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registreerimine
on lõpusirgel

Väikelinnade
konverents
• Täna toimub Keila
Kultuurikeskuses
konverents “Eesti
väikelinnade neliteist
saatust”.
• Konverentsi avasõnad
lausub Keila linnapea
Tanel Mõistus.
• Konverentsil esinevad
teiste hulgas Jüri
Võigemast Eesti
Linnade Liidust, Riine
Kallas Harjumaa
Muuseumist ning Rein
Luuse Jõhvi vallavalitsusest.

 Koristuspäeval, 3. mail

asuvad üle Eesti tegutsema
3-15-liikmelised koristusmeeskonnad. Iga meeskond
saab ülesandeks ära koristada valitud linna või valla
piires olevad prügihunnikud.
Pühapäev, 27. aprill on
viimane registreerimise päev.
Kristina Amor
kristina@harjuelu.ee

Valla koordinaator on kohalik,
kes teab, kus tema vallas prügi
koristama hakatakse. Tema
kooskõlastab 3. mai koristuspäeva tegevusi ning lahendab
küsimusi.
Paldiski linna koordinaator
Liisi Puntso sõnas, et kui inimene
ei jõua end registreerida, siis
saab ta end Internetis viia kurssi
lipujaamade asukohaga ning
tulla sinna abiks.
Lipujaam on koht, kuhu
tuuakse metsast prügi.
„Meie soov on, et 80%
prügist läheks taaskasutusse,”
sõnas Liisi, „eraldi kogume
ohtlikud jäätmed, klaasi,
eterniiti, rehvid ja suurjäätmed,
nagu diivanid ja autoistmed.”
Metsas kogutakse eraldi
kilekottidesse klaasikillud ning
klaasesemed.
„Kaardistasime Pakri poolsaarel kohti koos Rahuoperatsioonide Keskuse meestega. Metsa
alt lugesime rehve kokku 400500. Inimesed ei tea, et
autorehve saab viia tasuta
kogumispunktidesse. Valitseb
mõtlemine, mis silma alt ära,
seda pole enam olemas,” lõpetas
Liisi.
Paldiskis on end koristustöödele registreerinud 253
inimest.
Nissi valla koordinaator
Ermil Miggur sõnas, et seni on
end üles andnud 267 inimest.
Kohad on juba täis. „Kes veel
väga tahab tulla, selle mahutame
ära,” sõnas Ermil.
Kaardistatud kohti on umbes
70. „Nissi valla piiril, Munalaskme
kandis on prügi kõige rohkem.
Laitse suvilate omanikud on selle
prahi tekitajad. Ei usu, et seda
teevad külade põliselanikud,”
rääkis Ermil Miggur.

Avati näitus
„Uusi kavatsusi
Keilas“
Fertilitase erahaiglas Viimsis sündinud tublis Harju keskmises mõõdus (3200 grammi ja 50 cm) poisslaps Robert pole tänaseks veel
nädalatki vana. Ema Eva Tallo usub, et poju ei jää perre ainukeseks lapseks.
Kaia Roots

SU U R E SÜ N D I MUS E G A KÄ I V A D R Õ Õ M J A MUR E K ÄS IK ÄES

Viljakas Viimsi vald: kaks
lasteaiatäit tittesid aastas
 Viimsi vald on hakkama

saanud omalaadse
saavutusega – igal tööpäeval
saab vald keskmiselt ühe
lapse võrra rikkamaks.
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

Vallas ringi käies ei jää see ka
märkamatuks – titekärude hulk
hakkab autode hulka ületama,
nii eraõuedel kui kortermajade
mänguväljakutel käib vilgas
mänguelu.
“Eelmisel aastal sündis valda
258 last, selle aasta esimesel
kolmel kuul on sündinud 55
beebit,” ütles Viimsi valla
juhtivreferent Katrin Jalast.
Elanikke tuli valda eelmisel
aastal juurde 1190, sel aastal on
tulnud 195.

Ligi 1000 last järjekorras

Teeme Ära 2008

“Eks selline beebirohkus on
vallale ühelt poolt rõõm, teisalt
toob kaasa muresid, mida vald
jõudumööda lahendab,” ütles
Viimsi valla noorsoo- ja
haridustöö koordinaator Katrin
Markii.

Beebibuum on toonud kaasa
pikad
lasteaiajärjekorrad.
Aastatel 2001-2006 sündinutest
on järjekorras 677 last, kellest
tõenäoliselt saavad lasteaiakoha
käesoleva aasta septembrist ligi
110. Aastatel 2006- 2008 ilmale
tulnuist on praegu järjekorras
295. Lisaks Viimsi lastele on
järjekorras ka teiste omavalitsuste
lapsi, kes pärast andmete
kontrollimist pannakse järjekorra
lõppu. Samuti ootavad kohta
põnnid, kes käivad täna
eralasteaias (146 last) ja lapsed,
kel on hoidja (46 last).
Lasteaiakohtade nappus on
ka vanemate peamine etteheide
vallavalitsusele. Lasteaiaeas
olevate Katta-Triinu, Anete ja
Rico emad on tuleviku suhtes
murelikud. 3,5-aastase Anete
ema Laura nendib, et
eralasteaiad, kuhu neile
tegelikult samuti kohta pole,
oleks perele liiga raske koorem,
samuti pole emadel usku
eralasteaedade õppe- ja
kasvatustöö kvaliteeti.
“Lasteaeda ei ole ju vaja
ainult selleks, et emad saaksid
tööle minna, pigem on neid vaja
lapse arendamiseks, lapsele
toredaks seltskonnaks, kohaks,

kus põngerjas saab uusi tarkusi
ja oskusi juurde,” märkis KattaTriinu ema.

Kool jääb kitsaks
Lasteaiakohtade nappust on
aidanud leevendada koostöö
erasektoriga. Lisaks viiele munitsipaallasteaiale tegutseb vallas
6 eralasteaeda, päevahoiuteenust
pakuvad Viimsis hetkel 2
päevahoidu ning kümmekond
FIEdena registreeritud lapsehoidjat.
Et sel õppeaastal on Viimsi
uues koolis kuus esimest
paralleelklassi, on selge märk, et
ka kool jääb kitsaks. Üheks
leevenduseks planeeritakse
2009. a. sügiseks avada
Karulaugu tee 5 lasteaed–
algkool, kus lasteaiakohti on
120.
Praeguseks on eskiis valmis
ning käimas läbirääkimised
üürilepingu sõlmimiseks. Samuti
toimuvad
läbirääkimised
siseministeeriumiga Pringi
Piirivalvekordoni
maale
lasteaiahoone rajamiseks 100
lapsele.
“Eks Tallinn võtab osa
lasteaia- ja koolikoormusest
enda kanda,” nentis Markii.

TEAVE
Sündide arv mõnedes
Harjumaa valdades
• Kuusalu vallas sündis
möödunud aastal 77,
sel aastal on sündinud
22 beebit.
• Nissi vallas sündis
möödunud aastal 25
last, sel aastal on
registreeritud 9 sündi.
• Anija vallas sündis
möödunud aastal 70
last, sel aastal on
registreeritud 15 sündi.
• Saue vallas sündis
möödunud aastal 130,
sel aastal on sündinud
32 last.

Nii käib osa Viimsi lapsi
Tallinna lasteaedades, samuti
läheb igal sügisel linna esimesse
klassi pea klassitäis lapsi – kes
eliitkooli, kes muul põhjusel.
Praegu õpib linnakoolis ligi 500
Viimsi last.

 Harjumaa Muuseumis

avati eile näitus „Uusi
kavatsusi Keilas“.
Väljapanek on pühendatud
Keila linnaks nimetamise
70. aastapäevale.
Eesti sai aprillikuus kehtima
hakanud uue linnaseaduse
alusel 1938. aasta 1. mail
juurde neliteist uut linna.
Alevitest tõusid koos Keilaga
linna õigustesse Antsla, Elva,
Jõgeva, Jõhvi, Kallaste, KilingiNõmme, Kunda, Kärdla,
Mustla, Mustvee, Mõisaküla,
Sindi ja Suure-Jaani.
Linnaks nimetamine toimus
hõlpsasti ja ilma asjaosaliste
suuremate jõupingutusteta.
Seda hinnatavam ja meenutamist vääriv on nende Keila
elanike tahe, entusiasm ja
meelekindlus, kes Keilat oma
mõtetes elujõulisena nägid ja
teda oma tegudega edasi
viisid.
Näitus rõhutab omaaegseid
uusi algatusi Keilas, mis leidsid
aset noore Eesti Vabariigi
esimese kahekümne aasta
jooksul. Mõjusaimaks näiteks
neist on Eestis oma ideelahenduse poolest ainulaadne
Vabadussõja mälestusmärk.
Väikestele külastajatele on
omaette näitus koos nuputamismängudega Keila aastakümnetetagusest lasteaiaelust.
Näitusel kasutatud fotod ja
dokumendid on Tallinna
Linnaarhiivi, Riigiarhiivi,
Harjumaa Muuseumi ning
Allar Viiviku, Virve Ellerti,
Tiina Vikati, Sirje Parameeli ja
Valdur Timmi kogudest.
Näituse koostas Riine Kallas.
Kujundas ja lasteosa teksti
kirjutas Kätlin Janson. (HE)
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Kuidas annavad tunda pronksiöö mõjud?

Harju Elu

Kange Kalevite rahvas?

25.04.2008

Kas võtta Tamkivi
vabandus vastu?
vastati kümnes maa-alune jõgi, mis enne
ametlikku kinnitust vajab veel uurimist. Põnev?
Muidugi, kui nende leidmine ja kaardistamine
poleks ühele paikkonnale eluküsimus, täpsemini –
ellujäämise küsimus.
Georadariga karstiala uurimist soovis Ants Talioja
juba ammu. Miks uurisid soomlased, aga mitte
eestlased? Selle küsimuse peale Tuhala Looduskeskuse
juhataja Ants Talioja muheleb ja nendib, et tegemist
on õrna küsimusega. „Aastal 2006 kutsusime Tallinnast
georadari omaniku Nabalasse. Kui ta hakkas mõõtmist
lõpetama, siis ütles, et tal polegi sellist antenni, mis nii
sügavale võtab,” meenutab Talioja ja talle oli jäänud
mulje, et tahetudki uurida. Mees helistas seepeale Tartu
Ülikooli. „Sealt aga ütles georadari omanik, et meil pole
siin Nabalas mitte mingisugust karsti. Jutt jäigi
sinnapaika. Ma arvan, et georadarite omanikud on
paekaevandajate mõju all,” ütleb ta toonast asjaajamist
meenutades.

A

ovaniemi radari-mehed, kes Tuhalas mõõtsid,
on Ameerikas karstijärve avastanud, Iisraelis
5000 kilomeetrit maanteid uurinud ja palju
muud mõõdistanud.
Inimestel, kes
Soomlased olid Nabala
oma maa ja vee
kogemuse üle õnnelikud ja
pärast mures,
uurimistulemustega rahul.
„Kui nad juba Nõiakaevu
pole ametnikesse
aluse radaripildi ära nägid,
ja keskkonnaoli õhin suur,” kirjeldas
mõju hindamisTalioja soomlaste töörõõtesse usku.
mu.
Loodusteadlane Hella
Kink on kinnitanud, et
Nabala-Kurevere karstiala on
Eesti suurim ja selle pindala on 8080 hektarit.
Neli omavalitsust on veendunud, et karstialad on
maastikukaitsealadena kaitsmist väärt. Kuusteist küla
on selle nimel ühinenud, tegutsevad MTÜ Taga-Nabala
Külad ja Nabala Keskkonnakaitse Ühing. Kolm
kaevandusfirmat aga arvavad, et pae kaevandamiseks
on just karstiala parim koht, olgugi et tagajärjed pole
teada ja põhjavee-aluse kaevandamise kogemused
puuduvad.
Keskkonnaministeerium on ka seisukohtadel, mis
mõnikord Harjumaa Keskkonnateenistuse arvamusega
ei ühti, nagu hiljuti Kose vallas moodustatud Rahkvälja
maastikukaisteala moodustamise küsimuses
kohtuistungil selgus.
Inimestel, kes oma maa ja vee pärast mures, pole
ametnikesse ja keskkonnamõju hindamistesse usku.
MTÜ Taga-Nabala Külad saatsid 20. oktoobril 2006.
aastal Keskkonnaministeeriumile kirja. Vastus oli kaua
teel. Pärast järelepärimist said nad vastuskirja aasta ja
viis kuud hiljem, täpsemini 23. märtsil 2008. Minister
Tamkivilt on vastuses lause: ”Palun vabandust, et
Keskkonnaministeerium ei ole õigeaegselt vastanud
Teie 20. oktoobri 2006. a. kirjale.”
Saab rahvale usu puudumist pahaks panna?

R

Regina Lilleorg

Rein Eino

Sven Põder

Andres Ottis

Puidufirma üks juhte

Paldiski linnapea

Ettevõtja

tlen nii, et eks see on
asjaajamise „huvitavamaks” teinud. Muidugi
mõjutas see aeg meid kõiki,
eestlaste kahjuks ikka. Eestlastel
on firmategevus selle tõttu
Venemaal kehvemaks läinud.
Eesti suunas pole ju meilt enam
ühtki puiduvagunit liikunud, äri
käib läbi Läti.
Loomulikult sõltub edukas
tegevus ka paljudest muudest
teguritest, näiteks uuest
metsaseadusest. Majanduslangus
meid väga ei mõjuta, pigem on
seeläbi töötajaid lihtsam leida.
Et paremini analüüsida, peaks
äri ajama veel mõnes riigis, siis
saab võrrelda.
Elame ikka üks päev korraga.
Kui on kehvemad ajad,
pingutame rihma ja tegutseme
edasi. Positiivne peab olema.

uigi
Paldiski
on
venekeelne linn, tuleb
tunnistada, et mitte
mingi-suguseid
pronksiöö
mõjusid tunda küll ei ole.
Võib-olla tuleb see sellest, et
Paldiski linna ees on nii palju
suuremaid ja tõsiseid probleeme,
et sedasorti kaudsed murekesed
kaovad teiste probleemide sisse
ära.
Igal juhul ei järgnenud
eelmise aasta aprillisündmustele
Paldiskis
märkimisväärset
vastukaja ega ole tunda ka
praeguses linnaelus erilist
ärevust või pinget, ka isiklikes
kontaktides pole mõjusid
märgata.

Ü

K

Tamara Männik
Poemüüja

Elvi Uusna
Agronoom
ronksiöö aprilli sündmused
on kõrvaltvaatajale nagu
õudusunenägu. Minule
kui aiapidajale see otsest mõju ei
avaldanud. Minu igapäevaelus
toimub hoopis aias vajalike
vahendite, nagu kasvuturba,
väetiste,
seemnete
ja
taimekaitsevahendite hindade
tõus.
Kas aprillimäruli käsi siin
mängus on, ei usu. Otsene mõju
on aga kindlasti aprillimäsul ja
pronkssõduri paigaldamisel
sõjaväekalmistule Venemaalt
tulevale transiidile, mis Eesti
majandusele kindlasti suureks
miinuseks on.
Aga sageli on halval asjal ka
head
küljed
—
pikad
kütuserongid, mis lausa läbi
kesklinna sadamasse sõitsid, ei
ohusta enam keskkonda ja
inimesed ei pea kartma, et nende
eluasemed plahvatuse tekkides
õhku lendavad ja mitu linnajagu
maa pealt pühitakse.

