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Marek Männik: “Head
haridust ei saa ainult linnas”
Foto: erakogu

~ 1. augustil lõppes Ene Rooma
töö Kernu põhikooli direktorina. Uus direktor on Marek Männik, kes kirjeldab oma hariduskäiku, senist töökogemust ja visiooni Kernu põhikooli ning lasteaia osas alljärgnevalt:
Minu nimi on Marek Männik.
Olen sündinud ja üles kasvanud
Pärnus. Ülikooli tulin Tallinnasse, kuhu olen rajanud ka kodu.
Tallinnaga olen nüüdseks seotud juba üle poole oma elust.
Juba ülikooli ajal bussiga Pärnust Tallinna sõites, imetlesin
aknast Kernu koolimaja ilusat
hoonet. Tookord ei osanud ma
unistada, et ükskord saan selle
ilusa kooli ja kaks kilomeetrit
eemal oleva armsa lasteaia direktoriks.
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Paljud ei tea veel ka pärast gümnaasiumi lõppu, mida teha edasi teha või kuhu minna õppima.
Mina olen õnnelik inimene, sest
olen põhikooli lõpust saadik
teadnud – minu tulevik peaks
olema seotud ajaloo, ühiskonnateaduste ning haridusega. Nii
on ka läinud. Olen omandanud
Tallinna ülikoolis põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse ning pärast seda magistrikraadi ajaloos.
Alustasin õpetajatööd 2002.
aastal Ristiku põhikoolis. Ristiku põhikoolist siirdusin 2005.
aastal Tallinna 32. keskkooli,
kus õpetasin muuhulgas ajaloo
süvaõppega klasse ja töötasin
välja ajaloo erikursusi. Olin oma
tööga ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana rahul.
Samas ei olnud ma väga kindel, kas just nimelt õpetajatöö
on see, millelt ma tahan pensionile siirduda. Teisiti öelduna –
õpetajatöö on küll huvitav ja
arendav, kuid soovisin oma võimeid ka teistsuguses olukorras
proovile panna.
Tahtmata kedagi siinkohal
solvata – hoolimata kohustustest end regulaarselt täiendada,
võib õpetaja tunda end suhteliselt mugavalt, soovi korral eriliselt pingutamata ja seda aastaid. Sellist olukorda, kus areng
peatuks, ma aga ei soovinud.
Viimased aastad on pidevalt
räägitud elukestvast õppest.
Olen nõus, et tööjõuturul konkurentsi säilitamiseks, uute
teadmiste või eriala omandamiseks ja lihtsalt parema vaimse
enesetunde jaoks, on uute teadmiste omandamine väga oluline. Koolis kolleegidega või kodus abikaasaga, kes töötab samuti õpetajana, haridusasjade

Marek Männik abikaasa Kadi ning tütarde Kristella ja Melindaga.

üle arutledes, on läinud diskussioonid mõnikord üpris tuliseks.
Kogemused ka Tööinspektsioonist
See tekitas minus arusaama, et
tore on küll rääkida ja filosofeerida, aga et midagi sisuliselt korraldada või muuta, peaks saama
ise otsustajaks. Kasvõi mingiks
otsustajaks koolitasandil. Sest
nii mõnigi kord olen end tabanud mõtlemas, et olemasoleva
seadusandluse raames teeks ma
oma koolis mõned asjad teisiti
või paremini. Selleks, et olla hea
juht või targem kodanik on vaja end pidevalt täiendada. Sest
– ei ole mõtet targutada, kui ise
midagi muuta ei soovi.
Olin töötanud õpetajana 8

aastat, kui kandideerisin 2010
tookordsesse töökohaks olnud
kooli direktoriks. Ma ei osutunud küll valituks, aga võtsin sellegipoolest kindla sihi viia end
hariduse ja selle juhtimise küsimustega kurssi, et võimaluse
avanedes anda oma panus mõnele koolile õppealajuhatajana
või direktorina. Miks ka mitte
haridusametnikuna.
Nii asusingi 2010. aasta sügisel õppima hariduse juhtimist,
mille lõpetasin 2013. Seejärel
töötasin 2011–2012 aasta õppealajuhatajana, kaks ja pool aastat Tööinspektsioonis Euroopa
Sotsiaalfondi rahastatud koolituste koordinaatorina.
Tööinspektsioonis oli tegemist europrojektiga, mis lõppes.

Seetõttu töötasin alates 2014.
aasta sügisest kuni 2016. aasta
kevadeni Harju Maavalitsuse
haridus- ja kultuuritalituse peainspektorina.
Lähtudes Tööinspektsiooni
ja maavalitsuse kogemusest,
tundsin, et mulle sobib ametnikuna järelevalve õiendite koostamisest rohkem praktiline tegevus. Mõistsin, et soovin
Tööinspektsioonis ja maavalitsuses saadud kogemuste võrra
rikkamana kooli tagasi pöörduda, sest töötamine direktorina
ja õpetajana oleks huvitavam,
mitmekülgsem ja ühiskonnale
kasulik.
Maakoolid peavad säilima
Kui õpetajaid nimetatakse õigusega maa soolaks, siis koolid on
ajast aega olnud lisaks haridustempliks olemisele maa (kultuuri)elu keskused. Kultuur ja vaimuelu on valdkonnad, mida vajab iga inimene. Eks ole see õigusega üks põhjus, miks vallad
ja maa asulad on huvitatud oma
kooli ja lasteaia säilimisest. Kui
kaob kool ja lasteaed, kaovad ka
inimesed.
Olen seisukohal, et head haridust ei anta ainult linnas. Tihti on väikestel maakoolidel eelised, mida linnas ei ole, näiteks
väikesed klassid, mis võimaldavad individuaalsemat lähenemist. Seetõttu peaksid kodulähedased koolid ja lasteaiad
kindlasti säilima. Selleks on oluline, et ka kohalik kogukond
toetaks oma kooli ja vanemad
mõistaks, et laps saab hea hariduse ka kodukohast, mitte ainult kaugest linnakoolist.
Nii olekski minu olulisimaks
põhimõtteks Kernu põhikooli
direktorina korraldada, et Kernu põhikooli lasteaias ja Kernu
põhikoolis õppivatele lastele
oleks tagatud hea ja väärtuskeskne, konkurentsivõimeline,
mitmekülgne alusharidus ja haridus eesmärgiga tagada lasteaia ja kooli püsimine ja kasv.
Oluline on lastele ja lastevanematele tagada koolis või kooli
kaasabil tugiteenused, sportimisvõimalused, huviringid, huvitav tunniväline tegevus.
Loodan, et Kernu põhikool
kasvab ja areneb ning usun, et
nii mõnigi ümbruskonna laps,
kes hetkel on valinud teise tee,
leiab edaspidi raja, mis toob ta
kodulähedasse Kernu põhikooli. Seega – tööd ja tegemist saab
olema palju.
Usun lastevanemate ja kogukonna toesse selles ettevõtmises.
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Haiba lasteaed Riisikas.

Kernu põhikool ja Haiba
lasteaed Riisikas ühendati
~ Alates 1. augustist 2016 on
liitunud Kernu põhikool ja Haiba lasteaed Riisikas üheks asutuseks. Ometi jäid nii koolilapse kui lasteaialapsed kumbki
oma majja, kuid koostöö kooli
ja lasteaia vahel tuleb endisest
tihedam.
Alanud seenehooajal kogunevad riisikalapsed taas Riisika
lasteaeda. Suvel said puhtaks ja
korda rühmaruumid ning vihmakindlaks lasteaia katus. Lasteaia avamisest selles majas on
möödunud 14 aastat ning selle
ajaga oli maapind ümber maja
vundamendi vajunud, mille tõttu valgus aeg-ajalt vett keldrisse. Korda tehti maja pandus ja

aia taga olev parkla sai uue kivise katte. Nüüd on Haiba külas
üks korralik plats, kus ohutu liigelda nii lastel kui vanematel.
Suur tänu selle ehitamise eest
Kivitammi brigaadile, kes kivid
kenasti mustrisse seadis ja vee
lasteaiamajast eemale juhtis.
Lasteaias on avatud kaks
aiarühma ja sel sügisel ka sõimerühma, kuhu võtame vastu
kõige nooremad – 1,5 kuni 2,5
aastased lapsed. Ootame rõõmuga ka uusi lapsi, sest meil on
veel mõned vabad kohad.
Kernu põhikooli aktus toimub 1. septembril kell 11.
| Riina Lotamõis, Riisika lasteaia
õppejuht

Ruila kool alustab tööd
renoveeritud ruumides
~ Ruila koolis alustame 1. septembrist täismajadega nii Kirsiaia lasteaias kui ka Ruila koolimajas. Õpilasi esimest korda
üle 150, lasteaias 68. Avaaktus
on kell 11.
Kool saab sel õppeaastal uue
kaasaaegse reaalainete kabineti ja renoveeritud kätepesu ruumi ning tualettide osa. Uued õpperuumid on kavandatud vastavalt kooli suunale õppida läbi
isetegutsemise ja loomise, katsetamise ja uurimise. Sama eesmärki teenivad ka seni kooli
poolt pakutavad tegevused – keraamika, ratsutamine, sport,
kunst, käsitöö, muusika, tants.
Ees ootab koolinoorte tantsupeo aasta. Sellega seose oleme
teinud ettevalmistusi 1.–2.kl,
3.–4.kl ja 5.–6.kl rühmade võistutantsimisele saatmiseks.
Tantsupeole minek on kõikide
õpetajate ja lapsevanemate ühine suur ettevõtmine, ootame tuge kogu kooliperelt selle õnnestumise nimel!
Uuendusteks kooli õppekavas on sel aastal karjääriõpetus
ja loovtöö juhendamine, millele juhtisid tugevalt tähelepanu
lapsevanemad hoolekogus. Soovime anda lastele võimalikult
hea ettevalmistuse edasiõppimiseks. Loovtöö juhendamine
sisaldab endas nii esinemisõpetust (Mihkel Kangur), loovtöö
projekti kirjutamist (Helena Pihel) kui ka vormistamist (Pavel
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Ruila kool.

Krõlatov).
Karjääriõpetuse puhul jätkame edasiõppimisvõimaluste tutuvustamist ja teeme koostööd
Rajaleidja keskuse karjäärikoordinaatoritega, et õpilased õpiksid tundma iseennast, saaksid
konsulteerida spetsialistidega
parimate valikute tegemise nimel.
Ruila koolil täitub sel sügisel
145 aastat kooli asutamisest.
Palun varuge kõik vilistlased,
sõbrad ja tuttavad aega 5. nov
2016, et kokku tulla ning seda
väärikalt tähistada. Kutsuksime
huvi korral meeledi kokku vilistlaskogu ning plaaniksime koos
sügisese tähtpäeva korraldamist
koos teiega. Seniks kena ettevalmistust uueks kooliaastaks!
Kõige heaga
| Tiia Rosenberg, Ruila põhikooli
direktor
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Vallavalitsuse istungitel
6. JUUNI

Foto: Andres Tohver

• Anti luba sulgeda ajutiselt
Haiba lasteaed “Riisikas” personali puhkuse ajaks 01.–
31.07.2016.
• Rahuldati vaie korraldatud
jäätmeveost vabastamise küsimuses.
• Kooskõlastati Saue valla
sümboolikakonkursi tingimused ning nimetati hindamiskomisjoni koosseisu Kernu valla
esindajateks Tauno Kangro ja
Berbel Lätt.
• Vallavalitsus korraldas investeerimislaenu võtmiseks
lihthanke. Pakkumuste esitamise tähtpäev oli 01.06.2016. Pakkumise esitas Danske Bank A/S
Eesti filiaal, mis kvalifitseerus
ning pakkumine 521,06 eurot
(käibemaksuta) tunnistati edukaks.
• Anti projekteerimistingimused:
> Leonhard-Weiss Energy
AS-le elektrivarustuse (0.4 kV
maakaabelliin ja liitumiskilp)
ehitusprojekti koostamiseks
aadressile Harju maakond, Kernu vald, Kaasiku küla, Aivari
(katastritunnus 29701:001:
0432),
> Leonhard-Weiss Energy
AS-le jaotus- ja liitumiskilbi
ehitusprojekti koostamiseks
aadressile Harju maakond, Kernu vald, Laitse küla, Kastani tee
(katastritunnus 29701:001:
0405),
> Leonhard-Weiss Energy
AS-le elektrivarustuse (0.4 kV
maakaabelliin ja liitumiskilp)
ehitusprojekti koostamiseks
aadressile Harju maakond, Kernu vald, Allika küla, Kraaviääre
(katastritunnus 29701:005:
0438),
> aiamaja üksikelamuks
laiendamise projekti koostamiseks aadressil Harju maakond,
Kernu vald, Kaasiku küla, Hõbeheigi AÜ 4 (katastritunnus
29703:001:0009),
> Leonhard-Weiss Energy
AS-le 0.4 kV maakaabelliini ja
liitumiskilbi ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Harju
maakond, Kernu vald, Ruila küla, 11161 Ruila-Laitse tee (katastritunnus 29701:001:0102).
• Muudeti Kernu vallavalitsuse 07.04.2015 korralduse nr
167 “Projekteerimistingimuste
väljastamine” punkte 1.4, 1.10
ja 1.12.
• Kooskõlastati rajatava
puurkaevu asukoht aadressil
Laitse küla, Soo AÜ 13 ja Vansi
küla, Laine AÜ 7.
• Anti kaevetööde luba Haiba külas maakaabli paigaldamiseks Riisipere-Kernu tee ja Riisipere tee 18 maaüksuste vahelisel alal.
• Anti ehitise kasutusluba:
> üksikelamule aadressil
Laitse küla, Paju AÜ 15,
> üksikelamule aadressil Hingu küla, Kasetuka,
> üksikelamule aadressil
Laitse küla, Lossipargi tee 5.
• Anti ehitusluba:
> puurkaevu rajamiseks aadressil Kaasiku küla, Sooääre AÜ

