestadelt välja viirustekitajad ja al- male teelt välja vastu metallist teepiiret. Juht
lergeenid ning ühtlasi niisutab ka nina, toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
aidates ninal korralikult oma tööd teha.
Meresoolalahust võib kasutada juba imi- Saku PP väljasõidud
kutel alates 3. elukuust.
Apteeker rõhutab, et viirushaiguste 14. 02 kell 01.22 – tulekahkorral tuleks kindlasti jääda koju ja vältida ju hoones Nõmmel Lõuna
kontakti teiste inimestega, et ravida end tänaval.
terveks ja vältida teiste nakatumist. “Kui
15.02 kell 20.38 – tulekahju
tekivad ägedad sümptomid ja problee- hoones Kohila alevis.
mid hingamisega, tuleks võtta ühendust
17.02 kell 23.40 – ATS Alarm Laagri
arstiga või kutsuda kiirabi,” räägib Lehari. Rimis.
18.02 kell 19.33 – ohu likvideerimine
Kiili vallas Luigel Kivi tänaval.
22.02 kell 07.22 – tulekahju hoones
Keilas Aia tänaval.
22.02 kell 15.06 – puu teelt kõrvaldamine Metsanurmes Kasemetsa teel.
Alates 23. märtsist on kõik sellest kuu22.02 kell 17.19 – puu kõrvaldamine
päevast koostatud puude määramise ot- teelt Saku alevikus Tammemäe teel.
sused leitavad sotsiaalkindlustusameti
23.02 kell 11.13 – puu kõrvaldamiiseteenindusest aadressil iseteenindus.sot- ne teelt Saue vallas Tallinn–Pärnu–Ikla
siaalkindlustusamet.ee.
maanteel.
Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse
23.02 kell 19.12 – tulekahju hoones
saab sisse logida Smart-ID, Mobiili-ID ja Saku vallas Kirdalu külas.
ID-kaardiga. Kui inimesel ei ole võimalik
29.02 kell 09.33 – tulekahju hoonesiseteenindusse sisse logida, tuleks sellest Tallinnas Nõmmel Põllu tänaval.
märku anda, et saaks otsuse digiallkirjasta04.03 kell 19.34 – looma eemaldamitult e-postile või äärmisel vajadusel lihtkir- ne teelt Saku vallas Tänassilmas.
jaga koju saata.
08.03 kell 02.46 – tulekahju hoones
Info leila.lahtvee@sotsiaalkindlustus- Saue vallas Kesa tänaval.
amet.ee, tel 5551 2915.
10.03 kell 01.20 – ATS Alarm Saku
KATRE KIRST, sotsiaalkindlustusameti
gümnaasiumis.