P

ina küll läinud aasta
pronksiöö mõju eriti ei
tunneta. Ei eestlasena,
Harjumaa kodanikuna, ega ka
ettevõtjana.
Valitsus kiirustas sõduri
äraviimisega. Milleks oli vaja
seda teha kõige kuumemal ajal,
enne venelastele tähtsaid pühi?
Aga saan ka valitsusest aru: ju
siis oldi sundseisus, märul oleks
seal puhkenud niikuinii. Nüüd
oli ehk ainult natuke suurem
märul kui tavaliselt. Ja
loomulikult sattus Eesti taas ka
rahvusvahelise pressi huviorbiiti.
Nii heas kui halvas.
Harjumaa kodanikuna arvan,
et nüüd on meie pealinn Tallinn
pättidest puhtam, üksvahe läks
juba ohtlikuks õhtuti vanalinnas
liikuda. Kes seda märulit aga
ikka muud korraldasid kui
pehmelt öeldes mitte kõige
korrektsema
käitumisega
inimesed. Normaalne inimene ju
öösel kauplusi rüüstama ei
lähe.
Minu ettevõtmisi pole
pronksiöö miskit moodi
mõjutanud. Tegeleme Lool
toitlustamise ja poolfabrikaatide
tootmisega. Venemaaga äri ei
aja – pole neid kunagi kindlateks
partneriteks pidanud.

M

See mõte tekkis eelmisel nädalal
Kiili ehitusmessi külastades.
Igal pool olid suured Kalevi
reklaamsildid. Just täpselt nii,
nagu me neid mullu ja muistegi
mäletame. Sinisel põhjal kuldse
kirjaga KALEV. Tore!
Laulusalmgi kinnitasb, et jää
kestma Kalevite kange rahvas.
Paraku ütleb rahvatarkus, et kui
midagi magusat saab liiga palju,
siis muutub see läägeks; kui
midagi kallist saab liig palju,
siis muutub see odavaks. Ja nii
edasi – midagi head ei tohi olla
liiga palju. Muidu saavutab see
oma loodetavale mõjule hoopis
vastupidise mõju.
Mis on meil lahti aga selle
vana ilusa nimega Kalev?
Reklaamidest jookseb aina läbi:
Kalev-Meedia, Kalev-Sport.
Endiselt eksisteerib vist veel ka
kommivabrik Kalev, endine
Eesti tööstuse lipulaev. Ja
spordiühing Kalev ja
korvpalliklubi Kalev.
Mis ma neid ridu kirjutan?
Vanasti oli lihtne – oli
kondiitritoodete tehas
(rahvakeeli: kommivabrik)
Kalev, kes tegi rahval suu
magusaks, ja oli korvpallimeeskond Kalev, kes tegi rahval
meele magusaks. Nüüd on aga
Kalev siin ja Kalev seal. Kalev
teeb poliitilist reklaami, Kalev
mängib korvpalli, Kalev annab
välja ajakirjandust., Kalev teeb
komme. Hea muidugi, kui on
üks nii võimekas Kalev ja meie
tema kange rahvas. Ainult mina
ei taha küll selle rahva poeg
olla, kes oma esiisa ilusa nime
nii ära lörtsida lubab. Kas pole
siin Eestimaal siis mingitki
seadust, kes nime kasutamist
kontrolliks?
JAAN KUSLAP
KIILI VALLA ELANIK

Potipõllundus taas au
sisse

lin
aasta
tagasi
pronksiööl tööl. Poe
juurest läksid inimesed
marssides mööda. Õnneks poe
akende kallale ei tuldud.
Meie ümbruskonna vene
inimesed olid enne pronksiööd
toredad ja on seda ka praegu.
Mina küll mingisugust muutust
ei tähelda. Poes pole ka keegi
eriti sõna võtnud, kui, siis pigem
on antud teemat käsitlenud
eestlased ise.
Mina ja mu pere on
poliitikavaba. Arvan, et see kõik
on veidi üles puhutud. Saladuse
katte all ei olnud mõtet seda
teha. Arvan, et sellel aastal pole
mõtet enam mitte kellelgi
miitinguid korraldada, asi on ju
lõpetatud. Pronkssõduri juurde
võivad inimesed ikka minna,
panna sinna küünlaid ja lilli.
Nüüd peaks vaatama
tulevikku.

O

Kas ei oleks aeg jälle aialapikest
harima hakata, kui see ikka tõsi
on, et maailma ähvardab nälg.
Põhjendusi olevat mitu, üks
nendest põllumaade kasutamine
hakkepuidu kasvatamiseks ja
riisipõldude hävimine
loodusõnnetustes. Kui õige
kaevaks muru alt üles väikese
tüki ja külvaks sinna
esmatarbevilja? Seni olen rongis
üha vähem näinud suvilatest
tulijaid omakasvatatud tomatite
ja kurkidega. Möödunud aastal
võis selle järgi inimese rahvuse
ära arvata. Iga päev kallinevate
toiduainete hulk poodides viitab
samuti sellele, et aeg on küps
taas maa üles kaevata.
Maaharijate vastased mainiksid
siinkohal väetiste, taimekaitsevahendite ning katteloori kõrget
hinda.
Aga kui ei kasutakski
poeväetisi, vaid ostaks koorma
sõnnikut, mida jagub vähemalt
viieks aastaks ja kahjureid
tapaks taimeleotistega? Ja ega
peagi suurelt alustama, esialgu
aitab kurgipeenrast ja viiest
tomatitaimest, tillist, petersellist
rääkimata.
KATRIN TAMMELAAN

Harju Elu

Karstialal asub ka Tuhala Nõiakaev.

Marko Tooming

Vastutav väljaandja
Ülo Russak – 646 2213
Tegevtoimetaja
Marko Tooming – 646 2215
Keeletoimetaja
Evi Johandi – 646 2214

Toimetajad – 646 2215
Toomas Roosileht, Regina Lilleorg,
Kristina Amor, Kaia Roots
Müügijuht
Sirje Lill – 646 2214
Reklaamitoimetaja
Anu Roots – 646 2213
Raamatupidaja
Ene Kukk – 646 2214

Küljendus
Raul Rajaveer – 646 2215

Postiaadress: 10122 Tallinn, Endla
31-21, tel: 646 2214, faks: 631
1316, e-post: info@harjuelu.ee
Astu läbi: Endla t. 31, II korrus tuba
21, kell 9-16

Maakonnaleht Harju Elu,
tellimisindeks 69 841
Väljaandja OÜ Harel
Trükk: AS Printall

Reklaami sisu ja lugejakirjades
toodud seisukohtade eest
toimetus ei vastuta.
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Loobutakse
presidendi residentsi rajamisest
Keila-Joale

LÜHIDALT
Minister Lukas kutsub
koole osalema üleriigilisel koristuspäeval
Haridus- ja teadusminister Tõnis
Lukas kutsub kõiki kooliperesid
üles osalema 3. mail üleriigilisel koristuspäeval, et teha
üheskoos Eesti prügist puhtaks.
„Oma elukeskkonnast hoolimine on iga inimese kohus ning
koduümbruse looduse puhtaks
tegemine ja edaspidi puhtana
hoidmine peaks olema igaühe
südameasi,” ütles Lukas. „Kui
ümbrus on puhas, saab ka hing
puhtamaks. Me ei tohiks
kuidagi ära harjuda räpaste
teeservadega ja prügihunnikutega metsas ega põlluservas.”
Suurele koristuspäevale saab
registreeruda kuni 27. aprillini.
Registreerida saab ennast 3-15liikmelise koristusmeeskonnana
aktsiooni kodulehel www.
teeme2008.ee.
Kõigile, kes aitavad kaasa
Eestimaa puhtamaks saamisele,
korraldab kodanikualgatus
Teeme Ära 2008 suured Puhta
Eesti Peod 4. mail Tallinnas,
Tartus ja Narvas. (HE)

Vabariigi Presidendi Kantselei
tegi eile Riigi Kinnisvara AS-ile
ametliku taotluse peatada
ettevalmistused
Vabariigi
Presidendi residentsi rajamiseks
Keila-Joa mõisa (pildil).
Tänavu 18.
jaanuaril presidendi kantselei
ja Riigi Kinnisvara AS-i vahel
sõlmitud ühiste
kavatsuste protokoll külmutatakse kuni
riigi eelarvestrateegia 2009-2012
täpsustumiseni.
Võttes arvesse Eesti Panga ja
rahandusministeeriumi seniseid
majanduskasvu prognoose
lähemateks aastateks, tähendab
see suure tõenäosusega, et
residentsi Keila-Joale ehitama ei
hakata. (HE)

Konsulendid
aitavad maaharijatel toetustaotlusi täita
 Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni
Amet (PRIA) võtab
pindalapõhiste toetuste
taotlusi vastu 2. - 21. maini
ja tuletab meelde, et PRIA
ametnikel pole lubatud
toetuste taotlejaid taotluste
täitmisel nõustada.
„Maikuus, kui käib pindalapõhiste
toetuste taotluste vastuvõtt, on
taimekasvatuskonsulentidel saba
ukse taga,“ ütles Eesti
Põllumajandus - Kaubanduskoja
nõuandetee-nistuse juhataja
Lemmi Maasik. „Põllumehed
kasutavad
hea
meelega
nõustajate abi taotluste täitmisel
ning
viljavaheldusja
väetusplaanide koostamisel.
Soovitame maaharijatel juba
varakult konsulendi juurde aeg
kinni panna, sest seoses kõvasti
tõusnud väetiste hindadega võib
olla palju huvilisi, kes tahavad
saada nõu optimaalse väetise
koguse määramisel.“
Maaharijad, kes soovivad
PRIAst pindalapõhiseid toetusi
taotleda, saavad igas maakonnas
asuvast nõuandekeskusest nõu
taotluste täitmisel. Taimekasvatuskonsulendid nõustavad
põllumehi ka viljavaheldusplaanide ja väetusplaanide
koostamisel.
„Kui taotlejatel on soov saada
selleteemalist nõu, siis soovitame
pöörduda pädevate konsulentide
poole,“ ütles PRIA teabeosakonna
juhataja Taavi Linnamäe.
„Kuna
pindalatoetuste
taotlejaid on palju ja PRIA
büroodes võivad tekkida
järjekorrad, siis palume
taotlejatel kindlasti taotlused
enne PRIA büroosse tulekut juba
ära täita, et hoida kokku nii enda
kui teiste taotlejate aega,“ lausus
ta.
Vajalikud juhendmaterjalid
saatis PRIA ka kõigile taotlejatele
postiga koju.
Atesteeritud konsulendi
nõuande puhul on selle
maksumusest kuni 75 protsenti
võimalik PRIAst nõuandetoetusena tagasi taotleda. Infot
soovitud valdkonnas ja piirkonnas tegutsevate konsulentide kohta leiab andmebaasist
aadressil http://konsulent.pikk.
ee/ (HE)
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Juba 49 aastat Eesti orienteerujate kevadhooaja kõrgpunktiks olnud Jüriöö teatejooks toimus tänavu Padisel.
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Politseiauto.

Jüriööl leegitsesid tuled
üle terve Harjumaa

Põhja Politseiprefektuur
tabas nädalavahetusel
271 kiiruseületajat

 Üle kogu Harjumaa on sel
nädalal meenutatud Jüriöö
ületõusu, mille algusest
möödub 665 aastat jooksude, matkade ja lõkete
süütamisega. Traditsioonilisi
üritusi on mitmes vallas,
mõnes lausa mitmes kohas.
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

Jüripäeval olid paljudes valdades
kesksel kohal kooliõpilaste
võistlused.
Üks omanäolisemaid Jüriöö
üritusi on juba aastaid olnud
Kõue vallas Ardu Mehe
mälestussamba
läheduses
koolistaadionil peetud Ardu
Kirve auhinnavõistlus.
Erinevalt
tavapärasest
tõrvikutega jooksust selgitatakse
Ardu parim kivikirveheitja nii
naiste kui meeste seast. Kõue
vallavanem Andres Õisi sõnul on
võistlus jätkuvalt populaarne
ning ainulaadne spordiala
meelitab kohale ka kaugema
nurga inimesi.

Kirves vallavanema kapis
Piiranguid kirveheitmises ei
ole, auhinnavõistlusest lubatakse
osa võtma kõiki, kellele see on
jõukohane.
Eraldi arvestus käib meeste
ja naiste osas, igal osavõtjal on
üks
võistlusheide
ilma
proovikatseta.
Visatakse
spetsiaalselt selleks võistluseks

valmistatud heiteriista –
kivikirvest, mis võistlusvahelisel
ajal kindlalt vallavanema kapis
püsib.
“Et võistlus igavaks ei läheks
ja üks tugev mees aastaid
auhindu ei nopiks, on reegel, et
Ardu Kirve auhinna saab võita
ainult üks kord, võitnu võib
järgnevatel aastatel võistelda,
kuid tiitlit ei saa,” ütles Õis.

Teatejooks tõrvikutega
Niipalju
aastaid,
et
traditsiooni algust täpselt ei
mäleta keegi, on korraldatud
jüriööl tõrvikutega teatejooksu
Rae vallas Jüris.
“Millal täpselt jooks alguse
sai, selle üle vaieldakse seni,
kindlasti joosti juba siis, kui
avati Jüri Keskkool 1981. aastal,”
ütles Rae Huvikooli direktor ja
kooli vilistlane Siiri Laid.
“Läbi aegade on jüripäeva
üritused pannud põksuma
koolilaste südamed ning
tekitanud elevust ka kohalikes
elanikes, kellest osa oma
sõpruskonnaga aastaid teatejooksus osalevad,” lausus ta.

Visatakse kivikirvest,
mis võistlusvahelisel
ajal kindlalt vallavanema kapis püsib.
Lisaks teatejooksule, millele
anti start reedel kell 19.30
kirikumõisa pargis, korraldati
reedel ja laupäeval veel mitmeid

TEAVE
Jüriöö Harjumaal
• Jüriöö ülestõus, mida on nimetatud ka Harju mässuks,
on üks olulisemaid sündmusi Eesti ajaloos. Kuigi
ülestõus haaras ka teisi Eesti piirkondi, oli Taanile
kuulunud Harjumaal ülestõusu keskne koht.
• Jüriööl, 23. aprillil 1343 Harjus alanud ülestõus tabas
ootamatult mõisu ja kirikuid. Eestlased rüüstasid
Padise kloostri ja tapsid seal 28 munka, samuti hulga
saksa soost vasalle.
• Ülestõusu asus peagi maha suruma Liivi ordu, mis
parajasti sõdis Pihkva vürstiriigiga. Eestlased valisid
endile neli kuningat, kes läksid 4. mail Paidesse
läbirääkimistele ordumeister Burchard von
Dreilebeniga, kus rüütlid nad mõõkadega tükkideks
raiusid. Ülestõusu verise mahasurumise järel nimetati
Harjut tühjaks ja mahajäetud maaks.
üritusi. Reede õhtul kell 21 oli
pargis suur tulemäng, laupäeval
jätkus programm Rae ja Kiili
valla sõpruskohtumisega males.
Mõõtu sai võtta sõudeergomeetril ning autoorienteerumises.
Päeval leidsid aset küladevaheline mälumäng, korvpallivõistlused ning tuletõrjeprogramm.
Ka pisemad lapsed ei pidanud
igavust tundma: neid lõbustasid
Kennu mängutuba ning Pipi ja ta
sõbrad.

Jooksud Kernust Anijani
Kernus, Vasalemmas ja Anijal
anti aga jüriööjooksu stardipauk
kolmapäeval.
Vasalemma vallas koguneti
Vasalemma seltsimaja juurde,

kus suunduti kahe kilomeetri
pikkusele rajale, mille võis läbida
kas joostes, jalutades või
kepikõndi harrastades.
Kernus süüdati Kohatu
jaanituleplatsil jüriöötuli ning
matka ja jooksuhuvilised tegid
tiiru ümber Kernu järve.
Tublimad ei jäänud sealgi
autasuta – auhinnaks oli auto
kasutusõigus nädalavahetusel.
Saku Valla Maja juurest
startisid Saku noored ja vanad
samuti kolmapäeva õhtul.
Võistlus käis nii klasside kui ka
täiskasvanute arvestuses.
Anija valla jürööjooksu
avapauk kuulus lastejooksule,
täiskasvanud said teatepulga
kätte tund hiljem.