21,
> Kernu vallavalitsusele Kernu koolimaja ümberehitamiseks
(akende vahetus, seina ja sokli
soojustamine, välisviimistluse
asendamine) aadressil Harju
maakond, Kernu vald, Kernu küla, Kernu kool (katastritunnus
29701:006:0140); Ruila koolimaja ümberehitamiseks (keemiaklassi ja tualettruumide remont) aadressil Harju maakond,
Kernu vald, Ruila küla, Ruila
kool (katastritunnus 29701:
001:0592); Kernu kooli kergtee
valgustuse ehitamiseks aadressidel Harju maakond, Kernu
vald, Kernu küla, Kernu metskond 20 (katastritunnus 2971:
006:0441) ja Staadioni (katastritunnus 29701:006:0442),
> puurkaevu rajamiseks aadressil Laitse küla, Põrgupõhja
AÜ 21,
> üksikelamule aadressil Mõnuste küla, Väike-Uuetoa.
• Anti luba:
> MTÜ-le Kõrberebased avaliku ürituse “Põhja-Eesti romuring” korraldamiseks Harju
maakonnas Kernu vallas Kibuna külas Männiku maaüksusel
(Villu Spordiklubi krossirada)
18.06.2016 kell 11.00–18.00,
> MTÜ-le Eesti Ratsaspordi
Liit ratsaspordivõistluse Balti
Liiga Koolisõit korraldamiseks
Ruila külas Ruila ratsakeskuses
11.–12.06.2016 kell 9.00–19.00,
> MTÜ-le Laitse Seltsimaja
jaanitule korraldamiseks Kaasiku külas Seltsimaja kinnistul
23.06.2016 kell 19.00–
24.06.2016 kell 02.00,
> Kernu valla rahvamajale
jaanitule korraldamiseks Kohatu külas Jaanitule kinnistul
2 2 . 0 6 . 2 0 1 6 ke l l 2 0 . 0 0 –
23.06.2015 kell 02.00.
• Esitati Kernu valla 2015.
aasta majandusaasta aruanne
volikogule kinnitamiseks.
• Algatati volikogu otsuse
“Planeeringute ülevaatamine”
eelnõu.
• Anti raieluba kolme kuuse
raiumiseks aadressil Laitse küla, Fantaasia AÜ 5 ja ühe kuuse
raiumiseks aadressil Laitse küla, Ulme AÜ 1.
• Määrati Kernu külas asuva
maaüksuse (29701:001:0612) lähiaadressiks Vana-Vallamaja

tee.
• Määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati munitsipaalomandisse taotletavatele teedele teenindusmaa, sihtotstarve ja koha-aadress.
• Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate teede
maa maksustamishinna aktid.
• Algatati volikogu otsuse
eelnõud järgmiste maaüksuste
munitsipaalomandisse taotlemiseks: Kohatu küla Väike tiik,
Suur tiik, Kivi tiik ja Allika; Haiba küla Haiba haljasala 1, Haiba
haljasala 2 ja Riisipere tee 14;
Kibuna küla Vaestemaja; Kaasiku küla Vahtra tiik; Haiba küla Kuusetuka.
• Muudeti ühe hooldajatoetuse määra.
• Otsustati maksta erakorralist toetust 157,00 eurot ühele
lapsele raviprillide ostmiseks.
• Arvati välja kuus last Ruila
põhikooli lasteaia nimekirjast
alates 01.06.2016.
• Anti nõusolek hoolduspere
vanematele Kernu vallavalitsuse eestkostel oleva alaealise reisimiseks välismaale.
• Muudeti Kernu vallavalitsuse 07.07.2015 määrust nr 1
“Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord”.
13. JUUNI

• Vaadati läbi laekunud avaldus ja otsiti võimalusi Ruila põhikooli ruumipuudusest tulenevalt Ruila raamatukogu arvutiklassina kasutamiseks.
• Jäeti rahuldamata kahe
jäätmevaldaja taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
• Vabastati talveperioodiks,
s.o 16.10.2016–15.04.2017 korraldatud jäätmeveost üks jäätmevaldaja, kuni 15.04.2018 üks
jäätmevaldaja ning kuni
15.04.2019 üheksa jäätmevaldajat. Aastaringne vabastus anti kuni 15.04.2019 ühele jäätmevaldajale. Kahele taotlejale lubati ühise jäätmemahuti kasutamist kuni 15.04.2019.
• Anti ehitusload Kernu vallavalitsusele Kernu põhikooli

küttesüsteemi ümberehitamiseks ja Haiba lastekodu katlamaja ümberehitamiseks.
• Anti kasutusluba üksikelamu (ehitisregistri kood
120656195) kasutamiseks Ruila küla, Nõmmela kinnistul ja
üksikelamu (ehitisregistri kood
116024070) ja pumbamaja (ehitisregistri kood 116024071) kasutamiseks Kernu küla, Raua
kinnistul.
• Kinnitati järgmiste munitsipaalomandisse taotletavate
maaüksuste maa maksustamishinnad: Ruila-Allika tee L4, Riisipere-Kernu kergliiklustee kõik
1, Iva-Sarapiku tee ja Mõisa tiik,
Uue-Aiandi, Vana-Aiandi, Poetaguse, Niine.
• Tulenevalt aadressandmetele esitatavatest nõuetest muudeti Kernu vallavalitsuse
09.07.2013 korralduses nr 284
“Katastriüksusele lähiaadressi
määramine” Haiba mõisa tiigi
lähi- ja koha-aadressiks Mõisa
tiik.
• Määrati järgmiste teede
aluse ja nende teenindamiseks
vajaliku maa suurused sihtotstarbed ja koha-aadressid Allika
küla Ruila-Allika tee L4, Haiba
küla Riisipere-Kernu kergliiklustee lõik 1 ja Vansi küla
Iva-Sarapiku tee.
• Otsustati eraldada avalike
ürituste eelarvest 500,00 eurot
MTÜ-le Laitse Seltsimaja Kaasiku küla jaanitule korraldamiseks.
• Jäeti rahuldamata ühe üliõpilase taotlus.
• Kiideti heaks arengu- ja
eelarvekomisjoni algatatud volikogu otsuste eelnõud.
20. JUUNI

• Otsustati tasuda ühe raske
puudega lapse õppemaks raskeja sügava vaimupuude ning liitpuudega lastele mõeldud erakoolis 438,00 eurot kuus.
• Otsustati maksta ühele raske puudega lapsele õpilaskodutoetust 2016/2017 õppeaasta 10
kuu eest 164,40 eurot kuus.
• Otsustati maksta erakorralist toetust kokku 14 taotlejale
kogusummas 1267,80 eurot.
• Otsustati maksta sotsiaalteenuse toetust kahele raske või
sügava puudega lapsele sot-

siaalteenuste saamiseks kogusummas 392,00 eurot.
• Otsustati jätkata ühele raske puudega isiku hooldajale
hooldajatoetuse maksmist.
• Anti nõusolek perekonnas
hooldamisel oleva Kernu valla
eestkostel alaealise reisimiseks
Euroopa riikides augustis 2016.
• Otsustati anda lasteaiakoht
Kirsiaia lasteaias 15 teeninduspiirkonnas elavale lapsele. Kolmele teeninduspiirkonnas elavale lapsele, kellele oli eelnevalt
määratud koht tähtajaliselt, anti alaline koht. Riisika lasteaeda
anti koht neljale teeninduspiirkonnas elavale lapsele ning
ühele väljaspool teeninduspiirkonda elavale lapsele.
• Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Kaasiku küla, Hiiu
AÜ 1 kinnistul ja elamu püstitamiseks Laitse küla, Soo AÜ 13
kinnistul.
• Kooskõlastati puurkaevu
asukoht Kibuna küla, Kaku AÜ
33 kinnistul; Muusika küla,
Nõmme kinnistul ja Kaasiku küla, Jaanika AÜ 10 kinnistul.
• Otsustati anda võimalus
maa ostueesõigusega erastamiseks Kibuna küla, Kotka AÜ 12.
Maa suurus: 859 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa
(001; E) 100%, maksustamishind
550,00 eurot.
• Muudeti Kernu vallavalitsuse 09.11.1998 korraldust nr
1464 “Maa ostueesõigusega
erastamine”, määrates Kustja
küla Sepa maaüksusel asuvale
aidahoonele teenindusmaa ning
andes võimaluse maa ostueesõigusega erastamiseks. Maa
suurus: 9995 m2, maakasutuse
sihtotstarve elamumaa (001; E)
100, maksustamishind: 830,00
eurot.
• Otsustati muuta Kernu vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 269 “Maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine” Kernu vallas Haiba külas munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse Vana-Aiandi,
ligikaudse pindalaga 1,05 ha,
koha-aadressiga Harju maakond, Kernu vald, Haiba küla,
Vana-Aiandi, sihtotstarbeks
määrati sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa (017; Üm) 100%.
• Otsustati muuta Kaasiku

külas asuvate Jaanika üldmaa 2
katastriüksuse (katastritunnus
29703:053:0004), Jaanika AÜ 8
katastriüksuse (tunnus 29703:
053:0006) ja Jaanika AÜ 11 katastriüksuse (katastritunnus
29703:053:0101) piire ning
määrati katastriüksuste sihtotstarbed ja aadressid vastavalt:
koha-aadress Harju maakond,
Kernu vald, Kaasiku küla, Jaanika AÜ 8; sihtotstarve elamumaa
(001; E) 100%. Koha-aadress
Harju maakond, Kernu vald,
Kaasiku küla, Jaanika AÜ 11;
sihtotstarve elamumaa (001; E)
100%.
• Jaanika üldmaa 2 katastriüksus (katastritunnusega 29703:
053:0004, pindalaga 7039 m2,
sihtotstarbega elamumaa 100%)
jagati eraldi katastriüksusteks
järgmiselt. Koha-aadress Harju
maakond, Kernu vald, Kaasiku
küla, Jaanika üldmaa 2; sihtotstarve transpordimaa (007; L)
100%. Koha-aadress Harju maakond, Kernu vald, Kaasiku küla,
Jaanika üldmaa 3; sihtotstarve
transpordimaa (007; L) 100%.
Koha-aadress Harju maakond,
Kernu vald, Kaasiku küla, Jaanika üldmaa 5; sihtotstarve üldkasutatav maa (017; Üm) 100%.
• Kinnitati järgmiste munitsipaalomandisse taotletavate
maaüksuste maa maksustamishinna määramise aktid: Haiba
küla Riisipere tee 1, Haiba küla
Riisipere tee 1a, Haiba küla Haiba haljasala 1, Haiba küla Haiba
haljasala 2, Haiba küla Riisipere tee 14, Haiba küla Kuusetuka, Ruila küla Paisuääre, Kaasiku küla Vahtra tiik, Kohatu küla Väike tiik, Kohatu küla Suur
tiik, Kohatu küla Kivi tiik, Kohatu küla Allika, Kibuna küla Vaestemaja.
• Muudeti Kernu vallavalitsuse 13.06.2016 korraldust nr
292 “Maa maksustamishinna
määramise akti kinnitamine”.
Uuesti kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Haiba küla
Vana-Aiandi maaüksuse maa
maksustamishinna määramise
akt.
• Otsustati määrata Riisipere tee 14 alune ja selle teenindamiseks vajalik maa vastavalt
lisatud asendiplaanile. Koha-aadress Harju maakond, Kernu vald, Haiba küla, Riisipere
tee 14, ligikaudne pindala 278
m2.
• Kvalifitseeriti järgmised
lihthanke “Kernu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimine”
pakkumuste esitajad: Rapla Metall OÜ, Kyte.ee OÜ ja TJ Hooldus OÜ ning tunnistati nende
pakkumused vastavaks. Edukaks
tunnistati Kyte.ee OÜ kui madalaima hinnaga pakkumus
15 120,99 eurot koos käibemaksuga.
• Kvalifitseeriti järgmised
lihthanke “Kernu kooli metsatee välisvalgustuse ehitustööd”
pakkumuste esitajad: Elektritsentrum AS, Belsneks Elekter
OÜ, Corrente Grupp OÜ, Elars
OÜ, Eltel Networks AS, Fooneks
OÜ, Elidor Elektritööd OÜ,
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ProSystem OÜ, Teet Elektritööde OÜ ja Rito Elektritööd AS
ning tunnistati nende pakkumused vastavaks. Edukaks tunnistati Elars OÜ kui madalaima
hinnaga pakkumus 18 403,25
eurot koos käibemaksuga.
• Kvalifitseeriti järgmised
lihthanke “Kernu valla rahvamaja elektripaigaldise renoveerimine” pakkumuste esitajad:
Rapla Metall OÜ, SB Keskkütteseadmed OÜ, Kyte.ee OÜ, Küttemeister OÜ ja TJ Hooldus OÜ
ning tunnistati nende pakkumused vastavaks. Edukaks tunnistati SB Keskkütteseadmed
OÜ kui madalaima hinnaga pakkumus 24 828,00 eurot koos käibemaksuga.
• Kvalifitseeriti järgmised
lihthanke “Ruila põhikooli tualettruumide ja keemiaklassi rekonstrueerimistööd” pakkumuste esitajad: Agretten OÜ ja Skone Grupp OÜ ning tunnistati
nende pakkumused vastavaks.
Edukaks tunnistati Skone Grupp
OÜ kui madalaima hinnaga pakkumus 113 686,80 eurot koos
käibemaksuga.
• Vallavalitsus korraldas lihthanke Kernu põhikooli akende
vahetuseks ja fassaadi rekonstrueerimistöödeks. Hanketeade
avaldati 08.06.2016 riigihangete registris (e-riigihangete keskkonnas) ja valla veebilehel. Pakkumuste esitamise tähtpäev oli
16.06.2016. Hankele pakkumusi ei esitatud, mistõttu otsustati lõpetada lihthanke menetlus.
• Moodustati Kernu põhikooli ja Haiba lasteaia “Riisikas” likvideerimiskomisjon koosseisus:
finantsjuht Eva Puusta, majandusjuht Urmas Rohunurm ja
haldusspetsialist Koit Vare.
• Anti luba MTÜ-le Eesti Ratsaspordi Liit ratsaspordivõistluse “Koolisõiduvõistlus CDI-W
Estonia” korraldamiseks Ruila
külas Ruila ratsakeskuses 29.–
31.07.2016, kõikidel päevadel
kell 9.00–19.00.
• Algatati Suurekivi maaüksuse detailplaneering. Planeeritava ala asukoht: Kibuna külas asuv Suurekivi katastriüksus
(29704:001:0029), ala suurus:
10,24 ha. Planeeringu eesmärk:
maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine. Kinnitati Suurekivi detailplaneeringu lähteülesanne.
4. JUULI 2016

• Anti luba Cavalor Baltic
OÜ-le ratsaspordivõistluse “Cavalor Baltic Summer Cup 2016”
korraldamiseks Ruila külas Ruila ratsakeskuses 14.–17.07.2016
kell 8.00–20.00 ja MTÜ-le Sporditeenindus ratsaspordivõistluse “Noorhobuste tšempionaat”
korraldamiseks Ruila külas Ruila ratsakeskuses 23.–24.07.2016
kell 9.00–21.00.
• Seati hooldus ühele sügava
puudega isikule ja määrati talle
hooldaja ning hooldajale toetus.
• Keelduti ühele isikule sotsiaaltoetuse maksmisest.
• Nõustuti järgmiste maaüksuste riigi omandisse jätmisega
ja määrati maaüksustele koha-aadress ning sihtotstarve:
Ruila küla Kernu metskond 125,
Kabila küla Kernu metskond
126, Kibuna küla Kernu metskond 128.

