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VALLAVALITSUSES
3. aprill 2012
• Korraldati jäätmevedu.
• Otsustati anda ehitusluba:
-- aiamaja püstitamiseks aadressil Kibuna küla, Kaku AÜ 22;
-- MTÜ-le Lootuse küla ühiselamu
püstitamiseks aadressil Kibuna küla,
Uuetoa,
-- üksikelamute nr 1, 2 ja 3 püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Uuetoa.
• Otsustati anda kirjalik nõusolek:
-- abihoone püstitamiseks aadressil Kibuna küla, Kaku AÜ 22;
-- puurkaevu rajamiseks aadressil Kaasiku küla, Tamme.
• Määrati projekteerimistingimused:
-- üksikelamu, abihoone ja maakeldri
projekteerimiseks aadressil Mõnuste
küla, Linnumetsa;
-- SKA Inseneribüroo OÜ-le elektriautode kiirlaadimispunkti projekti
koostamiseks aadressil Kohatu küla,
Tuulevälja;
-- Elisa Eesti AS-le mobiilside liinirajatise paigaldamisprojekti koostamiseks aadressil Kibuna küla, Kibuna
mast;
-- sauna, keldri ja tiigi projekteerimiseks aadressil Metsanurga küla, Väike-Kasetuka;
-- aiamaja laiendamiseks ja kuuri projekteerimiseks aadressil Kabila küla,
Aasa AÜ 16;
-- aiamaja, abihoone ja puurkaevu projekteerimiseks aadressil Kibuna küla,
Tihase AÜ 23.
• Otsustati anda kasutusluba aiamajale
aadressil Kibuna küla, Kiivitaja AÜ
5.
• Kooskõlastati rajatava puurkaevu
asukoht aadressil Kibuna küla, Kaku
AÜ 22.
• Otsustati määrata ühele isikule tugiisik ja sõlmida tugipereleping.
• Otsustati maksta erakorralist toetust
viiele taotlejale, küttepuudetoetust
ühele taotlejale, ravimitoetust ühele
taotlejale ning sotsiaalteenuse toetust ühele taotlejale.
• Määrati Kustja külas asuva Mardi
kinnistu (29701:006:0292) jagamisel
moodustatavatele Mardimetsa, Mardipõllu ja Sinemaa katastriüksustele
koha-aadressid ning sihtotstarbed.
• Otsustati algatada volikogu otsuse eelnõu “Laenu võtmine” Haiba
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sesalu AÜ 29, ning ühe saare raiubuna küla, Kaku AÜ 22;
miseks aadressil Laitse küla, Lossi -- abihoone püstitamiseks aadressil Kitee 2.
buna küla, Tihase AÜ 23.
• Otsustati maksta erakorralist toetust • Määrati projekteerimistingimused:
ühele taotlejale ning sotsiaalteenuse -- elamu projekteerimiseks aadressil
toetust ühele taotlejale.
Kabila küla, Aasa AÜ 18;
-- aiamaja laiendamiseks aadressil
8. mai 2012
Kaasiku küla, Vahtra AÜ 30;
-- üksikelamu projekteerimiseks aad• Vaadati läbi ja otsustati esitada voliressil Hingu küla, Võsa;
kogule järgmised eelnõud:
-- aiamaja rekonstrueerimiseks ja abi1. Otsus “Osalemine Euroopa Majandushoone ning garaaži projekteerimipiirkonna ning Norra finantsmehhaseks aadressil Kibuna küla, Leevikenismi programmis”Kultuuripärandi
se AÜ 20.
säilitamine ja taastamine” ja vallale • Anti luba MTÜ-le Ratsaklubi Ruivaralise kohustuse võtmine”
la Tall avaliku ürituse ratsavõistlus
2. Otsus “Volituse andmine”.
“Ruila kevadtuur 2012” korraldami3. Määrus “Kernu Vallavolikogu 16.
seks 25.- 27. mai 2012 ning 31. mai
detsembri 2010. a määruse nr 27
– 3. juuni 2012.
“Pedagoogide töötasustamise alused”
muutmine”
22. mai 2012
4. Määrus
“Kernu
Vallavolikogu
22.09.2005. a määruse nr 17 “Toe- • Korraldati jäätmevedu.
tuste maksmise tingimused ja kord” • Otsustati anda raieload korteriühismuutmine”
tule Ruila 37 kuuse raiumiseks aad• Vallavalitsus korraldas Laitse küla
ressil Ruila küla, Mõisapargi (endine
lasteaia projekteerimise hanke. TähtRuila 37) maaüksus, ning kahe kase
ajaks laekus kaheksa pakkumist.
raiumiseks aadressil Laitse küla,
• Otsustati tunnistada edukaks PikoFantaasia AÜ 3.
projekt OÜ pakkumus kui madalai- • Otsustati korraldada lihthange Haiba
ma hinnaga pakkumine.
küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioo• Otsustati korraldada Haiba küla
ni projekteerimis-ehitustööde omaühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renikujärelevalve tellimiseks.
konstrueerimise projekteerimise-ehi- • Vallavalitsus korraldas investeeritustööde tellimiseks avatud menetlumislaenu võtmiseks avatud hankesega riigihange.
menetluse. Tähtajaks . esitasid pak• Otsustati anda ehitusluba:
kumuse 2 ettevõtet: AS SEB Pank,
-- Kernu Vallavalitsusele Laitse bioAS Swedbank.
puhastusjaama rekonstrueerimiseks • Otsustati:
aadressil Vansi küla, Laitse biopu- 1. Kvalifitseerida pakkujad AS SEB
hastusjaam (29701:001:0388);
Pank, AS Swedbank ning tunnistada
-- Kernu Vallavalitsusele palliplatsi ranende pakkumused vastavaks.
jamiseks aadressil Laitse küla, Kirsi- 2. Tunnistada edukaks AS-i SEB Pank
aia (29701:001:0174);
pakkumus kui soodsam pakkumus.
-- kuuri püstitamiseks aadressil Koha- • Otsustati määrata Ruila külas
tu küla, Reinu;
asuva Ruila 37 katastriüksuse
-- aiamaja püstitamiseks aadressil Ki(29701:001:0720) uueks lähiaadresbuna küla, Tihase AÜ 23.
siks Mõisapargi.
• Otsustati anda kasutusluba:
• Otsustati algatada volikogu otsuse
-- üksikelamu ja garaaži kasutamiseks
eelnõu Vansi külas asuvale Kivi kaaadressil Kohatu küla, Kirsipuu talu;
tastriüksusele (29701:001:0366) ela-- üksikelamu ja garaaži kasutamiseks
mumaa sihtotstarbe määramiseks.
2. mai 2012
aadressil Kohatu küla, Reinu.
• Otsustati maksta toetusi:
• Otsustati anda kirjalik nõusolek:
-- rehabilitatsioonitoetust kolmele taotKorraldati jäätmevedu.
-- abihoone püstitamiseks aadressil Kilejale;
Otsustati anda raieluba kahe kase
buna küla, Kotka AÜ 24;
-- ravimitoetust kolmele taotlejale;
raiumiseks aadressil Laitse küla, Ka- -- puurkaevu rajamiseks aadressil Ki- -- erakorralist toetust kolmele taotle-

küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
Ruila Põhikooli ahjude remontimining Laitse küla ühiskanalisatsiooni
seks summas kakssada kolmkümrekonstrueerimiseks ja Ruila Põhimend tuhat kakssada kolmkümmend
kooli ahjude remontimiseks summas
eurot ja viiskümmend neli senti
230 230,54 eurot (kakssada kolm(230 230,54) tagasimakse tähtajaga
kümmend tuhat kakssada kolmküm10 aastat ning tegi vallavalitsusele
mend eurot ja viiskümmend neli senülesandeks riigihanke korraldamine
ti) tagasimakse tähtajaga 10 aastat.
• Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange.
Korraldus 175.
17. aprill 2012
• Otsustati maksta 2012. a vallaeelarvest MTÜ-le Ruila Mõis 660 eurot
Korraldati jäätmevedu.
jalgrattavõistluse “RUILA KAPP
Anti raieluba Kernu Põhikoolile
2012” läbiviimiseks.
hooldusraide tegemiseks Kernu koo- • Otsustati anda kasutusluba:
li maaüksusel.
-- elamule ja saunale aadressil Kohatu
Kooskõlastati rajatava puurkaevu
küla, Hiie;
asukoht aadressil Kibuna küla, Tiha- -- üksikelamule ja garaažile aadressil
se AÜ 23.
Kirikla küla, Urva.
Määrati projekteerimistingimused:
• Otsustati anda ehitusluba autoeksaiamaja laiendamiseks ja kuuri ning
positsiooni hoone püstitamiseks
grillkoja projekteerimiseks aadressil
aadressil Hingu küla, Laitse rallipark
Kaasiku küla, Virmalise AÜ 22;
(29701:001:0262).
aiamaja projekteerimiseks aadressil • Nõustuti AS Ferax Haiba avalduseKibuna küla, Porri AÜ 11.
ga Mõnuste küla Kullisoo katastriOtsustati anda kirjalik nõusolek:
üksuse jagamiseks kaheks katastripuurkaevu rajamiseks aadressil Alliüksuseks Kullisoo ja Kullimetsa ja
ka küla, Laagrimaa;
määrati jagamise tulemusel moodusmajandushoone püstitamiseks aadtatavatele katastriüksustele sihtotsressil Kibuna küla, Kotka AÜ 37.
tarbed ning koha-aadressid.
Otsustati anda ehitusluba:
• Vaadati läbi esitatud hinnapakkumukauplus-elamu laiendamiseks aadsed valla teede 2012. a kevad-suviressil Laitse küla, Lossi tee 2;
seks hoolduseks.
elamu laiendamiseks aadressil Kibu- • Pakkumuse esitasid Nordecon AS,
na küla, Nõmmiku;
AS Kiirkandur, Teede ja keskkonnaaiamaja püstitamiseks aadressil Kiehitus OÜ, Landhe Trade OÜ ja OÜ
buna küla, Kotka AÜ 37;
Laaseri Puit.
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Ti- • Otsustati:
hase AÜ 14 elektrivarustuse püstita1) tunnistada edukaks Landhe Trade
miseks Kibuna külas.
OÜ pakkumus teede hööveldamiNõustuti Kernu vallas asuva 16 maaseks greideriga kui madalaima hinnaga pakkumine;
üksuse riigi omandisse jätmisega.
2) tunnistada edukaks OÜ Laaseri
Korraldused 170 ja 171.
Puit pakkumus teedele purustatud
Otsustati maksta rehabilitatsioonikruusa peale vedamiseks ja tasantoetust ühele taotlejale ja ravimitoedamiseks kui madalaima hinnaga
tust neljale taotlejale.
pakkumine;
Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ette3) tunnistada edukaks Landhe Trapanekul otsustati lõpetada üks üürilede pakkumus asfaldiaukude paranping sotsiaalkorteri kasutamiseks.
damiseks kui madalaima hinnaga
pakkumine.
24. aprill 2012
Kernu Vallavolikogu otsustas 19. aprillil 2012. a (otsus nr 7) võtta laenu
Haiba küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning Laitse küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ning
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VALLAVOLIKOGUS

Kernu Vallavolikogu 19. aprilli 2012 istungil:

• otsustati võtta laenu Haiba küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning Laitse küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ning Ruila Põhikooli ahjude remontimiseks summas 230 230,54 tagasimakse tähtajaga 10 aastat;
• vaadati läbi ettepanekud toetuste maksmise korra ning pedagoogide töötasustamise aluste muutmiseks;
• kuulati informatsiooni Ruila mõisa renoveerimise võimalustest kultuuriministeeriumi programmi kaudu;
• vaadati läbi Ruila külaelanike järelepärimine vallateede
olukorra kohta ning kuulati vallavalitsuse liikme Ants
Ploompuu selgitusi;
• tutvuti arengukava koostamise plaaniga;
• arutleti vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ning
Kernu valla põhimääruse muutmise teemadel.
Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 19.04.2012
protokollist nr 4.
Kernu Vallavolikogu 17. mai 2012 istungil:

taastamine“. Võtta Kernu vallale varaline kohustus programmis osalemise taotluse ettevalmistamiseks 30 000.euro ulatuses. Vallavalitsusel tuleb korraldada hange laenulepingu sõlmimiseks;
• määrati katastriüksuse koha-aadressiga Harju maakond,
Kernu vald, Allika küla, Jäneseoru (katastriüksuse tunnus
29701:005:0441), pindalaga 12366 m², sihtotstarbeks elamumaa (001;E) 100%;
• nimetati Kernu valla esindajaks Mittetulundusühingu Lääne-Harju Koostöökogu liikmete üldkoosolekul Enn Karu;
• abivallavanem tutvustas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitööde piire, mahtu ja ajagraafikuid ning Laitse lasteaia
projekteerimise ja valla arengukava koostamisega seonduvat;
• Harju maavanem on algatanud Rail Baltica raudtee trassi
koridori asukoha määramiseks teemaplaneeringu;
• siseministeeriumile esitatud Kernu valla kergliiklustee
projekti on võimalik soovi korral asuda realiseerima, kuna
vahendite kasutamata jätmisel muutusid taotluskõlbulikuks ka reservnimekirja projektid. Toetussumma on 320
000, omaosalus on 35%, st 170 tuh eurot. Lisanduvad
maade ostmiseks kuluvad summad;
• vallavanem andis ülevaate teehooldustöödest Kernu valla
teedel 2012. aastal.
Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 17.05.2012
protokollist nr 5.

