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VALLAVALITSUSES
4. detsembril 2012

• Otsustati maksta erakorralist
toetust kahele taotlejale, küttepuudetoetust ühele taotlejale,
ravimitoetust kahele taotlejale
ning sotsiaalteenuse toetust ühele isikule. Otsustati jätta määramata toimetulekutoetus ühele
taotlejale ning jäeti rahuldmata
üks avaldus erakorralise toetuse
saamiseks.
• Määrati uued lähiaadressid maaüksustele:
-- Allika küla Silla maaüksuse
(29701:006:0143) lähiaadressiks
Sillametsa;
-- Kabila küla Peetri maaüksuse
(29701:005:0284) lähiaadressiks
Jänesekapsa-Mustika.
• Otsustati täiendada Kernu vallavalitsuse 23.08.2011 korraldust
nr 305 punktiga 1.4 ja määrata
Laitse külas Kirsiaia detailplaneeringuga planeeringualale kavandatud teele nimeks Kirsiaia
tee.
• Otsustati anda välja ehitusload:
1. Elektrilevi OÜ-le elektrivarustuse rajamiseks Mõnuste külas,
2. üksikelamu püstitamiseks aadressil Ruila küla, Salu ;
3. üksikelamu püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Võsa.
• Otsustati anda välja kasutusload:
-- puurkaevu kasutamiseks aadressil Kibuna küla, Porri AÜ 43;
-- puurkaevu kasutamiseks aadressil Laitse küla, Paju AÜ 15;
-- majandushoone kasutamiseks
aadressil Laitse küla, Sarapiku;
-- hobikardiraja,
hobikardiraja
teenindushoone,
mängumaja,
liikluslinnaku ja -radade ning
mudelistide maja kasutamiseks
aadressil Hingu küla, Laitse rallipark;
-- bagi ja pocketbike’i radade kasutamiseks aadressil Hingu küla,
Laitse rallipark//Hingu küla,
Motomaa;
-- puurkaevu kasutamiseks aadressil Kibuna küla, Kaku AÜ 39;
-- puurkaevu kasutamiseks aadressil Kibuna küla, Kaku AÜ 35.
• Otsustati kooskõlastada rajatava
puurkaevu asukoht aadressil Kibuna küla, Lagle AÜ 2.
• Jäeti rahuldamata MTÜ Triigi
Trikirand taotlus toetuse saamiseks.

• Korraldati jäätmevedu.
• Otsustati anda raieluba Ruila
37 korteriühistule puude raiumiseks Ruila külas Mõisapargi
maaüksusel.
• Otsustati maksta küttepuudetoetust ühele taotlejale, ravimitoetust kahele taotlejale, erakorralist
toetust kahele taotlejale, jätkata
hooldajatoetuse maksmist ühele
isikule.
• Määrati hooldaja ühele puudega
isikule ning hooldajale hooldajatoetus.
• Jäeti rahuldamata üks taotlus
erakorralise toetuse saamiseks.
• Otsustati anda ehitusluba:
-- Haiba pumbajaama lammutamiseks aadressil Haiba küla, Riisipere tee 24;
-- elamu osaliseks lammutamiseks
Kaasiku küla Võsa maaüksusel.
• Otsustati anda kasutusload puurkaevude kasutamiseks järgmistel
maaüksustel:
-- Kibuna küla Lagle AÜ 15;
-- Allika küla Jäneseoru;
-- Kibuna küla Kaku AÜ 22;
-- Kibuna küla Toonekure AÜ 15;
Kaasiku küla Jaanika AÜ 8;
-- Metsanurga küla Pransa;
-- Kaasiku küla Reha AÜ 7;
-- Kaasiku küla Tamme.
• Algatati volikogu otsuse eelnõu
Kabila külas asuvale katastriüksusele (katastriüksuse tunnus
29701:005:0284)
elamumaa
sihtotstarbe määramiseks.
• Otsustati moodustada katastriüksused maa ostueesõigusega
erastamiseks: Kasesalu AÜ 11
Laitse külas ja Vega AÜ 2 Kaasiku külas.
• Peeti võimalikuks Kibuna küla
Kaku AÜ 13 maaüksuse ostueesõigusega erastamine.
• Täiendati Kernu vallavalitsuse
20.11.2012 korraldust nr 515
“Kirsiaia kinnistu jagamiseks
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine” ja määrati pumpla krundile (detailplaneeringu
positsioon nr 33) koha-aadressiks Harju maakond, Kernu
vald, Laitse küla, Kirsiaia tee 7b
ning sihtotstarbeks tootmismaa
(003;T) 100%.
• Kooskõlastati ettevõtluse alustamise toetuse andmine.
• Nõustuti Haiba Lastekodu taotlusega lasteaiale valmistatava
8. jaanuaril 2013
lõunasöögi maksumuse tõstmiseks alates 1. märtsist 2013.
• Algatati volikogu otsuse eelnõu
• Kinnitati õppekoha tegevuskuKernu vallale Mõnuste külas
lude arvestuslik maksumus ühes
kuuluva Uuemaja kinnistu (kakuus ühe õpilase kohta Kernu
tastritunnus 29701:006:0523)
valla koolides 2013. aastal järgkoormamiseks tähtajatu isikliku
nevalt:
kasutusõigusega 0,4 kV maakaa-- Kernu Põhikool 265,32 eurot;
belliini ehitamiseks ja majanda-- Ruila Põhikool 147,29 eurot.
miseks Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kinnitati lasteasutuse majandaMaakaabelliini pikkus on 3
miskulude, personali töötasu ja
meetrit ja kaitsevöönd 1 m mõsotsiaalmaksu ning õppevahenlemale poole telge, koormatav
dite kulu arvestuslik maksumus
ala kokku 6 m2.
ühes kuus ühe lapse kohta Kernu • Otsustati esitada volikogule
valla lasteaias 2013. aastal järgeelnõu Kernu Vallavolikogu 15.
nevalt:
aprilli 2010 määruse nr 8 “Toi-- Haiba lasteaed Riisikas 271,68
metulekutoetuse määramiseks
eurot.
eluruumi alaliste kulude piirmää• Otsustati esitada volikogule Kerrade kehtestamine” muutmiseks.
nu valla 2013. a eelarve projekt. • Otsustati maksta rehabilitat• Vaadati läbi Kernu valla arengusioonitoetust kahele taotlejale,
kava aastateks 2013-2020 avaliravimitoetust kahele taotlejale,
kustamise ajal tehtud muudatuserakorralist toetust ühele taotettepanekud.
lejale, küttepuudetoetust ühele
taotlejale. Jäeti rahuldamata viie
isiku avaldused erakorralise toe18. detsembril 2012
tuse saamiseks.
• Otsustati suunata üks isik riigi
• Korraldati jäätmevedu.
rahastatavale
lapsehoiuteenu• Vaadati läbi volikogu eelnõud
sele. Otsustati maksta toetust
“Erateede määramine avalikuks
nägemispuudega isiku isiklikule
kasutamiseks” ja “Kohalike teeabistajale.
de nimekirja määramine”.
• Kinnitati maa maksustamishinna

aktid nr 8081-8290.
• Peeti
võimalikuks
Mõnuste
küla
Vana-Linnumetsa
(29701:006:0351) maaüksuse
jagamine Vana-Linnumetsa ja
Keldrimäe maaüksusteks,
• Laitse küla Kastani tee 7
(29701:001:0172) maaüksuse
jagamine Kastani tee 7, Kastani
tee 9 ja Kastani tee 11 maaüksusteks ,
• ning määrati moodustatud maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Otsustati anda ehitusluba:
-- puurkaev-pumpla püstitamiseks
aadressil Haiba küla, Riisipere
tee 24;
-- aiamaja püstitamiseks aadressil
Kibuna küla, Kiivitaja AÜ 30;
-- elamu püstitamiseks aadressil
Kibuna küla, Leevikese AÜ 12.
• Algatati volikogu eelnõud Kernu
vallale kuuluva 2 garaažiboksi,
asukohaga Kernu vald, Laitse
küla, Kastani tee 8, müümiseks.
• Otsustati esitada volikogule sei-

•
•

•
•

sioonitoetust kahele taotlejale,
sukohad Harju maakonnaplaneeaadressil Pohla küla, Tiigiääre.
erakorralist toetust kahele taotringut täpsustava teemaplanee- • Otsustati kutsuda tagasi OÜ Haiko Teenused juhatuse liikmed
lejale ja küttepuudetoetust üheringu “Põhimaantee nr 4 (E67)
Harri Atso ja Väino Nüüd ning
le taotlejale. Jäeti rahuldamata
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica)
kahe isiku avaldused erakorralinimetada liikmeteks Hannes
trassi asukoha täpsustamine km
Orgse ja Heiki Laas.
se toetuse saamiseks.
12,0-44,0” ja teemaplaneeringu
“Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV • Otsustati esitada volikogule • Otsustati anda välja ehitusload:
eelnõu Kernu vallale kuuluva -- Elektrilevi OÜ-le maakaabelliini
elektriliini trassi asukoha määkorteriomandi aadressiga Haiba
ja liitumiskilbi ehitamiseks Pohramine” keskkonnamõju strateela külas Indu ja Induvälja maaküla, Sireli tee 6-6 otsustuskorgilise hindamise programmi sisu
ras müümiseks.
üksustele;
kohta.
-- üksikelamu püstitamiseks aadressil Laitse küla, Ookeani AÜ 6.
22. jaanuaril 2013
• Otsustati anda kasutusluba
15. jaanuaril 2013
Elektrilevi OÜ-le elektrivarustuse kasutamiseks Kibuna külas
• Korraldati jäätmevedu.
Korraldati jäätmevedu.
Kibuna masti maaüksusel.
Otsustati maksta toetust ühele • Otsustati anda raieload:
õpilasele kooli hommikusöögi -- puude raiumiseks Hingu külas • Määrati projekteerimistingimuKuusiku maaüksusel;
sed üksikelamu, abihoone-garaaeest tasumiseks III õppeveeži, sauna ja puurkaevu projekteerandil; jätkata hooldajatoetuse -- võsa raiumiseks Haiba külas Riirimiseks aadressil Metsanurga
sipere tee 24 maaüksusel.
maksmist ühele puudega isiku
küla, Kuristukoja (katastriüksu• Anti MTÜ-le Sirtsucamp luba
hooldajale.
se tunnus 29701:005:0442).
projektlaagri pidamiseks 25.06.Otsustati anda kirjalik nõusolek
28.07.2013 Kernu külas Raua • Otsustati kooskõlastada puurkaepuurkaevu rajamiseks aadressil
talu territooriumil.
vu asukoht aadressil Ruila küla,
Kibuna küla, Kaku AÜ 24.
Reinu mü (29701:001:0253).
Määrati projekteerimistingimu- • Otsustati maksta ravimitoetust
neljale taotlejale, rehabilitatsed aiamaja projekteerimiseks