• Määrati teenindusmaa järgmistele teedele: Kaasiku küla
Ladaaia tee, Kaasiku küla Indaste-Karuste tee, Laitse küla Sarapuu tee, Laitse küla Meelise
tee.
• Kinnitada järgmiste maaüksuste maksustamishinna aktid: Kaasiku küla Ladaaia tee,
Kaasiku küla Indaste-Karuste
tee, Laitse küla Sarapuu tee,
Laitse küla Meelise tee.
• Anti võimalus maaüksuse
koha-aadressiga Harju maakond, Kernu vald, Kaasiku küla,
Ellerheina AÜ 16, pindalaga 918
m2, sihtotstarbega elamumaa
100% ostueesõigusega erastamiseks.
• Anti projekteerimistingimused aiamaja laiendamiseks
üksikelamuks aadressil Laitse
küla Fantaasia AÜ 6 ja üksikelamu projekteerimiseks aadressil
Kaasiku küla, Vahtra AÜ 30.
• Kooskõlastati puuraugu
asukoht aadressidel Laitse küla
Soo AÜ 13, Kohatu küla Hundi
ja Kibuna küla Porri AÜ 56.
• Tunnistati kehtetuks Kernu
vallavalitsuse 05.04.2005 korraldus nr 123 “Ehitusloa väljastamine” ning anti ehitusluba
aiamaja laiendamiseks üksikelamuks aadressil Harju maakond,
Kernu vald, Kaasiku küla, Ladaaia AÜ 9 (katastritunnus
29703:045:0003).
• Otsustati maksta toetust
MTÜ-le Muusika Külaselts
700,00 eurot Kernu valla 2016.
aasta eelarvest avaliku ürituse
“Kernu valla küladepäev” korraldamiseks.
1. AUGUST

• Algatati volikogu otsuse
“Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks” eelnõu.
• Otsustati maksta erakorralist toetust ühele taotlejale
104,80 eurot.
• Otsustati tasuda ühe sügava puudega lapse erakooli õppemaks 2015/2016 õppeaastal
438,00 eurot kuus (12 kuud).
• Anti projekteerimistingimused:
> abihoone projekti koostamiseks Allika külas Allika maaüksusel,
> Huawei aktiivkapi ja valguskaabli projekti koostamiseks
Laitse külas Kastani tee ja Kastani tee 2 maaüksustel,
> üksikelamu projekti koostamiseks Muusika külas Männi
maaüksusel,
> üksikelamu projekti koostamiseks Allika külas Kuusiku
maaüksusel,
> 0,4 kV maakaabelliini ja 0,4
kV liitumiskilbi projekti koostamiseks Kirikla külas Ojaveere,
11220 Kernu-Kohila tee ja Keldima maaüksustel.
• Anti ehitusload puurkaevu
rajamiseks Kabila külas Leili
maaüksusel ja puurkaevu rajamiseks Kibuna külas Nepi AÜ 32
krundil.
• Anti kooskõlastus puurkaevu asukohale Laitse külas Kase
AÜ 2 krundil.
• Anti osaühingule Haiko
Teenused nõusolek vee erikasutuseks taotluses toodud tingimustel.

Vallo Kõrgesaar hindab
rahulikku maaelu
Keilast pärit mees on ehitanud unistuste kodu Kernu valda.

Fotod: Andres Tohver

~ Elektrikuks õppinud Vallo
teenib igapäevast leiba puutööga. Energiline mees ei kavatse
niipea käsi rüppe lasta, kuigi
pension on auga välja teenitud.
2. juulil nimelt sai ta 63.
“Olen sünnilt Keila poiss.
Käisin seal põhikoolis,” meenutab Vallo möödunud aegu. Seejärel lõpetas ta Tallinnas kutsekeskkooli elektriku erialal, ehkki lapsepõlveunistus oli saada
tornkraana juhiks.
“Siin tuli sõjavägi. Minu sõjaväes oleku koht paneb paljusid muigama. Ma olen Vene aja
mees. Keegi ütleb, et ta oli Vladivastokis, keegi oli Moskvas.
Mina isiklikult elasin Keilas ja
sõjaväes ma olin Keila-Joal, nii
et mul oli kodust sõjaväkke
üheksa kilomeetrit,” naerab Vallo.
“Ma arvan, et selles osas oli
mingisugune sõjaväe poliitika.
Keilas oli suur õhtutõrjeväeosa.
Meil oli seal kogu aeg üks kümme Eesti poissi, kes tuli, kes läks.
Mingit kontingenti eestlasi hoiti seal võib-olla selleks, et see
kaugelt tulnud venelane saaks
ka suhelda kohaliku elanikuga,”
arvab Vallo.
Õnnelikult abielusadamasse
Sõjaväest naasmise järel Vallo
abiellus Heliniga, kes on temast
aasta noorem. “Ma olin oma Heliniga juba enne sõjaväkke minekut aastaid tuttav. Tema vanavanemate kodu oligi see koht
siin,” ütleb Vallo Võssa talu silmas pidades.
Võssal elanud Helini vanaisa
oli August Rüütel, vanaema
Pauliine Rüütel. Helini onupoeg
Raido Rüütel, keda teatakse nii
tubli rallisõitja kui vabamüürlaste endise Eesti suurmeistrina, on praegu Kõrgesaarte naabriks. Teiseks naabriks on Raido
õde Kaili.
Vallo on ise ka natuke rallit
proovinud, nimelt vastlarallit
veoautodega GAZ-51. Sellega
sõideti nelisada kilomeetrit maha. “Pärast tehti distantsi lühemaks, sest see oli nendele autodele juba suhteliselt tappev,”
meenutab Vallo.
Võssale ei kolinud Kõrgesaared siiski mitte kohe. Abiellumise järel elas Vallo Heliniga Tallinnas naise vanematele kuulunud majas. Edasi koliti Vallo vanemate majja Keilas, kus noorpaaril oli oma tuba.
Vallo proovis pool aastat kätt
taksojuhina Tallinnas, siis läks
tööle Harju EPT-sse, kus töötas
jutti viisteist aastat. EPT kaudu
tuli korter Sauele.
Ehkki Vallo elas naise ja lastega Sauel, oli ta suvel alati perega Võssal. Võssa talusse lõi
1955. aastal välk sisse ja see põles maha. Saun jäi aga alles ja
see oli elumajaks ümber kohandatud.
Kutsumuseks kujunes puidutöö
Võssal pidas Vallo kaheksaküm-

Vallo tegeleb igapäevaselt puidutööga, Helin on raamatupidaja.

Vallole ja Helinile kuulub Võssa talu maadest 7 hektarit, millele nad on
loonud kena kodu

nendatel kanu ja parte. “Oli
mingi hetk, kus meil siin õue
peal oli tuhat kana,” meenutab
Vallo. “Mulle on eluaeg maaelu
ja maatöö meeldinud, aga päris
kolhoosnikku minust siiski ei
ole kahjuks või õnneks saanud.”
Tibude hankimine kevadel ei
olnud lihtne, sest üle Eesti oli
korraga palju tahtjaid. “Me käisime suisa Leningradi oblastist
tibusid toomas,” räägib Vallo.
Venemaal pandi tibud pappkarpide sees kaubiku tüüpi moskvitši, n-ö pirukamoskvitši, ja
toodi Eestisse. Sügisel sai täiskasvanud kanu kombinaati
müües linnu eest 5–6 rubla.
Üheksakümnendate alguses
lammutasid Kõrgesaared Võssa
sauna, et ehitada midagi kapitaalsemat. “Selle ehitamine po-

le veel tänase päevani lõppenud,” muigab Vallo. Kümne aasta eest koliti siiski Sauelt alaliselt Võssale, sest uus elumaja oli
enam-vähem kõlbulik.
Praegu on Võssa elumajas
ruutmeetreid 240 ringis. Maja
köetakse viie kaminahjuga, põranda all on osaliselt elektriküte. Fibo plokist seinu katab
seestpoolt kips, väljast soojustus, tuuletõkke plaat ja kivivooder. Osa sellest on Vallo enda
kätega tehtud, osa töömeeste
abiga.
Igapäevase leiva annab Vallole viimased paarkümmend
aastat puidust kaubaaluste, pakendite ja kastide tegemine. Selleks oli mehel esialgu Arbalett
OÜ, praegu Eketor OÜ. Enne
masu töötas tema käe all kuni

kümme inimest, praegu aetakse asjad joonde paari-kolme mehega.
Kunagi õpitud elektriku amet
ei ole siiski mööda külgi maha
jooksnud. “See kulus oma majapidamises ja igal pool pärast
ära. Ma tänagi ühendan elektrimootori ära, kui vaja,” ütleb Vallo.
Abikaasa Helin on müüjatööd teinud, aga töötanud ka
raamatupidajana. Neist üks kellele ta raamatupidamist teeb, on
Vallo. Vallol ja Helinil on kaks
tublit last. Tütar Helen (39) töötab maaeluministeeriumis, poeg
Handro (34) peab oma väikefirmat.
Valdade ühinemist ei poolda
2002. aastal kandideeris Vallo
Res Publica ridades Saue linnavolikokku, aga jäi ühe kohaga
välja. “Mingitel asjaoludel üks
inimene läks ära ja siis ma olin
asendusliige.”
Kernu vallavolikokku kandideeris Vallo 2005. ja 2009. aastal vallavanem Enn Karu valimisliidus Koostöö ja oli kahe valimistsükli jooksul vallavalitsuse liige. 2013. aastal kandideeris Vallo Kernus IRL-i nimekirjas ja on praegu vallavolikogu
liige.
“Minu arvates on Kernu valla juhtimine väga hästi sujunud,” ütleb Vallo. “See meeskond on nii kaua aega siin püsinud, selle valla loomise algusest
peale. Need inimesed olid juba
ennem siin kõik kohalikud ja
eluga kursis.”
“Härra Karu isiklikult on üks
selle Eesti Vabariigi vähestest
vallavanematest, kes on nii
kaua, kui seda valda on olnud,
vallavanema ametit pidanud.
Inimene on panustanud sellesse valda pool oma elu. Ta hommikul vara sõidab ringi, vaatab,
kas on teed korras, kus on mida
vaja teha. Sa võid talle südaöösel helistada, Enn, näed, niisugune probleem on, teeme midagi selle heaks. Ikka super mees,”
kiidab Vallo.
Kuidas suhtub Vallo aga haldusreformi? “IRL-i liikmena on
seda minul rumal välja öelda,
aga väike pessimismijupp jääb
sellest ühinemisest siiski sisse.
Me oleme omadega siin ilusti
välja tulnud. Meil ei ole palju raha ja võimalusi, sest rahvast on
vähe, aga on õnnestunud igasuguseid projekte hästi kirjutada,
Ruila kooli ja Kirsiaia lasteaeda
ehitada,” räägib Vallo.
“Ei kujuta ette, mis siin nii
hullult paremaks saab minna
selle ühinemise taustal. Ajalooliselt võttes, kui need vallad tehti, siis ju kõik targad mehed
plaksutasid käsi, et nüüd on jube tore, et meil on jälle omavalitsused pisikesed, kõik teenused on inimesel käe-jala juures,
et see on kõige parem,” jääb Vallo skeptiliseks.
| Andres Tohver
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Vallavolikogu istungitel
16. JUUNI 2016

• Kinnitati Kernu valla 2015.
aasta majandusaasta aruanne
(otsus nr 36).
• Otsustati jätkata Kibuna
küla aianduskooperatiivide 16–
36 maa-ala planeerimisprojekti ja Laitse puhkeala planeerimisprojekti ning iga üksiku
aianduskooperatiivi hoonestusprojekti (loetelu lisatud otsusele) elluviimist nendega antud
ehitusõiguse osas, kusjuures
vallavalitsusel on põhjendatud
juhtudel õigus otsustada teisiti.
Krundijaotuse osas planeerimisprojektide ja hoonestusprojektide elluviimist ei jätkata (otsus
nr 37).
• Muudeti Kernu valla jäätmehoolduseeskirja (määrus nr
8).
• Määrati katastriüksuse, koha-aadressiga Harju maakond,
Kernu vald, Kaasiku küla, Truubi (tunnus 29703:001:0126),
pindalaga 8199 m2, sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%
(otsus nr 38).
• Otsustati taotleda keskkonnaministrilt Kernu valla Haiba
külas asuva Riisipere tee 1 maaüksuse, ligikaudse pindalaga
6812 m2 ja Riisipere tee 1a maaüksuse, ligikaudse pindalaga
1,88 ha, andmist Kernu valla
munitsipaalomandisse (otsus nr
39).
• Otsustati taotleda keskkonnaministrilt Kernu valla Haiba

külas asuva Kuusetuka maaüksuse, ligikaudse pindalaga 1,96
ha, andmist Kernu valla munitsipaalomandisse (otsus nr 40).
• Otsustati taotleda Harju
maavanemalt Kernu valla Kibuna külas asuva maaüksuse Vaestemaja, ligikaudse pindalaga
2000 m2, andmist Kernu valla
munitsipaalomandisse (otsus nr
42).
• Otsustati taotleda keskkonnaministrilt Kernu valla Kaasiku
külas asuva Vahtra tiik maaüksuse, ligikaudse pindalaga 6032
m2, andmist Kernu valla munitsipaalomandisse veekogude
maana (006; V) 20% ja sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa
(017; Üm) 80% (otsus nr 41).
• Otsustati taotleda Harju
maavanemalt Kernu valla Haiba külas asuva maaüksuse Haiba haljasala 1, ligikaudse, pindalaga 1,54 ha, sihtotstarbega
sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav
maa (017; Üm) 100%, Haiba haljasala 2, ligikaudse pindalaga
6268 m2, sihtotstarbega sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav
maa (017; Üm) 100% ja Riisipere tee 14, ligikaudse pindalaga
278 m2, sihtotstarbega riigikaitsemaa (009; R) 100%, andmist
Kernu valla munitsipaalomandisse (otsus nr 43).
• Otsustati taotleda keskkonnaministrilt Kernu valla Kohatu külas asuvate maaüksuse:
Väike tiik, Suur tiik, Kivi tiik ja

Allika andmist Kernu valla munitsipaalomandisse (otsus nr
44).
• Esimesel lugemisel oli määruse “Soojamajanduse arengukava kinnitamine” eelnõu (eelnõu nr 56).
• Otsustati võõrandada Kernu vallale Kohatu külas kuuluva Koolitoa-Metsa kinnistu (registriosa 11026402, katastritunnus 29701:005:0145) avalikul
enampakkumisel, alghind
10 000,00 eurot. Vardi Erametsaseltsi (registrikood 80163688,
aadress Varbola küla, Märjamaa
vald, 78203 Raplamaa) volitati
tegutsema Kernu valla esindajana Koolitoa-Metsa kinnistu
müügi korraldamisel ning valla
nõustamisel müügiprotsessis.
Lepingutasu moodustab 2%
enampakkumisel kujunenud
müügihinnast. Vardi Erametsaseltsil kui enampakkumise korraldajal on õigus enampakkumise nurjumisel alandada alghinda, kuid korraga mitte enam
kui 1000,00 euro võrra.
Heaks kiideti Vardi Erametsaseltsi poolt esitatud esinduslepingu projekt ja volitati
Kernu vallavalitsust nimetatud
lepingut sõlmima (otsus nr
45).
• Otsustati jagada Kernu vallale kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr
9007502 sisse kantud Kirsiaia
kinnistu:

1. Kastani tee 1 kinnistuks
(katastritunnus 29701:001:0399,
sihtotstarve elamumaa, pindala
5092 m2),
2. Kirsiaia tee 1 kinnistuks
(katastritunnus 29701:001:0407,
sihtotstarve elamumaa, pindala
4042 m2),
3. Kirsiaia tee 3 kinnistuks
(katastritunnus 29701:001:0408,
sihtotstarve elamumaa, pindala
2775 m2),
4. Kirsiaia tee 5 kinnistuks
(katastritunnus 29701:001:0409,
sihtotstarve elamumaa, pindala
2466 m2),
5. Kirsiaia tee 7 kinnistuks
(katastritunnus 29701:001:0411,
sihtotstarve elamumaa, pindala
2642 m2),
6. Kirsiaia tee 7a kinnistuks
(katastritunnus 29701:001:0412,
sihtotstarve elamumaa, pindala
3181 m2),
7. Kirsiaia kinnistuks, mille
koosseisus on järgmised katastriüksused:
7.1. Kirsiaia (katastritunnus
29701:001:0174, sihtotstarve
maatulundusmaa, pindala 2,05
ha),
7.2. Kastani tee 3 (katastritunnus 29701:001:0401, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
maa, pindala 11 444 m2),
7.3. Kastani tee 5 (katastritunnus 29701:001:0403, sihtotstarve ärimaa, pindala 3086
m2),
7.4. Kastani tee 12 (katastri-

tunnus 29701:001:0404, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
maa, pindala 7280 m2),
7.5. Kastani tee (katastritunnus 29701:001:0405, sihtotstarve transpordimaa, pindala 5598
m2),
7.6. Kirsiaia tee (katastritunnus 29701:001:0406, sihtotstarve transpordimaa, pindala 3407
m2),
7.7. Lossi tee 6c (katastritunnus 29701:001:0413, sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala
1607 m2),
7.8. Lossi kergliiklustee lõik
1 (katastritunnus 29701:001:
0414, sihtotstarve transpordimaa, pindala 626 m2),
7.9. Lossi kergliiklustee lõik
3 (katastritunnus 29701:001:
0415, sihtotstarve transpordimaa, pindala 715 m2),
7.10. Kirsiaia tee 7b (katastritunnus 29701:001:0416, sihtotstarve tootmismaa, pindala 60
m2).
Müüa jagamise teel moodustuvad kinnistud otsustuskorras
järgmistelt:
1. Kastani tee 1 kinnistu (katastritunnus 29701:001:0399,
sihtotstarve elamumaa, pindala
5092 m2) vähemalt hinnaga
32 000,00 eurot,
2. Kirsiaia tee 1 kinnistu (katastritunnus 29701:001:0407,
sihtotstarve elamumaa, pindala
4042 m2) vähemalt hinnaga
23 000,00 eurot,

3. Kirsiaia tee 3 kinnistu (katastritunnus 29701:001:0408,
sihtotstarve elamumaa, pindala
2775 m2) vähemalt hinnaga
21 000,00 eurot,
4. Kirsiaia tee 5 kinnistu (katastritunnus 29701:001:0409,
sihtotstarve elamumaa, pindala
2466 m2) vähemalt hinnaga
18 000 eurot,
5. Kirsiaia tee 7 kinnistu (katastritunnus 29701:001:0411,
sihtotstarve elamumaa, pindala
2642 m2) vähemalt hinnaga
20 000,00 eurot,
6. Kirsiaia tee 7a kinnistu
(katastritunnus 29701:001:0412,
sihtotstarve elamumaa, pindala
3181 m2) vähemalt hinnaga
20 000,00 (otsus nr 46).
• Kuulati politsei infot turvakaamerate paigaldamisest, arutati Haiba lasteaias “Riisikas”
sõimerühma avamise võimalusi ning Ruila põhikoolile arvutiklassi tarbeks ruumi leidmisest Ruila raamatukogus.
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 16.06.2016 istungi protokollist nr 7.
Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik
tutvuda Kernu valla veebilehel
dokumendiregistris ja vallakantseleis.
Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas
avaldamist, kui määruses ei ole
sätestatud teisiti.

Kernu vallas alustab uus haldusspetsialist, Koit Vare, asjalik ja huumorisoonega mees
Foto: erakogu

~ Kernu vallas on juba kaks
kuud töötanud uus haldusspetsialist Koit Vare (46). Tallinna
Tehnikaülikooli lõpetanud mees
on teismelise tütre isa, aga muidu vaba ja vallaline.
Vastne haldusspetsialist on
varasemalt töötanud kergetööstusettevõtte kommertsdirektorina, õppinud riigivalitsemist
Rootsi Kuningriiigis, olnud maavalitsuse regionaalse arengu
peaspetsialist, töötanud pangaduses ja kindlustuses regionaalsetes struktuurides, juhtinud ja
viinud ellu europrojekte.
Vare on ka hallanud haljastust, parke, teid, tänavaid, turgu, kalmistuid, randasid, mänguväljakuid, kinnisvara, korterelamuid, tänavavalgustust, sotsiaal- ja munitsipaalkortereid
jne. Ta on aastaid viinud läbi ligi 200 korteriomanike üldkoosolekut aastas, samuti viinud ellu kümneid korterelamute renoveerimise projekte nii Kredexi
toetusega kui ilma.
Kuidas vastne haldusspetsialist end ise kirjeldada sooviks?
Koit Vare iseenda kohta
Oskan süüa teha ja ka koristada. Naudin maaelu ja igapäevaselt hoian korras oma majapidamist. Olles aktiivne inimene
tegelen sajaviiekümne asjaga
korraga. Olen OÜ Canis Kindlustus juhatuse liige, mis tegeleb erinevate äriliste projektidega.
Olen sõitnud läbi oma auto
roolis enamuse Euroopast. Olen
näinud polaarööd. Külastanud

Koit Vare on hoolimata lühikesest ajast end juba kurssi viinud nii vallavalitsuse kui lasteaialaste tegemistega.

Aafrikat ja Kagu-Aasiat. Venemaal ja endise NSVL-i vabariikides olen palju viibinud.
Oskan purjetada. Olen mänginud nii korv- kui jalgpalli. Te-

gelenud kergejõustikuga. Mängin enda lõbuks tennist. Mängin vahel ka malet.
Kandideerisin Kernu valla
haldusspetsialisti kohale, olles

kinnisvara haldustegevusest eemal ligi aasta ja tundsin, et pean
oma kutsealase professionaalsuse säilitamiseks valdkonnaga
tegelema tõsisemalt kuni seni.
Olin varem viinud Haapsalu
Linnamajanduse AS-i kuue aastaga Eesti parimaks kinnisvara
haldus- ja hooldusettevõtteks
“Äripäeva TOP-i” andmetel.
Kandideerisin valla haldusspetsialist ametikohale läbi interneti, teadmata, mis mind täpsemalt ees ootab. Olen nüüd ligi kaks kuud ametis olnud ja
mulle meeldib meie vald.
Kõik, kellega olen tööalaselt
kokku puutunud on suurepärased inimesed, kes teevad oma
tööd südamega. Alates koolitädidest ja lõpetades kooli direktoritega. Jõudu Teile selles töös.
Eriti tahaks tända Holgerit
lasteaiast “Riisikas” ja Kennethit
lastekodust, kes olid “mehed”,
kes näitasid mulle kiiresti koha
kätte.
Vallavalitsuse kolleegid on
mind igaskülgselt toetanud,
täpselt nagu valla tööpakkumise kuulutuses oli lubatud. Aitähh selle eest! Olen parteitu.
Minust kindlasti poliitikut ei
saa. Ma lihtsalt ei suuda minna
kompromissidele, mis on poliitikute elus oluline. Pean olulisemaks väärtusi, mis on mulle
tähtsad.
Mulle meeldivad inimesed,
kes teevad oma tööd fanatismist. Vaadake meie valla spordi-, kutuurilist- või mingit muud
tegevust. Olen moraalselt toetanud meie tantsivaid naisi, kes

valmistusid Märjamaa Folgiks.
Tublid olete!
Spordijuht pani mind kaugust hüppama koos tubli tüdrukuga lasteaiast. Tütarlaps tegi
mind oma jutuga 15 aastat nooremaks. Mina, vana paks, kes
pole ligi 10 aastat tõsisemalt
spordiga tegelenud, ilus kompliment. Aitäh selle eest! Peale
seda ei olnud mul vana spordimehena isegi “võimalust” Sind
võita. Loodan, et suutsin Sind
tiivustada vallale au toomises
suurtel võistlustel Vändras. Tubli oled!
On olemas üks fantastiline
vend, kes on mind aidanud, nii
staadionil vesivarustuse taastamisel kui ka lasteaia muruniiduki remontimisel ning muudegi murede lahendamisel ja kellele ma olen võlgu. See võtab
aega, sest ma pole suutnud seniajani selgeks teha Sinu eelistusi. Aga ma olen sõnapidaja
mees. Võtku see aega kui palju
tahes. Tänan Sind Sinu abivalmiduse eest!
Pean enda kohuseks hoida
korras meie valla kinnisvara alates koolidest ja lõpetades vallamajaga. Kinnisvara korrashoid
on suur koostöö erinevate inimeste vahel. Mida parem koostöö, seda parem ka tulemus. Tänan neid koolitädisid, kasvatajaid, koristajaid, koolidirektoreid ja muid asjapulki, kes on
kannatanud minu lolle küsimusi seoses kinnistute korrashoiu
teemaga.
Luban, et kui mul asjad selgemad siis jääb ka neid küsimu-

si vähemaks.
Tänaseks oleme suutnud
koostöös Haibas teha korda lasteaia panduse ja parkla. Käimas
on Ruila kooli WC ja keemiaklassi renoveerimine. Kernu põhikoolis uuendame küttesüsteemi ja valgustuse saab kergliiklustee Haibast. Rahvamaja Haibas saab kaasaegse elektrisüsteemi. Lastekodu viiakse üle
pelletiküttele. Kindlasti on veel
palju väiksemaid ja suuremaid
projekte, mille käigus suudame
oma valla kinnisvara seisukorda parandada. Usun, et minagi
olen oma väikese panuse nende elluviimisesse juba andnud.
Mida Koit Vare veel teab?
Minu jaoks on hüdrofoorid joogivee süsteemides rõhu tasakaalustamiseks. Paisupaagid küttesüsteemides tekkiva paisumise
kompenseerimiseks.
Samuti tean, et arveldusarve
ja arvelduskonto on sarnased
mõisted. Minu jaoks on arve
maksmiseks ja konto raamatupidamiseks.
Mõni peab mind idioodiks,
aga suudab sellegi poolest mulle parema ja vasaku poole selgeks õpetada. Idioot on raskeima astme nõrgamõistuslik, kelle vaimne tase ei tõuse kõrgemale mõneaastase lapse omast.
Ise soovitaksin kasutada mõistet imbetsill.
Nõrgamõistuslikke on võimalik õpetada ja treenida, idioote on võimalik ainult treenida
ning imbetsillide puhul pole
võimalik kumbki.
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Külade päev Muusikas
~ Järjekorras üheksas Kernu
valla külade päev toimus sel
aastal 23. juulil Muusikas. Sagimine külaplatsil algas juba
hommikul kell 10.00, kui avastardi sai autoorienteerumine,
kus osales kokku 13 võistkonda.
Kõige kiiremini läbisid raja
“Lubjakad”, kellel kulus selleks
59 minutit. Neile järgnes 1.35ga naiskond “Metsanurga maod”
ja kolmandaks sõitis ennast
võistkond “Külakurnajad” ajaga
1.42.
Kell 16.00 kogunes vallarahvas Muusika küla kiigeplatsile,
kus lapsi ootas Pipi koos poniga ja suuri tervitas õhtujuhi rollis olev Küla Karla. Nii nagu eelnevatel aastatel, toimus ka sel
korral külade vaheline teatevõistlus, kus mõõdeti nii rammu kui ka osavust. Lisaks said
mehed jõudu katsuda kahe puidust meisterdatud õllekasti
hoidmises ja naised ühe siidrikasti hoidmises. Meestest oli tugevaim Marko Sakkeus, naistest
pidas kõige kauem vastu Ave
Okspuu.
Veski Mati küpsetiste võistlusest võttis osa 10 küpsetist,
soolaste kategoorias võitis Kaiti Kirsipuu kodujuustu pirukas
ning magusas võidutses Adeele
Aljaste šokolaadikook. Parimaid
küpsetajaid tänas Veski Mati
oma toodetega. Lisaks küpsetistele pakkus kehakinnitust ja
joogipoolist Cateserv OÜ, kelle
maitsvad söögid täitsid lõhnaga kogu küla ning meelitasid
enda juurde nii noored kui vanad. Õhtu kõige magusamate

Foto: Villi Hunt

Fotod: erakogu

Mitmikud jäätist nautimas

Laitses kohtusid mitmikke
kasvatavad pered
Hobuseraua viskamine.

suutäite eest hoolitses Maarika
Leht, kes pakkus erinevaid komme, suhkruvatti ja popcorni.
Lastealas toimus terve õhtu
jooksul väga vilgas tegevus, millel hoidis silma peal Pipi. Kõigil
oli võimalus sõita poniga, lasta
enda näole maalida erinevaid
tegelasi, joonistada, värvida
ning visata võidu veepomme.
Meelelahutuse eest hoolitsesid Ääsmäelt tulnud line-tantsutrupp, kes panid kõigil jala
tatsuma ja julgemad ka kaasa
tantsima. Lõbusate lugudega
hoidis terve õhtu tuju üleval
hiidlane Küla Karla, kes muuhulgas tegi mandrirahvale meeleoluka ülevaate elust Eesti
saartel.

Kui kõik olid välja teenitud
auhinnad kätte saanud, oli aeg
lavale astuda Mait ja Mikko Maltisel, kes meelitasid kaasahaaravate lauludega tanstima linetantsijad ning esimesed julged
tantsupaarid.
MTÜ Muusika Külaselts tänab külade päeva sponsoreid –
Veski Mati, Kadarbiku ja
Balsnack, Hobuteenused OÜ.
Suurimad tänud abi eest külade päeva ettevalmistus töödel
– Liivia Veermäe, Virve Abiram,
Ulvi Salutee, Toomas Kirsipuu,
Rein Sildvee, Rein Villo, Olev
Salutee, Margus Veski, Anti
Tappo ja Andres Pitk.
Lastealal tegutsesid: Raili
Kann, Raili Sarapuu, Berbel Lätt,

Siim ja Ivar.
Täname kõiki, kes meile külla tulid ning selle päeva meeldejäävaks tegid.
Kellel on huvi näha külade
päevast pilte, siis seda saab teha aadressil www.facebook.com/
muusika2016. Seal on ülevaade
fotodest, mille autoriteks on
Rain Poogen ja Janne Pärn.
Kohtume järgmisel aastal
kümnendal ja viimasel Kernu
valla külade päeval, mille korraldamise õiguse andsime Kernu vallavalitsusele!
| Sille Salutee

Mait ja Mikko Maltis meelitasid kaasahaaravate lugudega.

Huvilised said poniga ratsutada.

Veski Mati küpsetiste võistluse
tulemused.