Marko Tooming

Põhja prefektuuri politseiametnikud tabasid möödunud
nädalal Tallinnas ning
Harjumaal 710 Liiklusseaduse
rikkujat, sealhulgas 271
kiiruseületajat ja 29 joobes
sõidukijuhti.
Põhja prefektuuri avariitalituse komissar Riho Tänaku
sõnul näitab eelnevate aastate
kogemus, et esimeste
päikeseliste ilmade saabudes
suureneb märgatavalt nii
kiiruseületajate kui ka
liiklusõnnetuste arv. „Suurem
osa sõidukijuhte on talvehooaja
jooksul harjunud libeduse ning
halva nähtavuse tõttu olema nii
kiiruse kui sõiduvõtete valikul
ettevaatlikud.
Esimeste ilusate ilmade
saabudes kaob sageli aga
ohutunne ning teel liiklevate
sõidukite kiirused kasvavad.
Kuigi kuivade teeoludega on
rehvide haarduvus parem ja
pidurdusteekond lühem, jäävad
kõik ohud liikluses siiski samaks
igal aastaajal.” (HE)

Robert Antropov rajaks
Paldiskisse sõjasadama
Transiidiärimees Robert
Antropov sooviks rajada
Paldiskisse sõjasadama,
vahendas Eesti Televisiooni
uudistesaade “Aktuaalne
kaamera”.
Antropov peab sadamale
sobivaks umbes 800-meetrist
rannaäärt Põhja- ja
Lõunasadama vahel ning tema
sõnul läheks selle rajamine
maksma ligi miljard Eesti
krooni.
Kaitseministeerium ei näe
sadama rajamiseks
kokkuhoiutingimustes
võimalust. (HE)
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LÜHIDALT
Suurima laenukoormusega omavalitsus
Eestis on Viimsi vald
Eesti omavalitsustest oli aasta
lõpus suurim laenukoormus
suhtena eelarvetuludest Viimsi
vallal; kokku oli Eestis viis
kohalikku omavalitsust, kelle
võetud kohustused olid
suuremad kui riigi poolt ette
antud piir.
Rahandusministeeriumi
andmetel ulatus Viimsi valla
võlakoormus eelmise aasta lõpus
118,8 protsendini valla jooksva
aasta eelarvest.
Üle 50 protsendi ulatus
laenukoormus Harjumaal veel
Kose vallal.
Keskmine omavalitsuse
laenukoormus ulatus eelmise
aasta lõpus 29,7 protsendini.
Sealjuures oli keskmiselt kõige
suurem laenukoormus Tartumaa
omavalitsustel. (HE)

Tallinna ARK.

25. aprill 2008 Harju Elu

ARK

ARK viib klienditeeninduse internetti
Autoregistrikeskus (ARK) lõi eteenuste keskkonna Paberivaba
ARK, et muuta klienditeenindus
e-teenusena kättesaadavamaks,
kiiremaks ja mugavamaks.
ARK prognoosib, et lähiaastatel liigub 20 protsenti
kõigist toimingutest ekeskkonda.
Kliendi jaoks tähendab projekti elluviimine seda, et taotluste esitamine ARK-ile muutub
ööpäev läbi kättesaadavaks.
Muu hulgas lihtsustab projekt
oluliselt uute sõidukite müümisega tegelevate ettevõtete
asjaajamist ARK-iga.
E-teenuste keskkonda
sisenemiseks on vaja ID-kaarti
ning arvutiga ühendatud
kaardilugejat.
Samuti saab sisenemiseks
kasutada Hansapanga, Ühispanga ja Krediidipanga internetipanga kasutajanime ja
paroole. (HE)

Kohus: Saku vald peab
korraldama uue
jäätmeveokonkursi
Tallinna halduskohtu
kolmapäevase otsuse kohaselt
peab Saku vallavalitsus
korraldama uue avaliku
konkursi valla jäätmeveo
korraldamiseks.
Kohus leidis, et Saku
vallavalitsuse mullu novembris
tehtud otsus anda valla
jäätmeveo korraldamise
ainuõigus AS-ile OÜ Prügivedu
Tallinn on õigusvastane.
Kohtuotsuse kohaselt viis valla
poolt kasutatud metoodika
soodsaima pakkumise leidmiseks
suure tõenäosusega väära
lõpptulemuseni.
Saku vald peab otsuse
kohaselt korraldama uue
pakkumismenetluse jäätmeveo
korraldaja leidmiseks.
Kohus mõistis Saku vallalt
välja ligi 23.500 krooni
kohtukulu Ragn-Sellsi kasuks
ning 16.000 krooni OÜ
Prügivedu Tallinn kasuks. (HE)

Esmakordselt Eestis uuriti
maa-aluseid jõgesid
 Tuhala Looduskeskuse
juhataja Ants Talioja
rõõmustab, et veebruaris
soomlaste teostatud
georadarmõõtmised NabalaKurevere karstialal on
kaante vahele saanud ning
eesti keelde tõlgitud.
Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Mõõtmiste tulemusena leiti mitu
maa-alust jõge ning võib kindlalt
väita, et selle paikkonna näol on
tegemist
Eesti
suurima
karstialaga.
„Jaanus
Saadvee
sai
soomlaste mõõdistamisfirmaga
ühendust läbi Norra,” teab
Talioja. Mainekas Soome firma
leiti Norra Trondheimi Ülikooli
õppejõudude kaudu PõhjaSoomest Rovaniemilt jaanuaris.
Juba veebruaris oli firma
Roadscanners OY Tuhalas kohal.
Mõõtmiste käigus
koguti
andmeid liinidelt kogupikkusega
15 kilomeetrit. „Alustasime
Tuhalast kuni Tõdvani välja,”
ütleb mees.

TEAVE
Maa-alused jõed

Avastati 10. salajõgi
„Geobioloog Rein Hansteiniga käisime need georadariga
mõõdistatud paigad läbi,
soomlased viitavad kümnenda
maa-aluse jõe olemasolule,”
teatab ta. Uus avastus nõuab
uurimist, enne kui jõge ametlikult
kinnitada saab. „Nabalas on
maa-alused jõed keskmiselt 4
meetrit laiad ja surveline
põhjavesi voolab 4-6 meetri
sügavusel. Tuhala maa-alune
jõgi
voolab
võimsalt
kolmeharulisena 6 kilomeetrit 58 meetri sügavusel. Tegemist
pole survelise põhjaveega,”
selgitab Talioja. „Mahtra
soostikust Tamsi küla alt alguse
saav Tuhala jõgi neeldub
Ämmaaugu koopast maa alla ja
väljub Veetõusme allikatest maa
peale. Ühe salajõe harul asubki
Nõiakaev. Ja vesi on huumushapetest pruunikas.”

• Maa-alune jõgi on
voolusäng, mis voolab
paekihtide vahel.
• Tuhala maa-aluse jõe
voolusängi kõrgus on 58 meetrit, põhi 8m ja
lagi 5m sügavusel.
• Tavaline maa-alune jõgi
Nabala karstialal
voolab ka paekihtide
vahel ja on 4-6 meetri
sügavusel.
• Seni oli Tuhala-mail
avastatud üheksa maaalust jõge.
• Soome teadlased
tuvastasid sõltumatu
eksperthinnanguga, et
Nabala karstialal on
ainulaadne maa-aluste
jõgede võrgustik.
• Soomlaste
mõõdistamise tulemus
viitab kümnenda maaaluse jõe olemasolule.

Mõõdistamine hädavajalik
Georadarmõõdistamised
Tuhala piirkonnas maksid 6500
eurot (ligi 101 000 krooni). Töö
tellis Jaanus Saadvee Otiveski
Arendusest, mõõdistamise
maksid kinni kohalikud elanikud.
Soomlaste töö tõlkis Tehnilise
Tõlke Keskus. MTÜ Nabala
Keskkonnakaitse Ühing on Kiili,
Kohila,
Kose
ja
Saku
vallavolikogule
esitanud
rahastustaotluse maa-aluste

duskaitsealuse erametsamaa
omanikel võimalik taotleda
Eesti maaelu arengukava
raames ja Sihtasutus
Erametsakeskuse kaudu
Natura 2000 erametsatoetust.

Toetuste suurus
Toetusemäär Natura 2000
võrgustikku kuuluva metsaala
hektari kohta on piiranguvööndis
või hoiualal 940 krooni aastas,
sihtkaitsevööndis 1720 krooni
aastas.
Toetuse taotlusi võtab vastu
ja menetleb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev
SA Erametsakeskus.
Väljamaksed tehakse Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas oleva Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni
Ameti (PRIA) kaudu.
Toetust saab erametsaomanik
taotleda tema omandis olevale
metsaalale, kui see on vähemalt
0,30 ha suurune ja asub Natura
2000 alal.
Metsamaaks
loetakse
metsamaana maakatastrisse
kantud maad.
Samuti saab toetust taotleda
metsaala kohta, mis on
keskkonnaregistrisse ja seeläbi
vastavale taotlemise aluseks
olevale kaardikihile kantud.

vooluveekogude tuvastamiseks,
mõõdistamiseks, kaardistamiseks
ning valgalade määratlemiseks
Nabala lubjakivimaardlas ning
piirnevatel aladel. „Me tahtsime
selle mõõdistamise ise kõigepealt
ära teha, muidu oleks see asi
meil käest ära läinud,” selgitab
Talioja, “ja töö eest tuli tasu ära
maksta.”
„Nabala lubjakivimaardlasse
kavandatakse rajada seitse
lubjakivikarjääri, kavas on
rakendada veealust kaevandamist
kuni 20 m sügavusele. Põhjaveetaset plaanitakse alandada
kuni 25 meetrit, millega
seonduvaid keskkonnamuutusi
on raske ette prognoosida, kuna
tegemist on karstialaga,”
kirjutatakse taotluses.

Tingimused
Toetuse taotlemiseks tuleb
SA Erametsakeskusele esitada
toetuse taotlus, metsaalade kaart
ning
vajadusel
muud
lisadokumendid.
Metsaala kaart peab olema
vormikohane keskkonnaregistri
Natura 2000 metsaalade kaart,
mille saab välja trükkida
Erametsakeskuse portaalist või
Maa-ameti elektroonilisest
andmebaasist
http://xgis.
maaamet.ee, mis on lähipäevil
kättesaadav.
Taotluse esitamise tähtaeg
on 2.-21. mai. Taotluse võib tuua
või saata postiga Erametsakeskuse kontorisse Tallinnas,
aadressil Tartu mnt 63 või
esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud taotlus
aadressil eramets@eramets.ee.
Erametsakeskuse
töötajad
võtavad taotlusi vastu ka
maakonna keskkonnateenistuste
kontorites, kuid selle kohta saab
infot aadressilt www.eramets.
ee/el_toetused.

Ei kaevandamisele
Seni on geobioloog Rein
Hanstein ja Tuhala Looduskeskuse juhataja Ants Talioja
leidnud tulevaste karjääride alalt
9 maa-alust jõge. Geobioloogi
töid aga ei aktsepteeri teadusliku
faktina Keskkonnaministeerium
ega kaevandusettevõtjad.

"See on maapind, siin
on paas ja siin on 3-5
meetri sügavusel maaalune jõgi, umbes
üheksa meetrit lai.”
Seega on tekkinud vajadus
jõgede olemasolu ning asukohad
tõestada tunnustatud tehniliste
vahenditega, põhjendatakse
projekti teostamist. „Loodetavasti
leiavad need neli valda võimaluse
meid toetada,” ütleb Talioja.
Talioja sõnul on nüüd vaja
edasi uurida. Soomlaste mõõdistamise tulemused esitatakse
neljale omavalitsusele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatakse taotlus
Nabala karstiala väljaarvamiseks
aktiivsete lubjakivimaardlate
nimistust. „Nabala-Kurevere
karstiala suurus on 8080
hektarit,” ütleb Talioja.

 2. maist on Natura loo-

Kuni 13. maini toimuvad
maakonnakeskustes infopäevad
toetuse taotlemise kohta.
NATURA 2000 erametsamaale makstav toetus on üks
Eesti maaelu arengukava
keskkonnahoiule suunatud
laialdasest meetmepaketist,
mille raames kompenseeritakse
erametsaomanikele NATURA
kitsendustest tulenevat saamata
jäävat majanduslikku tulu.

Üheksa meetri laiune jõgi
Mõõtmist alustati Tuhala
Nõiakaevu ümbrusest. Soomlased nendivad töö lõppsõnas, et
piirkonna uuring õnnestus
üllatavalt hästi. Soomlased
tõdevad, et piirkonna geoloogia
on huvitav ja maa-alused
struktuurid mitmepalgelised,
mida soovitavad ulatuslikumalt
uurida.
Ants Talioja lööb soomlaste
mõõdistamistöö kaustad lahti ja
näitab radaripiltidelt pinnase
koostist ja maa-aluste jõgede
asukohta. „Siin on Nõiakaevu
alune. See on maapind, siin on
paas ja siin on 3-5 meetri
sügavusel maa-alune jõgi, umbes
üheksa meetrit lai,” näitab ta.

Natura metsamaa omanikud
saavad toetust

Kohalikud infopäevad

Tuhala Looduskeskuse juhataja Ants Talioja näitab soomlaste tehtud
uurimust, mis tõestab maa-aluste jõgede olemasolu. Marko Tooming

Pärast taotluste kontrollimist
maksab PRIA toetuse erametsaomanikele välja hiljemalt 30.
juuniks 2009.
Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel toimuvad
taotlusperioodile eelnevalt 15
Eesti maakonnas ka vastavasisulised tasuta infopäevad (vt
lisaks infopäevade kohta http://
www.eramets.ee/yritused/).
Taotlemisega seonduva
täpsema infoga saab tutvuda nii
PRIA kui ka SA Erametsakeskuse
kodulehelekülgedel: www.
eramets.ee/el_toetused ja www.
pria.ee.

AED
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Ilusa aia omanik, mitme Kauni Kodu konkursi võitja Elgi Treimuth Keilas oma linnakodu ukse ees. Anumasse õitsevad sinised võõrasemad ja peenras tõstavad pead krookused.
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Kristina Amor

ERINEVAD KA U N I K O D U K O N KUR S I D

Konkursid õhutavad kodu kaunistama
 Kõik omavalitsused

saavad kuni 25. maini
esitada Kodukaunistamise
Harjumaa Kogule oma
piirkonna kolm kaunimat
objekti, mis reeglina peavad
olema valla- või linnasisese
konkursi võitjad.

Kristina Amor
kristina@harjuelu.ee

Keila linnaaednik Inge Angerjas
rääkis, et praegu toimub linnasisene konkurss. „Võitjad esitame
maakondlikule konkursile. See
on traditsioon.”
Konkursile võib esitada
ühiskondlikke hooneid, asutusi ja
ettevõtteid, erakordseid objekte,
näiteks kauni kodutänava,
koduaia ja korteriühistu.