Puuete tähtaegu pikendatakse automaatselt
Seoses erakorralise olukorraga pikendab
sotsiaalkindlustusamet nende puuetega
inimeste puude raskusastme kestuse ja
sotsiaaltoetuse maksmise tähtaega kuue
kuu võrra, kellel on vaja puude määramist
pikendada.
Kõigil neil inimestel, kelle puue lõpeb
vahemikus 17.03–31.05.2020 ja kes pole
veel jõudnud esitada taotlust puude pikendamiseks, pikendatakse puude kestvust
automaatselt kuue kuu võrra. Inimene ise
selleks midagi tegema ei pea ning puudega isiku kaardid saadetakse lihtpostiga koju
rahvastikuregistri aadressile.
Juba esitatud puude pikendamise taotlukommunikatsioonispetsialist
si menetleb amet tavapärases korras.
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Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust ja hindavad tervislikku
seisukorda. Hinnad soodsad. 522
0321, www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Ohtlike puude
raie, hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, puude
istutus, viljapuude hooldus,
raiejäätmete hakkimine. www.
puukirurg.ee, info@puukirurg,ee,
505 7786.
Saue Loomakliinik. Avatud E-R
kell 15–19. 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks ootamist, palume aeg ette registreerida! Koduvisiidid!
Litsentsiga korstnapühkija ja pottsepp. Ventsüsteemide puhastus,
küttekollete ehitus, paigaldus ja
remont, aktid Päästeametile ja
kindlustusele. 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. Tel 5306 1181.
majapaberid@gmail.com.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Katuste ja fassaadide pesemine.
Veerennide puhastus ja parandus.
Tel 501 0834.
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Tel 5663 0024.
Nurme Reisid OÜ pakub reisijateveo teenust bussiga kuni 26
kohta. Info +372 517 1025.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme
ka väikseid koguseid. Info 5559
7572.
Müüa maitsev Eesti toidukartul
Laura, pakitud 30 kg võrkkottidesse. Hind 12 € kott, ostes
korraga 3 või rohkem 10 € kott.
Saku vallas transport tasuta. Tel
5343 0025.
Ostame igasuguseid ja igas olukorras seisma jäänud sõidukeid.
Kohapeal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumised: seisevauto@
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gmail.com või 5618 8671.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue,
otsib laotöötajat, kelle tööülesandeks on kauba komplekteerimine. Avaldus koos CV-ga saata
kuulutus@zoovet.ee.
Iidne Kundalini jooga õpetus
ootab sind! Tunnid ja kursused
toimuvad Sauel, Laagris ja Nõmmel. Täpsem info www.simran.ee,
raili@simran.ee.
Pai kohvik Tõdval ja Tallinnas
pakub tööd, ka osalise ajaga tööd,
mis sobib pensionärile. Info tel
502 2302.
Hea majaomanik Saku vallas:
vastavalt projektile eramute
ÜVK-liitumised, geodeetilised
mõõtmised, kaevetööd miniekskavaatoriga ning puistematerjali
müük. Tel 5850 4300.

Vahetada Viljandis mugavustega
3-toaline korter korteriga Sakus.
Võimalikud erinevad varjandid.
Info tel 5622 6816.
Katuseredelite müük, tel 503
8628.
Müüa küttepuud pikkusega 30–60
cm. Toores segalehtpuu alates 42
eurot/rm. Kuiv segalehtpuu alates
57 eurot/rm. 30 cm kuiv lehtpuu
40 l võrgus 3.10. Tel 504 2707.

Plekk-katuste, vihmaveesüsteemide, katuseredelite paigaldus,
parandus ja müük. Valmistan ja
paigaldan ka lisaplekke (aknaplekid, korstnakraed ja -mütsid).
521 1875 või katusepleku@gmail.
com.
Teeme pisemaid remonttöid teie
kodus või tööl (näiteks teleka
paigaldus seinale, riiul seina jne),
tel 525 4039.

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

RUF PUITBRIKETT ÜMAR PUITBRIKETT PELLET
ALATES

ALATES

130€

ALATES

140€

/ALUS

195€

/ALUS

/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

Otsime Sakku kontorisse koristajat.Töö toimub esmaspäevast
reedeni alates kella 17. Kontaktisik Svetlana Bulavinova, tel 5671
2225.
Pakun akende pesu teenust Sakus
eramajades ja korterites. Tel 5855
8078.
Müüa garaaž Sakus Staadioni tn,
sobib laoks. Hind 7000 eurot.
Võimalik maksta kahes osas,
honda12@hot.ee, 5596 2819.
Autode kokkuost. Ostame kõiki
autosid, sõidukeid, aparaate
ja töömasinaid. Võib pakkuda
remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid. Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust.Pakkuda
võib kõike. Kuulutus ei aegu. Tel
5457 5055.
Kas korsten jäi sügisel pühkimata? 1Korsten OÜ töötab aastaringselt ja ka nädalavahetustel.Telli
korstnapühkija juba täna! 5600
4050, info@1korsten.ee.
Puurkaevumeistrid OÜ. Puurkaevud, veesüsteemid, biopuhastid,
septikud, mahutid, info@puurkaevumeistrid.ee, tel 502 1279 ja
526 9604.
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TÄNAVAKIVIDE HOOLDUS JA PAIGALDUS
HALJASTUSTÖÖD
PIIRDEAEDADE EHITUS JA HOOLDUS
ASFALDI PARANDUSTÖÖD
AIAMAJADE JA SAUNADE EHITUS
EHITUSMASINATE TEENUSED

Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega
Kuiv sanglepp ja lepp 50 €/rm
Toores lepp ja sanglepp
soodsalt. Küsi hinda!
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com

Koduleht: www.torustikud.ee
e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 553 3948

Auto ost. Ostame igas
seisukorras sõiduautosid,
maastureid ja kaubikuid, ka
remonti vajavaid.
Kiire tehing.
skampus@online.ee
tel 5365 4085

TEATED

JOHANNES MÜÜR
15.02.1942–6.03.2020

Hiljuti lahkus meie seast kauaaegne Eesti Maaviljeluse Instituudi
töötaja, taimekaitse osakonna
agronoom ja teadur Johannes
Müür.
Johannes Müüri sünnikodu asus Põltsamaa lähistel
Neanurmes. Põllumajandushariduse omandas ta Olustvere
Põllumajandustehnikumis. Saku instituuti asus ta tööle taimekaitse osakonna vanemagronoomina 1964. aastal, töö
kõrvalt õppides lõpetas 1976. aastal Eesti Põllumajanduse
Akadeemia (tänase Maaülikooli) agronoomiateaduskonna.
Johannes Müür oli väga kohusetundlik. Tema põhiliseks
uurimistööks oli kõrsheinte ja teraviljade kahjurite liigilise
koosseisu, leviku ja nende poolt tekitatud kahju suuruse
määramine ning tõrjesüsteemi väljatöötamine. Koostöös
ZBI teadlastega koostati kaera-kiduussi leviku kaart. Suviste
ekspeditsioonide käigus tehti marsruutvaatlusi ja koguti taimeproove põllukultuuride haiguste ja kahjurite määramiseks,
samuti tuulekaera leviku kohta Eestis.
Taasiseseisvumine seadis põllumajanduse ette uued ülesanded, vähenes ka taimekaitsealal töötajate arv. Toimus
üleminek projektipõhisele uurimistööle ja integreeritud taimekaitsele. Johannes sai edukalt hakkama ka uute nõuete
täitmisega ja töötas põllumajanduse heaks veel pikki aastaid.
Johannes Müür oli kaasautor teraviljakasvatuse käsiraamatu (1999) ja taimekaitse soovituste väljatöötamisel. Tema
uurimused on kajastatud arvukates artiklites, kogumikes ja
perioodikas.
Johannes Müür kulutas palju oma vaba aega spordile.
Ta kuulus instituudi võrkpalli esindusvõistkonda ja mängis suurtel ühisturniiridel naaberriikide instituutide vastu.
Hiljem asendas võrkpalli jalgrattasõit. Aastaid osales ta Tartu
jalgrattarallil ja maratonidel. Ta oli Saku suusaklubi aktiivne
liige ja Tartu maratonidel osaleja. Ka vallaelus oli Johannes
Müür aktiivne, ta kuulus Saku korrakaitse ridadesse ning jätkas hiljem abipolitseinikuna. Ta oli kahes koosseisus vallavolikogu liige. Saku vald märkis tema aktiivsust teenetemärgiga.
Aastatega halvenes tervis ning lõppes aktiivse, tööka ja
abivalmis mehe elutee.
Parimate mälestustega
kaasteelised

Maga vaikselt, puhka rahus südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Sügav kaastunne Tiinale

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema, vanaema ja
vanavanaema

Kursusekaaslased

EHA MAITUS.

28.11.1931–02.03.2020

Leinavad lapsed ja
lapselapsed peredega

isa
surma puhul.

Klassikaaslased ja õpetajad
Saku Gümnaasiumi 3.a ja
10RE klassist avaldavad
kaaastunnet Rasmus Lucasele
ja Laura-Mariele kalli

vanaema

surma puhul.