~ Laupäeval, 13. augustil toimus LaitseRallyPargis viies
üle-Eestiline mitmike kokkutulek. Läbi vihmasaju saabusid
liiklusalaseid teadmisi ammutama rekordilised 130 perekonda, kus kasvamas kaksikud ja
kolmikud koos õdede-vendadega.
“Juubelisünnipäev tõestas, et
ilm ei takista ühe vahva perepäeva toimumist,” tõdes üks
kokkutuleku korraldajatest,
Kadri Talva-Ots.
“Tegime mitteametlikku ajalugu – nii suurt mitmike kogunemist seni Eestis toimunud ei
ole, seni on osalejaid olnud alla
60.”
Lastele aitasid liiklusteemat
tutvustada nii vastav koolitus
kui liiklus- ja noorsoopolitseinikud, kes näitasid politseiautot ja oma töövahendeid. Üllatuskülalised Lottemaalt tulid
lastega mängima ja olid fortuunaks suurel loosimisel. Lapsed
lustisid Mängudemajas ja Liikluslinnakus, vanemad said omavahel mitmike kasvatamise nippe ja kogemusi vahetada. Ühiselt kaeti ka traditsiooniline

piknikulaud ning mahutati end
suurele grupipildile.
“Täname kõiki sponsoreid,
Hooandja projekti toetajaid ja
häid inimesi, kes nõu ja jõuga
prognoositust oluliselt suuremale kokkutulekule appi tulid,”
ütleb Mirjam Treiel korraldustiimist. “Tänu teie abile saime
korraldada ühe tõeliselt meeldejääva päeva, mille suurimaks
tänuks on laste säravad silmad.”
Mitmike kokkutulekut korraldavad õhinapõhiselt kaksikute emad, kel kodus kasvamas
keskmisele mitmikeperele kohaselt kolm last. Kokkutuleku
idee kasvas välja 2012. aastal
loodud Facebooki grupist Mitmikud, kus kaksikuid ja kolmikuid kasvatavad pered omavahel suhtlevad.
Kaks kõige esimest kokkutulekut aastatel 2012 ja 2013 toimusid Nurmenuku puhkekeskuses Pärnumaal, 2014 LaitseRallyParkis ja 2015 Haapsalus Iloni Imedemaal.
Mullu oli Eestis 13 680 sünnitust. 225 juhul sündisid kaksikud ja ühel juhul ka kolmikud.
| Kadri Talva-Ots
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20 aastat Laitses mõisaomanikena
Sulo ja Marju Muldia pakatavad endiselt energiast.
~ Sulo Muldia (58) ostis Laitse
mõisa 1996. aastal. Mõisas on
proovitud nii hotelli kui restorani, remonditud abihooneid
korteriteks, tehtud koostööd
graniitvillaga. Kõige selle juures
on toeks tarmukas abikaasa
Marju (45).
“Enne sõda oli Muldia küla
Leningradi lähedal. Mu vanaisa
oli kunagi selle külavanem,” selgitab Sulo Muldia on eksootilisena kõlava nime tausta. Tema
isa oli pärit Karjalast, ema ingerisoomlane.
“Isa sõdis Soome armees. Siis
ta saadeti Siberisse. Ema tuli
Eestisse teda ootama. Jõudis ära
oodata,” meenutab Sulo, kes
sündis 1958. aasta. Eestlannast
abikaasa Marju on Sulost 13
aastat noorem.
Uus elu Laitsest
Enne Laitsesse tulekut elasid
Sulo ja Marju Tallinnas Kaupmehe tänaval viietoalises korteris. Raha teeniti reklaamiagentuuri AB Muldia kaudu.
Nõukogude ajal kasutati Laitse loss raadiojaama teenindushoonena, kus olid korterid, punanurk, söökla, arstipunkt ja
postkontor. Neist postkontor pidas vastu kõige kauem – 1993.
aastani. Siis seisis mõis kolm
aastat täiesti tühjana, kuni saabusid Muldiad ja käed külge
lõid.

Sulo ja Marju Muldia Laitse mõisa terrassil.

Kes korralikult
sööb ja napsutab, võib jääda
Laitsesse ööbima.
“See oli kas 250 000 või 500
000 krooni. Ümmargune summa oli,” jääb Sulo Laitse mõisa
ostuhinna suhtes kõhklevaks.
“Alguses me sõlmisime kasutusvalduslepingu mõneks aastaks,”
lisab Marju.
Kuidas aga remontida
1500-ruutmeetrist mõisa peahoonet? “Me kõigepealt renoveerisime endale selles elamise.
Ega me ei teadnud, mis me siin
peale hakkame. Teadmine tuli
alles paar aastat hiljem,” räägib
Sulo.
“Siin pool teed on 2 hektarit
ja teisel pool teed on 3,” ütleb
Sulo mõisa krundi suuruse kohta.
Restoran ja külalistemaja
2000. aasta suvel avasid Muldiad
Laitse lossis restoraniosa, mis
hakkas tegutsema aastaringselt.
Restoran pidas vastu 2014. aasta sügiseni. Mis oli sulgemise
põhjus?
“Me käivitasime Nõmmel
restorani Elsa,” ütleb Sulo. “Elsas on kahe saali peale kokku
75–80 kohta,” lisab Marju. See
annab tööd 6–8 inimesele.
Tänavu 28. juunil avasid
Muldiad taas Laitse mõisa restorani. “Me lootsime, et me leiame kellegi teise operaatori, aga
meil ei tekkinud head sidet ja
siis me mõtlesime, et teeme ikkagi ise lahti uksed,” seletab

Fotod: Andres Tohver

Laitse mõisas on kokku 8 külalistetuba 18 voodikohaga

1892. aastal valminud Laitse mõisa peahoone on üks neogooti stiili parimaid näiteid Eestis

Marju.
Mõisa restoranis töötab praegu paar inimest. Muldiad otsivad personali juurde. Restorani
saalis on 20 kohta, terrassil veel
20.
Pidude tarbeks võib kasutada ka saale, mis võimaldab cateringi kaudu korraga toitlustada kasvõi sadat külalist.
Korraliku kolmekäigulise lõuna saab Laitse mõisa restoranis
kätte 25 euroga, millele lisanduvad jookide hinnad. Joogikaardilt hakkab silma 80 erinevat valikut, sealhulgas lossiproua kohvi, mida tehakse
apelsinimaitselise Cointreau
likööriga.
Võimalusel kasutatakse kodumaist toorainet. “Sellist suurt
ja udupeent kunsti me ei tee,”
ütleb Marju. Restorani klientidena näeb ta 35+ inimesi, kellest neljandik on välismaalased.

Laitse nimele reklaami, siis me
mõlemad saame selle võrra ka
rohkem kliente. Me täiendame
üksteist,” arvab Marju.

“Me ei kindlad, et me oleme
aastaringselt avatud restoranina. Küll aga kindlasti tegeleme
aastaringselt ürituste korraldamisega – seminarid, koolitused,
peod, pulmad, ristsed,” väidab
Marju.
Kolme aasta eest valmis ja
pühitseti sisse Laitse mõisa kabel. “Seal on toimunud nii jumalateenistusi kui pulmasid kui
laste ristimisi kui mälestusteenistusi,” räägib Marju. Osad abiellujad on Laitsesse tulnud lausa Peterburist või Moskvast.
Kes korralikult sööb ja napsutab, võib jääda Laitsesse ööbima, sest mõisa 8 külalistetoas
on kokku 18 voodikohta. Vajadusel saab kasutada lisavoodeid.
Naabruses tegutsevat Tauno
Kangro graniitvillat Muldiad
konkurendiks ei pea. “Ma arvan,
et me toetame üksteist väga
hästi. Kui me mõlemad teeme

Jätkata või mitte?
Mõisaomanikuna vastupidamine ei ole sugugi lihtne ja seda
mitte üksnes heitliku restoraniäri tõttu. “Pankadega on see
paha asi, et pangad reeglina
mõisale kui sellisele laenu ei anna. Väide on neil kogu aeg olnud see, et mõis kui selline ei
ole likviidne,” kurdab Sulo.
Samas möönab Sulo, et sai
siiski pangalaenu, kui renoveeris Laitse mõisa aida korterelamuks.
Aidahoones valmisid kaheksa korterit vahetult enne masu
ehk 2008. aastal. Paar aastat varem ehitati korterid ka mõisa
moonakatemajja.
Kas Laitse mõisa peahoonest

saaks samuti teha kortermaja?
“Tõenäoliselt muidugi,” arvab
Sulo. “Siin meil on korterid,” lisab Marju, kuid ta häälest on
tunda, et peahoone tervikuna
kortermajaks muutmine naisele siiski ei meeldiks.
Peahoonet on Muldiad juba
müüa üritanud. “Tuleb hea pakkumine, muidugi müün,” arvab
Sulo. Nii on Laitse loss protaalis Sotheby’s Reality müügis olnud 2,5 miljoni euroga.
Neli korda odavamalt – kõigest 634 000 euroga pani aga
Laitse mõisa müüki aprillis 2014
kohtutäitur ja pankrotihaldur
Elin Vilippus. Toona õnnestus
Muldiatel alandavat odavmüüki vältida.
Rahaasjadega on kimpus ka
Muldiate tuntud naabrid. Märtsis 2015 pani kohtutäitur Urmas
Tärno 613 550 eurose alghinnaga sundmüüki Tauno Kangro

kuulsa graniitvilla. Kangrol õnnestus võlausaldajatega kokkuleppele jõuda ja sundmüük jäi
ära.
Praegu on müügis Laitse lossi naabruses paiknev 1035-ruutmeetrine raadiojaama endine
hoone koos 50 hektari maaga,
mille eest tahetakse 500 000 eurot. See kuulub võlgades siplevale piimaärimees Oliver Kruudale.
Sulol on Marjuga üks ühine
laps ja lisaks kolm esimesest
abielust. Kas keegi neist soovib
tulevikus Laitses mõisaomanikuks hakata? “Ei, vist ei taha. Nii
palju on nad ikka tarkust saanud. Ei korda vanemate vigu,”
muigab Sulo.
Sulo vanemad lapsed tegelevad IT alaga, noorim ehk pesamuna pole veel gümnaasiumisse jõudnud.
| Andres Tohver
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Kernu kooli kroonika kirjutab: XIII
1934/35 õppeaasta
Koolitöö algas I klassis 17. septembril, teistes klassides 1. oktoobril. Õpilasi oli I klassis 14,
II klassis 14, III klassis 21, IV
klassis 14, V klassis 15 ja VI
klassis 5 õpilast. Kokku oli õpilasi 83.
I–II klassi juhatajaks oli Josefine Kuntler, III–IV klassi juhatajaks oli Olga Kroon, V–VI
klassi juhatajaks oli Richard Bibikov.
Kooli hoolekogusse valiti lastevanemate poolt Mart Silronlich ja Anna Kleeberg, vallavolikogu poolt Jaan Paum ja
Eduard Traublum, õppejõudude
hulgast Richard Bibikov ja Josefine Kuntler.
Õppenõukogu koosseis kujunes järgmiseks: koolijuhataja
Richard Bibikov, õpetaja Olga
Kroon, õpetaja Josefine Kuntler,
lastevanemate esindaja Anton
Abram, hoolekogu esindaja Anna Kleeberg.
Avaldatud algkooliseaduse
muutmise dekreedi (RT.45) ja
avaldatud algkooli tunnikavade
määrusega (RT.43-1935, RT.641934,552) jäeti võõrkeele küsimus kooliülalpidajate otsustada, kusjuures algatus anti hoolekogudele. Kernu algkooli hoolekogu, arvestades sellega, et
ühtluskooli põhimõte võõrkeele tundide arvuga alg- ja keskkoolis kaotatud oli (algkoolis 3
ja keskkoolis 5 nädalatundi)
ning keskkooli astujatel algkooli lõpetajatel niikuinii tuleb
võõrkeeles oma teadmisi täiendada, otsustas võõrkeelt tunnikavast välja jätta. Kernu vallavolikogu aga otsustas tunnikavva võõrkeelena võtta vene keele (Hasomini Koolivalitsuse 9.
juuni rngr.nr 3639 järele oli lubatud võõrkeelena õpetada inglise, prantsuse, saksa või vene
keelt). Hilisema 27. septembri
korraldusega Hasomini Koolivalitsus jättis vene keele õppekavva võtmata. Õppenõukogu
otsusega võeti võõrkeeleks saksa keel. Kernu vallavalitsus ja
vallavolikogu nimetatud võõrkeele küsimust teist korda arutusele ei võtnud.
Lastevanemate koosolekul
25. novembril 1934 lastevanemad otsustasid esineda Kernu
vallavalitsusele palvega, et kooli juurde saaks asutatud internaat. Koolijuhataja poolt oli juba varem vallavalitsuse ja Maakoolivalitsuse tähelepanu juhitud sellele, et avaldatud algkooliseaduse §27 järele peab Kernu
algkoolis olema internaat. Kernu vallavalitsusel ei õnnestunud internaadiruume leida.
21. detsembril kell 4 pärastlõunal korraldati koolis jõulupuu, kus õpilased esinesid vastavate ettekannetega. Jõulukõnega esines praost K. Thomson.
Jõulupuu korraldamiseks oli valla poolt määratud 22.50 krooni,
mille eest kooli hoolekogu muretses õpilastele maiustusi.
22. märtsil 1935 kinnitati
Harjumaa I piirkonna koolinõuniku poolt Kernu algkooli kooliaia plaan ja eelarve. Plaani valmistas K. Suurmann. Plaani ko-

Foto: Ülo Russak

Kernu põhikool.

haselt istutasid õpilased 16.
mail 1935 aia põhjapoolsele küljele kuuse elusaia pikkusega 125
meetrit. Eelmisel õppeaastal istutati sirelid (arvult 17) koolimaja idapoolsete akende alla
kahes reas, 1 niinepuu maantee
äärde ja 1 saar metsa ääre.
5.–6. klassi õpilaste poolt rajati metsa alla üks vabaõhuklass.
Koolinõunik külastas kooli 20.
märtsil, viibis 3.–4. ja 5.–6. klasside matemaatika ja 5.–6. klasside loodusõpetuse tundides.
VI klassi lõpetasid 29. mail
1935 Nelli-Renate Luthverk,
Herbert Hunt, Erich-Ralf Limperk ja Arnold Piksarv, kuna
Harry Traublumile määrati õppeülesanne emakeeles.
Harju Maakoolivalitsuse
poolt korraldati 2. juunil laulu-mängupäev, missugune aga
ebaõnnestus külma ja vihmase
ilma tõttu. Laulu-mängupäev
lükati edasi 16. juuniks 1935.
Kernu algkool võttis nimetatud
päevadest osa.
2. juunil 27 laulja-võimleja ja
2 õpetajaga, 16. juunil 18 laulja-võimlejaga ja 2 õpetajaga.
Harjumaa koolide laulumängupäeva laulud ja võimlemised
kanti ette ka koolipeol 26. mail
1935. Tulu saadi 56.37 krooni.
12. mail 1935 korraldas kool
emakeelepäeva, millest võtsid
osa umbes 100 inimest. Kõneles
Richard Bibikov. Kool lõppes 29.
mail 1935.
Raamatuaasta puhul korraldas RA Kernu komitee, kuhu
kuulusid härrad K. Plumann, J.
Tahk, Richard Bibikov, A. Rosenthal, Johannes Luthverk ja
preili H. Israel. Kernu koolimajas 15. septembril 1935 RA juubeliaktuse ning sama toimkonna ja isamaaliidu Kernu osakonna ühisel ettevõttel 27. oktoobril 1935 “Rahvusliku päeva” ja
“RA kontsertballi”, kus kõneles
propagandajuht härra Oidermaa, esinesid solistidena preili

