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Saku vald läbi rohelise akna
KERLI LAUR ℓ arendus- ja keskkonnateenistuse juht

O

leme läbi aastate tegelenud erine
vate keskkonnaprojektidega ning
ka see aasta pole erinev. Mitmed
eelmistel aastatel alustatud projektid
kestavad edasi ning lisandub ka uusi.
Kindlasti ei ole all toodud nimekiri lõp
lik, aga annan väikese ülevaate, mis meil
plaanis on ja mida oodata.
Keskkonnakuu
Eelmisel aastal esimest korda
toimu
nud keskkonnanädal saab oma
järje: maikuu on keskkonnakuu ja selle
raames toimub mitu üritust, mille kohta
saate täpsemalt lugeda juba lehes olevast
kavast. Keskkonnakuu jooksul on või
malus nautida linnulauluhommikuid,
võtta osa õppekäikudest Tallinna jäät
mete taaskasutuskeskusesse Jõelähtmel,
nautida loodusfilme, kuulata huvi
tavaid esinejaid loodusõhtutel ning
võtta osa koolitustest ja õpitubadest.
Keskkonnakuu kava on leitav ka Saku
valla kodulehelt, info täieneb jooksvalt.
Kõik üritused on eelregistreerimisega,
mis avatakse kodulehel 20. aprillil.
Roheline kontor
Soovime ka vallavalitsuse tasandil
näidata head eeskuju ning oleme oma
majas rakendanud keskkonnasõbraliku
kontori põhimõtteid. Keskkonnahoid
liku ehk rohelise kontori eesmärk on
kontori tegevuse keskkonnamõju pidev

jälgimine ja vähendamine, millega
kaasneb kulude kokkuhoid, loodus
ressursside säästev kasutamine, jäätme
tekke vähenemine ning töökeskkonna
tervis
likumaks muutumine. Selleks
oleme moodustanud rohelise kon
tori meeskonna ning hetkel koostame
kontori kohta keskkonnaülevaadet.
Muudatusi tuleb teha mitmeid ning
nii mõnegi põhimõtte oleme juba ellu
rakendanud, näiteks ei ole meil kon
toris enam laudade all prügikaste ning
jäätmed tuleb liigitada puhkeruumides
asuvatesse kogumismahutitesse, mida
meil on kokku kuus, lisaks ohtlike ja
elektroonikajäätmete kogumiskastid.
See on aga üks väga väike muudatus,
mida oleme rakendanud ning teha on
veel palju.
Eterniidijäätmete vastuvõtt
Kuna eterniidijäätmete kogumise
kohta on jätkuvalt suur huvi, korraldame
sel suvel eterniidijäätmete vastuvõtu.
Seekord ei korralda me eterniidijäätmete
kogumist ühe päeva jooksul ringina
nagu eelnevatel aastatel, vaid teeme eel
registreerumisega kogumise pikema aja
vahemiku jooksul Saku jäätme
jaamas.
Info registreerumise ja vastuvõtu kohta
ilmub järgmistes ajalehtedes, sotsiaal
meedias ja valla kodulehel.
Rohetiiger – keskkonnasõbralikud
hanked ning kliima- ja energiakava
Saku vald on üks kuuest kohalikust
omavalitsusest, mis valiti Rohetiigri
vabakonna suuna projekti. Rohetiiger on
koondanud 15 keskkonnaühenduse 38
keskkonnasoovitust, mis aitavad oma
valitsustel ja kogukondadel sisustada ja
kiirendada kohalikku rohepööret. Kõik
soovitused on kirjas Rohetiigri kodu
lehel rohetiiger.ee → vabakond. Valisime
soovituse hulgast endale kaks suuremat
eesmärki: koostada kohalik kliimaja energiakava ning muuta hanke
protsessid keskkonnahoidu toetavaks.
Kliima- ja energiakavad ei sea kohali
kele omavalitsustele ette konkreetset
raami, vaid aitavad tuvastada konk
reetses piirkonnas kliimamuutustega
kohanemise ja nende leevendamisega

seotud valdkonnad ja vajalikud arendu
sed. Näiteks võivad need hõlmata ter
vise, sotsiaalhoolekande, päästevõime
kuse, maakasutuse, looduskeskkonna,
majanduse, kogukonna, teadlikkuse,
koostöö, taristu ja ehitiste ning ener
geetika ja varustuskindluse teemasid.
Kliima- ja energiakava on strateegiline
kava, mis annab teeviidad, kuhu suu
nas kohalik omavalitsus peab liikuma,
et elukeskkonda säilitada ja parandada.
Keskkonnahoidlike hangete põhi
eesmärk on vähendada toodetest ja tee
nustest põhjustatud keskkonnamõju,
mis tuleneb nii tootmisest, kasutami
sest kui ka kasutusest kõrvaldamisest,
st kogu toote/teenuse olelusringi jook
sul. Nii on võimalik vähendada riske
inimese tervisele ja ümbritsevale kesk
konnale.
Kogukonna ringlusmajad
Üha enam on teemaks jäätmete lii
giti kogumine ja tulevikus muutuvad
nõuded järjest karmimaks. Aga mitu
kogumismahutit mahub ühes väike
ses piirkonnas asuva eramaja värava
ette? Üks? Kolm? Viis? Tegelikult ju
ehk mahubki, aga kas suur jäätmeveok
peaks mööda kitsaid tänavaid manöö
verdama, peatuma iga maja ukse ees
mitu korda kuus, et jäätmeid peale
võtta, või on mõni parem lahendus?
Eestis on rajatud mitmeid piirkond
likke jäätmemaju – segaolmejäätmete
kogumismahutid on kõigil isiklikud,
aga liigiti kogutud jäätmed viiakse ühte
majja kokku. Sel juhul on jäätmete lii
giti kogumine korraldatud, jäätmete
üleandmise võimalus on olemas ning
iga maja juures ei pea olema mitu
jäätmemahutit. Aga üks kogukonna
jäätmemaja ei pea toimima kui ainult
klassikaline jäätmemaja, kus on sees
erinevad kogumismahutid – see võib
olla ka ringlusmaja, taaskasutuspunkt,
kogukonna raamatuvahetuspunkt või
hoopis midagi kolmandat. Igatahes on
meil plaanis rajada pilootprojektina üks
kuni kaks piirkondlikku ringlusmaja,
mis võiksid omada mitut funktsiooni,
olla oma kasutajate nägu ning eeskujuks
ka teistele kogukondadele.
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Võõrliikide tõrje
Oleme viimastel aastatel katsetanud,
kuidas hoida võõrnälkjate – Hispaania
teeteo ja mustpeanälkja – arvukust
kontrolli all. Oleme mitmesse piirkonda
paigaldanud lõkse, teinud niitmist ja
korjamis
talguid. Tagasiside on olnud
väga erinev, samuti ka kogu
kondade
aktiivsus. Oleme jätkuvalt avatud eri
nevate piirkondade elanike ettepaneku
tele ja ideedele, esialgu keskendume
arvukuse piiramisega Saku alevikus
Vääna jõe kallastel. Loodan, et teised
piirkonnad on ka varasematest koge
mustest õppinud, teavad, mis meetod
töötab ja mis mitte ning meie koostöö
saab sama hästi jätkuda.
Kogukonnaaiad
Varasemalt oli väga tavaline, et
kortermajade ümbrusesse tekkisid aia
maad, korteriinimesed on osavad rohe
näpud ja kasvatavad endale lilli, toitu jne.
Aastate möödudes on mitmed aiala
pid maha jäetud, need on korrastamata
ning pinnuks silmas aktiivselt aiamaad
kasutavatele inimestele. Kogukonnaaiad
on populaarsust kogumas terves maa
ilmas. Sellised alad pakuvad võima
lusi, kuidas kasvatada värskeid aia
saadusi ning samal ajal võrgustuda teiste
kogukonnaliikmetega, jagada kogemusi,
rajada õppeaedu, korraldada töötube,
keskkonnahariduslikke tegevusi ja muid
ühisüritusi. See tugevdab kogukondades
ühtsustunnet ning suurendab turva
lisust. Saku valla kogukonnaaia idee
sündis elanike initsiatiivist. Ajalooliselt
on nii Tõdva, Lokuti kui ka Kurtna
külas juba varasemalt aiandusega tege
letud ja nii me käisimegi neis kolmes
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piirkonnas aiamaade seisukorraga tut
vumas ja aktiivsete inimeste toimeta
mist jälgimas. Võimalusi kogukonna
aias toimetamiseks on palju: toidusalu,
ürdiaed, permaaed, köögi
viljapõllud,
hernepõllud, põllulilleala jne. Samuti
olla see lihtsalt ala, kus jälgida, kuidas
istutatud lilled kasvavad ja õitsevad ning
kus lapsed saaksid oma esimesed kon
taktid looduse ringkäiguga ja sellega,
kuidas toit kasvab. Loodame väga, et
saame esimesed toimingud kogukonna
aedadega juba paari kuu jooksul tehtud
ning hakata uusi rohenäppusid juurde
kutsuma.
Biojäätmete kompostrid, kogumismahutid, koolitused
Aasta alguses saime positiivse otsuse,
et Keskkonnainvesteeringute Keskus
toetab Saku valla projekti „Biojäätmete
kogumise arendamine Saku vallas“.
Projekti eesmärk on koguda biojäätmed
kodumajapidamistes ja asutustes/ette
võtetes segaolmejäätmetest eraldi ning
võtta Saku vallas tekkinud biojäätmed
kohapeal ringlusse. Projekti toetusega
on plaanis soetada 400 kompostrit, 50
biofiltirga (kaanel) kogumismahutit
ja 4 kompostimiskoolitust. Soetatavad
400 kompostrit on aastaringselt kasu
tatavad soojustatud kiirkompostrid.
Kogumismahutite soetamise riigi
hange on just läbi saanud, kohe lõppeb
ka kogumismahutite väikehange ning
juba järgmises lehes võib lugeda, kes
ja kuidas saavad endale kas kompostri
või kogumismahuti väikese omaosaluse
eest soetada. Seega tasub kõigil huvilis
tel järgmist lehte oodata. Kui kompost
rid on käes, toimub soovijatele ka neli
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kompostimiskoolitust. Projekti rahas
tab keskkonnaministeerium rahvus
vahelise kliimakoostöö vahenditest
ja see viiakse läbi heitmekaubanduse
(CO2) kauplemissüsteemi toetusega.
Korduvkasutatavad topsid
Avalikel üritustel tekib palju jäät
meid ning üheks arvukaimaks jäätme
tekitajaks on ühekordsed topsid. Saku
vald soetas Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusega korduvkasutatavad
topsid, mida kasutatakse avalikel üri
tustel ühekordsete joogitopside alter
natiivina. Korduvkasutatavate topside
süsteem on sarnane pandipakendi süs
teemiga – jooki ostes makstakse joogi
topsi eest pandiraha ning topsi tagasta
des makstakse pandiraha tagasi. Sellise
süsteemi kasutamisega on võimalik
vältida tuhandete ühekordsete plast
topside teket ning muuta Saku valla
üritused keskkonnasõbralikumaks. Uusi
topse saab näha juba õige pea maikuus
toimuval Saku laadal.
Toidujäätmete vähendamine ja liigiti
kogumine koolides
Üheks huvitavaks projektiks on
olnud ka toidujäätmete kaardistamise
projekt kooli sööklates, kus nädala aja
jooksul kaalusid tublid söökla tööta
jad toidujäätmeid – söögi valmistami
sel tekkivaid jäätmeid, taldrikutelt ära
visatud toitu ja järgi jäänud valmis
toitu, mis taldrikutele ei jõudnudki.
Kaalumine toimus Saku gümnaasiu
mis (kõigis majades) ja Kurtna koolis.
Kaardistamine on väga oluline, et aru
saada, kas toidujäätmed on ka meie
valla koolides probleemiks. Esimeste
tulemuste valguses võib öelda, et
paranemis
ruumi on ning nüüd tuleb
edasi liikuda lahenduste leidmise suu
nas. Teine projekt, mis samuti koole ja
lasteaedu puudutab, on liigiti kogutud
jäätmete kogumismahutite ehk sorte
rite soetamine. Sorter koosneb neljast
kuni viiest erinevast kogumismahutist
ning on varustatud arusaadavate juhiste
ja piltidega. Hanke tulemustest selgub,
kas sel aastal on võimalik kõik koolid
ja lasteaiad sorteritega varustada, aga
algust teeme sellega kindlasti. Sorterite
paigaldamisel on igal lapsel, õpilasel ja
õpetajal võimalus oma jäätmeid liigi
tada ning keskkonnahoidlikult käituda.
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Saku valla 2022. aasta mittetulundusliku tegevuse toetusfondi
esimesest taotlusvoorust toetati järgmiseid projekte:
toetuse saaja

projekti nimi

toetussumma
SPORDIVALDKOND

Aire Vabaoja

Emili-Loore Vabaoja takistussõidu võistlustel osalemine Eestis ja välismaal
2022. aastal.