• loeti esimest korda pedagoogide töötasustamise aluste
määruse muutmise eelnõu;
• loeti esimest korda toetuste maksmise tingimuste ja korra
muutmise eelnõu ning suunati see komisjonidele seisukohavõtuks;
• volitati Kernu Põhikooli ja Ruila Põhikooli direktorit kehtestama kooli vastuvõtu tingimusi ja korda;
Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik
• otsustati osaleda Ruila mõisa restaureerimistööde rahas- tutvuda Kernu valla veebilehel www.kernu.ee, vallakantsetamiseks Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finants- leis ja raamatukogudes.
mehhanismi programmis „Kultuuripärandi säilitamine ja

jale;
-- hooldajatoetust ühele puudega isiku
hooldajale.
• Keelduti erakorralise toetuse maksmisest kahele taotlejale.
• Seati hooldus ja määrati hooldaja
ühele raske puudega isikule.
• Otsustati anda ehitusluba:
-- MTÜ-le Lootuse küla ühiselamu
püstitamiseks aadressil Kibuna küla,
Uuetoa,
-- loomakasvatushoone püstitamiseks
aadressil Vansi küla, Võima;
-- garaaži püstitamiseks aadressil Pohla küla, Seimesauna;
-- Elektrilevi OÜ-le Vahtra alajaama
elektrivarustuse rajamiseks aadressil
Kaasiku küla, Salvo üldmaa;
-- aiamaja püstitamiseks aadressil Kibuna küla, Kotka AÜ 38.
-- Kernu Vallavalitsusele ujumissilla
püstitamiseks aadressil Allika küla,
Allika tiik.
• Otsustati anda kasutusluba puurkaevu kasutamiseks aadressil Ruila küla,
Jõeääre.
• Otsustati anda kirjalik nõusolek sauna püstitamiseks aadressil Kibuna
küla, Kotka AÜ 38.
• Määrati projekteerimistingimused:
-- üksikelamu, puukuuri, puurkaevu ja
imbväljaku projekteerimiseks aadressil Allika küla, Jäneseoru;
-- aiamaja laiendamiseks elamuks aadressil Vansi küla, Tulukese AÜ 10a;
-- EE Võrguehituse AS-le elektriautode laadimispunkti elektrivarustuse
projekti koostamiseks aadressil Kohatu küla, Tuulevälja.
• Otsustati sõlmida OÜ-ga Haiko Teenused leping Haiba, Laitse ja Ruila
külade haljasalade ning Haiba-Kernu kergliiklustee äärte (Haiba bussipeatusest kuni metsani) niitmiseks
ja koristamiseks ajavahemikul 15.05.
- 15.10.2012.
• Otsustati anda MTÜ-le Vanamõisa
küla luba avaliku ürituse “Saue valla
rattaretk” korraldamiseks 2. juunil
2012.
30. mai 2012
•

Otsustati anda MTÜ-le Ruila Mõis
luba avaliku ürituse “Ruila I rattaretk” korraldamiseks 3. juunil 2012.

Rail Baltic raudtee trassikoridori asukohavaliku teemaplaneeringu ja selle planeerimisdokumendi KSH algatamise
Vabariigi Valitsus algatas 12.04.2012 korraldusega nr 173 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic
raudtee trassi koridori asukoha määramine“, Harju
maavanem algatas 19.04.2012 korraldusega nr 661-k
maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele on maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik. Maakonnaplaneeringu eesmärk on 1435 mm standardil põhineva Rail
Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine
selliselt, et tulevikus oleks võimalik ehitada suunal
Tallinn-Pärnu-Riia raudtee, mis võimaldab rongil sõita kiirusega kuni 240 km/h.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Harju Maavalitsus, planeeringu kehtestab maavanem. Nii planeeringu koostaja kui keskkonnamõju strateegiline
hindaja valitakse riigihanke tulemusena. Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“ algatamise otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega
on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse veebilehel
aadressil
http://www.harju.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudtee-trassikoridori-asukoha-maaramine
ning tööpäevadel Harju Maavalitsuses (Rooskrantsi
12, 15077, Tallinn).
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Vastavalt
korruptsioonivastasele
seadusele pidid vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed, vallaametnikud,
valla poolt asutatud sihtasutuste juhatuse liikmed ja valla osalusega äriühingute juhatuse liikmed (OÜ Haiko
Teenused) 30. aprilliks esitama vallavolikogu revisjonikomisjonile majanduslike huvide deklaratsioonid. Kernu
vallavolikogu 01.04.1999 määruse nr.
3 alusel kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse liikmete deklaratsioonid avalikustamisele.
I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste
II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara
7. Registrisse kantud autod, vee- ja
õhusõidukid
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
9. Pangaarved
III Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või
50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta.
11. Muud varalised kohustused, mille
suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni, kui ametikohal ametipalka ei
maksta.
IV Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja
lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende
suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised; intressid;
pensionid; töövõtust ning teadus- ja
õppetööst saadavad tasud; autoritasud;
muud tulud või tuluallikad).
Vallavolikogu esimees Karl-Erik Tender ja vallavanem Enn Karu esitavad
oma deklaratsioonid siseministeeriumile, mis avaldatakse „Riigi Teatajas”.

Majanduslike huvide deklaratsioonid

Kernu Vallavolikogu liikmed (kõigil 18580,95 EUR. 11. Ei ole. 12. FIE sis- Harjumaa Kernu vald Kivimäe 4
ametikohaks volikogu liige ja ame- setulek, üüritulu Elion Ettevõtted AS, 29701:006:0125, Korter Harjumaa Kertipalk puudub, ametipalk puudub ka Harju Maakohus kontrollorgani tasu, nu vald Haiba küla 29701:006:0147. 7.
vallavalitsuse liikmetel):
volikogu liikme hüvitis.
Ei ole. 8. SEB Aktiivne Pensionifond
1042,37 EUR, SEB Progressiivne pen1. EINAR ALLIKSAAR 6. Hooned, 5. RIHO KRAAM 6. 14 kinnistut, elu- sionifond 9976,96 EUR, SEB Tasaelamumaa, Harjumaa Kernu vald maja 4 kõrvalhoonega ja Ruila kuivati. kaalukas Pensionifond 2544,73 EUR,
Kaasiku küla Õunapuu 1996502; 7. Veoauto GAZ 51A 1976, kaubik Cit- ERGO Pensionifond P2 618,28 EUR,
Maatulundusmaa Harjumaa Nissi roen Jumper 2000. 8. Ei ole. 9. Swed- LHV Pensionifond M 237,64 EUR. 9.
vald Munalaskme küla Kordi 1 2/4 pank arveldusarve 1, SEB arveldusar- SEB arveldusarve, SEB väärtpaberiarkaasomandist 8731802; Maatulun- ve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension, ve, SEB krediidiarve.10. Ei ole. 11. Ei
dusmaa Harjumaa Nissi vald Muna- FIE tulu, kaitseliidust tulu, volikogu ole. 12. Kernu Põhikooli direktori tasu,
laskme küla Kordi 2 2/4 kaasomandist liikme hüvitis.
tasu tundide andmise eest, volikogu
8737402; Maatulundusmaa Harjumaa
liikme hüvitis.
Nissi vald Munalaskme küla Kordi 3 6. GEORG KÕRESOO 6. Kinnistu
2/4 kaasomandist 8792802; Maatulun- maatulundusmaa Kernu vald Kohatu 10. TIIA ROSENBERG 6. Kinnistud:
dusmaa Harjumaa Nissi vald Muna- küla nr. 3978002, 0,5 kinnistu maa- Elamumaa Harjumaa Padise vald Allaskme küla Kordi 4 2/4 kaasomandist tulundusmaa Kernu vald Kernu küla likpea küla Luige1 4957202, Luige 2
8792902. 7. Sõiduauto Honda Accord nr. 265402. 7. Sõiduauto Opel Ascona 11958902, Elamumaa Harjumaa Kernu
1987; Mootorratas Suzuki DR650 1993. 1983, sõiduauto Suzuki Liana 2005 vald Männimäe 8431302, ühisoman8. Ergo Pensionifond 2P2 5323,928, abikaasa omand. 8. Ei ole. 9. Swed- dis elamumaa Harjumaa Kernu vald
nimiväärtus1,05746EUR, koguväärtus pank arveldusarve ja krediidiarve, SEB Roosimäe 9017802, Maatulundusmaa
5629,84 EUR. 9. SEB arvelduskonto arveldusarve ja krediidiarve. 10. Ei ole. 12793402 (ühisomandis), korteri2, Sampo Pank arvelduskonto 2. 10. 11. Ei ole. 12. Töötasu OÜ Haiko tee- omand Harjumaa Tallinn 18668001.7.
Ei ole 11. Ei ole.12. Töötasu ERGO nused, pension, Viljandi Maavalitsus Sõiduauto AUDI A4 2011. 8. SwedKindlustusest, FIE tulu ettevõtlusest, töövõtulepingu tasu,volikogu liikme pank Pensionifond inv. Fondi osakud
volikogu liikme hüvitis.
hüvitis.
1323,099 0,64 846,78, Pimco Gis EM
Bond Fund inv. Fondi osakud 456,343
2. ANDRES BAHOVSKI 6. Korteri- 7. RIINA LOTAMÕIS 6. Elamumaa 104563,43, JB BF Euro inv. Fondi
omand Harjumaa Kernu vald Haiba 29701:006:0610 abikaasade ühisvara osakud 44,72 1004472,00, Bluebay
küla 6930502 (ühisomand) 7. Ei ole. 8. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat 1999 Hiiigh Yield Bond F inv fondi osaEi ole. 9. SEB arveldusarve 1. 10. Ei abikaasaga ühisvara. 8.Ei ole. 9. SEB kud 40,044 1004004,40, Aviva Invest
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu AS Ferax arveldusarve. 10., hüpoteeklaen SEB Euro Conv Eq F. Inv. Fondi osakud
Haiba, volikogu liikme hüvitis.
1725 EUR, eluasemelaen SEB 2877 17,302 1001730,20, Bluebay Inv GraEUR, õppelaen 212 EUR. 11. Eluase- de Bond F inv. Fondi osakud 322,406
3. ANTS HEINMÄE 6. Ei ole. 7. Ford melaenu käendus SEB 46204 EUR. 12. 10032240,60, JPM Global Focus F inv.
Express Kaubik, GAZ 53 kallur, Tiki Haiba Lasteaia juhataja töötasu, voli- Fondi osakud 1356,224 1013562, 24,
Treiler. 8. Ei ole. 9. Swedpank arvel- kogu liikme hüvitis.
JB Commodity Fund inv. Fondi osadusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
kud 99,711 1009971,10, Robur RussOÜ Paali palk, OÜ Paali juhatuse liik- 8. MARJU MULDILA 6. Korteri- landfond inv. Fondi osakud 1719,5133
me tasu, Ettevõtlustulu, volikogu liik- omand Harjumaa Kernu vald Lait- 1017195,13, DB X-Trackers MSCI
me hüvitis.
se küla, Harju kinnistuspiirkond TRN
Index
aktsiad
44025,78
1194670250%, Korteriomand Harju- 11343,20, DB X-Trackers MSCI Eu4.MOONIKA JÄRVELA 6. Maatulun- maa Kernu vald Laitse küla, Harju kin- rope aktsiad 26040,62 10561,20,DB
dusmaa Harjumaa Keila vald Vainu nistuspiirkond 11946802 50%. 7. Ei ole. X-Trackers MSCI EM TRN Index aktkinnistu (kaasomand); Abikaasaga 8. Laitse Loss OÜ osakapital 6391,16 siad 50028,50 14250,00, ISHARES
ühisvara maatulundusmaad Harjumaa EUR. 9. Swedpank arvelduskonto 1, EUR CORPORATE BOND aktsiad
Kernu vald Orava, Vana-orava, Orava- laenukonto 1, SEB arvelduskonto 1.10. 200118,35 23670,00. Swedpank arsaba, Bändi. 7. Sõiduauto Honda Ci- SEB eluasemelaen54372,62 EUR, veldusarve 2, Swedpank väärtpaberivic 2006. 8. Kindel Kodu Kinnisvara SEB eluasemelaen 73980,48 EUR.11. konto 2, Swedpank tähtajaline hoius 3.
OÜ osakud 27 tk, Vemar Service OÜ Laitse Loss OÜ laenu käendus 100000 10. Eluasemelaen Sampo Pank 25000
osakud 10 tk. 9. SEB arveldusarve 1, EUR.12. Töötasu.Volikogu liikme hü- EUR. 11. Ei ole. 12. Ruila PõhikooSampo Pank arveldusarve 1. 10. Sam- vitis.
li direktori tasu, tasu tundide andmise
po Pank õppelaen 6449,08 EUR, koeest, isikliku sõiduauto kompensatdulaen 53133,03 EUR. Hüpoteeklaen 9. ENE ROOMA 6. Elamumaa sioon, volikogu liikme hüvitis.

