Saku
v a l d

~
SAKU SONUMID
www.sakuvald.ee

Saku põhikooli
arhitektuurivõistluse
võidutöö
Aiandus seob ja
elavdab kogukonda
Oluline info
Saku vallavolikogu
valimistest

Nr 8 (475) tasuta

Saku valla leht

Lk

Lk

Lk

1. augustil elas saku vallas 11 026 inimest

2

12
13

Keit Fomotškin –
Saku kooli uus juht

Lk

11

2

SAKU SÕNUMID

august

2021

Saku põhikooli arhitektuurivõistluse võitis „Täpp“
INNA MIKLI

S

aku vallas elanike hulk kasvab, ka
lapsi on järjest rohkem ning Saku
Gümnaasium kipub õpilastele
kitsaks jääma. Valla juhtidel on plaan
ehitada Sakku uus õppeasutus – põhikool, mis peaks uksed avama juba kahe
aasta pärast ehk 2023. aasta sügisel. Uus
tarkusetempel tuleb kiriku vastu SakuTõdva tee, Tallinn-Saku-Laagri tee
ja Saku teaduslinnaku vahelisele alale
ja see ehitatakse kahes etapis: alguses
valmivad ruumid 672 õpilasele ja seejärel tehakse mõne aasta pärast juurde
ehitus, et mahuks veel 456 last. Lisaks
koolimajale rajatakse ka spordihoone,
kergejõustikustaadion ja jahutusega jääväljak, kus õppetöö ajal on kehalise kasvatuse tunnid, õhtuti ja puhkepäevadel
aga treeningud. Välirajatised on plaanis
ehitada multifunktsionaalsetena, et seal
saaks ka kontserte ja vabaõhuüritusi
korraldada.
Et uus õppekompleks saaks parima
projekti ning tuleks stiilne, omanäoline,
kaasaegne, funktsionaalne, energiasäästlik ja lapsesõbralik, korraldas vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga
arhitektuurikonkursi. Võistlusülesande
ehk tingimused, millele riigihankel
„Saku põhikooli arhitektuurivõistlus“
osalevad tööd vastama peavad, koostas
vallaarhitekt Leho Vilu, nõustas arhitekt
Toomas Paaver. Osalejatel tuli esitada
terviklik kontseptsioon, projekteerida
hooned ja välirajatised ning logistilised
lahendused.
Võitjad
Tähtajaks, 27. maiks, laekus arhitektuurivõistlusele kümme tööd, millest
tingimustele vastas üheksa. Seejärel hindas võistlustöid 8-liikmeline žürii: abivallavanem Tanel Ots (žürii esimees);
volikogu esimees Tiit Vahenõmm; volikogu hariduskomisjoni esimees Merike
Sisask; Eesti Arhitektide Liidu volitatud arhitekt-ekspert, tase 8, Tõnu Laigu;
volitatud arhitektid, tase 7, Hannes
Niineväli ja Martin Melioranski; volitatud sisearhitekt, tase 7, Ursula Sõber;
volitatud
maastikuarhitekt-ekspert,
tase 8, Kerttu Kõll. Konkursi võitis Salto

Arhitektuuribüroo OÜ projekt „Täpp“,
võidutöö autorid on Maarja Kask, Ralf
Lõoke ja Martin McLean. I preemia
pälvinud parim töö saab auhinnaks
12 000 eurot, kuid mis peamine – just
võidukavandi põhjal rajatakse uus kool.
• II preemia, 10 000 eurot, sai Arhitekt
Must OÜ „Maastik maja“, mille
autorid on Mari Rass, Ott Alver,
Alvin Järving, Lill Volmer, kaasa töötas ka Anete Samelselg.
• III preemia, 8000 eurot, pälvis Sweco
Projekt ASi „Linnak“, töö autorid
on Sander Paling, Karina Niinepuu,
Ahti Kooskora, Romet Virkus.
• Ergutuspreemiad, kumbki 4000
eurot, said Nikita Atikin OÜ „Sak“
(Eva Kedelauk, Kristel Niisuke) ja
Innopolis Insenerid OÜ „Õuekool“
(Ljudmilla
Georgijeva,
Mae
Köömnemägi).
Kõigi konkursil osalenud töödega saab
tutvuda kodulehel www.sakuvald.ee.
Kuidas žürii hindas
Võistlustöid hinnanud komisjoni
juht, abivallavanem Tanel Ots rääkis,
et žürii liikmed tutvusid kõigepealt
konkursil osalenud töödega igaüks iseseisvalt: vaatasid pilte-skeeme-jooniseid, lugesid seletuskirju ning võrdlesid neid omavahel ja lähteülesandega.
Ning muidugi mõtlesid, milline maja
Sakku kõige paremini sobiks: uus kool
on väga nähtaval kohal, sellest tuleb üks
Saku maamärk, kuid see peab olema ka
funktsionaalne ning õpilastele kodune
ja mugav. Kui suur töö tehtud, said žürii
liikmed kokku. Nad kaalusid kõikide
konkursil osalenud kavandite – neid
oli kokku üheksa – tugevad ja nõrgad
küljed põhjalikult läbi, igaüks ütles oma
arvamuse. Seejärel hakati välistama,
kuid seda ei tehtud sugugi kergekäeli
selt. Põhjaliku ja erapooletu arutelu
tulemusena eristusid päris selgelt kolm
paremat tööd. Need kaaluti uuesti üksipulgi läbi. Siis jäi sõelale kaks kavandit,
mille vahel valiti: komisjoni liikmed
hääletasid. „See oli üks väga pikk päev.

Nagu paavsti valimine – lõpuks pidi
võitja selguma,“ võrdles žürii esimees.
Arhitektuurivõistluste
korraldamine tasub end ära – nii saab tõesti hea
projekti. Laekus päris mitu head tööd,
millest saaks suurepärased koolimajad,
žüriil oli, mille hulgast valida. Konkursi
ainuke miinus oli, et see võttis aega.
Põhikooli arhitektuurivõistlus oli esimene konkurss, mis korraldati koostöös
Eesti Arhitektide Liiduga. Ka see tasus
end ära. „Konkursiga kujundasime üht
märkimisväärset tükki meie avalikust
ruumist. Tellija ei saa end kunagi liiga
targaks pidada, ikka tuleb professionaale kuulata,“ ütleb Tanel Ots.
Miks just „Täpp“?
Žürii töös osalenud vallavolikogu
esimees Tiit Vahenõmm räägib, et võidutöö „Täpp“ kõnetas teda esmavaates
kui hea sidus element, mis annab edeva
aktsendi aleviku keskteljel paikneva
kiriku ja õlletehase vahelisele alale.
„Projekti teevad eriliseks sissepääsu
juures olev õueaatrium ning võimla paigutamine hoone sisse. See uudne mõte
annab õpilastele otsevaate koolikoridorist spordisaali ning vast jääb tänu sellele nii mõnegi nutitelefoni koormus
väiksemaks. Praktilises võtmes pean
oluliseks hoolikalt läbimõeldud võimalust ehitada õppekorpus kahes etapis
minimaalsete kulutustega,“ ütleb Tiit
Vahenõmm.
Võistlustöid hinnanud volikogu liige
Merike Sisask tunnistab, et „Täpp“ on
konkursil osalenud kavandite hulgas
tema lemmik. Võidutöö on sümpaatne,
sest sulandub loomulikult olemas
olevasse maastikureljeefi ja on lapse
sõbralik. „Koolimajale on planeeritud
suur sisehoov ning kogu õuesõpe on
maanteest eraldatud. Huvitav lahendus
on spordihoone paigutamine maja keskele, mitte eraldi plokki. Kiitust väärib
ka lai katusealune õueala, mis ühendab
koolihoone muu avaliku ruumiga ning
kavandatava gümnaasiumist kirikuni
kulgeva promenaadiga,“ kiidab Merike
Sisask „Täpi“ tugevaid külgi ning tunnistab, et vähem on selle kavandi puhul

SAKU SÕNUMID

august 2021

Asendiplaan

Arhitektid Ralf Lõoke ja Maarja Kask oma võidutöö ees.
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Klasside paiknemine, spordihoone keskel
läbi mõeldud spordiplatside ning parklate liigendatus. „Ilmselt sai võidu
puhul üheks otsustavaks argumendiks,
et on hästi välja toodud, kuidas eelarve
vahendite nappuse korral hoone kahes
etapis nii ehitada, et pärast esimese
etapi valmimist ei mõjuks maja pooleli
olevana,“ räägib Merike Sisask.
Žürii esimees Tanel Ots on võidutööga väga rahul. Kõige enam kiidab ta
koolihoonet ümbritsevat katusealust,
mis on nagu promenaadi laiendus,
sinna saab vihma ja päikese eest peitu
põigata. Ta loodab, et kooli õuealal korraldatakse tulevikus nii suuri kui väikesi
üritusi, et koolist saab üks kogukonna
kooskäimise koht.

Vallavalitsuse arhitekt Leho Vilu
arvab, et võidutöö on väga eriline ja
omanäoline, arhitektid on leidnud
julge, huvitava ja eristuva lahenduse.
„Spordisaal on peidetud ühe tervikliku
hoone sisse, koolimaja on läbi vari
katusega ümbritsetud õueala seotud
orgaaniliselt promenaadi- ja välispordi
aladega ehk avaliku ruumiga, nii et
kooli
hoonest saab kogukonna jaoks
avatud toimiv keskus nii vormilt kui ka
sisult,“ iseloomustab Saku valla arhitekt.
„Täpi“ autorid on suutnud maastiku reljeefi huvitavalt ära kasutada: sisehoov on
mõnusa kaldega, väliskülg tõuseb terve
korruse jagu ning seetõttu on ringi
kujulisel õuealal hea üritusi korraldada.