500

Kadi Süvaorg

Dominic Kõva osalemine tiitlivõistlustel

499

Katri Tomson

Anni Leen Järviku osalemine tiitlivõistlustel

499

Susan Külm

Laskesuusataja Susan Külma olümpia ettevalmistuslaager 2022

500

Olga Muskevitš

Aleksandr Muskevitši spordivõistlused ja spordilaagrid talvel-suvel 2022

500

Olga Muskevitš

Denis Muskevitši spordivõistlused talvel-suvel 2022

500

Ruta Pukk-Kotsar

Karolin Victoria Kotsari osalemine ujujate treeninglaagris Türgis

500

Gert Krestinov

Gert Krestinovi võistlusteks ettevalmistav treeninglaager

500

Artur Ulmas

Ujumistreeneri kutsetaseme (abitreener, EKR tase 3) omandamine

500

Kristina Suits

Maarja Suitsu osalemine Ponikarika etappidel.

500

MTÜ Saku Maraton

VALDEKU tunnijooks 2022

300

Mittetulundusühing Saku Saku valla 2022. a meistrivõistlused korvpallis
Korvpalliklubi
Mittetulundusühing
Kajamaa Spordiklubi

Saku 3D suvekarikas

770
3000

Spordiklubi Porter Racing SK Porter Racingu noorte osalemine võistlustel ja laagris 2022

2040

Spordiklubi Porter Racing SK Porter Racingu võistlejaid ettevalmistav laager ja võistlustel osalemine
2022

2500

Spordiklubi Porter Racing SK Porter Racingu võistlejate osalemine UEC MTB noorte Euroopa
meistrivõistlustel

2000

Spordiklubi Porter Racing SK Porter Racingu spordiüritused 2022

1740

Mittetulundusühing Saku Saku jalgpallifestival 2022
Sporting

2010

Mittetulundusühing Saku Saku jalgpalli suvelaager 2022
Sporting

2800

Mittetulundusühing Saku Saku suusapäev 2022
Sporting

1150

KULTUURIVALDKOND
Mittetulundusühing Saue Saue küla suvepäev 2022
küla

700

Seltsing Hageriina

Naisrühm Hageriina osalemine rahvusvahelisel folkloorifestivalil
Europeade 2022

933

MTÜ Kasemetsa Küla

Saku valla külade päev 2022

2320

Mittetulundusühing
Metsanurme

Metsanurme külaselts 25

2700
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MUU TEGEVUSVALDKOND
MTÜ Kasemetsa Küla

Kasemetsa küla mänguväljaku arendamine

2799

Metsaveere Külaselts

Lauatennise laud Saustinõmme külaplatsile

1429

Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku Saku
Toomase Kogudus

Saku laste suvelaager 2022

2030

Saku Diabeetikute Selts

Diabeetikute vaimne tervis II

1073

Sihtasutus
REHE SELTSIMAJA

Rehe Küüni välisuksed ohutuks ja esteetiliselt mõjusaks

3000

Mittetulundusühing
Juuliku Külaselts

Juuliku küla spordiväljakute inventari uuendamine

1566

Saku Spordiklubi

Elektri võrguühenduse ehitamine

3000

Mittetulundusühing
Sakukad

Saku aleviku kohvikutepäev 2022

2685

2022. aasta tegevustoetust said järgmised ühendused:
Toetuse saaja

Kajamaa Külaselts

Metsaveere Külaselts
MTÜ Linsi

Mittetulundusühing Saue küla

toetussumma
500
500
500
150

Mittetulundusühing Juuliku Külaselts

500

Mittetulundusühing Metsanurme

500

MTÜ Murimäe

MTÜ Kasemetsa Küla

Mittetulundusühing Kurtna Külaselts

350
500
500

Seltsing Saku pensionäride ühendus Elukaar

1000

Kajamaa piirkonna pensionäride seltsing Meelespea

1000

Seltsing KI-KU-TA-RO PÜ
Saku Diabeetikute Selts
Saku Valla Lasterikkad
Saku Valla Invaühing

MTÜ Tantsukool Danceland

Mittetulundusühing Saku Sporting

Mittetulundusühing Saku Korvpalliklubi
2022. aasta projektitoetuse reservist sai toetust:

Anželika Tauk projektile „Petangi MM üksik-, paaris- ja segapaarismängus“ 500 eurot.

Kaasfinantseerimise toetust sai:

KTL Racing Klubi 1000 eurot projektile „Rahvusvaheline kestvusmotokross „Saku Off-Road 2021““.

1000
1000
1000
1000
800

4000
1800
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Vallavalitsuse istungid
ANNIKA KUBJA

15. märtsil
• Kinnitati valla 2022. a huvihariduse
ja huvitegevuse kava.
• Otsustati kompenseerida raske puu
dega lapsele toetava teenusena savi
teraapia ning valla eestkostel olevale
lapsele soetatud ratsavarustus.
• Määrati muudel põhjendatud juhtu
mitel makstav toetus ning kaetakse
ühe isiku matusekulud.
• Otsustati lasteaedade suvine sulge
mine käesoleval aastal: Saku laste
aed Päikesekild, Saku lasteaed
Terake ja Kurtna kooli lasteaed on
suletud 18.–29.07. Ajavahemikul
4.–15.07 ja 1.–12.08 moodustatakse
Päikesekillu ja Kurtna kooli lasteaias
vastavalt vajadusele ajutised suve
rühmad. 20.06–15.07 ja 1.–26.08
liidetakse Terakese lasteaias vajadus
põhiselt rühmi kokku.
• Kinnitati mittetulundusliku tege
vuse toetusfondi jaotus.
• Anti
projekteerimistingimu
sed detail
planeeringu tingimuste
täpsustamiseks Tõdva külas Remmeli
tee 1 ja Remmeli tee 3, päikeseelekt
rijaama ehitusprojekti koostamiseks
Sookaera-Metsanurga külas Metsaru
põik 3, üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Üksnurme külas Karja
kopli tee 21 ning üksikelamu laien
damise ehitusprojekti koostamiseks
Saku alevikus Pähklimäe tee 10.
• Anti kooskõlastus kavandatavate
soojuspuuraukude asukohale Saku
alevikus Pähklimäe tee 2.
• Otsustati määrata Tõdva külas asuva
katastriüksuse Viimsi metskond 49



jagamise tulemusel moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ning
seada sundvaldus Elektrilevi OÜ
kasuks Kirdalu külas Kõrgemaa kin
nistule.
• Kinnitati kohtuvälise menetleja õigus
tega ametikohad väärteomenetluses.
22. märtsil
• Kinnitati Saku Terakese lasteaia töö
tajate koosseis.
• MTÜ-le CC Rota Mobilis anti
avaliku ürituse korraldamise luba
Škoda maastikuratta kolmapäevakute
II etapi korraldamiseks ja MTÜ-le
Eesti Hobi
krossiklubi „Eesti liiva
kuningas 2022“ korraldamiseks.
• Anti projekteerimistingimused üksik
elamu ehitusprojekti koostamiseks
Kiisa alevikus Õnneheina tn 4 ja
Kasemetsa tee 95 ning Saku alevikus
Mäe tn 3.
• Anti kooskõlastus kavandatavate
puurkaevude asukohtadele Kurtna
külas Kortslehe ja Käbiheina kinnis
tutel, Rahula külas Saarde kinnistul
ning Roobuka külas Haldjakivi kin
nistul.
• Määrati Kajamaa külas asuva Jaani
põllu, Metsatuka ja Vana-Kivisilla
ning Tõdva külas asuva Kurepõllu
katastriüksuste jagamisel moodusta
tavate üksuste koha-aadressid ja siht
otstarbed.
• Anti nõusolek Metsanurme külas asu
vate katastriüksuste Jõesilma põik 3 ja
Jõesilma põik liitmiseks.
• Otsustati koormata isikliku kasutus
õigusega eraisiku kasuks Saku vallale

kuuluv kinnistu Männituka haljakul
ja seada kasutusõigus torustikele.
• Keskmise puudega ja puuduva töö
võimega isikule määrati muudel
põhjendatud juhtumitel makstav
toetus.
• Arutati uue põhikooli ehitusmaksu
must ja laenuvõimekust. Uue põhi
kooli projekt peaks valmima aasta
lõpuks, ehitamine peaks algama
2023. a kevadtalvel ning hoone
peaks valmima 1. septembriks 2024.
29. märtsil
• Otsustati anda Saku valla võrkpalli
meistrivõistluste läbiviimiseks tasuta
kasutada Kurtna kooli võimla.
• Kinnitati Saku vallavalitsuse 2022.
aasta hankeplaan.
• Määrati kaks muudel põhjendatud
juhtumitel makstavat toetust ning
hooldaja raske puudega isikule.
• Otsustati kompenseerida isikule
üldhooldusteenus ja lapsele psühho
loogi teenus.
• Anti projekteerimistingimused Saku
alevikus detailplaneeringu tingi
muste täpsustamiseks Üksnurme
tee 4b, üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Havi tee 13 ja Tariku
tn 12.
• Kooskõlastati kavandatava puur
kaevu asukoht Üksnurme külas
Jõekivi kinnistul.
• Otsustati
võimaldada
Ukraina
sõjapõgenike lastele juuni lõpuni
tasuta lasteaiakohad, lastele ja noor
tele tasuta pääs ujulasse ja jõusaali
ning tasuta osalemist Saku vallas

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Saku vallavalitsusele on esitatud pro
jekteerimistingimuste taotlus – detail
planeeringu olemasolul abihoone
ehitusprojekti koostamiseks Saku val
las Jälgimäe külas Murimäe tee 12
(katastritunnus 71801:003:0334) kin
nistul.
Tegemist on Saku vallavolikogu
12.06.2003 otsusega nr 56 kehtestatud
Peetri kinnistu detailplaneeringu alal

asuva krundiga pos 5. Ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame
projekteerimistingimuste andmise ava
tud menetlusena.
Alates 25.04.2022 kuni 09.05.2022
korraldame projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku vallamajas
( Juubelitammede tee 15, Saku ale
vik) ning valla kodulehel avaliku välja
paneku.
Projekteerimistingimustega

täpsustatakse hoonestusala ulatust
ning maa-alal asuva ehitise teenin
damiseks vajaliku ehitise võimalikku
asukohta.
Avaliku väljapaneku jooksul on
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi
võib projekteerimistingimuste and
mine puudutada, võimalus esitada eel
nõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja
põhjendatud vastuväiteid.

aprill
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toimuvates huviringides ja treenin
gutel.
5. aprillil
• Kooskõlastati Kohila valla üld
planeeringu ja keskkonnamõju stra
teegilise hindamise aruande eelnõu.
• Otsustati sõlmida MTÜ-ga AÜ
Silikaat rendileping puurkaevu
kasutamiseks koos veetorustikuga
Roobuka külas Silikaadi teel.
• Saadi ülevaade märtsis antud ehitus(10) ja kasutuslubadest (25).
• Nõustuti SOS Lasteküla Eesti
Ühing MTÜ ettepanekuga tõsta
asenduskoduteenuste hinda alates
1.05.2022 seoses üldise hindade
tõusuga. SOS Lastekülas osutatakse
asendushooldusteenust neljale Saku
valla eestkostel olevale lapsele.

• Otsustati eraldada kaasfinantseeri
mise toetust 1000 eurot KTL Racing
klubi MTÜ projektile „Rahvusvahe
line kestvusmotokross“.
• MTÜ-le Spordiklubi Porter Racing
anti luba korraldada maastikurataste
võistlust.
• Otsustati kompenseerida lapsele
psühhoteraapia, raske
puudega
lapsele saviteraapia ja raske liiku
mispuudega isikule üldhooldusteenus.
• Määrati Ukrainast saabunud kolmele
isikule vältimatu abi korras muudel
põhjendatud juhtumitel makstavad
toetused 170 eurot inimese kohta.
• Nõustuti CarWay OÜ kavandatava
tegevusega vastavalt esitatud taotlu
sele ja juhitakse tähelepanu, et ette
võte peab oma reaalse tegevuse viima
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•
•

•

•

kooskõlla keskkonnaloa taotluses too
duga, nt jäätmete kogumine välisterri
tooriumil.
Kooskõlastatati kavandatava puur
kaevu asukoht Tagadi külas Hundi
hamba kinnistul.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
valla omandis olevatele kinnis
tutele
Saku alevikus: Mäe tn ja Teetammi,
Tagadi külas Tuletõrjeveehoidla 1,
Kasemetsa külas Sootee L1 ja Kajamaa
külas Sootee.
Algatati valla kasuks isikliku kasutus
õiguse seadmine tänavavalgustuse oma
miseks, kasutamiseks, remontimiseks
ning hooldamiseks OÜ Expolio oman
dis olevatele kinnisasjadele Saku alevi
kus Männi tee 21 ja 23.
Võeti vastu Saku aleviku Kivinuka
tn 25 kinnistu detailplaneering.

Vallavolikogu
Volikogu 17. märtsi istungil osales 20 liiget, puudus 1.