VALLAVOLIKOGUS
20. detsembri 2012 istungil:

malus 2+1 maantee rajamiseks läbi Kernu küla keskuse,
millega vallavolikogu ei saa nõustuda. Ka 2+1 maantee
• võeti vastu Kernu valla 2013-2020 arengukava
rajamine läbi Kernu küla ei ole võimalik ilma kümneid
• võeti vastu Kibuna küla 2013-2018 arengukava
majapidamisi ja ka Kernu kooli oluliselt häirimata. Suures
• määrati katastriüksuse koha-aadressiga Harju maakond,
osas kehtivad kõik argumendid, mis vallavolikogu esitas
Kernu vald, Kabila küla, Jänesekapsa-Mustika (katastrioma 18.10.2012. a otsuses Kernu küla keskust läbiva I
üksuse tunnus 29701:005:0284), pindalaga 3,3 ha, sihtotsklassi maantee trassikoridori vastu, ka samasse rajatava
tarbeks elamumaa (001;E) 100%
2+1 maantee kohta. Seepärast tuleb ka 2+1 maantee raja• tunnistati kehtetuks Kernu Vallavolikogu 6. detsembri
da planeeringuga kavandatud Kernu ümbersõidule. Pole
2001. a määrus nr 25 „Kernu valla veevarustuse ja heitvee
ju ka teada, kas liikluskoormus Tallinn-Pärnu-Ikla maaärajuhtimise hinna reguleerimise korra kinnitamine“.
nteel üldse kunagi sedavõrd kasvab, et I klassi maanteed
on vaja välja ehitada. Sellisel juhul võib Kernu ümbersõit
Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 20.12.2012
jääda üldse rajamata ja kogu liiklus jääbki kulgema läbi
protokollist nr 10.
Kernu küla.“
• nõustuti Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täp17. jaanuari 2013 istungil:
sustava teemaplaneeringu “Harku-Lihula-Sindi 330/110
kV elektriliini trassi asukoha määramine” keskkonnamõju
• kuulati ära revisjonikomisjoni 2012. aasta tegevusaruanstrateegilise hindamise programmiga
ne
• müüdi kaks Kernu vallale Laitse külas Kastani tee 8 kin• loeti esimest korda Kernu valla 2013. aasta eelarvet
nistul asuvat garaažiboksi Ivo Raule ja Einar Tõnströmile.
• määrati avalikuks kasutamiseks 82,601 km erateid
Garaažiboksi hinnaks kujunes 175 eurot.
• koormati Kernu vallale Mõnuste külas kuuluv Uuemaja • otsustati teha Saue Vallavolikogule ettepanek kinnitada
kinnistu (registriosa number 13263402, katastritunnus
Kernu valla haldusterritoorium alates 1. septembrist 2013.
29701:006:0523, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa
a Ääsmäe lasteaia teeninduspiirkonda. Nõustuti põhimõt100%, pindala 17814 m2) tähtajatu tasuta isikliku kasutusteliselt sellega, et peale Kernu valla haldusterritooriumi
õigusega Elektrilevi OÜ kasuks eesmärgiga võimaldada
kinnitamist Ääsmäe lasteaia teeninduspiirkonda, tasub
kinnistule rajada maakaabelliin Mõnuste küla elektrivaKernu vald lisaks koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS)
rustuseks ning seda maakaabelliini seal omada, remontida,
§ 27 lõikes 6 nimetatud kulude katmisele ka Ääsmäe lastekorras hoida, hooldada, asendada, kasutada ja muul viisil
aia ruumide remondi eest, mis on vajalik selleks, et alates
ekspluateerida
01.09.2013 oleks kuni neljakümnel Kernu vallas elaval
• muudeti Kernu Vallavolikogu 15. aprilli 2010 määrust
lapsel võimalik selles lasteaias käia. Seejuures toimuks renr 8 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste
mondikulude tasumine 5 aasta jooksul selliselt, et KELS
kulude piirmäärade kehtestamine“. Seoses elektrituru ava§ 27 lõikest 6 tulenevale tasule lisatakse igakuuliselt kuni
nemisega 2013. aasta alguses on prognoositud elektriarve
32 eurot (Saue vallavanema poolt esialgselt nimetatud
kallinemist umbes 20% võrra. Eluasemekulude piirmääsumma) iga lasteaias käiva lapse kohta. Kuna Ääsmäe
rasid ei ole 2010. aastast alates korrigeeritud, mistõttu
lasteaias Kernu vallast käima hakkavate laste arv sõltub
muudeti elektrienergia kulu piirmäära 25% ulatuses ning
vanemate soovist, ei garanteeri Kernu vald Saue vallale
muude kulude osas 20% piires. Muudeti ka kaugkütteta
40 lasteaiakoha rahastamist, vaid kohustub katma seadueluruumi küttekulude arvestust
ses nimetatud kulud (+ kuni 32 eurot kuus remondikulude
• kooskõlastati Harju maavanema 13.05.2009 korraldukatteks 5 aasta jooksul) üksnes Ääsmäe lasteaias tegelisega nr 1215-k algatatud Harju maakonnaplaneeringut
kult käivate laste eest.
täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67)
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsusta- Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 17.01.2013
mine km 12,0-44,0“ muudetud põhilahendus järgmise protokollist nr 1.
tingimusega: „Planeeringust tuleb välja jätta 420 m laiune koridor olemasoleva põhimaantee kilomeetritel 37-42,
millega tahetakse reserveerida võimalus liiklusohutuse Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik
ja keskkonnameetmete rakendamiseks kuni ümbersõidu tutvuda Kernu valla veebilehel www.kernu.ee, vallakantseväljaehitamiseni. Sisuliselt tahetakse sellega luua või- leis ja raamatukogudes.
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HEA VALLAELANIK

OÜ Arne Auto avas bussiliini nr. 238 2001. aastal.Täna
on aasta 2013.
Siiani on Tallinnas lõpp- ja algpeatuseks olnud Balti jaam. Alates 01.02.2013
saab olema Tallinnas lõpp- ja algpeatuseks ESTONIA. See tähendab, et
buss hakkab väljuma ESTONIA peatusest nr. 5. Sellepärast tuleb ka sõiduplaani väikene muudatus. Loodame, et see väikene muudatus ei tekita
üleliia ebameeldivusi. Samuti lisasime sõiduplaani reedel ja laupäeval kaks
hilisemat väljumist. See muudatus peaks andma võimaluse külastada teatrit, kino või pealinna muid puhkamisvõimalusi.
Samuti on võimalik alates veebruari teisest poolest soetada kiipkaart. Kaardi peale on võimalik laadida bussijuhi juures raha ja tulevikus siis kaardiga
maksta. Kaardiga makstes saab piletihind olema 5% soodsam tavahinnast.
Kaart ei ole isikustatud, nagu on seda Tallinna ühiskaart ja kaart ei ole seotud internetiga. Seega, kui kaart kaotatakse, siis kaotatakse ka sellel olev
raha. Küsimus, mis on kaardi mõte? Palju on küsitud kuukaarti või perioodikaarti, siin ta nüüd on. Rohkem veel - kui kuukaart või perioodikaart on
mingi aja peale, siis kiipkaardiga võite sõita niikaua kui selle peal raha on.
Raha sealt pealt ei kao kuhugi. Samuti on sagedased helistamised, lapsel jäi
raha maha kas saaks bussi peale. Siis sellega peaks ka see probleem saama
lahenduse.
Samuti toome liinile mõlemad uued bussid. Uued bussid peaksid olema
mugavamad ja nad on varustatud konditsioneeriga, et suvel palavaga oleks
ka mõnusam sõita.
Meeldivat sõitmist,
Arne Auto

OOTAME KÕIKI
TULEVA AASTA
ESIMESE KLASSI
ÕPILASI
EELKOOLI, MIS TOIMUB
NELJAPÄEVITI
KELL 15.45-17.00
Võtame vastu sisseastumisavaldusi esimesse klassi alates
12. jaanuar kuni klassi täitumiseni.
Info tel 6078736; www.ruila.edu.ee

Kernu paisjärvest
Tekst: Nils Kändler
Eelmise aasta viimastel
päevadel saabus, peale
pea aasta pikkust asjaajamist, hea uudis KiriklaKohatu Külaarendamise
Seltsile – Kernu paisjärve
säilitamiseks ja puhastamiseks anti Keskkonnaametist välja vee-erikasutuse luba. See keerulise
nimega dokument tundub
ehk esmapilgul ebaolulise
ja kõrvalisena, kuid omab
määravat tähtsust kas lubatakse järve settest puhastada, või kas üldse on