Leho Vilu toob ühe tugevusena välja,
et võidutöö puhul on koolimaja peasissepääs sisehoovi poole, magistraalteed jäävad hoone taha. „Laste jaoks
on niisugune koolimaja ohutum,“ ütleb
vallavalitsuse arhitekt. Ta tõstab esile ka
seda, et võidutöö autorid on mõelnud
jalgratastega liikujatele ja projekteerinud rattaparklad.
Salto arhitektid konkursist ja oma
kavandist
Maarja Kask ja Ralf Lõoke tunnistasid, et konkursil osalema innustas neid tulevast koolimaja ümbritsev
keskkond: läheduses olev mõisapark
ning Valve Pormeistri loodud hooned
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Sisevaade
naabruses. Kuid arhitektide jaoks oli
inspireeriv ka tulevase koolimaja krundi
reljeef.
„Arhitektuurse lahenduse eesmärgiks oli luua meeldejääva karakteriga
hoone, mis lisaks peamise funktsiooni
täitmisele oleks erineva vanusega elanike
gruppidele atraktiivne kogunemiskoht
ning nii spordi- kui kultuuri
ürituste
ruumiline lähtepunkt,“ iseloomustavad
autorid oma võidutööd.
„Seetõttu on Saku põhikool koos
spordihoonega rõhutatult avatud keskuse, arhitektuurselt väärtuslike ajalooliste teadusasutuste ja gümnaasiumi
suunas. Hoone välimus on lihtne ja
rahulik, ruumilise iseloomu annab
krundi reljeef, mis tõuseb ja langeb
piki fassaade. Ristmiku pool on hoone

suletum ning varjub maantee poolt
tiheda puudesalu taha.“
Mis kavandit kõige enam iseloomustab, mis teeb „Täpist“ „Täpi“?
„Õppekvartali keskel on märgilise
kujuga ümmargune aed, mis loob põhikooli lastele selgepiirilise ja hoomatava
õuekeskkonna, mille puhul on tagatud
ka teatav privaatsus ja kontrollitavus.
Aeda ümbritsev varikatus tekitab kontsentreeritud
linnaväljakufragmendi,
mis on delikaatselt markeeritud kui
kooli mõjusfääri jääv avalik linnaruum.
Aeda avanevad nii kooli avalik ala kui
väliauditoorium. Ringväljak on sobilik
lisaks kooliüritustele ka kõikvõimalike
kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks,“ kirjeldavad arhitektid ja lisavad, et ühiskasutuses olev kooliruum on

Koolihoonet ümbritsev katusealune laiendab promenaadi

5
paigutatud tsentraalselt klassiplokkide
vahele. Moodustub keskne aatrium, mis
loob sujuvad ühendused hoone eri külgede vahel. Aatriumi proportsioon on
valitud selline, et ruumi piisav sügavus
võimaldab maksimaalset aknapinda ja
vaadet aia poole, ilma et energiatõhusus
väheneks.
Sisemise avaliku ala olemus tuleneb väljakuruumist, kus domineerivaks
materjaliks on puit. Moodustub tugev
seos kooli keskse platsi ja seda ümbritseva avaliku siseruumi vahel.
Küsimusele, kas nad on „Täpi“ üle
uhked, lubavad arhitektid vastata siis,
kui koolikompleks valmis: „Hetkel on
tegu protsessi algusega, on esialgne
ideekavand. Aga oleme lootusrikkad, et
meil on piisavalt tugev algidee, millest
lähtudes suudame dialoogis valla esindajatega nihutada selle hoonega Eesti
õppekeskkondade kvaliteeditaset jälle
natuke edasi,“ räägivad arhitektid.
Võidutöö autorid on mitmeid kooli
maju projekteerinud ning ütlevad, et
haridusasutuste loomine on neile oluline: „Koolimaja projekteerides saad
aru, mille nimel pingutad. See on võimalus teha suurt asja.“
Vallajuhid said võitjatega kokku
5. augustil kohtusid Saku valla
vanem Marti Rehemaa ja abivallavanem Tanel Ots põhikooli arhitektuuri
konkursil I preemia saanud Salto
Arhitektuuribüroo OÜ arhitektide
Maarja Kase ja Ralf Lõokesega. Valla
juhid õnnitlesid võitjaid, kinkisid neile
Saku valla meeneid ning tutvustasid
vallamaja. Valla arhitekt-planeerija Silver
Riisalo näitas külalistele Saku keskusala
ideekonkursile laekunud töid.
Seejärel rääkis arhitektuurivõistluse
žürii esimees Tanel Ots, kuidas töid
hinnati ja miks just „Täpp“ parimaks
tunnistati. Maarja Kask ja Ralf Lõoke
tutvustasid oma võistlustööd, kõnelesid,
millisena nad uut õppekompleksi näevad. Räägiti ka Salto tööde ajagraafikust ja arutati projekteerimise lepingu
sõlmimise tingimusi.
Töökohtumisel osalesid Saku Valla
valitsuse arhitekt-projekteerija Silver
Riisalo ja ehitusinsener Igor Gerasenkov
ning Salto Arhitektuuribüroo OÜ projekteerimise projektijuht Jaan Aru.
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Vallavalitsuse istungid
ANNIKA KUBJA

30. juunil
• MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme anti luba korraldada 4. juulil
Saustinõmmel Tallinna MV ratta
orienteerumises.
• Restate Property Developers OÜ-le
anti õigus paigaldada 29. juunist kuni
31. detsembrini 2021 kaks 15 m2
pindalaga tugialusel reklaami Jälgimäe
külas Lepatriinu 4 kinnistule.
•
6. juulil
• Saku valla investeeringute finantseerimise laenupakkumistes tehti ettepanek tunnistada edukaks kõige väiksema intressimarginaaliga Swedbank
ASi pakkumus.
• Kooskõlastati Kurtna Kooli direktori
ettepanek tõsta kooli psühholoogi
koormust.
• Otsustati Kurtna Kooli ning lasteaedade Terake ja Päikesekild lasteaiarühmade piirarvu suurendamine
2021/2022. õppeaastaks.
• AS Saku Maja kasuks koormati isikliku kasutusõigusega vallale kuuluv
kinnistu Kiisa alevikus Kurtna tee 2
ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitorustike (ÜVK) väljaehitamiseks.
• MTÜle Seiklushunt anti luba korraldada 11. juulil Vägilase jooks Männiku
külas Valdeku karjääri piirkonnas.
• Määrati matusetoetus.
• Raske liikumispuudega isikule anti
kasutada sotsiaaleluruum.
• Anti
projekteerimistingimused
detailplaneeringu tingimuste täpsus
tamiseks Tõdva külas Urva tee 6;
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Metsanurme külas Kuresoo
tee 50, üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks Kirdalu
külas Väike-Kõrgemaa ning Kajamaa
külas Sooraua ja Kuivjärve kinnistul; katlamaja ja sellega seonduvate

•
•
•
•

tehnorajatiste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks Kurtna külas
Tiigi tn 3, Tiigi tänav ja Tiigi tn 5.
Anti põhimõtteline nõusolek Nirgi
maaüksusele
Siluri-Ordoviitsiumi
puurkaevu rajamiseks.
Ajutiselt vabastati korraldatud jäätmeveost kaks kinnistut.
Nõustuti Kasemetsa külas Kiipsu tee
9 ja Kiipsu tee 11 piiride muutmisega.
Seati sundvaldus Saue külas Kanama
tee 9 kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks.

•
27. juulil
• Arutati tiheasustusala laiendamist
Tänassilmas, omapuhastite rajamist
Männiku külas ning Livilla OÜ
pankrotimenetluse hetkeseisu.
• Anti avaliku ürituse korraldamise
load OÜle Fabritseeritud Aktid
Kurtna külas toimuva ürituse „väga
KUUT fest“ korraldamiseks ning
MTÜle Spordiklubi Porter Racing
Saku rabametsa terviseradadel ja
selle ümbrusesse jäävatel metsaradadel maastikuratta võistlussarja Skoda
MTB Kolmapäevakud Saku osavõistluse korraldamiseks.
• Kinnitati vallavara, sõiduauto Ford
Transit Tourneo, võõrandamise tingimused avaliku enampakkumise korras elektroonilise oksjonina.
• Sotsiaaltoetuste määrade korda lisati
koduse lapse toetus 140 eurot.
• Otsustati kompenseerida raske puudega lapse tegevusteraapia ja füsio
teraapia.
• Määrati täiendav matusetoetus.
• Anti õigused reklaami paigaldami
seks: Eesti Hobikrossiklubi MTÜle
1.-14. augustil kaks reklaami
Saku alevikus Lepiku haljaku ja
Põik tn 12 kinnistule; Saku Valla
Kultuurikeskusele 26. juulist 22.
augustini kaks reklaamtreilerit Saku

•

•

•
•
•

•

•

2021

Spordikompleksi ja Kooli tee 2a
kinnistule; Colliers International
Advisors OÜle 4. juunist 31. detsembrini kaks reklaami Jälgimäe
külas Ussiaugu kinnistule.
Anti projekteerimistingimused aiamaja laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks Kiisa alevikus Kopra
tn 15 ning Roobuka külas Astra tee
20, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Tagadi külas
Uustarva kinnistul, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Hange tee 24, Roobuka külas
Soonurme tee 6 ja Metsanurme
külas Vesiheina tee 4 ning elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks
Kajamaa külas Välja-Karu, KaruVälja ja Vana-Karu, Männiku külas
ja Männiku tee 145, Sakus Tallinna
mnt 2, Juubelitammede tee 2 ja 4,
Saku mõisapark, Saku staadion ja
Saku alajaam.
Rahuldati Roobuka küla Okka tee
7, Heki tee 4 ja Heki tee 6 naaberkinnistute omanike vaie ja täpsustati
projekteerimistingimusi.
Anti põhimõtteline nõusolek Muri
mäe tee 4a maaüksusele Siluri-Ordo
viitsiumi puurkaevu rajamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga
liitumisest kolm kinnistut.
Seati sundvaldused Saku valla kinnistutele Elektrilevi OÜ kasuks:
Rahula külas Atiku teel maakaabelliini ja jaotus
kilbi ehitamiseks ning
Metsanurme külas Kasemetsa teel
ja Kasemetsa külas Käokõrva teel
maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks.
Seati sundvaldus Saku valla kinnistule
Tänassilma külas Valdmäe tänaval
Adven Eesti AS kasuks gaasitorustiku
kaitsevööndis selle talumiseks, sihipäraseks kasutamiseks ning kõikide
tööde teostamiseks, mis on vajalikud
avaliku teenuse tagamise eesmärgil.
Määrati Roobuka külas asuva
Tiigiserva katastriüksuse jagamise

o lu l i s e d n u m b r i d
Hädaabinumber

(kiirabi, pääste, politsei)

