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Kultuur:

Sakus oli festival Sack von Sound. Lk 14
Bussiliiklusest. Lk 2–5

Saku valla teedel sõidavad sise-, avalikud ja kommertsliinid. Liinidel on uued bussid.

Meenutame Arvo Pärnistet. Lk 17–19
Hädaabinumber
112
(kiirabi, pääste, politsei)
Perearsti nõuandeliin
1220
Piirkonnapolitseinik
612 4686
Vastuvõtuaeg N 10-12
Noorsoopolitseinik
5855 7455
Volitatud loomaarst
504 1060

1. september valla õppeasutustes
– koolide teated ja aktuste ajad
Vaata lk 7 ja 9.
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Bussiliiklusest Saku vallas
Ikka ja jälle on elanikud tundnud huvi,
kuidas on Saku valla territooriumil bussitransport korraldatud. Süsteem on keeruline, sest Saku vallas sõidavad kolme liiki
bussid: on nn siseliinid (ennekõike õpilasliinid), mille tööd korraldab vald, avalikud
liinid (113, 117 ja 117a), mida korraldab
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, ja kommertsliinid (206, 219), mida korraldab eraettevõtja ehk AS Hansabuss.

Siseliinid (õpilasliinid)
Vald korraldab siseliinide ehk niisuguste
busside tööd, millega sõidavad ennekõike
õpilased kooli ja huviringidesse – suures
osas on tegemist õpilasliinidega. Aga siseliinidega saavad sõita ka teised vallaelanikud.
Bussid liiguvad nendel liinidel vastavalt vallavalitsuse ja bussiettevõtte kokkuleppele.
Näiteks pannakse transport käima jaanipäeva ja vabariigi aastapäeva pidude puhul.
Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse
juhi Peep Puki sõnul on siseliinide graaﬁkud paindlikud, arvestavad koolide töö,
erinevate vallaelu sündmuste ja üritustega
– busse lisatakse või võetakse sõidust maha
vastavalt konkreetsele vajadusele. Kiiresti
saab muuta ka marsruute, selleks tuleb
vaid vedajaga kokku leppida. Küll aga tuleb
arvestada olemasolevate peatustega, sest
nende muutmine eeldab lisaks rahalisele
väljaminekule ka erinevaid kooskõlastusi.
Õpilastele ja eakatele on siseliinide bussidega sõit tasuta. Vedajaks on Hansabuss.
Õppeperioodil on tööpäeviti sisebussidel erinevatel liinidel 16 väljumist päevas.
Kuus teeb see keskmiselt 10 000 sõidukilomeetrit ja maksma läheb see vallale 210
000 eurot aastas.
Õpilased sõidavad aga ka avalike (nr
113) ja kommertsliinidega (nr 206 ja 219).
Nii kuuluvad koolidele saadetava õpilasveo graaﬁkutesse ka avalike liinide 5 ja
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kommertsliinide 3 väljumist päevas. Kokku
teenindab seega õpilasi ühes päevas 24 väljumist. Sel sügisel jääb kuni aasta lõpuni
Kasemetsa teel toimuvate ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitööde tõttu käiku üks ajutine siseliin. Algselt pidid tööd lõppema augustikuuga, kuid praeguseks on selgunud,
et Kasemetsa tee jääb bussidele läbimatuks
detsembri lõpuni.
Bussiga kooli
Bussiga kooli sõitva õpilase päev algab vara.
Esimene liin väljub Sakust Laagri suunas
juba 6.40, teised alustavad vaid pisut hiljem. Kõik ikka selleks, et lapsed vahemikus
7.30–7.45 Sakku, Kurtnasse, Kajamaale
kohale ja õigeks ajaks tundidesse jõuaksid.
Kõige pikem liin on praegu Kasemetsat,
Kajamaad, Kiisat, Kurtnat ja Tagadit läbiv
113, mille sõiduaeg on 1 tund ja 6 minutit. Kuna lapsed lähevad maha erinevate
koolide juures, on nende teekond ajaliselt
mõnevõrra lühem, jäädes enamasti 30–35
minuti piiresse. Vaid Saustinõmme laste
teekond Sakku põhikooli kestab kauem –
40 minutit.
Peep Puki sõnul on busse kasutavate
õpilaste arvu üle arvestust pidada keeruline. „Andmeid saab vald eelkõige koolidelt
ja bussijuhtidelt. Bussidesse on paigaldatud
validaatorid, kuid õpilased kasutavad neid
tagasihoidlikult. Juhil on küll kohustus
nõuda sõidu registreerimist, kuid kui õpilaspiletit kaasas pole, siis sellepärast kedagi
kooli viimata ei jäeta,“ räägib Peep Pukk.
See aga moonutab tegelikku pilti ja nii jääb
statistikast mulje, et ühel või teisel liinil sõitjaid napib. Tekib küsimus, kas suure bussi
asemel võiks kasutada väiksemat või sulgeda liin tervikuna – raha loevad ja kulusid

püüavad mõistlikuna hoida nii vald kui
vedaja. “Palun kõikidel sõitjatel end igal
sõidul registreerida – ikka parema teenuse
nimel,” tuletab Peep Pukk meelde.
Tihtipeale on valda laekunud infot, et
bussid on väga täis ja lapsed peavad sõidu ajal püsti seisma, see aga pole turvaline. Ülevaate saamiseks on valla esindajad
käinud kaasa sõitmas ja olukorda uurimas,
samuti juhtinud sellele vedaja tähelepanu.
Selgus, et istekohti tõepoolest kõigile pidevalt ei jagu, kuid vaid üksikute peatuste
vahel. Nii läheb tihtipeale Kurtna Kooli
juures buss täis, kuid juba pärast Kiisat on
see taas pooltühi. Sama olukord on ka Saku
alevikus, kus püstiseisjaid tekib vaid paari
peatuse vahel. Vedaja sõnul pole see ohutuse mõttes probleem, kuna aleviku sees on
see lubatud ja asulavälisel teel peab bussijuht sellisel juhul sõidukiirust teatud piirides hoidma.
Numeratsioon
Peep Puki sõnul tekitab küsimusi ka liinide
numeratsioon, iseäranis uuele elanikule on
see tõenäoliselt mõistatuseks ja esmapilgul
arusaamatu. Siin on põhjus liinide kuuluvuses: avalik liin allub ühistranspordikeskuse
ja kommertsliin vedaja liininumeratsioonile.
Valla siseliinidel (õpilasliinidel) on rakendatud põhimõtet, et ühega algavad numbrid
(12, 13, …) on hommikused, kahega algavad (23, 24, 24a, …) lõunased ja kolmega
algavad (34, 35, …) pärastlõunased liinid.
Erinevused on tingitud asjaolust, et ükski
liin pole teisega päris identne. Liinide koostamisel on arvesse võetud koolide tundide
lõpuaegu ja õpilaste eeldatavat liikumist.
„Koostöös vedajaga püüame siiski liinide
tähistuse selgemaks teha ja lisada bussidele
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täiendava märgistuse, aga lahendus on veel aadressil https://www.ytkpohja.ee/komväljatöötamisel,“ räägib Peep Pukk.
mertsliinide-veotingimuste-deklaratsioonid.
Avalikud liinid ja kommertsliinid
Saku valda läbivaid kommertsliine teeMTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus nindas varem AS Samat. Kuid Samat lõpesõitjateveo osakonna juhataja Kadri tas nende liinide teenindamise ning samal
Krooni selgitab, et maakonna avalikke liine ajal esitas AS Hansabuss taotluse neil liiehk busse nr 117, 117A ja 113 rahastatakse nidel reisijaid vedada. Kadri Krooni selgiriigieelarvest eraldatavast sihtotstarbelisest tas, et hetkel on olukord, kus nii avalikel
toetusest, kohalike omavalitsuste eelar- liinidel kui kommertsliinidel veab reisijaid
vest (Peep Puki sõnul maksab Saku vald Hansabuss. „Kui mõnel vedajal on huvi ja
sel aastal avalike liinide toimimiseks 2944 soovi, siis vastavalt ühistranspordiseaduses
eurot kuus ehk üle 35000 euro aastas) ja sätestatud tingimustele on võimalik taotlepiletituludest. Kommertsliine ehk liiniluba- da liini avamise luba,“ lisas Krooni.
de alusel teenust osutatavaid liine nr 206 ja
219 rahastab vedaja ehk Hansabuss pileti- Kasulik teada
tulust. Vald kommertsliine ei toeta, küll aga Avalikel liinidel kehtestab piletihinna
maksab kinni õpilaste sõidu: alates 1918. Ühistranspordikeskus, kuid sõidukiloaasta septembrist saavad õpilased kooli meetri maksumus ei tohi olla kõrgem, kui
ajal ehk septembrist jaanipäevani valla pii- valdkonna eest vastutava ministri poolt
res kõikide bussidega (ja Elroni rongidega) kehtestatud ülempiir. Minister määrab ka
tasuta sõita, ka kommertsliinidega nr 206 liinil kehtivad sõidusoodustused. Avalikud
ja 219. Õpilastel tuleb vaid õpilaspileti või maakonnaliinid on ühtses piletimüügisüsÜhiskaardiga oma sõiduõigust tõendada. teemis. Sõiduplaan koostatakse vastavalt
Vald katab kulud – tasub iga sõidu eest nõudlusele.
1,15 eurot. Peep Puki sõnul läheb see vallaAvalikel liinidel sõitvad bussid peavad
le aastas maksma umbes 70 000 eurot.
olema vastavalt tingimustele valged ning
Peep Pukk ütleb, et avalike ja kommerts- tähistatud lisaks vedaja logole ka ühtse pileliinide puhul vald palju kaasa rääkida ei saa: timüügisüsteemi tähistega, bussidel peavad
„Kooskõlastame küll sõidugraaﬁkuid ja olema kleebised, mille järgi reisijad need ära
saame teha ettepanekuid nende muutmi- tunnevad. Vaata fotot allpool.
seks, kuid kohustada me vedajat ei saa.“
Kommertsliinidel määrab piletihinna teenusepakkuja ehk ettevõte, kes reiLiini avamine
sijaid veab. Bussiettevõte koostab ka
Avalike liinide teenindaja leidmiseks korral- sõiduplaani ning see kooskõlastatakse
dab Ühistranspordikeskus riigihanke, millega seab vedajale tingimused (muu hulgas
bussidele esitatavad nõuded). Tingimused
kooskõlastatakse Maanteeameti kui riigi
esindajaga. Hanke võitjaga sõlmitakse reisijateveoks avaliku teenindamise leping, enamasti kaheksaks aastaks. Lepingu täitmise
üle teeb järelevalvet Ühistranspordikeskus.
Sakus veab avalikel liinidel Hansabuss,
leping (kättesaadav aadressilt https://
www.ytkpohja.ee/lepingud-ja-maarused)
kestab kuni 2022. aasta 13. septembrini. Tänaste plaanide kohaselt kuulutab
Ühistranspordikeskus uue riigihanke välja
2021.aastal, Kadri Krooni kinnitab, et kõigil ettevõtetel ja ettevõtjatel on võimalik
osaleda.
Kommertsliini avamiseks esitab eraettevõte, kes soovib reisijateveoga tegeleda,
taotluse ja veotingimuste deklaratsiooni,
milles on põhiinfo pakutava teenuse kohta, muu hulgas kirjeldus, milliste bussidega
reisijaid vedama hakatakse. Kui ettevõte
vastab ühistranspordiseaduses sätestatud
nõuetele, antakse liiniluba enamasti viieks
aastaks (juhul, kui ettevõte ise ei soovi lühemat perioodi). Harjumaa kommertsliinide
veotingimuste deklaratsioonid on leitavad

Ühistranspordikeskuse poolt, kui selgub,
et taotletav liin ei häiri juba olemasolevat
ühistransporditeenust.
Kui kommertsliinil vedaja soovib sõiduplaani muuta (väljumisi lisada või ära
jätta, väljumisaegu muuta), peab ta esitama Ühistranspordikeskusele sellekohase
taotluse vähemalt 90 päeva enne kavandatava muudatuse jõustumist. Bussiettevõte
peab plaanitavast muudatusest teavitama ka omavalitsust, mille territooriumil reisijatevedu toimub, ning esitama
Ühistranspordikeskusele omavalitsuse kirjaliku seisukoha muudatuse kohta. Ehk
Hansabuss peab liinide 206 ja 219 muudatustest teavitama Saku Vallavalitsust ja esitama Saku Vallavalitsuse seisukoha.
Koroonaaeg ja suveperiood
Koroonast tingitud eriolukorra ajal lubas
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Ühistranspordikeskus kõikidel kommertsliinide vedajatel kiirendatud korras reisijateveo lõpetada või väljumisi vähendada, kuid
pärast eriolukorra lõppu tuli 90 päeva jooksul koroonaeelsed sõidugraaﬁkud taastada
või liini teenindamisest loobuda. Avalikel
ehk riigi poolt rahastatavatel liinidel muudatusi ei toimunud.
ASi Hansabuss kommerts- ja avalike
liinide ärisuuna juht Karel Prikk rääkis, et
kommertsliinid (206 ja 219) töötavad isemajandaval põhimõttel, mis tähendab, et
liini kulud peab 100% katma piletimüügi
tulu. Eriolukorraga kehtestatud riiklike piirangute tõttu vähenes reisijate arv liinil nr
219 Aespa-Kurtna-Tallinn 79% ja liinil nr
206 Saku-Tallinn 76%.
Priki sõnul taastati liini nr 219 esialgne sõidugraaﬁk juba 22. mail ja liinil 206
tihendati graaﬁkut 25. mail. Juuli keskel
teenindas liini nr 219 kaks autobussi, neist