• Ivar Raig edastas eakate küsimuse
Saku Päevakeskuse ajutise sulge
mise ning sel ajal teenuste osuta
mise kohta. Tanel Ots vastas, et
päeva
keskus on suletud töötajate
haigestumise tõttu, kohapeal tege
vusi ei toimu, aga väljaspool päeva
keskust osutatavad teenused jätku
vad.
• Kajamaa Kooli direktor Merit
Udu
salu ja Kurtna Kooli direk
tor Kristjan Saar andsid ülevaate
koolide arengukava täitmisest.
Piirkonnapolitseinik Enely Meho
andis ülevaate õiguskorrast Saku
vallas 2021. a.
• Võeti vastu Saku valla 2022. aasta
esimene lisaeelarve, millega eelarve
maht suureneb 253 002 eurot.
• Teisele lugemisele suunati reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis
kehtestab valla haldusterritooriumil
nõuded reovee kohtkäitlusele, ära
veole ja purgimisele.
• Võeti vastu otsus katta tagasi
ulatuvalt igapäevaelu toetamise
teenust osutavale sihtasutusele

•

•

•

•

•

Päikesekodu Teenused tema Liikva
külas asuvate ruumide kulud suuru
ses 456,65 eurot ühe valla elanikust
kliendi kohta kuus.
Otsustati võtta täiendav rahaliselt
hinnatav kohustus Teaduse 13 Saku
büroohoone ehitustöödeks maksu
musega kuni 785 000 eurot, suu
rendades sellega ehitustööde kogu
maksumust kokku kuni 2 019 000
euroni.
Nõustuti tingimustega, mis on too
dud eelnõudes „Liivalaia VII liiva
karjääri mäeeraldise korrastamis
tingimuste esitamine“ ja „Männiku
XIX liivakarjääri mäeeraldise korras
tamistingimuste esitamine“.
Otsustati koormata isikliku kasutus
õigusega Saku valla kasuks Jälgimäe
külas Lepatriinu tee arenduse alla
jäävad riigile kuuluvad kinnistud
lähiaadressiga Tallinn – Saku –
Laagri tee ning Juuliku – Tabasalu
tee.
Nõustuti valla tingimustel VäikeKõrnomaa kaevandustegevuseks kesk
konna
loa andmisega ASile Merko
Ehitus Eesti.
Otsustati võõrandada vallale kuuluvad
Kurtna tee 35 garaažid omanikele/

kasutajatele mõttelistes osades.
Ostjale jäävad tasuda maamõõduning müügi- ja asjaõiguslepingute
sõlmimisega kaasnevad kulud.
• Otsustati pikendada Kajamaa ja
Lokuti külas Maritsa, Konnapõllu,
Karja, Paju, Krossi, Nõlva ja
Pikametsa kinnistutel detailplanee
ringu
menetlustähtaega
kuni
1.07.2023.
• Tanel Ots andis ülevaate sõja
põgenike vastuvõtu olukorrast val
las. Vallavalitsuse kodulehele on
koondatud oluline info, mida jooks
valt täiendatakse. Lemmi Oro tegi
üleskutse hakata saabuvatele pere
dele mentoriks, toetada neid infos
orienteerumisel ja asjaajamisel.
• Volikogu avaldas toetust Ukrainale
ja siia saabunud Ukraina inimestele:
aitame neil end siin turvaliselt sisse
seada ning leida neile soovi kor
ral tööalane rakendus ning lastele
kooli- ja lasteaiakohad. Avaldame
Ukraina riigi kaitsjatele ja rahvale
nende võitluses toetust ning kut
sume üles igakülgselt abistama, et
Ukraina säilitaks oma vabaduse,
suveräänsuse ja territoriaalse tervik
likkuse.
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Kevade tulekuga jätkub kinnistute liitumine ühisveevärgiga
MARKO MATSALU ℓ AS Saku Maja

Eelmise aasta sügiseks valmis suur
hulk ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
(ÜVK) liitumispunkte Kiisa, Kurtna,
Roobuka, Metsanurme, Kasemetsa ja
Üksnurme asumites. Selle aasta juunis valmivad veel viimased liitumis
punktid Metsanurmes ning pärast
seda on võimalik kõikidel projekti
piirkonna kinnistutel liituda ÜVK-ga.
Et see protsess mööduks sujuvalt,
tuletame meelde liitumisega seotud
infot.
Kõige parema ülevaate liitumisprot
sessist saab AS Saku Maja kodulehelt
(sakumaja.ee – Vesi – Keila jõe RKA
projekt). Sellel lehel on info ka Saku
valla makstava ÜVK-liitumistoetuse ja
selle taotlemise kohta.
Kogu ÜVK-ga liitumise protsessi
tuleb alustada tehniliste tingimuste
taotlemisest, vajaliku blanketi leiab
samuti kodulehelt (sakumaja.ee –
Vesi – Blanketid). Tehniliste tingimuste
taotluse esitamine ei anna veel õigust
torustike rajamiseks ja ÜVK-ga liitumi
seks. Saku Maja rõhutab, et isetegevus
lik ilma loata liitumine ei ole lubatud
ja eelnimetatud tegevuse avastamisel
kaasnevad sanktsioonid.

Tehnilisi tingimusi saavad taot
leda kõik kinnistuomanikud, kelle
liitumis
punktid on rajatud. On väike
kogus tänavaid, mille kohta teostus
dokumentatsiooni veel ei ole ning kuhu
me saame tingimusi väljastada aja
lise viivitusega. Kinnistusiseste torus
tike osas, kui tegemist on olemasoleva
hoone ühendamisega, Saku Maja pro
jekti ei nõua. Piisab, kui enne ehitusega
alustamist kooskõlastada asendiskeem,
kus on toodud järgmised andmed:
• torustike ja kaevude paiknemine
(liitumispunktist kuni hoone sisen
dini),
• torustike ja kaevude materjal ning
läbimõõt,
• veemõõdusõlme asukoha kirjeldus,
• reoveetorustiku kõrgusandmed.
Kui tegemist on hoone põhjalikuma
rekonstrueerimisega või uue hoone
rajamisega, siis on vee ja kanalisatsiooni
eriosade projekt vajalik.
Soovitame kõigil, kes soovivad sel
aastal Keila jõe projekti piirkonnas
ÜVK-ga liituda, alustada tehniliste
tingimuste taotlemist juba praegu,

aprillis-mais. Kuna tippajal taotluste arv kasvab, ei saa me garanteerida tingimuste väljastamist nädala
jooksul.
! Samuti tuleb arvestada, et ehitajate
ooteaeg kinnistusisesteks torustike
ehitustöödeks võib olla 1–2 kuud ning
ehitajad soovivad enne pakkumise tege
mist näha ka väljastatud tingimusi.
! Viis päeva enne tööde alustamist tuleb
teavitada ka AS-i Saku Maja. See on
vajalik selleks, et Saku Maja töötajad
saaksid torustikud ja ühendused enne
kaevikute kinni ajamist üle vaadata.
Kui ülevaatus jäetakse tegemata, peab
kinnistu omanik arvestama võimalike
kaasnevate täiendavate kuludega, seo
ses näiteks uuesti lahti kaevamisega või
kaameravaatlusega.
Kõik liitumistega seotud küsimused
ja ÜVK-projekti puudutavad üldisemad
küsimused palume saata e-posti aad
ressile veeprojekt@sakumaja.ee. Samale
aadressile tuleb saata ka tehniliste tingi
muste taotlus.
Soovime kõigile head kevadet
ning pealehakkamist ja planeerimist
ÜVK-ga liitumisel!

Hooletu suitsetaja ei pane ohtu mitte ainult iseennast,
vaid kõiki oma ümber!

ANNALIISA RAIDJÕE

Hooletu suitsetamine on üks pea
mine surmaga lõppevate hoonetule
kahjude põhjus. Just seetõttu on
Saku vaba
tahtlike päästjate alustatud
ennetus
kampaania võtnud sihikule
vastutustundetud suitsetajad, suuna
tes tähelepanu lohakusest tulenevatele
ohtudele ja tutvustades videote kaudu
turvalisemaid viise sigaretikonist vaba
nemiseks. Lisaks õppevideotele teevad
päästjad kampaania raames ka kodu
visiite ning jagavad kõigile soovijatele
Saku õlletehase praaktoorikutest val
mistatud kaasaskantavaid tuhatoose.
Kui märtsikuu videote fookuses
olid ohud, mis tulenevad ebakorrekt
sest suitsetamisest autos, siis aprillikuu

videod keskenduvad kodukeskkonnale.
Päästjad panevad südamele, et sise
ruumides suitsetamisel võivad olla ohtli
kud tagajärjed ning ka rõdul suitsetamine
võib viia tõsise tulekahjuni. Eriti oluline
on jälgida, et ei suitsetataks diivanil või
voodis ja et sigaretikoni oleks iga kord
korrektselt kustutatud, aga mis kõige
tähtsam, et tuppa oleks paigaldatud töö
korras suitsuandur. Päästjad soovitavad
testnuppu vajutades andurit vähemalt
korra kuus kontrollida.
Hooletu käitumise alla loevad pääst
jad ka tulevahendite ja suitsudega loha
kalt ümberkäimise. Vedelema jäänud
tikud ja suitsud võivad lastele väga
ahvatlevad tunduda ja sageli tahetakse

täiskasvanute tegevusi järgi proovida.
Keelatud vili olevat ju see kõige magu
sam, kuid mängul võivad olla traagilised
tagajärjed. Seetõttu on eriti oluline, et
nii suitsetajad kui ka mittesuitsetajad
hoiaksid tikud ja tulemasinad laste eest
kättesaamatus kohas.
Saku vabatahtlikud päästjad pane
vad südamele, et tähelepanelik tasub olla
ka ise mitte suitsetades, sest ohu enneta
mine algab ennekõike ohu märkamisest!
Kõiki kampaania raames ilmuvaid
õppevideoid saab näha Päästeameti
YouTube’i kanalil ning ka Saku Prii
tahtlike Pritsimeeste omakanalitel. Uus
osa ilmub iga kahe nädala tagant kuni
juuni alguseni.
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Ole valmis! Kriis ja kodused toiduvarud
EILI ERG ℓ Naiskodukaitse Saku jaoskonna esinaine

Mis on kriis? Lühidalt – olukord, mis
on tavapärasest erinev. Mil ei saa käi
tuda nii nagu oleme tavapäraselt harju
nud. Kriisil on seda vähem mõju, mida
paremini oleme selleks valmis.
24. märtsil toimus Saku vallamajas
infotund kõigile vallaelanikele. Saku
abivallavanem Tanel Ots rääkis vee- ja
küttesüsteemide valmisolekust kriisi
deks. Teele Raja Naiskodukaitsest andis
nõuandeid koduste varude komplek
teerimisest ja kasulikest nippidest. Saku
priitahtlik pritsimees Johannes Paldrok
pani kõiki kaasa mõtlema, millised ohud
Saku vallas kriisi võivad tekitada. Daniel
Nüüd Kaitseliidust arutles sõjaohu ja
selle mõju üle tavakodaniku seisukohast.
Ka selles ja järgmistes Saku Sõnumite
numbrites vaatame info
tunnis arutatu
põhjal kriisideks valmisoleku nippe ja
nõuandeid.
Kui kriisi ajal on poodide uksed
kinni, toidukuller ei liigu, harjumus
pärased makseviisid ei toimi, elektrit
pole pikalt või välja liikumagi ei pääse,
on vaja, et kodus oleksid toiduvarud
vähemalt 7 päevaks.
Toidu varumisel tuleks meeles
pidada, et iga pereliikme kohta tuleb
arvestada 1900 kcal/päevas (väikelastel
1000 kcal/p). Üle poole varutud toiduai
netest võiksid olla sellised, mille valmis
tamiseks ei pea neid kuumutama – kon
servid, näkileivad, hoidised ... Pigem
toatemperatuuril säilitatavad, sest kül
mikust pole kasu, kui elektrit pikalt
pole. Kodus võiks olla priimus või väike

matkagrill/reisipliit ja selle kütust. Läbi
tuleb mõelda, kus ja kuidas tuleohutult
toitu/vett soojendada saaks.
Koju võiks osta toiduaineid mõttega,
et kasutusel ei oleks viimane pakend,
vaid kapis on alati üks varupakk lisaks
ja need roteeruvad ehk ei ületa säilivus
tähtaega, sest on eraldi „kriisikasti“
ununenud.
Toiduvarude planeerimisel võiks
koostada kaks plaani: „Variant A –
7 päeva kodus” ja „Variant B – kodunt
lahkudes”. Evakueerudes on 7 päeva

varu kergem kaasa võtta lihtsasti ava
tavates, kergemates ja väiksemates
pakendites (mitte võtta näiteks 3-liitrist
klaaspurki hapukurke).
Valgud, süsivesikud, rasvad, kiud
ained – varude valikus on oluline
mitmekesisus ja tervislikkus. Kui pere
liikmetel on pähkliallergia, pole mõtet
ju pähkleid varuda. Ainult kuivikutest
terve nädala elada ka ei tahaks.
Toiduvarude seas võiks olla kiireid
energiaandjaid – maiustusi-batoone,
pähkleid, kuivatatud puuvilju, suhkrut,
idandamiseks seemneid. Eelistada võiks
kiirhelbeid, peenjahumakarone, kiir
suppe, need valmivad lihtsama vaevaga.
Hea nõks valmistamiseks: pikema keet
mise asemel panna helbed/makaronid
eelmisel õhtul ligunema, järgmisel päe
val enne söömist nõrutada või kuuma
veega hauduma panna.
Harjumuspärased toidud rahusta
vad – kriisivarud ei tohiks olla ülemäära
erinevad pere tavatoitudest.
Teele Raja näitas infotunnis toidu
varude kasti, kus oli 4-liikmelise pere
7 päeva varude maksumus 45 eurot.
Varumine ei pea olema kulukas, aga
ennekõike nutikas.
Kui laadida nutitelefoni „Ole val
mis!“ äpp, saab selle abil ise hinnata
koduste varude seisu ja siis juba varu
sid täiendada. Infot leiate ka eesti.ee ja
kriis.ee kodulehelt.
Järgmistes Saku Sõnumite numbri
tes räägime muudest varudest ja kogu
konna koostööst kriisi ajal.