Perearsti nõuandeliin

112

Piirkonnapolitseinik

5887 1994

1220

Noorsoopolitseinik
Volitatud loomaarst

5855 7455
504 1060

Vastuvõtt kokkuleppel
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tulemusel koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Anti nõusolekud Jälgimäe külas
Tammiku ja Rahula külas UusAaviku katastriüksuse jagamiseks
ning Saku alevikus Kirsi tn 9, Kirsi tn
13 ja Kirsi tn 11 piiride muutmiseks.
• Otsustati tagastada OÜle Expolio
enam tasutud riigilõiv.
3. augustil
• Saadi esmane ülevaade Saku valla
elanike rahulolu-uuringust.
• Eraldati Saku valla 2021. aasta eelarvest vastavalt huvihariduse ja huvitegevuse kavale toetus järgnevatele
projektidele:
- „Saku valla koolinoorte petank“, Eesti
Petanque’i Klubide Liit, 3965 eurot;
- „Laste keraamikaring + erivajadustega laste grupp“, OÜ Artemest,
5800 eurot;
- „Mood & õmblemine – disainmõtlemine“, Fabritseeritud Aktid OÜ,
4815 eurot;
- „Minu esimene ettevõte teoorias ja
praktikas“, Fabritseeritud Aktid OÜ,
4738 eurot;
- „Robootika huviring I ja II kooli
astmele“, MTÜ Nukutuba, 14 500
eurot;
- „Loomering Õitse 2. õppeaasta“, OÜ
Fitful, 6192 eurot;
- „Keraamikakursus noortele“, Roosid ja Okkad OÜ, 3700 eurot;
- „Taekwondo Saku valda“, MTÜ Saue
Taekwondoklubi, 6500 eurot;
- „Loodus- ja loovusring“, Udum OÜ,
5100 eurot;
- „Käsitöö- ja meisterdamisring
Kajamaa Kooli lastele“, Velital OÜ,
2501 eurot.
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• Kompenseeritakse raske puudega
lapsele toetav logopeediline teenus.
• MTÜ-le Saku Sporting anti luba
korraldada 8.08 Saku murustaadionil
jalgpallifestival.
• Kapa Events MTÜ-le anti õigus
paigaldada 3.–23.08 reklaam Saku
alevikus Tallinna mnt 10 piirdeaiale.
• Koormati isikliku kasutusõigusega
Elering ASi kasuks vallale kuuluv
Teetammi kinnistu Saku alevikus, et
ehitada ja omada kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud tehnorajatist
ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud tehnorajatise ehitamiseks.
• AS Saku Maja kasuks seati sundvaldus Saku vallas asuvale reformimata
maale Roobuka külas 14 m pikkuses
veetorustiku ehitamiseks.
10. augustil
• Saadi ülevaade augustis toimunud
kuue komisjoni koosolekutest.
• Saku Valla Kultuurikeskusele anti
luba korraldada 19.08–21.08 Saku
mõisa pargis festival Sack von Sound.
• Saku Lions Klubi MTÜ-le anti
luba 19.08–21.08 festivalil Sack von
Sound Food Fest alal toitlustamise
korraldamiseks.
• Eesti Hobikrossiklubi MTÜle anti
luba korraldada Saku-Männiku
motokrossirajal spordiüritus „Eesti
Liivakuningas 2021“.
• Hüvitati lapse ravi- ja abivahendite
kulu ning eraldati valla järelhooldusteenusel noorele toetus isikliku eluruumi soetamiseks.
• Anti põhimõtteline nõusolek Kaeravälja maaüksusele Siluri-Ordoviit
siumi puurkaevu rajamiseks.
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PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Saku Vallavalitsusele on esitatud
projekteerimistingimuste
taotlus – detailplaneeringu olemasolul
tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Tänassilma külas
Tänassilma tee 19 (katastritunnus
71801:001:1038) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
13.09.2007 otsusega nr 91 kehtestatud Tänassilma tee 11 kuni
Tänassilma tee 33 ja lähiala detailplaneeringu alal asuva krundiga
pos 9. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 31.08.2021 kuni 14.09.2021
korraldame projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas
( Juubelitammede tee 15, Saku alevik)
ning valla kodulehel avaliku välja
paneku. Projekteerimistingimustega
täpsustatakse krundi kasutamise
sihtotstarvete osakaalu, hoonestusala
ulatust ning ehitise kõrgust.
Avaliku väljapaneku jooksul on
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi
võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada
eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid
ja põhjendatud vastuväiteid.
ttp://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul
abihoone-garaaži ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Roobuka külas
Metsanurga põik 1 (katastritunnus
71814:001:0432) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
15.09.2005 otsusega nr 103 kehtestatud Metsanurga kinnistu detail
planeeringu alal asuva krundiga

pos 23. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1
tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 31.08.2021 kuni 14.09.2021
korraldame projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas
( Juubelitammede tee 15, Saku alevik)
ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala ulatust ning

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.
http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine
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Arenguseminaril kõneldi tehtust ja arutati tulevikuplaane
INNA MIKLI

Vallavalitsuse esindajad, volikogu ja
volikogu komisjonide liikmed ning hallatavate asutuste juhid said 11. augustil
kokku arenguseminaril, et rääkida viimase aja tegemistest ja edasistest plaanidest.
Vallavanem Marti Rehemaa ja vallavalitsuse finantsteenistuse juht Randar
Lohu andsid ülevaate, kuidas viimasel
aastal arengukava on täidetud ja millele
rahalisi vahendeid kulutatud. Selgus, et
Saku valla rahaline seis on hea.
Liis Grünberg tutvustas Turuuurin
gute ASi poolt elanike seas 20.
maist 10. juunini läbi viidud rahuloluuuringu tulemusi. Saku valla inimesed
on oma elukeskkonna ja siin pakutavate
teenustega keskmisest rahulolevamad,
kuid erinevused eri külade ja alevike
elanike arvamuses on olemas. Lähiajal
saab uuringu tulemusi vaadata ka valla
kodulehel www.sakuvald.ee.
Karl Annus ja Ats Aasmaa tutvustasid veebilehte minuomavalitsus.fin.ee.
Vallavalitsuse arhitekt-planeerija Silver Riisalo ja vallavanem Marti Rehe
maa rääkisid Saku keskusala visioonivõistlusest, näitasid ja kommenteerisid

laekunud töid, juhtisid tähelepanu huvitavamatele ideedele. Vallavalitsuse arhitekt Leho Vilu ja abivallavanem Tanel
Ots tutvustasid Saku põhikooli arhitektuurikonkursi tulemusi: iseloomus
tasid lühidalt võistlustöid ja näitasid
nende pilte-jooniseid. Põhjalikumalt

peatusid nad konkursi võitnud Salto
Arhitektuuribüroo kavandil „Täpp“.
Töise päeva lõpetas meelelahutuslik
teadusetendus, mille käigus seminaril
osalejad kogesid põnevaid mälu, taju ja
mõtlemist puudutavaid psühholoogilisi
katseid.

Liis Grünberg tutvustas rahulolu-uuringu tulemusi.

Osalejad mõtlesid kaasa, esitasid küsimusi, argumenteerisid. Fotod: Inna Mikli
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Väike sõber

to i m e ta j a v e e r g

P

isike himaalaja kass tuli meie
ellu viie aasta eest. Suure pea ja
nösuninaga uskumatult armas ja
naljakas karvane olend kihutas meeletu kiirusega ringi, teda jätkus kõikjale. Kuna kiisu oli nii väike ja kärmas,
sai ta nime X-bosoni järgi. Kass ronis
toataimede latva, veeretas ja ajas taga
kõike, mis ette jäi. Muudkui mängis!
Mõnikord läksid need mängud vägivaldseks – Boson kippus küünistama
ja hammustada meeldis talle ka. Aga
eks me kõik – lapsed käisid ka sageli
kodus – hellitasime teda liiga palju.

Uskusime, et meie lemmikul on
hea elu: ta on harjunud toitu valima,
mänguasju jätkub ning maakodus saab
õiget kassielu elada. Aga loomaarsti
juures käies vaatas ta huviga teisi loomi
ning tundus, et ta igatseb kaaslast.
Sel kevadel otsustas tütar kassi
võtta. Ta valis leidlapse: tilluke Smaug
oli olnud kusagil põllul, siis varjupaigas
ja hoiukodus. Vahetult enne väikese
kiisu tulekut käisime loomaarstiga
rääkimas. Saime asjalikke nõuandeid.
Ja siis… „Kui ta külla tuleb, olge ettevaatlikud – Boson on iseloomuga,“
ütles tohter ja rääkis nagu muu seas, et
sellised kassid kisuvad vastased küüntega puruks. Need sõnad ehmatasid –
maakodus saavad kiisud ju kokku. Aga
ikkagi arvasime, et Boson igatseb sõpra.
Smaug ehk Silguke osutus valla
tuks, päris pööraseks, kuid iseloomult
leplikuks ja leebeks. Ta oli igaühega
sõber ning maale tulles jooksis otseteed nurrudes suure kassi juurde.

Boson kangestus. Siis sisises ja virutas
käpaga. Tütar kahmas Silgukese sülle,
hoidis suurema õnnetuse ära. Boson
aga püüdis ikka ja jälle väikesele sugulasele kallale tormata. See esimene
kohtumine oli päris kole, sõprusest ei
saanud üldse asja.
Ei ole saanud siiani. Vahel on
Silguke meil külas. Aga kokku me
kiisusid lasta ei saa – kohe kipub asi
vägivaldseks. Isegi juhul, kui teine on
teisel pool akent või ust, üritab Boson
rünnata. Silguke aga tahab suure kassi
juurde – tema kas igatseb sõpra või
vajab veel ema.
Üks on suur, teine väike. Ehk asi
laheneb, kui pisike kasvab? Aga vaevalt. Mõni loom lihtsalt ei taha teist
oma territooriumile. Ei vaja kaaslast.
Eks meie, inimesed, oleme samasugused – mõni „iseloomuga“, mõni leplik,
mõnele meeldib elada koos suure suguvõsaga, teisele perekonnaga ja kolmas
eelistab üksindust. Nii lihtsalt on.

1. septembri aktused Saku valla koolides
 Saku Gümnaasiumi aktused

 Kurtna Kooli aktus

Kell 9 – 1.a, 1.b ja 1.c
Kell 10 – 1.d ja 1.e
Kell 11 – 1.f ja 1.g

Kell 12

2 .–12. klassi õpilaste
ja õpetajate rongkäik
põhikoolimajast
gümnaasiumimaja ette
2. –12. klassi aktus
gümnaasiumimaja ees

1. klasside aktused toimuvad
põhikoolimaja aulas.

Kell 12.30

Aktusele on oodatud kaks külalist
õpilase kohta. Külalistel on kohustus
esitada kehtiv COVID-19 tõend:
vaktsineerimistõend, COVID-19
läbipõdemise tõend, kehtiv antigeeni
test või negatiivne PCR-testi sertifikaat
(allikas kriis.ee).

1. septembril kanname pidulikku riietust
ja koolimütsi.