11. OOLE SULEPI 6. Elamumaa Harjumaa Kernu vald 2971:001:0245 Põlde,
2971:001:0244 Põlde, 2973:001:0128
Põlde, 2973: 001:0129 Põlde. 7. Sõiduauto Ford Mondeo 1995. 8. Ei ole.
9. SEB arveldusarve 1.10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Tulu FIE-na, ELVES OÜ,
volikogu liikme hüvitis.
12. ÜLLAR SUVEMAA EI OLE ESITANUD. EI TÄIDA EESTI VABARIIGIS KEHTIVAID SEADUSI.
Kernu vallavalitsuse liikmed:
1. VALLO KÕRGESAAR 6. Kaasomand elamust ½ Harjumaa Kernu
vald Allika küla Võssa 120308559,
Saun ½ kaasomand Harjumaa Kernu
vald Allika küla Võssa 120308560. 7.
Ei ole. 8. SEB Progressiivne Pensionifond 4943,585 0,9235 4565,40 EUR,
OÜ Eketor Osak 100% 1 2556 EUR.9.
SEB arveldusarve, SEB kogumispensioni konto, Swedpank konto. 10. Ei
ole 11. Ei ole. 12. Töötasu OÜ Eketor,
Töötukassa hüvitis, vallavalitsuse liikme hüvitis.
2. ANTS PLOOMPUU 6.Maamaja ½
osa Võima talu Kernu vald Vansi küla
nr. 2585702, eramu Saue linn Tammelehe 28 72801:003:2690. 7. Ei ole. 8.
Palkehituse OÜ 25 aktsiat a´255,65
EUR 6391,4 EUR 9. Swedbank arveldusarve, Swedbank väärtpaberiarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palkehituse
OÜ töötasu, Eesti Puitmaja Liidu kutsekomisjoni hüvitis, Eesti Kutsekoja
kutsestandardi väljatöötamise töörühma töötasu, vallavalitsuse liikme hüvitis.
3. LEA TIKENBERG-RULLI 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedpank arveldusarve 1, Swedpank krediitarve 1. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Haiba
Lastekodust, tasu Kaitseliit TVL, vallavalitsuse liikme hüvitis.
Kernu valla revisjonikomisjon

Eesti Vee-ettevõtete Liit: kallis veefilter on kasutu

Agressiivne veepuhastusseadmete müük
on tekitanud olukorra, kus paljud pered kasutavad joogiks nö surnud vett, millest on
eemaldatud kõik organismile vajalikud mineraalid. Libatesti abil meelitatakse inimesi
ostma ca 1000 eurot maksvat filtersüsteemi,
millega puhastatud vee pikaajaline tarbimine võib kahjustada tervist.
„Viimastel nädalatel on üle Eesti mitmete vee-ettevõtete poole pöördunud kliendid,
kelle ukse taha ilmunud müügimehed on
andnud mõista, justkui oleksid nad vee-ettevõttest ja soovivad veeproove võtta. Edasi
läheb aktiivseks müügitööks – kiire võrdlustesti abil laidetakse kraanist tulev vesi maha
ja soovitatakse oma tervise säilitamiseks
osta hirmkallis, kuid tegelikkuses tarbetu filtersüsteem,“ selgitas tekkinud olukorda Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur
Tarkmees.
Tarkmehe sõnul tasub esimese ohumärgina võtta seda, et vee-ettevõte ei saada
kunagi kliendi juurde vett testima oma inimest – joogivee proove tohivad võtta üksnes
vastava kutsetunnistusega spetsialistid ning

proove uuritakse selleks volitatud laborites.
„Kohapeal tehtav kiirproov ei anna teaduslikku garantiid ja suure tõenäosusega näitab
see lihtsalt erinevate ainete sisaldust vees
– sealhulgas organismile kasulikke rauda,
magneesiumi, kaltsiumi jm, mida joogivesi
peabki sisaldama. Kui võrrelda seda nüüd
kõikidest ainetest puhastatud ehk destilleeritud veega, siis loomulikult saab sealt filtrimüüjale sobiliku tulemuse,“ selgitas Vahur
Tarkmees.
Enne kalli seadme soetamist soovitab
Tarkmees hästi järgi mõelda, sest läbifiltreeritud vett ei ole kontrollitud ja kui filtrid
puhastavad vee nii puhtaks, et tegemist on
sisuliselt destilleeritud veega, võib selle pikaajaline joomine tervist kahjustada – destilleeritud vesi ei sisalda mineraalaineid ja
rohkel joomisel viiakse paigast ära rakkude
vedelikutasakaal.
ASi Põlva Vesi juhataja Olev Elmiku sõnul kasutavad filtersüsteemide müüjad ära
nõukogude ajast pärit kuvandit vee halvast
kvaliteedist. Tema sõnul ei teadvusta inimesed endale ikka veel seda, kui range on
tänapäeval vee-ettevõtetelt nõutav kvalitee-

dikontroll. „Iga vee-ettevõtja on kohustatud
kooskõlastama piirkondliku Terviseameti
talitusega joogivee kontrolli kava kolmeks
aastaks. Reeglina teevad atesteeritud proovivõtjad joogiveeproove neli korda aastas
ja tulemus peab mahtuma kindlatesse normidesse – vastasel juhul järgnevad sanktsioonid ja peame oma uksed kinni panema,“
rääkis Elmik.
„Kui probleeme siiski esineb, on mõistlik
lahendust otsida koostöös oma vee-ettevõtjaga, kellega koos selgitakse välja põhjused ja
võimalused olukorra lahendamiseks – võibolla piisab üksnes torustiku läbipesust. Sageli tekitavad filtrid ise probleemi, kuna neid
ei osata süsteemselt hooldada ja vesi saastub
nimelt filtris,“ märkis Olev Elmik. „Räägin
ilmselt kõikide vee-ettevõtjate eest, kui ütlen,
et enamikel juhtudel on filtersüsteemi kasutamine tarbetu ja tegemist on lihtsalt raha
väljapressimisega heausklikelt inimestelt.“
Eesti Vee-ettevõtete Liit soovitab enne
kuluka veefiltri soetamist võtta paar päeva
mõtlemisaega ja uurida toimingute tausta.
Kui on kahtlusi vee kvaliteedi osas, tuleks
võtta ühendust kohaliku vee-ettevõtjaga või

pöörduda Terviseameti piirkondlike talituste
poole, kes selgitavad, millal viidi läbi viimane veekontroll ja milliseid tulemusi saadi.
Vee-kvaliteedi andmed on saadaval ka veeettevõtete veebilehtedel.
Samuti võiks eelnevalt uurida filtrimüügifirma tausta – näiteks ühe säärase ettevõtte
vastu on esitatud kaebusi ka Tarbijakaitseametile.
Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee)
ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu
teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama
tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 39 vee-ettevõtet ja 20 vee-alaga seotud ettevõtet.
Täiendav informatsioon:
Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
E-post: vahur.tarkmees@evel.ee
Tel: 5309 2153
Olev Elmik, AS Põlva Vesi juhataja
E-post: olev.elmik@polvavesi.ee
Tel: 503 2509
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Programm KUTSE õpingud katkestanutele ja täiskasvanud õppijatele

Mitmed kutseõppeasutused on avanud õppegrupid täiskasvanutele programmi KUTSE raames.
Soovid omandada uut elukutset omaealiste,
elukogenud inimeste grupis? Siin on sulle abiks
programm KUTSE !
2012. aastal on 180 õppurit, kes on 25 või vanemad, omandamas kutseharidust eraldi õpperühmades 7 kutseõppeasutuses üle Eesti. Mitmed õppeasutused on valmis samuti õppegruppe
avama just küpsemale õppijale. Seda võimalust
saad kasutada kui Sinu hariduse omandamine jäi
aastate taha ning on minetanud oma funktsiooni,
kuid nüüd oled motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga
Sa ei soovi asuda tavaõppesse koos noortega.
Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega,
ühes grupis oleks meelepärasem? Programmi
alusel õppimisele ei ole eelduseks varasem sarnane haridus, töötamine antud erialal või töötuse
staatus. Oluline on vaid tahe õppimiseks.
Samas on endiselt programmi KUTSE raames
võimalik jätkata varem alustatud õpinguid.
Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses ning tahaksid need nüüd lõpetada,

лет и старше, получили профессиональнотехническое
образование
в
7
профессиональных училищах всей Эстонии.
Многие образовательные учреждения
готовы открыть дополнительные учебные
группы для более зрелых учеников. Эту
возможность можешь использовать и
ты, если году учёбы остались позади, и
приобретённые навыки потеряли своё
значение. Школьные годы давно позади,
но ты мотивирован освоить новую
специальность и получить новые навыки,
однако не хочешь учиться в обычной
учебной группе вместе с более молодыми
учениками? Обучение со сверстниками
было бы интересней? Данная программа
даёт тебе такую возможность. В рамках
программы создаются учебные группы
для совершеннолетних, которые хотят
освоить новую специальность. При этом
Uuri oma võimalusi kohe!
неважно твоё прежнее образование, опыт
работы или статус безработного. Самое
главное
– твоё желание.
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382
В
то
же
время, в рамках программы KUTja e-posti teel aivi.virma@hm.ee või jatkukutSE,
ты
можешь
продолжить незавершённое
se@hm.ee
обучение по преженей специальности.
Если ты учился в профессиональном
училище,
но прервал учёбу, а сейчас хочешь
Многие профессиональные училища
возобновить
её – эта программа для тебя!
открыли
учебные
группы
для
Случилось
так, что во время быстрого
совершеннолетних в рамках программы
экономического
роста ты пошёл работать
„KUTSE“
и
с
практики
обратно
в школу не вернулся?
Хочешь освоить новую специальность,
Теперь
ситуация
совершенно
другая. Может
учась в группе с людьми твоего возраста? Эта
свидетельство
об
окончании
обучения всёпрограмма для тебя!
таки
пригодится?
В 2012-м году 180 учащихся, которым 25
siis on programm KUTSE just sinule !
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu
ajal tundus töötamine mõistlikum kui õppimine
ning praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud?
Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki
kuluks lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.200001.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise
põhjused pole olulised.
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus sooviksid
oma õpinguid jätkata.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel,
siis on Sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustus ja koolilõuna
toetust. Õpe on TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.
hm.ee/kutse

Abipolitseinike vajadusest kodanikuühiskonnas

Aastate jooksul Eestis üha likust vabast tahtest selle eest devuses on politsei abistamine samaväärselt ametnikuga riigienam aktiviseerumas meie ko- tasu saamata teeb midagi ühis- avalikku korda ähvardava ohu võimu esindaja, kelle seaduslidanike vabatahtlik panus eri- konna hüvanguks. Vabatahtlik ennetamisel, väljaselgitamisel, kud korraldused on täitmiseks
nevates tegevusvaldkondades. saab oma tegevusest ühtlasi põ- tõrjumisel ja avaliku korra rik- kohustuslikud.
Hoolivate ja aktiivsete inimes- nevust, uusi tutvusi ning vaim- kumise kõrvaldamisel, samuti
Abipolitseinikuks saamiseks
te ühise pingutusega pannakse set rahulolu. Vabatahtlike tege- politsei abistamine liiklusturvaalus tervema ja jätkusuutliku- vus omakorda tõstab ühiskonna lisuse tagamisel ja liiklusjärel- tuleb peale vajaliku dokumenvalve teostamisel.
tatsiooni esitamist ning nõuema ühiskonna tekkele. Vald- heaolu.
Abipolitseinike tegevus annab tele vastamist läbida esimese
kondi, kus kaasa lüüakse, on
Nii on ka politsei loonud vapalju, alustades külaliikumis- batahtlikest kodanikest loodud juurde turvatunnet kogukonnas astme õpe, mis kestab vähemalt
tega, keskkonnakaitsega kuni abipolitseinike rühmad neljas ning ühtlasi aitab ennetada 40 tundi ning lõpeb arvestusega.
vabatahtlike päästjateni ning prefektuuris üle Eesti. Abipo- süütegusid. Teisalt saab abi- Esimese astme õppe läbinud
abipolitseinikeni välja.
litseinik on vastavalt seadusele politseinik oma tegevuse eest abipolitseinik võib juba osaleda
inimene, kes vabatahtlikult ja kogukonnalt kõrge tunnustuse politsei tegevuses koos politseiAga kes on vabatahtlik? Va- oma vabast ajast osaleb politsei ning austuse. Osaledes polit- nikuga. Tegevusi, kus abipolitbatahtlik on inimene, kes isik- tegevuses. Abipolitseiniku pä- seitegevuses, on abipolitseinik seinik saab suureks abiks olla,

Эта программа направлена на тех, кто учился
в профессиональном училище, но бросил
учёбу в период с 01.01.2000 до 01.09.2010.
Причина прекращения учёбы не важна. Если
тебя заинтересовала данная возможность,
ты можешь обратиться в профессиональное
училище, где ты учился ранее или в любое
другое училище, где обучают подобной
специальности.
Если ты продолжишь обучение в
рамках программы KUTSE, ты сможешь
ходатайствовать об учебном пособии,
льготном проезде в общественном транспорте
и пособии на школьные обеды. Само обучение
для тебя БЕСПЛАТНО!
Контактные данные школ можно найти по
ссылке www.hm.ee/kutse

Разузнай о своих возможностях
сразу же!
Дополнительная информация по телефону
735 0382 и электронной почте aivi.virma@
hm.ee или jatkukutse@hm.ee

on mitmeid, näiteks käiakse nii liige ühtses suures politseipeauto- kui jalgsi patrullis, lüüak- res.
Kui tunned, et sinus on piise kaasa erinevate ürituste avaliku korra tagamisel, pannakse savalt eneseteostuse tahet miennast proovile kutsemeister- dagi kogukonna ja ühiskonna
likkuse võistlusel abipolitsei- hüvanguks teha, siis on õige
nike ja politseiametnike vahel, koht sinu jaoks abipolitseinike
viiakse läbi erinevaid koolitusi, rühma ridades!
mis on abipolitseinikele tasuta
ning mille käigus omandatud
Kui sul on huvi ja soovi kanoskused ja teadmised on ka- dideerida abipolitseinikuks
sulikud igapäevaselt. Lisaks Lääne-Harjumaal, palun kirjupremeeritakse tublimaid abipo- tada elektroonselt Lääne-Harju
litseinikke panustatud tegevuse politseijaoskonna abipolitseinieest kogukonna heakorra taga- ke rühmaülemale e-kiri aadresmisel ning ollakse võrdväärne sil ahti.joemaa@politsei.ee.