Omavalitsuste ralli
Inimene
võib
esitada
konkursile näiteks ka oma naabri
aia. „Käime ka ise lahtiste
silmadega ringi. Elanikud on
sageli tagasihoidlikud,” sõnas
Inge Angerjas.
Maakonnas
hinnatakse
objekte kolmes kategoorias:
maakodu, eramu või korteriühistu
tiheasustusega piirkonnas ning
ühiskondlik
hoone
või
tootmisettevõte.
Komisjon selgitab paremad
välja ajavahemikul 3.-10.juunini,
mil esitatu kohapeal üle
vaadatakse. Konkursi võitjad

TEAVE
Kauni Kodu konkurss
• Ajakirja Kodu ja Aed konkursi Kodu Kauniks 2008.
aasta võistluse eesmärgiks on leida kaunimaid kodusid,
huvitavalt kujundatud aedu ja põnevaid ideid. Vähemalt
viis fotot tuleks saata 25. juuniks ajakirja toimetusse.
• Ajakirja Kodukiri Kauni Kodu konkursil 2008
osalemiseks tuleb pildid aedadest saata toimetusele 1.
augustiks. Sisekujunduse konkursile võib fotosid esitada
1. novembrini.

kõigis kolmes kategoorias
esitatakse autasustamiseks
vabariigi presidendile, kõigi
kategooriate kolme paremat
autasustab Harju maavalitsus
tänukirja
ja
auhinnaga.
Eriauhindadega
toetavad
traditsioonilist maakodu ühendus
Kodukant Harjumaa, parimat
tootmisettevõtet Saue Ettevõtete
Liit ja parimat elamuühistut
Maardu Linnavalitsus.
Kauni Eesti Kodu konkursi
raames selgitatakse välja ka
parima heakorraga omavalitsus,
mis esitatakse samuti autasustamiseks vabariigi presidendile.

Konkurss Ilus Küla viiakse
läbi
vastavalt Harjumaa
Omavalitsuste Liidu kinnitatud
juhendile. Konkurss kuulutatakse
välja 11.mail, tulemused tehakse
teatavaks 9. novembril. Peaauhinnaks on 20 000 krooni.
Kodukaunistamise Harjumaa
Kogu ootab vallavalitsustelt ühe
oma valla parima küla esitamist
hindamiseks 20. juuliks. Märkida
tuleb külavanema nimi ja
kontaktandmed ning lisada
skeem küla piiridega. Ülevaatus
konkursi parimate väljaselgitamiseks toimub juuli viimasel
nädalal või augustis.

Kodukaunistamise Harjumaa Kogu ootab
vallavalitsustelt ühe oma valla parima küla
esitamist hindamiseks 20. juuliks. Märkida
tuleb külavanema nimi ja kontaktandmed.

Kaunima kodu ja aia
konkursse korraldavad ka
ajakirjad, näiteks Kodu ja Aed
ning Kodukiri. Ajakirja Kodukiri
Kauni Kodu konkursil võib
osaleda korteri, eramu või
suvekoduga.

Tegin ise fotod
Elgi ja Viktor Treimuthi
kaunis aed asub Laulasmaal. Nad
on osalenud mitmel konkursil.
Aastal 2002 võtsid nad osa
ajakirja Kodu ja Aed aiakonkursist.
„Saatsin sinna fotod, ma ei
mõelnud üldse võidu peale,”
lausus Elgi. Võit aga tuli. 2003.
aastal autasustati meid rahalise
auhinnaga.
2005. aastal jõudsid kuuldused kaunist aiast peaminister
Andrus Ansipini. „Saime tänukirja
ning kingiks vimpli,” meenutas
Elgi, „vimpli jaoks püstitasime
aeda ka posti.”
Eelmisel aastal osalesid nad
ajakirja Kodukiri aiakonkursil.
„Saime preemia kui kauneim
roheline kodu,” sõnas Elgi, „eriti
tore oli see, et žürii liige,
Hansaplanti aednik Arnold
Hannust tabas meie aia olemust
eriti hästi.”
Elgi sõnas, et kõik tema jutud
on aiaga seotud. „Mulle meeldib
lilleriik väga. Tahan paljajalu aias
kõndida,” sõnas ta.
Elgil ja Viktoril on plaanis
maja juurde rajada varjuaed, kus
saavad kasvada varjulembesed
taimed. „Juunis rajame ühe
nurgakese rododendronitele,”
lisas Elgi.

Krookused rõõmustavad kevadises aias aiaomanikku oma õiteiluga.
Valge õitemeri kuulutab puhkemise algust.
Elgi Treimuth
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Bussijaama kena väljanägemine on üks külarahva ühistöö vilju. Kulunud bussijaama jaoks küsiti Maanteeametist värvi, kraabiti vana väsinud
värv maha ning võõbati talgute korras ehitis erksalt rõõmsailmeliseks.

KÜLA HARJUMAA ÄÄREL

Voose küla süda tuksub
kohalikus rahvamajas
n Kevadpäike kuldab

Voose külas bussilt tulijat,
kuid tuul on soojaga kitsi,
kui küla peateelt rahvamaja poole pööran.
Rahvamaja najale on
toetatud jalgrattad, eestoas
postkastide juures askeldab
postiljon.
Regina Lilleorg

regina@harjuelu.ee

Tööpäeva pärastlõunal Voose
rahvamajja sisenejat võtab
vastu vaikus ja kaugemalt
kostev jutuvada. Läbinud
suure, valgete linadega kaetud
laudade ning peokaunistusega
saali, leian järgmisest ruumist
rõõmsa heledapäise naise, kel
lõngakerad käes.
Päikesekiirte vihus istub kangastelgede taga muheda naeratusega kuduja.
"Elga Aru on meie käsitööringi juhendaja," tutvustab rahvamaja juhataja Anna Nilisk
triibukanga kudujat. Köögis
toimetavad Maret Aru ja Viivi
Pungas, neil on käsil toiduringi
lõunasöögitegu ja ees uus retsept Maalehe lisast. Lõhnad on
kodused ja isuäratavad.

Postiljoni ootamine
Anna on majas ametis
1996. aastast alates, mil
vallavalitsus otsustas endise
külavanema
Mare
Elmi
ettepanekul taas rahvamaja
juhataja koha luua.
Anna tuligi. Ajal, mil Anna
perre noorimad lapsed sündisid, asendasid teda Mare Elm
ja Maret.
"Vahepeal jõudsin kõrgkooli ka lõpetada. Õppisin
rahvusvahelist majandust ja
ärikorraldust, õppima läksin
siis, kui laps oli kolmekuune,"
räägib Anna. Kultuuriteemadega on ta lähemalt tutvunud
kursustel. Anna peres kasvab

kolm tütart: viie-, seitsme- ja
viieteistaastane. Abikaasa on
külavanem. "Pool koormat on
ikka minu kanda," naeratab
Anna külaelu argipäevadele
mõeldes. Rahvamaja on tõeline
küla keskus ja kokkutulemise
koht ka ringitöövälisel ajal.
"Meie inimesed ootavad
siin posti, kaks korda nädalas
käib autokauplus, siis tuleb ka
rahvas ikka paar tundi varem
kokku. Tööd ma siis ei tee,
räägime külaelust ja muredest,
nii see aeg kulub," ütleb Anna.

Lasteaeda 10 kilomeetrit
Küla lapsed käivad lasteaias
ja koolis kümne kilomeetri
kaugusel Alaveres. Kodukülla
tagasitulekuks on kaks võimalust: kas liinibussiga kella
kolme ajal või koolibussiga
kella nelja paiku.
Alaveres saab osa võtta ka
ringidest ning noortekeskuse
tegevusest ja jääda sinna kauemaks.
"Oleme otsustanud, et
lapsed võiksid Alaverest pärast
tundide lõppu ikkagi koju tulla.
Kodus on rohkem tegevust ja
rahvamajas on ikka midagi
teha. Laste huvitegevus ongi
enamasti õhtuti pärast kuut,
kui lapsed on söönud ja
järgmiseks päevaks ära õppinud, samuti nädalalõppudel,"
räägib juhataja. "Hakkasime
emadepäevaks näidendit õppima."

Käsitöö ja näitemäng
Anna räägib, et käsitööring
käib koos kolmapäeviti. Line tantsuringi aeg varieerub, sest
õpetaja saab tulla siis, kui keegi
saab teda rahvamajja ja koju
tagasi sõidutada. "Neljapäeviti

või reedeti," täpsustab Anna.
"Lauluansambel Teine Noorus
sai endale uue juhendaja Aigi
Põdra, nad käivad koos pärast
väikest vaheaega. Naistele
väga meeldib," särab Anna.
Teine Noorus rõõmustab ka
seetõttu juhendaja üle, et
nüüd on võimalus ette valmistada memme-taadi lustipeoks.
"Meie memmede hulgas on
kaks meest ka," kiidab juhataja
ansambli kõla.
Anna sõnul on ringijuhtide
toomise ja viimisega tegemist,
sest maad Alaverest Voosele
lihtsalt läbi ei jaluta. "Vahel
tulevad lapsed koolist küll
jalgsi koju, kui tunnid ühe
paiku lõpevad ja bussini jääb
palju aega. Aga seda siis, kui
ilm on ilus," ütleb ta.

Rõõmsad matkasellid
Anna toob lauale virna
matkapäevikud. "Meil on välja
kujunenud oma seltskond aktiivseid matkajaid. Oleme käinud jalgsi ja jalgratastega
ümbruskonna kauneid paiku
mööda ja vanu radu taasavastamas,
nagu
Rõõsamägi,
Paunküla, Tõrvaaugu, Kakerdaja raba," loetleb Anna.
"Viimati käisime avastamas
Torusaba teed. See on
Luurimäe nõlval matkarada,
millest olime kuulnud, aga
midagi ei teadnud. Siis üks taat
ütles, et tema mäletab.
Võtsimegi end kokku ja läksime otsima. Leidsimegi üles,"
muheleb Anna. "Oma kodukohta peab tundma."

Talulood
Igal aastal käivad Voose
matkajad ka ühel pikemal
bussiekskursioonil. Traditsioo-

"Vaatasime, et niipalju on kaotsi läinud,
vanad inimesed surevad, nooremad viskavad
aga pahatithi huvitavad materjalid ära. Nii
algatasime küla talude üleskirjutamise."

niline on suur külakoosolek,
kuhu kutsutakse ka vallajuhid.
Seal saavad inimesed ametnikelt küsida vallaelu kohta.
Külarahva ühistööna valmis
küla arengukava kuni 2015.
aastani. Anna on kogunud
teavet küla ajaloost, on fotoalbum majadest ja nende
elanikest, on ka paks kaust, kus
sees iga talu lugu, niipalju, kui
seda praegused asukad teavad.
"Vaatasime, et niipalju on kaotsi läinud, vanad inimesed surevad, nooremad viskavad aga
pahatithi huvitavad materjalid
ära. Nii algatasime küla talude
üleskirjutamise," näitab ta
mahukat materjali, millest
kunagi võiks oma küla raamatu
koostada.
Anna sõnul on paljud
külaelanikud ise oma lood kirja
pannud, eakamate inimeste
juures on ta ise käinud talulugu üles märkimas. "Mõned
andmed on veel puudu," ütleb
ta.

Rahvamaja juhataja Anna Niliski hoitud Voose küla lipul sümboliseerib sookur
last ja mägist maastikku. Lisaks lipule on külal oma laul, mida saab kuulata k

Rahvamaja kui küla süda
Rahvamaja saalis peetakse
sünnipäevi, pulmi, külapidusid
ja tähistatakse tähtpäevi.
Projektide kirjutamine läheb
Annal nobedalt, nii on rahvamajal uus katus, euroremondiga tualetid, duðiruum, köök ja
pesumasin.
Suvel tuleb küla kokku
suurele
peoplatsile,
kus
lõkkekoht ja kiik. Talviseks
spordipäevaks
on
loodus
vooselastele kinkinud uhked
mäenõlvad liulaskmiseks.
Iga viie aasta tagant toimub
suur kodukandipäev. 2006.
aasta kodukandipäeval tähistati küla 765. sünnipäeva. Alati
on kogu Voose rahvas koos
jaanitulel ja jõuluõhtul. Siis
tulevad ka need, kes lapsepõlve
ja sugulaste kaudu Voosega
seotud. "Kodukandipäevadel
on kohal ka ümbruskonna rahvas," naeratab Anna. "Siin on
hea olla."

Käsitööringi juhendaja Elga Aru laseb kätel käia ja triibukangas
edeneb jõudsalt.

Kals
sõnu
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rg kodukülast rändama läinute tagasipöördumist ning iivet, võilill visadust, pikka iga ja tervislikke eluviise. Lippu läbiv lainelisus iseloomustab liigikülküla veebilehel.
4x Regina Lilleorg

sumägi on üks paljudest Voose mägedest. Mäe jalamile kavandatakse laululava ja tantsuplatsi, mäe taga on küla. Teisipäeval sai Anna Nilisk rõõmsa
umi, et külaplatsi valgustuse rajamiseks sai MTÜ Voose Külaselts MAK toetuste meede 3.2 projekti kaudu 134 509 krooni.
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Voose küla 765

 Voose küla on esmakordselt mainitud 1241.a. Taani hin




damisraamatus. Tol ajal oli külas 8 adramaad, mille
omanikuks oli läänimees Henricus Lothaest. Küla
algupärane nimi oli Hohen, hiljem Wosen.
Voose küla on hävitatud mitu korda, küll oma valdusi
laiendanud parunite, küll sõdades võõrvägede ja oma
vägede poolt. Kuid see ei ole takistanud külal uuesti jalgadele tõusmast.
1343. a. Jüriöö ülestõusu ajal hävitas orduvägi Voose ja
veel 4 küla. Neist Raismiku küla, mis asus Voose külje
all, ei ole taastunud.
Voosel asus üks neljast Eestimaa muinaslinnusest, mis
1495.aastal lahingutes hävisid.
1848. aastal kaotati pärisorjus. Mõisnikud tegutsesid
aga edasi ikka oma äranägemise järgi. Nii on Alavere
parun Ungern-Sternberg olnud eriti julm. Ta lasi hävitada viis suurt küla ja asustas ümber ligi 1000 inimest,
neist Voose küla isegi 12 aastat pärast 1848. aasta
seadust. Voose külla olevat toodud uued inimesed oletatavasti Soomest või Lõuna-Eestist. Veel praegu
mäletab mõni eakas inimene, et Voose vanemad
inimesed on rääkinud kohalikust keelepruugist erinevat
keelt.
Allikas: Voose küla arengukava

Positiivse auraga kodune küla
Tanel Talve

MTÜ Voose Külaseltsi juhatuse esimees

n Voose on mulle tõepoolest hingelähedane paik, sest suure osa oma
elust olen ma just seal veetnud.
Vanavanemate juures maal olin nii
palju kui võimalik, nädalavahetused,
koolivaheajad.
Pealegi on Voosel mingi kummaline positiivne aura. Seda ei arva
ainult mina, vaid ka võõrad inimesed, kes sinna esmakordselt
sattunud.
Tulevikku näeme külaseltsi liikmetega eelkõige turismi arendamises. Teeme seda nõndaviisi, et see kohalikele elanikele tülinaks ei muutuks. Üsna palju on ka juba tehtud, oleme olnud üsna
aktiivsed eurorahade taotlemisel ja nii mitmedki asjad on tänu
sellele ka ellu viidud. Suurim projekt, mis annaks hoo sisse mitte
ainult Voose arengule, vaid kogu sealsele piirkonnale, oleks
ajaloolise ja arhitektuurilise väärtusega Voose kõrtsi taastamine.
See pole meil siiani õnnestunud. EAS ja PRIA on küll olnud
võrdlemisi abivalmid, kuid reegel tundub olema selline, et raha
saab see, kel juba on raha. Ühe meetme abil oleksime juba paar
aastat tagasi ka selle projekti saanud ehk käikugi anda, tuues
Anija valda ligi 10 miljonit krooni Euroopa Liidu abirahasid, ent
siis ei näinud vallavalitsus kahjuks võimalust selle mõttega kaasa
tulla.
Ise kavatsen kindlasti kasutada ära kõik oma tutvused, võimalused ja teadmised, et Voose elujõulisus säiliks. Ja et Voose
külastajatel oleks, mida seal teha. Loodus on seal fantastiline ja
ainulaadseid objekte terve hulk, Kakerdi raba, Valgehobuse mägi
ja palju muud.
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INTERVJUU

Rannakalanduse tulevik sõltub
kalavarudest
 Küsimustele vastab Keskkonnaministeeriumi kalavarude
osakonna juhataja Ain Soome
Agnes Jürgens
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik

Kas praegu Riigikogus arutusel olevad kalapüügiseaduse järjekordsed
muudatused, mis puudutavad ka rannakalandust, pärinevad Keskkonnaministeeriumist?
Keskkonnaministeeriumist jõudis möödunud aasta lõpus
Riigikokku kalapüügiseaduse muutmise eelnõu. Meie
seadusemuudatuste eesmärk oli sätestada tõhusam kontroll
ebaseadusliku kalapüügi üle ja võimaldada harrastuskaluritel
kalastusõiguse eest mobiiliga maksta. Pärast eelnõu esimest lugemist
aga tegid Riigikogu liikmed Tarmo Kõuts ja Mark Soosaar ning
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsioon lisamuudatusettepaneku:
kaotada harrastuskaluritel nakkevõrgu ja õngejadaga püügiõigus.
Ettepaneku kohaselt võiksid nende vahenditega püüda vaid kutselised
kalurid ja randlased.

