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Head alanud aastat!
Jaanuarikuu sündmused
15.–17. jaanuar
EVF karikavõistlused võrkpallis U-20 neidudele,
Kohila spordikompleksis
23. jaanuar
Eesti meistrivõistlused saalijalgpallis II liiga
JK Kohila vs M. Team Tallinn, Kohila spordikompleksis
30. jaanuar
Võrkpalli Balti Liiga
Kohila VK vs Zeltaleja (Läti), Kohila spordikompleksis
30. jaanuar
Eesti meistrivõistlused saalijalgpallis II liiga
JK Kohila vs Keila FC Kohila, spordikompleksis

Kallis Kohila valla rahvas ja meie sõbrad lähedalt ja kaugemalt!
Jättes seljataha 2015. aasta, võime tõdeda, et see oli vallale kordaläinud aasta. Möödunud aasta oli tulevikku vaatav aasta – võeti
vastu arengukava järgmiseks viieks aastaks, alustati mitme planeeringu ja projektitaotlusega. Esimesed taotlused on saanud juba
ka positiivse vastuse ja ootavad uuel aastal elluviimist. Loodan, et saabunud 2016. aasta on täis õnnestumisi, mis aitavad vallal
areneda ja edasi liikuda.
2016. aastast kujuneb kindlasti haldusreformi aasta ja lõpuks peab olema selge, kas Kohila vald jätkab 2017. aasta lõpus üksinda
või liitume mõne teise vallaga. Välja on käidud mitu varianti, Kohila vald ise on teinud ettepaneku Juuru ja Kaiu vallale. Kui me
tahame, et arutelu oleks viljakas, peame oma eesmärgid seadma nii, et ükski vald ei tunneks, et ta reformi tõttu kaotab. Tuleb
otsida sünergiat, mis tõstab valla elanike elukvaliteeti ja tõmbab valda juurde uusi elanikke.
Teil kõigil on unistusi, mille täitumist loodate. Mõned soovid on väiksemad ja kergemini saavutatavad, mõned aga nii suured,
et nende täitumisest unistadagi on julgustükk. Aga suurelt mõeldes ja selle nimel sihikindlalt tegutsedes on ka suured unistused
saavutatavad. Olgu teil selleks jõudu ja täitugu teie soovid!
Soovin, et teil kõigil oleks aega lähedaste jaoks. Tundke rõõmu igapäeva tööst, olge terved ja õnnelikud. Head uut aastat!
Heiki Hepner
Kohila vallavanem

Jaanuaris toimuvad laagrid
„Koos on tore ka talvel“ ja koolinoorte talvelaager.
Näitused
15.12.2015–31.01.2016
Ehalill Halliste gobeläänide näitus „Pae peal“
Kohila raamatukogus.
3.12.2015–3.02.2016
näitus „Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja“
Kohila vallamajas.

Ajalehe ilmumine 2016
Jaanuar
27. jaanuar (kaastöö 15. jaanuar)
Veebruar
10. veebruar (kaastöö 28. jaanuar)
25. veebruar (kaastöö 12. veebruar)
Märts
9. märts (kaastöö 26. veebruar)
30. märts (kaastöö 17. märts)
Aprill
13. aprill (kaastöö 31. märts)
27. aprill (kaastöö 15. aprill)
Mai
11. mai (kaastöö 28. aprill)
25. mai (kaastöö 12. mai)
Juuni
8. juuni (kaastöö 26. mai)
22. juuni (kaastöö 9. juuni)

Juuli
6. juuli (kaastöö 22. juuni)
August
10. august (kaastöö 28. juuli)
September
7. september (kaastöö 25. august)
21. september (kaastöö 8. september)
Oktoober
5. oktoober (kaastöö 22. september)
19. oktoober (kaastöö 6. oktoober)
November
2. november (kaastöö 20. oktoober)
23. november (kaastöö 10. november)
Detsember
7. detsember (kaastöö 24. november)
21. detsember (kaastöö 8. detsember)