Parema elukeskkonna kujundamisest aiandusühistute piirkonnas
Tekst: Jüri Kuuskaru
Kaasiku külast
Seni on Kernu vallas väga minimaalselt kajastatud endiste ja
veel eksisteerivate aiandusühistute elukeskkonnaks kujundamise kitsaskohti ja planeerimise
eripärasid. Jah, arengukavad on
justkui olemas - lugege kasvõi
Kernu valla Laitse piirkonna
külade Kaasiku, Kibuna, Laitse, Hingu ja Vansi arengukava
2005-2015 ja visiooni saavutamiseks seatud kolm strateegilist
eesmärki:
• arendada välja tehnilise infrastruktuuri võrgud
• hoida loodus-ja elukeskkond
puhtana
• toetada kohalikku huviharidust ja kohalike elanike omaalgatust
...ja mõtisklege, mida siis on
jõutud teha 2012 aastaks.
Eeslinnastumine on inimeste
kolimine linnakeskusest ees-

linna. Eelnimetatud protsess on
puudutanud Tallinna ja Tallinna
lähivaldasi ja käib edasi erineva
tempoga. Kernu valda seni ei
loeta Tallinna lähivaldade kogumi hulka, kuid pikemas perspektiivis võib see nii olla- sest
inimesed otsivad rahulikumaid
elupaiku ja suvila aianduspiirkondadesse asuvad elama pensoniealised inimesed ja lastega
pered eelkõige. Ehitustegevus
on kulgenud põhimagistraalide
lähedusse. On prognoositud, et
30% nn kaugtagamaa suvilatest
ehitatakse ümber aastaringseks
kasutamiseks soodsate asjaolude saabumisel.
Hendrikson & Ko uurimuse kohaselt on Kernu valda planeeritud elamispindu (eramud ja eramuks ehitatavad suvilad) 724,
mis tähendaks tulevikus Kernu
vallas potentsiaalsete elanike
arvu juurdekasvu 2172 inimese
võrra, kui keskmise leibkonna suuruseks on kolm inimest
(Hendrikson & Ko, 2004).
Osa külasid Kernu vallas on

muutunud tiheasutusega elurajooniks (Kaasiku küla: Kibuna), kus elanikud omakorda
jagunevad püsielanikeks ja
suvitajateks. Neil inimestel on
erinevad huvid ja vajadused
ning vallavalitsusel lasubki
keeruline ülesanne leida mõlemat osapoolt rahuldavad lahendused. Vallavalitsus ergsust
probleemide lahendamisel pole
üles näidanud - kasvõi kutsunud kodanikeühendusi osalema
ümarlaual töögrupi moodustamise näol.
Püsielanikud on valla maksumaksjad ja tahavad ka maksimaalselt häid elutingimusi nagu
näiteks, et teed oleks hooldatud,
tänavavalgustus toimiks, vesi ja
kanalisatsioon saaks majadesse.
Selle saavutamiseks peab olema piirkonnale tehtud detailplaneering. Detailplaneeringu
tingimused on aga kogu valla
territooriumil ühesugused –
olgu tegu siis uusplaneeringuga
lagedal põllul või 1970. aastate
aianduskoperatiiviga. On aga

selge, et aianduskoperatiivides
on teed kitsamad ja paraku ei
vasta tänapäevastele ohutusnõutele - laius 8 meetrit. Ei ole
mõistlik aianduskoperatiividele
kehtestatud tingimusi samastada uusasumite tingimustele.
Arengut ei ole toimunud ka
aadresssüsteemi andmete ajakohastamisega - kohaaadressiga kasutatakse katastriüksuse
aadressi - näiteks AÜ Kibu +
number. Teades, et tegemist on
endise aiandusühituga, siis võib
ka täheühendi AÜ all mõelda ka
ametiühingut või mida iganes.
Kohanime ruumiline asukoht ja
ruumikuju ning numereerimise
süsteem peavad olema hästi läbimõeldud. Koha-aadress peab:
• tagama objekti leidmise geograafilises ruumis,
• olema minimaalselt vajaliku
pikkusega,
• vastama kultuuritavadele ja
keelenõuetele,
• olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga.

Tüüpvead külades tiheasustusalal: tänava nimi kehtestamata, keelatud sümboleid (sulud,
rooma numbrid, lühendid jm),
unikaalaadressi nõue täitmata, ei vasta õigekirja reeglitele,
omastava käände nõue ei ole
täidetud jne…
Kus? Kuhu? Aadressandmete
vajalikkus siin.
Vajadused: selgust vajab meie
valla aiandusühistute piirkonna
lahenduste otsimine. Kõigepealt

vajame uuringuid ja intervjuusid, kus räägitakse kohalike
elanikega nende elukeskkonda
puudutavatel teemade. Kogutud
andmeid peab keegi analüüsima
ja töötama välja kõiki osapooli
rahuldavaid lahendusi.
Harku vald teeb oma vallas uuringuid 2013. aasta suveks ja
mõistlik oleks Kernu vallal ka
uuringutulemusi kasutada analoogsete probleemide lahendamisel.
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Leedu maaeluvõrgustik korraldas 25. - 26. mail 2012 kohalikele tegevusgruppidele kohalike toodete messi
Tekst: Annika Jõks, LHKK tegevjuht
Leedu maaeluvõrgustik korraldas
25. - 26. mail 2012 kohalikele tegevusgruppidele kohalike toodete messi.
Messi eesmärk oli tuua kokku maaeluvõrgustikud ja kohalikud tegevusgrupid, et edendada tegevusgruppide
kohalikke tooteid ja nendevahelist
koostööd.
Projekti raames korraldati rahvusvaheline Leader tegevusgruppide konverents, mis keskendus kogemuste
ja heade praktikate vahetamisele.
Võtmesõnaks oli „koostöö“. Teiste
informatiivsete esitluste seas tegi võrgustike loomisest ettekande ENRD
Contact Point ekspert Kaisa Panfild,
kutsudes üles huvitatud osapooli
kasutama koostööideede ja partnerite leidmiseks Leader Gateway ehk
Leader Väravat http://enrd.ec.europa.
eu/leader/en/leader_en.cfm, kust on
võimalik leida ka infot nt strateegiate
planeerimiseks ning uudiste ja sünd-

Hageri kirikumõisast

Virve Õunapuu
Hageri muuseumi juhataja
Tel 56 483 828
hageri.muuseum@kohila.ee
virve.ounapuu@kohila.ee
Aastakümneid tagasi kuulsin Raplamaa haridusosakonna juhataja, lugupeetud õpetaja ja
kodu-uurimisele innustaja, kadunud Heldur Rahuoja suust väidet, mis pikkadeks aastateks kõrvades kumisema jäi, sest sõnum oli niivõrd erakordne. Nimelt, et just Hageri kirikumõisas olnud
19.sajandi algul Baltimaade esimene kunstikool,
kust said tuule tiibadesse mitmed Euroopa suurusjärgu kunstnikud. Jutt käib Hageri kirikuõpetaja David Friedrich Ignatiuse (teenis 1791-1834)
pojast Otto Friedrich Ignatiusest ja tema sõbrast,
Nissi pastori pojast Gustav Adolf Hippiusest,
kelle joonistamise ja maalimise õpetajaks oli
kunstnik Carl Sigismund Walther. Walther oli sel
ajal Vardi mõisas tuntud näitekirjaniku August
von Kotzebue laste koduõpetajaks. Et Kotzebue
abikaasa ja praostiproua olid õed, oli loomulik,
et laste kasvatamisel kasutati samade õpetatud
meeste teeneid.
Hageri kihelkonna eripäraks võib lugeda seda,
et teadaolevalt on Hageri kirik ainuke terves Eestis, kus kirik asub ühes ja kirikumõis kuue versta
kaugusel teises omavalitsuses. Nimelt asub kirik
Hageris Kohila vallas, kirikumõis aga, kus kirikuõpetajad tavaliselt elasid, Rootsivooril Kirikla
külas Kernu vallas. On säilinud ajalooline ürik,
Tallinna komtuur Johann von der Recke kiri
kohalikele mõisnikele, et Hageri kirikule tuleb
kinkida maad kirikumõisa ehk pastoraadi ehitamiseks. Maad, umbes neli hektarit, mõõdeti kirikumõisale kolme mõisa maade ristumiskohal
igaühelt üks aaker (aaker oli maalapp, mille
üks mees suutis ühe päevaga härjaga üles künda).
Rootsivoori nimi arvatakse olema seotud Karl
XII retkega, mil ta oma teekonnal Pärnust Tallinna pärast Kernu kadaka keerdukeeramist Tohisool peatuse teinud ning Tohisoo mõisapreilist
Gertrud von Wrangellist Rootsimaa ja Eestimaa
kuninganna tahtnud teha, Tallinna peale suundunud.
Märtsikuus, kus lumi veel parajalt sügav, aga
kõrgemad kohad juba lumest paljaks sulanud,
külastasid kirikumõisa Hageri muuseumi eestvedamisel muuseumi töötajad -allkirjutanu, Sigrid
Põld ja koguduse poolt kirikumõisa eluga hästi
kursis olev Agu Kaljuste. Silotorni kivimüüril tervitas meid magusasti päikese käes peesitav rästik,
esimene sel aastal. Territooriumil karuputkede
varte vahel ringi jalutades püüdsime hoomata endiseid aegu ja kohapealseid sündmusi. Leerimaja
söestunud palke uurides tuli välja veel mõnigi

palki graveeritud-lõigatud nimi. Olgu öeldud, et
kaks põlenud palgijuppi on varasematel aastatel
jõudnud ka muuseumisse. Leerilaste nimed on
palkidesse lõigatud erinevates kirjades-küll gooti tähtedes, küll kirillitsas. Lauluisa Kreutzwaldi
nime ei ole senini õnnestunud leida, ehkki me
teame, et temagi käis Hageri kirikumõisas leeris. Kompleks oli kasutusel veel mõnikümmend
aastat tagasi, kuid täna on säilinud peahoone ja
leerimaja varemed, karjalaudad, kelder. Muud
kõrvalhooned ja park on hävinud, varemete ümbrus põlispuude all võsastunud.
Kirikumõis oli nagu mõis ikka, korralik peahoone ja abihooned, et mõis end ära majandaks.
Iluaed, tarbeaed, park. Rehi oli eemal, tuleohutuse mõttes. Laudad olid ühendatud müüridega, nii
et tekkis kinnine hoov. Vasakpoolses laudas olid
lehmad, teine laut oli tööhobuste tall. Lisaks olid
seal nii mõisa kui teenijas-konna sead. Samas
olid ka ait ja kelder.
Teisel pool härrastemaja, mitte majandushoovis, oli sõiduhobustetall. Ta jäi täpselt muruplatsi
äärde, majaukse ette. Tall ja tõllakuur olid ühe
katuse all.
Külarahval oli täpselt teada, missugune oli kirikumõisa päevareziim, millal tohtis oma hobusega mõisa akende alt läbi sõita, millal aga pidi
valitsema vaikus ning tuli sõita pikemat teed pidi
ümber aia.
Leerimajas anti õpetust täiskasvanuikka jõudnud noortele. Et laste koolisaatmine oli kulukas
ka teistele ümbruskonna mõisate elanikele, saadeti lapsed kirikumõisasse kooli, kus siis pastoriproua nendega tegeles. Kost, toit ja küte tuli ise
kaasa võtta.
Kirikumõisa pargi rajamise au kuulub Ignatiuse väimehele, pastor Carl Johann Kochile, kes
asus Hagerisse teenistusse pärast äia surma ja
teenis seal 1835-1864.
Tema istutas tamme
talli ette ning rajas aia,
kus olid pärnaallee, lillepeenrad, kiviktaimlad,
lehtla peenramaa taga.
Ka suur vaher, mis oma
oksi üle maja katuse sirutas, on tema istutatud.
Kochile
järgnesid
Hörschelmannid, vennad Alexander ja peale
tema surma August,
kes küll peagi Peterburi
ära kutsuti.
Alexander Hörschelmanni ja tema abikaasaga on seotud üks kaunis romantiline legend.
Nimelt kaotanud noor
pastoriproua laudas õlgede maha viskamise
käigus oma abielusõrmuse ära. Seda otsitud,
kuid tagajärjetult. Alles
mitme tunni pärast julenud proua õnnetusest
mehele rääkida. Pastor