Mida Keskkonnaministeerium sellisest ettepanekust arvab?

Keskkonnaministeerium ei ole vastu, kui selle muudatusega ei
kaasne kalapüügikoormuse suurenemine, sest kalanduse areng sõltub
kalavarudest. Et säilitada traditsiooniline rannakalandus ja elu
rannakülades, tuleb taastada kalavarud ja tasakaalustada püüdjate
arv. Tuleb selgeks vaielda, kelle püügivahendid nakkevõrgud ikkagi
on ja kas nakkevõrgust ollakse nõus nii loobuma, et osa randlasi võib
ja osa ei või sellega püüda?

Kes on randlased?

Randlase ehk rannaküla elaniku mõistet on püütud sõnastada juba
1990ndate algusest ja alati, kui see on kalapüügiseaduses kirja
pandud, on see osutunud sobimatuks. Küll sellepärast, et randlastena
võisid võrgulube taotleda ka rannapiirkondades maid kokku ostnud
välisriikide kodanikud või siis läksid võrguload mereäärsete suuremate
linnade elanikele ning suvilaomanikele. Nii et seni pole tõesti leitud
sellist sõna, mis ühtiks ettepaneku esitajate nägemusega
randlastest.

Miks üldse on kellelegi vaja eristaatust, kas kõik soovijad ei või
püüda nii palju, kui tahavad?

Eesti on küll mereriik, kuid kalavarudega pole meil põhjust
kiidelda. Ei ole enam 1990. algusaastad, kui kõik, kes ennast vähegi
rannaküla elanikeks lugesid, said võrkudega püügi õiguse ja
püügivahendite arv oli piiramatu. Kui enne Eesti taasiseseisvumist
võis võrkudega merel käia ca 2000 kutselist kalurit, siis 90ndatel
suurenes see arv 6000-ni. Saagid olid rikkalikud, näiteks 1993. a püüti
ametlikel andmetel Läänemerest ligi 2000 tonni kala. Ahvenat ja koha
veeti suhteliselt kõrge hinnaga piiri taha, rannakalanduses töötavad
inimesed olid majanduslikult heal järjel.
Vähem kui kümne aastaga langes kogusaak üle kahe korra ehk
700 tonnini aastas.

Mida on riik kalavarude kaitseks ette võtnud?

Riigi ülesanne on tagada kalavarude taastumine ja säästlik
kasutamine. Kui kala hakkas nappima, soovitasid teadlased oluliselt
vähendada võrgupüüki. 1995. a võetigi vastu uus kalapüügiseadus,
millega anti rannaelanikele õigus oma tarbeks kala püüda piiratud
arvu vahenditega, milleks olid kuni 3 nakkevõrku, kuni 250 konksust
koosnev põhjaõngejada ja kuni 1-meetrise suukõrgusega ääremõrd.
Selle seadusemuudatusega pandi esmakordselt alus võrgulubade arvu
piiramiseks.

Kas muudatusest oli abi?

Paraku jättis seadus võrgupüügiõiguse ikkagi peaaegu kõigile
rannikul elavatele inimestele – seda küll mitte äritegemiseks, vaid
oma toidulaua ja kalapüügitava säilitamise huvides. Kuid hoogne
püük jätkus, kalavaru vähenes ja see omakorda mõjutas kutseliste
kalurite sissetulekut. Teadlaste hinnangul on rannakalureid umbes
viis korda rohkem kui praeguste varude puhul optimaalne.
Rannakalandusega hõivatud inimeste majanduslik seis on halvenenud.
Järjest teravamaks muutus vajadus otsustada, kas hakata püüdjate
arvu piirama või lasta kalavarul ja rannakalandusel kui
tegevusvaldkonnal hääbuda.

Missugused on praegu kutseliste kalurite püügiõigused?

Kalapüügiseaduse uusi muudatusi ette valmistades jõudsime
kokkuleppele, et püüdjate arvu ja püügivõimaluste vastavusse
viimiseks on vaja, et neil, kes soovivad tegutseda kutselise kalurina,
peab olema püügiõigus vähemalt 10 võrguga püüdmiseks. Ühe-kahe
võrgu omanikul, kes soovib püügiga tulu teenida, võib tekkida
kiusatus salavõrke vette vedada. 10 võrgu nõue jõustus tänavu 1.
jaanuaril.

Missugused on harrastuskalastajate õigused?

Praegu võib harrastuskalastaja püüda õngpüüniste, ühe
nakkevõrgu, kuni 100 konksust koosneva õngejada ja kuni 5
vähipüügivahendiga. Erandina võivad väikesaarte alalised elanikud
püüda kuni kolme nakkevõrguga. Harrastuspüügil püütud saaki ei
tohi turustada ja kala kokkuostjad ei tohi seda osta.

Poliitikud heidavad ette, et võrguload kuuluvad pealinna tähtsatele
härradele. Kellele need tegelikult kuuluvad?

Maakondade tänavune statistika näitab, et harrastuslikuks
võrgupüügiks on kalastuskaardi saanud 90% ulatuses püügipiirkonnas
elavad isikud. Kuid on ka neid, kes elavad mujal, kuid keda
püügipiirkonnaga seob näiteks suvila. Võrgulube kuulub tõesti ka
pealinna härradele ja nende seas on samu poliitikuid, kes lubade
mittesihipärast jagamist ette heidavad.

Veskitammi Kultuurikeskuse eakate ansambel Pihlamari kõlas nooruslikult.

Veskitammi Kultuurikeskus

Sauel veeretati lauluratast

 Meloodiline ansamblilaul
kõlas 19. aprillil Veskitammi Kultuurikeskuses, kus
osales pea 200 inimest üle
Eestimaa. Võidu laulma olid
tulnud 21 ansamblit
Saaremaast Karksi-Nuiani.
Tiia Soosalu
Veskitammi Kultuurikeskuse
juhataja

Õhkkond, mis majas valitses, oli
äärmiselt soe ja südantkosutav.
Kaunid kostüümid, hõrgud
parfüümid, vallatud naeratused,
imeilusad lauluhääled. Ühte

sulasid nii ukraina, vene, inglise
kui eesti keel. Sellel festivalil ei
olnud kaotajaid ega viimaseks
jääjaid.
Hea Tahte Kogu ehk žürii tõi
küll välja Grand Prixi ja iga
kategooria võitjagi, aga
võidumehed olid hoopis kõik
saalisviibijad, kellele see päev
pakkus kosutust, hingesoojust
ning palju jõudu, et argises
igapäevaelus
taas
edasi
rühkida.
Grand Prix pälvis Tallinna
Lindakivi
Kultuurikeskuse
ansambel Iris, keda juhatab
Jegor Jermakov.
Ansambli kooskõla oli
üllatav, isegi piano pianissimo

hämmastas žüriid. Veskitammi
Kultuurikeskuse eakate ansambel
Pihlamari kõlas nooruslikult.
Eriti lummas Raimond Valgre
lugu. Ansamblit juhendab TÜ
doktor Tiina Selke.
Vigala meeskvintett paitas
kõrva mehise lauluga, silma jäid
meeste mustad kübarad ja
valged sallid. Jegor Jermakovi
käe all laulab ka ansambel
Zolotõje Gorõ, kes pani saali
ahhetama hea vokaali, orkestri
ja kuldsete riietega.
Väga
hea
ansamblitunnetusega oli ka Tallinna
ülikooli üliõpilaste Blackbird
Linda Kardna juhatusel.
Saue vald Veskitammi

Raasiku vallas võideldakse tossuga
 Tublid ja korralikud
aiapidajad, kes hoolsalt oma
maalapikest koristavad, on
toonud kaasa ka igakevadise
häda – lehtede ja okste
põletamise suitsu, millega
naabrid rahul ei ole.
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

“Eriti hull on olukord alevike
vahel madalrõhu ajal. Kui
mitmes aias korraga lehehunnik
suitseb, siis ei ole tõesti midagi
hingata,” kinnitas Raasiku valla
keskkonnaspetsialist
Alari
Kruusvall.
Et õhk puhtaks jääks, palub
Raasiku vallavalitsus alevike
elanikel sel kevadel lehti ja oksi
mitte põletada ning korraldab
selleks nende tasuta kogumise
Aruküla ja Raasiku alevikust.
Selleks
on
vaja eelnev
registreerimine
hiljemalt
viiendaks maiks vallavalitsuse

telefonidel 60 70 750, 60 70
348 või e-postiga aadressil:
alari.kruusvall@raasiku.ee
Lehed ja oksad tuleb valmis
panna väljaspoole aeda nii, et
veoauto ligi pääseks.
Lehed peavad olema valmis
pakitud prügikottidesse, mis ei
tohi olla suuremad kui kakssada
liitrit, oksad aga
olema
korralikus hunnikus. Aiarisu
viiakse ära ajavahemikul 5. – 9.
maini.
“Praegu on lubatud lõket
teha kuni 15. maini, nii et

Kulupõleng.

seadusega me okste põletamist
keelata
ei
saa,”
ütles
keskkonnaspetsialist Kruusvall.
“Küll aga kavandame uues
heakorraeeskirjas keelata prahi
põletamine kogu tuleohtlikul
ajal ehk siis alates lume
sulamisest.”
Hajaasustusega külades ja
aladel esialgu piirangud ei kehti,
neis pole ka tossumure nii
terav.
Küll aga saavad vajaduse
korral ka külad kutsuda kohale
leheveomasina.

Põhja Prefektuur

tänavalt on end tõestanud üle
Eestimaa, et tasub üles otsida
Veskitammi Kultuurikeskus ka
2009. aastal, mil toimub viies
Veskitammi lauluratas.
Oleme veendunud, et läbi
lauluratta teavad nüüd Saue
valda nii Pärnu-, Järva-, Viljandi, Rapla-, Saare- ning Virumaa ja
väga paljud vene ja ukraina keelt
kõnelevad inimesed Harjumaal.
Meie laulugeograafia laieneb iga
aastaga. Sõprus kestab, sest
meid ühendab armastus laulu
vastu.
Veskitammi Kultuurikeskus
on tänulik Saue vallavalitsusele
ja Harjumaa Omavalitsuste
Liidule abi eest.

UUDIS
Teatejooksu võitsid
Kuusalu ja Raasiku
võistkonnad
Harjumaa koolidevahelise
murdmaateatejooksu võitis
keskkoolide ja gümnaasiumide
arvestuses Kuusalu Keskkooli
võistkond, põhikoolide seas olid
parimad Raasiku Põhikooli
õpilased.
Teise koha saavutas
keskkoolide ja gümnaasiumide
arvestuses Kose Gümnaasium,
kolmandaks jäi Saue
Gümnaasiumi võistkond.
Eile Kolgakülas toimunud
võistlustel osales 655 õpilast
kokku 27-st Harjumaa koolist.
Võistkonnad koosnesid neljast
erinevast vanuseklassist: I-V
klass, VI-VII klass, VIII-IX
klass ja X-XII klass.
Poisid läbisid 5x1000 ning
tüdrukud 5x500 meetrise
distantsi. Harju maakonna
koolidevahelise murdmaateatejooksu korraldas Harjumaa
Spordiliit koostöös Kolgaküla
Spordiklubiga Rada. (HE)

VARIA
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Kevadmnemo 2008
8. mäng
1. Mis nime kannab Baltikumi üks
kaasaegsematest trükikodadest, mis kuulub
Ekspress Gruppi? Selles trükikojas
trükitakse Eesti Päevalehte, Eesti Ekspressi
ja ajakirju Playboy, Eesti Naine jt.
2. Millise meil esineva linnu laul on üheks esimeseks
hääleks looduses, mis vananevale inimesele muutub
kuuldamatuks isegi siis, kui see lind laulaks otse tema
kõrva ääres?
3. Kes oli see õudusfilmide meisterlik looja (1880-1962),
keda sürrealistid kutsusid austavalt “filmimaailma
Edgar Allan Poe’ks”? Tema avangardistlik tippteos
kannab nime “Värdjad”, mis Inglismaal oli keelatud 30
aastat.
4. Laureuse auhindu on sageli kutsutud spordiOskariteks. Mis spordiala esindajad on seni saanud kõige
rohkem Laureuse auhindu?
5. Pärast Teise maailmasõja lõppu toimusid
kaotajariikides liitlaste nõudmisel kohtuprotsessid
sõjasüüdlaste väljaselgitamiseks ja karistamiseks. Ka
Helsingi vanas parlamendihoones toimus protsess, mille
tulemusena karistati seitset meest. Kes neist sai
kõrgeima karistuse (10 a vanglat)?
6. Sheila Young ja Christa Rothenburger on võitnud MMtiitli nii kiiruisutamises kui jalgrattaspordis. Kes oli see
meessportlane, kes juba 19. sajandi lõpul krooniti nende
spordialade maailmameistriks?
7. Euroopa filmiakadeemia auhind oli kuni 1998. aastani
mehe kuju ning kandis Felixi nime. Siis otsustati teha
auhinnale noorenduskuur ning nimetati see ümber
Euroopa filmiauhinnaks. Kelle kuju on uueks auhinnaks?
Vastused saata hiljemalt teisipäevaks aadressil:
evi@harjuelu.ee
7. mängu vastused: 1. Guadalupe Neitsi, 2. Ungari, 3.
Bill Bradley, 4. maavärin, 5. vöö asemel umber keha
seotud nöör, 6. Vello Park, 7. Vorošilov.
Küsimused koostas Peeter Kubo

Eelmise ristsõna lahendus: Elumerehädaline.

LO E J A I M E S TA

Külmunud kahtlusaluse
juhtum

Uskumatu, aga tõsi
Kõik teavad, et armastus on
hindamatu ja seda tõelist raha
eest juba ei osta. Ka
kurameerimine nõuab suuri
väljaminekuid, eriti selle
romantiline pool. USA teadlased,
kes armastavad kõike väljendada
arvudes, lugesid kokku, et
romantiline kohtamine sisaldab
šokolaadikarpi, 12 roosi,
kinokülastust ja õhtut restoranis.
Seda ei saa vältida. Alles pärast
seda võib ilmuda tulevase äia ja
ämma ette kätt paluma. Praegu
aga maksab romantiline
kohtamine 56% rohkem kui 20
aastat tagasi.
• Millega tegi USA inimeste
elu paremaks? Paljude asjadega,
sealhulgas
ka
nätsu
väljatöötamisega. See aga pole
tõsi. Briti arheoloogid avastasid
Skandinaavias, Põhja-Saksamaal
ja Šveitsis veenvad tõendid
sellest, et nendel aladel närisid
inimesed nätsu juba kiviajal. See
oli musta värvi ja tehtud
männivaigust. Jääb veel üle
leida ka mõni Big Mac-i jäänus
ja võib-olla ilmub mõnest
koopast välja ka mõni Ford.
• Vallalised itaallased
eelistavad
elada
koos
vanematega.
Iga neljas lahutatud itaalia
mees pöördub tagasi mamma
juurde. Need, kes elavad eraldi,
käivad sageli ema juures söömas
ja tassivad kallile mammale
pesta ka oma musta pesu. Ka
abielus itaallast pidi lausa
magnetina tõmbama ema juurde.
Üle 3/4 meestest külastab

emmet vähemalt kord nädalas ja
1/3 abielumeestest lausa iga
päev. See polevat mingi Oidipuse
kompleks, vaid üks tõeline itaalia
mees lihtsalt armastab oma
ema.
• Kuulsas Frankfurdi Püha
Pauli kirikus kukkus alla 1810
kilo kaaluv tornikell. Kukkudes
tõmbas ta oma kohalt teise
tornikella, mis tõi kuuldavale
kurva heli, kuid alla ei kukkunud.
Mõlemad kellad olid oma kohal
rippunud ligi 200 aastat. Õnneks
ei saanud keegi kannatada, sest
sel ajal olid inimesed kirikus
laupäevaõhtusel missal.
• Hispaania ärimees Eduardo
Sierra,
viibides
äriasjus
Stockholmis, tundis õhtul end

Itaalia perekond.