ühes on reisijatele 23 ja teises 32 kohta.
Argipäeviti oli 34 väljumist, täituvus oli alla
50%. Väiksem buss väljus Tallinnast paaristundidel ning suurem paaritutel tundidel
ning Aespa poolt vastupidi.
Liini nr 206 teenindas juuli keskpaigas
samuti kaks bussi, neist ühes on reisijatele
72 ja teises 33 kohta, võimalusel asendati
väiksem buss suuremaga. Väljumisi oli argipäeviti 36, täituvus oli samuti alla 50%.
Kommertsliinidel reisijate arv juunis-juulis küll kasvas, kuid ei saavutanud koroonaeelset taset.
Uued
bussid
ja
koroonaeelne
sõiduplaan
17. augustil jõudis Saku-Tallinna kommertsliinile nr 206 kolm Iveco Crossway
bussi, mis on 10,8 m pikkused ja mahutavad kokku 73 reisijat – sõidukites on 41
iste- ja 32 seisukohta. Karel Prikk kinnitab,

et busside valikul lähtuti eelkõige reisijate
turvalisusest, mugavusest ning ökonoomsusest. Uutel bussidel on tumendatud
topelt klaasid, mis tagavad eri aastaaegadel reisijatele sobiva temperatuuri. Suvel
jahutab salongi kliimaseade, talvel soojendab lisakütteseade. Bussidel on automaatse lülitusega käigukastid, mis tagavad
sujuva käiguvahetuse ja rahulikuma sõidu.
Diiselmootorid on oma kategoorias parimad ja keskkonnasõbralikumad. Busside
ees ja küljel on suured tablood – liinide
marsruudi info on nii peatustes olevatele
inimestele hästi nähtav. Kõikidel sõidukitel
on peal GPS-süsteem, et vedaja saaks masinaid reaalajas jälgida. Investeeringu suurus
on ligi pool miljonit eurot.
Kommertsliinide reisijate arv on hakanud taastuma, kuid pole veel kaugeltki
koroonaeelsele tasemele jõudnud. Sellele
vaatamata hakkasid bussid 17. augustist

Koolibusside graafikut vaata vallavalitsuse kodulehelt aadressil
www.sakuvald.ee/opilastransport
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tööpäevadel taas iga poole tunni tagant
väljuma. „On ilmselge, et kriis räsib, kuid
tulenevalt meie senisest konservatiivsest
majandamisest, segmenteeritud tooteportfellist (mitmed turud, mitmed erinevad
teenused) ja kiirest kriisile reageerimisest
tunneme end tulevikku vaadates kindlalt
ning tagame jätkusuutliku teenuse ka edaspidi,“ lubas Karel Prikk. „Ehk uued mugavad bussid ja tihe sõidugraaﬁk kasvatavad
reisijate arvu,“ on Hansabussi kommertsja avalike liinide ärisuuna juht lootusrikas.
Saku vallas on tihe bussiliiklus: siseliini ehk
õpilasliini buss väljub kooli ajal igal tööpäeval 16 korral, avalikel liinidel väljub buss 16
korral päevas, kommertsliinidel on tööpäevadel 100 (reedel 102), laupäeval 66 ja pühapäeval 62 väljumist.
Vallale lähevad siseliinid aastas maksma
umbes 210 000 eurot. Avalike liinide puhul
on Saku valla osalus umbes 35 000 eurot.
Kommertsliine kasutavate laste sõit läheb
maksma 70 000 eurot. Lisanduvad veel
kulud validaatoritele, sõidukaardi arvestuse

Kuidas
ma
Eestis
puhkasin
Alates 2018. aasta septembrist saavad
õpilased kooli ajal ehk septembrist jaanipäevani valla piires kõikide bussidega (ja
Elron rongidega) tasuta sõita, ka kommertsliinidega nr 206 ja 219. Õpilastel
tuleb vaid õpilaspileti või Ühiskaardiga
oma sõiduõigust tõendada.
keskkonna maksud ja sidekulud – toetavad
tegevused maksavad umbes 5000 eurot
aastas. Ehk vald kulutab aastas sise-, avalike
ja kommertsliinide peale kokku umbes 320
000 eurot.
INNA MIKLI

Teeremont võib hilinemisi põhjustada
Tallinnas Viljandi maanteel remonditakse
teed, ühtlasi on suletud Järve Selveri vastas olev Pärnu maantee ja Viljandi maantee
ristmik. Karel Prikk on murelik ja kardab, et
teeremondi tõttu võib liinidel nr 206 ja nr
219 hilinemisi ette tulla. Hansabussi kommerts- ja avalike liinide ärisuuna juht väidab, et nende ettevõte sai 3. augustil alanud
teetöödest teada alles 28. juulil. „Kahjuks
on tegemist tüüpilise olukorraga, kus vedajale vastavat informatsiooni ei laeku või
see laekub viimasel hetkel ning vedaja arvamust või nõuandeid ei võeta arvesse,“
on Prikk pettunud. „Oleme sellele korduvalt tähelepanu juhtinud, kuid olukord on

endine.“ Millised võivad olla hilinemised
sügisel, kui algavad koolid ja liiklus muutub
veelgi tihedamaks, ei oska Hansabussi esindaja täpselt ette ennustada. Ta palub kõigil auto või bussiga Saku-Tallinn-Saku või
Kiisa-Tallinn-Kiisa vahel liiklejatel kindlasti aega varuda. Karel Prikk tänab reisijaid
ja Saku Vallavalitsust mõistava suhtumise
eest ning loodab, et olukord taastub ning
reisijad saavad peagi Hansabussi liine taas
tavapärase sõidugraaﬁku alusel kasutama
hakata. Praeguste plaanide põhjal peaksid
remonditööd Tallinnas Viljandi maantee
alguses lõppema 15. detsembril.

Sel suvel on meil kampaania „Puhka
Eestis!“ – vaja ju kohalikku majandust toetada. Otsustasin siis Pärnusse ujuma minna
– Haapsalus ja Võsul ja isegi saartel, rääkimata Tallinna randadest, on ju küll käidud,
aga suvepealinn on minu jaoks suhteliselt
avastamata paik.
Peatusin ühel vaiksel tänaval ja läksin
vaatama, kuidas parkimine käib (Tallinnas
jätan auto enamasti parkimismajja ja Pärnu
parkimiskorraldusest pole mul aimu). Ehk
läksin infotahvli juurde, mis seisis samas
kõrval, nelja auto kaugusel – oma masina
juurest ma seda lugeda ei näinud. Vaatasin
juhised üle ja maksin mobiiltelefoni abil.
Kui ringi keerasin, seisis minu selja taga
paari meetri kaugusel noormees, kes ütles
võidurõõmsalt, et tegi mulle hoiatustrahvi
– 0 eurot! Vaatasin telefoni: olin maksnud
16.28, trahv oli tehtud kell 16.27. Ehk lapseohtu noormees oli mu selja taha hiilinud
ja kiiresti trahvi teinud, kuigi ta nägi, et ma
seisan infotahvli ees ja maksan! Tundus
ebaõiglane.
Usina parkimismehega vaidlemine ei
andnud mingeid tulemusi, tema rinnasildil
olevale telefonile helistamine samuti mitte
– vastas keegi, kes väitis, et telefon on tema
käes vaid hoiul. Helistasin siis infotahvlil olevale numbrile. Sõbralik naisterahvas
lohutas, et 0-eurone trahv on vaid hoiatus
ega tee midagi – ärgu ma võtku südamesse
või tehku vaie. Milleks hoiatada inimest, kel
pole kavatsustki petta? Ma ei saanud sellest
päris täpselt aru, kuid vaiet kirjutama siiski
ka ei hakanud. Aga tuju sai rikutud küll.
Pean tunnistama, et muidu mulle Pärnus
meeldis – meri oli soe, rand puhas, tualettruumid korras ning võimalusi näiteks juua
ja näksi osta piisavalt. Ning õhtu oli sume
ja soe. Enne ärasõitu istusin Villa Vesseti
terrassil, imetlesin naabruses kohisevaid
vanu pargipuid ja sõin väga maitsva eine.
Ettekandja oli nobe ja sõbralik, jättis mulje,
et olen tõesti oodatud. Nii meeldivalt lõppes see päev!
Rannailmu sel suvel jätkus. Aga Pärnusse
ma siiski rohkem ei läinud. Vältisin võimalust taas parkimismehega kohtuda – pole
mõtet end ebameeldivasse olukorda seada.
Üks ülipüüdlik trahvija suudab rohkem turiste peletada kui mitu sõbralikku ja toredat
inimest ligi meelitada.
INNA MIKLI
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14. juuli istungil
Otsustati Männituka 21 kinnistuga piirnevat maad mitte müüa.
Otsustati Mooni tn 5 kinnistuga piirnevat maad mitte müüa.
Otsustati Kurtna Varad OÜ-le rendilepingu alusel kasutusel olevat maad mitte
müüa. Kasutamine on jätkuvalt võimalik
rendilepingu alusel.
Otsustati eemaldada Metsatuka tänavalt
eksitav tupiku märk ning kaaluda parkimist
keelavate märkide paigaldamist liiklusohutuse tagamiseks.
Otsustati kohandada projekti „Puudega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Saku vallas II“ vahenditest kaks eluruumi
ning valla eelarvest vahendite olemasolul
Ülase tn 12 kortermaja 1. ja 3. trepikoda.
Otsustati alustada Kokasauna tee ehitustöödega, täiendavad rahalised vahendid
võetakse esialgu Tiigi tänava asfalteerimiseks kavandatud vahenditest. Tiigi tänava asfalteerimiseks taotletakse vahendeid
lisaeelarvest.
Saku Gümnaasiumi direktori ametikoha
täitmiseks läbi viidud konkursi tulemusel
kinnitati Saku Gümnaasiumi direktoriks
Taavi Vilba.
Anti projekteerimistingimused olemasoleva hoone ümberehitamise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Kivisepal.
Muudeti 28.05.2019 korraldusega nr
277 antud projekteerimistingimusi ja anti
luba väljapoole õueala, lubatavale hoonestusalale ehk ehitusalale rajada ~100 m² ala
päikesepaneelide paigaldamiseks.
Muudeti 14.07.2015 korraldusega nr
619 antud projekteerimistingimusi ja lubati
katusekalde ülemmääraks kuni 55°.
Kinnitati Saku valla spordikeskuses asuvate kohvikuruumide eelläbirääkimistega
enampakkumise korras rendile andmise
tingimused.
Võõrandati päästesõiduk ZIL131, reg
nr 069MAD, tasuta mittetulundusühingule
Saku Priitahtlikud Pritsimehed.
Myth Promo OÜ-le anti luba 18. juulil 2020 kella 18-st kuni 19. juuli kella 2-ni
Kajamaa külas asuvas Küla Villas korraldatava avaliku muusikalise ürituse MIF Villa
Fest läbiviimiseks.
MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme
anti luba 21. juulil 2020 kella 17.00–20.30
Männiku külas ja Kaitseministeeriumile
kuuluval kinnistul Kroonu tee 1 toimuva Tallinna orienteerumisteisipäevaku
läbiviimiseks.
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MTÜ-le Spordiklubi Porter Racing
anti luba 25. juulil 2020 kella 10.00–20.00
Saku rabametsa terviseradade piirkonnas ja
Saku asulas toimuvate rattaorienteerumise
Eesti meistrivõistluste raames korraldatava
maastikuratta võistluse läbiviimiseks.
Pindi Kinnisvara OÜ-le anti õigus paigaldada alates 14. juulist kuni 31. detsembrini 2020 Tänassilma külla Metsavaimu tee
1 asuvale kinnistule 6 m2 suurune tugialusel
reklaam.
Rescoval OÜ-le anti õigus paigaldada
alates 20. juulist kuni 16. augustini 2020 18
m2 suurune treileril reklaam Tallinna mnt
1a asuvasse vallale kuuluvasse parklasse.
Nõustuti kinnistul katastritunnusega
71801:006:0458 kavandatava lageraiega.
Otsustati
korrastada
parkimist
Juubelitammede teel lasteaia Päikesekild
juures asuval parkimisalal, kuhu lubatakse
parkida kuni 3,5 t kaaluvatel sõidukitel, paigaldades vastavad liiklusmärgid. Vältimaks
veoautode ja haagiste parkimist valla spordikeskuse kinnistule, paigaldatakse tee mõlemale poolele veoautode sissesõitu keelav
märk koos tahvliga “Lubatud vaid Saku
Vallavalitsuse kirjalikul loal”.
Kooskõlastati soojuspuuraukude ja
puurkaevu asukoht Tänassilma külas
Verneri kinnistul.
Nõustuti RIAB Teedeehituse OÜ kavandatava tegevusega, kui ettevõte võtab
kasutusele kõik meetmed, et vältida sõelumisel ja purustamisel tekkiva tolmu ning
peenete tahkete osakeste lendumist. Samuti
tuleb taotlejal võtta kasutusele meetmed, et
vältida tolmu, pinnase jm ladustatava jäätme kandumist maanteele, näiteks transpordi käigus.
Muudeti Roobuka külas asuvate katastriüksuste Astra põik ja Astra tee lõik 1
sihtotstarvet.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
Saku valla omandis Metsanurme külas
Kasemetsa tee L1 ja Kasemetsa tee L3
asuvatele kinnistutele. Sundvaldus seati 0,4
kV maakaabelliinile kaitsevööndiga 1 m
mõlemale poole äärmisest kaablist.
Anti nõusolek Roobuka külas asuva katastriüksuse Jõekääru jagamiseks kaheks
katastriüksuseks ning määrati jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
21. juuli istungil
Fabritseeritud Aktid OÜ-le anti avaliku ürituse korraldamise luba 26. juulil 2020 kella
10.00–22.00 Kurtna külas Kurtna tee 33
ees ühepäevase minifestivali KUUT fest
läbiviimiseks.
28. juuli istungil
Orienteerumisklubile TON anti avaliku

ürituse korraldamise luba 30. juulil 2020 kella 16.00–20.00 Saku vallas Saku Rabametsa
terviseradadel korraldatava Tallinna orienteerumisneljapäevaku läbiviimiseks.
MTÜ-le Aerobike Cycling Agency anti
avaliku ürituse korraldamise luba 18. augustil 2020 kella 8.00–19.00 Jälgimäe külas
Pärnu mnt 543 ees ja Saku vallas asuvatel
riigimaanteedel Eesti jalgratturite maanteesõidu meistrivõistluste läbiviimiseks.
Spordiklubile Mercury anti avaliku ürituse korraldamise luba 12. augustil 2020
kella 18.30–21.00 Saku alevikus Tallinna
orienteerumisjooksu
meistrivõistluste
sprinditeate läbiviimiseks.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Sarapiku tee 4 kinnistul.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Jälgimäe külas Tammoja tee 2 kinnistul
tingimusel, et see on ette nähtud Tammoja
tee 2 ja 4 elamumaade, alal kehtiva detailplaneeringu järgse tuletõrjeveemahuti ja
vajadusel Tammoja tee 1 maatulundusmaa
tarbeks.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
Metsanurme külas Kuresoo teel asuvale
maakaabelliinile ning liitumiskilbile.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
Saku valla omandis olevale Kasemetsa küla
Käokõrva tee kinnistule, Roobuka külas
Roobuka tee kinnistule ning Kasemetsa
külas Traadi kinnistule maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks ja hooldamiseks avaliku teenuse kasutamise eesmärgil.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
Saku valla omandis olevale Tänassilma küla
Tännassilma-Laagri teel asuva maakaabelliini ning liitumis- ja jaotuskilbi rajamiseks
ja hooldamiseks avaliku teenuse tagamise
eesmärgil.
Anti kõrvaltingimustega ehitusluba
kütusetankla müügipaviljoni rekonstrueerimiseks ning tehnilise kilbi, LPG tankimisseadme ja tankla varikatuse püstitamiseks
Tõdva külla Tõdva tankla alale.
4. augusti istungil
Algatati sundvalduse seadmise menetlus
seoses Roobuka kinnistut läbiva teelõiguga.
Nõustuti kinnistul katastritunnusega
71801:001:0997 kavandatava lageraiega.
Eraldati Saku valla 2020. aasta eelarvest
vastavalt huvihariduse ja huvitegevuse kavale toetust eelnõus toodud projektidele (vt
lk 11).
Seoses suure ja kasvava õpilaste arvuga
ning vajalike tingimuste olemasolul kehtestati Saku Gümnaasiumi klasside täituvuse ülemised piirnormid 2020/2021.
õppeaastaks.
Muudeti laste piirarvu lasteaia Terake
rühmades.