Miss Raplamaa missikarussell on taas keerlema pandud
19. detsembril oli põnev hommik Rapla Sadolini spordihoones, sest toimus Miss Raplamaa
2016 eelvoor. Osalejaid olid
kokku kümme vanuses 16–20.
Rapla maakonna valdadest olid
esindatud neli. Kandidaate oli
Raplast, Kohilast, Kaiust ja
Märjamaalt. Neidusid ootasid
korraldajad Maris Laev ja Kaisa
Kuusemets, fotograaf Kristi Kullerkupp, lavalise liikumise juhendaja Kadi Saks, varasemad
korraldajad Jane Rudnevs ja Tiiu
Susi, Miss Raplamaa 2015 Heidi
Soovik, II printsess Ethel Tampõld, ajalehe Raplamaa Sõnumid ajakirjanik Katri Reinsalu
ning koreograaf Alice Aleksandridi. Neidusid filmis Erik Raat,
kes edastab video teel ka nende
seiklused missikooli jooksul.
Kõige esimesena tuli neil täita
ankeet üldiste andmetega enda
kohta ja sellele järgnes lühike enesetutvustus. Üks küsimus ankeedis
oli misside hobide kohta ja vastustest tuli välja mitmesuguseid
huvialasid, näiteks sport, lugemine, looduses olemine, laulmine ja

Missid detsembris. Foto erakogust

muusika üldisemalt, tantsimine,
kaitseliidu töös osalemine, näitlemine, iluuisutamine, kokkamine
jne. Edasi rääkisid korraldajad,
mis toimub missikooli jooksul ehk
kuhu minnakse ja millest kandidaadid osa saavad. Sealjuures rääkisid eelmise aasta osalejad oma
kogemustest ja jagasid uutele neidudele nõuandeid.
Kui esimene tutvustus tehtud,
oli neidudel aeg näidata, kuidas

nad rütmi tunnetavad ja kontsadel käia oskavad. Neid juhendas
Kadi Saks, kes töötab finalistidega koos ka järgmised kolm kuud.
Osalejad said proovida käia nii
kiirema kui ka aeglasema muusika järgi ja tunnetada, mis erinevus
tegelikult olla võib, kui käia rütmi
järgi sukkades või kontsadel. Harjutati muusika kuulamist ja pooside võtmist ning Kadi julgustas
missikandidaate pöörama rohkem

Päkapiku Akadeemia
Sügisel, kui oma elektroonilist
postkasti uurisin, jäi silma meie
kooli huvijuhi jagatud kiri, mis
kutsus seiklusringiga Päkapiku
Akadeemiasse seiklema. Sisututvustus tundus põnev ja kuna meie
klassidel on käes neljas õppeaasta,
siis oli sobivat jõuluetendust päris
keeruline leida. Otsustasime, et
läheme õpime päkapikkudeks.
Hommikul ootas meid parklas
buss ja 46 Kohila gümnaasiumi
4. klassi õpilast, päkapikumüts
peas, suundus sõidukisse, mis
viis meid Padisele Päkapiku
Akadeemiasse. Ees ootas täispikk koolipäev.

Kohale jõudes võttis meid
vastu päkapikk Oliver ja temaga
liitus kohe ka pealik Valdo. Peale
tutvumist algas kohe õppimine.
Esimene tund oli päkapikuolümpia, kus võisteldi järgmistel
aladel: ujumine, hüppamine,
hiilimine, jooksmine jne. Õpiti ka seda, kuidas teha õiget finišeerimist, fotofinišit.
Seejärel jaotati õpilased kuude
klassi. Iga klass mõtles endale nime
ja tegi ka klassipildi. Küll oli põnev
– kuidas teha klassipilti, kui ülesanne on selline, et maad võib puudutada neli kätt, kolm jalga, kaks
peput ja kaks põlve. Kõik klassid
said suurepäraselt hakkama.

Nüüd algas tõsine õppetegevus. Kuidas sõita saaniga? Mis
juhtub, kui suss on tagurpidi?
Kuidas kommid kiiresti sussidesse panna? Tehti majaplaan ning
otsustati, kes millisesse majja
kommi viima läheb, valmistati
oma maskotid ja etendati mitu
lühietüüdi eri teemadel. Meisterdati ka pisike päkapikk, millesse mahtus magus komm.
Aeg lendas kiiresti, vahepeal
oli meiega liitunud ka unimütsist päkapikk Keio, kes juhendas
kõiki Päkapiku Akadeemia õpilasi väga sõbralikult, nii et keegi
ei märganudki, kuidas mängude
abil saadi ühtlasi uusi teadmisi.