üksikuna ja läks palvetama ühte
katoliku kirikusse. Tühjas kirikus
seisis Jens Svenssoni kirst. Hispaanlane palvetas kadunukese
hinge eest ja kirjutas oma nime
kirstu juures olevasse palveraamatusse. Mõne päeva pärast
teatati talle, et ta olevat kadunukese arvestatava päranduse
omanik.
Svensson, rikas mees, kel
polnud pärijaid, pärandas kogu
oma varanduse testamendiga
esimesele inimesele, kes ta hinge
eest palvetama tuleb. Sierrale
rääkisid
vanemad
juba
lapsepõlves, et ta heategu saab
ükskord tasutud.

Kogunud Rita Tamm

Arhiiv

Kui käre külm, hakkas taanduma, märkas üks poiss jõel
õhukese jääkihi all midagi
punast. Selgus, et see oli sall,
mis oli seotud mehe kaela
ümber. Laibal olid jalas paksu
tallaga saapad, seljas kaks
paksu sviitrit, jämedast riidest
püksid, käes paksud töökindad
ja peas pruun müts.
Eelmise aasta lõpus kadunud
Bud Brown oli lõpuks jäähauast
kaldale tulnud. Meest oli taga
otsitud Otis Ware’i tapmise
pärast. Nende partner jõe ääres
asuvas suures vanarauaäris oli
mõrva pealt näinud. Mehed
olevat üht suurt toruhunnikut
nihutades tülli läinud, väitis
tunnistaja tookord. Raevuhoos
oli Bud haaranud jämeda
malmtoru ja sellega ägedalt
Otise kolba purustanud.
Külmunud jõe keskele jõudnud,
kukkus ta läbi jää.
Šerif väitis, et Bud ei osanud
ujuda. “Ilmselt lõi ta pea vastu
jääd ära ega tulnudki enam
teadvusele.” lisas šerif. “Mees
oli ka varem seadusega pahuksis
olnud. Võrdlesime tookord ta
sõrmejälgi metalltorult leitutega. Pole kahtlustki, et mees on
mõrvar.” “Mitte veel,”
parandas detektiiv Smith.
Miks tuli uurimist jätkata?

Smith järeldas, et tunnistaja
oli mõlemad äripartnerid
surnuks löönud, olles eelnevalt
kavalusega Budi sõrmejäljed
metalltorule saanud. Nimelt olid
Budi käes töökindad, millega
poleks saanud sõrmejälgi jätta.

MÄLUMÄNG
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TV KAVA

ESMASPÄEV 28.04
Eesti Televisioon
06.22 Tänane kava
06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon*
11.00 Prillitoos*
11.45 Hercule Poirot: Sinise
rongi mõistatus
13.25 Internid - haiglatöö
algus, 3/6: Aurelia
14.15 Põhjavalgus, 5/6
15.10 Mine metsa!*
15.35 Eksiarvamused:
Täiskuuöödel sünnib rohkem
lapsi
15.40 Agu Sihvka annab aru
16.05 Südameasi: Triiv
ulgumerele
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Bionina
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Lasteekraan
19.30 Miljon senti
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Osoon.
20.35 112
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 Pehmed ja karvased
21.55 Välisilm
22.20 Aktuaalne kaamera
22.25 Välisilm esitleb:
Energiasõda
23.20 Kultuuriuudised*
23.30 Carmina Burana
00.35 Südameasi: Triiv
ulgumerele
01.25 Kliimamuutus
02.15 Paar*
03.08 Homne kava
03.10 ETV 24

Kanal 2
05.55 Õpetajate tuba:
Sünnipäev
06.20 Chip ja Dale tõttavad
appi: Hiigelputukad
06.40 Kasskoer: Kassiklubi
07.05 Karupoeg Puhhi seiklused: Vaata, Ahv! Tee paremini! Joonissari
07.30 Timon ja Pumba: Boara
Boara. Saskatchewani saak.
Joonissari. Armastatud
"Lõvikuninga"
08.00 Reporter*
09.00 Kire lõksus, 139/187*
10.00 McLeodi tütred: Peidus
pinna all
10.55 Kodus ja võõrsil, 3809*
11.25 Braavo!*
12.50 Jumal tänatud, et sa siin
oled!*
13.45 Hooaeg*
14.30 Kass Oggy ja kurjad
prussakad
14.55 Robin Hoodi uued seiklused: Sangarid
15.50 Bianca, 224/224
17.00 Kire lõksus, 140/187
18.00 Kuum hind
18.30 Kodus ja võõrsil, 3810
19.00 Reporter
20.00 Võsareporter.
20.35 Saladused.
21.25 Sara lahutuspaberid
23.20 Meedium: Minu kallis
laps
00.15 Ärapanija*
00.45 Sõbrad: Nali
01.15 Kuhu koer on maetud:
See pole tingimata nii
02.00 Mulla all: Valge
aluskrunt
02.55 Ole terve!*
03.20 Kodusaade*
04.00 Reporter*

TV 3
06.25 Kodukaitse
08.05 Mu armas paksuke,
163/178
09.00 Marina*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Mõrv sai teoks: Keelatud
surmakuulutus*
12.45 Naabrist parem*
13.40 Kes tahab saada
miljonäriks?*
14.35 Kõige naljakamad koduvideod
15.05 Nanny: Võta tagasi oma
naarits
15.40 Mõrv sai teoks: Paksem
kui vesi
16.35 Marina, 75
17.30 Vaprad ja ilusad
18.00 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Raport
20.30 C.S.I.: Kriminalistid:
Koletis kastis.
21.30 SUUR FILM: Edevuse
laat
00.10 C.S.I. New York: Mõrv
metroojaamas.
01.05 Päästjad mägedes
02.00 Raport*
02.30 STOP!*
02.55 Odüsseia 5: Tunneli pime
osa*
03.45 TV Nightchat
05.55 Uudised
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TEISIPÄEV 29.04

KOLMAPÄEV 30.04

NELJAPÄEV 1.05

REEDE 2.05

LAUPÄEV 3.05

PÜHAPÄEV 4.05

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

06.23 Tänane kava
06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon*
11.00 Miljon senti*
11.30 112*
11.55 Välisilm*
12.20 Välisilm esitleb:
Energiasõda
13.10 Kliimamuutus
14.00 Maahommik*.
14.45 Eesti aja lood:
Riigivanemad*
15.15 Kuniks elu: Erinevad
lahkumised
15.40 Laulge kaasa!: Koeru
16.05 Südameasi: Verine sport
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Osoon (venekeelsete subtiitritega)*.
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Lasteekraan
19.30 Pereelu.
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Meie
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 OP!
23.35 Kultuuriuudised*
23.45 Tähelaev: Arvo Valton*.
Seekordses "Tähelaevas"
00.55 Südameasi: Verine sport
01.50 Kaput ja Zösky:
Tornaado vangistuses
01.55 Kuniks elu: Erinevad
lahkumised
02.23 Homne kava
02.25 ETV 24

06.23 Tänane kava
06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon*
11.00 OP!* "OP!i"
"Nürnberg"
11.30 Ebamugav tõde
13.05 MuinasTeeVee:
Monument
13.30 Jätku leiba!*
14.00 Pereelu*.
14.30 Bionina*
15.00 Kaput ja Zösky:
Osturalli
15.10 Kuniks elu: Häiriv tegur
15.35 Laulge kaasa!: Narva
16.05 Südameasi: Lapsed
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Puutepunkt
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Lasteekraan
19.30 Miks see just meiega
juhtuma pidi.
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Pealtnägija. 2003.
aastal käis "Pealtnägija"
20.55 Saatevigad BBC moodi
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 Foorum.
22.25 Aktuaalne kaamera
22.30 dokkaader. Emake Maa,
4/4: Valikud ja tagajärjed (The
Planet, Rootsi 2006).
23.20 Kultuuriuudised*
23.30 Teletaip*.
23.55 Lisaaeg*
00.20 Südameasi: Lapsed
01.15 Kaput ja Zösky:
Pimedate riigis
01.20 Kuniks elu: Häiriv tegur
01.48 Homne kava
01.50 ETV 24

08.13 Tänane kava
08.15 Kevadmängud
08.30 Operaator Kõps üksikul
saarel
08.55 Poistelaul 2007 (ETV
2007).
09.50 Telelavastus. Väike nõid
10.55 Koolitantsupalavik*
11.50 Akrobaadid
12.45 Tantsuetendus.
Kevadpühitsus
13.25 Pehmed ja karvased*
13.45 Lisaaeg*
14.10 dokkaader. Emake Maa,
4/4: Valikud ja tagajärjed
15.05 Kaput ja Zösky:
Kummituste linn
15.15 Kuniks elu: Peaaegu
halb päev
15.40 Laulge kaasa!: Surju
(Eesti 2006).
16.05 Südameasi: Vanad
asumaalased
17.04 Õhtune kava
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Juhtimisaju
18.45 Aktuaalne kaamera
19.00 Lasteekraan
19.30 Normanni vallutused.
Mis võib olla mõnusam kui
lennata õhupalliga linna kohal?
Henrik Normann sõidab õhupalliga Dubai kohal ja näeb
ülevalt ära kõik linna
vaatamisväärsused. Dubais on
kohustuslik käia shoppamas ja
sellest ei pääse keegi. Ka
liivadüünides maasturiga kihutamine on siinse elu kohustuslik
osa. Eriliselt lummav on päikeseloojang kõrbes.
20.05 Paar. Eesti värvikas elu
ja inimesed on saate "Paar"
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Aljosha
22.45 Aktuaalne kaamera
22.50 Muusikaelu
23.15 Rütm ruulib! (Rhythm is
it!, Saksa 2004).
Muusikadokumentaal. 28.
jaanuar 2003, Treptowi linnajagu Berliinis.
01.05 Meie*
01.55 Südameasi: Vanad
asumaalased
02.45 Kaput ja Zösky:
Käeulatuses
02.55 Kuniks elu: Peaaegu
halb päev
03.19 Homne kava
03.20 ETV 24

06.23 Tänane kava
06.25 Terevisioon
08.45 Terevisioon*
11.00 Aljosha
12.10 Muusikaelu*
12.35 Rütm ruulib!
14.15 Internid - haiglatöö
algus, 4/6: Vincent
15.05 Ajalik ja ajatu: Vello
Salo*
15.35 Kaput ja Zösky
15.45 Kuniks elu: Zoé ratsaristsed
16.05 Südameasi: Ära unusta
mind
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Jätku leiba! Millest lähtuti Eesti parimate toiduettevõtete valimisel? Üleriigilisel
koolinoorte telekonkursil osaleb
viimane, kümnes kool
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Lasteekraan
19.30 Erisaade. Järjekordne
"Erisaade"
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 Teatriõhtu: Adolf Rühka
lühikene elu.
22.35 Aktuaalne kaamera
22.40 Teatriõhtu jätkub
23.40 Kultuuriuudised*
23.45 Pealtnägija*. 2003.
aastal käis "Pealtnägija"
00.40 Südameasi: Ära unusta
mind
01.30 Ööfilm. Buster (Inglise
1988).
03.05 Kaput ja Zösky
03.15 Kuniks elu: Zoé ratsaristsed
03.38 Homne kava
03.40 ETV 24

07.54 Tänane kava
07.55 Siim ja Semu:
Tervisehäired
08.00 Gloria ja tema pere:
Eksinud
08.25 Marvi Hämmer
08.50 Karu-Kusti: Karu-Kusti
leiab nööri
08.55 Vennad koaalad:
Spordimees Kerro
09.05 Hüdronaudid: Teouputus
(Prantsuse-Saksa-Soome
2004).
09.20 Mammutisaare leiutajad: Mammutid pressi all
09.30 Buratino tegutseb jälle:
Salapärane kapp (ETV 2004).
10.00 Maahommik.
10.45 Õnne 13*
11.15 Pealtnägija (eestikeelsete subtiitritega)*. 2003.
aastal käis "Pealtnägija"
12.05 Erisaade*. Järjekordne
"Erisaade"
12.35 Jackie, Ethel ja Joan Kennedyte naised, 1/2
13.55 112*
14.20 Normanni vallutused*
14.45 Päevil, mil Sind ma
näen. Laulab Kare Kauks
15.10 Paar*. Eesti värvikas
elu ja inimesed on saate "Paar"
16.00 Teel jalgpalli EM 2008
finaalturniirile
16.30 Kodumets.
16.59 Õhtune kava
17.00 AegRuum. Muutuv kliima, 2/2: Kas me suudame
maakera päästa?
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Mine metsa!
18.40 Eksiarvamused: Kulda ei
saa valmistada
18.45 Aktuaalne kaamera
19.00 Teeme ära
19.30 Inimese ja looduse
tasakaal
20.00 Euroopa laulud 2008
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera
21.20 Sport
21.35 Laululahing.
22.50 Kus on tõde?
00.35 Queeni kontsert
Wembley staadionil
01.35 Jackie, Ethel ja Joan Kennedyte naised, 1/2
02.58 Homne kava

07.43 Tänane kava
07.45 Siim ja Semu: Käsu
peale...
07.50 Inetu pardipoeg ja mina
ka: Rotsu ja raadio
08.15 Marvi Hämmer
08.35 Tere tulemast minu
maale: Arthuriga Prantsusmaal
08.50 Allveelaev Olli: Robi
Rodeo
09.00 Patricku planeet
09.30 Euroopa laulud 2008*
10.00 Tähelaev: Mait Maltis.
11.15 Laululahing*.
12.30 Kuumad 70ndad: Kõik
on läbi. Lumesadu
13.15 Südameasjad. Lepo
Sumera (ETV 1999).
Portreesaade helilooja Lepo
Sumerast.
13.55 Dracula ja Zombie laps.
Lepo Sumera (ETV 2000).
Lepo Sumera teose "Dracula ja
Zombie laps"
14.30 Ajalik ja ajatu
15.00 Prillitoos. "Prillitoos"
15.45 Puutepunkt
16.10 Meie
17.04 Õhtune kava
17.05 Vabariigi kodanikud*
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Eesti aja lood:
Kirjanduselu
18.45 Aktuaalne kaamera
19.00 Päevad, mis vapustasid
21. sajandit: Paavsti matused
19.05 Suvi (Eesti 1976).
20.30 Teletaip.
21.00 Aktuaalne kaamera
21.15 Aeg luubis. "Aeg luubis"
21.35 Sport
21.50 Hercule Poirot: Pärast
matust
23.25 Põhjavalgus, 6/6
00.10 Kuumad 70ndad: Kõik
on läbi. Lumesadu
00.50 Bionina*
01.20 Juhtimisaju*
01.50 Teeme ära*
02.18 Homne kava
02.20 ETV 24