Kernu paisjärve vaja alles
hoida.
Kernu vald on andnud
talle kuuluva paisjärve
kuni aastani 2017 külaseltsile tasuta kasutamiseks eesmärgiga
puhastada järv setetest
ja rajada järve kaldale
kogu valla rahvale kasutamiseks kaks puhkeala.
Et oleks koht kus lastega
ujumas käia või niisama
vee ääres päikest võtta.
Nüüd, kui kõige kaalukamad dokumendid on

hangitud, jätkab külaselts
ettevalmistusi toetuse küsimiseks puhastustöödele
Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Selleks peab
eelnevalt olema meil ette
näidata piisav summa projekti omaosalust. Annetusi on kogutud eraisikutelt, oma õla on lubanud
alla panna Kernu Vald.
On rõõm tõdeda, et Kernu mõisa, mis paikneb ju
vahetult paisjärve kaldal,
uued omanikud on igati
teotahet täis löömaks kaasa nii paisjärve taastamises kui ka kohaliku kogu-

kahjustada paisu ehitist.
Samuti tuletame meelde,
et sõiduautode jäärajasõit
järvel on keelatud ning
ebaseaduslik tegevus.
Mootorite müra ja vibratsioon kujutab endast ohtu
järve elustikule, kuna avarii või õnnetus masinatega
Siinkohal on paslik üle järvejääl võib põhjustada
korrata, et alates sellest keskkonna reostuse. Ja
hetkest ei ole kellelgi ilma kui selline hirmus asi juhRaivo loata lubatud sättida tub, võib see endaga kaapaisu lüüse ei kõrgemaks sa tuua vee-erikasutusloa
ega madalamaks. Iga sel- tühistamise. Sellega on
line sekkumine võib kaasa aastate jooksul külaseltsi
tuua ulatusliku üleuju- poolt tehtud pingutused
tuse või halvemal juhul järve taastamiseks luhtu-

konna tegemistes laiemalt.
Vee-erikasutusloas on
seltsi nimel paisutamise
eest vastutajaks seltsi juhatuse liige ja paisuehitise kõrval kõrguva veski
omanik Raivo Naris (tel
50 53 256).

nud. Jääraja sõidu harrastamiseks on järvest mitte
kaugel asuv Laitse Rallipark väga sobilik ja turvaline koht, kus pühapäeviti
on võimalik sõita suisa
tasuta http://www.laitserallypark.ee/.
Kernu paisjärv on Kernu
valla olulisi maamärke ja
sellisena lahutamatu osa
meie kodupaigast. Selle
taastamine on kahtlemata
ajalooline sündmus, milles kutsume kaasa lööma
kõiki kel jaksu ja tahet!
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Maaturg on abiks maaomanikule
Tekst: Mirko Metsaoru
arendusjuht
53443610; mirko@maaturg.ee

Maaomanikule on tähtis turva- ostjatele lihtne ja mugav. Interlisus ja see, millised on tehingu netioksjon tagab suure ostjateläbiviimise juures ilmnevad pakkujate ringi, mis on üks eelriskid. Selleks olemegi loonud dus parima hinna kujunemisel.
Tänaseks on maareform Eestis spetsiaalselt metsa- ja põllu- Avalikult veebis korraldatud
jõudnud lõpusirgele ja enamus kinnistute ning raieõiguste in- enampakkumisel teevad sobiva
metsa- ning põllumaast on leid- ternetipõhise enampakkumiste alghinna puhul pakkumisi kõik
nud endale omaniku. Paraku keskkonna, mille eesmärk on Eesti suuremad metsaettevõton erinevatel põhjustel vaja aidata eraomanikel maa müügil ted, kokkuostjad ja põlluostjad.
aeg-ajalt omandit müüa. Tava- läbi oksjoni saada parim võima- Tänaseks on meie andmebaainimesele ei ole see igapäevane lik hind.
sis pea 200 metsaostuklienti ja
tegevus ning pea alati on päeloomisel on põlluostuklientide
vakorral mitmed küsimused. www.maaturg.ee on oksjoni- andmebaas. Juba korraldatud
.Kas saadav hind on hetke pa- portaal, mis on pühendunud metsaoksjonitel on müüjad saarim? Kas tehing on turvaline? metsa- ja põllukinnistute ning nud alghinnast tuhandeid euKas ostja on usaldusväärne? kasva metsa raieõiguse müügi- rosid suuremat tulu. Tänaseks
Millele on vaja veel tähelepanu le. Tänaseks oleme tegutsenud on läbi maaturg.ee korraldatud
pöörata?
juba veidi üle aasta. Alusta- oksjonite uue omaniku leidnud
sime ostametse.ee nime all ja üle poolesaja metsakinnistu või
Müümisel on alati eesmärgiks keskendusime eelkõige metsa- kasvava metsa raieõiguse.
saada antud hetke parim hind. kinnistute ning kasvava metsa
Kuidas siis leida oma metsa- raieõiguse müügile.
Turvalisust tõstab ka see, et
või põllukinnistule ostja, kes
internetioksjoni puhul on pakoleks piisavalt usaldusväärne ja Meie portaalis oksjonitel osa- kujatel väga keeruline omavapakuks ka parimat hinda?
lemine on nii müüjatele kui helisi kokkuleppeid sõlmida

ja nende täitmist jälgida, sest Maaturg.ee-s saab oma metsa- parim hind.
osalejad selguvad alles oksjoni ja põllukinnistut või kasvavat Teate oksjonite toimumise kohjooksul. Kõik pakkujad peavad metsa müüa iga maaomanik. ta saavad kõik portaali andmeend identifitseerima ID-kaardi- Vajalik on metsakinnistul met- baasis olevad ostukliendid igaga või läbi pangalingi, mis ta- sakava olemasolu ja kasvava nädalaselt infokirja näol.
metsa müügi puhul kehtiv metgab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute sateatis. Portaali kasutajatele Maaturg.ee on loodud koostöös
koostamisel ja tehingute nõus- ei ole määratud liikmemaksu haamer.net keskkonna ja meestamisel, et oleksid tagatud sõl- ega muid püsitasusid. Kui kin- konnaga, kellel on täna juba pea
mitavate kokkulepete täitmised nistu koosneb metsamaast ja viis aastat internetioksjonite
ja hajutatud maaomanike ning põllumaast, siis parima hinna korraldamise kogemusi. Maaostjate riskid, mis kaasnevad saamiseks on enamjaolt kasulik turg.ee põhineb haamer.net-i
tehingutega. Pakume abi kuni müüa mets ja põld eraldi, sest välja töötatud tarkvaral, mida
notaris tehingu lõpuleviimiseni huvilised võivad olla erinevad. täna kasutavad varade realiseeSeda on võimalik meie portaali rimiseks mitmed kohtutäiturid
välja.
kaudu teha ja ostjate leidmisel ja pankrotihaldurid. s.h ka Eesti
Oluline on ka see, et portaalist pakume abi kinnistu jagamise Kaitsevägi.
on võimalik leida maksimaal- korraldamisel.
ne informatsioon müüdava Kui maaomanikule on tehtud Oksjoni portaali leiab aadressilt
kinnistu või kasvava metsa metsa- või põlluostjalt pakku- www.maaturg.ee
kohta. Seega esmase nägemuse mine kinnistu ostuks, siis oleme
müükiminevast kinnistust saab andnud soovitusi korraldada Edukaid ning turvalisi metsa- ja
kujundada ilma loodusesse mi- müük ikkagi läbi oksjoni, mis põllutehinguid ja lisainfo saanekuta.
annab kinnituse ja veendumuse, miseks võtke meiega julgesti
kas pakutav hind on hetkel turu ühendust!

“VÄIKESED NÄPUD MULDA” - Ülemiste Center OÜ heategevusprojekt

“VÄIKESED NÄPUD MULDA”
Ülemiste Center OÜ heategevusprojekt: aiategevuste arendamise kava Eesti asenduskodudele!
Ülemiste keskusel on soov aidata Eesti
asenduskodusid heategevusprojektiga
”Väikesed näpud mulda”, mille eesmärgiks on anda 2013. aasta kevadeks
võimalikult paljudele lastekodudele
võimalus pidada oma peenart, põllulappi või kasvuhoonet.
Ülemiste keskus on ka varasematel
aastatel toetanud erinevaid asenduskodusid, ning tihedast läbikäimisest
ja koostööst lastekodudega sündis
projekt, mis on käivitunud 2012. aasta
septembris.
Enamikes Eesti asenduskodudes on
olemas maa, mis seisab hetkel tühja
ja kasutuna. Selle asemel on paljudel
lastekodudel soov ja tahtmine pidada
oma põllulappi, peenart, kasvuhoonet,
aiakasti vms, mis annaks eakohast
tegelust lastele ja võimalust seeläbi
omandada esmaseid tõdesid ja harjumusi aianduse (aiatööde,aiapidamise)
kohta, mis omakorda tulevad kindlasti
kasuks neile tulevikus, astudes iseseisvasse ellu.
Tänaseks on projektist huvitatud kokku 19 lastekodu ning iga lastekodu