TEEME SAKU VALLA PUHTAMAKS!
Naiskodukaitse Saku jaoskond ja Saku vallavalitsus kutsuvad koristustalgutele.
Teeäärte koristustalgud toimuvad 7. mail algusega kell 11.
Koguneme Tallinna linna piiril oleva infotahvli juures ja liigume Saku suunas.
Teeme puhtaks Saku-Männiku-Tallinna auto- ja kergliiklustee ääred.
Meie poolt kindad, prügikotid, prügikonteiner.
Tule naudi kena kevadist laupäeva ja anna enda panus koduvalla puhtusse.
Lisateave Naiskodukaitse Saku jaoskonna Facebooki-lehel ja kodulehel sakuvald.ee.
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Uuring „LUCAS 2022“
Maakasutuse ja maapinna statistiline
raamuuring „LUCAS 2022“ toimub
käesoleva aasta maist oktoobrini.
Eestis on uuringusse kaasatud 1229
punkti. Punktid võivad asuda kõi
kides maapinna liikides (põllumaa,
rohumaa, metsamaa, hoonestatud ter
ritooriumid, transpordivõrgud jne).
Geodeedid määravad kindlaks maa
pinna ja maakasutuse tüübi, rohu
maad, melioratsiooni olemasolu ja
maastikustruktuuri elemendid.
Samal ajal võetakse 461 punktis
pinnase pealiskihi proov. Proovi ana
lüüsitakse laboris ja seda kasutatakse
keskkonnategurite hindamisega seo
tud eesmärkidel (nt Euroopa pin
nasekaartide uuendamine, pinnase
mudelite valideerimine ja pinnases
orgaanilist päritolu süsinikusisalduse
kindlaksmääramine, mis on kliima
muutust mõjutav oluline tegur).
Üheksateistkümnes punktis võe
takse täiendav pinnaseproov, et ana
lüüsida pinnase bioloogilist mitmekesisust.
Geodeet töötab täpsete juhiste
kohaselt, et valitud punktis kaardis
tada ja pildistada, häirides võimalikult

vähe ja mitte kahjustades punktis asu
vat taimkatet.
Vajadusel võib geodeet esitada
ID-kaardi ja Euroopa Komisjoni sta
tistikaameti EUROSTAT allkirjasta
tud akrediteerimiskirja.
Kogutud teavet kasutatakse ainult
Euroopa tasandi statistika kokkuko
gumiseks ja see ei kajasta mingeid
isikuandmeid ega andmeid maa
omandi kohta. Uuringu „LUCAS
2022“ andmeid ei kasutata põllu
majandustoetuste
kontrollimiseks
ja need ei ole selleks otstarbeks ette
nähtud.
Lisateave http://ec.europa.eu/eurostat/
web/lucas/overview
Vabandame võimalike ebamugavuste
ja häirimise pärast!
SIA Vides eksperti
Ganību dambis 24D-25, Riia,
LV-1005, Läti
Reg. kood: 40003820612
E-post: birojs@videseksperti.lv
www.videseksperti.lv

Koerte ja kasside kevadine vaktsineerimine marutaudi vastu
Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub järgmiselt:
Reede, 13. mai 2022
19.00–19.45
Tõdva küla keskuses
20.00–20.20
Lokuti küla teadetetahvli juures
20.30		
Vetkal
Laupäev, 14. mai 2022
10.00–10.45
Kurtnas haudejaama juures
11.00–12.30
Kiisal kultuurikeskuse parklas
		
(Kurtna tee 8)
12.45–13.00
Tagadi küla keskuses
Reede, 27. mai 2022
20.00–20.30 E-Ehituskeskuse juures
Laupäev, 28. mai 2022
10.00–12.30 Saku gümnaasiumi taga (Teaduse 1)
13.00–13.30 Kasemetsa raudteejaama juures

Marutaudi vaktsineerimine – hind 5.Võimalik vaktsineerida
• Koerte katkuviiruse, adenoviiruse, parvoviiruse,
paragripi viiruse ja 4. serotüüpi leptospiroosi vastu.
Hind 20.- (koos marutaudiga 25.-)
•

Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse,
kaltsiviiruse ja panleukopeenia viiruse vastu.
Hind 15.- (koos marutaudiga 20.- )

NB! Kaasa vaktsineerimispassid!
Loomaarst Heli Suits
Tel 504 1060
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Anname au Harjumaal

Veronika Laakso ℓ Naiskodukaitse Saku jaoskond

Naiskodukaitse tegi seoses algatusega
„Anname au Harjumaal“ üle maakonna
pea 20 erinevat, kõigile jõukohast orien
teerumisrada. 3.–23. aprillini avatud
radadele pääsemiseks tuleb minna kam
paania kodulehele https://annameau.
ee ja soetada seal sinilill või teha anne
tus. Täpsemad juhised leiab aadressil
https:/annameauharjumaal.voog.com/et.

Innustatuna Saku naiskodukaitsjate eel
misel aastal korraldatud orienteerumiste
väga heast tagasisidest, on sel aastal loo
dud meie vallas lausa kolm rada – Sakus,
Kurtnas ja Metsanurmes.
Veteranipäeval, 23.04 kell 15–17
ootavad
Saku
naiskodukaitsjad
orienteerumis
raja läbinuid Saku
mõisa juures. Tulijaid kostitatakse tee
ja heade kriisideks valmisoleku alaste
nõuannetega.
Tule tee heategu – anneta veteranide taastusravi toetuseks ja naudi ise
kevadist loodust.

Meie seas on üle 3000 sõjalistel
missioonidel oma elu ohtu sead
nud veterani, kes viivad nüüd saadud
oskuste ja teadmiste najal elu edasi
kodumaal. Nende kaasabil on aas
tate jooksul tõhustatud rahvusvahelist
riigikaitselist koostööd. Tänu sel
lele on Eesti sõjaline ettevalmistus ja
kaitsevõime jõudsalt edasi arene
nud. Ikka selleks, et meie saaksime
ennast siin väikeses koduses Eestis
turvalisemalt tunda. Kandes sinilillemärki, toetad ning tunnustad Eesti
ja Ukraina veterane ja nende taastus
ravi.

Büchen on aktiivne –
kutsume Teidki
sellest osa saama
KÄTLIN TAIMSAAR, ANNE-LY SUVI

Just nii kõlab Bücheni linnapea üleskutse,
mida järgisime omal moel meiegi, kui
startisime 4. aprilli hommikul kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö valdkondade esin
dajatega õppevisiidile Saksamaale. Büchen
on 17 ruutkilomeetri suurune 6500 elani
kuga linn Schleswig-Holsteini liidumaal.
Linn asub Elbe-Lübecki kanali ääres ning
omab kiiret ühendust Hamburgi, Berliini,
Lübecki ja Lüneburgiga. Büchen on oma
olemuselt meile väga sarnane – sealgi on
suur kool, mis pidevalt areneb ja suure
neb, sest nii nagu meil, kasvab ka nende
elanike arv pidevalt. Palju rõhku pannakse
noorte ning laste heaolule. Lisaks sellele on
Büchen väga kaunis ja hubane linn.
Läksime sinna, et õppida sakslaste
kogemustest ning eluviisidest. Kohapeal
võttis meid vastu imetore volikogu liige
Axel Bourjau, kes pakkus meile seltsi
terve reisi vältel. Juba esimesel õhtul toi
mus kohtumine volikogu liikmetega, kus
püüdsime leida ühised kokkupuutepunkte.
Loomulikult toimus ka kohtumine koha
liku omavalitsuse büroos, kus meid tervi
tas linnapea Uwe Möller. Kultuurinõunik
andis ülevaate linnas toimuvast, sellest, mil
lised on arengud ja millised on suurimad
probleemid. Ka meie tegime ülevaate Saku
vallas toimuvast, rääkides, missugused või
malused on meil laste ja noorte arenguks.

Kätlin Taimsaar, Marti Rehemaa, Tauno Valdna, Laura Viiroja, Tõnno Piigli ja meie võõrustaja, kultuurinõunik Dr. Heinz Bohlmann metsa veekeskusega tutvumas. Foto: Anne-Ly Suvi
Arutlusel olid omavalitsuste arengusuunad,
maksupoliitika ja murekohad, kuid ka olu
kord Ukrainas.
Oleme Bücheniga sarnased, aga samas
ka erinevad. Reisi jooksul tutvustati meile
kooli, lasteaeda, noorte
keskust, rahva
ülikooli, tuletõrjekomandot ja kohalikku
kultuurimaja. Büchenis ei kuulu lasteaiad
kohalikule omavalitsusele, vaid on eraoman
dis – on nii kirikule kui ka Punasele Ristile
kuuluvaid lasteaedu. Vabatahtlik tuletõrje
selts panustab palju kogukonna arengusse,
tehes tõhusat ennetustööd. Päästevarustuse
saavad vabatahtlikud päästjad valitsuselt,
samuti on neil erineva päästevõimekusega
tehnika, kuid eneseharimise eest tasuvad
päästjad ise. Need oli suured erinevused,
võrreldes meie kohaliku korraldusega.
Kultuurimaja, mis on üks kogukonna
keskus, on neil erakordselt vana ning huvi
tava ajalooga. Sealsed tegevused toimuvad
koostöös vabatahtlikega. Lisaks saime tut
vuda paljude vaba aja veetmise võimalustega

Büchenis. Ka spordiklubid põhinevad seal
suuremalt jaolt vabatahtlikul teenistusel,
treenerid panustavad noortesse oma vaba
aega. Tänu sellele on huvitegevus noorele
odav. Populaarsemaks spordialaks noorte
seas on, nii nagu meilgi, jalgpall.
Linnas on ruumi nii märkimisväärsele
lasketiirule kui ka suurele välibasseinile,
kus toimuvad vastavalt ilmale ujumis
tunnid. Viimasel päeval külastasime eri
nevaid spordirajatisi – Büchenis on ole
mas nii kunstmuruväljak kui ka loodusliku
muru väljak. Delegatsioon Sakust sai või
maluse proovida erinevaid lasketehnikaid
ning relvi, kuid basseinivesi oli ujumiseks
kahjuks veel liiga külm.
Tagasiteel Saksamaalt arutasime koos,
mida saaksime sellest reisilt endaga kaasa
võtta. Soovime kaasa võtta Bücheni mär
kimisväärse vabatahtliku teenistuse koge
muse ning erinevad võimalused vaba aja
veetmiseks. Koju tagasi jõudes tõdesid kõik,
et Saku on siiski parim koht elamiseks.
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Tegus ja muhe Arvo Rander
INNA MIKLI

1936. aastal sündinud Arvo Rander on
ligi 80 aastat Saku vallas elanud, sellest
üle 70 aasta Kiisal. Kuigi kogu elu usi
nalt tööd teinud, oma maja ehitanud ja
selle eest hoolitsenud, poeg Priidu ja
tütar Urve suureks kasvatanud, on ta
suutnud alati ka kogukonnaelus kaasa
lüüa. Juba koolipoisina hakkas ta Kiisa
rahvamaja näiteringis kaasa lööma, seal
tegutses ta kokku ligi 70 aastat. Arvo on
ka MTÜ Kodukoht Kiisa liige, ta on
olnud Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka
ehk Ki-Ku-Ta-Ro pensionäride ühen
duse juhatuse liige ja esimees ning kuu
lub Saku Valla Eakate Nõukogusse.
Vabariigi aastapäeval autasustati
Arvo Randerit Saku valla hõbemärgiga.
Lapsepõlve rännuaastad
Arvo Rander võib ennast põliseks
Saku valla inimeseks ja Kiisa elanikuks
lugeda, kuigi ta jõudis lapse
põlves ka
Läänemaal elada – ta isa oli raudtee
lane, keda saadeti erinevatesse jaama
desse tööle ja nii vahetas ka pere pidevalt
elukohta. 1936. aastal sündinud Arvo
esimene kodu oli Läänemaal Rootsi
raudteejaamas, kuid kui poiss oli aas
tane, asus isa Saku jaamas tööle, pere
elas kolm esimest kuud varuteel vagu
nis. Seejärel koliti Männikule, elati seal
alguses ühes ja siis teises raudtee-äärses
majas. 1940. aastal kolis pere Virtsu, seal
elati sõja lõpuni. Läänemaal käis Arvo ka
veidi koolis – nii 1. kui 2. klassis kum
maski vaid kolm kuud, sest ülejäänud ajal
sõja tõttu koolitööd ei toimunud.
1945. aastal anti isale valida, kas
asuda tööle Tallinn-Väikese või Kiisa
jaamas või hoopis kusagil Venemaal,
isa otsustas Kiisa kasuks. Ja sellest ajast
ongi Arvo kogu aeg, v.a sõjaväeaastad,
Kiisal elanud – alguses vanas raudtee
jaamas, siis Kurtna teel, Nurga tänaval
ja nüüd juba päris mitmeid aastaid taas
Pargi tänaval.
Arvo läks Kurtna kooli ja ta pandi
kohe 3. klassi, kuigi esimestel õppe
aastel polnud tal kuigi palju kooli
tarkust saada õnnestunud. See maksis
kätte – tal oli tundides väga raske, sest
teadmistes olid suured lüngad. Kurtnas
lõpetas ta neli klassi, 5. ja 6. aasta õppis