H. Israel (laul), N. Luthverk
(laul), preili M. Kerbe (klaver) ja
härra Johannes Luthverk (orel).
Osavõtmine RA aktusest, Rahvuslikust päevast ja RA kontsertballist oli elav. RA kontsertballi puhastulu 13.00 krooni annetati Kernu algkoolile ja kohalikule raamatukogule.
Josefine Kuntler meenutab
Asusin Kernu algkooli k/t õppejõuna 1932. aasta sügisel. 1933.
aasta sügisel valis vallavolikogu
mu määraliseks õppejõuks. Et
aga 1933/34. õppeaastaga lõppes ka mu praktikaaeg (olin tookord õpetajaameti kandidaat),
siis registreeris Harjumaa Koolivalitsus mu ametist lahti.
1934/35. õppeaastal määrati
mind jälle Kernu algkooli, seekord määralise õppejõuna.
Olen sündinud 22. veebruaril 1905 Tallinnas. Õppisin Tallinnas. Lõpetasin Tallinna Linna II Tütarlaste Gümnaasiumi.
Peale selle jätkasin õpingut (2
aastat) Tartu Ülikooli filosoofia
teaduskonnas, millise õpingu
olin sunnitud aga katkestama
majanduslikel põhjustel. Hiljem
astusin ma Tallinna Pedagoogiumi, mille lõpetasin 1932. aasta kevadel. Kohe peale Pedagoogiumi lõpetamist asusin Kernu
algkooli. Nüüd olen olnud siin
juba kolm aastat. Neljanda aasta alul s.o. 20. novembril 1935
lahkun ametist omal palvel.
Põhjuseks abiellumine. Minu järeltulijale soovin õnne, edu ja
hääd läbisaamist lastega, kes
käesoleval aastal eriti armsad.
1935/36. õppeaasta
Koolitöö algas I klassis 16. septembril, teistes klassides 26.
septembril 1935 ning lõppes
kõigis klassides 29. mail 1936.
Õpilasi oli koolis 88.
I–II klasside juhatajaks oli
Josefine Kuntler kuni 20. novembrini 1935 ja Leida Kuur-

mann-Karilaid kuni kooliaasta
lõpuni. III–IV klasside juhatajaks oli Olvi Kroon, V–VI klasside juhatajaks oli Riivo Talgre.
Kooli hoolekogu liikmed olid:
esimees Mart Vainu (lastevanemate esindaja), esimehe abi
Jaan Puhm (vallavalitsuse esindaja), laekur Eduard Traublum
(vallavalitsuse esindaja), sekretär Olvi Kroon (õpetaja), Anna
Pootsmann (lastevanemate
esindaja), Riivo Talgre (koolijuhataja). Õppenõukogu liikmeteks olid: Riivo Talgre (koolijuhataja), Olvi Kroon (õpetaja), 1.
augustist 20. novembrini 1935
Josefine Kuntler (õpetaja), 20
novembrist 1935 kuni 1. augustini 1936 Leida Karilaid (õpetaja), Eduard Bürger (lastevanemate esindaja) ja Anna Pootsmann (hoolekogu esindaja).
Kool korraldas 11. detsembril 1935 raamatute rändnäituse,
20. detsembril.1935 jõulupuu, 8.
veebruaril 1936 koolipeo, 10.

mail 1936 emadepäeva, 24. mail
1936 koolipeo.
Lastevanemate koosolekuid
peeti kaks: 22. septembril 1935
ja 16. veebruaril 1936. Hoolekogu koosolekuid oli 14 ja õppenõukogu koosolekuid 7.
Kooli külastasid 2. oktoobril
1935. koolinõunik J. Johanson ja
Harju Maakoolivalitsuse juhataja S. Leidtorp ja 10. detsembril 1935. koolinõunik J. Johanson.
VI klassi kursuse lõpetasid 10
õpilast: Oskar Kulderknup, Arved Reintamm, Hardo Keltjärv,
Rosete Kraas, Maida Illopmägi,
Erna Ruus, Asta Vainu, Marianne Valdsnep, Hilda Kreek ja Selma Pauklin.
V–VI klasside väljaandel ilmus 2 seinakirja, III–IV klasside väljaandel ilmus üks seinakiri. Laste korratu koolisaatmise eest trahviti hoolekogu poolt
J. Kruusi 2 korda kokku 1.30
krooni ja A. Kruusi 1 kord 50
Foto: erakogu

Kernu kooli kroonikat on usinalt sirvinud Liis Aasamaa, et mõnusaid
koolimeenutusi kolmekümnendatest kaasaegse lugejani tuua.

senti
Koolile annetati: RA Kernu
komitee poolt 16.22 krooni, August Jürgeni poolt 5 krooni.
24. mail 1936 korraldatud
peo puhastulu arvel korraldati
V–VI klasside õpilastele ekskursioon Viljandisse 13.–15. juunil
1936. Ekskursioonist võtsid osa
12 õpilast ja 2 õpetajat – Olvi
Kroon ja Riivo Talgre.
Kooliaias kaevati hekikraavi
ja täideti põllult toodud mullaga 108 meetrit 27.20 krooni
väärtuses, lõhuti ja koristati
raudkive 9.40 krooni väärtuses,
asutati kivitaimla, ehitati 160
meetrit tara 150 krooni väärtuses, väetati 12,5 a. 8.50 krooni
väärtuses, külvati muru 96 m²
ja tasandati teehöövliga 24 a.
mänguplatsi.
1936/37. õppeaasta
Õpetaja Leida Karilaidi asemele määrati Harju Maakoolivalitsuse poolt Erich Altmäe üheks
aastaks. Koolitöö algas I klassis
14. septembril, teistes klassides
24. septembril ja lõppes kõigis
klassides 29. mail 1937.
Kooltöö katkestati 21. jaanuarist kuni 1. veebruarini 1937
levinenud sarlaki haiguse pärast. Haigestus 11 õpilast ja koolijuhataja tütar Heli Talgre. Viimane suri 4. aprillil 1937 sarlakihaigusest tingitud südamepõletikku.
Õpilasi oli: I klassis 6 poissi
ja 9 tüdrukut: kokku 15 õpilast;
II klassis 12 poissi ja 6 tüdrukut:
kokku 18 õpilast; III klassis 7
poissi ja 5 tüdrukut: kokku 12
õpilast; IV klassis 6 poissi ja 11
tüdrukut: kokku 17 õpilast; V
klassis 14 poissi ja 8 tüdrukut:
kokku 22 õpilast; VI klassis 4
tüdrukut: kokku 4 õpil. Kokku
oli koolis 88 õpilast.
I–II klasside juhatajaks oli
Olvi Kroon, III–IV klasside juhatajaks oli Erich Altmäe, V–VI
klasside juhatajaks oli Riivo
Talgre. Kooli hoolekogu liikmeteks olid: esimees Eduard Hunt
(lastevanemate esindaja), laekur Eduard Traublum (vallavalitsuse esindaja), kirjatoimetaja
Erich Altmäe (õpetaja), esimehe abi Marie Jansen (lastevanemate esindaja), Jaan Puhm (vallavalitsuse esindaja), Riivo Talgre ( koolijuhataja). Õppenõukogu liikmeteks olid: esimees Riivo Talgre (koolijuhataja), kirjatoimetaja Olvi Kroon (õpetaja),
Erich Altmäe (õpetaja), Jaan
Puhm (hoolekogu esindaja), Anna Ristikmäe (lastevanemate
esindaja).
Kool korraldas:
1) koolipeo 1. juunil.1937.
2) kutsehariduspäeva 29. novembril 1936. Kõnelesid koolijuhataja Riivo Talgre, Hageri
täiend.kooli õpetaja K. Tõnnis
ja Nissi täienduskooli õpetaja
Tiki. Esinesid ettekannetega
S.-L Kernu segakoor, õpilaste
laulukoor ja K.T Kernu rühma
liikmed.
3) emadepäeva 9. mail 1937.
4) kooli jõulupuu 19.dets.
1936.
| Kroonikat sirvis Liis
Aasamaa, liisaasa@gmail.com
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Kernulased võistlesid Vändras Eesti valdade
suvemängudel
Foto: Õie Kuusk

~ Vändras 2.–3. juulil toimunud
vabariigi valdade suvemängudel saavutas Kernu vald hinnatava üheksanda koha.
10 paremat:
1. Rae
2. Tartu
3. Suure-Jaani
4. Vinni
5. Ülenurme
6. Kiili
7. Väike-Maarja
8. Viljandi
9. Kernu
10. Saarde

245 p
219 p
215 p
210 p
2017 p
206 p
205 p
202 p
201 p
201 p

Mälumäng:
Võistkondlikult saavutasid
parima neljanda koha mälumängurid. Võistkonna moodustasid meie parimad mälumängurid – Anne Ehala, Arvo Kraam,
Ivar Ruiso, Aivar Tikenberg ja
Lea Rulli.
1. Ülenurme
53 p
2. Paikuse
52 p
3. Kadrina
51 p
4. Kernu
48 p
5. Jõgeva
44 p
6. Saku
40 p
Kergejõustikus kõrge VI koht
Kergejõustikus läks arvesse 20
paremat individuaal tulemust ja
parim teatejooks. Meie võistkonna parimateks olid seekord
vaieldamatult õrnema soo esindajad.
Vabariigi meistrid:
Kairi Lääne vet. I grupp

Üldarvestuses saavutas Kernu vald hinnatava üheksanda koha.

100 m 14.69
Enge Edovald vet. I grupp
1500 m 6.06.91
II kohad
Moonika Mürk vet. I grupp
100 m 15.06
Kairi Lääne vet. I grupp
kaugus 4.33
Martin Petoffer, Kuldar Paju,

Andre Simovart ja Kristjan
Krimberg mehed
4x100 m teatejooks 48.08
Rainer Virve vet. I grupp
800 m 2.19.38
III kohad
Moonika Mürk vet. I grupp
kaugus 4.30
Enge Edovald vet. I grupp

400 m 1.16.43
Kuldar Paju mehed
odavise 47.18
Võistkondliku VI koha saavutamiseks andsid oma panuse
veel Madis Loorents, Arvo
Soosalu, Rainer Kukk, Mirje
Tombak, Gerli Karol, Ester Leiten Kukk, Ketlin Liiv.
Kergejõustikus olid tublid ka

naabrid Saue 10. ja Nissi 13.
Vallajuhtide võistluses saavutasime seitsmenda koha
punktid. Meid esindas volikogu
esimees Kuldar Paju.
Orienteerumises meile kaheksas koht ja individuaalsest
hinnatav III koht naiste 45 klassis Anneli Aasalt.
Mehed 55 grupis Arvo

Soosalu 11. ja Tiit Ploompuu 22.
Mehed Mattis Alliksoo 17.
Naised Helen Alliksoo 13.
Jalgrattakrossis olime samuti esindatud ja võistkondlikult
13. koht.
Meie parimad:
M 50 klass 4. Vahur Fuks
N 35 klass 7. Katrin Pihlakas
M 40 klass 10. Rainer Kukk
Mehed 18. Mattis Alliksoo ja
24. Janar Laanemets.
Petankis läks seekord tagasihoidlikult, Puudu jäi sportlikust
õnnest. Võistkond esines koosseisus Karin Lähker, Lauri Kaasik, Armo Aas. Võistkondlikult
19. koht.
Meeste võrkpallis viimaste
aegade parim üheksas koht.
Meeskond mängis koosseisus
Kuldar Paju, Rasmus Bahovski,
Arp Jersmann, Andre Simovart,
Kristjan Krimberg, Marti Petoffer ja Rainer Kukk. Meie terasmees Rainer esines Vändras koguni kolmel erineval spordialal.
Võrkpallinaiskond mängis
koosseisus Reili Rande, Isabel
Kaerpõld, Moonika Mürk, Enge
Edovald, Mirje Tombak, Ketlin
Liiv, Ester Leiten Kukk. Ajaliselt
pikema mängu mängisid naabrid Kernu ja Nissi. Haarava heitluse kallutasid enda kasuks lõpuks Kernu mängijad. Võit 2:1
ja üheksas koht. Suurimad tänud võistlejaile ja Kernu valla
juhtkonnale, kes toetab sportlikke eluviise.
| Kaljo Põldaru, spordijuht
Fotod: Riina Lotamõis ja Merike Lepik

Tantsumemmesid kimbutas Jõgeval vihmane ilm, mistõttu tuli proovis kanda vihmakeepe.

Puhkehetkedel koguti jõudu väljakul pikutades.

Kernu tantsumemmede sisukas hooaeg
~ Kernu tantsumemmedel on
olnud töine ja sisukas hooaeg.
Veel kunagi varem pole olnud
vaja selgeks õppida korraga nii
palju tantse. Tahtsime ju saada
Jõgeva Naiste II tantsupeole.
Kui kõik teised rahvatantsurühmade liigid pääsesid peole ilma
konkursita, siis vanaemade rühmadel tuli siiski läbida tihe sõel.
Meil see õnnestus ja pingutamine oli seda väärt.
Tantsupidu oli meeleolukas.

Saime nii vihma kui päikest. Esimesel proovipäeval oli ilm ilus
kuid teisel päeval üsna külm ja
vihmane.
Kogu Jõgeva kaubandus osteti kiiresti kõigest soojendavast
ja vihma eest kaitsvast (kindad-sokid, mütsid, kummikud,
kalossid, keebid, kilest prügikotid jne) tühjaks. Meie majutus
oli aga kohe esinemisväljaku
kõrval ja saime pauside ajal ennast soojendada ning lausa pi-

kutada.
Pikkade proovipäevade õhtutel olid lustlikud simmanid,
kus vähemalt osa meist rõõmsalt kaasa lõi.
Etendust “Mehelugu” esitati
päeva jooksul kolmel korral.
Nende toimumise ajaks oli ilm
taas päikseline ja meie etteasted läksid hästi.
Pärast viimast etendust pakkus Ivo Linna, kes oli selle sündmuse patroon ja üks vaheteks-

tide lugeja, oma sünnipäeva puhul kõigile tantsijatele ja pealtvaatajatele torti.
Selle tantsupeo tegi meeldejäävaks veel üks oluline asi. Nimelt olid tantsumemmede vanad pluusid juba väga viledad
ning sellel peol kandsime oma
äsja valminud ilusaid uusi tantsupluuse.
Ühele vanale pluusile aga
õmblesime oma nime ja kasutame seda nüüd tantsurühma li-

puna.
Enne Jõgeva tantsupidu
jõudsime külastada veel Nissi
Rooside tantsurühma sünnipäeva ja käia Arukülas Harju maakonna põlvkondade peol “Hoia
ja hooli”.
Toredaks hooaja lõpetamise
traditsiooniks on saanud esinemine Märjamaa folgi peakontserdil. Nii ka sel aastal. Ilus oli
olla ühises piduliste summas,
kus lisaks eesti tantsijatele-laul-

jatele olid kaasa löömas rahvatantsijad Lätist, Soomest ja
Kreekast, noorte klarnetiorkester Fääri saartelt ja vaieldamatu rahva lemmik – Peterburi laste tsirkus.
Täname Kernu valda, kelle
toel saime käia kevadel tantsulaagris, et tantse, kodustest toimetustest kaugemal, segamatult lihvida.
| Marju Teekivi, tantsurühma
juhendaja
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JK Kernu Kadakas võitleb
~ Jalgpallis alustati sügisringi
mängudega ja JK Kernu Kadakas
on kahes esimeses kohtumises
kaotanud. Läänema JK Haapsalule alistati 0:2 ja Pakri SK
Alexelale 0:1. Ees ootavad väga
otsustavad kohtumised Lasnamäe FC Ajax II ga, FC Zenit Tallinnaga, Kärdla LM-ga ja FC Lellega.
Ohus on kolmandasse liigasse püsima jäämine.
Paremini on läinud karika-

võistlustel Eesti karikas. Võidetud on Rasmus Värki JK 2:1 ja
Vastseliina FC Tannem 5:3 ja
seda lisaajal. Karikavõistlustel
on jõutud 32 parema hulka. Ootame uut loosimist! III Liigas on
meil järgmised kodumängud:
25.08 18.30 Lihula JK-ga
01.09 18.30 FC Zenit'iga
17.09 12.00 Pärnu JK Poseidoniga
01.10 14.00 FC Lellega
Tule ja võta lapsed kaasa.
Foto: Andres Tohver

Dina Ellermann ja võistlushobune Landy’s Akvarellil.