oleks vaja labidaid, rehasid, väikeseid
aiatööriistu, aiakäru ning ämbreid.
Maria ja lapsed oleksid väga õnnelikud erinevate suvelille sortide üle, mis
kaunistaksid nende aeda.
6. KIIKLA LASTEKODU
Kiikla lastekodul on väga suur aed ca
25 ha ja sellest maa-alast lähtuvalt on
ka nende unistused suured. Soov on
rajada oma viljapuude ja marjapõõsaste aeda, milleks oleks vaja rohkelt
õunapuid, ploomipuid, kirsipuid, punase- ja mustasõstra põõsaid, karusmarjapõõsaid, vaarikaid jne. Peenardel
ja kasvuhoones soovivad lasetkodu
kasvandikud kasvatada kurke, tomateid, peete, kaalikaid, sibulaid, herneid,
aedube, põldube, salatit, maitsetaimi
vajadused ja soovid on individuaalselt ja lilli. Edukaks aiatööks oleks vaja
välja selgitatud maakonniti.
mulda, töökindaid, kastekanne, ettekasvatuskaste, oksakääre, kobestajaid
HARJUMAA
katteloori, peenrakile, linnuvõrku jne.
1. TALLINNA LASTEKODU
7. NARVA LASTEKODU
Tallinna Lastekodu soovib ühte kas- Narva lastekodu soovib lillekaste akvuhoonet koos sinna kuuluva kogu nalauale, kus kasvatada maitsetaimi.
varustuse ja vahenditega ja veel taimi Selleks, et taimed saaksid kasvada,
ning mulda juba olemasolevatesse aia- oleks vaja ka mulda.
kastidesse.
2. KEILA SOS NOORTEKODU
JÕGEVAMAA
Keila SOS Noortekodu sooviks väik- 8. SIIMUSTI LASTEKODU
semat sorti kasvuhoonet koos vunda- Siimusti lastekodu soovib ühte kasvumendiga ja häid inimesi, kes aitaks hoonet koos vundamendi ja montaazikasvuhoone ka üles panna. Kui juba ga. Sinna juurde mulda ja maitsetaimi,
hoone püsti, oleks vaja juurde ka mul- kasvuhoonetaimedest kurke, tomateid
da, taimi ja seemneid. Paar labidat ku- ja paprikat. Vajadus oleks ühe komluksid ka ära.
postkonteineri ja vihmaveekoguja
3. HAIBA LASTEKODU
osas. Töökad lapsed vajavad väikeste
Haiba lastekodu soovib mustsõstra, käte kaitseks töökindaid.
punasõstra, karusmarjapõõsaid, kirsipuid, õunapuid. Puude ja põõsaste JÄRVAMAA
istutamiseks oleks vaja head mulda, 9. KOERU PEREKODU
labidaid ja aiatöö teeks kindlasti liht- Koeru perekodu soovib kasvatada susamaks ka aiakäru.
velilli rõdukastides. Sellesk oleks vaja
rõdukaste, erinevaid lilleseemneid,
IDA VIRUMAA
mulda ja suvelilleväetist.
4. KOHTLA-JÄRVE LASTEKODU
10. PAIDE SOTSIAALTÖÖKESKUSE
Kohtla-Järve lastekodu vajab oma aia JÄRVAMAA LASTEABIKESKUS
korrashoiuks muruniidukit rehasid, Paide Sotsiaaltöökeskuse Järvamaa
välisharju, okste lõikurit, madalate lil- Lasteabikeskuse soovitud on järgmilede seemneid, turvast ja trimmerit.
sed: maasikaistikud, kõrvitsaseemned,
5. MARIA JA LAPSED MTÜ
seemnepaber, toakasvuhoone, turbaMaria ja laspsed sooviks saada enda- tabletid, käsipihusti, survepihusti, kasle kasvuhoone ja sinna sisse vajaliku vutunnelid, tametoed ubadele, hernesmulla. Soov oleks kasvatada tavalisi tele ja kurkidele, riputusnöörid.
tomateid ja ka väikeseid kirsstomateid.
Samuti soovivad lasped rajada väike- LÄÄNEMAA
se tulbipeenra erinevate tulbisortidega 11. HAAPSALU HOOLEKANDEjaka maitsetaimede peenra. Aitöödeks KESKUS SA

Haapsalu Hoolekandekeskus sooviks 17. ELVA VÄIKELASTEKODU
selle projekti kaudu oma peremajade Elva Väikelastekodu vajaks kahte
terrassidele suuri savist lillepotte, kus kompostkonteinerit. Veel oleks vaja
saab suvel lilli ja maitsetaimi kasvata- taimetugesid tomatitele, kurkidele,
da. Taimede kasvatamiseks oleks vaja ubadele ja hernestele. Laste suureks
ka mulda.
sooviks on ise kasvatada maasikaid,
erinevaid marjapõõsaid ja õunapuid.
LÄÄNE VIRUMAA
12. VINNI PEREKODU
VALGAMAA
Vinni perekodu peremajal on oma kas- 18. SA TAHEVA SANATOORIUMI
vuhooned ja täidavad kasvatajate ja ASENDUSKODU OSAKOND
kasvandike ühiste pingutustega oma SA Taheva Sanatoorium soovib aseneesmärki väga edukalt. Heade inimes- duskodu lastega tegeleda suvelillede ja
te abiga oodatakse mulda, kurgi- ja tomatitaimede ettekasvatamisega ning
tomatitaimi, tilli-, salati-, rediseseem- toas aknalaual maitsetaimede kasvaneid ning mugulsibulaid. Aiatarviku- tamisega. Selleks läheb vaja mulda,
test oleks vaja rehasid, labidaid, mu- seemneid ja potte või muid anumaid
rukääre, väikeseid oksakääre ja kui taimede kasvatamiseks.
võimalik, siis ka lillepotte koos suvelilledega.
VILJANDIMAA
19. SA PEREKODU
PÄRNUMAA
SA Perekodu viis erinevat peremaja
13. PÄRNU LASTEKÜLA
ootavad heade inimeste abiga järgmisi
Pärnu lasteküla soov oleks saada 7 asju: taimetugesid tomatitele, ubadele,
mehaanilist muruniidukit, erinevaid hernestele ja kurkidele. Riputusnööre
köögivilja ja maitsetaimede seemneid, ja sidumisteipe, turbatablette, käsipieelkasvatus kasvuhooneid või kasva- husteid kahjurite tõrjeks, toakasvuhootuskaste aknalaudadele panemiseks, net, kasvutunneleid, mulda ja multši.
100m katteloori ja100m geokangast.
Kõige roohkem aga loodavad lapsed
ise hakata kasvatama maasikaid.
TARTUMAA
14. TARTU KOIDU ASENDUSKODU Ülemiste keskus soovib täita laste ja
Tartu Koidu asenduskodu vajadused kasvatajate soovid ning unistused, kaaaiandustarvete osas oleksid järgmised: sates sellesse protsessi ka oma keskuse
oksakäärid, oksatangid, labidas, reha, kliendi. Annetusi kogutakse keskuse
muruseeme (tallamiskindel), muruväe- annetusmunasse, a/a!–le ja annetustetis, kastekann. Vajadus oleks ka muru- lefonile 900 2013. Klientide annetatud
niiduki järele. Lisaks oleksid lasped summale lisab Ülemiste Center OÜ
tänulikud erinevate kevad-, suve-ja täpselt samaväärse summa. Projekti
sügislillede taimede ja sibulate eest.
“Väikesed näpud mulda” eesmärk on
15. TARTU LASTE TURVAKODU
annetatud rahade eest 2013. aasta keTartu Laste turvakodu vajaminevate vadeks kõigile asenduskodudele soeesemete ja vahendite soovid: turbatab- tada mulda, aiatööriistu ja aiatarbeid,
letid seemnete kasvatamiseks, käsipi- kasvuhooneid, taimi ning seemneid.
hustid, kastmisvoolik koos voolikukäruga, kastekannud, aiakäru, rehad, Ülemiste keskuse ideega on oodataud
labidad, hangud, kühvlid, kablid, töö- liituma kõik firmad ja organisatsoonid,
kindad, aiakäärid, trimmer rohuketta kel “Väikesed näpud mulda” projekti
ja võsa-teraga, mulda, kooremultš ja vastu huvi ja hinges tahe heateoks.
bioväetist.
16. VAHTRAMÄGI MÄE-KODU
Vahtramägi Mäe-kodu soovid aiapro- Ülemiste keskuse esindaja ja tegevusjektiga seoses on järgmised: lehtede
kava „Väikesed näpud mulda“ juht
riisumiseks muru rehad, aia rehad,
Arle Soeson
aialabidas, aiahark, hekikäärid, oksaTel: 52 91 410
käärid, kobestajad, kühvlid, aiakäru,
arle@ulemiste.ee
kastmisvooliku komplekt (30-40m),
töökindad ja muld.
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Elektriohutus
Jaanuaris on mitmed põlengud alguse
saanud elektririketest.

Päästjate esmane soovitus - veenduge, et
teie korteri või maja elektrikaitsmed vastavad nõuetele. Kui kaitsmed on korras jääte
Käesoleva aasta jaanuaris on Tallinnas ja lühise või ülepinge korral lihtsalt hetkeks
Harjumaal mitmed tulekahjud saanud al- elektrita aga väldite suuremat õnnetust.
guse juhtmetes või seinakontaktides olnud
elektrilühistest, elektrikilpidest või elektri- Vältige pikendusjuhtmete kasutamist. Ühte
vahenditest.
pikendusjuhtmesse mitut kodumasinat
ühendades võib seinakontakti ohtlikult üle
Päästetööd protokollist:
koormata.
Päästemeeskonna sündmuskohale saabudes põles lausleegis kahekorruselise Võimalusel hoiduge kasutamast riiulite,
puidust elumaja teine korrus ja pööning. kappide ja muu mööbli taha jäävaid seiTulekahju tagajärjel hävis 90% ulatuses nakontakte. Seal tekkinud lühis võib jääda
hoone katus, täielikult hävis üks teisel kor- märkamata.
rusel asuv tuba. Teine tuba sai tugevaid
suitsu- ja vee kahjustusi. Esimest korrust Elektritööde tegemiseks kutkahjustas kustutusvesi. Arvatav tulekahju põhjus- lühis esimesel korrusel asuvas suge litsentseeritud elektrik.
elektri harukarbis.
Nõuetele mittevastav töö võib
Alanud aastal on Tallinnas ja Harjumaal
kümmekond põlengut alguse saanud elektrilühistest. Ka eelmises lõigus kirjeldatud
majapõleng sai päästekeskuse menetlejate
hinnangul alguse lühise tõttu ülekuumenenud harukarbist. Mõned päevad varem oli
ühiselamu seinakontaktist süttinud arvuti
toitekaabel põletanud augu voodile laotatud tekki. Voodi küll õnneks tuld võtta ei
jõudnud. Päästjad on käinud kustutamas
toitekaabli lühisest süttinud maja välisvoodrit ning kuumaõhupuhuri rikkest alguse saanud toapõlengut.
Umbes veerand hoonetes puhkenud tulekahjudest on alguse saanud ülekoormatud
juhtmetest, lahtilogisenud pistikutest, oma
aja ära elanud kodumasinatest või inimlikust hooletusest elektrivahendite kasutamisel.

lõppeda tuleõnnetuse või elektrilöögi saamisega.