Tubased tegemised, Tiiu kudumistöö ja Arvo pärlipildiga. 
ta Kohila koolis ja elas sealses internaa
dis. Seejärel läks ta Tallinna 2. tööstus
kooli, õppis seal laeva lukksepa-plekk
sepa-mehaaniku eriala.
Kirev töömehetee
Arvo suunati pärast kooli kaheks
aastaks ühte Kopli tehasesse tööle,
kuid sealt lasi noormees ruttu jalga ja
läks hoopis Vene tänavale ettevõttesse,
kus remonditi kinoaparatuuri. Seal oli
põnev, sai ka Tallinna kinodes apara
tuuri üles panna ja kord saadeti isegi
Sillamäele komandeeringusse. Sillamäe
oli aga tol ajal salapärane suletud linn,
kuhu tavainimene ei pääsenud. Sellest
ametist lahkus mees, et asuda merele
laeva peale tööle. Sai ka kõik vajali
kud load kätte, kuid siis selgus, et tuleb
hoopis sõjaväkke minna. Armeesse
saatmist oodates jõudis ta veidi aega
Kurtna Linnukasvatuse Katsejaamas
töötada ning edasi veetis kolm ja pool
aastat sõjaväes, oli Aserbaidžaanis
ja Gruusias. Koju jõudes läks mees
Tondile 17. autobaasi kallurijuhiks.
Seejärel töötas ta 10 aastat Kurtna
Linnukasvatuse Katsejaamas – keevi
taja-lukksepa-elektrikuna. Ning siis oli
Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadi
peeglitsehhis lukksepp, hoolitses, et
kõikvõimalikud masinad ja sead
med oleksid korras. 20 aastat töötas
Arvo keevitajana elektrikilpe tootvas

Foto: Inna Mikli.

eksperimentaaltehases
Ehitusdetail,
seejärel oli 17 aastat Viimsi haiglas
lukksepp-elektrik.
70 aastat lavalaudadel
Arvo tegi kogu elu rasket tööd,
kuid suutis selle kõrvalt ka lavalaudadel
särada. Mees oli alles 11-12aastane poi
sike, kui esimest korda Kiisa näiteringis
kaasa lõi – ta mängis karjapoissi. Sellest
ajast alates mängis ta pidevalt, kuni mõne
aasta eest lõpetas. Ehk Arvot võis Kiisa
lavadel näha umbes 70 aasta jooksul.
Lavad muidugi muutusid, sest alguses oli
rahvamaja, kus näitering tegutses, Hageri
tee ääres. 1951. aastal koliti Kurtna teele
majakesse, kus veel kümne aasta eest
olid Kiisa raamatukogu ja postkontor ja
mis on tänaseks maha põlenud. Siis oli
rahvamaja Jaagu talus ning viimased aas
tad Kurtna teel vabaajakeskuses. Ka rol
lid muutusid: alguses karjapoiss, seejärel,
nagu Arvo ise hindab, tuli mängida hul
guseid ja tolguseid. Ja eks siis tulid need
tõsisemad osad ka. Mis näiteringis ei
muutunud, oli jätkuvalt hea seltskond –
inimesed küll aegade jooksul tulid ja läk
sid, aga kollektiiv oli ikka väga tore. Ja
lavastajad! Anitra Ausel, Linda Peetjärv,
Sirje Kaljaspolik… Ja muidugi tänane
Kiisa näiteringi lavastaja Marianne Õun,
teda kiidab Arvo kõige rohkem.
Mees meenutab, kuidas nad ammus
tel aegadel hobuse ja vankriga Sakku ja
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oli olnud kanala, kuid viimased aastad
oli hoone tühjalt seisnud. Ükskord, kui
oli väga halb ilm, lõhkusime luku ära ja
läksime sisse. Aga kohe tuli miilits ja ajas
meid välja. Ootasime natuke ja läksime
tagasi. Hiljem saigi sellest majast kokku
saamise koht – sinna kolis Kiisa rahva
maja.

„Mängime pere ringi“, Arvo ja Tarmo
Raid.
Fotod: Kairi Langund.
Kajamaale esinema sõitsid, kuidas hiljem
käisid juba autode-bussidega – Riisiperes
ja Ristil, Paliveres ja Kosel… Igal aastal
peeti Väätsal naljapäeva, Kiisa seltskond
astus seal ikka mõne toreda tükiga pub
liku ette. Arvo lõi alati kaasa. Aga siis
tulid koroonaajad. Ja Arvo jäi kõrvale.
Tegus pensionäride juht
Arvo on palju aastaid Ki-Ku-Ta-Ro
pensionäride ühenduse tegemistes kaasa
löönud, ta on olnud juhatuse liige ja
viimased 12 aastat juhatuse esimees.
Ki-Ku-Ta-Ro-l on 97 liiget, neist aktiiv
seid 40–50. Juhatus organiseerib eakatele
vahvaid üritusi, neil on kevad-, sügis- ja
jõulupeod, suvised väljasõidud… Näiteks
viimasel suvel käidi Peipsi ääres ja Äksil,
jõulude ajal külastati Jõelähtme kirikut
ja söödi Kallaveres jõululõunat. Vahel
korraldatakse ühiseid ettevõtmisi Saku
pensionäride ja Diabeetikute seltsiga.
Muidugi peetakse ka oma juubilare mee
les. Arvo ütleb, et inimestele tuleb mee
lelahutust ja toredaid koostegemisi pak
kuda. Ta on alati korraldamas, kuigi ise
peab oma rolli väikeseks ja tõstab pigem
kaaslasi esile.
Mida Arvo veel teeb
Arvo ütleb, et talvel ta mõnuga laisk
leb teleka ees. Tegelikult see päris nii ei
ole – maja tuleb korras hoida, ahjud
pliidid kütta. Ja lisaks on mehel vahva
hobi – ta teeb pärlipilte. Neid on tal
kohe päris palju ja mitmed on ta ära ka

„Rahauputus“, lamab Agu Kötsi,vaatavad
Mari-Ann Talumees, Arvo Rander ja
Andrus Kotter.
kinkinud. Aga varsti on sellega lõpp, sest
ees ootavad kevadised tööd. Kõigepealt
tuleb hakata küttepuid laduma. Siis
peab aeda suvised istumiskohad ja
varikatuse valmis seadma. Edasi ootab
kasvuhoone – kui kaasa Tiiu hoolitseb
arvukate lillepeenarde eest, siis Arvo
töötab kasvuhoones, tal on seal kurgid
ja tomatid ning Tiiu jaoks viinamari. Ja
ega muruniitmiseni ka kuigi palju aega
pole. Aga – mõnusa huumori ja laheda
olekuga mees jõuab kõike.

Arvo meenutab
Lapsena elasin Virtsus. Oli sõjaaeg ja
minu kodukandis oli palju sõdureid. Nad
kinkisid mulle palli. Kui Kiisale kolisime,
võtsin selle kaasa. Esialgu mängisime
meie väikses hoovis, siis läksime endise
saeveski juurde, tegime sinna võrkpal
liplatsi. Aga varsti aeti meid sealt ära.
Edasi mängisime jaama juures, aga üks
asjamees leidis, et elektriliin on liiga
lähedal. Nii võib ju pall elektrilöögi
saada! Jälle aeti minema. Küsisime siis
Kõrve talu peremehelt, kas võime tema
koplis mängida. Mees ütles, et tal on
sinna linaseeme külvatud, et kui läheb
kasvama, ei või, aga kui ei lähe, siis
mängigu me pealegi. Me siis nägime
vaeva, et lina üles ei tõuseks. Ja rajasime
Kõrve koplisse korraliku võrkpalliplatsi.
Mängisime seal mitu aastat, kuni pal
liplatsile rajati tuletõrje vaatluspost. Siis
kolisime Jaagu talu juurde. Selles majas

Kord arvas tolleaegne Kiisa rahvamaja
juhataja Õie Kasekamp, et Jaagu talu
juures võiks olla tiik. Ma siis lubasin
teha. Tõime koos ühe teise mehega
saeveskist palgipinnu ja toppisime
truupi, panime osa truubist kinni. Vesi
hakkas tõusma ja tekkiski tiik, aga sel
lest sai üks suur mudaauk. Varem sellel
kohal kasvanud puud surid ka ära. Paari
aasta pärast võtsime palgipinnu truubist
välja ja tiik jooksis kuivaks. Ning nüüd
on sellele kohale uued puud kasvanud.
Kui ma 17. autobaasis veoautojuht olin,
tahtis Kiisa rahvamaja koor Lätti sõita,
aga transporti polnud. Mul oli tööma
sin isekallutaja, sellega ei saanud sõita.
Arukülas oli siis üks vana kongiga veo
auto, Ameerika Studebaker, kuid sellel
polnud rattaid all. Sõitsin oma kalluriga
Arukülasse, võtsin rattad ära ja panin
Studebakerile alla. Ja siis Kiisale. Koori
mahutasin masina kongi ning nii läksime
Lätti, sõitsime läbi Riia Slokasse. Masin
oli vana küll, aga sõita sai. Kõik lauljad
pääsesid pärast tervelt koju tagasi ka.

Teised Arvo Randerist
Marianne Õun, Kiisa näiteringi lavas
taja, Ki-Ku-Ta-Ro pensionäride ühen
duse juhatuse liige:
Arvo on sõltumata aastaajast ja
riigikorrast ikka aktiivne olnud. Ta on
kohusetundlik ja abivalmis, väga hea
huumorimeelega inimene, lisaks täis
väärtuslik isa, vanaisa ja vanavanaisa.
Ta on aidanud Kiisa ajalugu jäädvus
tada ja ikka kodualeviku pärast südant
valutanud. Ta on tubli eakatele ürituste
korral
daja ning asendamatu näitleja.
Arvo on teiste jaoks alati olemas.
Aino Kiiver, Saku Diabeetikute Seltsi
juht:
Arvo on oma ea kohta väga vitaalne.
Ta on heasüdamlik, abivalmis, rõõmsa
meelega ja alati koostööaldis.
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Keskkonnakuu kava
Neljapäev, 5. mai
10.00 Linnulauluhommik Peep Veedlaga
18.00 Loodusfilm

Reede, 6. mai
15.00 Õpituba Anna Lutteriga

Esmaspäev, 9. mai
18.00 Loodusõhtu. Anneli Ohvril „Prügivaba maailm – on see võimalik?“

Teisipäev, 10. mai
12.30 Õppekäik Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse
18.00 Kompostimise e-koolitus

Kolmapäev, 11. mai
18.00 Loodusfilm

Neljapäev, 12. mai
10.00 Linnulauluhommik Peep Veedlaga

18.00 Loodusõhtu. Urmas Tartes „Putukatest ja inimestest“

Reede, 13. mai
15.00 Õpituba Anna Lutteriga

Esmaspäev, 16. mai
18.00 Loodusõhtu. Reet Kristian „Metsloomad elukeskkonnas“

Teisipäev, 17. mai
12.30 Õppekäik Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse
18.00 Loodusõhtu. Mart Meriste „Igaühe looduskaitse“

Kolmapäev, 18. mai
18.00 Loodusfilm

2022
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Neljapäev, 19. mai
10.00 Linnulauluhommik Peep Veedlaga

Reede, 20. mai
15.00 Õpituba Anna Lutteriga

Teisipäev, 24. mai
12.30 Õppekäik Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse

18.00 E-koolitus. Evely Ustav „Lilleniidu rajamine koduaeda“

Neljapäev, 26. mai
10.00 Linnulauluhommik Peep Veedlaga
18.00 Loodusfilm

Reede, 27. mai
15.00 Õpituba Anna Lutteriga

Esmaspäev, 30. mai
18.00 Loodusõhtu. Marian Nummert „Permakultuur“

Teisipäev, 31. mai
18.00 Mõttetalgud: „Kui roheliseks peaks Saku valda arendama?“

Toimumiskohad:

Loodusõhtud, mõttetalgud ja õpitoad vallamajas.
Linnulauluhommikud Saku mõisapargis.
Filmiõhtud Teaduse 1.