Kell 11

 Kajamaa Kooli aktus
Kell 10

 Saku Muusikakooli aktus
Kell 14 Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja
aulas
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Valla elanike arv kasvab
INNA MIKLI

R

ahvastikuregistri andmetel elas
1. juulil 2021 Saku vallas 11 002
inimest – 5559 meest ja 5443
naist. 1. jaanuaril oli elanikke 10 790
(5460/5330), seega on esimese pool
aastaga lisandunud 212 uut valla
kodanikku.
Võrreldes
möödunud
aastaga on juurdekasv suurem: 2020.
aasta esimese kuue kuuga kasvas Saku
valla rahvaarv 121 inimese võrra. 2019.
aasta esimesel poolaastal lisandus 46
(2. jaanuaril 2019 kustutati seadusemuudatuse tõttu vallaelanike registrist
81 valla täpsusega registreeritud inimest, selle võrra oli juurdekasv väiksem)
ning 2018. aasta esimesel poolaastal
127 elanikku.
Asulad
Ülekaalukalt suurim valla asula
on Saku alevik, kus 1. juuli seisuga
elab 4803 inimest – 2342 meest ja
2461 naist. Väga suured külad on 798
(429/369) elanikuga Metsanurme ja
776 (429/347) elanikuga Üksnurme.
Valla teises alevikus, Kiisal, on nüüd asukaid 682 (334/348). Roobukal elab 530
(281/249) ja Kasemetsas 511 (252/259)
inimest. Järgnevad Juuliku 423
(216/207), Tänassilma 384 (214/170),
Kurtna 312 (143/169), Jälgimäe 287
(144/143) ja Männiku 283 (149/134)
elanikuga. Saustinõmmes on 228
(116/112), Tagadil 205 (110/95) Saue
külas 159 (85/74), Tõdval 153 (77/76)
ja Rahulas 142 (71/71) inimest. Alla
saja elaniku on Kirdalus – 88 (47/41).
Veelgi väiksemad on 81 (33/48) inimesega Lokuti ja 68 (40/28) inimesega
Kajamaa, kaks kõrvuti asetsevat küla,
millest esimeses on suur nais- ja teises
meeselanike osakaal. Tammemäe külas
on 37 (21/16) ja valla kõige pisemas ehk
Sookaera-Metsanurga külas vaid 27
(14/13) elanikku. Saku valla täpsusega
on registreeritud 24 inimese elukoht.
Aasta esimese poolega on kasvanud
kõige enam Kasemetsa, kus elanikke
on nüüd 45 võrra rohkem. Üksnurme
lisandus 30 ja Metsanurme 29 inimest.
Saustinõmme kasvas 19, Kurtna 17,
Saku 14, Juuliku 12, Tänassilma ja Saue

küla mõlemad 11 ja Männiku küla 9
inimese võrra. Ülejäänud asulates olid
muudatused väikesed. Kui valla alevikud ja külad rahvaarvu alusel reastada,
muutus vaid Saue küla positsioon – 11
inimese võrra kasvanud Saue möödus
Tõdvast ja on nüüd rahva arvult valla
14. asula.
Noored ja vanad
Kõige nooremaid ehk käesoleval
aastal sündinud lapsi on vallas 76 – 40
poissi ja 36 tüdrukut. Võrdluseks –
möödunud aasta 1. juulil oli sama aasta
jooksul sündinud poisse ja tüdrukuid
75 ehk umbes samapalju. Kõige rohkem tänavusi titasid elab Sakus – 24.
Nii Kiisal, Metsanurmes, Männikul
kui Üksnurmes on 6, Saue külas ja
Roobukal kummaski 5 ja Jälgimäel 4
beebit.
1931. aastal sündinuid ja vanemaid
ehk neid vallaelanikke, kes on saanud
või saavad sel aastal 90 või on veelgi

vanemad, elab vallas 78 – 18 meest ja
60 naist. Nende seas vanim on Sakus
elav 105aastane naine. Valla kõige vanemad mehed on sündinud 1926. aastal,
ka nemad elavad Sakus. Möödunud
aasta 1. juulil elas 90aastaseid või vanemaid inimesi vallas 76 ehk umbes sama
palju. Seega ei ole keeruline koroonaaasta rahvastiku koostist kõige nooremate ega kõige vanemate osas
muutnud.
Kõige arvukamalt on vallaelanike
seas 2016. ja 2010. aastal sündinud
lapsi ehk neid poisse-tüdrukuid, kel
on sel aastal 5. või 11. sünnipäev – 208.
Täisealiste seas on kõige enam neid,
kes sündinud aastal 1979 ning said või
saavad tänavu 42aastaseks – kokku 207.
1981. aastal sündinud inimesi ehk neid,
kes tähistavad tänavu 40. sünnipäeva,
elab vallas täpselt 200.
Juulikuus kasvas Saku valla elanike
hulk veelgi – 24 inimese võrra. 1. augustil oli elanikke 11 026.

august 2021
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Keit Fomotškin – Saku kooli uus juht
INNA MIKLI

A

lates 2. augustist juhib Saku
Gümnaasiumi Keit Fomotškin. Et
uut direktorit vallaelanikele tutvustada, esitasin talle mõned küsimused.
Kohtusime 4. augustil, kui juunis ametisse
valitud mehel oli alles kolmas tööpäev.
Palun räägi oma lapsepõlvest ja kooliharidusest!
Sündisin 1981. aastal Võrumaal,
oktoobris saan 40aastaseks. Käisin Võru
Kesklinna Gümnaasiumis. See oli kool,
kus õpilastel oli võimalik end teostada ja
kus võis mõnikord ka eksida. Minu jaoks
oli see avanemise periood: tegin õpilas
esindust, korraldasin üritusi.
Edasi läksin Tartu Ülikooli. Alguses
õppisin veidi vene filoloogiat, kuid peagi
jätkasin mitme aine (inimeseõpetuse ja
ajaloo) õpetaja erialal. Bakalaureusekraadi
sain 2009. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste
magistrantuuri lõpetasin 2017. aastal
kooli juhtimise erialal.
Milline on Sinu töötee?
Noorena sattusin sotsiaaldemokraatide (tookord Mõõdukate) ridadesse:
jagasin nende avatud liberaalset maa
ilmavaadet ja põhimõtet, et kõigile peaksid olema tagatud võrdsed võimalused.
Ülikooli ajal ehk aastatel 2003–2007 olin
sotsiaaldemokraatliku erakonna LõunaEesti koordinaator, muu seas juhtisin
ka Toomas Hendrik Ilvese Euroopa
Parlamenti valimise kampaaniat. 2007–
2009 töötasin Riigikantseleis, olin minister Urve Palo büroo nõunik ja büroojuht.
Kuulusin kaheksa aastat ka Haanja valla
volikogusse, 2009–2013 olin haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees.
2010. aastal sai minust sihtasutuse
Terve Eesti tegevjuht. Selles sotsiaalses
ettevõttes tegelesime koos tööandjatega
HIV-, alkoholi- ja uimastialase ennetustegevusega, minu ülesanne oli ettevõtte
igapäevajuhtimine,
ennetusprogrammide ja koolituste müük ning koalitsiooni Ettevõtted HIV Vastu eestvedamine. Sel ametikohal õppisin tervislikku
käitumist ja liikumisharjumusi hindama.
2014 kutsuti mind üles ehitama
SPIN-programmi, mille eesmärk on
üldtuge vajavate noorte sotsiaalseid ja
enesejuhtimise oskusi arendada ning

seeläbi riskikäitumist ennetada. Osalejad
käivad jalgpallitrennis, kuid õpivad ka
eluks vajalikke üldoskusi, näiteks meeskonnatööd tegema, üksteisega arvestama, suhtlema, kuulama, emotsioonidega toime tulema, eesmärke seadma.
Iga noorterühmaga tegeleb lisaks jalgpallitreenerile ka noorsootöötaja või
tugispetsialisti haridusega eluoskuste
treener. SPIN-programmi juhtisin siiani.
Kuidas oled Saku vallaga seotud?
Mõne aasta eest hakkasime abikaasaga Tallinna lähedale kodu otsima, soovisime kolida looduslähedasse paika, kus
on arenev keskkond ja hea transpordiühendus. Saku vallas leidsime just sellise
maja, mis meile väga sobis. Nüüd oleme
juba viis aastat Kasemetsa küla elanikud.
Miks Saku Gümnaasiumi direktoriks
kandideerisid?
Mul on tugev usk haridusse. Uudis
himu ja õppimine on väga olulised,
hea haridus avab palju uksi. Arvan, et
praegu on nii hariduse sisus kui korral
du
ses palju muutumas, just nüüd on
hea aeg oma unistusi teostada. Ja kus
mujal kui kodukoha koolis! Tahan Saku
Gümnaasiumi veelgi tugevamaks ja tuntumaks muuta, tahan luua koolis keskkonna, kus õppimine on väärtustatud
ja kus õpilasi toetatakse. Tahan töötada
selle nimel, et koolis oleks palju õppimisja õpetamisrõõmu. Selleks pean oluliseks
ka õpetajate professionaalset arengut
toetada ning koostöökultuuri tugevdada.

Uus direktor näitab Saku Gümnaasiumi
väärtuste puud.
tahan korraldada ühisüritusi ja -koolitusi. Soovin töötada selle nimel, et leiaksime igas õpilases üles potentsiaali ja
suudaksime seda arenda. Pean tähtsaks,
et õpilased oskaksid õppida ja tunneksid
õppetööst rõõmu.
Loodan leida ägedaid viise, kuidas
lapsevanematega koostööd teha. Loodan
leida vanemaid, kes tahaksid kooliellu
panustada. Tahan teha koostööd innovaatiliste teaduslikult tõendatud programmidega.
Mis on Eesti hariduses hästi, mis halvasti?
Olen rahul, et kõikidel lastel on või
malik haridus omandada ja kõigile on
selleks loodud võrdsed võimalused.
Koroonaajal on hakatud üha enam väärtustama õpetajate tööd – loodan, et see
trend jätkub.

Sinu esimesed muljed ja mõtted Saku
Gümnaasiumi direktori ametis?
Juunis kohtusin kooli juhtkonna ja
hoolekoguga, nüüd tutvun dokumentidega ja räägin kooliperega. Minu arvates
on Saku Gümnaasiumi inimesed südamega kooli ja hariduse juures. Esimestel
päevadel olen tundnud kolleegide tugevat toetust.

Mida vabal ajal teed?
Minu prioriteediks on pere. Olen
abielus ja mul on kolm tütart: 9aastane Helene läheb sel sügisel Saku
Gümnaasiumi 3. klassi, Helmi on 5aastane ja käib Terakese lasteaias, pisike
Roosi on poolteist aastat vana. Püüan
abikaasa ja lastega võimalikult palju aega
veeta. Lisaks mängin veidi kitarri, laulan
ühes Lõuna-Eesti bändis, kuulun popfolk tantsurühma Uppsar. Ning viimasel aastal olen olnud külavanemana üks
Kasemetsa küla eestvedajaid.