Ruilas võistlesid
ratsasportlased kuuest riigist
Rio olümpianormi ei ole täitnud ükski eesti ratsutaja.
~ 14.–17. juulil korraldati Kernu vallas Ruilas teistkordselt
Cavalor Baltic Summer Cup,
millest võttis osa sportlasi Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest,
Soomest ja Rootsist.
Eelmisel aastal peeti Cavalor
Baltic Summer Cup rahvusliku
võistlusena. “See aasta me korraldame rahvusvahelist võistlust, kus me oleme rahvusvahelise alaliidu kalendris,” selgitab
võistluse direktor Martten Kaldvee.
14.–17. juulil panid Ruilas
end proovile ratsutajad Eestist,
Lätist, Leedust, Valgevenest,
Soomest ja Rootsist. Tippsportlasi koos harrastajatega astus
võistlustulle ligi 200, kellest natuke üle poole olid Eestist. Võisteldi enam kui 230 hobusel.
Võistluse ettevalmistamine
algas juba eelmise aasta sügisel.
Koos vabatahtlikega osales korraldustöös 50–60 inimest. “Ainuüksi platsimeeskond koosneb
30 inimesest,” ütleb Kaldvee.
Ellermann tuli teiseks
Võistluspäevad kestsid varahommikust hilisõhtuni, olles
kuni 14 tundi pikad. Koolisõidus
õnnestus korraldada ka maailmakarika etapp. “Takistussõidus me jäime natuke hiljaks registreerimisega,” tunnistab
Kaldvee.
“Siin on sportlastel võimalus
täita EM-i ja MM-i normatiive,
kui nad oma protsendipunkti
ära täidavad,” räägib Kaldvee.
Normatiivi täitmiseks peab olema kohal viienda tärni ehk
olümpiakvalifikatsiooni kohtunik. Selleks toodi Saksamaalt
Ruilasse Katrina Wüst.

~ TEAVE
RUILA RATSAKESKUS
• Kaasaegsele ratsaspordile
pandi Ruilas alus 1979. aastal,
kui toonane Haiba kolhoos eraldas selleks sobiva talli.
• Praegu omab Ruila ratsakeskust Marti Hääl. Ratsaklubile
kuulub 54 hektarit maad. Hooneid on kokku 10, hobuseid 70
ringis, kellega igapäevaselt tegeleb kuus töötajat.
• Keskust on arendatud nii Hääle rahade kui PRIA toetustega.
Rahvusvaheliste võistluste korraldamiseni Ruilas jõuti seitse
aastat tagasi.
• Miks ikkagi ei jõutud Rio
olümpiale? “Ilmselt jääb hobuste taha kinni. Sponsorid ja omanikud ei ole nii rikkad, et osta nii
võimsaid hobuseid,” arvab Ruilas 37 aastat hobuseid hooldanud Eha Kirsipuu.
• Kirsipuu loodab, et Ruila ratsakeskus saab tulevikus uue tribüüni, korrastatakse väike maneež ning rekonstrueeritakse
tallid. See maksab miljoneid eurosid.

Dina Ellermann (35) on Eesti parim koolisõitja, kes resideerub Eestis. Eestlannast ema ja
iraaklasest isa tütrena Bagdadis
sündinud Dina alustas ratsaspordiga 24 aasta eest.
“Parimad tulemused on tulnud viimastel aastatel – osalemine maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel,”
räägib Dina, kes hakkas Grand
Prix tasemel sõitma alles 2013.
Dina harjutab hobusega kuus
korda nädalas, pühapäev on tavaliselt puhkepäev. Dina ratsutab 13-aastasel Landy’s Akvarellil. “Tema on Eesti sporthobune, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi nimekirjas. Ta on

Fotod: Andres Tohver

Töömehed silda remontimas.

Vasalemma jõel
remonditakse silda
~ Silla remont Kernu vallas Ruila küla läbival Vasalemma jõel
algas 13. juunil 2016. Vastavalt
graafikule on plaanis see lõpetada 22. novembril.
“Ruila silla ümberehituse
käigus lammutatakse ja eemaldatakse kattekihid koos olemasoleva tekiplaadiga ja taladega
ning ehitatakse välja uus raudbetoon kaarsild,” selgitab teedeinsener Urmas Koks.
“Kaldasambad ehitatakse
osaliselt ümber, paigaldatakse
uusi piirdeid. Teostatakse 50
meetri ulatuses mõlemast silla

otsast pealesõiduplaatide ümberehitus koos olemasoleva katendi konstruktsiooni väljavahetusega,” täpsustab Koks.
“Remondi eesmärk on sõidumugavuse tõstmine, tagada silla turvaline ületamisvõimalus
jalakäijatele ning rajatisele järgnevaks 50 aastaks remondivaba
ekspluatatsiooni,” lisab Koks.
Remondi maksumus on 201
280 eurot koos käibemaksuga.
Remonti finantseeritakse riigieelarvest. Töövõtja on Bildex
Grupp OÜ. Omanikujärelvalvet
teostab P. P. Ehitusjärelvalve OÜ.

HEAKi uudised
Martten Kaldvee ja Eha Kirsipuu.
nagu inetu pardipoeg, kes sirgus ilusaks luigeks.”
Ruilas koolisõidu maailmakarika etapil tuli Dina Ellermann Landy’s Akvarelliga
71,225 protsendiga teiseks. See
on Dina isiklik rekord. Koolisõidu võitis Valgevenet esindav
Hanna Karasiova (32), kelle tulemuseks hobusel Arlekino oli
73,225 protsenti.
Olümpiale ei minda
Prantsusmaal Nice’is resideeruv
Grete Püvi-Barake (34) Cavalor
Baltic Summer Cupist osa ei
võtnud. “Ühe võistluse pärast
tihti ei sõideta. Hobustega reisimine on väga vaevarikas. Et

Prantsusmaalt siia saada, see
võtab 48 tundi koos peatustega
ja hobused vajavad taastumiseks
ka veel aega,” väidab Kaldvee.
Grete on üritanud hobusel
Talent olümpianormi täita, aga
kahe nädala pärast algavatele
Rio mängudele ükski Eesti ratsasportlane võistlema kahjuks
ei pääse. Lootus püsib, et 2020.
aasta Tokyo olümpiamängudeks
keegi siiski kvalifitseerub.
Kõik nii optimistlikud ei ole.
“Urmas Raag ütles, et enne lendab eestlane kuule, kui olümpiamängudele hobusega läheb,”
meenutab Kaldvee tuntud Eesti meesratsutaja repliiki.
| Andres Tohver

~ Aasta küla konkursile esitatavaid ankeete ootab Kodukant
Harjumaa 10. septembrini
e-postile kkharjumaa@gmail.
com. Harjumaa mentorklubi ettevõtjatele toimub SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
eestvedamisel septembrist 2016
veebruarini 2017. Kandideerida
saab 31. augustini.
• 12. septembril projektikirjutamise koolitus. Osalustasu 25
eurot. Vajalik eelnev registreerimine.
• 14. september kohaliku
omaalgatuse programmi ja kogukondliku turvalisuse 2016.
aasta maakondliku toetusvooru
infopäev Omavalitsusmajas (Sirge 2). Vajalik eelregistreerumine.
• 23. septembril gmaili koolitus. Osalustasu 65 eurot. Vajalik eelnev registreerumine. Koolitaja: Asko Uri (KehaMeeleKool)

• 30. september Google kalendri koolitus. Osalustasu 65
eurot. Vajalik eelnev registreerumine. Koolitaja: Asko Uri (KehaMeeleKool)
• 3. oktoober HEAKi kogemuste õpituba. Teema täpsustub augusti jooksul.
• 5. oktoobril toimub järjekordne õppevisiit vabaühendustele. Seekord oleme välja valinud Tallinnas tegutsevad sotsiaalvaldkonna organisatsioonid. Täpne info järgmises uudiskirjas.
• 7. oktoober Google Drive
dokumendihalduse ja Google
Docs vabavara koolitus. Osalustasu 85 eurot. Vajalik eelnev registreerumine. Koolitaja: Asko
Uri (KehaMeeleKool)
• 4. novemberAlustavate
MTÜde seminar. Osalustasu 5
eurot. Vajalik eelnev registreerimine.
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Seente ja marjade korjamine ning
looduses liikumine ohutumaks!
~ Metsad on täitunud seentest
ja marjadest ning usin otsija
saab üsna hõlpsa vaevaga omale kõhutäie jao kokku korjatud
ning jääb üle ka talvevarude
moodustamiseks. Koos seeneliste ning marjuliste saabumisega metsa on aga igal aastal ka
võimalik lugeda eksinud inimestest keda siis taga otsitakse. Eeltoodud näitest on saanud inspiratsiooni ju Eesti filmitööstuski, vändates humoorika loo
Seenelkäik.
Kui aga tulla nüüd kunsti ja
draama juurest argipäevasemate stsenaariumite juurde, siis
ilmselt nii mõnigi lugeja on
leidnud end metsas olukorrast,
kus auto asukoht on pisut selgusetu ja transpordivahendi
leidmiseks tuleb veidi ringi tiirutada. Sama sagedased on ka
mälestused kaaslastest, keda
metsas tuleb hõikumismetoodikaga tagasi õigele rajale suunata. Omamoodi on need vahejuhtumid ju isegi romantilised,
kuid ilmselt paljud meist jätaks
need meeleldi vahele ning elaks
mugavat ja turvalist elu.
Nutitelefonide omanikud on
saanud end aidata senimaani ka
erinevate kaardi- ja GPS rakendustega nagu näiteks Google
maps, Waze jms kuid neil ei
pruugi olla peal kõiki metsateid.
Mitte kõik neist ei võimalda
märkida maha oma auto asukohta ja mitte ükski neist ei si-

salda võimalust jälgida oma
kaaslaste liikumist metsas.
Kuna loodus kaua tühja kohta ei salli, on siinkohal kõigile
looduses liikujaile abiks Eestimaine nutitelefoni äpp LiveTeam, mis lisaks auto asukoha
märkimisele ja kaaslaste jälgimisele võimaldab salvestada ära
ka enese jaoks paremad seeneja marjakohad ning soovi korral
neid ka perekonna liikmete või
sõpradele jagada. Lisaks on hea
nüüd ka vanaemale pista tasku
nutitelefon, näiteks enda vana,
mida enam ise ei kasuta aga mis
on muus osas täiesti töökorras.
Nutitelefoni abil saab vanaema
ise tagasi omade juurde või vähemalt on teda väga lihtne leida, kuna täpne asukoht ja kogu
senine liikumine on kõik kenasti näha aluskaardil. Lisaks Google'i kaartidele saab aluskaardina kasutada muu hulgas Eesti
topokaarti, kus on peal kõik
kraavid , elektriliinid või värsket
Eesti aerofotot koos kinnistu
piiride ja nimedega. Siis on kohe ka teada, kas ollakse oma
marja- ja seenekorjamisega kellegi eramaal või riigimetsas. Elu
mugavaks ja turvaliseks tegevat
LiveTeam äppi saab iga huviline tasuta alla laadida Google
Play poest.
LiveTeam äpi arendajaks on
Huntloc, ettevõte, mis sündis 3
aastat tagasi jahimeestest ja
IT-taustaga inimestest sõprus-

Aitan müüa/vahetada/
üürile anda Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 5682 7044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Tõmmis LiveTeami äppist.

konna ettevõtmisel. Ühine eesmärk oli toona muuta jahilkäik
turvalisemaks ja lihtsamaks.
2014 aasta Ajujahil saavutas
meeskond oma ideega auhinnalise II koha ning on ka hiljem
leidnud äramärkimist omas
valdkonnas. Platvorm on jahimeeste poolt hästi vastu võetud
ja lisaks Eestile levinud ka Baltikumi, Venemaale ja Kesk-Euroopa riikidesse. Kuna huvi loodusesliikumise vastu oli kõrge
ka kõigil teistel, siis loodi uus
rakendus nimega LiveTeam.
Tee sinagi oma looduses liikumine ohutumaks ja lihtsamaks LiveTeam äpi abil.
LiveTeam äpi tasuta allalaadimiseks mine Google Play poodi ning trüki otsingusse LiveTeam.
| Erki Tammleht

Silmade kontroll ja
prillide müük
Kernu vallamajas Haibas
16. septembril kell 10.00.
• Silmade kontroll
maksab 15 eurot.
• Prillitellijale on kontroll 8 eurot.
• Lastele 10 eurot,
prillide tellimisel 5 eurot.
Info ja etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Kernu mõisa
esialgse planeeringulahenduse
avalik arutelu
Kernu vallavolikogu 19.06.2014
otsusega nr 23 “Kernu mõisa
detailplaneeringu algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine” algatati Kernu mõisa detailplaneering. Planeeringualasse kuuluvad Kohatu külas
asuvad Kernu hooldekodu
maaüksus (katastritunnus
29701:006:0780, 21,91 ha,
ühiskondlike ehitiste maa) ja
Pähklimäe maaüksus (katastritunnus 29701:005:0010, 38,89
ha, maatulundusmaa).
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on olemasolevate
kinnistute jagamine, maa sihtotstarvete muutmine, tehnovõrkude vajaduse ja asukoha
määramine, liiklusskeemi väljatöötamine, ehitusõiguse
andmine ja hoonestusalade
määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimine,
kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine:
1) olemasolevatesse Kernu
mõisa hoonetesse seminari-,
büroo- ja majutusruumide
ning söögikoha rajamine;
2) Pähklimäe kinnistule väikelennuvälja ja selle teenindamiseks vajalike hoonete rajamine;
3) detailplaneeringuga muudetakse Kernu valla üldplaneeringut. Kui hetkel on Kernu
hooldekodu kinnistu juhtfunktsiooniks üldplaneeringus reserveeritud ühiskondlike ehitiste maa (ja Pähklimäe kinnistul maatulundusmaa), siis
plaanis on moodustada kinnistutel lisaks olemasolevatele
funktsioonidele äri-, elamu(ligikaudu 30) ja transpordimaa krunte. Valminud on esialgne planeeringulahendus,
mille avalik arutelu toimub
23.08.2016 kell 17.00 Kernu
vallamajas Haiba külas.
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Töövõimet hindab juulist töötukassa
~ Tänavu 1. juulist tuleb pikaajalise tervisehäirega inimestel
minna esmakordseks töövõime
hindamiseks sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassasse.
Kel juba on kehtiv töövõimetus,
on oodatud hindamisele isikliku korduvekspertiisi tähtajal –
2016. aasta sees sotsiaalkindlustusametisse ja 1. jaanuarist 2017
juba töövõime hindamiseks töötukassasse.
Juuli algus toob töövõimesüsteemis muudatused esialgu
vaid neile inimestele, kel ei ole
varem püsivat töövõimetust tuvastatud või kellel tehti seda enne 2010. aastat. Kuue kuu jooksul enne töövõime hindamise
taotluse esitamist tuleb ära käia
oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul ning seejärel esitada taotlus töötukassale.
Töövõimet hindab inimese
esitatud taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst,
kes küsib vajadusel lisainfot ka
teistelt sama inimesega tegelenud arstidelt ja spetsialistidelt.
Seejärel teeb töövõime kohta otsuse ja maksab töövõimetoetust
töötukassa.
Praeguste töövõimetuspensionäride ja teiste püsiva töövõimetusega inimeste töövõime
hindamise aeg sõltub sellest,
millal saabub uus korduvekspertiisi tähtaeg. Kui see on juba tänavu, tuleb endiselt pöörduda
sotsiaalkindlustusametisse. Kui
tähtaeg on näiteks tuleva aasta
märtsis, tuleb pöörduda juba