Elektrimasinate süttimise korral on esmatähtis kohe kaitsmed välja lülitada või juhe
vooluvõrgust välja saada sest voolu all olevat asja ilma selleks ette nähtud kustutita
kustutada ei või.
Talvisel ajal peaks tuleohutuse peale eriti
tõsiselt mõtlema. Ühteviisi ohtlikud on nii
korrast ära küttekolded kui ülepingest ägavad vanad juhtmed ja pistikud.
Lisainformatsioon:
Ants Raava Põhja päästekeskuse
pressiesindaja 51 05973
Põhja pressiesindaja valvetelefon
53410759

Nädalavahetus
polümeersaviga
Tekst: MTÜ Harju Loogiline
2. ja 3. veebruaril toimusid Laitse Seltsimajas polümeersavi kasutamise teemalised õpitoad. Vilunud juhendaja “Karnaaks-i”
õpetuste abil valmisid osalejatel paeltikandiga rahvuslik pross,
arhalised helmed donna kato stiilis ning selgeks saadi ka algtõed
traaditööde kohta, et enda valminud helmed meelepäraseks ehteks
kokku põimida.
Õpitoad toimusid MTÜ Harju Loogiline eestvedamisel ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel.
Suured tänud kõigile osalejatele!
Järgmiste kohtumisteni Laitse Seltsimajas!
Lisainfo www.harjuloogiline.ee
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KeRnu DeRoon 2013

Hip-Hop tüdrukud Raplast
Tekst: Monica Arme
19. jaanuaril 2013 toimus teist korda noortele muusikutele suunatud konkurss KeRnu DeRoon. Kui esimene kord oli võistlus suunatud noortele bändidele üle Eesti, siis seekord võtsid omavahel
mõõtu Rapla ja Kernu noored. Kokku esines laval 21 noort üheksast kollektiivist.

de noorte looming oli emotsionaalne, meeldejääv ja professionaalselt esitatud. Hanna ja Hannes Saard võitsid ka eripreemia kui kõige emotsionaalsemad muusikud sel õhtul. Kernu noortest pälvis
sel õhtul enim tähelepanu Sixten Tedremets, kelle kitarrimäng tõi
mitmetele saalis olevatele inimestele külmavärinad peale - niivõrd
hea esitus. Palju kiidusõnu pälvis ka kohalik bänd Mellowed (Helina Laas, Madis Loorents ja Ahti Arumetsa), kes esitas 100% omaloomingut. Lisaks bändidele esinesid ka mitmed projektikorras
kokku pandud kollektiivid. Muljet avaldasid tõeliselt head lauljad
Merit Piht, Kerli Jõesaar ja Jüri Pootsmann. Saatebändina esinesid
Simon Tedremets, Aare Puht ja Kerlit saatis klaveril Gertu-Mari
Puusepp.

Pressilemmik- Carmen Apsolon
Žürii lemmik laulja- Jüri Pootsmann
Žürii lemmik instrumentalist- Karl-Eerik Kokk (Eerik ei olnud
ise otsusega nõus ja andis oma auhinna bändikaaslasele Ats Laurimäele, kes oleks tema arvates pidanud võitma)

Publikulemmik laulja- Carmen Apsolon
KeRnu DeRooni eesmärk on innustada noori muusikaga tegelePubliku lemmik instrumentalist Sixten Tedremets ( saalis puhma, aidata neil tutvustada oma loomingut, anda võimalus end võrkes tohutu ovatsioon pärast selle auhinna väljakuulutamist).
relda teistega ja tutvustada Kernu valda teistele valdadele. Paljud
Eripreemia (žürii soovil välja antud preemia) - Hanna ja
noored, kes sel aastal võtsid osa KeRnu DeRoonist, polnud varem
Hannes Saard
kuulnudki Kernu vallast, seega usun, et see viimane eesmärk on
Žürii otsus oli nende endi sõnul lihtne- Grand Prix kuulub Rapla
väga oluline just valla seisukohalt.
Vesiroosi Gümnaasiumi bändile Aeternum Carmen ( Carmen Ap- Vaheajal esinesid showtantsijad Kernu vallast (Joanna Pukk, JoSel aastal võistlesid omavahel nii lauljad kui ka instrumentalistid. solon, Maarja Västra, Siim Tennosaar, Reelika Rätsep, Helmet hann Rosenberg) ning Marikas Tantsu&Moekooli hip-hop ja
Žüriisse kuulusid Ameerikas laulmist õppinud Marylin Tilga, kes Floren, Markus Langi). Žürii põhjendas oma otsust sellega, et showtantsijad Raplast. Väga emotsionaalne ja võimas esinemine
praegu töötab hääleseade õpetajana Next Door Stuudios, Piia Põ- võitjabänd oli nagu päris bänd - kõik teadsid, mis nad laval tegema mõlema trupi poolt.
der, kes töötab Rapla Kultuurikeskuses ja selle aasta „Eesti otsib peavad. Ei saa jätta mainimata ka seda, et kindlasti mõjutas žürii
superstaari” finalist Janek Valgepea.
otsust selle bändi laulja väga kõrge vokaalne tase. Noortekollektiiv Ma tänan kogu südamest kõiki inimesi, kes aitasid mul seda ürivõitis otsepääsu 16. veebruaril Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis toi- tust korraldada - Liis Aasamaa ja Eve Hint (Maalaste Käsitööselts),
Mitmed kollektiivid esitasid omaloomingut, mis vääriks kindlasti muvale Vesiroosivisioonile ja stuudiosalvestuse Next Door Stuu- Piret Linnamägi (Raplamaa Sõnumid), Merle Beljäev ja Katrin
salvestamist. Tooksin siinkohal eraldi välja kaks Rapla kollektiivi- dios. Lisaks Grand Prix’le anti välja mitmeid eriauhindu ja oma Burkov (Kernu Valla Rahvamaja), Ene Rooma (Kernu Põhikool),
Sad Panda (Karl-Eerik Kokk, Greta Maria Polluks, Markus Langi, lemmikud said valida ka kõik saalis olnud inimesed. Siinkohal Kalle Teekivi, Aare Puht, Simon Tedremets, Kristiine Vahtramäe
ja Aivo Meisterson. Minu sügav tänu kuulub ka kõigile inimestele,
Siim Tennosaar, Ats Laurimäe) ning Hanna ja Hannes Saard- nen- toon välja, kes mida võitis:
kes tol külmal õhtul välja tulid. Suuepärane õhtu oli.
Järgmine DeRoon toimub kahe aasta pärast.

Sixten

VEEBRUAR 2013

7

Elamusterohke maalikursus

Jaanuaris kohtusid Kernu Valla Rahvamajas nädalavahetustel kirev seltskond, keda ühendas
huvi sukelduda õlimaali saladuslikku maailma.
Kokku oli tulnud lähemalt ja kaugemalt nii ko
genumaid kui ka täiesti algajaid, noori ja vanu.

suure meeleheite, et vaid juhendaja Berbel Lätt’i oskuslik käsi suu- või siis võib kontakti võtta otse kunstnikuga e-posti aadressil:
tis hea tuju ja mõnelgi juhul pirtsakad muusad tagasi tuua.
info@skarbel.com .
Maalimisest huvitatud vallaelanikel palume julgesti end üles anda.
Juhuks kui noori kunstnikke tabas hetkeline mööduv loomekriis, Huvilised saavad tellida erinevaid kunstikursusi www.skarbel.com
sai ennast turgutada kohvi, tee ja suupistetega. Mõnusas õhkkon- veebilehelt.
nas sai vahetatud vallauudiseid ja lahatud inimloomuse erinevaid
tahke.
Suured tänud Berbel Lätt’ile suurepäraselt veedetud loomingulise
Kunstnikust
juhendaja
positiivse
ja
julgustava
pilgu
all
valmisid
aja eest!
Teemaks oli natüürmort, mille maalimine oli suurepärane võimatõeliselt
vahvad
teosed,
igaüks
ainulaadne
omal
erilisel
moel
peelus teha algajail kunstis esmaseid katsetusi.
geldades oma looja hingemaailma.
Vaata pilte siit: www.omavald.ee/rahvamaja

Maalid
sündisid
erinevad,
kuid
osavõtjad,
kes
kogemuse
võrra
MTÜ Mõnuste Külaarendamise Selts
Kunstnik Berbel Lätt oli meie kursuse tarvis üles seadnud kolm
rikkamad
ja
enda
loomingulise
külje
poolt
meeldivalt
üllatatud,
erineva raskusastmega kompositsiooni, millest siis iga osaleja vaolid üksmeelel, et taoline sündmus võiks toimuda paar korda kuus.
lis omale välja hingelähedasema.
Osalejate
arvates selline kursus on eneseväljenduse ja pererahu
Õlivärvid osutusid algajatele tänuväärseks ja üllatavalt meeldivaks
huvides
lausa
eluliselt vajalik.
töövahendiks. Oli ka kordi, kus töö ei kippunud nii välja tulema
Edaspidist
infot
maalikursuste kohta saab rahvamaja@kernu.ee
nagu oodati, parandamine aga külvas noore kunstniku hinge nii

Kevadine õunapuude lõikus

on õunapuude lõikus.
Noored puud vajavad kujunduslõikust, vanad
puud aga noorenduslõikust.
Kas võtta see suur töö ette ise või kutsuda spetsialist? Sellele küsimusele aitab vastuse tuua kursus:
“Kevadine õunapuude lõikus”.
Kursuse teoreetilises osas tutvume erinevate tööriistadega, proovime lõikamisvõtteid, tutvume
levinumate viljapuude kahjurite ja haigustega.
Teooria pikkus on ca 2 tundi.
Praktilises osas teeme koos ühele vanemale õunapuule noorenduslõikuse.
Koolitused toimuvad märtsikuus Laitse Seltsimajas, Haiba kultuurimajas ja Riisipere kultuurimajas. Täpne kuupäev sõltub siiski ilmataadist, kes
peaks meile andma lõikamiseks pehmema ilma.
Kursuse maksumus on 12 eurot inimese kohta.