Mida kõigepealt ette võtta soovid?
Esimesel aastal püüan sisse elada ning
selgeks saada, mis on hästi ja mida tuleks
muuta. Minu jaoks on oluline, et koolipere oleks enesearengule orienteeritud.
Oluline on koostöö, selle edendamiseks

Mida Saku valla elanikele veel öelda
soovid?
Kui keegi tahab Saku Gümnaasiumis
õpetada või mingil muul viisil kooli tegemistes kaasa lüüa, siis soovitan julgelt
ühendust võtta.
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Aiandus seob ja elavdab kogukonda
TANEL OTS, KERLI LAUR

K

ogukonnaaiad on kiirelt levimas
üle kogu maailma. Maitsetaimede
ja köögiviljade kasvatamine on üks
paremaid viise, kuidas pingeid maandada, ning toob värsked aiasaadused
otse sinu toidulauale. Koos tegutsemine ühendab lähiümbruses elavaid

inimesi, tekitab ühtekuuluvustunnet
ja tugevdab kogukonda.

Mida rohkem liikmeid, seda uhkem aed

Maikuus käisime tutvumas vallale
kuuluvate aiandusaladega Kurtnas,
Kajamaal ja Lokutil, kus aiamaad anti

kunagi korteriga koos kasutada.
Kohtusime usinate aednikega ja avanenud pilt oli paljulubav – on palju
korrastatud alasid ja hooldatud peenraid-põõsaid. Samas on nende kõrval
piisavalt unaruses ja rohtukasvanud
kohti, kus oleks veel palju erinevaid
võimalusi.
Tegime pärast külaskäiku ka
üleskutse, mida soovime siin
kohal
korrata – igal vallaelanikul võib
olla oma peenar. Kogukonnaaia
sündmustest, sealsetest koolitustest ja
koostegemistest saab osa võtta ka see,
kellel isiklik aiamaa olemas. Vahel on
porgandi kasvatamisest veelgi olulisem kogukonnaks kasvamine. Ühine
maaharimine annab võimaluse inimesel ka iseendale juured alla saada ja
end päris kohalikuna tunda.
Aias nokitsemine on põnev tegevus nii suurtele kui väikestele ning
hea võimalus õpetada järeltulijatele,
kuidas hoida loodust ja selle eest hoolitseda. Lisaks aiandustegevusele võib
näiteks korraldada talguid, töötubasid, loenguid ja jutuõhtuid: rääkida
kompostimisest,
ravimtaimedest,
pärand
sortidest, seemnete säilitamisest ja paljust muust. Ja kui mõnus on
panna põske oma peenra porgand!
Kasu on mitmekülgne

Kevadel Kurtnas. Foto: Tanel Ots

ja arvukus sõltuvad maastiku iseloomust. Intensiivselt majandatud põllud ning asulad on reeglina tolmeldajate jaoks kehvad elupaigad.
Lisaks toidule ja elurikkuse säilimisele on kogukonnaaial ka suur
sotsiaalne aspekt – tänapäeval me
tegelikult suhtleme inimestega
väga vähe, naaber ei tunne naabrit. Vastuseid küsimustele otsime
Internetist, selle asemel, et näiteks
küsida naabrinaiselt, kas ta teab,
millal võtta üles kartul või kas naistenõgest kogutakse enne õitsemist
või õitsemise ajal. Kipume unustama

Kogukonnaaiad aitavad leeven
dada mitmeid keskkonnaprobleeme
ja säilitada elurikkust. Näi
teks on
üheks suuremaks mureks tolmeldajate kadu. Tolmeldajate mitmekesisus Kohtumine Kajamaal. Foto: Annika Kubja

vana aja tarkuseid, kuid just kogukonnaaias toimetades võib teistelt
aednikelt nii mõndagi õppida. Ühine
aed ja tegutsemine loovad soodsa
pinnase tugeva kogukonna tekkeks.
Aias võib tegutseda aastaringselt ning
sügis on suurepärane aeg alustamiseks
Saku vald tervitab ja soosib ette
võtmisi, millest võib paljudele tulu
tõusta. Kui sul tekkis huvi kogu

konna
aias tegutsemise vastu, siis
anna sellest teada abivallavanem
Tanel Otsale e-posti aadressil
tanel.ots@sakuvald.ee.
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MTT projektitaotluste
esitamise tähtaeg on
1. september
HELE-MALL KINK l Arendusspetsialist

MTT projektitaotlused tuleb esitada
hiljemalt 1. septembril. Projekti
toetust saavad taotleda Saku vallas
tegutsevad mittetulundusühingud,
seltsingud, sihtasutused ja üksik
isikud. Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla
elanike elukeskkonna, turvalisuse,
keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö,
kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edenda
miseks.
Käesolevast taotlusvoorust on võimalik toetust taotleda tegevustele,
mis viiakse ellu ajavahemikul 1. septembrist 2021 kuni 31. märtsini 2022.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt
1. septembril 2021 Saku valla e-toetuste keskkonnas. Taotluste esita
mine ja menetlemine toimuvad info
süsteemis SPOKU.
Info ja abi e-postil helemall.
kink@sakuvald.ee
või
telefonil
671 2405 või 528 7877.

SAKU SÕNUMID

Oluline info Saku vallavolikogu
valimistel osalevatele erakondadele,
valimisliitudele ja üksikkandidaatidele
SIIRI RAAGMETS l Valimiskomisjoni esimees

17. oktoobril 2021 toimuvad kohalike
omavalitsuste volikogude valimised.
Alates 18. augustist kuni 2. septembrini saab esitada valimisliite valla
valimiskomisjonile registreerimiseks.
Valimisliidu registreerimiseks on vajalik
kirjalik seltsinguleping.
Erakond esitab enne kandidaatide
registreerimist valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid,
aadressid ja sidevahendite numbrid.
Teatisele kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik.
18. augustil algab kandidaatide
registreerimine. Kandidaate saab valla
valimiskomisjonile
registreerimiseks
esitada kuni 7. septembril kella 18ni.
Saku valla valimiskomisjoni tööaeg perioodil 18. augustist kuni 7.

Saku valla 155. juubelit tähistav
fotokonkurss ootab klõpse
ANNE-LY SUVI l kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist

Fotokonkurss „155 Saku nägu“ kogub
käesoleva aasta jooksul kokku 155
portreefotot meie inimestest ning
aasta lõpus tuleb neist näitus. Kõigil
on võimalus osaleda.
Selleks tuleb saata jpg formaadis
võistlustööd 30. oktoobriks aadressile
fotokonkurss@sakuvald.ee.
Fotod peavad olema tehtud Saku
vallas. Märkida tuleb pildil oleva inimese nimi ja kuupäev, millal foto
tehti ning autori nimi ja kontakt
andmed. Üks võistleja võib saata kuni
5 pilti, mille fotofaili pikema külje
miinimum
pikkus on 3000 pikslit ja
pilditihedus 300 dpi.
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Konkursil osalenud fotosid on
korraldajatel õigus tasuta kasutada
oma näitustel, trükistes, avalikes
teadaannetes ja veebikanalites ning
kinkeraamatus.
Žürii valib välja 155 paremat A3
suuruses fotot ning kolm paremat
saavad rahalised auhinnad.

septembrini 2021 on esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kell 15–17, neljapäeval ja reedel kell 9–12. 7. septembril
töötab valimiskomisjon kella 18ni.
Dokumente saab esitada valimiste
infosüsteemis vis.valimised.ee, paberil
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti
teel. Dokumentide toomisel palume
võimalusel helistada ette telefonil 671
2430. Kokkuleppel valimiskomisjoni
esimehega on võimalik dokumente tuua
ka muul ajal.
Lisainfo Saku valla valimiskomisjoni
esimehelt Siiri Raagmetsalt telefonil
671 2430 või e-kirjaga siiri.raagmets@
sakuvald.ee.
Info ja vajalikud dokumendivormid
on leitavad ka valimiste veebilehelt www.
valimised.ee ja Saku valla kodulehelt
https://www.sakuvald.ee/valimised.

Valimisreklaamist
INNA MIKLI

Vastavalt
Saku
Vallavalitsuse
24.11.2015 korraldusele nr 966 on kõikidel Saku vallavolikogusse kandideerivatel erakondadel, valimisliitudel ja
üksikkandidaatidel õigus ennast Saku
Sõnumite veergudel tasuta tutvustada –
iga erakond, valimisliit ja üksikkandidaat saab ühe lehekülje Saku Sõnumite
pinda.
Loomulikult pole vallalehes enda
tutvustamine kohustuslik. Kes aga reklaami tahab, peaks oma soovist toime
tusele varakult teatama – ootame infot
aadressile ss@sakuvald.ee hiljemalt
6. septembril, sest nii saame lehepinnaga arvestada. Kujundatud lehekülgi
ootame hiljemalt 15. septembril. Kuidas
neid sisustada, jääb kandideerija(te)
enda otsustada.
Valimisreklaamid ilmuvad Saku
Sõnumite septembrikuu numbris.

SAKU SÕNUMID
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1 vesikringli kohvik salu 9, saku
bagel ehk vesikringel erinevate lisanditega, hea kohv ja küpsetised.
mõnus atmosfäär.

13 van foodie kasteheina tee 7, saku
erinevad burgerid (veise, kana, vegan), fish & chips ja bataadid.
täika, õuemängud ja mõnus istumisala!

2 sõbra kohvik kesk tn 14, saku
kodune ja soe, sõbralik kodukohvik saku keskuses

14 tennisekohvik “topeltviga” silla 2a, saku
big greenil küpsetatud mereannid, a’ la carte pizzad.
tennise väljakutsed (servikiiruse mõõtmine, inimene versus masin jne)

3 briis kasteheina tee 9, saku
kergelt ja õhuliselt! toor- ja vegankoogid ning klassikalised pere lemmikud:
pavlova, suvikõrvitsa quiche, kodused limpsid jne.
hooajalised maitsed ja mõnus olemine koduaias!
4 mamma juures aru 8, saku
lastele avatud mänguväljak ja batuut, mõnus muusika ja loomasõbralik hoov.
kodused küpsetised ja road grillilt. mänguasjade ja lasteriiete müük.

5 rõõmsad lapsed männituka tee 10, saku
lastele mängud ja lõbustused, saab tutvuda kanadega.
6 gruusia kohvik pargi 8 muruplats, saku
pakume erinevaid hatšapurisid otse ahjust ning muid gruusia rahvustoite,
muusika, suupisted ja kuum tee samovarist

7 kannikese koogikohvik kannikese 15, saku
meie lemmikud burrata juust serraano singiga, kukeseene pirukas, tiramisu
ja suvikõrvitsa brownie. on nii vegan-, laktoosi- kui gluteenivabu toite!
oleme loomasõbralikud!