VALLAVALITSUS

Kinnitati Saku lasteaia Terake töötajate
koosseis alates 1.09.2020.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Saku valla omandis olevatele kinnistutele, mis asuvad järgmistel aadressidel:
Metsanurme küla, Kasemetsa tee L5 ja
Annekese tee.
Võeti vastu Saku aleviku Lepiku haljaku
detailplaneering.

Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
Saku valla omandis olevale Kiisa alevikus
Kurtna tee 8 asuvale kinnistule.
Anti nõusolek Saku alevikus asuvate
katastriüksuste Tariku tn 10 ja Õuna tn 7
liitmiseks ning määrati liitmise tulemusel
moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Saku alevik, Tariku tn 10 ja sihtotstarbeks elamumaa 100%.

11. augusti istungil
Kooskõlastati Kurtna Kooli töötajate
koosseis.
Muudeti mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi jaotust, kinitades kaasﬁnantseerimise toetuste kogusummaks 7500
eurot ja projektitoetuste kogusummaks 57
200 eurot.
KTL Racing klubi MTÜ projektile
„Rahvusvaheline kestvusmotokross“ eraldati toetust 1587 eurot.
Kinnitati Saku lasteaia Päikesekild töötajate koosseis alates 1. septembrist 2020.
Määrati Juuliku külas asuva katastriüksuse Nurme tn 88 jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed.

18. augustil Saku Maja üldkoosolekul
Otsustati suurendada Saku Maja aktsiakapitali 43 000 uue aktsia väljalaskmise teel
kokku 430 000 euro võrra. Suurendamine
on vajalik Kurtna sademevee trasside tegemiseks ja ÜVK tööde järel teede
taastamiseks.

Tasuta õigusabi

MTT toetustest

HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele tasuta õigusabi. Abistajateks on õigusteaduse
magistrikraadiga juristid, kelle keskmine
tööstaaž on 17 aastat. Õigusnõustamist on
võimalik saada kohtudes, e-kirja või video
teel. Lähim HUGO.legali kontor asub Tallinnas Endla 15 III korrusel. Abi saavad
kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine
brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus.
Inimesel on õigus saada juriidilist abi
kokku 15 tundi kalendriaastas, 2 esimest
tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40
eurot tunnis); 13 järgmise tunni eest tuleb
tasuda 40 eurot tunnis. Senise praktika järgi
jääb keskmine nõustamise aeg kahe tunni
piiresse.
Lisainfo www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/ või telefonil 688 0400.

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas
tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud.
Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanike elukeskkonna,
turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Käesolevast taotlusvoorust on võimalik
toetust taotleda tegevustele, mis viiakse ellu
ajavahemikul 1. septembrist 2020 kuni 31.
märtsini 2021.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. septembril 2020 Saku valla e-toetuste keskkonnas. Taotluste esitamine ja menetlemine
toimub infosüsteemis SPOKU.
Info ja abi e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.

18. augusti istungil
Kooskõlastati Kajamaa Kooli töötajate
koosseis, lisati eripedagoogi ametikoht ja
tõsteti tugisüsteemijuhi/HEV õppe koordineerija ametikohta poolelt tervele.
Saku Valla Kultuurikeskusele anti luba
22.08.2020 kell 11.00 – 23.08.2020 kell VICTORIA PARMAS
23.00 korraldada Saku alevikus muusikaüritust festival Sack von Sound.

HELE-MALL KINK
arendusspetsialist

Lepi vallavalitsuse ametnikuga kohtumise
aeg eelnevalt kokku!
Saku Vallavalitsuse ametnikel enam kindlaid vastuvõtuaegu ei ole, kokkusaamine
tuleb eelnevalt sekretäri (tel 671 2431,
e-posti aadress saku@sakuvald.ee) või

Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks aadressil Jälgimäe küla, Pajupilli tee 4.
Määrati Tõdva külas asuva katastriüksuse Tvisti jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressideks Tvisti
ja Saku-Tõdva tee L21 ja sihtotstarveteks
vastavalt maatulundusmaa 100% ja transpordimaa 100%.
Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks järgmistele Saku valla omandis
olevatele kinnistutele: Metsanurme küla,
Kasemetsa tee; Üksnurme küla, Talve tee
L1 ja Talve tee.
Kehtestati detailplaneering Üksnurme
küla Lume tee 2a ja Saue küla Pääsu
maaüksusel.
Otsustati, et Kiisa alevikus Turu tn 6
krundile võib püstitada uue garaaži, kui
vana garaaž on lammutatud.
1Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ-le anti
õigus paigaldada alates 18. augustist kuni
1. 04.2021 Viljandi mnt 4,05. kilomeetrile
2,25 m2 suurune reklaam.

vastava ametnikuga kokku leppida.
Saku Vallavalitsuse töötajate kontaktid
leiab järgmiselt aadressilt:
www.sakuvald.ee/kontaktid2.

Saku kooli
direktorina
jätkab
Taavi Vilba
Avaliku konkursi tulemusel otsustati, et
Saku Gümnaasiumi direktorina jätkab seni
direktori kohusetäitjana töötanud Taavi
Vilba.
Taavi tänab usalduse eest ning on valmis
väljakutseteks kooli juhtimisel.
„Mul on hea meel, et saan jätkata tööd
koolis, kus on suurepärane toetav kollektiiv
ja toredad õpilased. Saku Gümnaasium on
meie valla ja kogukonna üks tähtsamaid
ning suuremaid asutusi. Selle tõttu tunnen
suurt vastutust, et kool oleks hästi juhitud
ning igal õpilasel ja töötajal oleks koolis hea
olla. Suurim ülesanne kooli arendamisel on
sel õpeaastal gümnaasiumiastmele moodulõppe välja töötamine 2021/2022. õppeaastaks ning võimaliku koroonaviiruse
uue lainega toimetulek. Usun, et muutuste
elluviimisel on oluline inimesi aruteludesse
kaasata ja on tähtis ühtne meie-tunne,” ütles Vilba.
Direktor valiti välja avaliku konkursi korras.
MERLIN SEERVALD
vallavalitsuse haridusspetsialist
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Avalikud väljapanekud
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu
olemasolul detailplaneeringu tingimuste
täpsustamiseks Saku vallas Metsanurme
külas Kasemetsa tee 223 kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
20.03.2014 otsusega nr 19 kehtestatud Rehemetsa kinnistu detailplaneeringu krundi-

ga pos 5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1
tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 01.09.2020 kuni 14.09.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning Saku valla
kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujundus-

likke tingimusi.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu
olemasolul detailplaneeringu tingimuste
täpsustamiseks Roobuka külas Metsanurga tee 18 kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
15.09.2005 otsusega nr 103 kehtestatud
Metsanurga kinnistu detailplaneeringu
krundiga pos 30. Ehitusseadustiku § 31
lõikest 1 tulenevalt korraldame projektee-

rimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 01.09.2020 kuni 14.09.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning Saku valla
kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala kuni 10% ulatuses ja arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke

tingimusi.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus päikesepaneelide paigaldamise ehitusprojekti
koostamiseks Saku vallas Saku alevikus
Juubelitammede tee 17 ja 19 kinnistutel.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
30.11.2004 korraldusega nr 1427 kehtestatud Saku-Tõdva ja Juubelitammede
tee ning Teaduse ja Tiigi tänavate vahelise ala detailplaneeringu krundiga T.

Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt
korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 01.09.2020 kuni 14.09.2020
korraldame
projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas
(Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning
Saku valla kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse maa-alal asuva ehitise teenindamiseks

vajaliku ehitise võimalikku asukohta.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt
http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu
olemasolul detailplaneeringu tingimuste
täpsustamiseks Saku vallas Saku alevikus
Põik tn 10a kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
11.11.2014 korraldusega nr 1028 kehtestatud Põik tn 10a kinnistu detailplaneeringu krundiga pos 1. Ehitusseadustiku § 31

lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 01.09.2020 kuni 14.09.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning Saku valla
kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega täpsustatak-

se hoone kasutamise otstarvet.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine

DP eesmärk on Lume tee 2a//
Vana-Tuisu
kinnistu
(katastritunnus
71801:003:0875;
sihtotstarve
elamumaa 100%; pindala 4255 m2; kinnistusregistri registriosa nr 13140202)
kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja
ehitusõiguse määramine. DP lahendusena jaotati planeeringuala kaheks elamumaa krundiks, kus ühele krundile jääb

olemasolev üksikelamu ja teisele planeeriti
kuni 4 boksiga ridaelamu ehitamist. DP
vastab Saku valla üldplaneeringule.
Kehtestamise korraldusega on võimalik
tutvuda Saku valla kodulehel ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede
15, Saku alevik).

Detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 18.08 2020 korraldusega nr 426 kehtestati Saku valla Üksnurme
küla Lume tee 2a // Vana-Tuisu kinnistu
detailplaneering (edaspidi DP).
Planeeringuala asub Saku vallas
Üksnurme külas Tuisu tee ja Lume tee
nurgal ning koosneb Lume tee 2a// VanaTuisu kinnistust ning Tuisu tee osast ja
Lume tee osast. Ala suurus on ca 5000 m2.
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maaüksustega. Planeeritava ala suurus on
3686 m2.
DP eesmärk on muuta Pääsu maaüksusele Vahuri kinnistu detailplaneeringuga
(kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.02.2006
otsusega nr 25) määratud ehitusõigust ehitisealuse pinna suurendamiseks, täpsustada
hoonestusala ning suurendada krundile lubatud hoonete arvu. DP lahendusena suurendati ehitisealust pinda kuni 20% krundi
pindalast (737 m2), täpsustati hoonestusala,
määrati krundile lubatud hoonete arvuks 1
üksikelamu ja kuni 3 abihoonet. Vastavalt
Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud

Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega
nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on
pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu
kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe
korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. DP on kooskõlas üldplaneeringuga.
Kehtestamise korraldusega on võimaik
tutvuda Saku valla kodulehel ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede
tee 15, Saku alevik).

31. augustil kell 18.30 toimub Saku juurde aktusele
Gümnaasiumi lastevanemate üldkoos- Gümnaasiumimaja
olek põhikoolimaja aulas.
10.30 – 10.–12. klassi klassijuhatajatund
12.30 – kogu kooli aktus gümnaasiumimaja
Saku Gümnaasium 1. septembril
ees
Algklasside maja
Kell 10 – 1.a, 1.b ja 1.c klass aktusel, samal Kajamaa Kool
ajal 1.d ja 1.e. klassijuhatajatunnis
Kajamaa Kool alustab 2020/2021. õpKell 11 – 1.d ja 1.e klass aktusel, samal ajal peaastat teisipäeval, 1.septembril kell 10
1.a, 1.b ja 1.c klassijuhatajatunnis
kooliaasta avaaktusega, millele järgnevad
Kell 11 – klassijuhatajatund kõikidel teistel klassijuhatajatunnid. Aktus toimub ilusa
väikeses majas käivatel klassidel
ilma korral kooli hoovis.
Põhikoolimaja
Oleme koostamas oma kooli „korooKell 11 – klassijuhatajatund kõikidel põhi- nareegleid“, millest teavitame kooliperet
koolimajas käivatel klassidel
läbi e-päeviku Stuudium ning kooli koduKell 11.45 – liigume gümnaasiumimaja lehel. Samuti järgime Terviseameti ning

Haridus-ja Teadusministeeriumi soovitusi
haridusasutustele seoses koroonaviirusega.
Head õpilased ja lapsevanemad, täiendavat
infot õppeaasta alguse kohta leiate meie
kooli e-päevikust Stuudium, kooli kodulehelt ja Facebookist. Infot täiendame
pidevalt.

Saku Vallavalitsuse 18.08 2020 korraldusega nr 427 kehtestati Saku valla Saue küla
Pääsu maaüksusel detailplaneering (edaspidi DP).
DP ala asub Saku vallas Saue külas
Kanama-Üksnurme tee vahetus läheduses ning koosneb Pääsu maaüksusest
(katastritunnus 71801:003:0683, elamumaa 100%, pindala 3686 m2, registrikood
12026102). Maaüksus piirneb Vahuri
(katastritunnus 71801:003:0684), UuePearna (katastritunnus 71801:001:1857),
Peetri (katastritunnus 71801:001:1675)
ja Pässi (katastritunnus 71801:003:0682)

Koolide teated

Kurtna Kool
Kurtna Kooli õppeaasta avaaktus on 1.
septembril kell 10.30.
Saku Muusikakool
Saku Muusikakooli aktus toimub 1. septembril kell 14 Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja aulas (Tallinna mnt 10).