muste osas üle Euroopa ning näiteid
rahvusvaheliste projektide osas.
Väljakutsetest, võimalustest ja edukatest projektikogemustest andis inspireeriva ülevaate Hr. Kaj Loman,
Päijänne Leader ja Etpähä ry, Soome
Leader tegevusgruppide projektikoordinaator.
Konverentsi järgselt külastati Kaunase
piirkonna Leader projekte: Turismitalu, kus pakutakse nö veretu jahi võimalusi (vibu ja laskerajad) Kuršėnai
Käsitöömaja ja Betygala Külaseltsi
maja. Teekond ja vahemaad olid pikad,
ühe projekti objekti juurest teiseni
jõudmiseks kulus tunde, see aga andis võimaluse bussiaknast kauneid
vaateid nautida või siis teiste piirkondade esindajatega mõtteid vahetada.
Betylaha Külalistemajas ootas meid
tõeliselt soe vastuvõtt, peeti kõnesid,
esinesid rahvakultuuriansamblid, pakuti kohalikku traditsioonilist toitu.
Südant soojendas ka kohalike uhkus

Hörschelmann tõmmanud suure ärritusega ka
oma sõrmuse sõrmest ja visanud vihaga õlgedesse – et kui pole proual, pole ka tal tarvis. Sõrmus
kukkunud kõlisedes täpselt abikaasa kadunud
sõrmuse vastu ja nii nad sealt mõlemad üles leitudki. Sel lool oli õnnelik lõpp. Kuid mitte pastor
Hörschelmannil endal. Tema nimelt saanud mõnda aega hiljem söögisaali aknal äikesetormi vaadates piksenoolega pihta, jäänud põdema ning
surnud varsti südame seiskumise tõttu.
Järgneb Thomsonite ajajärk 1892-1941. Elu
kirikumõisas kihas, Thomsonite peres oli palju
lapsi, lisaks leerilapsed, teenijarahvas. Ajad olid
vastuolulised ja keerulised. Konstantin Thomsonit on palju kritiseeritud, eriti 1905.aasta sündmuste valguses. Samas on võibolla nii mõnegi
sündmusega seoses tarvis hinnanguid ümber
vaadata, mitte lasta end kaasa kiskuda nõukogude ajale iseloomulikust mõtteviisist. Inimeste
mälestustes oli tegemist humoorika ja lahke kirikuõpetajaga, värvikaid lugusid temast mäletab
nii mõnigi memm või taat. Sellest perioodist on
olemas saksakeelne perekonna kroonikaraamat,
milles kirjapandule tuginedes toimus ka meie
väike retk kirikumõisas. Konstantin Thomsoni
lahkumisel sai tema mantlipärijaks poeg Helmuth Thomson, kes 1941.aastal Saksamaale lahkus.
Viimaseks kirikuõpetajaks, kes kirikumõisas
elanud, oli Albert Soosaar.
Pärast tema lahkumist jäi mõisa peahoone
tühjaks. Kusagile kõrvalhoonesse tehti kolhoosi
kontor. Mõisa söögisaali, ainsasse parketiga saali, pandi aga kitsed elama. Nagu arvasid mõned
eakamad talgulised, on parkett rusude all veel
täiesti olemas, nii nagu ootas oma aega kirikumõisas kasutusel olnud taldrik, et ükskord Hageri
muuseumisse jõuda.
Väljakuulutatud kirikumõisa „Teeme ära!“ tal-

ja usinus oma külamaja ja sealseid
tegemisi esitledes.
Projekti teisel päeval, ajalooliselt väga
põnevas kohas, Raudonė Lossi õues,
toimus samaaegselt Leedu kultuuri ja
toidupärandi festivaliga rahvusvaheline Leader tegevusgruppide mess.
Messil näitasid oma piirkonna
käsitööd ja toidukultuuri lisaks Leedule ka tegevusgrupid Küproselt, Lätist,
Inglismaalt Walesist, Bulgaariast ja
Soomest.
Eestist osalesid projekti üritustel
Lääne-Harju Koostöökogu ja IdaHarju Koostöökoda.
Reisi lõppedes on hea tagasi vaadata
ja tõdeda, meie käsitöö on väga heal
tasemel, üritus andis inspiratsiooni
ja mõtteid kuidas väärt oskusi ja
käsitööpisikut levitada. Usun, et peatselt on oodata ka Harjumaa käsitöö ja
kultuuripärandi koostööprojekti.

gutele 4. mai õhtul tuli parasjagu nii palju rahvast (46 inimest!), et jagus nii risu korjama, oksi
kandma, lõket tegema kui ka ajalootundi, mille
keskmeks olid mõned Tompsonite perekonna
kroonika värvikad lõigud, tagasivaade Baltimaade esimese kunstikooli aegadesse ning kohalike
elanike meenutused. Seekord ei olnudki peamine
mõte kohta kui prillikivi läikima lüüa, vaid temast rääkida, pilti luua. Teeääred said siiski oksarisust puhtamaks. Koguduse poolt korraldatud
supp ja kringel maitsesid imehästi. Aitäh kõigile,
kes koristamises ja ajalootunnis kaasa lõid, aitäh
koguduserahvale. Heameel on, et rahvas tuli kohale Mõnustest, Kiriklast, Hagerist, Mäliverest,
Lohult, Masti külast, Tallinnast, Kiisalt ja Kohilast.
Juba aastaid tagasi kerkis mitmetes aruteludes
esile küsimus kirikumõisa kui kultuurikolde au
sisse tõstmisest, esiletoomisest. Viimastel aastatel on üldine pilt kohapeal muutunud-mitmed
viga saanud põlispuud on maha võetud, aeg-ajalt
võsa võetud, kirikumõisa juurde viiv tee aga ääristatud noorte alleepuudega. Soovime neile pikka iga!
Mis edasi saab?
Talgute ajal käidi välja mitmeid mõtteid, mis
olgu ka siinkohal ära toodud:
-- õunapuuaia korrastamine, puude ja võsa lõikamine,
-- karuputkede vastu tõrjet tegema,
-- võiks rajada kooskäimiskoha - lõkkeplatsi,
WC,
-- paigaldada infotahvel ajaloo tutvustamisega,
-- puhastada peahoone keldritepealne, rajada sinna tugev platvorm, puhkeplats teelistele.
-- kirikumõisaga seonduv vääriks eraldi uurimist
Üheskoos jõuab rohkem.
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Mõisapäevad Ruila koolis
tähelepanu võiks rohkem pöörata lastele ja ka reklaami võiks teha veidi
laialdasemalt, et ikka külastajaid jätkuks. Kui oleks võimalik, jätaksin ma
muuseumi külastamise viimaseks, sest mõni kooli vilistlane soovib vanades arhiivides tuhnida ja see võib võtta määramatu aja.
Mis on mõisapäevade korralduse nõrgim külg?
A: Ilmad vist. Aga seda ei saa ette korraldada niikuinii.
M: Minu arust just see välja reklaamimine, sest kui reklaame rohkem
oleks, siis oleks inimesi igal juhul rohkem.
Kogemusi külastajatega?
A: Päris paljudele emadele on hakanud siin meeldima, on isegi öeldud, et

isetegevuslastelt.
M: Eks ekskursioon muutub siis, kui saadakse teada mõnelt külastajalt
mõni uus fakt, mida võib pärast järele kontrollimist edaspidi ka teistele
külastajatele tutvustada, aga põhikava üldiselt ei muutu. Muutuvad vaid
üritused, mis mõisapäevade raames toimuvad.
M&A:
Kokkuvõttes võib öelda, et Ruila koolipere on uhke oma kooli üle ning
loodab edaspidigi oma mõishoonet tutvustada. Käimas on mõisapargi renoveerimistööd ja peagi saab imetleda kena ümbrust veelgi laiemalt. Ka
jõekääru puhastamise ning hooldamistöödega on vaeva nähtud – maikuu
alguses toimunud korrastustööde käigus sai vaade väikese silla poolt koolile vabastatud võsast ja risust.
Soojal suvel jahedate mõisaseinte vahel Ruila juustukooki nautida ning
rõdult kena vaadet nautida peaks meeldiv kogemus olema nii väikesele
kui suurele koduloohuvilisele.
								
Kohtumiseni Ruilas!
Tulge mõisapäevadele eeloleval suvel:
Külastusmäng Unustatud Mõisad 2012

Ruila Põhikool on mõisakoolina olnud avatud juba päris mitu suve kindlaks määratud kuupäevadel. Kujunenud on tore traditsioon, mis ühendab
kooliperet selle kena mõisamajaga. Neil päevadel pole kool üksnes õppehoone, vaid osa meie ajaloost, mille tundmine on nii vajalik.
Juba teist suve korraldavad mõisa tutvustamist kodulooringi õpilased.
Allpool mõned mõtted mullustelt ekskursioonijuhtidelt, 7. klassi õpilastelt Marleen Vitsutilt ja Alissa Naaberilt.
Küsimustele vastavad Alissa ja Marleen, kes viimased kaks aastat on mõisapäevadel ekskursioone läbi viinud.
Milleks on mõisapäevad head?
A: See on hea kultuurihuvilistele, nähakse, kuidas näeb välja ajalooline
mõis koolina.
M: Mõisapäevad tutvustavad meie kooli ja kooli ümbrust. Ja loomulikult
saab ka ekskursiooni jooksul jälle veidi targemaks.
Mõisapäevad - kellele ja milleks?
A: Üsna palju ka meile endile. Tegelikult sõidab kohale vahel ka bussitäis
inimesi, nii noori kui vanu. Välisturiste on ka olnud. Ja päris paljud on
ka mitmes erinevas teises mõisas käinud ning pajatanud sellest, mis seal
teismoodi olnud.
Teatud seltskond on mõisade külastusmängus osalejad. Nendel on hasart
võimalikult palju mõisaid läbi käia. Kui teatud arv mõisaid on külastatud,
siis on võimalik saada preemiaid (nt teatripilet esietendusele oli eelmisel
aastal).
M: Samas satub ka mõni inimene siia juhuslikult loetud kuulutusetulba
järgi, kuid enamasti on nähtu kõigile meeldinud.
Oleks minu olemine, oleks minu tegemine... Mida lisaksid mõisapäevade tegevuskavasse?
A: Võiks olla erinevaid töötube, lastele võiks veel midagi huvitavat olla.
M: Loomulikult on mitmeid pisiasju, mis võiksid olla teisiti. Kuid jah,

Kakskümmend seitse mõisat, milles asuvad koolid, on külalistele
sel aastal kuuel päeval avatud. Miinimumprogrammina toimub igal
täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on näitused ja kohvikud.
Lisaks korraldatakse koolide tugevuste ja mõisate eripära rõhutamiseks
kontserte, töötubasid ja muud huvitavat.
Külastuspäevad:
16. juuni, 30. juuni, 1. juuli, 19. juuli, 3.-4. august.
Mõisad avatud 10.00 kuni 18.40.
panevad oma lapsed siia kooli, kuigi ise nad Ruilas ei ela. Lihtsalt meie
väike mõisakool tundub nii armas ja kodune neile. Ja mõni, kes käis eelmisel aastal esimest korda, lubas järgmine aasta jälle tagasi siia tulla.
M: On palju külastajaid, kes on väga uudishimulikud ja pärivad palju ja
nii mõnigi tuleb teinekordki tagasi öeldes, et siin on iga aasta midagi uut
ja huvitavat.
Kuidas hindad ennast ekskursiooni juhina?
A: Ma ei teagi. Kui teada enam vähem, kus miski kunagi oli, siis ainukesed raskused on aastaarvud. Need püüan järgmiseks korraks paremini
pähe saada, kuigi sajandeid viitamisel kasutada pole ka vale. Kuid nii mõnigi võib ju järsku küsida, et mis aastal siis täpsemalt asi oli.
M: Ma usun, et olen täpselt selline ekskursioonijuht nagu ma suudan. Olen
täiesti veendunud, et on minust paremaid, kuid siin saan väikest mõistuuri
tehes ma kenasti hakkama ja loodan, et ka külastajad on jäänud rahule.
Kas aastate jooksul on mõisapäevade sisu muutunud?
A: Natuke ikka. Päevakava on mõnikord erinev, toimub kontserte ja üsna
uus asi on hobustega kadrill. Ühel aastal toimus siin isegi etendus valla

Ruila lastele
meeldib seigelda

Külastustasud:
pered 3.20 EUR
täiskasvanud 1.60 EUR
õpilased, pensionärid 0.90 EUR
Osale loosimises
Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest külastatavast mõisast
osalejaraamatu, millesse koguvad külastuspäevadel mõisatest templeid.
Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel loositakse välja kutseid sügisel
KUHU MINNA, MIDA TEHA ühes Eestimaa mõisas toimuvale teatrietendusele.
Loositakse välja 25 üksikkutset ja 10 kolmele inimesele mõeldud perekutset.
Lisaküsimusele õigesti vastanute vahel läheb loosimisele 10 ajalugu ja
Eesti mõisaid tutvustavat raamatut.
Loosimisel osalmiseks saatke külastusraamatu viimane leht täidetuna
hiljemalt 24.august 2012 a. Viljandimaa Arenduskeskusesse.