Kanal 2
05.55 Kuum hind*
06.20 Chip ja Dale tõttavad
appi: Raharong
06.40 Kasskoer: Koerlaste
mäss
07.05 Karupoeg Puhhi seiklused: Lapsehoidja bluus
07.30 Timon ja Pumba: Sina
oled minu sõber. Hea hiirepidamine. Joonissari. "Kõige
parema sõbra"
08.00 Reporter*
09.00 Kire lõksus, 140/187*
10.00 McLeodi tütred: Seal,
kus on süda
10.55 Kodus ja võõrsil, 3810*
11.25 Võsareporter*
11.55 Ärapanija*
12.25 Staaride magus elu Kuulsuste pöörane kinnisvara*
13.25 Eesti vs. Jõekalda*.
14.35 Alf: Teadus on kummaline
15.05 Robin Hoodi uued seiklused: Godiva
16.00 Põletav armastus,
1/170. UUS! Draamasari saatuslikust armastusest täis põletavat kirge, reetmist ja andestust. "La Montalvena"
17.00 Kire lõksus, 141/187
18.00 Kuum hind
18.30 Kodus ja võõrsil, 3811
19.00 Reporter
20.00 Krimi
20.30 Surmaüksus
21.35 Vastuhakk (Direct
Action, USA-Kanada 2004).
23.30 Supernatural:
Põrgumaja
00.25 Mootorite maailmas
00.40 Sõbrad: Racheli õde
01.10 Räpane Mackey:
Stringiteooria
02.00 Sara lahutuspaberid
03.35 RD: Vanurite ilukirurgia*
04.00 Rooli võim*
04.25 Reporter*

TV 3
06.25 Vahvad väikesed jänkud
08.05 Mu armas paksuke,
64/178
09.00 Marina*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Mõrv sai teoks: Paksem
kui vesi*
12.45 C.S.I.: Kriminalistid:
Koletis kastis*
13.40 Võta või jäta*
14.35 Kõige naljakamad koduvideod
15.05 Nanny: Kepi ots
15.40 Mõrv sai teoks:
Võrratud keerdkäigud
16.35 Marina, 76
17.30 Vaprad ja ilusad
18.00 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Kaua võib!
Probleemidele aitab lahendusi
leida Aivar Riisalu
20.30 C.S.I. New York:
Keeruline minevik.
21.25 Rahuhoidja
23.20 C.S.I. New York: Zoo
York.
00.20 Armastuseta Sinu:
Tiffany suur võimalus
01.40 Kaua võib!*
02.10 TV Nightchat
03.50 TV Nightchat

Kanal 2
05.55 Kuum hind*
06.20 Chip ja Dale tõttavad
appi: Kokakoola hiired
06.40 Kasskoer: Kasskoer
pooleks
07.05 Karupoeg Puhhi seiklused: Kui kallis on see jänes?
Joonissari
07.30 Timon ja Pumba:
Evergladesi kasulaps
08.00 Reporter*
09.00 Kire lõksus, 141/187*
10.00 McLeodi tütred: Päästa
meid kurjast
10.55 Kodus ja võõrsil, 3811*
11.25 Krimi*
11.55 Meedium: Minu kallis
laps*
12.50 Rooli võim*
13.20 Surmaüksus*
14.25 Kass Oggy ja kurjad
prussakad
14.35 Alf: Tarakan
15.05 Robin Hoodi uued seiklused: Võlukeep
16.00 Põletav armastus, 2/170
17.00 Kire lõksus, 142/187
18.00 Kuum hind
18.30 Kodus ja võõrsil, 3812
19.00 Reporter
20.00 Las Vegas: Võida, tee
panus, bingo
21.00 Nip/tuck: Kyle Angie.
22.00 Jälgi jätmata:
Kergemeelsed aastad.
22.55 Kurjuse kannul: Valik
23.50 Viking Lotto
23.55 Staaride magus elu Noored kuumad siniverelised
00.55 Sõbrad: Chandler ei
oska nutta
01.20 Vastuhakk (Direct
Action, USA-Kanada 2004)*.
02.55 Kuhu koer on maetud:
Keegi, kes valvab minu üle.

TV 3
06.25 Odav lõbu
08.05 Mu armas paksuke,
65/178
09.00 Marina*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Mõrv sai teoks:
Võrratud keerdkäigud*
12.45 C.S.I. New York:
Keeruline minevik*
13.35 Laste maailm*
14.05 Kaua võib!*
14.35 Kõige naljakamad koduvideod
15.05 Nanny: Halvad soovid
15.40 Mõrv sai teoks: Ära
mõista hukka
16.35 Marina, 77
17.30 Vaprad ja ilusad
18.00 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 3D-dokument:
Pulmapäev rikkus mu elu
21.00 Kondid: Lokkis juustega
tüdruk
22.00 Top Gear
23.05 Üksus: Sööt
00.05 Päästjad: Kansas
01.00 Lõviisa: Sarmoti kolib
sisse
01.25 Starsky & Hutch:
Vampiir

Kanal 2
05.55 Kuum hind*
06.20 Kass Oggy ja kurjad
prussakad
06.35 Chip ja Dale tõttavad
appi: Muhe muumia
06.55 Kasskoer: Koer sõi ära
07.20 Karupoeg Puhhi seiklused: Hammas
07.45 Timon ja Pumba: Kuidas
varastada miljonit
08.15 Reporter*
09.15 Kodus ja võõrsil, 3812*
09.45 Looney Tunes teguseb
jälle
11.25 Bingo
13.05 Gremlinid
15.10 Raha nimel
17.00 Naljamehed
18.00 Bingo Loto
18.30 Kodus ja võõrsil, 3813
19.00 Reporter
20.00 Vanad torisejad.
20.30 Unelmate pulm Hääletus
21.35 Ühikakutid
23.25 Külmafaktor
01.20 Sõbrad: Mis oleks võinud olla, 1
01.45 Kuhu koer on maetud:
Keegi ei saa seda minult võtta
02.30 Mulla all: Tantsi mulle
03.20 Hooaeg*
04.00 Parim maitse
04.25 Reporter*

TV 3
06.25 Lõviosa kalasaagist
08.05 Mu armas paksuke,
66/178
09.00 Lelulugu 2
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Babe
13.05 Justin Timberlake'i
kontsert "Futuresex/ Loveshow"
16.00 Gladiaator
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Raport
20.30 Naabrist parem
21.30 Reaalne hädaoht (Clear
and Present Danger, USA
1994). R: Phillip Noyce. O:
Harrison Ford, Willem Dafoe,
Anne Archer, Joaquim de
Almeida, Henry Czerny.
Põnevik.
00.10 Dr House: Tervik
01.05 Kutsuge Cobra 11: Kes
tuult külvab
01.55 Raport*
02.25 Naabrist parem*
03.15 TV Nightchat
05.55 Uudised

Kanal 2
00.55 Bingo Loto*
06.20 Chip ja Dale tõttavad
appi: Hunt inimese nahas
06.40 Kasskoer: Üheksa elu
07.05 Karupoeg Puhhi seiklused: Käpp ja käsk
07.30 Timon ja Pumba:
Uganda elevant
08.00 Reporter*
09.00 Kire lõksus, 142/187*
10.00 McLeodi tütred: Suur
pühendumus
10.55 Kodus ja võõrsil, 3813*
11.25 Unelmate pulm Hääletus*
12.30 Vanad torisejad*.
13.00 Üks päev Anu
Saagimiga
13.30 Everwood:
Segadustemaa
14.35 Alf: Läki lendama
15.05 Robin Hoodi uued seiklused: Must Roos
16.00 Põletav armastus, 3/170
17.00 Kire lõksus, 143/187
18.00 Õpetajate tuba:
Kondoom
18.30 Kodus ja võõrsil, 3814
19.00 Reporter
20.00 RD: Kõige nõmedamad
pulmad
20.30 Eesti vs. Jõekalda
21.35 Kelgukoerad
22.35 Ummikus
00.30 Austin Powers: Spioon,
kes mind kargas
02.15 Sõbrad: Mis oleks võinud olla, 2
02.40 Nip/tuck: Kyle Angie*
03.25 Kurjuse kannul: Valik*
04.10 Reporter*
05.00 Krimi*
05.25 Kuhu koer on maetud:
Külg külje kõrval

TV 3
06.25 Hokitshempion
08.05 Mu armas paksuke,
67/178
09.00 Marina*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Mõrv sai teoks: Ära
mõista hukka*
12.45 Eesti otsib superstaari*
13.45 Eesti otsib superstaari:
Hääletus*
14.10 Kutsuge Cobra 11: Kes
tuult külvab*
15.05 Nanny: Veinikelder
15.35 Mõrv sai teoks: Hävitav
suhe
16.40 Marina, 78
17.35 Vaprad ja ilusad
18.00 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna.
20.00 Võta või jäta
21.00 Dr House: Õhus leviv
00.15 Huff: Kekutis
01.20 Keegi, kes jälgib mind
03.10 Kutsuge Cobra 11: Kes
tuult külvab*
03.55 Top Gear*
04.45 Kõige naljakamad koduvideod*
05.10 Uudised

Kanal 2
06.10 Lastetaltsutaja: Tiesode
pere
06.55 Mootorite maailmas*
07.10 Reporter*
08.00 Tom ja Jerry: Õudus
08.25 Suur ja karvane
10.05 Saladused*.
11.00 Kodusaade
11.45 Hooaeg
12.30 Parim maitse
13.00 Subboteja
14.00 Summ
14.05 Teekond Mälestustesse
16.00 Ole terve! Kevad
turgutab tervist
16.30 Rooli võim Liiklussaade!
17.00 O.C.: Kiilulööja Kaitlin.
18.00 Vennad ja õed:
Lemmikpoeg
19.00 Reporter+
19.35 Anne Veski 30, 1/2
21.00 Printsessi päevikud
23.10 Superspikerdajad
(Cheats, USA 2002). R:
Andrew Gurland. O: Kathryn
Anderson, Matthew Lawrence,
Trevor Fehrman.
01.00 Rob Roy (Rob Roy, USA
1995).
03.15 Ummikus
04.50 Kuhu koer on maetud:
Lumesadu

TV 3
05.40 Kirgede torm
07.20 Haldjaist ristivanemad:
Supervanemad
09.00 Simpsonid: Varastatud
naine
09.30 Jimi maailm: Halb sõna
10.00 Hommikuköök
10.30 Buduaar
11.10 Peetri köök
11.30 Nurgakivi
12.00 Tasakaal
12.30 Dr House: Õhus leviv*
13.25 Eelajalooline park
14.20 Rütm veres
16.00 Pimesi
18.00 Monk: Monk ja prügivedajate streik
18.55 Seitsmesed uudised:
Tähetund
19.25 Laste maailm
20.00 Doktor Dolittle 2
(Doctor Dolittle 2, USA 2001).
R: Steve Carr. O: Eddie
Murphy; hääled: Lisa Kudrow,
Arnold Schwarzenegger, Isaac
Hayes. Komöödia.
21.35 Must rüütel (Black
Knight, USA 2001).
23.25 Võta elult viimast (La
Gran vida, Hispaania 2000).
01.35 Vennad rokistaarid
03.10 Hüvasti Lenin (Good
Bye Lenin, Saksa 2003).

Kanal 2
06.05 Lastetaltsutaja: Abnerite
pere
06.50 Lucky Luke'i seiklused:
Daltonite kättemaks
07.15 Rotid: Jäneste mäss
07.35 Tom ja Jerry: Virmaliste
kalatüli
08.00 Polly maailm
09.15 Onu Raivo jutupliiats
09.30 Alf: Imeline õhtu
10.00 Unelmate pulm Hääletus*
11.00 Eesti vs
12.05 Vanad torisejad*.
12.35 Üle parda
14.50 Isale käkki keeramas
17.00 O.C.: Põnevik.
18.00 Vennad ja õed:
Matriarhaat
19.00 Reporter+
19.35 Braavo!
21.00 Ärapanija
21.30 Rööpast väljas
(Derailed, USA 2005).
23.30 Valesüüdistused
01.10 Las Vegas: Võida, tee
panus, bingo*
01.50 Jälgi jätmata:
Kergemeelsed aastad*.
02.35 Staaride magus elu Ropprikkad miljardärid
03.20 Reporter+*
03.50 Prohvet

TV 3
05.40 Kirgede torm
07.20 Haldjaist ristivanemad:
Võlur võluri vastu
09.00 Simpsonid: Ohtlik mänguasi
09.30 Jimi maailm:
Musterkäitumine
10.00 Platsikuningas: võrkpall
on võrratu
11.40 Odüsseia 5: Probleemid
Harryga
12.35 Nõidus: Sügavasse pimedusse
13.30 Laste maailm*
14.00 STOP!
14.35 Paksukeste suvelaager
16.30 Hiina kirjutusmasin
18.00 Monk: Monk ja suurmäng
18.55 Seitsmesed uudised:
Nädalalõpp
19.25 Kes tahab saada
miljonäriks?
20.25 Eesti otsib superstaari.
21.35 Eesti otsib superstaari:
Hääletus
22.00 Indiana Jones kadunud
laeka jälil (Raiders of the Lost
Ark, USA 1981). R: Steven
Spielberg. O: Harrison Ford,
Karen Allen, John Rhys-Davies,
Paul Freeman. Seiklusfilm.
00.15 Diagnoos: mõrv:
Viimsed minutid
01.10 3D-dokument:
Pulmapäev rikkus mu elu
02.00 Totaalne muutumine
02.45 TV Nightchat
05.55 Uudised: Nädalalõpp
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Gürsa õrnus
ga ega needki papist ole,
neil on jälle oma
meetmed, et peremehest
mitte ilma jääda. Nii et kui
soomuse all on puuk, ei pruugi
madu mitte alati sellest lahti
saada.
Puuke gürsal polnud. Et
ma ei märganud ka trauma
jälgi, siis vaatasin talle suhu.
Vajutasin ta lõualuudele, madu
tegi oma suu lahti, ta mürgised
püstised hambad sihtisid otse
mind. Vaatasin, mis tal suus
on. Suu ja kogu nägu on
madudel väga liikuv. Ainus
liikumatu element ta peas on
koljuluu. Kõik teised osad liiguvad vabalt. Tänu sellele saab
madu saaklooma neelates tõmmata end nagu peenike sukk
paksu jala peale. Saaklooma
neelamisele aitab kaasa ka
sahkluu, mis aitab oma lisahammaste reaga suurt tükki
kurku tõmmata. Maol pole ju
käsi, kahvlist ja noast rääkimata. Hambuline suu aga liigub,
haarab ja tõmbab. Kõike seda
ma nägin, kõik tundus korras
olevat. Äkki märkasin, et igeme
all on pisike punnis laiguke.
Luubiga uurides selgus, et see
on teraline. Doktor Margit
Vellmanil, kenal daamil ja
suurepärasel loomaarstil, polnud enam keeruline diagnoosi
panna - see on kasvaja, mida
tuli opereerida. Haigus aga tuli
tagasi, madu muutus aina loiumaks ja kõhnemaks ega

A

söönud enam üldse midagi.
Hakkasin gürsat kunstlikult
toitma. Võtsin surnud hiire,
tegin sellele vitamiinisüsti ja
hakkasin hiirt maole kurku
toppima. Loomulikult tuli
madu hiirega toites esmajoones jälgida, et hiirel oleksid
kondid terved. Sest madu ei
murra konte. Isegi kui võimas
anakonda või boa oma ohvrit
kägistab, on kuulda küll kontide raginat, aga ometi jäävad
kõik luud terveks. Madu
väänab oma embusega luud
lihtsalt liigestest välja. Vastasel
korral tekitaksid luude teravad
otsad soolestiku läbi torgates
kõhukelmepõletiku e peritoniidi. Ka võimsaim roomaja võib
sellesse surra.
Erandiks on ainult meremadu, kes elab Indoneesias,
Filipiinidel ja Uus-Guineas. See
madu sööb okkalisi kalu.
Okastest peavad maod aga
lahti saama enne, kui need
jõuavad seedimatutena läbi
mao soolde. Sest sooled seedetrakti osana on õrnad ka meremadudel. Loodus on andnud
neile meremadudele erilise
võime: nende magu pressib
oma tugevate lihastega okkad
läbi looma naha välja. Seetõttu
näeb see meremadu paar tundi
pärast söömist välja nagu okastraat. Muutub aga varsti jälle
siledaks meremaoks.
t meie gürsal sellised
meremao
võimed
puudusid, jälgisin hoolega, mis toitu ma talle annan. Et

E

Alates 01.05.2008
Muutub bussiliini nr 116 Tallinn - Kiili Nabala - Paekna - Sookaera sõiduplaan.
Muutub bussiliini nr 131 Tallinn - Vaida - Tuhala - Kose Kõue - Virla sõiduplaan.
Muutub bussiliini nr 141 Tallinn - Vaida - Kose - Habaja Kuimetsa sõiduplaan.
Avatakse kiirliin nr 144 Tallinn - Vaida - Kose;
liin sõidab esmaspäevast neljapäevani marsruudil Tallinn Vaida - Kose;
liin sõidab reedel marsruudil Tallinn - Vaida - Kose - Kõue Virla;
laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel liin ei tööta.
Liinil olevad peatused on ainult Balti jaam,
Kunstiakadeemia, Keskturg, Autobussijaam, Sossimägi,
Vaida, Kose, Kose-Risti ja reedel Virlasse sõitval reisil on
peale Koset kõik peatused.
Sõiduplaanid ja piletihinnad leiate aadressilt
www.harjuytk.ee.