8 saku priitahtlikud pritsimehed päästekesjuse tee 1, tammemäe
meie külaline saab näha ja katsuda kogu saku komando tehnikat nii seest
kui väljast. laual on lustakad ampsud ja kosutavad joogid. külalised
saavad kaasa õpetussõnad ja tarkused, kuidas olla tulest targem
ja veest väärikam.

9 kulg luha 14, saku
toortatra salat peedi ja kitsejuustuga, kreemine läätsesupp,
vürtsikas kanakarri, minipannkoogi puhvet. joogid: käsitöölimps,
alkovaba mojito, kohvijoogid. teid ootab hubane aed, mõnus muusika
ja lahke pererahvas. kõik kassisõbralikud koerad on samuti oodatud.

10 päikesekohvik küütsu 2 (kirik), saku
päikesest inspireeritud maitsed - kuum supp ja kodune leib, friikad ja pannikad,
tordid ja koogid, jäätis ja smuuti. kohtume saku toomase kiriku päikesekatuse all!

11 muy caliente juubelitammede tee 16, saku
ola amigos! hispaania köök kus külalisi võtab vastu vägev seltskond ja mängib
mõnus muusika. lastele oma kiiged, liivakast ja batuut.

12 kanarbiku kulgemine kanarbiku 9, saku
“ole hetkes”. parim oma aedadest, värske ja hooajaline. menüü näide:
värsked praetud kartulid kukeseente ja sibulaga, fritüüritud hõrgutised.
lastele oma menüü, loomad oodatud.

august

15 segasummasuvila kivistiku 10, saku
lastesõbralik kohvik maitsvate pannkookidega. mängunurk, näomaalingud
ning etendus! pipi õpetab pannkooke sööma! parkida võiks selveri juures =)

16 don padre sarapuu 6a, saku
reisime mööda venemaad - soolased ja magusad palad pirukatest pliinideni.
lastenurk, istumisala hoovis, elava muusika etteaste, kanad.
palume koerad hoida rihma otsas.
17 kirju seltskonna kohvik kalda 9, saku
peremehe suitsuliha ja perenaise salatiampsud, kurgid ja pannileib, merekook
ja palju muud maitsvat kirjult seltskonnalt. elav muusika, fotonurk,
lastelt lastele kohvik.

18 lastekas niidu 13, saku
lastelt lastele. koogid, maiustused, suupisted, lastega mängib päevajuht.
esinevad lapsed. tule kogu perega mängima ja meisterdama!
19 kuslapid & sõbrad eha põik 7, juuliku küla
söögid grillilt-pannilt, joogid külmast, kohvi jahvatame, magusa küpsetame. silmailu
on pakkumas hedwigi keraamika ning pere pisemaid on lõbustamas vahva mängunurk.
20 õhupallikohvik tiigi 17a-3, saku
erinevad koogid ja soolased suupisted sealhulgas napoleoni kook ja juustupirukas.
värske mahl, tee, kohv ja käsitööleib. loomasõbralik.

21 hoov tamme talu, tammemäe küla
suures mõnusas aias kohvik/resto avatud hilisõhtuni: liha, kala, vegan,
lastetoidud ja batuut.
22 naiskodukaitse kohvik pargi 1b, saku
sõdurisupp ja kodused küpsetised (kaasaostmise võimalus).
Loterii - iga loos võidab! Mini- lasketiir ja kaitseliidu varustuse tutvustus.

23 püha müristus nurme 3a, saku
kodused söögid-joogid, lastele lastenurk.
24 grillchill food truck oja 37, saku
food truck. valmistame bbq ahjus 12h rebitud sealiha ja big egg grillil kanaliha.
menüüs pitad, tortillad, burgerid, kuumad suupisted. pakume mõnusaid jooke!

25 sakuleelede ukuleelekohvik pargi 19/17 muruplats, saku
saab muusikat! saab kringlit! ukuleleansambel sakuleeled laulab ja
kutsub kõiki kaasa laulma! võid ka oma pilli kaasa võtta!

2021
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kanarbiku kulgemine
saku priitahtlikud pritsimehed
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kannikese koogikohvik
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Ukas avas uutes ruumides uksed
INNA MIKLI

M

õne nädala eest tegi taas uksed
lahti kohvik Ukas – pereettevõte, mille loomise valis rahvas 2017. aasta Saku valla aasta teoks.
Juunis 2017 tenniseväljakute majas avatud kohvik pakkus saiu, kooke ja pirukaid, lõuna ajal oli külastajatel võimalik
seal suppi süüa ning maiamokad said
Ukasest kringleid tellida. Kliente oli
palju, jõe ääres asunud hoone aga kitsas
ja väike. Nii hakatigi Sakku päris oma
maja ehitama.
Sel suvel sai kaua oodatud oma maja
ehk Teaduse tänav 14a asuva trükikoja
juurdeehitus valmis ning Ukas kolis
uutesse avaratesse ruumidesse. Kohti on
hubaselt sisustatud söögikohas nüüd 46
inimesele ning suvisel ajal on võimalik
istuda ka terrassil. Ning oodatud on ka
lapsed: kohvikus on mänguasju ja suur
uhke mängumaja. Aga muutusi on veelgi
enam. Algusest alates kohvikus kaasa
löönud Birgit Kokser rääkis, et uksed
avatakse nüüd tööpäevadel kell 8 ja laupäeval kell 10: külastajatel on võimalik
Ukases hommikust süüa, pakutakse
saiakesi, hommikuputru, värskelt pressitud mahla. „Lõuna ajal on päevasupp
ja päevapraad, mis töötavatele inimestele taskukohase hinnaga,“ lubas Birgit.

Ja lisas, et on mõeldud ka nõudlikuma
maitsega klientidele: „Pakume a` la
carte menüüd, et inimesed, kes soovivad
midagi tõesti head, ei peaks Tallinnasse
sõitma. Toite on valikus päris mitu ja
need pidevalt vahetuvad – et külastajad
saaksid erinevaid roogasid proovida.“
Aga endiselt on saadaval ka ettevõtte
kaubamärgiks saanud koogid, saiad,
pirukad, neid võib nii kohapeal süüa,

kaasa osta kui tellida. Argipäevaõhtutel
on Ukas avatud 20ni, reedel ja laupäeval
kella 22ni. Nädalalõppudel on plaanis
elava muusika õhtud.
Täna on Ukases töötajaid rohkem
kui algusaegadel – praegu on ametis
seitse inimest. Ruumi on palju rohkem,
pakutav toidu- ja joogivalik on kordades suurem. Milline täpselt, tasub ise
vaatama minna.

august 2021
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Külade
võrkpallimatš
15. augustil toimus Saku spordikesku
ses võrkmallimatš, millest Kasemetsa
küla eestvedamisel võtsid osa ka
Metsanurme, Kiisa, Lokuti ja Kajamaa
küla. Väga tasavägises mängus võitis Kasemetsa, kellele jäi napilt alla
Kiisa. Kolmas koht läks sellel korral
Metsanurmele.
Kasemetsa küla tänab kõiki osalejaid panustamast. Rõõm on tõdeda,
et spordivaim on Saku vallas endiselt
kõrge!
Kasemetsa külaseltsi juhatuse nimel
AIRI SEIMOJA

Malle Järvani 54 aastat põllumajandusteaduses
INNA MIKLI

Juulis ilmus teos “Üle poole sajandi
põllumajandusteaduses“: tuntud Saku
teadlane, põllumajandusteaduste doktor Malle Järvan võtab selles raamatus kokku oma 54 aastat kestnud töise
tegevuse.
Pärast Eesti Põllumajanduse Aka
deemia (tänase Maaülikooli) lõpetamist suunati Malle Järvan (siis
veel Maasepp) Saku Maaviljeluse ja
Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituudi agrokeemia laborisse, kus
noorukese agrokeemiku ülesanne oli
söödaproove võttis, neist keemilisi
analüüse teha ja sööda väärtust määrata. Edasi jõudis Malle Järvan erinevate nimede all tegutsenud Saku
Instituudis töötada köögiviljanduse,
agrokeemia, saagi kvaliteedi analüüsi,
põllukultuuride, taimekasvatuse ja
agrotehnoloogia osakonnas, oli aastate jooksul aspirant, noorem-, vanemja juhtivteadur ning kahe osakonna
juhataja. Ta kaitses agrokeemia alal
põllumajandusteaduste
kandidaadi

ning taimekasvatuse alal põllumajandusdoktori kraadi, töötas erinevate
uurimis
teemadega ning kirjutas ja
avaldas hulgaliselt teadusartikleid.
Malle Järvan jutustab raamatu lehekülgedel oma tööst ja teadustegevusest, kuid lugeja saab huvitava ülevaate
ka sellest, kes olid tema kaastöötajad,

milline oli elu Saku Instituudis ja kuidas põllumajandusuuringud tol ajal
korraldatud olid. Raamatus on palju
fotosid, tabeleid, skeeme, sealt leiab
huvitavaid fakte ja saab põnevaid
teadmisi.
Malle Järvani teose saab huviline
endale soetada Saku raamatukogust.

SAKU SÕNUMID
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Tantsides Sakust
Laulasmaale!
PIRET KUNTS

Seljataga on aasta ja veidi enamgi väga keerulist aega.
Ilmselt osalt seetõttu leidsime ruttu suurt heakskiitu, et
teha üritus, tähistamaks TeateTantsu 10. sünnipäeva ja
muinastulede ööd ning tunda siirast rõõmu millegi koostegemisest ja tantsimisest. Teatetantsu vorm on praegusesse aega igati sobiv ega lähe piirangutega vastuollu.
Oleme otsustanud seekord tõrviku süüdata 28. augustil
kell 21 Saku mõisapargis tantsujuht Linda Rausi mälestus
pingi juures. Tuli viiakse Harjumaa rahvatantsijate kantuna katkematus tantsuketis varahommikuks Laulasmaa
randa, kus üritus lõpeb kella 9 paiku. Tantsukett läbib viit
omavalitsust: Saku, Saue, Harku ja Lääne-Harju valda
ning Keila linna.
Sakus toimub väike avatseremoonia: mõned kõned ja
head soovid teele kaasa. Teekonnal on plaanitud väikesed
pausid mõne piruka ja kümneminutiliste simmanitega
Sauel, Keilas ning Vääna mõisapargis. Laulasmaa rannal
ootab loodetavasti hommikupäike ja kindlasti pisut suurem meeleolukas kontsert.