Ukselt uksele ehk et suvi ei läheks raisku
Sel nädalal võisid paljud Saku valla elanikud kuulda oma uksel ootamatut koputust.
Ukse avades seisis lävel noormees või neiu,
kaelas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi
logoga kaart.
Poolteist aastat aega ja vaeva, harjutamist
ja koolitamist, et minna suvel Ameerikasse
raamatuid müüma ja siis polegi see piirangute tõttu võimalik!
Eesti tudengid ei lasknud pead norgu
ja lõid käed hoopis lastefondiga. Kui seni
on uutel püsiannetajatel palutud lastefondi toetajatega ühineda kaubanduskeskustes, siis piirangute tõttu tehti sel suvel seda

hoopis ukselt uksele.
Lastefondiga teeb koostööd 20–30
Eesti tudengit. Kõik tudengid jagunevad
vastavalt elukohale kolme gruppi ning tööd
tehakse erinevates Eesti linnades. Käidud
on Lääne-Virumaal, Võru- ja Valgamaal
ning augusti viimasel nädalal siis Saku vallas. Üliõpilased koguvad ukselt uksele käies
lastele raviraha. Näiteks Lääne-Virumaal
sõlmisid lastefondile annetusi koguvad üliõpilased nädala jooksul püsiannetaja lepingu sadade inimestega, kes hakkavad fondi
iga kuu toetama kokku 10 000 euroga.
Tundengid on koolitatud ning uste taga
käiakse organiseeritult ehk ühele uksele
mitu korda ei koputata. Annetajad koguvad ainult püsiannetusi, sularaha nad vastu
ei võta ja pangakaardi turvakoode ei küsi
– nii on võimalik neid petturitest eristada.
Püsiannetus on võimalik vormistada
kas läbi lastefondi kodulehekülje www.lastefond.ee või vastavat blanketti kasutades.
Suur tänu Eesti inimestele, kelle

Ukselt uksele meeskond
annetused aitavad lastefondil tasuda raskelt
haigete laste raviarveid. Karl, üks projektis
kaasa löövatest tudengitest, jagab muljeid:
“See on kõige lahedam suvepraktika, mida
tudeng saab proovida, et panna ennast valmis iseseisvaks eluks ja arendada suhtlusoskust. Kõige parem on see, et saab tekitada
hea tunde inimestele, kes annetavad, ja veel
parema tunde neile, kes abi saavad.”
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
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ETTEVÕTLUS

Martin Lever kasvatab Tagadis püsililli
Tagadi külast olen sageli läbi sõitnud, VanaTagadi tee on mulle tuttav. Aga et seal asub
väike aiand, kus püsililli kasvatatakse, kuulsin alles sel suvel. Et see aiand ehk Martin
Leveri ettevõte ML Aed sai 12. juulil juba
10aastaseks, üllatas päris tublisti.
Juulikuu 21. päeval lähme kolmekesi –
mina, vallavanem Marti Rehemaa, kes seadnud endale eesmärgiks erinevaid kohalikke
ettevõtteid külastada, ja vallaaednik Joel
Villem – Martin Leveri aiandit vaatama.
Selgub, et aiandi peremees on Tagadis
üles kasvanud. Ta on suure pere laps, kel
kolm õde ja kolm venda. Nagu Nõukogude
ajal maal kombeks, pidasid ka Leverid loomi ning kasvatasid köögivilju, lisaks oli
emal palju lilli. Martin meenutab, et pere
lapsed pidid kõik suvel tööd tegema, enamasti aias rohima. Köögiviljade vastu
Martin huvi ei tundnud, aga talle meeldis
lilledega tegeleda. Näiteks mäletab ta, et
väetas juba päris pisikesena tulpe. Esimene
katse küll ebaõnnestus, lilled surid ära, kuid
edaspidi läks paremini. Viljapuude vastu
tundis väike poiss samuti huvi. Ta teadis, et
vanaisa armastas puid kärpida, ja proovis
seda tööd ka ise.
Martin tahtis lilli kasvatada ning asus
Räpinas aiandusagronoomiks õppima.
Paraku õpetati koolis rohkem köögivilju
hooldama, iluaianduse osa oli väike. Kui
noormees 2002. aastal lõpetas, läks ta
tööle Kaereperesse Haide aiandisse. Seal
sai ta tädimehe, tuntud aedniku Arnold
Hannusti käe all palju kasulikke oskusi.
Seejärel töötas ligi viis aastat aianduskeskuses Hansaplant.
Oma ettevõtte, osaühingu ML Aed, rajas Martin Lever 2010. aastal. Ta kasvatab
oma lapsepõlvekodus, täpsemalt seal, kus
oli kunagi pere kartulimaa, nüüd pottides
püsililli. Ning kevadeti käib soovijatel viljapuid lõikamas. Lilled müüb ta enamasti
aianduspoodidele, suurim klient on Hortes.
Mõnikord käib mees laatadel. Ja on olnud
ka huvilisi, kes Tagadisse kohapeale lilli küsima tulnud. Aga neid on vähe.
Martin Lever räägib, et eestlastele püsikud meeldivad. Sel aastal olid inimesed
rohkem kodus ning toimetasid aias ka rohkem. Lilli osteti palju.
Martin on oma tööga väga rahul. Ta
soovib püsilillede kasvatamist laiendada. Et
kastmisega vähem muret oleks – kuumal
ajal tuleb kasta öösel ja see on suur töö –
soovib ta uue kaevu ja kastmissüsteemi rajada. Ning loodab väga, et inimestel jaguks
huvi lillede vastu ka edaspidi – järgmisel ja
ülejärgmisel ja üleülejärgmisel aastal.
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Martin Lever oma aiandis lillede keskel. Fotod: Inna Mikli

Kõnnime ringi, imetleme õisi. Joel Villem
saab teada, milliseid lilli on võimalik Tagadi
aiandist muretseda. Marti Rehemaa kuuleb-näeb, kuidas ühel väikeettevõttel läheb.
Mina saan leheloo valla lõunapiirkonna
omanäolisest ﬁrmast. Ja lisaks kolm pisipöörist – kuidagi ei suuda ma lilli ostmata
lahkuda.
INNA MIKLI

NOORED

Malevlased muutsid valla asutused kaunimaks
Augusti keskel oli Saku vahel taas usinaid
töömesilasi märgata. Need olid Saku õpilasmaleva noored.
10.–21. augustil abistasid noored erinevaid valla asutusi. Päikesekillu lasteaias said
mitmed mängumajad tänu malevlastele
uue kuue, umbrohust said puhastatud kiige- ja mänguplatside liivaalad ning hekialused. Terakeses said umbrohust puhtaks
tänavakivide vahed. Värvimistöid olid sel
korral märksa rohkem kui varasematel aastatel. Värske värvikatte said Kajamaa kooli
puitaed, Kurtna kooli terrassid ja mitmed
valla bussipaviljonid. Iga päev töötasid
noored 5 tundi. Töö tundus malevlastele
jõukohane ja piisavalt vaheldusrikas.
Erinevate objektide vahel liikusid malevlased ja rühmajuhid jalgratastel. Sõiduvahendite ohutust ja nõudmistele vastavust
kontrollis esimese tööpäeva hommikul
Saku piirkonnapolitseinik Enely Meho.
Malevlaste pead katsid korralikult kinnitatud rattakiivrid, kuid mitmele rattale
tuli lisada helkur ja kell. Politsei jagas neid
lahkelt.
Pärast tööpäeva ootas malevlasi Saku
Gümnaasiumis soe lõuna ja sellele järgnesid põnevad töötoad. Tehnoloogia- ja
insenerivaldkonna töötoas valmisid LEDlambid ja uhked lauatennisereketid. Mõõtu
sai võtta paintballis. Tuletati meelde esmaabivõtteid. Noortele käis motivatsioonisüsti andmas Eesti edukaim naisettevõtja
Kristel Kruustükk.
Malev lõpetati ühisgrilliga Metsanurme
külakeskuse platsil. Särisevaid vorstikesi
maitstes sai kuulata noorte emotsioone
kahest malevanädalast. Enamus osalejaid
lubas järgmisel aastal taas kaasa lüüa.
Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager,
mis ühendab tasustatud töö ja vaba aja

Malevlased Kajamaal aeda värvimas.
Foto: Ilika Orav
Piirkonnapolitseinik Enely Meho
vaatas noorte jalgrattad üle.
Foto: Evelin Küberson

tegevused. Malevat korraldab Saku Valla
Noortekeskus. Toetavad Saku Vallavalitsus,
Haridus- ja Teadusministeerium läbi Eesti
Noorsootöö Keskuse ja Saku Õlletehas.
EVELIN KÜBERSON
Saku Valla Noortekeskuse juahtaja

Uuel õppeaastal uued huviringid
Kolmandat aastat jagab riik omavalitsustele
raha noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamiseks, et vaba aja veetmise võimalused
oleksid mitmekesisemad ning rohkematele
noortele kättesaadavamad. Saku vald sai
riigilt algava õppeaasta huvitegevuste toetuseks 50 000 eurot, millega toetatakse 10
huviringi. Neist kolm on päris uued.
Vibutreeninguid lastele varem Sakus
tehtud pole, kuid tänu MTÜ Tallinna Vibukool projektile „Vibusport lastele“ on
noortel nüüd võimalik Saku valla spordihoones kolmapäeviti ja reedeti vibutrenni
tegema hakata. Uue tegevusena käivitub sel

õppeaastal ka Minder OÜ loodus- ja loovusring, kus lapsed teevad teaduskatseid
(tornaado pudelis, muna vettehüpped),
tutvuvad pärandkultuuriga (kangastelgedel kudumine), uurivad loodust metsarajal, soos, puisniidul ning külastavad Proto
avastuskeskust ja meremuuseumi. OÜ Fitful alustab loomeringiga Õitse, mis õpetab tekstiili töötlemise viise taaskasutuse
põhimõttel. Vanadele riietele antakse uus
elu tekstiilimaali, siidimaali, sashiko tikandi,
shibori ja batikatehnikaga.
Eelmistel aastatel edukalt käivitunud
projektidest said sel aastal toetust OÜ

Artemes laste keraamikaring, Kiri Paber
Käärid OÜ noorte härrasmeeste käitumisõpetuse projekt, MTÜ Nukutuba robootika huviring esimesele kooliastmele, Reeli
Projekt OÜ Saku loodusring Säästev Areng
(tutvustatakse permakultuuri ja kompostimise põhimõtteid, kasvatatakse ise taimi
söögiks ning tehakse herbaariumi), Roosid
ja Okkad OÜ laste keraamikaring, MTÜ
Spordiklubi Porter Racing noorte maanteerattatrenn ning MTÜ Saue Taekwondoklubi projekt „Taekwondo Saku valda“, mis
nüüd tegutseb ka algkooli majas.
VICTORIA PARMAS
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EAKAD

Saku eakad tutvusid Ahvenamaaga
Juuli viimasel nädalavahetusel käis paarkümmend Saku valla aktiivset eakat viiruseid trotsides uhke Tallinki laeva Baltic Queeniga huvitaval Ahvenamaa ekskursioonil. Reis sai teoks Maie Krestinovi eestvedamisel.
Huvitav ajalugu
Ahvenamaa nimetus pole üllataval moel
seotud ahvena kalaga – ahvenat sel maal
peaaegu ei söödagi. Esmane nimi Ahvaland
tähendab hoopis vesist maad ja on seotud
ladina sõnaga aqua (vesi).
Ahvenamaa koosneb enam kui 6000 saarest, millest vaid 60 on asustatud. Need saarekesed on kuulunud nii Rootsi Kuningriigi
kui ka Venemaa Soome Suurvürstiriigi
koosseisu. Meile näidati venelaste suure merekindluse varemeid Bomarsundis,
Rootsi kuninga Gustav Vasa kindluse varemaid Kastelholmis, rootslaste postiajaloo
muuseumi Eckerõs ning meremuuseumi ja
nelja purjemastiga uhket 94-meetrist laeva
Pommern Mariehamnis.
Saime teada, et alates 1920. aastast kuuluvad Ahvenamaa saared umbes 30 000
elanikuga laialdast autonoomiat omava
maakonnana Soome Vabariigi koosseisu.
Tänavu tähistatakse keerukate kompromisside tulemusena saavutatud autonoomia
100. aastapäeva. Enam kui 85% ulatuses
rootsi keelt kõnelevad ahvenamaalased
seadsid Vene tsaaririigi lagunemise järel
eesmärgiks taasühinemise Rootsiga, kuid
Soome parlament pakkus neile vaid autonoomiat. Kompromisslahendus leiti 1921.
aastal Rahvaste Liidus (praeguse ÜRO
eelkäija), mille vahendusel sõlmiti rahvusvaheline kokkulepe: seati sisse Ahvenamaa
kodakondsus, tagati rootsi keele staatus
ainsa asjaajamiskeelena ning poliitiline
neutraalsus koos demilitariseerimisega, mis
hoidis saarte elanikud eemal sõjaväekohustusest. Kui 1995. aastal Soome ühines
Euroopa Liiduga, oli vajalik ka Ahvenamaa
30-liikmelise parlamendi nõusolek. See
saadi alles pärast kahte referendumit ning
Euroopa Liidu poolseid tagatisi: Soome
liitumislepingu Ahvenamaa eriprotokolli kohaselt asub Ahvenamaa väljaspool
Euroopa Liidu maksuruumi ja see võimaldab neil arendada tulutoovat käibe- ja aktsiisimaksude vaba kaubandust.

50 aastat stabiilselt kasvanud – keskmiselt
on lisandunud 150 inimest aastas. Elanike
struktuuris on üle 65-aastaste osatähtsus
tõusnud 16,4%-lt 2000. aastal 22,7%-le
2019. aastal.
Maakonna kõigis 16 haldusüksuses on
eakate hoolekandeasutused, mis pakuvad
nii kodu- ja päevakeskuse teenuseid kui
ka ööpäevaringset hooldust kõigile ligemale 600 eakale abivajajale. Tegemist on
munitsipaalasutustega, mis tagavad ahvenamaalastele suurepärase toimetuleku ja
elukvaliteedi.

kriminaalõigus. Kuid autonoomiaseaduse kohaselt kuulub kohaliku parlamendi
Lagtingi pädevusse võtta vastu seadusi hariduse, kultuuri, muinsuskaitse, tervishoiu,
keskkonna, kohaliku majanduse, liikluse,
politsei, posti (neil on oma margid ja templid) ringhäälingu ja veel mitme valdkonna
kohta. Seega on Ahvenamaa autonoomia
mitmetes sfäärides sarnane või isegi suurem kui mõnel iseseisval riigil Euroopa
Liidus. Ta on väike Rootsi Soome koosseisus. Väikestel kohalikel omavalitsustel on
oluliselt suuremad õigused ja vastutus kui
valdadel Eestis.
Ahvenamaa kogemus oli Saku pensionäridele äärmiselt põnev. Eestis peaks see
eriti huvi pakkuma Saaremaa, Hiiumaa,
Vormsi, Kihnu ja Ruhnu, aga ka Setumaa
ja Mulgimaa kultuuriliste ja keeleliste erisuste kaitse seisukohalt. Kogu Eesti jaoks
on aga Ahvenamaa heaks eeskujuks, kuidas
keerulistes geopoliitilistes oludes tagada
põlisrahvast vähemuse kaitse ning saarte
jätkusuutlik koroonavaba areng üleilmastumise uutes tingimustes.