Vilistlased kaitsesid oma au kõrgelt

Tekst: Tiia Rosenberg, Ruila Põhikooli direktor
Ruila kooli endise õpilase ja praeguse aktiivse ettevõtja Üllar Suvemaa algatusel anti sel kevadel välja
Ruila kooli parima õpilase preemia. 500€ suurune
preemia otsustati anda 8.klassi õpilasele Ander Aavale, kel
on silmapaistvalt head õpitulemused, lõpetas klassi
kiituskirjaga ning on edukalt esindanud kooli erinevatel maakondlikel aineolümpiaadidel: keemia olümpiaadilt 2.koht, matemaatikas , füüsikas ja bioloogias
esikümnes. Hindame Anderi põhjalikkust ja head
süvenemisoskust. Vähemoluliseks ei saanud kaalukausil konkurentidega ka alati viisakas, korrektne
ja sõbralik hoiak, valmidus kaasa lüüa nii kooli-kui
koolivälistel üritustel.
Leian, et Ander on heaks eeskujuks noorematele koolikaaslastele motiveerides neid pingutama õppetöös
ning olema meeldivaks ja abivalmis kaaslaseks koolis.

Palju õnne!

Meeskonnal on vaja teisele poole jõge saada
Tekst: Tiia Rosenberg / Ruila Põhikooli direktor
Kui me sellel aastal hakkasime õpetajatega Väleki seiklusmängu ette valmistama, ütlesid õpilased, et nemad tahavad vanamoodi, et oleks pikk ja raske võistlusrada ohtlike
vettekukkumisvõimalustega, väljakutset pakkuvate ülesannetega ning kindlasti peaks
saama mõõtu võtta naaberkoolidega. Uuendusena ei läbinud lapsed seekord eelnevalt
märgistatud rada, vaid geograafia õpetaja hr Orgse otsustas õpilased metsa kaardi järgi
orienteeruma saata, mis tõi võistlusesse lisaks eksimisvõimalusi.
Nii meeldiski õpilastele enim kummidel kõlkumine, paadisõit ja kraaviületus. Naaberkoolidest täname osalejaid Kernust, Ääsmäelt, Turbast ja Haiba Lastekodust, kes
osutasid südi konkurentsi, kuid pidid alla vanduma Ruila kooli 9. klassile, kes võtsid
seekord koguni kaksikvõidu. Võidu tõi teineteist toetav tegutsemine ja kõrge motivatsioon.
Südame teeb soojaks, kui võistlusest võtavad osa vilistlased, kellele see kool ja siinsed
tegemised on armsaks jäänud.
Õla panid üritusele alla ka meie keskkonnanõunik Nella Miloserdov ja kooliarst Diana
Ingerainen - kellega on meie koolil varasemaltki meeldiv koostöö olnud.
Täname kõiki osalejaid ja nende juhendajaid.

Ruila Põhikooli parima õpilase preemia

Paadisõit pole väga selge, kuid alati huvitav

Ruila kooli üheksandikud
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Lastekaitsepäev Haiba Noortekeskuses

Tekst: Epp Karu
31. mail toimus sel aastal Haiba Noortekeskuse korraldatud Lastekaitsepäev.
Päev algas Haiba jalgpalliplatsil, kuhu oli kogunenud ligikaudu 25 suuremat ja väiksemat poissi ja tüdrukut. Kuldar Paju juhendamisel jagunesid lapsed kahte võistkonda ja mäng võis alata. Mängiti kaks 30 minutilist
mängu.
Pärast jalgpalli said soovijad omale noortekeskuses lasta joonistada näomaalinguid ja edasi läks päev asfaldijoonistusvõistlusega.
Asfaldijoonistusvõistluse selle aastaseks teemaks oli „ Kui ma oleksin
suur“. Joonistati nii ennast tulevikus suurena kui ka seda, milline võiks
olla minu tulevane töökoht või milline on maailm siis kui mina olen suur.
Joonistusvõistluse võitis teist aastat järjest Anastasia Zubkova.
Lastekaitsepäev lõppes noortekeskuses ühiste maasikatortide tegemiste ja
auhindade jagamisega.

Maanteeameti liiklusohutuse koolitus Laitse Seltsimajas
Tekst: Irina Tolkatšjova, lastekaitsetöötaja
1. juunil toimus Laitse Seltsimajas Maanteeameti liiklusohutuskampaania raames kaherattaliste sõidukitega liiklejate
ohutuse koolitus. Eeskätt noortele suunatud kampaania püüab
teadvustada, et jalgratturikiivri kandmine vähendab oluliselt
võimalikke liiklustraumasid. Jalgrattaga kukkudes saadud
marrastused paranevad, kuid peapõrutus võib tekitada pöördumatut kahju. Maanteeamet soovitab lapsevanematel erilist tähelepanu pöörata lastele vanuses 10 – 14-aastat. Et kaherattaliste sõidukitega liiklejate ohutuse temaatika vajab tähelepanu
ja käsitlemist, sellele viitab nii liiklusõnnetuste statistika, mis
paraku on taas kasvutrendis, kui ka tänavapildis aasta-aastalt
järjest enam märgatav kaherattaliste sõidukite arv. Kahjuks ei
paku veel liikluskeskkond jalgrattaga liiklejale piisavat tuge
ega kaitset. Seda enam peab jalgrattur toetuma oma teadmistele, ohtude äratundmisele ning ohtu ennetavale käitumisele.
Et lapsed oleksid liiklejatena nii enda kui ka teiste suhtes

tähelepanelikumad, toimus liiklusohutuskampaania raames
üks taoline koolitus ka meie valla noortele. Koostöös Eve-Mai
Valdnaga Maanteeametist kutsusime kokku 29 noort koos vanematega kuulama ja rääkima praktilistest ja kasulikest liiklusteadmistest ning ohutusvahendite kasutamise vajalikkusest. Kokku tuli kohale 23 noort ja 5 lapsevanemat. Koolituse
raames jagati noortele jalgratturikiivreid ning igaüks sai koha
peal kasulikke õpetusi, kuidas õigesti kiivrit kanda ning endale parajaks sättida. Meie valla noored olid väga tublid, aktiivsed ning abivalmid – küsimustele vastati kiirelt, ühisaruteludest võtsid aktiivselt osa nii suuremad kui ka väiksemad ning
abiks oldi kiivreid täis karpide tassimisel ning hiljem ürituse
lõppedes ka asjade kokku pakkimisel.
Päev oli väga meeleolukas ning kiivri sai nii nelja aastane
plikatirts, kui ka 16 aastased noored mehed. Tänan väga kohale tulnud pisemaid ja suuremaid liiklejaid ning suured tänud
Eve-Mai Valdnale Maanteeametist.

Daamide
võimlemisrühm
,,RIISIKAS”
Tallinna IVX
võimlemispeol
Tekst: Haiba lasteaia õpetaja
Maire Paur

Daamid võimlemas

Vanalinna päevadel

Alguses oli mees. Tema küljeluust tuli ilma naine. Koos said tusiasmiga kinni õpetaja-abi Getlin, kelle innukus nakatas ka
nad palju lapsi, kellest sirgusid taas mehed ja naised...” nii al- teisi, ning kokku saigi rühmajagu võimlejaid. Leppisime kokku
gas tänavuse võimlemispeo “Igavene ring” juhtkiri.
trenni ajad. Tublid daamid olid nõus võimlemas käima laupäeIga-aastane, sel aastal juba 14. korda toimuv Tallinna Võimle- va hommikuti.
mispidu Pirita Velotrekil oli seekord väga perekeskne. Kaasatud
Mais ootas meid ees ülevaatus, mis läks hästi, andes meile uut
olid igas eas lapsed ja igas eas täiskasvanud. Esmakordselt esi- indu ja kindlustunnet.
nesid sellel peol ka ,,Riisika” daamid. Kuidas see alguse sai?
Võtsime osa Vanalinna Päevadest, kus esinesime vabaduse
Olen Haiba lasteaia ,,Riisikas” rühmaõpetaja ja sel õppeaastal väljakul ja mis oli reklaamiks ja eelprooviks suurele peole. Vaa3- aastaste laste (Kukeseene) rühmas. Sel õppeaastal tulid mul tamata külmale ilmale saime suurepärase kogemuse vahendiga
läbi viia ka oma rühma liikumistunnid. Seoses sellega tundsin võilmlemisest, milleks oli sel korral lapsevanker. Emotsioonid
huvi liikumisega seotud ürituste vastu. Leidsin iga-aastased olid laes nii publikul kui osalejatel.
Tallinna võimlemispeod, kus on suurima osavõtjate arvuga
Tahan tänada lasteaia direktorit, lapsi ja lapsevanemaid, kes
esindatud just lasteaiad. Samas sai selgeks, et meie rühma lap- meid toetasid ja meile kaasa elamas käisid.
sed on veel liiga noored nii suurele üritusele minemiseks. TekSuurim tänu Teile daamid: Lea Rau, Getlin Bulavko, Egle
kis mõte kaasata lapsevanemad. Panin oma rühma listi mõtte Sepp, Reet Parder, Jaana Kuusk, Kaidi Uunas ja Kristin Kookirja. Esialgu vastust ei tulnud. Mõttest aga haaras suure en- bak.
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Riisikamudilasest koolilapseks

Tekst: Riina Riisikast
Rahvatantsupäev, millel Riisika lapsed osalesid te ja sugulastega oma pisikesse saali pidulikule külalistele.
Riisika koolieelikute arv on tänavu kõigi aeKevad on sel aastal jahedavõitu ja taimede teist aastat. Muusikaõpetaja Sirje õpetas selgeks aktusele. Järgmise aasta Männiriisikad saatsid
mitu tantsu. Peol esineti rahvatantsuga „Oige ja praeguseid koolieelikuid toredate laulude ja gade suurim – 19 last on sügisel kooli minemas:
kasv veidi hilisem, kuid lapsed on taas saanud
vasemba“ Riisika moodi, mille ring tuli keset luuletusega kooliteele. Suured omakorda jätsid
suuremaks ja targemaks. Jahedas kasvades karasKernu Põhikooli
suurt platsi väga ümar ning sammud imeühtlased. tantsuga hüvasti sõbrakesega ja unistasid lauldes Ruila põhikooli		
tunumaks ja vahvamaks. Alles nad olid armsad
Triinu Karu
Lausa uhke oli vaadata laste enesekindlat esine- uuest aabitsast. Õpetaja Heli seatud luuletusse Susanna Avioja		
mudilased, kes beebidena emadega muusikatunKertu Beljäev		
Kardo Kuusk
mist. Ühistants: “Tantsime koos“ ja „Sabatants“ olid pandud lemmikõpetajad ja kokatädi Anne.
nis käisid. Aeg möödub kui linnutiivul.
Ranel Laanemets
Vallavanem Enn oli seekord vanaisa, kelle lap- Henri Karu		
olid samuti selged.
Mariin Laigu
Kuna tänavu oli lõpupidu 1. juunil, mis ühtis selaps kooliteele astumas. Tänati vanemaid ja Riho Männik		
Riisika mööduva õppeaasta teemaks oli:
Ilmar Pikalev
lastekaitsepäevaga, siis hommikul sai kogu las- õpetajaid ning anti kätte eelkooli kursuse läbimi- Gert Niidas		
„Väärtustega väärikamaks“. Lapsed arenesid vääKaspar Randmets		
Martin Puht
teaiapere harjutada langevarjuhüppeid. Seekord se kohta tunnistused.
rikamaks tänu õpetajate Külli ja Ene ning kasEgert Möll
Lapsevanem Lea teatas, et lapsed on õpetanud Ly Siling - Siland		
langevari õhku ei tõusnudki, kuid suures riisivataja Merle toele läbi mitmekesiste kogemuste.
Raigo Sipria		
Diana Smirnova
karingis olid tähelepanu keskmes kõik rühmad lapsevanemaks olemist.
Viimasel poolaastal käisid Männiriisika rühma
Egert Teder
järgemööda. Mängudest -tantsudest väsinuna sai
Mälestuseks 2012 aasta lõpetajatest kingiti ar- Mihkel Talinurm		
lapsed Estonia teatris muusika saatel mängimas
Sophia Henrietta Virve
mas album praeguste ja järgmiste männiriisika- Tallinnasse:
suu puuviljadest magusaks, et jaksaks jälle.
ja Kadrioru lossipargis jalutamas – õppides nii
Tänatud sai kogu riisika personali, tänu kellele te jäädvustamiseks. Lasteaia aeda istutasid isad
näitlemiskunsti, kui pealinnas liiklemist. Ühine
järjekordne õppeaasta on läbi saamas. Suvi on koos lastega uhke kastanipuu. Kaunis uhiuus Ly Lasteaia puhkusekuu on juuli, seni liigub koolispordipäev Kernu kooliga arendas muskleid ja
buss koolivaheaja graafiku järgi.
mängude ja rõõmsa puhkuse aeg, aeg olla koos ja Raigo nimeline käru oli kasutuses.
osavust. Tänud võimlemisõpetaja Sirjele lasteaia
Sellel aastal toimus aktusele järgnev pidu Pipi
perega.
kaasamise eest.
Kaunist suve ja põnevat puhkust koos perega!
Õhtupoolikul, kui ilma sajuseks kiskus, mahtu- eestvedamisel oma Riisika lasteaias.
Vahetult enne lõpupidu toimus Laulasmaa V
Rõõmu ja lusti jätkus nii koolieelikutele kui
sime koolieelikutele lisaks suure hulga vanema-