Südamlik kaastunne Tiit
Kuusele armsa

Avaldame südamlikku
kaastunnet perele ja
lähedastele kalli

surma puhul.
Saku Motoklubi

kaotuse puhul.
Kajamaa piirkonna pensionäride
seltsing “ Meelespea”

ema

AIVA SELGISE

Aga olnu ei hävi, sest mälu ei kao...

Südamlik kaastunne Piret
Küünrussile armsa

isa

surma puhul.
Päikesekillu pere

TOOMAS TIITS
24.08.1943–11.03.2020

Mälestame sõbralikku ja
unustamatut klassikaaslast. Sügav

kaastunne lastele peredega.
Märjamaa Keskkooli XII lend
Üks eluvärav igaveseks sulgus...

Mälestame kallist

Südamlik kaastunne Tiinale,
Ülle-Triinule, Raunole ja
Richardile kalli isa ja vanaisa

JOHANNES MÜÜRI.
Sügav kaastunne Kerstile,
Monicale ja Susanile.
Perekond Tali

TOOMAS TIITSU
kaotuse puhul.

Vendo, Egle, Ott, Linda, Heinar
Kallis Tiina,
avaldame siirast kaastunnet isa

Mälestame

TOOMAS TIITSU

JOHANNES MÜÜRI.
Eesti Taimekasvatuse
Instituut

surma puhul.
Heli, Julia, Karin, Regina,
Riina O, Riina P ja Siiri

Mälestame kauaaegset
töökaaslast ja sõpra

Südamlik kaastunne ÜlleTriinule perega kalli isa

JOHANNES MÜÜRI.

TOOMAS TIITSU

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Endised Eesti Maaviljeluse
Instituudi taimekaitse osakonna
töötajad
Mälestame kauaaegset ja
tegusat suusaklubi liiget

JOHANNES MÜÜRI.

surma puhul.
Klassikaaslased Saku
Keskkooli XV lennust

Kustus elu, vaikis valu, mälestus jääb...

Südamlik kaastunne kallile
Ülle-Triinule ja Tiinale armsa isa

TOOMAS TIITSU

Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Suusaklubi
Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

kaotuse puhul.

Siiri ja Aive peredega
Südamlik kaastunne Tiinale ja
tema perele armsa isa

JOHANNES MÜÜRI

TOOMAS TIITSU

surma puhul.
Saku Vallavolikogu
Saku Vallavalitsus

Klassikaaslased
Saku Gümnaasiumist

Mälestame kallist sõbrannat

AIVA SELGIST

ja avaldame kaastunnet
elukaaslasele Endlile ja
täditütardele Ingridile ja Maarjale.

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Tiina Saksale
kalli isa

Maimu, Linda, Ilme, Malle ja Helgi
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VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

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

Ostes suverehvid meilt, paigaldus tasuta!

KÜSI PAKKUMIST!

tel: 686 5258
mob: 501 2075
info@sakuautokeskus.ee
Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald

SAEVAHETUSKUU
SAEVAHETUSKUU
ON KÄES!
Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
199€

169€
199€
169€

+TASUTA
SAEKETT

Kubatuur
38cm³
219€
199€
Võimsus 1,5kW
Kubatuur
38cm³
Kaal
Kubatuur 4,7kg
38cm³
Võimsus 1,5kW
Võimsus 1,5kW
Kaal
4,7kg
Kaal
4,7kg

Mootorsaag Husqvarna 440 II
449€

399€

+TASUTA
SAEKETT

Kubatuur 40,9cm³
Võimsus 1,8kW
Kaal
4,4kg

Männiku tee 104, Tallinn, Estonia 11216
+372 675 5408 / info@vlt.ee / www.vlt.ee
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NÄDALALÕPU
PAKKUMISED!
AKKUMISED!