Riik riigis
Huvitav fakt on, et maalt lahkujad kaotavad Ahvenamaa kodakondsuse pärast
viieaastast eemalolekut. Saarele saabujad,
isegi soomlased, saavad kodanikuõigused
pärast viit saartel elatud aastat ja rootsi keele äraõppimist.
Ahvenamaa teeb tihedat kultuurialast
koostööd teiste Läänemeremaade saarte,
sealhulgas Eesti saarte omavalitsustega.
Ahvenamaal puudub pädevus teha
Soome riigis oma välis- ja rahandus- IVAR RAIG
poliitikat, seal kehtib Soome tsiviil- ja Saku valla eakate nõukogu esimees

Ahvenamaa hoolitseb oma eakate eest
väga hästi
Meie reisiseltskonda huvitas vanemate
inimeste olukord ja toimetulek. Selgus, et
Ahvenamaa valitsus tagab oma elanikele,
sealhulgas eakatele, imetlusväärse heaolu. Keskmine eluiga on nii naistel kui ka
meestel üle 80 aasta. Rahvaarv on viimased Paadikuur vabaõhumuuseumis. Foto: Ivar Raig
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Ülo Sirp esitles oma
elulooraamatut
Metsanurme mees, arhitekt, sisekujundaja ja kunstnik Ülo Sirp esitles 16. juulil
Metsanurme külakeskuses oma raamatut
"Mälestuskillud minu elust".
Oma pika elu jooksul on Ülo Sirp jõudnud nii mõndagi teha. Saku vallas kaunistab siiani üht esindushoonet, gümnaasiumi,
Ülo tehtud bareljeef maja sammaste kohal. Tallinnas on ta olnud aga linnahalli ja
Tartus ülikooli raamatukogu sisekujunduse
autoriks. Isegi Moskva Maneeži väljakult
võib leida selle Saku valla mehe töid. Eestis

on ta kõige rohkem kujundanud kultuurija rahvamaju: Türil, Kehras, Märjamaal,
Riisiperes, Raplas, Kalbus, Vahastus jm.
"Mälestuskillud minu elust" ei ole Ülo
esimene raamat, varem on ta koostanud oma kodukanti tutvustavad teosed
"Tundmatu küla Üksnurme" ja pojaga
kahasse "Üksnurme mõis ja tema külad".
Elulooraamatu valmimisele aitasid kaasa
Ülo Sirbi abikaasa Kersti, korporatsioon
Revelia ja Eesti Sisearhitektide Liit.
VICTORIA PARMAS

Metsanurme küla Rännaku talu on minu
lapsepõlvekodu ja koht, kus vanemas eas
olen veetnud suurema osa oma ajast. Selle
suve 16. juulil oli Metsanurme külakeskuses põhjust kokku tulla ja aega veeta
armsate inimestega, kes tulid mind tervitama äsja valminud väikese elulooraamatu
"Mälestuskillud minu elust" puhul.
Südantsoojendav oli abivallavanem
Tanel Otsa tervitus. Tahan kogu südamest tänada ka proua Evi Johandit, kes oli
raamatu "Üksnurme mõis ja tema külad"
toimetaja. Meil oli väga meeldiv koostöö –
aitäh, et Metsanurme küla ajalugu on kaante vahele jäädvustatud!
Soovin Metsanurme inimestele õnne,
tervist ja aktiivset tegutsemist küla õitsengu
nimel.
Ülo Sirbi elulooraamatu esitlusele olid kogunenud nii raamatu väljaandmise
toetajad korporatsioonist Revelia kui sugulased-sõbrad Metsanurmest ja kaugemalt. Foto: Victoria Parmas

ÜLO SIRP

Harjumaa eakate päev „Killuke päikest igasse päeva“
Juba aastast 1996 ehk 24. korda said
Harjumaa eakad, aga noorusliku hingega
inimesed, Ääsmäe külaplatsil kokku. Koht
ja aeg on olnud ikka üks ja nõnda ei unune
kunagi, kus augustikuu teisel laupäeval kell
12 olema peab. Üritust toetavad Kohaliku
Omaalgatuse Programm (edaspidi KOP),
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL),
Eesti Pensionäride Liit (EPL) ja Harjumaa
Pensionäride Ühendus (HPÜ).
Sel aastal oli ilmataat helde: Harjumaa
eakate kokkusaamisel „Killuke päikest
igasse päeva“ paistis päike, oli soe ja mõnus. Võibolla just seetõttu oli osalejaid
Ääsmäel hulgaliselt.
Kokkutulnutele

ütlesid tervitussõnu Saue vallavanem
Andres Laisk, EPÜLi esimees Andres
Ergmaa ja HPÜ juhatuse esimees Ago
Kokser. Peaesinejad olid sel aastal Toomas
ja Tauri Anni, kes peole kohe õige hoo
andsid. Tantsupõrand oli tantsijatest tulvil.
Ja kes ei tantsinud, see laulis täiel rinnal kaasa. Kes ütles, et me vanad oleme?!
Seejärel tänati HPÜ poolt tublisid tegijaid kohtadel – iga valla tragimad said hea
ja tegusa töö eest tänusõnad kaasa. Saku
vallast pälvisid seekord tunnustuse Raivo
Kõva, Erika Ruut ja Otto Ruut Kajamaa
pensionäride ühendusest Meelespea.
Rahvapidu oli hoogne, profﬁde järel

astusid üles valdade taidlejad. Vahepeal
peeti ka hüva nõu, et kuidas edasi. Ja otsustati, et tuleb kindlalt tegutseda ja ikka
augustikuu teisel laupäeval kell 12 kokku
saada. Kuid edaspidi otsustati „külakorda”
käia – et oleks põnevam, on pidu järgmisel
aastal Klooga rannaplatsil, 2022. aastal aga
Keila lauluväljakul. Ning 2023. aastal taas
Ääsmäel. Ja nõnda julgelt edasi, kuni osalejaid on. Korraldajatest juba puudust ei tule!
Oli romantikat, oli nostalgiat. Tore päev
oli! Harjumaa Pensionäride Ühenduse juhatus tänab kõiki, kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid.

MARIANNE ÕUN, HPÜ juhatuse liige
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Saku mõisapargis peeti festivali Sack von Sound

Fotod: Peep Pukk, Victoria Parmas
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Ralph Rupert Nigul on kolmekordne Eesti meister

Rupi medalitega
Ralph Rupert Nigul, 16aastane Kiisa noormees, on kolmekordne Eesti meister kergejõustikus. Rupi, nagu sõbrad ja pere teda
omavahel kutsuvad, teab täpselt, et vanasõna “Tark ei torma” keskmaajooksus sõna-sõnalt ei toimi, pigem ikka vastupidi. Ja
et ainult pidev harjutamine teeb meistriks.
Armastus spordi vastu sai alguse Saku
Sportingu jalgpalliklubist, kus Rupert palju
aastaid palli tagus. Mingil hetkel ei pidanud
poisi põlved koormusele vastu ja ortopeed
soovitas tal mõne vähem agressiivsema
spordiala valida. Et Rupert oli omal initsiatiivil osalenud juba mitmetel rahvajooksuüritustel, oli ka uus suundumus enam kui
selge. Saati kui tema jooksuande vastu oli
hakanud huvi tundma Kurtna Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Rein Raspel, kes on
ühtlasi ka tegev kergejõustikutreener.
Esimene aasta möödus treeningute tähe
all, midagi ei tulnud kergelt. Sellest aastast

kuulub Rupert klubisse UpSport, tema teiseks treeneriks on tunnustatud noortetreener Urmas Põldre. Ja juba veebruaris tuli
esimene Eesti meistri tiitel vanuseklassis
U18 ehk kuni 18aastaste seas – Rupert
jooksis 2000 meetri distantsi ajaga 6.10.73.
Järgnes koroonakriis. Ära jäi planeeritud
treeninglaager, ära jäi kool. See aeg möödus
peamiselt treenides ja õppides, noormees ei
tea tagantjärele isegi, kumba rohkem või vähem oli. Kool sai neljade-viitega lõpetatud
ja ka treenerite distantsilt jagatud juhtnööridest-programmidest oli kasu, sest normaalse spordielu taastudes näitas Rupert
kohe, kes jooksurajal kiirem on. Juuli alguses tuli Pärnus teine Eesti meistri tiitel,
seekord võistkondlik: UpSpordi tiim võitis
3 x 800 meetri teatejooksu vanuseklassis
U20. Juuli lõpus toimusid Rakveres Eesti
noorte meistrivõistlused kergejõustikus.
Eesti meistrivõistlustel 23. juulil
Rakveres. Fotod: erakogu

Pärnus Balti meistrivõistlustel Eestit
esindamas.

Esimesel päeval saavutas Ralph esikoha
ehk Eesti meistri tiitli 1500 meetri jooksus
vanuseklassis U18 ajaga 4.22.86. Päev hiljem tuli hõbemedal 800 meetri jooksus, aeg
oli 2.02.97.
Järgnes kutse Eesti koondisesse ja osalemine Baltimaade meistrivõistlustel. Seal
jäi 1500 meetris Ruperti laeks neljas koht,
kuid aeg 4.18.14 on noormehe uus isiklik
rekord. „Hea, kui miski kripeldama jääb,
on kuhu edasi pürgida,“ arvas Rupert
tagantjärele.
Sügisest ootab Saku Gümnaasium, ootavad uued väljakutsed.
Aga kui te juhtute sügisel vihmas või
talvel lumega nägema üht pikajuukselist
noormeest Kiisal jooksmas, siis teate nüüd,
kes ta on ja miks ta seda teeb…
KETLIN NIGUL

Ennetus on parem kui õnnetus
30. juunil kella 22 paiku märkas G4S patrulli turvatöötaja, et Sakus Tallinna maanteel liigub kahtlase sõidustiiliga hall Saab.
Masin kaldus ühest teeservast teise, peatus
ringteel ja suundus siis kaupluse parklasse.
„Parklas lasi mööda äärekivisid. Kellaaeg
oli selline, et viimased inimesed tulid veel
poest,“ kirjeldas olukorda turvamees, kes
teavitas juhtunust politseid ja blokeeris sõiduki patrullautoga nii, et Saabi juht ei saanud enam välja tagurdada. „Tõmbasin auto
ukse lahti, käsipiduri peale ja võtmed eest,“

kirjeldas turvatöötaja oma tegutsemist.
Roolis istunud keskealine naine püüdis küll vastu hakata, aga turvatöötaja ei
lasknud end segada ja hoidis politseinike saabumiseni Saabi võtmeid enda käes.
Autoroolist tabatud naisel oli püsti
seismisega raskusi ja tema jutt segane.
Politseinikud tuvastasid tal raske joobe.
Teine sarnane juhtum leidis aset 31. juuli
õhtupoolikul Põlvas, kus sularaha vedanud
G4S turvatöötaja võttis Škoda võtmed
purjus mehelt.

Kõik tähelepanelikud ja hoolivad inimesed saavad ohtlikke juhte liiklusest kõrvaldada või neid üldse mitte liiklusesse lubada.
Nähes purjus sõpra või võõrast autorooli
kippumas, on kõige lihtsam talt võtmed ära
võtta, tema teekonda takistada või talle ise
küüti pakkuda. Kes aga ise sekkuda ei soovi, peaks politseid teavitama. Ennetus on
parem kui õnnetus!
REIMO RAJA
G4S Eesti kommunikatsioonijuht
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Saku neiud olid ujumise Eesti meistrivõistlustel edukad
3.–6. augustil toimusid Tartus 101. Eesti
meistrivõistlused ujumises. Lisaks täiskasvanutele osalesid ka juuniorid ja noored. Väga edukad olid Saku valla neiud
Mariangela Boitšuk ja Karolin Victoria
Kotsar.
Juuniorite klassi kuuluv Kalevi
Ujumiskooli õpilane Mariangela oli kiireim
50 meetri distantsidel ja võitis kolm kuldmedalit: seliliujumises oli tema aeg 30,68,
liblikujumises 27,95 ja vabaltujumises
27,36. Lisaks tunnistati Mariangela kõige
paremaks juuniorite klassi naissportlaseks
– ta sai kõige kõrgemad nn FINA punktid.
Audentese Spordiklubi esindav Karolin
Victoria Kotsar võitis noorteklassis lausa
kaheksa kuldmedalit. Saku neiu oli vabaltujumises parim viiel distantsil: 50
meetri distantsi võitis ta ajaga 27,75; 100
meetrit 1.01,36; 200 meetrit 2.13,6; 400
meetrit 4.43,37 ja 800 meetrit 9.44,20.
Liblikujumises tuli üks kuld – Karolin
Victoria läbis 100 meetrit ajaga 1.06,67.
Kompleksujumises võitis Saku neiu 200
meetrit ajaga 2.30,59 ja 400 meetrit ajaga
5.19.39.
Mariangela Boitšuk ja Karolin Victoria
Kotsar on Saku neiud, mõlemad tütarlapMariangela Boitšuk. Fotod: erakogu
sed õpivad Saku Gümnaasiumis.
INNA MIKLI

Jõulud 2020 uues kirikus?
Maikuus alustati Saku kiriku ehituse teise
etapiga. Tegemisel on eelkõige klaasfassaadiga tiivahoone, kuhu tulevad kontor
ja tualetid, kiriku peasaal, köök ja ventilatsioonisüsteem. Eesmärk on jõuda selles
etapis nii kaugele, et saaks hoonet kasutama hakata. Ka sel juhul ei ole veel kõik ruumid valmis. Valmis ehitatakse nii palju, kui
olemasolevate vahenditega jõutakse. Toeta
sinagi kiriku ehitust, et saaks koduses Sakus
jõulude ajal jumalateenistust kuulata.
MAGNE MOLSTER
Saku Toomase koguduse õpetaja
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Klaasfassaad. Foto: Ardon Kaerma
Sisetööd. Foto: Kert Kõpper