TEENUS
KAARDID ENNUSTAVAD Tel: 900 1727 Kogenud ennustajad
24h 17kr/min
ENNUSTUSE KINNISVARAlt hea hind ja kiire müük! Tel:
53482672 www.ennustus.ee
ENNUSTAMINE 24h Tel. 9002412 min. 40kr + km
ÕNNE ÄRIS, ARMASTUSES.
PSÜHHOLOOG - HÜPNOTERAPEUT
www.hot.ee/paikesepoeg
Lõikan õunapuid, koostan aiaplaane, nõustan aia planeerimisel ja
rajamisel. Tel 5049835 www.virkus.com/aiandus

MÜÜK
Küttekauplus Männiku tee 106b E-R kl. 8-17, L kl. 8-14.
Turbabrikett, puitbrikett, kaminapuud. Kase küttepinnud.
Küttegraanul. Tellimine tel. 6 577 778, 51 37 737
Müüa täispuidust voodid 2000x1600 madratsiga-2990
kr.Kvaliteet tagatud.Kohalevedu.Tel.56793301

OST
Ostan T-16; T-25; T-40; GAZ-53 Tel: 5222777

kõik hiired-rotid oleksid ikka
tervete luudega. Ja toppisn
need talle seejärel kurku,
umbes viiendiku keha kaugusele. Siis ei saanud ta neid enam
välja oksendada, sest toit oli
juba söögitorus. Et madu muutus iga nädalaga aina loiumaks
ja mingit vastupanu sellele
kunsttoitmisele ei osutanud,
muutusin ka mina aina enesekindlamaks ja isegi lohakaks.
Harjusin mao söötmise ja ravimisega lihtsalt liiga ära. Nii
palju mul noore mehena ikka
taipu oli, et enne protseduuride algust juhatasin külalised
majast välja ja sulgesin ukse.
Ühel õhtul ootas madu ja
mind ees jälle tavaprotseduur süstimine. Sulgesin
ukse,
panin rohu ja süstla valmis ja
võtsin siis harjunud liigutusega
gürsa puurist välja. Mis aga
seekord juhtus, ei oska ma
nüüdki, mitukümmend aastat
hiljem,
täpselt
seletada.
Tundes vaevalt süstla puudutust, rebis suur madu mu näppude vahelt lahti. Kas erutas
midagi nii osavõtmatut looma?
Või olin mina oma harjumus-

pärast
protseduuri
tehes
lohakaks muutunud, ei hoidnud madu küllalt kindlalt? Või
ei tundnud haige loom minu
käe kindlust tekitavat survet?
Aga eriti haige loom vajab
kindlust. Teda oli korraga terve
maja täis. Aga see maja polnudki nii väike, 6 x 10 meetrit.
Madu näis tantsivat seinast
seina, oli mitmes kohas korraga.
Väänles korraga minu ees
ja minu taga. Kaua see gürsa
tants kestis - ei tea. Millele ma
mõtlesin - ei tea. Ainult ühte
tean - hirmu ma ei tundnud.
Sel mürgisel maol poleks olnud
midagi lihtsamat kui mind salvata. Otse põlveõndlasse, nagu
neil madudel kombeks. Ta ei
teinud seda. Siis sain ma aru,
et ka gürsad võivad olla õrnad,
omamoodi õrnad. Madude
kombel.
Varsti lamas see madu jälle
liikumatuna mu jalge ees.
Tantsust väsinud, haigusest
puretud ja nõrk.
Kauaks teda loomaaiale
enam ei olnud. See oli tema
viimne tants.
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Põhja prefektuur palub abi Janne
Angast'i leidmisel
Põhja Politseiprefektuuri isikuvastaste kuritegude talitus
otsib taga teadmata kadunud
Janne Angast'i (sünd. 1981 a),
kes 15.04.2008 lahkus kodust
Keilas ja seniajani ei ole koju
tagasi pöördunud.
Tundemärgid:
Janne Angast on umbes
170 cm pikk, kõhna kehaehitusega, hallid silmad, pikad
tumedad juuksed. Seljas võib
olla must jope ja jalas
helesinised teksad.
Kõiki, kes omavad mingit
informatsiooni nimetatud isiku
asukoha kohta, palutakse
teatada Põhja Politseiprefektuuri telefonil 612 4450;
56907719 või politsei üldnumbril 110. Vajadusel tagatakse
teataja anonüümsus.

KURI KARJAS
Vargused
23.04 varastati Viimsi vallas Haabneeme alevikus sõiduautost automakk, garaaþi ukse pult, kaks pudelit õlut ja suitsupakk. Kahju on vähemalt 3000 krooni.
22.04-23.04 varastati Saku alevikus Juubelitammede teel
sõiduautost sülearvuti. Kahju on 9000 krooni.
22.04 varastati Jõelähtme vallas Loo alevikus Kaare teel
elumajast fotoaparaat, kaks mobiiltelefoni, rahakott pangakaartide ja dokumentidega. Pangaarvet kontrollides selgus, et arvelt oli võetud 10 000 krooni.
22.04 varastati Jõelähtme vallas Jägala joa lähedal sõiduautost rahakott, sularaha 2000 krooni, dokumendid ja pangakaardid. Kahju on selgitamisel.
22.04 varastati Anija vallas Kihmla külas talust arvutikomplekt, sularaha, motoroller ning muid esemeid. Kahju
on selgitamisel.

HARJU MAAVALITSUS TEATAB
Volbriööl on alkoholimüük
Harjumaal keelatud
Harju maavanema korraldusega on peatatud alkohoolsete
jookidega kauplemine maakonnas alates 30. aprilli kella
14.00-st kuni 1. mai hommikuni kella 10.00-ni.
Alkohoolseid jooke (õlut etanoolisisaldusega üle 0,5
mahuprotsendi ja muud joomiseks mõeldud vedelikku
etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi) ei tohi müüa
Harju maakonnas asuvad kauplused, rändkauplused ja
välikohvikud. Alkoholimüük on keelatud ka volbriööl
maakonnas toimuvatel avalikel üritustel.
Korralduse eesmärk on vähendada volbriööl alkohoolsete
jookide rohke tarbimisega kaasneda võivate õigusrikkumiste
arvu Harju maakonnas.
Tulenevalt alkoholiseadusest on maavanemal õigus politsei
ettepanekul peatada alkohoolsete jookidega kauplemine.
Ettepaneku alkoholimüügi peatamise korralduse väljaandmiseks tegi maavanemale Põhja Politseiprefektuur.

JÄRGMISED TEEMALEHED
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T E AT E D J A R E K L A A M
PALDISKI LINNAVALITSUS
Pakri saarte üldplaneeringu lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programmi avalik arutelu

Paldiski Linnavalitsus teatab, et Paldiski Linnavolikogu
08.02.2007 otsusega nr 17 "Pakri saarte üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"
algatatud Pakri saarte üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
teostatakse
lähtuvalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusest (RT I 2005, 15, 87).
Strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Pakri saarte
üldplaneering, mille eesmärk on saarte ruumilise arengu
põhimõtete kujundamine ning säästva ja tasakaalustatud
ruumilise arengu tingimuste seadmine mõjude hindamise
alusel.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja ja keskkonnamõju hindamise koostaja on Hendrikson&Ko OÜ
(Raekoja plats 8, 51004 Tartu; kontaktisik Riin Kutsar tel.
7409 807, riin@hendrikson.ee). Üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ning kehtestaja on Paldiski
Linnavalitsus (Sadama 9, Paldiski 76806; tel.6790604,
kontaktisik Heldur Suun).
Üldplaneeringu lähteseisukohti ja KSH programmi
tutvustavale avalikule arutelule eelneb 25. aprillist kuni 9.
maini 2008. a kestev KSH programmi avalik väljapanek.
KSH programmiga on võimalik tutvuda keskkonnamõju
hindamist läbiviiva konsultandi Hendrikson & Ko kontorites (Tartus: Raekoja plats 8, Tallinnas: Pärnu mnt 30)
ning kodulehel www.hendrikson.ee alajaotuses "Avalikud
dokumendid" "Harjumaa". Samuti Paldiski Linnavalitsus,
aadressil Sadama 9, Paldiski).
Programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
saab esitada 9. maini kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko
(Raekoja
plats
8,
Tartu
51004,
e-mail
riin@hendrikson.ee). Programmi kohta lisainformatsiooni saab küsida kontaktisikult Riin Kutsar´ilt (+372 52
699 62).
Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi
avalik arutelu toimub 14. mail 2008 kell 15.30 Paldiski
Linnavalitsuses saalis.

SAKU VALLAVALITSUS
Alates 5.05.2008 kuni 19.05.2008 on tööaegadel Saku
Valla Majas aadressil Saku, Teaduse 1 AVALIKUL
VÄLJAPANEKUL
· Jälgimäe külas Urda kinnistu detailplaneering.
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu maa sihtotstarbe muutmine, ärimaa sihtotstarbega kruntideks
jagamine ning ehitusõiguse määramine kuni 2-korruseliste ärihoonete ehitamiseks. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on 3,82 ha.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada
detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringuga on Teil võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://www.sakuvald.ee/26446

25. aprill 2008 Harju Elu

HEA KAUPMEES!

KOSE VALLAVALITSUS
Kose Vallavalitsus teatab keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise 14.04.2008 korraldusest nr
191
Kose Vallavalitsuse korraldusega jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule Oru külas Nurga, Lepiku, Loo kinnistute ja
Paunküla metskonna maatüki M-37 kinnistutel.
Kose valla üldplaneeringu koostamise käigus on
teostamisel keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Täiendav keskkonnamõjude hindamine piirkonnas, mis
nagunii on kavandatud tiheasustusalaks, ei ole põhjendatud. Detailplaneeringuala on maatulundusmaa sihtotstarbega, osal alal kasvab lagendikega segamets ja lõunapoolne osa on osaliselt heinamaa. Lagendikud ja heinamaa ei oma suurt põllumajanduslikku väärtust. Kinnistud
on hoonestamata. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 kohaselt ei ole tegemist
tegevusega, mis tooks kaasa kohustusliku keskkonnamõju
hindamise. Samuti puuduvad § 6 sätestatud olulise
keskkonnamõjuga tegevused. Planeeringu koostamisel
lähtutakse säästva arengu printsiipidest ja järgitakse
keskkonnakaitse põhimõtteid, tegevuste realiseerimisel ei
ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu
inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Seisukoha strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta on seisukoha andnud oma kirjaga
Harjumaa Keskkonnateenistus (07.04.2008 nr 30-112/11754-5).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise
otsusega saab tutvuda 30 päeva jooksul otsuse tegemisest
Kose Vallavalitsuse tööajal (aadress Hariduse 1 Kose alevik Kose vald) ning Kose valla kodulehe
(www.kosevald.ee) dokumendiregistris.

LOO LAAT

www.lemeks.ee
AS LEMEKS
Paldiski puiduterminal
MÜÜB:
lõhutud küttepuid
OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

ootab sind 17.-18.mail
2008! Tule kauplema!
Eriti oodatud on aednikud
ja käsitöömeistrid!
Kogu info leiad
www.lookultuurikeskus.ee

10 ja 11 mail kella 10.00-17.00
toimub Maardus, Keemikute 36.

K E VA D L A AT

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski(at)lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

10. mail Laat ja kultuuriprogramm.
11. mail - Emadepäev (laat ja
erikultuuriprogramm)
INFO -56466652,6060712.

Äntu mõis müüb teisipäeval 29.aprillil juunis munemist alustavaid musta- ja halli sulestikuga noorkanu
järgmistes Harjumaa bussipeatustes:
7.30
8.00
8.15
8.30

Kuusalu
Soodla
Anija
Kehra turg

9.00
9.15
9.30
9.45
10.15
10.30
10.45
11.15
11.45
12.15

Raasiku
Aruküla
Jüri
Kiili
Saku Tammemäe bsj
Keila
Lehola
Padise
Ellamaa
Riisipere

12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.15
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30

Haiba
Kernu
Ääsmäe
Maidla
Kiisa
Nabala
Tuhala
Oru
Kolu
Kuivajõe
Kose
Ravila
Paunküla
Ardu

Info tel:
32 70206
Info ringil: 56600718

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS
TEATAB
Jõelähtme valla territooriumil on algatatud järgmised
detailplaneeringud:
1. Ülgase küla Mardi 2 kinnistu detailplaneering. (1,28 ha
suuruse maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks).
Detailplaneeringu avalik väljapanek
1. Jõelähtme Vallavalitsuse ruumides toimub Parasmäe
küla Uusmäe talu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek 05. maist kuni 19. maini 2008.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda igal tööpäeval
kogu tööaja jooksul.
Planeeritava ala suurus on ca 3,3 ha. Planeeringuga
nähakse ette kinnistu jagamine viieks elamukrundiks.
Detailplaneeringuga lahendatakse kruntidele juurdepääsud ja tehnovarustus.

Tel: 489 4055
Fax: 489 4962
Kontor aadressil Tallinna mnt 22/24 Rapla

Maakonna ajaleht
Tellimishinnad

IV HARJUMAA KÜLAVANEMATE KONVERENTS
toimub 29.aprillil algusega kell 11.00
Ravila Külakeskuses Kose vallas.
Oodatud on kõik Harjumaa külavanemad, külaseltside ja
seltsingute esindajad, kohalike omavalitsuste juhid ja kõik
need, kes on huvitatud külaliikumise edendamisest
Harjumaal.
Info ja registreerimine tel. 5078055, ravila.selts@mail.ee

Ostan igasugust elektroonika - ja elektriaparatuuri,
mõõteriistu, isekirjuteid raadio- ja telefonijaamu, generaatori- ja raadiolampe, el.montaaziplaate ja detaile
(v.a.koduelektroonika).
Tel. 5105694, 56684008

Üksikmüügist ostes maksab leht 10 krooni!
Lugejale veel rohkem teavet edukaimast maakonnast ainult
kliki kaugusel! -

www.harjuelu.ee (varsti uus portaal)

Tellida saab lehte aadressil
anu@harjuelu.ee

info@harjuelu.ee

telefon 646 2214