Vallas tegutsesid ka sel suvel malevlased
ANNE-LY SUVI

Malevlased tööhoos. Fotod: Saara Lotta Krusell
9. augustist tegutses Saku vallas 40 noort
malevlast. Erinevatel haljastusobjektidel
ja valla asutustes töötati kaks nädalat, 19.
augustini. Kõige enam töötas malevlasi
Päikesekillu ja Terakese lasteaias. Noorte
käe all said uue hingamise ka paljud bussipaviljonid. Teisel nädalal olid malevlased abiks Metsanurme külakeskuses.
12. augustil külastas vallavanem
Marti Rehemaa kõiki nelja rühma

nende objektidel. Noored olid aktiivsed
teada andma, et malevas on mõnus ja
raha ei ole teps mitte see, mille pärast
tuldi. Tõdeti, et riisumist on küll palju,
kuid vahelduseks saab ikka midagi värvida ka.
Oli rahvusvaheline noortepäev,
mille fookuses seekord inimeste toitumisahel maailmas ning selle jätkusuutlikkus kogu planeedil. Vabas õhus

räägiti, kuidas toitumisahel toimib ja
kas me mitte ei raiska liiga palju toitu.
Arutati, mida teha, et olukord paraneks ja kogu meie planeedi elanikkond paremini toituks. Et ikka jõudu
jaguks, said kõik malevlased kosutava
smuuti.
Noorte arvates olid malevas veedetud päevad vahvad. Tööandjad jäid
nende poolt tehtuga rahule.

august 2021
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Saku vabatahtlikud olid päästekomandode
võistlusel edukad
LIINA VALNER l Päästeamet

7

. augustil toimusid Tallinnas päästjate kutsemeisterlikkuse võistlused. Sel aastal osalesid kõikide Põhja
päästepiirkonna kutseliste komandode võistkonnad ning
kaasa lõid ka kolme komando vabatahtlikud päästjad. Saku
Priitahtlikud Pritsimehed olid välja pannud nii meeskonna
kui naiskonna.
Nagu ka eelnevatel aastatel, toimus võistlus Tondiraba
jäähalli parklas, kus on nii palju ruumi, et samaaegselt saab
toimuda kolm erinevat ala.
Sel aastal oli kutselistest kokkuvõttes parim Nõmme
päästekomando, teisele kohale tuli Kesklinna ja kolmandale
kohale Lilleküla võistkond.

Vabatahtlike seas võitis Saku meeskond, teise koha sai
Kibuna komando ning kolmanda koha Hüüru vabatahtlikud
päästjad. Saku võidukasse tiimi kuulusid Madis Terras, Lauri
Matzen ja Tarmo Adamberg.
Võistluse peakorraldaja Tormi Soekõrv kiitis Saku naisi:
„Eriti tahaks esile tõsta, et Saku priitahtlikud panid välja ka
naiskonna, kelle sooritus ei olnud meestest sugugi kehvem.“
Saku naiskonda kuulusid Kristina Pähn, Kristel Võsang ja
Raili Raag Reinsoo.
Vaatamata tuulisele ja vihmasele ilmale olid nii osalejad
kui korraldajad terve võistluspäeva vältel rõõmsad ja hea
tujulised.

Kristina Pähn (vasakult), Kristel Võsang, Raili Raag Reinsoo

Madis Terras (vasakult), Lauri Matzen, Tarmo Adamberg

Koolibussid
1. septembril sõidavad kooli
bussid,
arvestatud on, et lapsed jõuaksid Kaja
maa ja Kurtna kooli aktustele ning
kella 11ks Saku kooli. Pärast koolipäeva viivad bussid õpilased taas koju.
1. septembri ja järgneva aja busside
sõidugraafikud leiab Saku valla kodulehelt www.sakuvald.ee ja koolide
kodulehtedelt.
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Kodu ongi
sinu teine
sammas
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks
Võta meie spetsialistidega
ühendust, viime teie dokumendid
seadusega kooskõlla.

august

2021
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KÕIK VAJALIK KODUAIA JA KRUNDI
HOOLDUSEKS
AKUHEKIPÜGAJA STIHL HSA 56
COMPACT KOMPLEKT
Kerge, vaikne, hea lõikejõudlus.
Tööks aias, haljastus309.ettevõttes ja
puukoolis.

AKUHEKIPÜGAJA
STIHL HLA 56 COMPACT
Suur lõikejõudlus,
vaikne. Mugav kõrgete
hekkide pügamiseks!
Kogupikkus 210cm.

259.-

LEHEPUHUR STIHL BG 56
Hea võimsuse-kaalu
suhe, bensiinimootor.
Kodu- ja profikasutajale.

269.-

Nädalalõpu pakkumine!
27. - 29. august
li
koo ubad
rika
abe

p

MOOTORSAAG STIHL MS 170
Küttepuu tegemine, aia-/ehitustöödeks, väiksemate puude
159.langetus.
199.-

%
0
2
-

*Lisavarustus: Imukomplek ja purustusnuga

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS, VARUOSAD JA RENT
VAATA KA AIATÄHE E-POE SOODUSPAKKUMISI!

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

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht
www.keilaty.ee

Laika matkaautode
müük, rent ja teenindus

Müügil ka laias valikus matkaautode lisavarustust!
Iv Pluss TALLINN Pärnu mnt 556, Laagri 677 9060 myyk@ivpluss.ee
Iv Pluss TARTU Ilmatsalu põik 3 740 90 66 tartu@ivpluss.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

SAKU SÕNUMID
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Müüa

lõhutud küttepuud
kohaletoomisega.
Lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu.
Hinnad soodsad.
Küsi hinda!
Tel 509 9598,
pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee

august
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BEL CANTO LASTELAULUSTUUDIO
Kiisa Vabaaja Keskus (Kurtna tee 8, Kiisa)
Saku Valla Kultuurikeskus (Teaduse 1, Saku)

Laulu- ja muusikaring ootab
3 – 4- ja 5 – 8- aastaseid
muusikahuvilisi lapsi
23. hooaeg:
september 2021 – juuni 2022
Registreerimine: tel 5645 5477 ja belcanto@hot.ee

SAKU SÕNUMID
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TÕSTESEADMETE RENT
SIINSAMAS - SAKUS
Üksnurme tee 8

+372 534 61 322

REDELID
TORNTELLINGUD
KÄÄRTÕSTUKID
KORVTÕSTUKID
JÄRELVEETAVAD TÕSTUKID
TELESKOOPLAADURID

SEADMED KÕRGUSTES TÖÖTAMISEKS
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Küsitlus Saku valla 60+ elanikele
Palume Teil osaleda Saku Päevakeskuse
huvitegevuse küsitluses.
Teie poolt antavad vastused aitavad meil planeerida
järgnevate aastate huvitegevusi.
Palume Teil tuua ankeet päevakeskuse postkasti kuni
30.09.2021.
Ette tänades
Saku Päevakeskus

Millistes huviringides sooviksite osaleda/jätkata uuel hooajal?
(palun tõmmake soovitud huviringile/huviringidele joon alla)
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ

Kunstiring
Käsitöö
Kokandus
Näitering
Võimlemine
Võõrkeele õppimine
Laulukoor
Muu (palun täpsustage)

Kumb ajavahemik sobib Teile paremini huviringis osalemiseks?
Kell 9–13
Kell 13–16

Müüa avar ja helge
kodu Sihiääre teel
Sanna Spongolts
+372 5684 8700
LVM.EE/OBJEKTID/153629
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Kuulutused

ʝ Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude
hoolduslõikust ja hindavad
tervislikku seisukorda.
Hinnad soodsad.
522 0321, www.arbormen.ee.
ʝ Saue Loomakliinik. Avatud E–R
kell 15–19. 600 3382, info@saue
kliinik.ee. Vältimaks ootamist,
palume aeg ette registreerida!
Koduvisiidid!
ʝ Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com.
ʝ Kivikorstnate ehitamine.
Info tel 518 8889.
ʝ Korstnapühkimine. Tel 5333
0556, korstnahooldus.ee.
ʝ Korstnapühkija ja pott
sepa litsentsiga teenused.
Puhastame, remondime ja
ehitame küttekoldeid ja ventsüsteeme. Korstnapühkimise
akt Päästeametile ja kindlustusseltsidele. 5690 0686, korsten.
korda@gmail.com.

SAKU SÕNUMID

ʝ Muld, multš, turbamuld, liiv,
kild, freesasfalt jne. 1–20 tonni,
info@kallur.ee, tel 501 2123.

august

Hea läbivus ja manööverdus
võime. Tel 507 9362.

ʝ Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust
koduaedades, ühistute ja
äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa
ʝ Ostan kasutuseta jäänud seisva
tel 5399 3595.
sõiduauto, kaubiku või maasturi.
Võib olla rikkega või remonti
ʝ Müüme Eestis toodetud
vajav. Võtan arvelt maha.
kvaliteetset puitbriketti
Oodatud kõik pakkumised. Kiire
(140€/960kg) ja pelletit
tehing ja vormistamine . Tel
(190€/975kg). Tasuta transport.
5365 4085, skampus@online.ee.
Võimalik tellida ka väikseid
koguseid. Info 5559 7572.
ʝ Katuste kõrgsurvepesu
ʝ OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.

ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus.
Tel 5624 1509, Andres.
ʝ Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik,
tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.
ʝ Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, aiamuld,
freesasfalt kohaleveoga.

ʝ Soovin osta sobivat maatükki
maarjakase istanduse
rajamiseks. krister.tonsiver@
mail.ee, 5646 2853, Krister.
ʝ Pakun akende pesu teenust
Saku alevikus ja ümbruses.
5855 8078.
ʝ Mahla pressimise teenus,
mahla müük ja õunte kokkuost
Harjumaal Kose vallas.
Lisainfo 5621 9762.

2021

ʝ Kuiv küttepuu 30 cm, võrk 40 l,
lepp 3.00 eurot, kask
3.50 eurot. Tel 527 0884.
ʝ SA Haraka Kodu otsib tegevus
juhendajaid. 24h või 14h
vahetus, võimalik ka osaline
koormus. Võta ühendust
552 2631 või
harakakodu.sa@gmail.com.
ʝ Pakume tööd Harjumaal
Sauel C-kategooria autojuhile.
Hea, kui omad sõidu- ja töö
kogemust solo kalluriga.
Tööandja poolt on organiseeritud vajadusel ka majutus. Info
kalsep@kalsep.ee, 506 7491.
ʝ Sõelutud mulla ja täitemulla müük Harjumaal
ning lähiümbruses.
Tellimine kalsep@kalsep.ee.
ʝ Ehitusloa ja ehitusteatise
projektid, hoonete
seadustamine, konstruktiivne
projekteerimine.
Tel 5625 7278, e-post
ju.projektid@gmail.com.

VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

AUTOREMONDILUKKSEPPA
Saada CV meilile info@sakuautokeskus.ee
või helista 5344 5525

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

august 2021

KAIJA KÄÄRT
Sügav kaastunne Ulvarile
perega kalli abikaasa ja ema
kaotuse puhul.
Pargi 29 elanikud

Avaldame siirast kaastunnet
Vivika Klimenkole kalli tütre
KAIJA KÄÄRTI
surma puhul.
Töökaaslased Põllumajandusja Toiduametist

KAIJA KÄÄRT
Südamlik kaastunne abikaasale,
lastele, emale
ja isale.
Mälestavad Marika ja Jaanus

SAKU SÕNUMID
Vaikses leinas langetame pea …
Avaldame siirast kaastunnet
Ulvarile, Piia-Rõõmule, Pärtelile,
Vivikale ja Veljole abikaasa, ema
ja tütre
KAIJA KÄÄRTI
ootamatu lahkumise puhul.
Katrin ja Marko Leemet

Mälestame kauaaegset
külaelanikku
EHA PARTSI,
avaldame kaastunnet omastele.
Kurtna külaselts

Vaikselt lahkusid, emake hea.
Muredest, valudest enam ei tea.
Südamlik kaastunne Tiinale
kalli ema
INNA-MARIE ÕISPUU
surma puhul.
Reet, Meelis, Alma ja Maila

Kõik õied pisaraid on täis,
kurb saatus Sinust üle käis…
Avaldame sügavat kaastunnet
Vivikale tütre
KAIJA KÄÄRTI

ootamatu surma puhul.
Kolleegid Merike, Reet ja Katrin
Saku jahiselts mälestab
pikaaegset jahikaaslast
ILLAR KASKE,
kes lahkus meie seast
16. juulil.
Avaldame kaastunnet omastele.

Su elutee liig lühikeseks jäi...
Meie südamlik kaastunne
Katrinile poegadega kalli
STEPHENI
kaotuse puhul.
Andrus ja Katri

Sügav kaastunne Ennule
kalli abikaasa
LEHTE VAARMETSA
lahkumise puhul.
Mälestavad Aare ja Riina
ning Marika perega

Mälestame head majanaabrit
LEHTE VAARMETSA
22.03.1942 – 17.07.2021
Sügav kaastunne lähedastele ja
Ennule armsa abikaasa kaotuse
puhul.
Kanama tee 1 korteriühistu

Mälestustes jääd Sa ikka meiega...
Sügava kurbusega mälestame
oma kauaaegset liiget
STEPHEN PAUL
MORLEY’T.
Meie südamlik kaastunne
Katrinile poegadega.
MTÜ Kajamaa külaselts

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

Avaldame kaastunnet Reinule
ja tütrele lastega
AASA RULLI
kaotuse puhul.
Tallinna mnt 19 naabrid
III trepikojast

Meie seast on lahkunud isa,
vanaisa ja õemees
KALJU TINNO
23.11.1946–13.08.2021
Mälestavad poeg Margus
perega ja Merike

Armas Piia-Rõõm ja Sinu pere,
südamlik kaastunne kullakalli
EMA
kaotuse puhul.
Oleme mõtetes ja hinges teiega.
Sinu klassikaaslased koos
vanemate ja õpetajaga
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Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...
Kallid Eveli ja Elerin peredega!
Siiras kaastunne teile armsa
ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema
LEHTE VAARMETSA
kaotuse puhul.
Marika perega

Avaldame sügavat kaastunnet
Piretile kalli ema
EHA PARTSI
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased ja
aiamaanaabrid

Avaldame sügavat kaastunnet
Indrekule perega armsa
EMA
kaotuse puhul.
Naabrid Talu teelt

Üksnurme küla mälestab üht
küla alustala
ILLAR KASKE.
Kaastunne omastele.

SEPTEMBER 2021 EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
05.09 k 11 jumalateenistus
12.09 k 11 jumalateenistus
18.09 k 18 noorteõhtu

19.09 k 11 jumalateenistus
26.09 k 11 jumalateenistus

Leerikool alustab septembri lõpus, info ja reg saku@eelk.ee 5919 7802.
14.09 alustab beebilaul (0-2a, T), info ja reg ave.molster@eelk.ee

Saku Gospel jätkab, uued lauljad on oodatud, info magne.molster@eelk.ee
Vastuvõtt koguduse kantseleis ja avatud kirik T 10–12, N 16–18.

Koguduse õpetaja Magne Mölster, 5919 7802 magne.molster@eelk.ee
Saku Toomase kirik, Küütsu 2, Saku alevik, saku.eelk.ee, FB, Youtube

SAKU SÕNUMID
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Mis juhtus
ʝ 4.07 ründas 36-aastane mees
Saku vallas oma abikaasat,
35-aastast naist. Juhtunu juures
viibis laps.
ʝ 08.07 kell 19.22 kukkus 19-aastane mees jalgrattaga Männiku
külas Karjääri tee 9 juures
jalg- ja jalgrattateel. Mees viidi
haiglasse.
ʝ 13.07 kell 15.27 kutsuti päästjad
Jälgimäe külla, kus põlesid
elumaja ja traktori vahetus
läheduses heinapallid. Tuld oli
võtnud vaid üks heinapall, mis
kiiresti kustutati.
ʝ 18.07 läks Saku vallas 57-aastane mees kallale 64-aastasele
naisele, tekitades talle valu ja
kehavigastusi. Mees peeti kinni.

Ristsõna

ʝ 19.07 teatati, et Tänassilma
külas asuvalt sõiduautolt Volvo
on varastatud katalüsaator.
Kahjusumma on 1500 eurot.
ʝ 22.07 kell 12.57 põles Männiku
külas ca 250 ruutmeetrit maastikku. Põleng likvideeriti kell
15.34.
ʝ 22.07.2021 kell 21.11 põrkasid
Saku alevikus jalgratta- ja jalgteel kokku ühes suunas liikunud
jalgratturid, 11-aastane poiss
ja 14-aastane poiss. Vanem noormees viidi haiglasse.
ʝ 25.07 kell 20.08 sõitis
22-aastane mees sõiduautoga
Volkswagen Touran TallinnRapla-Türi mnt 22. kilomeetril
teelt välja. Autojuht toimetati
haiglasse.

Juulikuu ristsõna õigesti vastanute seast võitis loosi tahtel auhinna – Saku valla juubelilogoga T-särgi –
Valentina Ader. Auhinna kättesaamiseks helistada tööpäevadel vallavalitsuse telefonil 671 2431.

Juulikuu ristsõna õige vastus: LAOPINDADE MEKA
Augustikuu ristsõna vastus palume saata 13. septembriks e-postile ristsona@sakuvald.ee.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel

august 2021
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Kuhu minna
ʝ Külli Paltre näitus „Suvine kergus“ Kiisa raamatukogus augustikuu
lõpuni.
ʝ 26.-29.08 jätkub Saku keskkonnanädal: loodushommikud, õppe
käigud, arutelud, filmiõhtud, infopäev ja kirbukas.
Vaata kava www.sakuvald.ee/keskkonnanadal-2021
ʝ 27. 08 kell 20 Crimson Gitane kontsert kohvikus Ukas.
ʝ 28.08 Saku aleviku kohvikutepäev (vt 14-15).
ʝ 28. kell 16 Saku Sporting (naiskond) – Tartu Tammekaga,
kell 19 Saku Sporting (meeskond) – Tallinna SC Reunited Saku
muruväljakul Staadioni 2.
ʝ 28.08 kell 20.45 algab teatetants Saku mõisapargis (vt lk 16).
ʝ 29.08 kell 14 suvelõpulõuna ja kell 16 kontsert, Merike Susi & tütred
Metsanurmes, eelregistreerimisega.
ʝ 3.09 kell 19 Hain Hoppe kontsert kohvikus Ukas.
ʝ 5.09 kell 9.30 Saku laste VI mitmevõistlus Saku koolistaadionil
Tallinna mnt 10.
ʝ 5.09 kell 15 koolialguse festival KAF Sakus Teaduse 1 õues.
ʝ 8.09–11.09 tütarlaste MM valikturniir saalihokis Saku Valla
Spordikeskuses Tallinna mnt 10.
ʝ 12.09 kell 10 sügiskirbukas Sakus Teaduse 1 õuealal.
ʝ 14.09 kell 17 ajaloopärimuse päev Saku vallamajas Juubelitammede
tee 15.
ʝ 17.09 kell 19 komöödia „Lumeroos“ Saku Valla kultuurikeskuse
Kiisa saalis.
ʝ 12.09 kell 10 sügiskirbukas Kiisa Vabaajakeskuse parklas.
ʝ 25.09 kell 11 Saku pensionäride ühenduse Elukaar koosviibimine
Sakus Teaduse 1 saalis.

SINU SUVISED
ABIMEHED

Kui hekk vajab pügamist, muru niitmist, muld planeerimist, kännud
eemaldamist, oksad purustamist ja kogu see kraam ära vedamist…
siis rendi tehnika erinevateks töödeks
koduaias, suvilas või ehitusel!
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ARON LUHALAID
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IIDA RÖÖPSON
LUNA MARII PREITOF
LANA LIIVA
SAARA LAANEMÄE

MIINA LEPP
ARSENY AGALAROVI
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E-poe valikus üle 500 toote kohe olemas

SAKU ALEVIKUS TOOME KAUBA KOJU TASUTA

Pakume tasuta transporti kõikidele tellimustele, mille aadress jääb Saku alevikku k.a
Juuliku, Tammemäe, Kasemetsa, Üksnurme . Kasuta ostukorvis tellimuse
vormistamisel kupongi koodi ALEVIK 1
Saku vallas väljaspool Saku alevikku toome kauba koju tasuta, kui ostusumma on
alates 20 €.
(Kiisa, Kurtna, Tagadi, Roobuka, Kirdalu, Tõdva, Metsanurme, Kajamaa, Männiku küla,
Jälgimäe, Rahula ) Kasuta ostukorvis tellimuse vormistamisel kupongi koodi VALD 1
Kaup tuuakse eelneval kokkuleppel maja ette 1-2 tööpäeva jooksul.

SURMAD
ILLAR KASK
KALLO KIRISMA
AASA RULL
ELLE KALJO
LEHTE VAARMETS
ÜLLE OLUP

Koduleht: www.torustikud.ee
e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 5553 3948

Ajaleht
aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Annika Kubja, Inna Mikli

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

KAIJA KÄÄRT
LEMBIT TAMMIKSALU
STEPHEN PAUL MORLEY
KALJU TINNO
EHA PARTS

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

Tellimine mujale toimetusest
tel 671 2425
e-post ss@sakuvald.ee
Trükk: OÜ Rebellis