Talv hakkab tasapisi oma pehmemat poolt näitama. Mõnel päeval räästad juba tilguvad ja tihased Eelregistreerimine: info@aiahooldus.ee
Infot saab telefonil 555 70 532,
laulavad: sitsikleit, sitsikleit…
Mõtted liiguvad aina tihedamini aiatööde peale.
Esimesed külvidki saab kohe-kohe tuppa külvikastidesse tehtud.
Üks esimesi aiatöid, mis kindlasti vajab tegemist

Kohtumiseni,
Ene Teinlum
MTÜ Laitse Aedlinna Käsitööselts
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Lootuse Külal on nüüd väljarentimiseks järelkäruga veoauto
Tekst: Liis Borissenko

Jaanuari alguses tulid meile külla Saksamaalt kristliku abiorganisatsiooni Nehemja esindajad, kes tõid kaasa suured kingitused: MAN veoauto järelkäruga ning väikebussi Wolksvagen.
Oleme mõlema järgi vajadust tundnud juba hulga aega, kuid pole võimalust olnud neid soetada. Nüüd
siis saame saekaatri toodangut vedada laiali veoautoga ning lisaks on plaanis hakata seda välja rentiPildil: Kristliku abiorganisatsiooni Nehemja esindajad andmas veoauto võtmeid üle Lootuse Küla esindajatele. Vasakult ma koos juhiga, et teenida lisafinantse rehabilitatsiooniprogrammi tarbeks. Minibussi kasutame omaLootuse Küla tegevjuht Viljam Borissenko, Nehemja esindaja Viktor Rabinov, Simon Bochmann ja Johannes Dappen. tarbeks, ikka on vajadus sõita teele enama hulga inimestega, kui üks auto täis.

Kolm meest lõpetasid Lootuse
Küla rehabilitatsiooniprogrammi
Sellel aastal on juba kolm meest lõpetanud Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammi. 13. jaanuaril lõpetasid programmi
Maksim Sevastjanov ja Sergei Vetrinski, 27. jaanuaril Kirill
Borissov.
Nende meeste senist elu võib iseloomustada ühiste näitajatega:
õnnelik lapsepõlv, nooruki eas „pahanduste otsimisega alustamine“, kuni kümme aastat narkootikumide tarbimist ning ligi
kümme korda vanglakaristust. Maksimil ja Kirillil olid seejuures veel säilinud peresuhted, kuid Sergei pere ei tahtnud temaga
enam midagi tegemist teha.
Peale lõpetamist suundusid Maksim ja Kirill
Smolenskisse Piiblikooli, Sergei alustab uut elu
ja võtab uued väljakutsed vastu Eestimaal, sealjuures on tema suureks sooviks taastada suhted
ema ja kogu perekonnaga.
Ülemisel pildil: Maksim Sevastjanov ja Sergei
Vetrinski programmi lõpetamise päeval.

Alumisel pildil: Lootuse Küla haldusjuht Roman Lujnov
saadab Kirill Borissovi Venemaa poole teele.

Foto: Merle Beljäev

Kernu valla põllumehed ja toetajad süütasid ka oma protestilõkke nõudmaks võrdseid
konkurentsitingimusi Euroopa Liidus
Aktsiooni mõte on “ära põletada” iganenud põllumajanduspoliitika ja juhtida tähelepanu sellele, et nii praegu kui ka uuel eelarveperioodil saavad sarnast pindalatoetust
nii need, kes kasvatavad põllukultuure, kui ka need, kes heina lihtsalt maha purustavad.

Foto:Aare Puht
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Ainulaadne meelelahutus Eestis – talvekart!

Sedakorda on heameel tutvustada kõigile vallaelanikele lähemalt tänaseks juba aasta avatud
ja üha enam populaarsust koguvat LaitseRallyPargi väli hobikardirada.
Kardirajal saab sõita nii suvel
kui talvel ja talvine kardisõit
ongi hetkel magnetiks, mida
ükski teine sarnast meelelahutust pakkuv ettevõte täna ei
paku.
Suvel sõidetakse LaitseRallyPargi hobikardirajal asfaldil
kihutamiseks mõeldud “slick”
tüüpi rehvidega. Tegemist on
rehvidega, millel puudub parema haarduvuse tagamiseks
rehvimuster. Suvel on kasutusel 10 hobikarti SODI GT5.
Nimetatud kardid teeb unikaalseks spetsiaalne turvavarustus kardi esiosas ning kartide
omavaheline võrdsus. Kardid
on loomulikult tehniliselt ühesugused, kuid kardisõidus on
üheks väga oluliseks teguriks

ka sõitja kaal. Nimelt, Laitse- kurve kui ka pikki sirgeid. TäRallyPargis kasutusel olevatel naseks on rajal mõõdetud hokartidel SODI GT5 on kaalu- bikardi keskmiseks kiiruseks
boksid, mis tähendab seda, et 35 km/h ja suurimaks kiiruseks
sõitjatele on võimalik võidusõit pisut üle 65 km/h. Võistluskarteha veel võrdsemaks ja lisada tidega on võimalik saavutada
kergematele sõitjatele kuni 30 mõnevõrra suuremaid kiirusi.
kg lisakaalu.
Autosport on teadagi väga kalHobikartidega on võimalik sõi- lis hobi, kuid võistlemise soov
ta ka talvel. Teadaolevalt esi- on paljudel. Hobikardisõit on
mestena oleme taasavanud uue selleks suurepärane, mugav ja
peatüki Eesti hobikardisõidus taskukohane lahendus. Laitse- Talvekart. Talvesõiduks mõel- RallyPargis on siiani toimunud
dud karte SODI GT2 on hetkel 2 suuremat hobikardivõistlust ja
8. Need kardid on varustatud lugematul arvul sõpruskondade
spetsiaalsete
naastrehvidega, vahelisi võidukihutamisi. Esimis tagavad hea pidamise nii meseks suureks võistluseks oli
lume kui ka jääga. Talvekardi- Talvekarditurniir 2012, millest
sõidust võib sõitja jaoks kaht- võttis osa 59 kolme-liikmelist
lemata saada selle talve meel- meeskonda. Tegemist oli väga
dejäävaim
spordisündmus! huvitava ja pingelise võistlusega, mistõttu viime sarnast võistLaitseRallyPargi hobikardirada lust läbi ka sel aastal, seekord
on 600 meetrit pikk. Rada on „LaitseRallyPark auto24.ee Talvõimalik sõita 18-el erineval vekarditurniir 2013“ nime all.
viisil. Raja laius on 6,5 meet- Kvalifikatsioonisõite saab teha
rit. Rajal on piisavalt keerukaid eelneva broneerimise alusel
ja häid sõiduoskusi nõudvaid 20. veebruarini, finaalsõidud

Veebruarikuus on LaitseRallyPargi väli hobikardirajal toimumas veel järgmised võistlused:
14. veebruaril Sõbrapäeva karikas 2013 - tee sõbrale üks vahva üllatus ja registreeruge võidusõidule!
24. veebruaril toimub Vabariigi aastapäeva karikas 2013
Täpsem info võistlustele registreerumise kohta telefonil 671 6067 või kart@laitserallypark.ee.

toimuvad 23.02, algusega kell dipäevade raames toimumas madena käsitletakse käitumist
13:00. Eelmisel aastal toimus üks talvekardivõistlus. Kui oma rajal, kaasvõistlejatega arvesveel teinegi suurem võistlus - küla ei esinda, siis kaasaelajad tamist, lisaks puudutatakse teeKestvussõit 2012, mille näol on alati teretulnud.
masid elementaarsest ohutusest
oli tegemist 3-tunnise sõiduja tehnikast üldisemas plaanis.
ga. Sõitjaid pidi olema samuti Kardisõidule ja võistluste läbi3. Selles sõidus ei määranud viimisele lisaks tegutseb Lait- Kardikooli kuutasu on 30 EUR.
enam rolli mitte ainult kiirus, seRallyPargis veel kardikool. Trennipäevadeks on teisipäevad
vaid ka sõidu taktika sõitjate Peamiselt praktikale pühen- ja neljapäevad, algusega kell
vahetamisel. Kindlasti toimub datud tunniajased treeningud 16:00. Lisaküsimuste ja huvi
aastal 2013 palju rohkem hobi- on mõeldud eeskätt laste ja korral võib kirjutada kart@
kardivõistlusi, millest osa võtta. noorte sõiduoskuste väljaaren- laitserallypark.ee või helistada
Ainuüksi käesolevaks talveks damiseks. Treeningute jooksul telefonil 671 6067.
on neid plaani võetud 3, millest saadakse kogemusi nii kurvide
kõik soovijad saavad osa võtta. läbimise, pidurdamise ja kiiren- Mõnusaid talveelamusi soovides,
Sten Suvemaa
Lisaks on Kernu valla Talispor- damise kohta. Läbitavate tee-
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Kernu Mälumäng 2013
kokkuvõte ( 1-2 etapp)
1 Muusika I
15p.
( 15)
2 Mõnuste
14p.
( 3)
3 Kernu
13,5p.
( 10,5)
4 Metsanurga
13,5p.
( 8)
5 Kernu VV
12,5p.
( 9)
6 Ruila PK
12,5p.
( 0)
7 Kohatu
12p.
( 0)
8 Allika
11p.
( 10,5)
9 Kibuna
10,5p.
( 7)
10 Ruila
9p.
( 7,5)
11 Laitse
7,5p.
( 4)
12 Muusika II
6p.
( 5,5)
13 Haiba
5,5p.
( 5)
14 Kaasiku
4,0p.
( 0)
Mälumängusarja III voor toimub 21. veebruaril
kell 19.00 Kernu Valla Rahvamajas

Haiba SK etapp Tallinnas
Lauatennise võistlussarja Laste GP üks etappidest usaldati
Haiba spordiklubi korraldada. Võistlustel osales 116 mängijat ja võistluspaigaks kasutasime Kristiine Spordihalli.
Mänguvõimalust kasutasid loomulikult ka meie noored. Päris etteotsa ei jõudnud keegi, kuid 10 parema hulka mahtus
koguni neli mängijat.
P (sünd. 2004-2005) saavutasid Egert Möll ja Andre Rõõm
vastavalt 7. ja 9. koha.
P (sünd. 1998-1999) grupis Karl-Marcus Nilp platseerus kaheksandaks, temast ettepoole jäid väga tugevad mängijad.
P (sünd. 2000-2001) rõõmustas sisuka mänguga Henri Möll,
kes oma arengus on teinud märgatavaid edusamme. Tasuks
kümnes koht.
Seekord oli meil rõhk korralduspoolel ja üldjoontes saime
hakkama. Võistlussari jätkub ja ehk tuleb veel ka paremaid
kohti.