Üritused on eelregistreerimisega ja osalejate arv on piiratud.
Registreerimine avatakse 20.04.2022.
Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.
Täpne kava on kirjas Saku valla kodulehel.
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Uus kuub ja uhke rauduss – PTA Saku peakontor on avatud
ANNIKA KUBJA

8. aprillil tähistati Sakus pidulikult
Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA)
renoveeritud peakontori avamist.
Sõna võtsid maaeluminister Urmas
Kruuse, PTA peadirektor Urmas Kirtsi,
Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees
Kati Kusmin, Saku abivallavanem Tanel
Ots ning ameti ühe eelkäija, Vabariikliku
Taimekaitsejaama endine direktor
Jaanus Müür.
Taimekaitsejaama (1954–1994) hoo
net hakati Sakku ehitama 1969. aasta
oktoobris ja see valmis 1973. aasta det
sembris. Jaanus Müür andis ameti prae
gusele juhile üle siiani tema käes hoiul
olnud ajaloolise majavõtme, mille oli
talle kinkinud maja ehitaja. Külalised
said põhjalikult tutvuda hoone ja ruumi
dega, kus olid väljapanekud nii möödu
nust kui ka ametnike tööst ja tegemistest
tänapäeval. Head soovid sai kirja panna
külalisraamatusse, kuhu Tanel Ots lisas
vallavalitsuse poolt: „Jätkugu siin majas
see, mis on saanud Saku identiteedi
kujundajaks läbi aegade!“.
Hoone arhitekt Valve Pormeister pro
jekteeris 60. aastail ka Eesti Maaviljeluse
ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituudi näitusepaviljoni, kus pärast
uuele elule äratamist asub Saku valla
maja. Nii nagu selles, on ka praeguses
PTA hoones kasutatud punast tellist ja
maast laeni aknaid.
Hoone renoveerimine võttis aega
pea kaks aastat
RKAS käivitas renoveerimisprojekti
2019. aastal, Saku maja remondiga alus
tati 2020. aasta juuli lõpus. Seniks koli
sid kõik rentnikud asenduspindadele nii
Sakku kui ka Tallinnasse. Pandeemia
aegne töökorraldus soosis töötamist ka
kodukontorites.
Käesoleva aasta 2. märtsil koliti tagasi
värskelt renoveeritud ruumidesse ning
paljud majas töötavad inimesed saidki
kokku alles nüüd, üle kahe aasta. Rõõmsat
elevust kolleegidega taas
kohtumistest
jagub veel tänasessegi päeva.
„Suur rõõm on olla tagasi värskelt
remonditud majas. Maja kreemikad
seinad ja värske remont teeb tuju heaks
ning meele rõõmsaks,“ sõnas finants- ja
haldusosakonna nõunik Katrin Leemet,

Fred Tuus rääkimas raudussi saamisloost.
ülal: Jaanus
Müür ja ajalooline
võti, taustal vasakult Katrin Leemet,
Katrina Kalk ja
Merike Reinart.
Foto: Annika Kubja.
paremal:
Avamisel tantsisid
Saku Gümnaasiumi
8. klassi rahvatantsijad.
Foto: Rene Suurkaev.
kes hindab uue maja puhul kõige roh
kem väga häid töötingimusi, ilusat
keskkonda ja avaraid tööruume.
Finants- ja haldusosakonna pea
spetsialist Merike Reinart tundis hea
meelt, et vaevarikas ja aeganõudev koli
mine lõpuks läbi sai. „Hea on olla tagasi,“
ütles ta. „Mina kui halduseinimene usun,
et meie kütte- ja elektrisüsteemid töö
tavad edaspidi laitmatult, katus peab
vett ning talvel on toad soojad ja suvel
mõnusalt jahedad,“ lisas Reinart.
Majas tehtud ringkäigul sai kuulda
põnevaid lugusid, millest nii mõnedki
on muutunud juba legendiks. Näiteks
lugu sellest, kuidas Valve Pormeister
maja ees olevatele valgustitele vask
kuplid sai. Ja seda ajal, mil vask oli
defitsiit. Arhitekt, kes oli tuntud oma
otsekohesuse, kindluse ja üleolevuse
poolest, oli saanud esmalt eitava vastuse,
kuid kui ta siis selle peale enda arvates

inetu grimassi tegi, öeldi talle, et muidu
ei oleks vaske saanud, aga sellise ilusa
naeratusega daamile tuleb anda.
Fred Truus, kelle sepistatud „Raud
uss“ on end sisse seadnud hoone gale
riis, rääkis lähemalt kümne meetri
pikkuse ja tonni raskuse teose loomis
loost keerulisel ajal, kus materjali kätte
saamine ei olnud lihtne. Ajalugu kipub
korduma.
Sakus asuvad tööle PTA maa
paranduse, taimekaitse, taimetervise,
mahe
põllumajanduse ja seemne osa
kond ning põhjaregiooni maaparan
duse, seemne, mahepõllumajanduse,
taimekaitse, tuulekaera ja väetise vald
konna järelevalveametnikud. Samuti
PRIA teenindusbüroo.
Kohtumised ametnikega palutakse
eelnevalt kokku leppida, kontaktid leiab
PTA kodulehelt. Hoone on Sakus ava
tud E–R 8.00–16.30.
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Dancelandi tantsijad Eesti Tantsuspordi Ühenduse meistrivõistlustel
KRISTINA TARMET

19. märtsil toimusid Eesti Tantsuspordi
Ühenduse meistrivõistlused standard
tantsudes. Võistlustel tegid eduka ette
aste ka tantsupaarid Saku tantsukoolist
Danceland.
Ülitihedas
konkurentsis
jõud
sid Saku võistlustantsijatest kõrgetele
finaalikohtadele koguni kolm paari:
Juunior 2 vanuseklassi tantsupaar
Dominic Kõva – Anni Leen Järvik saa
vutas 18 paari seas 4. koha.
Noored 1 vanuseklassi tantsupaar
Marlon Hellaste – Kertu Kuklase saa
vutas 19 paari seas 5. koha.
Noored 1 vanuseklassi tantsupaar
Karl Kristjan Lillepea – Kätliin Kask
saavutas 19 paari seas 6. koha.
Tulemused on märkimisväärsed,
kuna nimetatud vanuseklassid olid
kõige suurema osavõtjate arvu ja kõige
karmima konkurentsiga.
Ka teiste Saku valla tantsijate saavu
tatud tulemused olid kiiduväärt, arves
tades, et esindatud olid Eesti tantsu
klubide parimad paarid. Saku tantsijate
tulemused vanuseklasside lõikes olid
järgmised.
Algajate plokk päeva esimeses pooles:
Kristofer Johan Rammul ja Anna Liisa
Kangur saavutasid 2-tantsus 8. koha ja
ettevalmistusgrupis 2. koha.
Aron Tarmet ja Mia-Mirell Metsa
viir saavutasid mudilaste ettevalmistus
grupis 2. koha ja põhigrupis 3. koha.

Lapsed, 6 tantsu.

Võidukad poisid!

Algajad, 2 tantsu.

Teele Toobal ja Arti Neemelo.

Johan Joosep Janter ja Nora Tarmet
saavutasid mudilaste ettevalmistus
grupis 3. koha ja põhigrupis 4. koha.
Johann Talvistu ja Teele Talvistu saavu
tasid lapsed 2 vanuseklassi ettevalmistus
grupis 2. koha ja põhigrupis 7. koha.
Soolo tüdrukute võistlusel saavutas
Teele Talvistu lapsed 1 vanuseklassis 17
paari hulgast 9.–11. koha ja Anna Liisa
Kangur 14. koha.
Sandro Lohk ja Kaira Heleri Kiis
saavutasid lapsed 2 vanuseklassis 6-tant
sus 3. koha.
Oliver Annes Kabel ja Mia Viktoria
Lillepea saavutasid lapsed 2 vanuse
klassis 6-tantsus 4. koha.

Edasijõudnute plokk päeva teises pooles, mil toimusid võistlused meistri
tiitlitele:
Juunior 1 vanusegrupi vabas klassis 12
paari hulgast:
Jan Tambet Janter ja Merit-Marie
Metsaviir 7. koht
Arti Neemelo ja Teele Toobal
8. koht
Oskar Enno Kabel ja Freia Lily
Sarna 9. koht
Karel Lutt ja Lisanna Saar 11. koht
Juunior 2 vanusegrupi vabas klassis 18
paari hulgast:
Dominic Kõva ja Anni Leen Järvik
4. koht
Mattias Laurist ja Ilon Leontjev
11.–12. koht
Noored 1 vanusegrupis vabas klassis
19 paari hulgast:
Marlon Hellaste ja Kertu Kuklase
5. koht
Karl Kristjan Lillepea ja Kätliin
Kask 6. koht
Jorgen Janter ja Inger Uutsalu
17. koht

Ühispilt standardi meistrivõistlustel. 

Fotod: erakogu.

Palju õnne tublidele tantsusportlas
tele ja edu uutel võistlustel! Suur tänu
pühendunud töö eest treeneritele!
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Head raamatukoguaastat!
Tere! Minu nimi on Sebastian Thor
Roosi ja mulle meeldib raamatuid lugeda.
Mulle hakkasid raamatud meeldima
umbes aasta aega tagasi. Kui mu väike
sed õed päeval lõunauinakut teevad ja
ma vaikselt pean olema, siis ongi päris
hea hetk raamatute lugemiseks.
Mina laenutan oma raamatud Saku
raamatukogust. Seal on väga suur valik
lasteraamatuid. Raamatukogus on kaks
toredat tädi, kes mulle alati appi tulevad
ja aitavad mul raamatuid valida.
Vahel on seal ka raamatute lugemise
võistlused ja ma olen selle eest ka kaks
diplomit saanud.
Mulle meeldivad erinevad detektiivi
lood. Näiteks Lasse ja Maia raama
tute sari. Tegemist on kahe sõbraga ja
nendega juhtub alati põnevaid lugusid.
Igas raamatus on neil käsil uus juhtum.
Ajalehe juhtumis näiteks on kõikidest
tegelastest halbu asju kirjutatud. Kes on
selle taga, saate teada raamatust.
Kui teile detektiivilood meeldi
vad, siis soovitan lugeda ka Jürgen

Banscheruse „Kwiatowski juhtumeid“.
Kwiatowski on üks poiss ja iga kord, kui
tal on käsil mõni juhtum, ostab ta Olga
kioskist nätsu ja piima.
Selline raamat nagu „Ulakas vorst
ja nutitelefon“ meeldis mulle selle
pärast, et seal on naljakad lood. Ulakas
vorst arvas, et telefon on konservikarp.
Raamatut lugedes saate veel teada, mis
toimub supi sees ja kuidas päästa var
baid. Kas teadsite, et selle raamatu on
kirjutanud meie oma Saku inimene,
Markus Saksatamm?
Põnevad raamatud on ka Hirmsa
Henry tegemistest. See on see sama
Henry, kes ka multifilmides palju
pahandust teeb.
Ja vahel on hea lugeda ka sellist vana
klassikat nagu Kummi-Tarzan. KummiTarzan on koolipoiss, kes kohtus nõiaga.
Nõid ütles, et ta võib soovida kõike.
Kummi-Tarzan soovis, et kõik tema
soovid läheksid täide. Kummi-Tarzan
oli ka minu isa lemmikraamat, kui ta oli
minuvanune.

Kindlasti leiab igaüks endale
raamatukogust huvitava raamatu. Olgu
see siis mõni detektiivilugu või hoopis
mõni raamat dinosaurustest või planee
tidest. Tulge kõik lugema!

Erasmusega Horvaatias
KATARINA PÄRNSALU, DIANDRA TUBLI, Saku gümnaasiumi 11. kl õpilased

Saku gümnaasiumi õpilastel oli märtsi
kuus võimalus külastada Metkovići,
Horvaatia ajaloolist sadama
linna.
16 000 elanikuga Metković asub riigi
lõunaosas Neretava jõe ääres põllu
majandus
piirkonnas, läheduses on
mitmeid turismilinnu.
Väljasõit
toimus
Erasmus+
P.O.R.T.S projekti raames, projekti
eesmärk on panna kokku nutikas ja
loodussõbralik sadam. Metkovići koh
tumisel osalesid õpilased Horvaatiast,
Portugalist,
Itaaliast,
Kreekast,
Küproselt ja Eestist. Selle kohtumise
teemaks oli jäätmekäitlus. Nädala
jooksul esitlesid kõikide riikide õpi
lased oma sadamate jäätmekäitlust.
Toimusid mitmed ühistegevused:
külastati Metkovići loodusmuuseumit,
korjati kohalikult matkarajalt prügi,
tutvuti lähemalt naaberlinna Ploče
suure erakauba
sadama tööga ning

tehti ajurünnakud, et hankida ideid
efektiivsema ja loodussõbralikuma
jäätmekäitluse jaoks.
Külastati ka Narona antiikaja muu
seumi, kus nähti Vana-Rooma kuju
sid.
Käidi päevastel väljasõitudel Dubrovnikus

ja Korčula saarel. Väga oluline oli ka
teiste maade noortega tutvuda.
Reis oli hariv ja meeleolukas, Saku
gümnasistid nautisid sealseid ühis
tegevusi ja teiste riikide noorte selts
konda.
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Lauluvõistlus „Las laps laulab“
MARIA MÄND

10. aprillil toimus kultuurikeskuse saalis
ülevallaline kontsert-lauluvõitlus „Las
laps laulab“, mis on „Harjumaa laulu
lapse“ eelvoor. Seekord osales lauluvõist
lusel 30 andekat laululast, kes jagasid
lava Tõnis Tüüri juhendatud bändiga.
Laulupäeva juhtis alati positiivne ja
professionaalne Merli Hirbaum.
Žüriisse kuulusid laulev näitleja Hele
Kõrve; laulja, laulukirjutaja, näitleja ja
laulupedagoog Kelli Uustani ning Heino
Elleri muusikakooli hääleseade õpetaja ja
Otepää muusikakooli juht Helen Kirsi.
Nii Hele, Helen kui ka Kelli olid väga
liigutatud laste osavõtlikkusest ja siirast
muusikategemise rõõmust.
Traditsiooni kohaselt valis oma lem
mikud ka publik. Kõige rohkem hääli
said Marta Inno, Sandro Lohk, Lauri
Rander ning Kea Kristiin Laanmets.
Päev algas kõige noorema, 3–4-aas
taste vanusegrupiga, kus oli sellel aastal
vaid kaks esinejat. Loodame, et järg
misel aastal saab näha rohkem mudi
lasi, sest just seda vanusegruppi on
alati rõõm laval näha. Žürii oli väga
heatahtlik ja innustav, märkides ning
tunnustades igat esinejat.
„Harjumaa laululapsele“ lähevad
edasi lauluvõistluse parimad:

Raju rokk-kontsert
noortele Kiisa
vabaajakeskuses
ALARI VOLF

1. aprillil korraldas Saku valla kultuurikeskus
koostöös noortega Kiisa vabaaja
keskuses
Terminaatori kontserdi. Peaesinejat soojen
dasid Saku noortebändid ja parimad lauljad
põhikoolist.
Hoogsa etteaste tegi ansambel Plekk
purk kooseisus Ian Erik Uffert, Karl-Robin
Seimoja, Alex Ringvee, Elija Barz ja Ott
Older. Kuna prooviruum asub kohe kul
tuurikeskuse kontori all, siis selle kollektiivi
arengut on meil õnnestunud salamisi juba
pikalt jälgida.
Tasemel täismahulise kontserdiga astus
üles ansambel MiniBeat, kus mängivad
Hanna Bulgarin, Mia Rosenberg, Kristofer

Lauri Rander

Emma Loreen Toiger

5–6-aastaste vanusegrupist Gustav
Voolaid (juh Aili Brett) ning Marta
Inno (juh Liina Inno).
Kõige rohkem esinejaid oli 7–9-aas
taste vanusegrupis ning esikoha saavu
tasid Sandro Lohk (juh Urmi Sinisaar)
ja Mirtel Inno (juh Diana Põld).
10–12-aastaste vanusegrupis oli 6
tüdrukut ja 2 poissi, nendest parimad
olid Lauri Rander (juh Diana Põld) ja
Vanessa Noormets (juh Triinu Tee /
Marika Moks), kelle esitus võlus žüriid
esimesest taktist.
13–15-aastaste vanusegrupis oli
ainult üks neiu – Inger Lee Sammalkivi,
Volf, Hannes Markus Selde, Robin Isok,
Edvin Kabanen ja ka Liisa Siimann, keda
seekord kahjuks laval ei olnud. Paljud selle
bändi liikmed oskavad mängida mitut
pilli, mida nad ka esinemise käigus efekt
selt demonstreerisid. Grupi professionaal
sus on juba piisav, et lühikese ajaga õppida
uusi lugusid. Andekad noored lauljad Janell
Lohk ja Karoline Oras esinesid esma
kordselt bändiga.
Terminaator esines oma tuntud hea
duses, kõige oodatumaks looks osutus
„Carmen“, mille sõnu enamik noori peast
teadis.
Noored panustasid märkimisväärselt ka
ürituse korraldamisse: reklaami ja puhveti
eest vastutas Gloria Peeters, kogu sündmuse
valgusrežii tegi Toomas Ulmas, õhtut juhtis
Mart Nael.
Kontserdile tuli kokku üle 120 inimese,
kellest suurem osa olid Saku valla noored.

Sandro Lohk bändiga

kellele žürii otsustas anda eripreemia
sametise esituse eest.
Viimase vanusegrupi lauljatele oli
žüriil öelda nii kiidu- kui ka õpetus
sõnu. Kõva aplausi saatel sai nii publiku
lemmikuks kui ka edasi Aruküla laulu
võistlusele Kea Kristiin Laanmets.
Kõik auhinnalise koha saanud esi
nejad said omanäolise meene, mille
valmistasid Saku valla kultuurikeskuse
keraamikaringi osalejad.
Täname väga juhendajaid ja lapse
vanemaid. Jõudu ja edu lastele maikuus!
Laulmiseni!

Ansambel Plekkpurkk
Publik elas hoogsalt kaasa nii peaesinejale
kui ka kõikidele teistele laval olijatele.
Kui selliseid sündmusi tihemini korral
dada, on see esinejatele kindlasti suureks
motivaatoriks rohkem pingutada ning teki
tab ka kuulajates huvi ise kunstilisest isetege
vusest osa võtta. Lisaks muudaks see kogu
valla kultuurilist keskkonda ja ikka paremaks.
Suur tänu kõigile organiseerijatele ja
sündmuse külastajatele!
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Eesti-Läti noorteliiga ilu ja valu
MÄRT RAAM ℓ Saku KK korvpallitreener

Pildil: all vasakult
Arthur Künnapuu,
Rasmus Hoppenstiel,
Mathias Merilai,
Markus Laur,
Marcos Johann
Leiter,
Mattias Vardja.
Üleval vasakult:
treener Märt Raam,
Martin Kotkas,
Daniel Udre,
Tristan Sokolov,
Tom-Simion
Treiman,
Egert Jurin
ja Sepo Kalmet.
Foto: Juri Udre
25.–27. märtsini osalesid Saku korvpalli
klubi U14-vanuseklassi poisid (sündi
nud aastal 2008 ja hiljem) Eesti-Läti
noorte korvpalliliiga 1. etapil Valgas.
Päeva esimeses mängus tuli vastu võtta
kaotus Tartu Ülikool / KVL Ehituse
vastu tulemusega 49 : 61. Vastased said
kohe initsiatiivi ning enam meid lähe
dale ei lasknud. Päeva teises mängus
läksime vastamisi Ventspilsi Sparsiga.
Poolajaks olime ees 33 : 21, aga vastane
muutis oma kaitse teisel poolajal tihe
damaks ning meie mängus kadus juhti
mine, jäime alla 46 : 48.
Teise päeva esimeses mängus olid
meie vastaseks Kadrina Karud. Kuni
teise veerandi keskpaigani oli meil
kõvasti pusimist – olime ees vaid nelja
punktiga –, aga siis saime suuremalt ette
ning võitsime tulemusega 67 : 32. Päeva
teises mängus Riia Basketbola Klase
vastu saavutasime poolajaks edu 28 : 19.
Seejärel saime aga tunda, kuidas mängi
vad lätlased oma koduliigas: pärast
keskjoont tullakse mängijale aktiiv
selt palliga kahekesi peale. Siin tuleb
kiirelt otsuseid vastu võtta, kuid meil
puuduvad sellistes mängudes koge
mused. Kaotasime võitlusliku mängu
lisaajal 44 : 48. Aga see kasvatabki
paksu naha!

Pühapäevases viimases mängus alis
tasime lätlaste Gulbene tiimi tulemu
sega 63 : 49.
Kokkuvõttes olid mängud väga
kasulikud ja tasavägised: kaks võitu ja
kolm kaotust. Siit on hea edasi minna.
Suur tänu kõigile, kes käisid meile kaasa
elamas, nii kohapeal kui ka veebi vahen
dusel! Suur tänu lapsevanem Veiko
Leiterile transpordi abi eest! Suur tänu
ka Eesti Kultuurkapitali Harjumaa

ekspertgrupile, kes toetas liigast osa
võttu! Samuti täname Saku õlletehast,
kes toetas poisse spordijookidega!
Turniiritabel pärast 1. etappi:
1. Riga Basketbola Klase 5 : 0
2. Tartu Ülikool/KVL Ehitus 4 : 1
3. Ventspils Spars 3 : 2
4. Saku KK 2 : 3
5. Gulbene 1 : 4
6. Kadrina Karud 0 : 5
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AVAMISPAKKUMISED
Taasavamise avara ja suurema tootevalikuga
Saku Südameapteegi uues Saku Konsumis!
Avamise puhul paljud tooted -50%

-50%

-50%

VITAMIIN D3 PRO EXPERT
4000IU KAPSLID N90
Lihaste, luude ja hammaste
normaalseks talitluseks
ning immuunsüsteemi
toetamiseks.

-50%

MAGNE B6 FAST N20
Kasutatakse magneesiumi
ja B6-vitamiini vaeguse
vältimiseks ja raviks.

LISAKS PALJU
TEISI HÄID
PAKKUMISI!

MELATOSELL
STRONG 1,9MG N60
Aitab lühendada
uinumiseks kuluvat
aega.
Pakkumised kehtivad kuni 27.04.2022 või kuni kaupa jätkub.
Oled alati oodatud • Saku Südameapteek Pargi 2, Saku

Otsime meie oma Saku vallast oma meeskonda nutikat

VEEMAJANDUSE OPERAATORIT
Sinu
peamised
tööülesanded
on
veeja
kanalisatsioonisüsteemide
hooldusja remonttööd;
kinnistute liitumistorustike kontroll ning suhtlemine
kinnistuomanikega, samuti veearvestite paigaldus.
Oled oodatud kandideerima, kui Sul on:
 tahtmine seda tööd teha,
 baasteadmised vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus- ja remonttöödest või
erialane haridus,
 oskus töötada iseseisvalt ja meeskonnas,
 arvutikasutuse ja jooniste lugemise baasoskus,
 eesti keele oskus suhtlustasandil,
 B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb varasem töökogemus veevärgi lukksepana
või ehitusvaldkonnas, vene keele oskus ning algteadmised
elektrist.
Pakume võimalust töötada oma koduvalla inimeste heaks
ja töökohta oma kodu lähedal, täiendkoolitusi, võimalust
areneda valdkonna hinnatud eksperdiks ja lisahüvesid.
Lisaks konkurentsivõimelisele palgale boonusena ka
stabiilset tööd ning toetavat meeskonda.
Kandideerimiseks saada CV ja avaldus hiljemalt
06.05.2022 saku@sakumaja.ee või too need ise
Juubelitammede 6, Saku.
Töökoha asukoht: Saku vald
Lisainfo: juhiabi Garita Viira, 5192 0772
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SINU
KEVADISED
ABIMEHED

ASUME UUEL
AADRESSIL!

aprill

2022

avantirent.ee

Üksnurme tee 16b, Saku

info@avantirent.ee
51 51 959

koduaias, suvilas või ehitusel

Hekk vajab pügamist, muru õhutamist,
muld planeerimist, kännud eemaldamist,
oksad purustamist ja kogu see kraam ära
vedamist?
Sul on kõigeks selleks jõulised ja osavad
abimehed tehnika ja vajadusel ka
töömehe näol. Vali ja veendu ise.

AVANT
LAADURID

EKSKAVAATORID

LAADUREKSKAVAATORID

TELESKOOPLAADURID

KALLURID

HAAGISED

AIATÖÖRIISTAD

TÖÖRIISTAD

TULE TEE PÄIKESEST
ELEKTRIT!
Kliimaseade OÜ pakub koostööd firmadele,
kel on pädevus ja kogemus

PÄIKESEPANEELIDE
PAIGALDAMISEL
Meie poolt professionaalsed koolitused ja
objektid üle kogu Eesti.

www.kliimaseade.ee
Lisainfo tel. 639 1430 / e-post: kliimaseade@kliimaseade.ee
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VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

Valmistu suveks aegsasti!

Ostes suverehvid meilt, paigaldus
TASUTA.

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

MEILT KÕIK VAJALIK
KEVADISTEKS AIATÖÖDEKS

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

Saku Päevalaager
Noortele vanuses 7-11 a.
13.-17. juunil 2022
Registreerimine algab 01.05

Kiisa Päevalaager
Noortele vanuses 7-11 a.
15.-19. augustil 2022
Registreerimine algab 16.05

Saku Seikluslaager
15.-19. augustil 2022 | noortele vanuses 9-14 a.
Registreerimine algab 16.05

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

KOHTADE ARV PIIRATUD

Loe lisaks ja registreeri: www.sakuvallanoortekeskus.ee
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TULE UUENENUD SAKU KONSUMISSE
tutvuma rikkalikuma toidu- ja
esmatarbekaupade valikuga!
60-ndate väike kauplus on nullist üles ehitatud, müügisaal on märkimisväärselt suurem
ja moodsam. Pood on sisutatud tänapäevaste ja keskkonnasõbralike müügilahendustega.
Kiiremaks ja mugavamaks poe külastamiseks on kasutusel Nutikassad.
Kohapeal küpsetatakse pagaritooteid, saiakesi ja pitsat. Külastajaid
ootab sooja valmistoiduga teeninduslett ning jahutatud liha- ,
kala- ja kulinaarialett.
Saku Konsumi hoones hakkavad tööle ka apteek ja
lillepood. Pandipakendite tagastamiseks
on paigaldatud taaraautomaat.

Avamiskuul on
Säästukaart Sulle
TASUTA!

MAKS & MOORITS ŠASLÕKK
KLASSIKALISES MARINAADIS
600 g
4.49

Säästukaardi omanikuna
saad osa paljudest
sooduspakkumistest,
kogud boonuspunkte
5.54/kg
ning saad Nutikassades kasutada
puldiga ostmise
LAVAZZA ESPRESSO
võimalust.
22.59

2.79

-33%

299

BARISTA PERFETTO
KOHVIUBA 1 kg

E-PIIM EESTI VÕI 82% 250 g

-35%

179

7.16/kg

-42%

NOBANANAS
KAST MAASIKAID
1 kg

-29%

6.99

1299
COOP KOKAD
KIRJU KUTSU
KOOK 350 g

-32%

3.69

249

7.11/kg

499

OOTAME SIND! APRILLIS PALJU HEA HINNAGA KVALITEETTOOTEID!
Piltidel on illustreeriv tähendus. Pakkumised kehtivad 20.04. – 30.04.2022 või kuni kaupa jätkub.
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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@sauekliinik.ee. Vältimaks
ootamist, palume aeg ette
registreerida! Koduvisiidid!
ʝ Korstnapühkimine.
Tel 5333 0556,
korstnahooldus.ee.
ʝ Ostan kasutuseta jäänud
seisva sõiduauto, kaubiku
või maasturi. Võib olla rikkega
või remonti vajav. Võtan arvelt
maha. Oodatud kõik pakkumised.
Kiire tehing ja vormistamine.
Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
ʝ Ostan kokku autosid. Sobivad
igas seisukorras. Autode arvelt
kustutamine. Järgi tuleme
puksiiriga. Tel. 5345 1955,
e-post: autosober@gmail.com.
Kuulutus ei aegu.