töötukassasse, ning kui tähtaeg
on näiteks 2019. aasta juulis, tuleb töötukassasse pöörduda alles kolme aasta pärast.
Mis muutub uue hindamisega?
Kui hindamine on läbitud, saab
inimene töötukassalt otsuse, kas
tal on täielik, osaline või puuduv töövõime. See tähendab, et
kaovad ära harjumuspärased
protsendid.
Osalise ja puuduva töövõime
korral on inimesel pärast hindamist õigus saada töövõimetoetust. Puuduva töövõimega
inimene saab töötukassalt toetust olenemata sellest, kas ta
töötab, ei tööta või otsib tööd.
Osalise töövõimega inimeselt
oodatakse aktiivsust. See tähendab tööotsimist, töötukassa teenustel osalemist (sh koolitus,
rehabilitatsioon), töötamist, õppimist, alla 3-aastase lapse kasvatamist või puudega inimese
hooldamist.
Töövõimetoetus on 2016.
aastal puuduva töövõime korral
11,25 eurot päevas ning osalise
töövõime korral 6,41 eurot päevas. 30-päevases kuus tähendab
see vastavalt 337,5 ja 192,3 eurot. Toetuse suurus sõltub ka
sissetulekust: kui kuu sissetulek ületab 90-kordset päevamäära (2016. aastal 1012,5 eurot bruto), väheneb töövõimetoetus iga piirmäära ületava euro kohta 50 senti. See tähendab,
et toetus väheneb alles siis, kui
vähenenud töövõimega inime-

se brutopalk ületab 1012,5 eurot.
Maksusoodustuse saamine
tööandjale lihtsamaks
Lisaks eelnevale muutub lihtsamaks ka sotsiaalmaksu hüvitamine. Nimelt, riik maksab vähenenud töövõimega töötajate
eest osa sotsiaalmaksu ise ning
alates 1. juulist liigub ka see
töötukassa alla ja saab lihtsama
korralduse. Kui praegu tuleb
tööandjatel sotsiaalmaksu hüvitamise taotlus esitada iga kuu,
siis edaspidi üks kord ühe vähenenud töövõimega töötaja eest.
Sotsiaalmaksu hüvitatakse
töötaja eest, kellel on nn vana
süsteemi järgi vähemalt
40-protsendine püsiv töövõimetus ning uue süsteemi järgi osaline või puuduv töövõime. 2016.
aastal on see summa kuni
128,70 eurot kuus. Sotsiaalmaksu soodustust saavad äriühingud, mittetulundusühingud,
sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad inimeste eest,
kes töötavad nende juures töölepingu alusel.
Rohkem infot töövõimereformi kohta ning kuidas ja millal
taotleda töövõime hindamist
leiab veebiaadressilt www.töövõimereform.ee. Samalt lehelt
leiab ka kõik vajalikud viited
töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti pakutavatele teenustele.
| Arne Kailas, sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht

Tule karjäärinõustamisele!
Alates 2015. aastast on karjäärinõustamise kättesaadavus oluliselt paranenud. Kas teadsite, et nüüd on kõigil soovijatel võimalik saada Eesti Töötukassast tasuta karjäärinõustamist?
Tööelu puudutavad küsimused on
meie mõtetes iga päev. Mõned teemad
lahenevad iseenesest, kuid paljud küsimused jäävad meiega kauemaks. Kuidas olla oma töös edukam? Kas peaksin enda arendamisse panustama teadlikumalt, kuidas seda teha? Kas kasutan oma teadmisi ja oskusi maksimaalselt? Kuidas seada prioriteete ning hoida tasakaalu töö- ja eraelu vahel? Mis
saab, kui ees on koondamine või pensionile minek? Kuidas lahendada konflikti töökaaslasega? Kas ja kuidas uuendada oma CVd ja kaaskirja?
See, millised lahendused suudame
neile küsimustele leida, määrab kui rahulolevad oleme oma (töö)eluga. Alati
ei pruugi vastuste leidmine olla lihtne.
Takerdume infootsingutel või ei suuda
näha alternatiive või vastupidi oskame
mängleva kergusega kaardistada kõik
oma erinevad võimalused, kuid ei tunne end kindlalt, kui tuleb langetada otsus, mida valida. Karjäärinõustaja saab
siin abiks olla: aitab teid ära kuulates
oma olukorras selgust luua ning toetab
otsuste langetamisel ja elluviimisel. Karjäärinõustamine aitab seega luua eeldused, et inimene suudab paremini
analüüsida iseennast ja oma võimalusi
ning planeerida ja ellu viia isiklikku karjääriplaani. Karjääriplaneerimine on elu-

kestev protsess, mis ei lõpe peale seda, kui oleme sobiva õppimisvaldkonna leidnud või meeldivale ametikohale
tööle asunud.
Karjäärinõustamine ei ole vaid neile,
kes soovivad karjääriredelil kõrgemale
positsioonile edasi liikuda. Nõustamisele on oodatud erinevate töölaste küsimustega inimesed. Näiteks pikalt tööturult eemal viibinud, kes soovivad infot tööturu olukorra kohta ning võimalust analüüsida missugustele ametikohtadele kandideerida; pensionärid, kes
kaaluvad võimalusi tööturule naasta;
oma ametikohaga rahul olevad töötajad, kes soovivad analüüsida täiendõppe võimalusi jne.
Töötukassa on registreeritud töötutele karjäärinõustamist pakkunud juba
aastaid ning 2015 aasta algusest saavad nõustamisele tulla ka kõik teised
huvilised (2015. aastal lisandunud karjäärinõustamise teenus on mõeldud kõigile neile, kes ei ole töötuna või koondamisteatega tööotsijana töötukassas
registreeritud). Karjäärinõustamist pakutakse igas Eesti maakonnas, Tallinnas töötavad karjäärinõustajad Lilleküla büroos. Nõustamise läbiviimiseks on
loodud mitmed võimalused: lisaks 45
minutit kestvale näost näkku kohtumistele pakume nõustamist ka Skype või
e-kirjade vahendusel. Kohtumise kokkuleppimiseks piisab vaid telefonikõnest.
Rohkem infot ja kontaktid leiate meie
kodulehelt www.minukarjäär.ee.

Teatrisuve lõpetab
lavastus “Vanapagan”
~ R.A.A.A.M-i teatrisuve lõpetab lavastus “Vanapagan”, mis
esietendus 13. augustil Kernu
mõisa küünis.
Kokku saavad A. H. Tammsaare romaanist “Põrgupõhja
uus Vanapagan” tuntud tegelased, Eesti näitlejad ja Jakuutia
lavastaja Sergei Potapov, kelle
lavastajakäekirja teatris võrreldakse filmisaurus Quentin Tarantinoga. Vanapaganat mängib
Ivo Uukkivi, Antsu Martin Kõiv.
Jumal nähtavalt lavale ei jõua,
nagu Tammsaarelgi.
Lisaks mängivad Liisa Pulk,
Elina Reinold ja Sulev Teppart.
Lavastuse kunstnik on Ervin
Õunapuu. Soovitatav vaatajavanus 16+.
Lavastaja ja dramaturgi tahtel on maarahva lugu tõstetud
tänasesse linnastunud maailma,
kus valitseb raha-eest-ja-pärastteeme-kõike-moraal. Kuhu satub Vanapagan, tulles 21. sajandi teise kümnendi keskel põrgust maa peale õndsaks saama?
Mis maa see on? Kas Jürkal on
üldse võimalusi inimeseks jääda?
Etenduste toimumisajad:
24.08 – 19.30
13.08 – 19.30
25.08 – 19.30
14.08 – 15.00
27.08 – 19.30
17.08 – 19.30
28.08 – 15.00
18.08 – 19.30
29.08 – 19.30
20.08 – 19.30
21.08 – 15.00
Piletid müügil www.piletilevi.ee ja www.privileeg.ee.

~ ERAKUULUTUSED

Kernu mõisa küün on uus suvise mängukoht. Ainult 35 kilomeetrit Tallinnast Pärnu poole.
Tulnutele on avatud mõisa kohvik “Ludvig”.
“Vanapagan” on Jakuudi šamaanlavastaja Sergei Potapovi
juba teine pöördumine eesti
klassika poole. Eelmisel suvel
esietendus Viinistul ajatundlik
ja publikumenukas August Kitzbergi “Libahunt”.
R.A.A.A.M-il on sel suvelõpul publiku soovi mängukavva
lisatud kümme “Vannutatud
neitsite” etendust Telliskivi
Loomelinnaku kollases saalis.
“Vannutatud neitsites” mängib
eri põlvkondadest naisnäitlejate suurepärane kooslus – Ülle
Kaljuste, Kaie Mihkelson, Inga
Salurand (kõik Draamateater),
Riina Maidre, Lii Tedre ja Külli
Reinumägi. Etendused toimuvad 18. augustist kuni 30. augustini.
Veel aga esietendub 28. augustil “Agamemnon” (tööpealkiri) , mis on Raimo Passi esimene monolavastus. See on
R.A.A.A.M.i esimene esietendus
välismaa teatris , sest esietendus toimub Teheranis Tamashakhane teatris, kus 2012 toimusid “Antigone” legendaarsed
külalisetendused. Lavastaja Homayun Ghanizadeh. Eesti publik näeb lavastust novembris.
Tänavust menulavastust
“Aleksei Karenin” näeb uuesti
järgmisel suvel Tapa jaamas.

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenus, akt. Tel 504 0875
Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus,
kohaleveoga. Tel 507 9362
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan erinevaid vanavara ja retro esemeid
(tarbeklaas, kristall, portselan, raamatud,
mööbel jpm) Helistada 5344 7574,
5350 0223
Ostan kasvavat metsa ja raieõigust. Tel
522 2777
Ostan vene ratastraktorid ja haakeriistad.
Tel 5609 6431
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust nii koduaedades kui ka suurematel
aladel. Eelistatud vallad: Saku, Saue, Kiili,
Kohila, Kernu. Helista ja küsi lisa! Tel
5566 0790
Vahetada Raplamaal heas korras 1 korruse
korter talu vastu. Juurdemaksu võimalus.
Tel 527 3229

Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu
“Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha
määramine” kehtestamine
Harju maavanem kehtestas Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha
määramine” 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k.
Kavandatav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eestit katvast 330 kV elektrivõrgust ning on esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest
uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks (väiksem elektrikatkestuse oht) ning ülekandekadude vähendamiseks (suureneb ülekande efektiivsus), mis omakorda tagab
tarbijatele parema elektriühenduse. Kaugemas tulevikus on uus liin vajalik energiaturu arendamiseks
Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. Harjumaal läbib trassikoridor Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdu ning selle pikkus on 57,3 km (Eestis kokku 173,1 km).
Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV
õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud
selle rajamiseks vajalik maa. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte
koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisele Harjumaal.
Planeeritud trassikoridor hõlmab 330/110 kV elektriliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks
tarviliku maa-ala Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdade territooriumil. Ette on nähtud võimalused ka

teiste olemasolevate 110 kV elektriliinide ümberehituseks Harku-Lihula-Sindi elektriliiniga samasse
koridori või elektriliinide tõstmine Harku-Lihula-Sindi elektriliini mastidele. Planeeritavasse
trassikoridori on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga, millele lisandub 20 m laiune puhverala. Puhverala võimaldab projekteerimise faasis
elektriliini asukohta täpsustada eelkõige ehitusgeoloogiast ja reljeefist tulenevalt. Õhuliini ja mastide täpsed asukohad määratakse õhuliini ehitusprojektiga. Pärast õhuliini valmimist puhverala vabaneb.
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja viiest
joonisest. Põhijoonisel on nähtav kogu planeeritud
trassikoridor Harju maakonnas. Planeeringu lahenduse joonised valdade lõikes on aluseks trassikoridori kandmisele valdade üldplaneeringutesse.
Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH
aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi
mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise
meetmed.
Teemaplaneeringu materjalid on kättesaadavad
Harju Maavalitsuse veebilehel aadressil http://harju.maavalitsus.ee/et/harku-lihula-sindi-330/110-kw-elektriliini-trassi-asukoha-maaramine1.
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~ PALJU ÕNNE

SÜNNIPÄEVAD AUGUST JA SEPTEMBER

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated

89
Viktor Kaarna
88
Virve Altsaar
87
Helena Rui
Maria Len
86
Valve Kont
85
Elmot Kroon
83
Lembit Murd
Antonina Puusep
Vaike Rau
Jaan-Aulis Laks
82
Ivar Vartlaan
Elmar Pirsko
81
Lea Viira
80
Härda-Milvi Paur
Ljudmilla Nuut
75
Valve Salumäe
Harry Goercke
Juri Kulagin
70
Heldur Veski
65
Sirje Ermas
Raido Rüütel

• Pühapäev, 14. august
12.00 jumalateenistus, armulaud. Vaimulikuna teenib
diakon Erkki Juhandi
• Pühapäev, 21. august
10.30 kuulutusetund kirikus
12.00 jumalateenistus, armulaud. Vaimulikuna teenib
diakon Erkki Juhandi
• Pühapäev, 28. august
12.00 jumalateenistus, armulaud. Vaimulikuna teenib
diakon Erkki Juhandi
• Laupäev, 3. september. Leerikursuse algus
10.00 leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi
• Pühapäev, 4. september
10.45 piiblitund kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
• Pühapäev, 11. september. Hageri Lambertuse kiriku
124. aastapäev
12.00 jumalateenistus, armulaud
• Laupäev, 17. september
18.00 palvetund Hageri palvemajas
• Pühapäev, 18. september. Hageri palvemaja 198.
aastapäev
10.00 piiblitund palvemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
15.00 aastapäeva koosolek palvemajas
• Pühapäev, 25. september
12.00 jumalateenistus, armulaud
• Pühapäev, 2. oktoober
10.45 piiblitund kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
• Pühapäev, 9. oktoober. Lõikustänupüha
12.00 jumalateenistus, armulaud
Õpetaja Jüri Vallsalu on puhkusel 01.–31.08.2016. Puhkuse ajal asendab õpetajat diakon Erkki Juhandi. Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12.00.
Täpsem info koguduse kodulehel www.eelk.ee/hageri.

Laitse küla

22.09.1927

Hingu küla

01.08.1928

Haiba küla
Laitse küla

01.08.1929
07.09.1929

Laitse küla

28.08.1930

Kaasiku küla

20.09.1931

Haiba küla
Metsanurga küla
Laitse küla
Ruila küla

13.08.1933
29.08.1933
10.09.1933
15.09.1933

Kernu küla
Kernu küla

22.08.1934
29.09.1934

Laitse küla

29.09.1935

Hingu küla
Laitse küla

03.08.1936
17.08.1936

Kaasiku küla
Kaasiku küla
Kibuna küla

22.08.1941
22.09.1941
23.09.1941

Mõnuste küla

12.08.1946

Kibuna küla
Allika küla

02.09.1951
19.09.1951

Saue autoteenindus otsib sõiduautode käsipesulasse autopesijat.
Töö kirjeldus: sõiduautode käsipesu teostamine, autosalongide kuivja märgpuhastus, poleerimine ja vahatamine.
Nõudmised kandidaadile: B-kategooria autojuhiload, kohusetunne
ja täpsus, õppimis- ja arenemisvõime.
Ettevõte pakub kohapeal väljaõpet ja konkuretnsivõimelist palka.
Saue autoteenindus, Helia Service OÜ
Saue, Pärnasalu põik 9, tel 513 5209.