Karolin Victoria Kotsar

JÄRELEHÜÜE

Lahkus
Arvo Pärniste
7.12.1946 – 2.08.2020
2. augusti õhtul lahkus meie
seast pärast rasket haigust jäädavalt kauaaegne Saku valla juht
Arvo Pärniste.
Arvo Pärniste sündis 7. detsembril 1946 Harjumaal Padise
vallas Vilivalla külas. Ta õppis Jäneda Sovhoostehnikumis
agronoomiat ja Eesti Põllumajanduse Akadeemias (tänases
Maaülikoolis) mehhaniseerimist.
Saku valda asus Arvo elama aastal 1981. Ta töötas erinevatel ametikohtadel Kurtna Linnukasvatuse Katsejaamas,
viimati direktori asetäitjana tootmisalal.
Pärast Eesti taasiseseisvumist osales Arvo 1993. aastal kohalike omavalitsuste valimistel, kandideerides Saku
Vallavolikokku. Ta pääses volikokku, kuid valiti vallavanema
ametisse. Sellest ajast jäädava lahkumiseni lõi ta aktiivselt vallaelu juhtimises kaasa.
Arvo kandideeris Saku Vallavolikokku ka 1996., 1999.,
2002., 2005., 2008., 2013., 2017. aasta valimistel, osutus kõikidel kordadel valituks ning kuulus enim hääli saanud kandidaatide hulka.
Aastatel 1993–2002 ja 2005–2009 töötas Arvo Saku vallavanemana ning 2009–2013 abivallavanemana. Valda juhtides
läbis ta Eesti Majandusjuhtide Instituudis kaheaastase omavalitsusjuhtide koolituse.
Aastatel 2003–2005 oli Arvo Jõelähtme abivallavanem,
Saku valla tegemistes osales ta sel ajal volikogu liikmena.
Vallavolikogu liige oli ta ka aastatel 2013–2017.
Alates 2018. aastast kuni jäädava lahkumiseni oli Arvo
Saku Vallavalitsuse liige, lõi valla juhtimises aktiivselt kaasa,
tundis edusammudest rõõmu ning valutas iga pisiasja pärast
südant.
Arvole oli väga oluline ka ühiskondlik töö. Talle oli tähtis
külade liikumine, ta oli aastaid Kurtna külavanem ja sealse
elu eestvedaja. Arvo oli tegus Saku Lõviklubi liikmete ridades ning temast sai Saku Priitahtlike Pritsimeeste MTÜ loomisel aktiivne päästja ning kauaaegne seltsi juhatuse liige.
Oma töö ja ühiskondliku töö kõrvalt jõudis Arvo olla abikaasa, kolme tütre isa ja seitsme lapselapse vanaisa.
Vaba aega oli tal vähe. Selle vähese vaba aja veetis ta enamasti Vilivalla külas oma kodutalu taastades.
Jääme Arvot mäletama kui töökat ja kohusetundlikku vallajuhti, kes pidas alati sõna, oli õiglane, omakasupüüdmatu ja
ääretult aus. Jääme teda mäletama kui kolleegi, kes oli sooja
südamega, mõistev ja toetav. Usume, et Arvo roll Saku valla
juhtimises on nii suur, et seda üle hinnata lihtsalt ei ole võimalik. Tema eestvedamisel on vald palju arenenud, mitmed
tema ideed saavad tegudeks edaspidi.
Aitäh Sulle, Arvo, kõige eest! Jää hüvasti!
Leinavad kolleegid
Saku Vallavalitsusest ja
Saku Vallavolikogust

Arvot meenutades

Lemmi Oro, volikogu aseesimees, endine volikogu
esimees
Meie pikaajalise koostöö kohta saan öelda, et Arvol oli suurepärane ja suhteliselt harva esinev oskus inimesi kuulata. Ta
oli diplomaatiline, suhtehoidja, alati olemas. Pigem meeskonnainimene kui soolomängija. Arvo oskas meeskonda õigeid
inimesi võtta ja nende paremad omadused valla hüvanguks
rakendada. Ta oli valla juhtimises järjepidevuse kandja.
Eda Esperk, endine sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
Arvost, lihtsast tagasihoidlikust maamehest, sai inimene, kes
juhtis skandaalideta pikki aastaid Saku valda.
Tundsin Arvot 27 aastat. Ühes mehes oli kaks täiesti erinevat poolt. Tagasihoidlikult väärikas vähese jutuga tõsimeelne
Arvo Pärniste ja lihtsalt Arvo. 1990ndate suvistel väljasõitudel
lõkke ääres istudes ütles ta: „Täna ei ole ma Arvo Pärniste,
vaid lihtsalt Arvo“. Need olid toredad õhtud, kui koos pillimees Leo lõõtsa saatel laulsime, Enda anekdoote kuulasime ja
maast-ilmast rääkisime. Need olid ainukesed korrad, kui Arvot
puhkamas nägin, sest tavaliselt oli ta seitse päeva nädalas vallavanem. Tema jaoks ei olnud väljendit väljaspool tööaega – kui
oli vaja valda spordipäevadel esindada, eakate ja vabadusvõitlejatega kohtuda, ta seda tegi. Nendel üritustel käisime enamasti
nädalavahetustel koos. Arvo ei hilinenud kunagi, tema peale
võis alati kindel olla. Ja võis kindel olla, et autosõit temaga on
turvaline, nii nagu ka koos töötamine. Ma ei mäleta, et Arvo
oleks häält tõstnud, kedagi solvanud. Ta oli aus nii enda kui
teiste suhtes. Ja süda oli tal õige koha peal. Olen Arvo silmis
pisaraid näinud, kui teemaks puudega lapsed, raskustesse sattunud inimesed. Tema jaoks olid kõik vallaelanikud olulised.
Arvo ja Saku valla vahele võiks panna võrdusmärgi. Hetkel
ei suuda ma veel valda ilma Arvo Pärnisteta ette kujutada. Nii
ootamatult jäi kõik pooleli, nii palju oleks tema kogemuste pagasist osa saada.
Enda Vuurmann, endine ﬁnantsteenistuse juht
Arvoga algas meie koostöö 1. märtsil 1995, ajal, mil riigi ja
omavalitsuste raamatupidamine oli korrastamise järgus ning
see oli ka Arvo mureks. Töötasin Saku vallavalitsuses 11 aastat,
alguses raamatupidaja, hiljem ﬁnantsjuhina, ja peaaegu kogu
selle aja koos Arvoga.
Me ei olnud tuttavad, esimene pikem jutuajamine toimus
paar nädalat pärast ametisse asumist. Vallavanem tundis huvi,
milline oli mu eelnev töökäik, haridus, suhe kolleegidega, millega tegelen väljaspool tööaega. Paaritunnise vestluse järel oli
selge, et olime võitnud teineteise usalduse.
Arvo tundis alati huvi valla rahalise seisu ja eelarve täituvuse vastu, vajadusel uute kulude tegemise võimaluse, vajadusel
kokkuhoiu
vastu. Samas usaldas
mind ja minu arvamust täielikult.
Olen
kolleegide juures alati
hinnanud töökust,
vastutustunnet,
ausust, kuid ka
head läbisaamist ja
heatahtlikku suhtumist. Just selline oli 1994. aastal. Fotod: Saku Sõnumid
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Arvo – töökas, abivalmis, aus ja heatahtlik
kolleeg. Ta tegi oma tööd vastutustundega
ja hindas teiste tööd. Alati kuulas probleemid ära ja püüdis lahendusi leida.
Kümmekond aastat hiljem oli omavalitsuste raamatupidamine põhimõtteliselt
korrastatud, aga töö käigus tekkis ikka küsimusi. Mina läksin ühel päeval kolleegidele
kogemusi jagama ja unustasin millegi – mille täpselt, ei mäleta – sekretärile üle anda.
Arvo helistas ja ütles: „Enne, kui lähed teisi
õpetama, peavad oma asjad korras olema.”
Mul oli tõeliselt piinlik!
Olen tänulik, et sain töötada nii pikalt
koos nii meeldiva kolleegiga nagu oli Arvo.
Toivo Alasoo, taristuinsener, endine
abivallavanem
Tulin Saku valda tööle 1997. aasta 1. aprillil.
Aga Arvoga kohtusin esmakordselt 1996.
aasta lõpus. Ühel õhtul, kui aitasin tehnilise abi korras mõisas sideliine välja ehitada,
tuli vallavanem vaatama, mida ja kuidas ma
teen. Hakkasime rääkima ja selgus, et meil
on sarnane töösse suhtumine: arvasime
mõlemad, et igat asja tuleb teha ühe korra
ja korralikult. Tööd narrida ei tohi!
Kui Sakus abivallavanemana tööle asusin, sain teada, et Arvo oli nõudlik nii enda
kui teiste suhtes. Kuid samas oli ta alati
nõus aitama nii nõu kui jõuga. Ta oli kõikide inimeste vastu viisakas ja sõbralik ning
väga inimlik.
Tiit Vahenõmm, volikogu esimees, endine vallavanem
Arvo oli aus Eesti mees. Ta oli ebatraditsiooniline poliitik – ei teinud suuri sõnu,
pigem armastas tegutseda. Ta ei surunud
vallajuhina oma soove peale, vaid kuulas
Kurtna kooli nurgakivi panemisel
5. märtsil 2008. aastal

18

Saku Sõnumid

August 2020

ka teiste arvamust ja oli hea eesmärgi nimel
nõus teiste ideid ellu viima. Ta usaldas oma
kaaslasi ja oma töötajaid.
Arvo oli kohusetundlik, vedas usinalt
vankrit, rajalt kõrvale ei astunud. Pidas
kokkulepetest kinni.
Ta lõi alati kogukonna tegemistes kaasa:
oli Kurtna külavanem, kuulus Lõviklubisse
ja Priitahtlike Pritsimeeste hulka, aitas korraldada Saku Vabadusvõitlejate tegemisi…
Kogu aeg tegutses. Oma isikliku elu hoidis
ta tööst ja ühiskondlikest tegemistest lahus.
Minu tutvus Arvoga algas, kui ta mulle
helistas ja tegi ettepaneku kohalikel valimistel Reformierakonna nimekirjas kandideerida. Kuna olin otsustanud Saku valla
poliitilises elus kaasa lüüa, võtsin ettepaneku vastu – Reformierakonnas olevate
ettevõtjate maailmavaade ja põhimõtted
sobisid mulle. Peagi sain aru, et Arvo oli üks
Reformierakonna Harjumaa tugisambaid.
Marti Rehemaa, vallavanem, Lõviklubi
liige
Suurmees on lahkunud. Suurmees selle sõna kõige inimlikumas ja soojemas
tähenduses.
Olen palju kordi mõelnud, et kuidagi
kriipivalt ebaõiglane oli tema minek. Liiga
järsku, ebaõiglaselt vara. Sisuliselt lahkus
Arvo tööpostilt – ta ei jõudnudki oma väljateenitud pensionipõlve nautida.
Nii lihtne on võtta paljusid asju iseenesestmõistetavatena. Ka igapäevast elukorraldust meie ümber. Arvo panust valla
arengusse, valla muutumisse selliseks, nagu
me täna oleme harjunud nägema, on raske üle hinnata. Oli ta ju aastast 1993 valla
eesotsas – jõudis olla neljal perioodil tippjuht, ühel perioodil abivallavanem, volikogu liige ning viimased kaks ja pool aastat

vallavalitsuse liige.
Järgmisel aastal tähistab Saku vald oma
155. juubelit. Usun, et nende aastate jooksul ei ole mitte keegi teine jätnud Saku valla
juhtimisse ja arengusse sedavõrd suurt ja
tähelepanuväärset jälge kui Arvo. Meil on
põhjust olla tänulikud.
Mina sain Arvoga tuttavaks 90. aastate teisel poolel Saku Lõviklubiga liitudes.
Sellest ajast oleme olnud üsna lähedased.
Lõviklubi koosolekutel ei rääkinud Arvo
palju ega visanud liialt nalja, aga kui ütles,
siis see mõjus. Ta oli alati mees oma sõnade
taga, sirgjooneline ja üdini aus.
Ometi sai ta valda juhtides liigagi tihti
tunda ebaõiglast kriitikat või põhjendamatut virisemist. Sirge seljaga mees jäi soliidseks ja vankumatuks ega vandunud alla.
Tihti mõistame me alles inimese lahkumisel, kuivõrd kitsid me olime positiivse
tagasiside või tunnustuse andmisel. Nii ka
Arvo puhul.
Igapäevane elu meie ümber koosneb
detailidest. Lugesin mõned päevad tagasi
Arvo saadetud meile ja silma jäi, et alati seisis kirjade lõpus „Austusega Arvo
Pärniste“. Võib ju küsida, milleks selline
ülemäärane soliidsus, aga Arvo puhul seda
tunnet ei teki. Arvo suhtuski tema ümber
olevatesse inimestesse just sellisel moel –
suure austusega.
Tanel Ots, abivallavanem, endine volikogu esimees
Arvo töötas Saku vallavanemana kokku
13 aastat ehk ligi poole meie taasiseseisvuse ajast. Arvo teenetest tahaksin eriti
esile tuua, et just tema valitsemise ajal piirati strateegiadokumentidega valla põldude
massilist täisehitamist. Nii on meie vald
palju kodusem paik – inimesed pole võõraks jäänud, paika omana tundes jätkub
indu panustada kodanikuliikumisse. Kuigi
need olid tookord koalitsiooni ja volikogu
otsused, siis just sellest küljest on Saku vald
Arvo nägu.
Arvo oli kõige olulisemate otsuste kujundamise juures lõpuni. Me ei tea, kui
suurt ohvrimeelsust ja millist sisemist võitlust nõudis kauaaegsel juhil uute juhtide
otsuste aktsepteerimine. Aga ta sai sellega
suurepäraselt hakkama. Ning tal oli kõikide
otsuste kujundamise juures midagi tohutult
väärtuslikku – mälu, mida ei asenda arhiivid ega dokumentide otsingumootorid.
Mäletan end Arvo õpilasena – kui asusin 2013. aastal vallavolikogu juhtima, oli
ta nõus aseesimehena kaasa tegema. Meil
olid pikad kõnelused, ta andis vajalikud
juhtnöörid. Teda iseloomustasid sõnapidamine, õiglane meel, omakasupüüdmatu
suhtumine ja kompromissitu ausus.
Mäletan Arvo sügavalt läbi tunnetatud