SAKU SÕNUMID

ʝ Müüa toored ja kuivad lõhutud
küttepuud kohale toomisega.
Lepp, sanglepp, kask, metsakuiv
okaspuu. Kuiv segalehtpuu
võrkkottides 40l (5–25cm.)
hind 2.50 eurot kott.
www.pakhalupuu.ee,
509 9598,
pakhalupuu@gmail.com.
ʝ Saku valla väikepesula pakub
tööd kella 8-18. Palk kokkuleppel!
Kõigi küsimuste korral helistage
5819 3313, Vladimir.
ʝ Metallitoodetega tegelev
ettevõte pakub osalise
koormusega tööd treialile.
Asume Saku valla Männiku külas.
Küsimuste korral
helistage 679 0810 või
679 0815.
ʝ Eesti talukartuli ja köögivilja
kojuvedu. Gala, Laura kartul,
porgand, sibul, peet, kapsas.
Telefon 5834 6809.
ʝ Soovime osta maja või majaosa
otse omanikult. Võib pakkuda ka
krunti. Kõik pakkumised oodatud!
Tel 5686 8535.
ʝ Viin ära teie vanametalli,
mis on kodus jalga jäänud.
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Elektrimootorid, -pliidid, -kaablid,
vanad akud ja kõik muu, mis on
metallist. Ka väikesed kogused.
Huvi korral helista 5621 1762.
ʝ Soovime osta krunti
või suvilat Saku alevikku
või lähiümbrusesse.
E-post seppel21@hotmail.com,
tel 5304 7797.
ʝ Otsime valve- ja turvatöötajaid,
vanus al 19, nõutav hea füüsiline
vorm. Eesti keel nõutav. 5345 8147,
info@articard.ee.
ʝ Ищем охранников Возраст с
19 лет, хорошая физ Форма.
Знание эстонского языка.
5345 8147,
info@articard.ee.
ʝ Aitame ehitusloa projektiga.
Tel 5439 0520,
majapaberid@gmail.com.
ʝ Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,

ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa. Tel 5399 3595.
ʝ Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Tänavakivide puhastus.
Tel 5624 1509, Andres.
ʝ Väikeveod kuni 2 tonni.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
ʝ LIIV, KILLUSTIK, SÕELUTUD
PÕLLUMULD, HALJASTUSMULD,
AIAMULD, FREESASFALT
kohaleveoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 507 9362.
ʝ Pakun Saku alevikus akende pesu
teenust. Tel 5855 8078.
ʝ Kutsetunnistusega korstna
pühkija, 4. tase. Töötan kiirus
tamata, töö on puhas ja
korralik, tehtud töö registreerin
Päästeametis. Tel 5689 0125,
kuldnoop@gmail.com.

Kõik vahel vaikseks jääb, vaikib
rõõm ja mure...
Siiras kaastunne Annele perega
armsa ema
VAIKE HEINATI
leinas.
Töökaaslased Eesti Taimekasvatuse Instituudist Sakus

Mälestame
SIRJE KASTERPALU
Südamlik kaastunne abikaasale
ja lastele peredega.
Endised töökaaslased
Eesti Agrometeoroloogia
Laboratooriumi päevilt

Südamlik kaastunne Olegile,
Martinile, Pillele ja Laurale
SIRJE KASTERPALU
kaotuse puhul.
Kaare tee 7 elanikud

Südamik kaastunne Oleg
Kasterpalule abikaasa
SIRJE KASTERPALU
surma puhul.
Naabrid Elina ja Anne

Avaldame sügavat kaastunnet
Olegile lastega,
kalli abikaasa ja ema
SIRJE KASTERPALU
surma puhul.
Reeli, Kairi perega, Airi ja
Toivo

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.
Avaldame kaastunnet Inga
Maasile armsa
ISA
surma puhul.
Saku gümnaasiumi 1.a klassi
lapsed ja lapsevanemad

Südamlik kaastunne Ingridile
kalli
ISA
surma puhul.
Laulukaaslased segakoorist
Tuljak

Südamlik kaastunne Leenale
kalli
EMA
kaotuse puhul.
Liivi, Ene, Tiina, Laine ja Ele

Kallid Oleg, Maret ja Martin
peredega!
Südamlik kaastunne teile,
armsa abikaasa ja ema
SIRJE KASTERPALU
lahkumise puhul
Endised töökaaslased Tõdva
väikepoest

Lahkus hea naaber
HELJU JÜRIS
Kiisa väikese Vahtra tänava
naabrid tunnevad kaasa pojale
ja abikaasale Ainile.
Õitsegu jäädavalt lilled su
kalmul

On tundeid, mis ei suuda surra,
on mälestusi, mida aeg ei murra.
Mälestame valus ja leinas alati
töökat ja abivalmis sõpra
HELJO JÜRIST
ja avaldame siirast kaastunnet
omastele.
KI-KU-TA-RO PÜ juhatus

Südamlik kaastunne
lähedastele
SIRJE KASTERPALU
kaotuse puhul.
Anu ja Kalle

Südamlik kaastunne Riina
Eermele armsa
ISA
surma puhul.
Päikesekillu pere

Avaldame kaastunnet Ingale
isa ja Joosepile vanaisa
MAIDU MAASI
lahkumise puhul.
Saku gümnaasiumi 8.b klass

Kuigi rohtuvad rajad, ei unune
koos tantsitud ajad!
Langetame leinas pea
lahkunud kalli kaasteelise
HELJO JÜRISE
kaotuse puhul ja avaldame
kaastunnet omastele.
Tantsurühm Kiisatar

Avaldame kaastunnet Olegile,
Martinile ja Maretile abikaasa
ja ema
SIRJE KASTERPALU
surma puhul.
Kajamaa piirkonna
pensionäride seltsing Meelespea

Meie sügav kaastunne Sulle,
Inga Maasi
ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Saku
gümnaasiumist

Avaldame kaastunnet Annele
ema
VAIKE HEINATI
surma puhul.
Eesti Taimekasvatuse Instituut

SAKU SÕNUMID

26

Ristsõna

2022

Mis juhtus

Kuhu minna
ʝ 21.04 kell 19 Saku
muusikakooli kevadkontsert
Teaduse 1 saalis.
ʝ 22.04 kell 19 Kiisa näitetrupi
etendus „Kae kos pandse
plõnni!“ Teaduse 1 saalis.
ʝ 23.04 kell 17.00 Saku
puhkpilliorkestri
kevadkontsert Teaduse 1
saalis.
ʝ 25.04 kell 11 Saku Diabeetikute
Seltsi koolituspäev Teaduse 1
saalis.
ʝ 29.04 kell 19.00 kinoõhtu:
„Apteeker Melchior“ Kiisa
saalis Kurtna tee 8.
ʝ 30.04 kell 11 Saku OffRoad 2022 Saku-Männiku
krossirajal.
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ʝ 30.04 kell 18.00 kinoõhtu:
„Apteeker Melchior“ Sakus
Teaduse 1 saalis
ʝ 01.05 kell 10–14 kevadkirbukas
Sakus Teaduse 1 õuel.
ʝ 04.05 kell 19 Ott Sepa etendus
„Jokker“ Kiisa saalis.
ʝ 07.05 kell 17.00 suur
rahvatantsukontsert ja simman
ansambliga Väliharf Saku valla
spordikeskuses.
ʝ 08.05 kell 17 Tallinna
Ülikooli sümfooniaorkestri
filmimuusika kontsert Teaduse
1 saalis.
ʝ 10.05 kell 18:30 Tiina Tiituse
VI loeng „Elu mõte“ Teaduse 1
saalis.
ʝ 11.05 kell 16 ajaloopäev „Saku

kool 90“ Sakus Teaduse 1
saalis.
ʝ 11.05 kell 11 Saku Diabeetikute
Seltsi koolituspäev Eesti
Tervisemuuseumis Tallinnas
Lai 30.
ʝ 13.05 kell 19 Vana Baskini
teatri etendus „Lumeroos“
Teaduse 1 saalis.
ʝ 14.05 kell 10 Saku valla
meistrivõistlused korvpallis
Saku valla spordikeskuses.
ʝ 15.05 kell 14 Ukuleele kontsert
„Suvi, sillerdav suvi“ Saku
mõisas.
ʝ 15.05 kell 10–14
kevadkirbukas Kiisal Kurtna
tee 8.
ʝ 21.05 kell 10 Saku kevadlaat.

ʝ 23. märtsil tekkis Saku vallas
majas konflikt elukaaslaste,
38-aastase mehe ja 28-aastase
naise vahel. Mõlemad
osapooled olid alkoholijoobes,
mõlemad said kergemaid
vigastusi.
ʝ 31. märtsil teatati, et Saku
vallas Tänassilma külas
lõi 42-aastane mees oma
elukaaslast, 42-aastast naist.
Politseinikud pidasid mehe
kinni.
ʝ 10. aprillil kell 14.12 sai
häirekeskus teate, et Saku
vallas Männiku krossirajal on
meesterahvas mootorrattaga
kukkunud ning tunneb tugevat
valu. Päästjad lähenesid
kannatanule ATV-ga ning
toimetasid ta kiirabiautosse.

Märtsikuu ristsõna õigesti vastanute seast võitis loosi tahtel auhinna Kristin Nappus.
Auhinna kättesaamiseks helistada tööpäevadel vallavalitsuse telefonil 671 2431.

Veebruarikuu ristsõna õige vastus: METSANURME UHKUS

Aprilli ristsõna vastus palume saata 8. maiks 2022 e-postile ristsona@sakuvald.ee.

Foto: Maie Leidmaa
Ristsõna koostas Viljar Kimmel
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TERRASSIDE EHITUS ja PUUSEPATÖÖD
www.woodvision.ee

info@woodvision.ee

+372 53 422 026

Ostan seisma
jäänud sõidukeid!
Vormistamine
kohapeal.
Tulen puksiiriga järele,
tasun sularahas,
võtan ise arvelt maha.
5618 8671
seisevauto@gmail.com
www.seisevauto.ee

SAKU SÕNUMID
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ISSN 2382-6789

Sünnid

Palju õnne!

KONRAD VÕRK

LUKAS HARDEN ANNUS

AILI LIIK 90

LIISI PETROVA 85

RAINIS KENNET NIINE

VAIKE GRUUSE 90

EINIKE SAKIAS 80

MONTE JÄRVEOJA

LAINE TOIT 90

VALVE LAKS 75

FRANZ RIO LAIÕUN

MILVI VALNER 89

TAMARA STEPANOVA 75

ELIAS POTISEPP

LINDA SAMMALSAAR 87

KAJA RIISENBERG 75

GRETA TŠERNOV

LEHTI KURSS 87

TIIT VAIKSALU 75

MIA MAI TIIRMAA

HELVI MALVE 86

EVA-MAI SUUBAN 75

HEINO KANGRO 86

MEINART REI 75

AIRI LULLA 85

KOIT LAVING 75

TÕNU VAHTER 85

TIIT SILDVER 75

MÜÜA MAJA!
HALDJA 2
TÄNASSILMA
SAKU VALD
www.kv.ee/3399125
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BRIANNA EMILY ADER

MAI 2022
EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
P 01.04 kell 11.00		
L 07.05 kell 11-18		
			
P 08.05 kell 11.00		
P 15.05 kell 11.00		
L 21.05 kell 18.00		
P 22.05 kell 11.00		
N 26.05 kell 18.00		
			
P 29.05 kell 11.00		

Jumalateenistus ja lastekirik
KIRIKU KIRBUKAS JA KOHVIK
(Saku palvemaja krundil, Tallinna mnt 8).
Jumalateenistus ja lastekirik
Jumalateenistus ja leeripüha, lastekirik
Noorteõhtu grillimisega
Perejumalateenistus
Kristuse Taevaminemise püha jumalateenistus
ja misjoniõhtu
Jumalateenistus ja lastekirik

ROHKEM INFOT: Koguduse õpetaja Magne Mölster, tel 5919
7802 magne.molster@eelk.ee
Tere tulemast!
Saku Toomase kirik, Küütsu 2, Saku alevik
saku.eelk.ee

04.mai alates 10.00

KIISA RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine

MÄLESTAME LAHKUNUID

telefonil 5323 2454
*kuivasilmatest

JÜRI LANG

PIIA GLASBERG

*silmarõhu mõõtmine

RANDAR ANTONOV

HELJO JÜRIS

*optilised päikeseprillid

MAIMU-ANIDA ROSMAN

NAINA PIHKANEN

VAIKE HEINAT

SIRJE KASTERPALU

MAIA RÄSTAS

Ajaleht
aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Annika Kubja, 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
tel 671 2425
e-post ss@sakuvald.ee
Trükk: OÜ Rebellis