Päeva lõpetuseks tuli teha eksam. Eksami võtsid vastu päkapikud Keio, Oliver, Kärt, Valdo ja
jõulumees. Küll oli palju elevust!
Jõulumees ise kuulas ja vaatas
ning andis lõpuks kõigile tunnistused, et Päkapiku Akadeemia
õppekava on edukalt läbitud.
Kui keegi soovib oma klassile/
meeskonnale miskit põnevat pakkuda, siis julgeme soovitada seiklusringi. Täpsemat nfot saab veebilehelt http://www.seiklusring.ee.
Kaie Riidak
Merike Tiidrus
Kohila gümnaasiumi
klassiõpetajad

Päkapikud-akadeemikud. Foto erakogust

tähelepanu oma rühile ja käte liikumisele.
Viimane osa eelvoorust oli lühikese tantsukava õppimine ja
neidusid juhendas Alice Aleksandridi Free Flow Studiost, kes
on töötanud koreograafina 2002.
aastast. Tantsuliigutused pärinesid
stiilist burlesk ja neiud tantsisid
kontsakingadega. Kiire õppimise
juures said nad kavaga väga hästi
hakkama.
Kui alguses oli hästi näha, et
tüdrukud on väga pabinas, siis
eelvooru lõpuks oli juba parem.
Kõik olid väga tublid ning pääsevad edasi jaanuarikuisesse laagrisse, kus nendega ühineb veel kandidaate, kes ei saanud eelvooru tulla.
Seal selgitatakse välja kümme finalisti ja valik tuleb raske, sest kõik
tüdrukud on väärt edasipääsu.
Miss Raplamaa 2016 valitakse
välja 2. aprillil Rapla Sadolini spordihoones ja peaauhinna paneb välja
AQVA Hotel & Spa. Missivõistluse peasponsor on Riito Ehitus AS.
Tessi Ilustrumm
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Vallavolikogu info
Kohila vallavolikogu 29. detsembri istung
* Vallavanema informatsioon
Ülevaates valla eelarve seisust rääkis Heiki Hepner, et 2015.
aasta 11 kuuga on laekunud tulumaksu 633 eurot inimese
kohta, mis on pisut üle vabariigi ja ka üle maakonna keskmise.
11 kuuga laekus tulusid 94,5% (2014. a sama ajaga 91,3%).
Kulusid on 11 kuuga 74,7% (2014. a sama ajaga 82,4%).
Kohila valla elanike arv 1. detsembri seisuga on 6889 inimest.
Töötuid on 169 ja toimetulekutoetuse saajaid 50 leibkonda.
Raudteetrassist Rail Baltic
28. detsembril sai vallavalitsus kirja Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassikoridori määramine“ kooskõlastamiseks. Kooskõlastust menetletakse vallavolikogu 26.
jaanuari istungil.
Vallavanem rääkis ka haldusreformist. Liitumisettepaneku on
teinud Kohila vald Juuru ja Kaiu vallale,
Rapla vald Juuru, Järvakandi, Kehtna, Kohila, Kaiu, Käru ja
Raikküla vallale ning Kehtna vald Juuru, Järvakandi, Kohila,
Kaiu, Käru ja Raikküla vallale. Järgmisel volikogu istungil tuleb meil anda vastus Rapla vallale.
Volikogule tutvustas end valla uus haridusnõunik Jaanika Niitsoo.
Anneliis Kõiv küsis: „Kuhu on vallavalitsus liitumiskõneluste
aruteluga jõudnud, mis suunas edasi liigutakse? Mis on liitumiskõnelustel seatud keskmesse?“
Heiki Hepner vastas: „Keskmes on Kohila valla elanik, kelle
elukeskkond ei tohiks halveneda. Kui tegime liitumisettepaneku Juurule ja Kaiule, siis võtan seda tõsiselt. Nii Kohila vallal
ka ka Juurul ja Kaiul on võimalik sellest võita. Kui räägitakse sellisest variandist, et ühest maakonnast saab üks vald, siis
leian, et sellest ei saa kõik võita.“
Anneliis Kõiv: „Kas ei peaks arutama ettepaneku tegemist ka
Saku vallale?“
Heiki Hepner: „Oleme seda kaalunud ja arutanud ka eelarvekomisjonis, kuid esmajärjekorras näeme ühinemist Juuru ja Kaiu
vallaga. Mitteformaalselt oleme arutanud ka ühinemist Sakuga.“
* Kinnitati Kohila vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis
Avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 11 lg 5 sätestab, et kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu
kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu. Sama paragrahvi lõike 1 kohaselt määratakse teenistuskohtade koosseisus
kindlaks vähemalt ametiasutuse teenistuskohtade jaotus ametija töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaeg ja koormus.
Kohila vallavalitsuses tähtajalisi teenistuskohti ei ole. Määratavad teenistuskohad jagunevad ametikohtadeks koormusega 21,5
kohta ja töökohtadeks koormusega 20,25 kohta.
Varem kehtinud teenistuskohtade koosseisuga võrreldes on
nüüd tehtud järgmised muudatused:
- suurenenud töömahu tõttu lisandub vallaarhitekti täiskoormusega ametikoht, olemasoleva arhitekti tööaega vähendatakse poole koormuseni.
- tööspetsiifikast lähtudes eristatakse kahte ehituskonsultandi ametikohta – peamiselt ehitisregistri pidamise ülesandega
ametikoht nimetatakse ehitusspetsialisti ametikohaks.
* Võeti vastu Kohila valla 2015. a lisaeelarve. Lisaeelarvega tulid
eelarvesse juurde sihtotstarbeliselt laekunud summad (lisaeelarve
vormil täiseurodes), vastuvõetud eelarve vähendused ning muudatused eelarve tegevusalades, sh personalikulude muudatused.
* Otsustati taotleda Kohila valla munitsipaalomandisse Aespa
alevikus Suvila tee 27a asuv maa ning määrata selle sihtotstarbeks tootmismaa. Maanõunik Varje Kajaste selgitas: „Suvila
tee 27a maa sihtotstarbeks tuli määrata tootmismaa, sest
Kohila vallavolikogu 27.10.2015 määrusega nr 20 kinnitatud“
Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“
järgi näeb AS Infragate Eesti koostatud projekt ette sinna kolm
aiandusühistute piirkonda teenindavat puurkaevu.“
* Otsustati taotleda Kohila valla munitsipaalomandisse Vilivere külas asuvad elamumaad Aasumäe tn 4 ja Aasu tee 3. Varje
Kajaste: „Vallal on kohustus võtta peremeheta varad peremehetu
ehitise hõivamise korra alusel arvele. Peale 2006. aasta 1. märtsi
ei saa teha vallasvaraga tehinguid ja iga ruutmeeter maad peab