MEILT KÕIK VAJALIK
KEVADISTEKS AIATÖÖDEKS

27. - 29. märts 2020

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Käekotid

-20%
Jäätis 450ml
-Red Cherry
-Sunny Mango

Nivea Care toitev kreem 50ml

3.00

1.99

-34%
38.90/L

EHE Klassikalised toorvorstikesed
Rannarootsi 450 g

AIATÄHT ESINDUSED SAKUS JA PEETRIS
Lai valik tehnikat ERAISIKULE või PROFILE.
Püsikliendile erinevad SOODUSPAKKUMISED!
Hea teenindus KODU LÄHEDAL!
TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS, VARUOSAD JA RENT
VÕTAME SINU TÖÖRIISTAD KEVADHOOLDUSESSE!

3.99

2.59

-35%
10.57/kg

4.30

2.99

ja lisaks palju teisi pakkumisi!
www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

-30%
6.64/kg

AIATÄHT SAKU: Tehnika 7 (Saku keskel E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval)
AIATÄHT TALLINN: Tuleviku tee 10, Peetri (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres)
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
TALLINN Tel: 5558 5709 SAKU Tel: 5324 4296 E-post: info@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

P. Dussmann Ees� OÜ
pakub Sakus tööd

puhastusteenindajatele.
Hoolduskoristuse tööaeg
õhtu� E–R kella 16.00–21.30.
Valvekoristaja tööaeg E–R
kella 7.00–15.00.
Täpsem info
ulle@dussmann.ee või
telefonil 529 2469.

Hooaeg algab. Ehitaja valitud?
Küsi pakkumist!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Majade ehitamine ja renoveerimine.
Katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Üldehitustööd.
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Kinomuti uudised

Ristsõna
Veebruarikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla logoga kruusi – Helen Eino. Auhinna kättesaamiseks helistada tööpäevadel vallavalitsuse
telefonil 671 2431.

Veebruarikuu ristsõna õige vastus: UURIME JA KATSETAME.
Märtsi ristsõna vastused saata 15. aprilliks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Tali on müöda lännu ja kevade käden,
aga pisilaset käivat kimppus ja kinusanssut on tolle tõttu otsa saanu. Mede rahval tule koto sees passta, sanssu kaema
ei pääse. Ma siirdu ka lepottama. Ma
mene aiamaale peenarde manu ja kae,
saako sääl midagi ää tetta. Ma pista näpud mulla sisse ja nokitse sääl. Tou om
hää tunne.
Küll tuo pisilaste aig saa ka ütskord
müöda ja siis tule kinu taas. Ma plaani tämmoseid sanssusi, mis ikke Eesti
omad. Küll nood tule taas viinakuus,
ikke Pruulikoja sees.
Istuge koto sees
ja püsige hää tervise juures.
Kinu ei pea mitte
alati saama.

Kinumutt

Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
• AVALIKUD ÜRITUSED JÄÄVAD ÄRA, ka jumalateenistused! Kui olukord
muutub, tuleb uus info infotahvlitele ja kodulehele saku.eelk.ee.
• KIRIKLIKKE TALITUSI, ristimisi, laulatamisi, matuseid jne, on võimalik
läbi viia, kuid praegu ainult koos võimalikult väheste osalejatega.
• AVATUD KIRIK. Pühapäeviti on uus Saku kirik avatud kella 10–12 ja Saku
palvemaja kella 14–16 neile, kes soovivad olla seal vaikuses, palves, süüdata küünalt jne. Kui korraga on mitu inimest kohal, palume hoida distantsi!
• VIRTUAALNE KOGUDUS: pühapäevased jumalateenistused Pereraadios,
Raadio 7 ja ETV2. Koguduse facebook’i leheküljel on õpetaja pühapäevased
minijutlused.
• SAAME AIDATA. Kogudus on valmis teenima, kui keegi satub hätta. Oma
võimalust mööda saame aidata kas või sellega, et toome poekoti ukse taha ja
apteegist rohtusid, ka eestpalvega jne!
• KIRIKUPLATSIL ALGAB APRILLIS UUS EHITUSPERIOOD! Toetage
Saku kiriku ehitamist, et kirik saaks selle aasta jõuludeks valmis! Saaja:
SA Saku Kiriku Ehitus. Selgitus: Annetus kiriku ehituse heaks. SEB Pank:
EE04 1010220215648221. Swedbank: EE95 2200221056504915. LHV Pank:
EE857700771004603321.
• INFO: õpetaja Magne Mölster, tel 5919 7802, magne.molster@eelk.ee.
Teiste koguduse töötajate kontaktinfo leiate koduleheküljelt.
• KODULEHEKÜLG: saku.eelk.ee Oleme ka facebookis!