Võrkpallurid kolmandad
Lõppes võrkpalli Rahvaliiga alagrupiturniir. Tasavägistes
kohtumistes tuli alistuda Sauele ja Keilale, kuid võidud tulid Kohila ja Türisalu üle. Seega täpselt turniiritabeli keskel
- kolmandad.
Meil on praegu noor ja arenguvõimeline võistkond, kes
demonstreerib päris nauditavat võrkpalli. Ohtlikud servid,
korralik rünnak ja rahuldav blokk. Soovida jätab servi vastuvõtt.
Meie võistkond mängis koosseisus Andre Simovart, Kuldar
Paju, Rasmus Bahovski, Martin Petoffer, Kristjan Krimberg,
Tarmo Tõnismägi, Arp Jersmann, Joonas Meer.
Meie võistkond on teinud arengus suure sammu edasi.
Võistkonda juhendab Kuldar Paju juunior ja nendest noortest kuuleme veel kindlasti häid esitusi.

Mark Joa domineeris Haibas
Tekst: Kaljo Põldaru
Haiba karikasarjas toimus neljas etapp. Võrreldes eelmiste
etappidega oli võistlejaid vähem, kuid kaasakiskuvaid põnevaid mänge küllaga. Küpset mängu demonstreeris Mark Joa
Riisipere LTK-st, kes on saavutanud stabiilsuse ja ärakukkumisi esineb järjest harvemini. Mark alistas veerandfinaalis
Johannes Kant’i 3:2, poolfinaalis Kätlin Latt’i 3:2 ja finaalis
Allan Kottise 4:2. Üllatav oli seejuures veel see, et asetused
1 ja 2 ei jõudnud seekord kolme parema hulka. Kokkuvõttes
muutus üldseis veelgi põnevamaks. Enne viimast etappi on
juhtimas Mark Joa ja Allan Kottise 146 punktiga. Võistlus
kulges ladusalt tänu Koit Korkmann’i juhtimisele.

Kernu Terasmees 2013
Harjumaa “10 olümpiastarti” tulemused peale 10-ndat ala
TV “10 olümpiastarti” Harjumaa I ja II etapil lõid kaasa ka
meie mõlema põhikooli lapsed.
Parima tulemuse eest hoolitses Ruila poiss Robert-Indrek
Pangsepp, kes jooksis P-N( sünd. 2001-2002) 60m ajaga 9.08.
See aeg annab Kernu valla kõigi aegade edetabelis kuuenda
koha - tõrjudes seitsmendaks oma kahalise kasvatuse õpetaja
Kuldar Paju.
See aeg tagas võistlustel hinnatava teise koha. Kuuenda koha
saavutas Robert. Indrek veel 60m tõkkejooksus 11.04-ga.
Teistest tulemustest võiks veel ära märkida T-N grupis Carmen Riiv’i 1.20 kõrgushüppes ja kaheksas koht.
T-V grupis jooksis Anastassia Zubuova 60m 9.43 ja sellest
piisas 15 kohaks (mõlemad Kernu Põhikoolist).

1. Aljaste Andres
153p.
(11-5,5)
2. Paju, Kuldar
139,5p. (10-9)
3. Kukk, Rainer
137p.
(8-7)
4. Kaasik, Lauri
133p.
(9-8)
5. Järvela, Jaanus
130p.
(6-0)
6. Laanemets, Janar
122p.
(10-8)
7. Laur, Valdis
121p.
(8-4)
8. Aas, Armo
120,5p (0-0)
9. Liidig, Gennadi
120p.
(0-0)
10. Krimberg, Kristjan 113p.
(10-8)
11. Raudva, Agur
114p
(7-4)
12. Mäesepp, Andres
110p.
(7-0)
91p.
(0-0)
Algus on tehtud ja ootame noortelt kergejõustiklastelt edu- 13. Kapitonov, Alik
kaid staare.
14. Viidik, Jüri
90,5p.
(5-0)
15. Soosalu, Arvo
89p.
(7-4)
16. Valma, Mark
51p.
(0-0)
17. Loorents, Madis
50p.
(0-0)
38p.
(0-0)
Vabariigi valdade alagrupiturniiril korvpallis esines meie 18. Meer, Joonas
meeskond tublilt. Mängisime Raplas, kus vastasteks Kohila,
Kernu Terasmees ujumine
Viimsi, Kambja ja Otepää vallad.
Märjamaal 19.01.2013 - 100m vabalt
Meie meeskond mängis koosseisus Alo Säkk, Andry Sehmidt, Margus Taada, Rainer Kukk ja Kuldar Paju.
1.
Kuldar Paju
1.14.30
21p.
Kaotused tulid vastu võtta Kohilalt ja Viimsilt. Pingelis2.
Janar Laanemets
1.15.87
20p.
tes mängudes aga võideti Otepää 35:28 ja Kambja koguni
3.
Valdis Laur
1.17.31 19p.
48:21.
Lauri Kaasik
1.27.50 18p.
Võrru finaali pääses kaks paremat Kohila ja Viimsi. Meie 4.
5.
Kristjan Krimberg
1.28.36 17p.
jäime jagama üle vabariigi 17-24 kohta.
Meie resultatiivsemaks mängijaks osutus Kuldar Paju 36 6.
Gennadi Liidig
1.48.06 16p.
punktiga. Vabaviskeid tabas Rainer Kukk 4/4-st ja Margus 7.
Armo Aas
2.05.12 15p.
Taada 4/5-st.
8.
Andres Aljaste
2.17.33 14p.
Tänusõnad meie meeskonnale hingestatud mängude eest,
9.
Arvo Soosalu
3.49.73 13p.
sest vahetusmehi meil ei olnud ja mängukoormus oli suur.
10. Rainer Kukk
4.39.36 12p.

Korvpallurid Raplas

Koroonas tagasihoidlikult

Ülejäänud terasmehed kahtlesid oma ujumisVabariigi meistrivõistlustel koroonas meespaaridele ei läi- oskuses.
nud meie paaril (Andres Bahovski - Tiit Liiv) kõige paremini. Üheksast kohtumisest suudeti võita vaid üks ja lisaks viis
Terasmehe järgmised alad toimuvad järgmiselt:
viiki ei võimaldanud paremat kohta kui 16-s.
9. veebruar
Kalju Tiigi mälestusvõistlustel saavutas meie võistkond 17
12.30 Kardisport Laitse Rally Park’is.
esinduse seas kaheteiskümnenda koha. Võistkond mängis
koosseisus Nikolai Morozov, Armo Aas, Andres Bahovski
10. veebruar
ja Kiira Tarossova.
12.00 Suusatamine Alemal.
Meeste I laual saavutas meie parimana Nikolai Morozov 9
punktiga neljanda koha.
Algab otsustav võistlus Terasmehe tiitlile.
Loodame meie koroonamängijatelt tulevikus paremaid tuSoovime edu!
lemusi.
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Kernu valla talimängude korvpalli
vabavisked 28.01.2013
Võistkondlik paremusjärjestus
1.
Ruila
37 tabamust
2.
Haiba1
36 tabamust
3.
Kibuna
36 tabamust
4.-5. Muusika
35 tabamust
4.-5. Laitse
35 tabamust
6.
Allika/Metsanurga
29 tabamust
7.
Haiba2
28 tabamust
8.
Mõnuste
24 tabamust
9.
Kaasiku
22 tabamust
10.
Kohatu
14 tabamust
Korvpalli vabavisked
1. Lätt Rein
Muusika
2. Kukk Rainer
Laitse
3. Rae Enn
Ruila
4. Schmidt Mati
Allika
5. Põldaru Priit
Haiba1
6. Kuller Jaanus
Kibuna
7. Raitmaa Ian-Egert
Allika
8. Vinnal Margus
Muusika
9. Paju Kuldar
Haiba1
10. Kann Toomas
Laitse
11. Vahar Raul
Ruila
12. Teets Taavi
Kibuna
13. Elismäe Tõnu
Ruila
14. Allmere Aivar
Kibuna
15. Piht Vahur
Haiba1
16. Liidig Gennadi
Haiba1
17. Kaasik Lauri
Haiba2
18. Kark Marko
Kaasiku
19. Aas Armo
Mõnuste
20. Bahovski Andres
Haiba2
21. Abel Raigo
Haiba2
22. Soosalu Arvo
Mõnuste
23. Krimberg Kristjan
Laitse
24. Kaljura Rait
Laitse
25. Tirel Tanel
Haiba2
26. Beljäev Himre
Mõnuste
27. Sulepi Indrek
Kaasiku
28. Jersmann Arp
Kohatu
29. Pärnala Taavi
Kohatu
30. Ploompuu Valdo
Kibuna
31. Aljaste Andres
Ruila
32. Kraam Arvo
Muusika
33. Alliksaar Einar
Kaasiku
34. Vaher Madis
Kaasiku
35. Ibrus Rain
Mõnuste
36. Kraam Uno
Muusika
37. Fuks Kert
Kohatu