Rahvatantsupäeval

Lõpupäeval

Langevarju harjutused

Mis kasu on lapsel näiteringist?
Tekst: Kaja Kaasik
Teatriõpetaja Kernus, Nissis ja
Tallinna Huvikeskuses Kullo
Nüüd te võite minult küsida – mis on õnn?
Vaimuvalgus. Temani jõudmine,
tema tunnetamine. Oma töös,
oma loomingus. Kunsti kaudu
tajud sa loodust, maailma, elu
sisimat mõtet ja omaenda hinge
laiemini, rikkamalt. Tajud ande
haaret ja jõudu. – K.S Stanislavski

Oige ja vasemba

Kõige pisemad lapsed, kes tee- gemistega ning seejärel alustasi- telereklaami või filmi. Võimali- tust kirjutatud projektile oo- ringi sellepärast, et südames on
vad Kernu Põhikoolis näitlemi- me improvisatsioonitundidega. kust kaamerakogemusest veel- tame pikisilmi. Kokkulepped kihk saada näitlejaks. Kas ja
sega tutvust, on vaid seitsme- Lapsed jagunesid rühmadesse gi olulisem on näha laval teisi juhendajatega on juba tehtud. kuidas see õnnestub, seda on pakaheksa aastased. Nemad ei ole ning asusid ise välja mõtlema näitehuvilisi üle kogu Harju- Samuti on meelitav võimalus raku raske ette ennustada ning
veel mängimist ära unustanud lavalisi lahendusi Sipsiku eri maa, külastades erinevaid teat- õppida oma keha ja häält tun- see ei ole ka näiteringi eesmärk.
ning see muudab nendega teatri piltide jaoks. Nende mängimi- rifestivale. Oodatud sündmus netama ning juhtima, tehes läbi Kuid mis on noorte ja mudilaste
tegemise eriti huvitavaks. Kuna sest sündinud näidendi pani kir- on ka igasuvine näitelaager, samu harjutusi, mida teatritu- teatrialase huviringi eesmärk?
tekstivihikuid oleks neile veel ja aga näiteringi juhendaja. Nii mille töötubades juhendavad dengid teevad. Õpitu raken- Sellele leiabki minu arvates
vara pähe õppimiseks anda, siis said lapsed nii näidendi koosta- lapsi oma ala professionaalid. damine laval võib olla mee- vastuse artiklit alustanud ühe
oleme koos mudilastega raken- mise kui mängimise kogemuse. Nende käe all on meie lapsed lierutav kogemus ka siis, kui mõjukama teatripedagoogi K.S
danud veidi loomingulisemaid Lapsed leiavad oma tee näi- saanud õppida lisaks näitle- teatrikool ei ole siht omaette. Stanislavski tsitaadist.
võtteid. Sel aastal lavastatud teringi erinevatel põhjustel. misele grimmi, lavakujundust Väiksemad lapsed jõuavad
„Sipsik“ on valminud improvi- Esinemisväljundit otsiva koo- ja teisi teatriga seotud alasid. teatriringi tänu oma vane- Miks mitte alustada õnne otsisatsioonide põhjal. Lastele anti liõpilase jaoks vast kõige Seni on see toimunud Euroopa matele. Aitäh neile selle eest. mist juba varajases nooruses?
ülesandeks tutvuda Sipsiku te- meelitavam võimalus sattuda Liidu toel, ka selle aasta vas- Ja loomulikult tullakse näite-
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Haiba küla talgupäev toimus 5. mail

Kuue liikmeline pere täies koosseisus
Tekst: külavanem Villu

Lehtede riisumine pargis

Abi Kohatu külast

Küla noored korjasid ära vana alajaama äärest hulgaliselt klaasikilde, neile sai selle töö kindlalt usaldada, õnnetusi ei juhtunud.
Millised tööd talgutel ära tehti?
Ühiselt
puhastati tiigi kallas ja veepiir ning toodi saartelt kaldale
Kohalik noorte spordielu edendaja Kuldar Paju kinnitas paremini
prügi
ja
murdunud puid. Kaugeim linnusaar jäi puutumata, sest
maasse ja värvis jalgpalliväljakul väravapostid värskeiks. Brain
pisipütt
otsis
pesakohta.
Põldaru võttis maha ohtlikuks muutunud turnika Riisika mänguProua
Melli
keetis
oma kodus talgulistele läätsesuppi ja küpsetas
väljakul.
maitsvat
rabarberikooki.
Ühine lõunasöök toimus Riisika lasteias,
Haiba mõisa pargis riisuti lehti ning koristati oksi ja klaasikilde.
kus
igaüks
sai
kehakinnitust
ja arutati, mida edaspidigi külas toiTöösse olid haaratud lapsed ja vanemad – vanaemade ja vanaisademetada
võiks.
ni välja. Pargi kaugem kant sai puhtama näo. Asfaldist platsil saab
Talgute korralduse õppetunnid
taas ohutult mängida.
Tee äärest saadi suur saak erinevat prügi: kilet, klaasi, metalli jm. Kuigi veidi kahtled kaasalööjate osalemises, siis katseta ikka ja
kutsu rahvas kokku. Kogesime meeldivat üllatust, ametlikult repakendeid.
gistreerisid
üksikud, kuid kohale tulijaid oli hoopis rohkem kui
Ain Aasma eestvedamisel ja poiste abiga lõigati maha talvel lumes
loota oskasime kõik kokku oli 32.
murdunud puud ja põõsad ning veeti kokku suureks lõkkeks. AtvMilliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?
ga sai kiirelt oksad kokku vedada.

Teeme Ära 2012

Kernu vallas oli selleaastastel talgutel registreeritud
9 ametlikku koristust ning
oli ka mitmeid mitteametlikke koristustalguid, kus
külarahvas tuli kokku ja koristas isekeskis. Koostöös
Maanteeametiga said puhtaks ka suurte teede ääred.
Eriti suure töö tegid sellel
aastal ära Kibuna küla ela-

nikud, kus teeääri ja prügihunnikuid koristas üle 50
inimese, ning kokku saadi
üle 100 kuupmeetri prügi.
Kernu vallavalitsus tänab
kõiki talgute korraldajaid ja
talgutel osalenuid!
Tänu teile on meie vald
puhtam ja ilusam :)

Teeme Ära Kernu külas 05. mail 2012
koristasid Kernu külas maanteede ääri:

Kurelt - Kädi, Rait, Kati, Rain ja Peeter
Uuetammelt - Terje ja Rein
Kuusetukalt - Urve
Altpoest - Helle ja Peeter
Mardikalt - Tiia ja Martti
SUURED TÄNUD PUHTAMA KÜLA EEST!

Väike abiline

Alajaama seest saaks klaasivalajad veel palju toormaterali.
Tiigisaartele jäi materjali langenud puude näol, mida saaks väljaehitatud lõkkeasemel põletada.
Iga küla laps hoiab oma kodumaja ümbruse puhtana, kutsub korrale ka teised, kui keegi eksib ses suhtes.
Korrastada ühine jaanituleplats, kuhu külarahvas koguneda saaks.
Külarahva ühine metsmarjaretk, seenemetsad on niigi teada.
Osaleda Kernu valla kauni kodu konkursil ja tunnustada kaunimaid ja korrastatumaid aiamaid. Rohevahetuse laiendamine.
Mida leidsid talgutelt?
Talgud oli rõõmus koostegemise päev. Lapsed said eesmärgi, hoida edaspidi oma küla park ja tiigid korras ja värsked koha palli
ja keksu mängimiseks. Tore, kui noored pered külas käed külge
panevad, siis saab palju ära tehtud.
Suur tänu kõigile osalejatele nii suurtele kui väikestele!
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Ruila I Rattakross Kernu Vallas
Tekst: Vaido Romulus, Ruila I Rattakrossi korraldaja
Pühapäeval 03. Juunil toimus Kernu vallas Läänemaa Maastikurattasarja kuuluv
Ruila I Rattakross. Võistluse avapauk anti Ruila Põhikooli juurest kell 11.15
kui 1 KM rajale saadeti kõige väiksemad võistlejad. Lastesõitudes osales kokku
43 spordisõpra. Kogu võistlusest võttis osa ühtekokku 261 sportlast kellest 159
läbisid põhidistantsi 42 KM. Lisaks võistlussõidule toimus ka 17 KM matkasõit,
kus stardipaugu järel saadeti teele 59 osalejat.
Võistlus korraldati koostöös Ruila Põhikooliga ja selle eesmärgiks on luua Kernu Vallas üks suvine spordiüritus lastele, lapsevanematele ja jalgrattaspordi
entusiastidele, kus saaks üksteiselt mõõtu võtta nii individuaalses, pere kui ka
meeskondlikus arvestuses. Võistluse korraldajate soov on luua sellest traditsioonidega üritus, mis oleks vundamendiks jalgarattaspordi arengule Kernu vallas ja tutvustaks seeläbi meie ilusat kodukanti paljudele külalistele väljaspoolt.
Võistluse kokkuvüttes oli kiireim sportlane 42 KM rajal Martten Kaldvee klubist NissanProShopTeam, kes läbis distantsi ajaga 1:28:06. Matkasõidu parim
tulemus kuulub Raplamaa võistlejale Jarko-Jael Jõessar’le ajaga 37 min. 12 sek.
Lastesõitude parimad olid Virgo Mitt Pärnumaalt (1,2 KM) ja Karel Kängsepp
Läänemaalt (2,4KM). Täpsed tulemused leiad aadressilt: http://paralepa.ee/indexRMK.html.
Võistlussõidu 42 KM distantsil oli parim Kernu valla sportlane Rainer Kukk,
kes saavutas üldarvestuses 136. koha ja 17 KM parim oli Ott Karu kes saavutas
üldarvestuses 7. koha.
Korraldustoimkonna poolt tahan suurimad tänud edasi anda kõikidele Ruila I
Rattakrossi toetajatele, ettevalmistusmeeskonnale, Ruila Põhikooli õpetajatele
ja lastele, Kaitseliidu meeskonnale ning Kernu valla elanikele kes oma toetava
suhtumisega võimaldasid sellise vahva võistluse teoks teha.
Kellel sellel aastal võistlusel osaleda ei õnnestunud saab järgmiseks aastaks ettevalmistusi teha vaadates sõidust tehtud filme aadressil:
http://www.youtube.com/watch?v=r-EWGpoxXiA&feature=youtu.be
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Lääne-Harju koolid võistlesid Kernus

Kernu staadionil võistlesid Lääne-Harju põhikoolid kergejõustikus. Rõõmustas koolide
aktiivne osavõtt, eemale jäi ainult Ämari põhikool.
Üritus sai teoks tänu Leader projektile. Võisteldi pendel teatejooksus, väike - ja suur-rootsi
teatejooksus, 60 m jooksus, kaugushüppes, kuulitõukes ja palliviskes. Meie valla õpilastest õnnestus võita P-N kaugushüppe Ragnar Sarvel 4.20 ja T-V kaugushüpe Anna-Marie Ibrusel 4.36
mõlemad Kernu põhikoolist. T-V rühma suur-rootsi teatejooksu võit Kernule, kus avavahetust 800m jooksis suurepäraselt Mirje Tombak. P-V grupi suur-rootsi teatejooksu võitis Ruila
võistkond. Kokkuvõttes esikoht Turba Gümnaasiumi põhikooli osale 173 punktiga, järgnesid
Kernu 153 ja Ruila 132 punktiga. Seejuures Ruila edestas Vasalemma kooli 1 punktiga. Suur
tänu Kernu põhikoolidele kes sai üritusega väga hästi hakkama. Erilised tänud Sirje Rauale
keda jätkus igale poole. Edu edaspidiseks!