juhist: sa pead jääma väärikaks ööpäevaringselt, alates riietusest ja lõpetades suhtluskanalites tehtud väljaütlemistega.
Me keegi ei tunne Arvot vana või haigena, me pole sellist meest näinud. Ta lahkus
lahingust sadulas. Näeme teda ratsutamas
silmapiiri poole – väärikalt.
Inna Mikli, Saku Sõnumite toimetaja
1994. aastal, kui Arvo oli vallavanem, ilmus
Saku Sõnumite 1. number. Oli Eesti riigi algusaeg ja kohalikud omavalitsused vaesed.
See, et ühel vallal on oma leht ja lehetegijad,
ei olnud sel ajal sugugi tavaline. Seega võib
öelda, et Arvo oli Saku Sõnumitele isa eest.
Arvo arvas, et leht peab olema sõltumatu, ja jättis Saku Sõnumite sisu üle otsustamise toimetuse hooleks – ka see polnud tol
ajal tavaline. Kuid ta oli alati nõus küsimustele vastama või kommenteerima. Ta luges
meie lehte ja oli ilmunud artiklitega kursis.
Ning toetas, kui vaja, sest väliselt karmi olekuga vallavanem oli tegelikult südamlik ja
tähelepanelik inimene. „Püüa endale ometi
paksem nahk kasvatada, ära võta kõike südamesse!“ lohutas ta mind mitmel korral.
Aga tegelikult ei suutnud ka Arvo ise piisavalt paksu nahka kasvatada.
Mäletan Arvot kui juhti, kes oma alluvaid usaldas ja austas. Mäletan teda kui töökat ja kohusetundlikku inimest. Mäletan
Arvot kui meest, kes oli ääretult omakasupüüdmatu. Ja samas nii sakukasupüüdlik.
Mäletan Arvot kui õiglast inimest. Ja olen
rõõmus, et mul õnnestus temaga koos
töötada.
Virko Kolks, endine majandusteenistuse juht, priitahtlik pritsimees
Minu esimesed Arvoga seotud mälestused
on aastast 2003, kui ta oli volikogu liige
ja mina kogusin värske ametnikuna infot,
mida seni ühistranspordi valdkonnas tehtud. Arvo jagas meeleldi oma teadmisi ja
kogemusi. Järgneval perioodil suhtlesime
kõige rohkem Kurtna küla heakorra teemadel – kohaliku elaniku ja valdkonna asjatundjana ei jätnud olmeküsimused teda
kunagi ükskõikseks.
Ajast, kui Arvo vallavanemana jätkas,
meenub mitme suure projekti käivitamine,
olgu siis ühisveevärk või erinevad tee-ehitused. Vallavanemana oli Arvo tõsine
mees, kes väga nalja ei visanud. Samas, kes
teda lähemalt tundsid, need teadsid, et tihti
oli tal mõni hea ütlemine varuks, aga ta valis selleks aega ja kohta.
Meenuvad ühiselt korraldatud Saku kevadlaadad. Arvo õlul oli tihti kauplejate
müügiplatsidele paigutamine. Nii mõnigi
kaupmees tuli juba eelmisel õhtul ja asus
mõnele magusamale kohale. Juhtus, et
kui korraldajad kell 5 hommikul kohale

jõudsid, oli riidemüüja oma kauba juba lipuväljakule lahti pakkinud. Siis avaldusid
Arvo ladus suhtlemisoskus ja organisaatorivõimed – mõne hetkega olid isepäisel
kauplejal telgid-letid õigele alale kolitud.
Üks suuremaid koostegemisi oli Saku
vabatahtliku päästeseltsi asutamine ja arendamine. Valdkond polnud Arvole võõras.
Et aga vahepeal soiku jäänud tegevus uue
päästeseltsina ellu äratada, selles oli Arvo
panus hindamatu. Oleme koos käinud nii
tuld kustutamas kui ennetusüritusi tegemas,
oleme laatadel vabatahtlike päästjate tööd
tutvustanud ja koos päästeseltsi juhatuse
liikmed olnud. Kõike seda tegi ta kirega.
Arvo oli innukas vabatahtlike päästjate ja 2006 HOL-i suvepäevadel
abipolitseinike huvide eest seisja nii kohalikul kui riigi tasandil. Suuresti tema teene antud lubadused said alati täidetud.
on, et täna on Saku vallas olemas vabatahtArvo ei tõtanud midagi muutma uudsulikel põhinev siseturvalisuse võrgustik.
se tuhinas, vaid oli inimene, kes talitas alati
vanarahva tarkuse – üheksa korda mõõda,
Kaur Lohk, volikogu ja Lõviklubi liige üks kord lõika – järgi. Otsused sündisid
Meie esimene kokkupuude oli mõniküm- põhjaliku kaalumise tulemusel. Suures osas
mend aastat tagasi, kui Arvo oli vallava- tänu temale kasvas lasteaed-algkoolist lastenem. Meil tekkis väga hea kontakt ning just aed-põhikool, mille hoone renoveeriti igati
Arvo oli see, kes kutsus mind lionite hul- eesrindlikult ja tulevikku suunatult.
ka, tol ajal pisut salapärase auraga klubisArvo oli meie külas sõna otseses mõttes
se. Arvost sai klubis minu vader ja paljuski eestvedaja. Ta algatas külaplatsi rajamise,
õpetas just Arvo mulle lionismi inimlikke suures osas tänu temale valmis selle projekt
põhimõtteid, mis olid talle endale nii loo- ja said tehtud esimesed mullatööd. Ta seisis
muomased – heasoovlikkust, empaatiat, järjekindlalt hea, et Kurtna oleks igal valla
oskust abivajajaid väärikalt aidata. Ei olnud külade üritusel esindatud. Arvo ise ei puuklubiüritust, kus Arvo kätt külge ei pannud dunud ka üheltki ettevõtmiselt.
või nõuga juures polnud. Ta oli väärikas ja
Pärast külavanema ametist loobumist
suurepärane lion, Saku Lõviklubi jääb te- osales ta ikka oma tasakaalukal ja rahulimast igavesti puudust tundma.
kul moel külaseltsi tegemistes. Tema hooArvo oli ka mees, kes mind valla asjade- liv suhtumine ja huvi kodukoha käekäigu
le kätt külge panema kutsus. Esialgu võõ- vastu säilisid endistena. Praeguseks suveks
ristasin poliitikaga kaasas käivat kuvandit, võttis ta endale ülesande hoida korras
kuid just Arvo näitas, et kohalikku polii- Kurtna aiamaade veevärk. Veel juuni algutikat saab teha puhtalt, ausalt ja kogukon- ses parandas ta seal lekkivat torustikku.
nale kasulikult. Ta oli otsekohene mees ja
Arvo asutatud on Kurtna esimene korkeerutamist ei sallinud. Just paljuski tänu teriühistu, mida ta juhtis edukalt viimase
Arvole on tänane Saku kohalik poliitika ajani. Kui nõu küsiti, ei olnud kunagi kade
põhimõttekindel: asju aetakse kirega, kuid oma kogemusi jagama.
ausalt. Loodan, et suudame niisugust poliiArvo oli inimene, kes nägi n-ö suurt pilti
tilist kultuuri ka tulevikus säilitada!
ja mõtles tegutsedes alati tulevikule.
Head inimesed elavad meie seas edasi
meie mõtete ja tegude kaudu. Arvo jääb
igavesti meie hulka.
Terje Alev, Kurtna külaseltsi juhatuse
liige
Arvo meelest pidi Kurtnas ja kogu Saku
vallas kõik toimima nii, et oleks hea ja turvaline elada. Ta hoidis kõigel silma peal ja
oli alati toimuvaga kursis. Ta tegi palju ja
rääkis sellest, mida teha tuleks, vähe. Pigem
nägi, et mingi töö vajab tegemist või asi
ajamist, ning tegi selle ise suurema kärata
ja kiitust ootamata ära. Kui enda jõust ja
oskustest ei piisanud, siis korraldas, et saaks 2008 Hageri kihelkonna päeval Saku
tehtud. Tühjad sõnad Arvole ei meeldinud, valla eest võistlemas
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TEATED

Mis juhtus
Põhja päästekeskus
18.07 kell 13.37 toimus liiklusõnnetus Tallinn-Saku-Laagri
tee ja Tallinna ringtee juurdepääsutee ristmikul, kus vasakpöördel olnud sõiduauto
Nissan Micra, mida juhtis
50-aastane naine, põrkas kokku vastassuunast lähenenud
sõiduautoga Subaru XV, mida
juhtis 33-aastane mees. Nissanis viibinud 15- ja 16-aastane
neiu, Subaru juht ning Subarus viibinud 56- ja 28-aastane naine ning 3-aastane poiss
toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
22.07 kell 15.11 sõitis 73-aastane naine Tallinn-Rapla-Türi
maantee 21. kilomeetril sõiduautoga Opel Mokka vasakule vastu teepiiret. Juht toimetati
Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

naine sõitis sõiduautoga Škoda
Fabia tagant otsa ees liikunud
sõiduautole Honda Civic, mida
juhtis 67-aastane mees. Škoda
juht toimetati Põhja-Eesti
Regionaalhaiglasse.
20.08 kell 19.44 said päästjad
väljakutse Saku alevikku, kus
ühe elumaja hoovis põletati
prahti ja vana mööblit. Päästjad
kustutasid lõkke.

Saku PP
väljasõidud
4.08 kell 21.30
tulekahju
Metsanurme
külas väljaspool hooneid.
9.08 kell 15.52 tulekahju Rae
vallas Peetri alevikus maastikul.
8.08 kell 18.54 tulekahju hoones
Kohila vallas Aespa alevikus.

23.07 kell 18.14 põles 7.08 kell 21.33 tulekahju välTammemäe külas lõkkease jaspool hooneid Saku alevikus
ning selle all ka turbapinnas. Jaama tänaval.
Põleng kustutati.
6.08 kell 21.47 tulekahju hoo1.08 kell 13.56 toimus liiklus- nes Kohila alevikus.
õnnetus Saku-Laagri maantee
2. kilomeetril – 42-aastane mees 2.08 kell 15.20 abitus seisundis
sõitis sõidukiga Volkswagen nastik Tallinnas Nõmme linnaMultivan vasakule teelt väl- osas Edu tänaval.
ja vastu puud. Juht toimetati
Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. 1.08 kell 22.37 tulekahju prügikastis Saue vallas Alliku külas
8.08 lõi 21-aastane mees Saku Laagri-Harku kergliiklusteel.
alevikus 39-aastast meest.
Politseinikud pidasid ründaja 1.08 kell 14.05 liiklusõnnetus
Saku-Laagri mnt 1. km.
kinni.
15.08 kell 20.22 sõitis 29-aastane juhtimisõiguseta mees
sõiduautoga Audi A8 Kiisa
alevikus parklast väljudes
otsa 39-aastasele mehele.
Jalakäija toimetati Põhja-Eesti
Regionaalhaiglasse.

30.07 kell 21.17 tulekahju väljaspool hooneid Saku alevikus
Kalda tänaval.
29.07 kell 4.27 liiklusõnnetus Ääsmäel Tallinn-Pärnu
maanteel.

17.08 said päästjad väljakutse 27.07 kell 23.55 tulekahju välSakku – ühes korteris kõrbes jaspool hooneid Kiili vallas
Kangru alevikus.
pliidil toit.
20.08 kell 15.35 juhtus liiklus- 26.07 kell 20.15 ohu likviõnnetus Tallinna ringtee 24. deerimine Kasemetsa külas
kilomeetril, kus 28-aastane Väikemetsa põik tänavas.

Mida seenele või marjule
minnes meeles pidada
• Ärge mine kunagi seenele
või marjule üksi, vaid ikka
kellegagi koos.
• Teavita alati lähedasi, sõpru,
naabreid, kuhu plaanid minna ja millal tagasi tulla.

• Kui telefon näitab, et levi
ei ole, eemalda SIM-kaart.
Sellisel juhul otsib telefon
lähimat kõneoperaatorit.
• Võta metsa kaasa jooki ja
sööki.

• Riietu erksavärviliselt, vastavalt ilmale.

• Võta kaasa taskulamp ja
tikud.

• Võta kaasa laetud akuga
mobiiltelefon, pane see suletavasse taskusse või nööriga kaela, et see kaduma ei
läheks.

• Kui kasutad ravimeid, võta
need kaasa.

• Hätta jäädes kutsu abi
numbril 112. Selleks ei pea
olema kõneaega – hädaabinumbrile helistamine on
tasuta.

• Kui tahad puhata, istu lagedamasse kohta. Nii on otsijatel kergem sind leida.

• Jäta meelde metsa sisenemise koht.

Politsei- ja Piirivalveamet

SEPTEMBER 2020 EELK SAKU TOOMASE
KOGUDUSES
6.09 k 15 jumalateenistus ja lastekirik
13.09 k 15 noortejumalateenistus ja lastekirik
13.09 k 16.30 täiskogu koosolek
20.09 k 15 perejumalateenistus
27.09 k 15 jumalateenistus ja lastekirik
• Beebilaul alates 15.09 T k 10.30 (1-2a) ja 11.30 (0-1a) Saku
palvemajas, info ja reg ave.molster@eelk.ee, 5919 7902.
• Saku Gospel alustab 10.09 k 18, uued lauljad on teretulnud!
magne.molster@eelk.ee
• Leerikool alustab, info ja reg saku@eelk.ee, 5919 7802.
• Koguduse õpetaja Magne Mölster, 5919 7802, magne.molster@eelk.ee
Saku palvemaja, Tallinna mnt 8, Saku alevik ; saku.eelk.ee

Tallinna KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
tallinn
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Mälestame kallist naabrit

ARVOabikaasa
PÄRNISTET.

ARVOabikaasa
PÄRNISTET.