Too oma mänguasi näitusele!
Harjumaa Muuseum kogub
harjumaalaste MÄNGUASJU!
Kas sul on alles oma kõige armsam lelu?
Too mänguasi muuseumi ja jaga meiega selle lugu!
Otsime erinevatest aegadest pärit mänguasju ning
nendega seotud fotosid ja mälestusi. Avame näituse
harjumaalaste mänguasjadest sellel kevadel.
Linnuse 9, Keila
Telefon: +372 678 1668
e-post: muuseum@hmk.ee

Kasutusluba
tagab kindlustunde
Võta meie spetsialistidega
ühendust ja ajame dokumendid
seadusega kooskõlla
projektibüroo.ee

nr 1

kasutuslubade
taotleja Eestis*

* 2019. aastal väljastati
Projektibüroo abil rohkem
kui 250 kasutusluba

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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Saku valla peredesse

sündinud lapsed
EMMA LEVER
KERMO KÕIVIK
JOAKIM VIGOLAINEN ELISABETH BERK
MIA KIIROP
ARON KUKK
ELLEN PEEK
KASPAR ROHTOJA
HELERIIN UNT
GRETE NEI
ATHENA ROHELPUU
KRISTOFER MILLER
LUUNA TOMIKAS
HERMAN UNT
JAKOB KÄNDMAA
VANESSA JÜRGENSON
KRISTOF ROOSME
MARTHA JOANNA LEISNER
RICO ROBIN RÜÜTNURM

Mälestame lahkunud
elanikke
JOHANNES MÜÜR
TOOMAS TIITS
JURI JANKOVSKI

EHA MAITUS
AIVA SELGIS

Palju õnne!

HELJO-EMILIE ALTMETS 94
ENDEL KARNER 93
ILME VILLO 92
LINDA LADOGA 92
LINDA OJAVESKI 92
ERNA KASK 92
JAAN KUBI 92
TIIU POOLMA 80
VALLI NIINEST 92
VALERI BARANIK 75
ENNO ARRAS 91
AADU MAASALU 90 ANU VILJAMÄE 75
RUBO STOKEBY 89 ANU TESKE 75
JAKO ABE 75
ILLAR KASK 89
ALEKSANDER TAMMIST 75
HILJA HUSSAR 88
LYDIA TAMMIK 88 UNO KALEV 75
ELVIA RUUS 88
HELVI TAMME 87
ESTA TOMBERG 87
HELJU KOONIK 86
LINDA LEIVAK 85
JOHANNES PETRAUTS 80
AASA RULL 80
VIRVE MIHKELSON 80
NIINA KOUGIA 80
Kõigile viimase 10a jooksul peaajukahjustuse
omandanud ja töölt eemale jäänud
täiskasvanutele!

Osale
TAHAN TÖÖLE!
kursusel
KURSUS ANNAB:
individuaalse tegevuskava
toetatud keskkonna
teadlikkuse oma kahjustusest
isikliku õpimapi
OSALEMISE TULEMUSEL:
võimalus tagasi tööle minna
suureneb usk iseendasse
suureneb iseseisvus
paraneb enesetunnetus

+372 687 7231 / info@astangu.ee / www.astangu.ee

28

Saku Sõnumid

Märts 2020