Auhinnalisi kohti Koselt

 arjumaa “10 olümpiastarti” III ja IV etapp toimus Kosel. Esikohani jõudis Kernu neiu ReH
becca Lamberg kes võitis T-V 600m jooksu 1,55,1 ga Ruila noormees Jüri Viidik on väga
mitmekülgne, mida näitasid ka tema tulemused. Kõrgus - 1,54 II koht, Kuul - 11.49 - III koht,
Ketas 29.53 - V koht, Pall 61.50 - VII koht. Jüri võistles P-V grupis sünd 1998-1999 P-N
grupis hüppas Kernu poiss Henri Möll kaugust 4.00 ja 13 koht. Rait Raju Kernust viskas palli
41.50 ja 17 koht. Õpilased võistlesid vaheduva eduga ja võistkondlikult tagasihoidlikult. Õpi- Rakveres toimus populaarse võistlussarja “ 10 olümpiastarti” otsustav IV etapp. Enne viimast võistlust oli meie Ruila-Kernu ühisvõistkond turvalises finaalikohas kinni, edestati Järvakandi Gümnaalasi on koolis vähe ja nelja gruppi kokku saada raske. Edu järgmisel hooajal.

TV “ 10 olümpiastarti”

siumi 350 punktiga. Rakveres näitasid paremaid tulemusi T-V grupis Rebecca Lamberg 600m jooksus 19 kohaga hea ajaga 1.54.82 P-N astmes heitis Rait Raju ketast 20.64 ja 28 koht. Henri Möll
jooksis 1000 m 3.44.47 ja 32 koht. T-N grupis Kristel Saul jooksis 600 m 2.10.56-ga Nõrk esinemine
Rakveres toimunud Eesti teatejooksude meistrivõistlustel saavutas Madis Upan Audentese
viimasel etapil jättis finaaliukse suletus, Järvakandi möödus meist 500 punkriga. Kahju! Loodame, et
Spordiklubi võistkonna koosseisus esikoha 4x110 meetri tõkkejooksus. Võistkonnas jooksid
meie koolid võistlevad järgmisel hooajal eraldi võistkondadena ja mõlemad jõuavad ka finaali. Meil
veel Kaarel Jõeväli, Hendrik Lepik, Martin Sisas. Võistkonna aeg 1.01.59. Palju õnne!
on korralik võimla Ruilas ja staadion Kernus. Meie koolid on olnud pidevalt esikolmikus. Ootame
toredate traditsioonide jätkamist, selleks soovime kehalise kasvatuse õpetajatele kannatlikku meelt.

Madis Upan Eesti meister
Suvemängud Paikusel

Vabariigi valdade suvemängud toimuvad Paikusel 30.juunil - 1.juulil. Kernu vald osaleb kergejõustikus, meeste ja naiste võrkpallis, mälumängus, orienteerumises ja tõenäoliselt ka p tankis ja jalgrattakrossis. Käsil on võistkonna komplekteerimine, kuna Kernu valda on tulnud
juurde uusi inimesi, kes on spordiga sina peal, siis anna endast märku 5214206 Kaljo Põldaru.
Loodame, et Kernu valda esindavad tugevamad jõud ja oleme kokkuvõttes esirinnas. Edu
võistlustel!

Kernu Kadakas võistlustules

JK Kernu Kadakas mängib kodus III liiga mängu 14.juunil kell 19.00 Kehtna FC Floraga ja
Eesti karikavõistluse sarjas. 20 juunil kell 19.00 Tallinna FC Reaaliga. Kodumängudele ootame spordisõpru omasid toetama.

Heitjate võistlused Kernu staadionil
Kernu staadionil toimusid järjekordsed auhinnavõistlused heidetes-visetes.
Vabariigi paremiku kõrval osalised ka Kernu
valla parimad. Kuulitõukes saavutas esikoha vabariigi esinumber Raigo Toompuu, kes tõukas
18,67 Kuueteistaastane Ats Kiisa tõukas 5 kg
kuuli 17,84 ja heitis 1,5 ketast 56,52. Need korralikud tulemused tagasid eriauhinna - Palkehituse As piknikulaua noormehele Ats Kiisale Nissi
vallast. Palju õnne!

LEMMIKLOOMADE VAKTSINEERIMISEST

Kernu valla rahvas on aktiivselt vaktsineerinud oma tublisid koeri. Kassid on kahjuks jäänud aga tahaplaanile. Mulle on sel kevadel korduvalt helistatud ja kurdetud kassi piinava pikaajalise köha
üle. See ajendaski mind veidi loomaomanikele nõu andma.
Kassidel esineb 2 viirust: kaltsiviirus ja rinotraheiit Mõlema
puhul esineb sümptomid, üldiselt gripilaadsed ülemiste hingamisteede haigustunnused – palavik, avastamine, loidus, isutus,
nõrevool ninast, mädane eritis silmadest . Kindlat ravi viiruste
puhul pole, leevendatakse raskematel juhtumitel sümtomtomeid.
Viiruse läbi põdemistel kahjustuvad hingamisteede limaskest ,ja
nõrgeneb immuunsus ning kassid on seetõttu vastuvõtlikud muudele bakteriaalsetele haigustele, külmetustele. Paljud vanemate
kasside omanikud ei pruugigi täheldada, et kass haige on, peetakse eelnevaid tunnuseid külmetuseks. Vanemad kassid põevadki
haigused kergemal kujul läbi. Nooremad kassid raskemini, kuid
kassipoegade seas esineb ka suremust. Viiruse läbipõdenud kassid aga hakkavad haigestuma kergemini muudesse haigustesse.
Veterinaarile väljendub see esmalt enamasti vaktsineerimata kassi
omaniku kaebusega: „Kass köhib, turtsub, veidi palavikku ...
Seepärast soovitan oma kasse samuti vaktsineerida kompleksv-

aktsiinidega. Need annavad kaitse nii kaltsiviiruse´ja rinotraheiidi
vastu, lisaks veel täiendav kaitse panleukopeenia e. kassikatku
eest.
16.06.2012 on Haiba bussipeatuse parklas võimalik vaktsineerida oma lemmikuid nii kompleksvaktsiide . Kui kassi ei saa kohale
tuua, siis võin tulla ise kokkuleppeliselt Teie kassi juurde.

• koer 4 haiguse vastu - 11 euri
• kass 3 haiguse vastu - 9 euri (kaltsiviroos, rinotraheiit + panleukopeenia)
• marutaud - 3 euri
• hobused (gripp+teetanus) kojukutsega – 21 euri + transport
0,30euri/km
Kirbu– ja puugirohtude tarvis on vaja soovist ette teatada meili või telefoni teel. Soovitavalt registreerida maili teel : loomavetabi@gmail.com või telefonil 53822091. Kõikide pakutavate
teenustega saab tutvuda kodulehel : http://loomavetabi.onepagefree.com/?id=9163&

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUID
LEHTPUU JA OKASPUU ERINEVAD
PIKKUSED
HALUMASINA TEENUS
Kontakt: 5281048
5211892

Meie võistlejatest näitas head võistlusvormi Madis Kõpper, kes tõukas kuuli 13,12, viskas oda Ilmastikukindel Siberi lehisest soodne terrass, vood45,93 ja heitis ketast 46.90.
rilaud vms höövelmaterjal ja saematerjal teie koju,
vajadusel koos transpordiga. Soovi korral toodame
Nädal varem heitis Madis 2 kg ketast Türil 48,69, ka muud höövelmaterjali männist ja kuusest.
mis on uus suurepärane Kernu valla rekord. Kernu auhinnavõistlus läks igati korda, suured tänud
Rohkem infot: www.wellmax.ee
Eduard Ehalale ja Andres Mäesepp’ale.
või 56 85 45 01

Haiba külas leitud kollane kass
(tunnused: ilma sabata)
Info tel 53423483
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KUHU MINNA,
MIDA TEHA

ÕNNITLEME

13. JUUNI

Roland Kivi		

94
Kohatu küla

Astrid Johanson
Vilma Kald		
Helma Kroonsaare

90
Haiba küla
Laitse küla
Haiba küla

26.07.1922

kell 19.00 Kernu Valla Rahvamajas teatriõhtu A. Tsehhovi „Karu“.
Lavastaja Kaja Kaasik.
Pilet 3€

15. JUUNI

30.06.1922
07.07.1922
29.07.1922

Helga Nelis		

89
Vansi küla

03.07.1923

Arnold Okspuu

88
Ruila küla

17.07.1924

Valve Vilju		

86
Laitse küla

20.06.1926

Hugo Laidna		

84
Ruila küla

21.06.1928

Evald Pauklin		

83
Kustja küla

12.07.1929

Veera Vassiljeva
Jaan Pälling		

82
Kaasiku küla
Haiba küla

16.07.1930
12.07.1930

Õie-Vilma Nurm

80
Kaasiku küla

Malle Proos		
Mihkel Liinak		
Aime Roomets

75
Kaasiku küla
Vansi küla
Ruila küla

30.07.1937
22.06.1937
01.06.1937

Leida Puusta		

70
Hingu küla

03.06.1942

Reet Savirand
Villu Mättik		
Leelo Tungal		
Märt Vähi		
Mai Maajärv		
Enn Puusta		

65
Kaasiku küla
Kibuna küla
Ruila küla
Kaasiku küla
Laitse küla
Haiba küla

05.06.1947
14.06.1947
22.06.1947
10.07.1947
14.07.1947
31.07.1947

02.06.1932

kell 19.00 Nissi suvemuusika
Nissi kirikus.
Esinevad Pille Lill (sopran), Oksana Sinkova (flööt), Maris Oidekivi-Kaufmann (orel).

Piletid müügil 1 tund enne
kontserdi algust kohapeal
(2€).

17. JUUNI

23. JUUNI

14. JUULI

kell 21.00 Laitse Graniitvillas
Ott Lepland – Hetk Teiega

kell 12.00 Tänujumalateenistus
Hageri kirikus. Orelimuusika, organist Anna Humal.

Kernu valla küladepäev Kaasiku
külas Laitse Seltsimaja juures.
Lisainfo www.seltsimaja.ee, Einar Alliksaar 53432855.

22. JUUNI
Kernu Valla Jaanipäev Kohatus
Algus kell 20.00, esineb ansambel
Jahimehed, erinevad spordimängud, lastele ponisõit, Pipi, näomaalingud jpm.

Valdade suvemängud Paikusel.
Lisainfo Kaljo Põldaru 5214206

23. JUUNI

1. JUULI

Laitse Seltsimaja jaanituli
Algus kell 20.00, DJ, traditsioonilised murumängud jm. Toimub
võidutule üleandmine külavanematele.

Hageri surnuaiapüha, kell 12.00
Jumalateenistus Hageri surnuaial.

KERNU TOIDUTARE
otsib endale töötajaid

Kokk või koka-abi
- Klienditeenindaja

-

Asume Kernu vallas, Kohatu külas,
Kernu tankla II korrusel.
Meiega saab ühendust: tel. 51928996 ja
leapakkas@hotmail.com
Lea Pakkas
Kernu Toidutare

Ruila Põhikool võtab tööle

majandusjuhataja
(0,5 ametikohta) ja

kütja

30. JUUNI – 1. JUULI

(0,5 ametikohta).
Avalduse palume saata ruilakool@ruilakool.ee,
info tel 5163534 Tiia Rosenberg

Mängib pasunakoor, laulab
ühendkoor.

20. JUULI
kell 20.00 Laitse Graniitvillas
Maarja-Liis Ilus – Kuldne põld.

1, 2, 8 JA 9. AUGUST
kell 19.00 Laitse Graniitvillas
teatriõhtud „Saatuse heidikute
kuu“

8. – 11. AUGUST
Varbola linnuses puupäevad „Varbola puu 2012“.

Laste ja naisteriiete müük!
15. juunil kell 18.00-20.00 Haiba bussi parkla juures

Lasteriided http://mikilastekaubad.ee/
Tüdrukutele kleidid, särgid, topid, aluspesu, suvekomplektid,
trikood, rannarätikud kuni 8 aastani. Poistele särgid, lühikesed
püksid, suvekomplektid, aluspesu, ujumispüksid, rannarätikud
kuni 10 aastani. (enamus disney kaubamärgi riided)
Hinnad vahemikus 1-16 EURi
Naisteriided http://www.butterflyfashion.ee/
Kvaliteetsed riided naistele Ameerikast!
Kaasa võtta sularaha
Kohtumiseni!

Punane Rist ja Loreali vabatahtlikud kutsuvad :
Reedel 15.06.2012 kell 14.30
Haiba Noortekeskuses

ESMAABIKURSUS LASTELE
Oodatud on lapsed
vanuses 9 - 17
Kohtade arv piiratud!
Vajalik eelregistreerimine!
epp@kernu.ee 56674198

Väljaandja: Kernu Vallavalitsus. Koostaja: Merle Beljäev, merle@kernu.ee, tel 53423483. Kujundaja: Anneli Endla.Tiraaz: 1000
Järgmine leht ilmub 24. august 2012. a. Materjalid saata hiljemalt 18. august 2012. a.