12p
10,5p
10,5p
8,5p
8,5p
7p
6p
5p
4p
3p
3-5-5-3 =16
5-4-4-3 =16
5-2-5-3 = 15
5-3-4-3 = 15
3-2-4-5 = 14
3-3-3-5 = 14
4-3-4-3 =14
4-3-3-3 =13
5-2-3-2 =12
3-5-2-1 = 11
3-1-3-4 = 11
3-2-4-2 = 11
2-3-3-3 =11
4-3-3-1 =11
2-4-2-2 =10
4-2-2-2 =10
4-2-3-1 = 10
3-2-2-3 = 10
3-1-4-1 = 9
1-3-3-2 = 9
3-2-2-2 = 9
2-2-2-2 = 8
3-1-3-1 = 8
2-2-1-2 = 7
2-2-2-1 = 7
2-2-2-1 = 7
5-0-2-0 = 7
0-2-3-1 = 6
0-14-1 = 6
0-1-3-2 = 6
2-0-3-1 = 6
3-2-1-0 = 6
1-2-1-1 = 5
3-0-0-1 = 4
0-3-1-0 = 4
1-0-2-0 = 3
2-0-0-0 =2

TALIMÄNGUDE JÄRGMISED ALAD
Kabe
Kardisport
Suusatamine
Male
Sisekergejõustik
Võrkpall
Sõudeergomeeter
Lauatennis
Koroona
Mälumäng

07.02.2013.a.
09.02.2013.a.
10.02.2013.a.
28.02.2013.a.
08.03.2013.a.
09.03.2013.a.
12.03.2013.a.
17.03.2013.a.
24.03.2013.a.
04.04.2013.a.

kell 18.30
kell 12.30
kell 12.00
kell 18.30
kell 18.30
kell 10.00
kell 18.30
kell 10.00
kell 10.00
kell 19.00

Rahvamaja
Laitse Rally Park
Alema
Rahvamaja
Ruila Spordihoone
Ruila Spordihoone
Rahvamaja
Rahvamaja
Rahvamaja
Rahvamaja

Tiit Liiv’i

II auhinnaturniir koroonas
Koroonaklubi üks eestvedajatest Tiit
Liiv korraldas teist aastat järjest turniiri. Auhinnaks oli rändav unikaalne
taldrik, millele graveeritakse igal aastal võitja. Kui esimesel korral oli võitja Armo Aas, siis seekord pani oma
oskused maksma Nikolai Morozov ja
ta on uus taldriku omanik järgmise
korrani.
Seekordsel jõuproovil Nikolaile jäi alla
Armo Aas ja Andres Bahovski.
Korraldaja Tiit Liiv jäi seekord viiendaks.
Loodame, et Tiidul jätkub tahtmist järgmisel aastal üritust uuesti korrata.

Harju Maavalitsus, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital
korraldavad
INFOPÄEVA KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST TOETUSTE TAOTLEJATELE
5. märtsil 2013
kell 10–13 eesti keeles
kell 14-17 vene keeles
Infopäeval tutvustatakse uuenenud programmi nõudeid ning taotluste koostamise ja esitamise
protsessi.
Infopäev toimub Harjumaa Omavalitsusmajas Tallinnas, Sirge 2.
Registreerimine kuni 1. märtsini www.heak.ee/kop-infopaev
Infopäev on tasuta. Kohtade arv on piiratud!
Lisainfo: Lianne Ristikivi, e-mail lianne@heak.ee, tel 656 6522

12

VEEBRUAR 2013

ÕNNITLEME
Leida Juhkentaal

99
Muusika küla		

10.02.1914

Arda Malberg		

90
Kirikla küla		

14.03.1923

Endel Alliksoo		

89
Haiba küla		

02.03.1924

Salme Valdre		
Laine Leesmaa
Aleksandra Ozdoba

88
Mõnuste küla		
Kernu küla		
Laitse küla		

21.02.1925
27.02.1925
20.03.1925

Edgar Tikenberg
Aino Seinberg		

83
Kohatu küla		
Muusika küla		

05.03.1930
25.03.1930

Maimu Hiietamm
Enno Mänd		

82
Ruila küla		
Laitse küla		

21.02.1931
26.02.1931

Helje Alliksoo		
Ilmar Nellis		

81
Haiba küla		
Vansi küla		

05.02.1932
08.02.1932

Mare Vartlaan		

80
Haiba küla		

14.03.1933

Maike Murd		
Arvi Malberg		
Ants-Kalju Kraam

75
Haiba küla		
Allika küla		
Muusika küla		

08.02.1938
28.02.1938
26.03.1938

Viktor Lango		

65
Kaasiku küla		

JUUKSUR
Haiba, Sireli tee 6-2
Lõikan, värvin, teen püsilokke.
Mehed, lapsed T : 15.00-19.00
Naised (aeg kokkuleppel)
Juuksur Kai 5010823

“Noor pere ostab kodu rajamiseks maatüki Kernu
vallas, Muusika külas või
selle lähiümbruses, suurusega 10000-30000 m2
Perekondlik sündmus või firmapidu – maa võiks olla 50% mets,
peosaal koos kogu toitlustusega!
50% lagendik, pakkuda
võib ka muid variante.
Tel. +372 51928996

09.02.1948

Tel.51966391

Müüja 2-toaline mugavustega korteri. 3/3 Haiba külas, Kernu vallas.
Korteris tehtud euroremont. Köögis
uus mööbel. Rõdu, kelder, televisioon, garaaz, aed. Tallinnaga hea
ühendus.
Tel. 52 48 903, 52 79 140
Müüa söögikartulit
Kohaletoomine Kernu valla piires
tasuta
Hind 0,30 senti kg
Info 5231748

JOHANSONIDE KONTSERT
TULEKUL

RAHVATANTSU MEMMEDE

25 JUUBEL

Laupäeval, 16. veebruaril kell 19.00
Hageri Rahvamajas

Eelmüügi sooduspilet 8.- eur / kontserdi päeval
pilet 10.- eur. Piletid müügil:
• kontserdipaikades
• Piletilevi müügipunktides
• internetis www.piletilevi.ee
• tund enne algust kohapeal

16. MÄRTSIL
KERNU VALLA RAHVAMAJAS

Kutseline pottsepp ja korstnapühkija
pakub teenust
Teostame korstnapühkija teenuseid,
remondime küttekoldeid jne.
Sidevahendid : 56 900 686, korsten.korda@gmail.com.

A.Tambelt
kutsetunnistus nr. 069675

KUHU MINNA, MIDA TEHA
VEEBRUAR 2013
09.02 Talimängud ja Terasmees: Kardisport LaitseRallyPark’is
10.02 Talimängud ja Terasmees: Suusatamine Alemal
13.02 Klaasikunsti õpituba Laitse Seltsimajas
14.02 Koos sõbraga Sõbrapäeva karikale! LaitseRallyPark’is
14.02 Sõbrapäeva tähistamine Haiba Noortekeskuses
17.02 Koolieelikute mängu- ja tegelustuba Laitse Seltsimajas
17.02 Sõbraga kinno - külastame Coca Cola Plazat. Haiba Noostekeskus
19.02 Isamaaline filmiõhtu Haiba Noortekeskuses
21.02 Külade mälumäng III voor Kernu Valla Rahvamajas
22.02 Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine Haiba Noortekeskuses
23.02 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus
Ruila mõisas
28.02 Talimängud: Male Kernu Valla Rahvamajas

4. märtsil kell 11.00
Kernu Valla Rahvamajas
pilet 2 eurot

MÄRTS 2013
04.03 Peterburi Tsirkus Kernu Valla Rahvamajas
08.03 Naistepäeva tähistamine Haiba Noortekeskuses
09.03 Talimängud: Võrkpall Ruila spordihoones
12.03 Talimängud ja Terasmees: Sõudmine Kernu Valla Rahvamajas
14.03 Toiduklubi Haiba Noortekeskuses
16.03 Memmede rahvatantsurühma 25 aastapäev
Kernu Valla Rahvamajas
17.03 Talimängud: Lauatennis Kernu Valla Rahvamajas
23.03 Ruila Talvekarikas Ruila Tallis
24.03 Talimängud: Koroona Kernu Valla Rahvamajas
APRILL 2013
04.04 Talimängud: Mälumäng Kernu Valla Rahvamajas
05.04 Kernu valla Laululaps Kernu Valla Rahvamajas
05.04 Talimängude lõpetamine Kernu Valla Rahvamajas

Väljaandja: Kernu Vallavalitsus. Koostaja: Merle Beljäev, merle@kernu.ee, tel 53423483. Kujundaja: Anneli Endla.Tiraaz: 1000
Järgmine leht ilmub 09. aprill 2013. a. Materjalid saata hiljemalt 03. aprill 2013. a.

FOTOSTUUDIOS FOTOPAUN
SÕBRAKUU PAKKUMINE

60-minutiline fotosessioon
30-minutilise fotosessiooni hinnaga

55 EUR

Kallimad, perekond, sõpruskond, jm seltskond
- kõik on meie stuudios oodatud!
Vaata pildinäiteid ja pakkumist põhjalikumalt:
kodulehelt: www.fotopaun.ee
blogist: www.fotopaun.blogspot.com
Broneeri aeg kohe tel 53739090
Saame sõbraks!
www.facebook.com/fotopaun

Saadaval on ka kinkekaardid