Need armsad, kellest äkki jäime ilma, on tegelikult alles meie sees:
nad on nii ligi, et ei torka silma nii nagu valgus tolmukübemes.
					/Leelo Tungal/

Siiras ja südamlik tänu kõigile, kes olid toeks ja
abiks meie armsa Arvo Pärniste ärasaatmisel.
				
Omaksed
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REKLAAM

Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust ja hindavad tervislikku seisukorda. Hinnad soodsad.
522 0321, www.arbormen.ee.
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.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Katuste ja fassaadide pesemine
ja värvimine. Tel 501 0834.
Kaevetööd miniekskavaatoriga.
Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.
Müüa toored küttepuud – lepp
42 €/rm, sanglepp 45 €/rm, saar
50€/rm, kask 55 €/rm. Metsakuiv okaspuu 48€/rm. Kogus
alates 7 rm, transport hinna
sees. Tel 5551 8498.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, aiamuld,
freesasfalt kohaleveoga. Hea

Professionaalne
ja kaasaegne
korstnapühkimisteenus
sinu eramule.
Tel 5600 4050
info@1korsten.ee
www.1korsten.ee
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läbivus ja manööverdusvõime.
Tel 507 9362.
Ostame igasuguseid ja igas olukorras seisma jäänud sõidukeid.
Kohapeal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumised: seisevauto@gmail.com või 5618 8671.
Hea majaomanik Saku vallas,
vastavalt projektile eramute
ÜVK-liitumised, geodeetilised
mõõtmised, kaevetööd miniekskavaatoriga ning puistematerjali
müük. 5850 4300.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399
3595.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689
0125, e-post kuldnoop@gmail.
com.
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com.

töid: puitkarkassmajad, kuurid,
katused, vundamendid, aiad,
terrassid, plaatimine, fassaadi ja
katuse survepesu ja värvimine,
parketi, looduskivi paigaldus,
ehitusjärgne koristus. Silvar, tel
5894 4537, ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
Pellet al 190.-/alus, kase RUF
brikett al 125.- alus, küttepuud
al 45.-/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! Tel 600 0136, 520
0093, www.puu24.ee.
Müüa puitbrikett 120€/960kg,turbabrikett 140€/840kg, pellet
premium 175€/tonn, kütteklotsid 110€/48kotti, tel.5170257
Pakun Saku alevikus akendepesu teenust. Eramajad/korterid.
Tel 5855 8078.
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Tänavakivide puhastus. 5624
1509, Andres.
Müüa garaaž Sakus Tiigi tn.
Hind 6500 eurot. Tel 5691 1950,
ainokan2@hot.ee.

Korstnapühkimisteenus. Tel
5333 0556, korstnahooldus.ee.

Müüa küttepuud 30–60 cm.
Toores segalehtpuu alates 45,
toores sanglepp alates 47 ja
kuiv segalehtpuu alates 57
eurot/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40
l võrgus 3,10. 504 2707.

Ehitusmehed teevad järgmisi

Müüme Eestis toodetud kvali-

Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega.
Kuiv lepp alates 50 €/rm,
sanglepp, lepp, kask, metsakuiv
okaspuu alates 41 €/rm.
Küsi hinda!
Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee

KÜTTEMATERJALID
Männiku tee 106b

Mob. 54 5698 58

Kask 40l - 3.50€
Lepp 40l - 3.10€
RUF puitbrikett 960kg HEA HIND - 120€
Kask konteineris 40cm toores 1.8m3 HEA HIND - 125€
Lepp konteineris 40cm toores 1.8m3 HEA HIND - 115€
Puitbrikett Kask Tume - 125€
Turbabrikett 840kg - 140€
Kuiv Lepp HEA HIND - 140€
Kuiv Kask HEA HIND - 160€

August 2020

MÜÜK

Alates 3. augustist 2020 asub
PRIA Harjumaa teenindusbüroo
Sakus ajutiselt uuel aadressil
Teaduse 6a, Saku.
Uute kohtumisteni!
Meeldivat koostööd soovides
PRIA

Rõivakauplusesse
RIIDEMARI
saabus müügile
uus valik kaupa.
Hinnad soodsad!

teetset puitbriketti(130€/960kg)
ja pelletit(190€/975kg). Tasuta
transport. Võimalik tellida ka
väikseid koguseid. Info: 5559
7572.
Müüa värske Eesti toidukartul
Laura. Pakitud 25 kg võrkkotti.
Hind 15 € kott. Saku vallas
transport tasuta. Tel 5343 0025.
Müüa võrgus kuivad kaminapuud lepp/kask. Saadaval 40 l
ja 60 l võrgus. Hind alates 2,80
€/võrk. Saku vallas transport
tasuta. Tel: 5343 0025.
Aita leida noorperele kodu Saku
alevikus. Kui tead kedagi, kes
soovib oma maja müüa, anna
palun teada tel 5192 4723 või
norbert@mail.ee.
Kui oled julge ja hea suhtleja,
siis see pakkumine on sulle!
Klienditugi OÜ otsib Saue kontorisse telefonimüügi assistente,
www.klienditugi.ee/staar.
Massöör Dmitri teeb tselluliidivastast, klassikalist ja toolimassaaži kas teie kodus või kontoris
Saku valla piires. Info 5680
3301.
Pakume osalise ajaga tööd Saku
Gümnaasiumis (Teaduse 1,
Saku) päevasele koristajale ja
õhtusele koristajale. Info: 529
2469.

Saku mõis otsib oma
kollektiivi

NÕUDEPESIJAT
Täpsem info
www.sakumois.ee
tel 522 6068

REKLAAM

KU
S A AS
IS
MÕ

4 videotundi ja
4 mõisatundi

5.09, 26.09,
17.10, 07.11

Väikeste
härrasmeeste
klubi
7–10-aastastele poistele

koolitaja

Ma i m u H i nt

125
eurot

m a i m u h i nt @ g m a i l . co m
KÄITUMISREEGLITE PÕHITÕED

LAUAKOMBED MÕISA RESTORANIS

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

17. A
UGUS
T - 6
. SEP
TEMB
ER
Pakkumised kehtivad 17.08- 06.09 või kuni kaupa jätkub!

OÜ Rocco võtab tööle:

-20%

(esimene kord 15.septembril)

Kell 10.30 väikelastele vanuses 1-2 aastat
Kell 11.30 beebidele vanuses 0-1 aastat
Ootame LapSi koos emmede või issidega
Laulame ja liigume tuntud eesti lastelaulude,
kristlike lastelaulude ja rahvaviiside saatel.

info: ave - tel. 59197902 või e-mail ave.molster@eelk.ee
Beebilaul
toimub
Saku
palvemajas,
aadressil
Tallinna mnt. 8, 2.korrus
Info: Ave
– tel
5919
7902, e-post
ave.molster@eelk.ee.

TaSuTa!

beebilaul igal teisipäeval

OLEd
OOdaTud!

EELK Saku Toomase koguduses toimub

-30%

Kell 10.30 väikelastele vanuses 1-2 aastat
Kell 11.30 beebidele vanuses 0-1 aastat
Ootame LapSi koos emmede või issidega
Laulame ja liigume tuntud eesti lastelaulude,
kristlike lastelaulude ja rahvaviiside saatel.

info: ave - tel. 59197902 või e-mail ave.molster@eelk.ee
Beebilaul toimub Saku palvemajas, aadressil Tallinna mnt. 8, 2.korrus

EELK Saku Toomase koguduses toimub

beebilaul igal teisipäeval
(esimene kord 15.septembril)

Kell 10.30 väikelastele vanuses 1-2 aastat
Kell 11.30 beebidele vanuses 0-1 aastat
Ootame LapSi koos emmede või issidega
Laulame ja liigume tuntud eesti lastelaulude,
kristlike lastelaulude ja rahvaviiside saatel.

info: ave - tel. 59197902 või e-mail ave.molster@eelk.ee
Beebilaul toimub Saku palvemajas, aadressil Tallinna mnt. 8, 2.korrus

28.08- 30.08

04.09- 06.09

Kooli paberikaubad

Teksapüksid

ja lisaks palju teisi pakkumisi!
www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

OLEd
OOdaTud!

(esimene kord 15.septembril)

-20%

-20%

TaSuTa!

EELK Saku Toomase koguduses toimub

beebilaul igal teisipäeval

TaSuTa!

Beebilaul toimub Saku palvemajas Tallinna mnt 8, II korrus.

21.08- 23.08
Kirjutus-ja joonistusvahendid,
pinalid

Laste sukkpüksid
Bellissima

OLEd
OOdaTud!

Beebilaul Beebilaul Beebilaul

müüa-kassapidaja
ja
köögi abitöölise

Info ja tellimine
Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

51 36 999
info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

RUF PUITBRIKETT ÜMAR PUITBRIKETT PELLET
ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi
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Mida teha oma kodus, külas ja kogukonnas, et kriis ei saabuks
ootamatult?

10. oktoobril kell 10-17 Küla Villas, Kajamaal
ÕPITUBA

KUIDAS HALLATA OHUOLUKORDI OMA
KOGUKONNAS?
Registreeruge osalema:
turvalinesaku@gmail.com hiljemalt 25. septembril .
Jälgige täpsemat infot Facebook’i lehel Turvaline Saku
ja küsige julgelt lisateavet

EELKOOL OOTAB LAPSI
Esmaspäeviti kell 16:00-18:30
Saku, Teaduse 1 (Gümnaasiumi maja), ruum 221

Õppeained ja loovus on põimitud
looduse ja pärimuse teemadega.
Esimene tund 07.09.20
Info ja registreerimine telefonil 55603475

07.september alates 10.00
SAKU PÄEVAKESKUSES
Etteregistreerimine
Tel. 5323 2454
*kuivasilmatest

*silmarõhu mõõtmine

*optilised päikeseprillid

August 2020
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VABA AEG

Kuhu minna
• 29.08 kell 18 muuseumi- ja muinastulede öö „Öös on aega“
Metsanurme külakeskuses.
• 30.08 kell 15 Saku Õllemiil Saku
suusamaja juures
• 1.09 kell 10 korraldab Saku
Diabeetikute Selts laste tuleohutuse koolituse koos nukuteatri

Saku-Männiku krossirajal.
Triibik etendusega „Memme kä• 17.09 kell 17 Porter Racingu laspikud“ lasteaias Terake.
te rattasarja maastikurattavõist• 3.09 kell 17 Porter Racingu
lus Saku valgustatud terviserajal
laste rattasarja maastikurattavõistlus Saku rabametsa suusa • 24.09 kell 19 Jääääre sügistuur
Saku mõisas.
ja- metsarajal
• 6.09 kell 9.30 Saku laste mitme- • 28.09 kell 11 Saku Diabeetikute
Seltsi
koolitus
dementsuvõistlus Saku koolistaadionil.
sest ning mälutreening Anu
• 11.09 kell 16 Kiisa noortekeskuses
Jonuksiga Saku Gümnaasiumi
koolialguse pidu. Esineb Stefan.
saalis (Teaduse 1).
• 13.09 kell 12 Saku Off-Road,
motovõistlus Männiku metsas

Ristsõna
Juulikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla logoga tassi – Aino Vahter. Auhinna kättesaamiseks helistada tööpäevadel vallavalitsuse
telefonil 671 2431.

Juulikuu ristsõna õige vastus: SPORTLANE.
Augusti ristsõna vastused palume saata 15. septembriks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

Pealtvaatajatele
TASUTA!

SAKU
OFF-ROAD
VEENDU, ET SINU AUTO ON TALVEKS VALMIS!
- akutest
- pidurivedeliku kontroll
- jahutusvedeliku kontroll
- rehvide kontroll
- valgustuse kontroll

13.09.2020
SOOLODE
START KELL 12:00
QUAD, ATV, KÜLGKORVIDE
START KELL 15:00
Saku-Männiku krossiraja koordinaadid:
59.3320817/24.6825739 (Google Maps)

Registreerimine
ja info msport.ee

AINULT 15€

Sügisel meilt ostetud talverehvidele vahetus tasuta!

KÜSI PAKKUMIST!

tel: 686 5258
mob: 50 120 75
info@sakuautokeskus.ee
Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald

Teie soovid, tehtud meie kätega !
Küsi pakkumist!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Majade ehitamine ja renoveerimine.
Katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd.
Korterite, vannitubade remont.

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

Aadress:
Juubelitammede tee 15, Saku
Telefonid:
671 2435, 671 2425

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

Tellimine mujale toimetusest

671
2425 Sõnumid
August 2020 tel
Saku
e-post ss@sakuvald.ee
Trükk: OÜ Rebellis
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ISSN 2382-6789

Palju õnne!

Saku valla peredesse

sündinud lapsed
SANDER PIBERMAN
THEO HELLESTE
STAN ZUTS
BOGDAN KUTKIN
JETTE OTS
SIA PIHLAKAS
REELI PARTS

Mälestame lahkunud
elanikke
HEINO VÄLJAOTS
TOOMAS MÄLBERG
KALLE VELLESTE
ARVO PÄRNISTE
JAAK PÕLLUSTE
ANDERO SAFRONOV

MARGUS TAMMIK
ANTS KIISA
RAIVO TAMMIS
EVI OJALA
AINO PUKK

SEPTEMBER
NOORTEKESKUSES
SAKU

KIISA

Pargi 27, Saku
E-R 13-19

Kurtna tee 8, Kiisa
E-R 14-19

02.09

09.09

lauamängupäev

filmiõhtu

16.09

14.09

meisterdamine

koolibingo

23.09

23.09

mälumängu turniir

Nuusutamise viktoriin

29.09

KÖÖGINURK KOLMAPÄEVITI ja
liikumisring neljapäeviti
ALATES OKTOOBRIST

11.09
KOOLIALGUSPIDU
KIISAL

Saku Valla Noortekeskus
Saku Valla Noortekeskus - Kiisa noortekeskus

Saku_Valla_Noortekeskus
www.sakuvallanoortekeskus.ee

Saku Sõnumid

KÕHUTANTS

Eebeniga

2020/2021
Saku huvikeskuses
E, K kl 20.00
Kõigile huvilistele
Alates 7.09

KÖÖGINURK
NELJAPÄEVITI ALATES 17.09

hama helmed
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Tundidesse on oodatud neiud, naised ja daamid
sõ
sõltumata kehakujust ja füüsilisest vormist.
Eelnev tantsukogemus pole oluline.
Proovitund on tasuta!
Info ja registreerimine:
eeben.space/tunnid
5064450