KOHILA
Toimetus: Jaanus Kõrv
Tel 489 4797, 5663 7037;
e-post: jaanus.korv@kohila.ee
Esne Ernits, tel 5564 7719,
e-post: esne.ernits@kohila.ee
Keeletoimetaja: Meeli Pajula,
e-post: meeli.pajula@gmail.com

saama omaniku. Eesmärk on taotleda nende ehitiste alune maa
munitsipaalomandisse. Maareformiseaduse alusel antakse munitsipaalomandisse munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste
alune ja neid teenindav maa. Sama seaduse § 25 lõike 1 alusel
antakse see maavanema kaudu munitsipaalomandisse tasuta.“
Adolf Kerno küsis, kuidas need peremehetuks jäid. Varje Kajaste vastas: „Ühel juhul lahkus omanik Venemaale ja teise kinnistu puhul ei õnnestunud omanikku tuvastada.“
* Otsustati kustutada OÜ Lennuk Haljastus Kohila vallavolikogu 27.02.2002 otsusega nr 121 „Vaba maa erastajate nimekirja kinnitamine“ kinnitatud vaba maa erastajate nimekirjast
maatükk nr 8M (planšett III). Pahkla külas asub vaba metsamaa maatükk ligikaudse pindalaga 11 ha, Kohila vallavolikogu
27.02.2002 otsuse nr 121 alusel oli see tükk määratud Lennuk
Haljastus OÜ-le. Siiani oli maatükk omandisse vormistamata
ja selgus, et firma on äriregistrist kustutatud.
* Otsustati algatada Kohila vallale taotletavate munitsipaalmaade detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk
on katastriüksuste moodustamine ja sihtotstarvete määramine endiselt riigi omandis olevatele maadele Kohila valla piires.
Planeeritavate lahusmaatükkide arv on ca 40 ja pind ca 200 ha.
Planeeringu algatamist taotleb Kohila vald.
Kinnitati Kohila vallale taotletavate munitsipaalmaade detailplaneeringu lähteseisukohad. Otsustati jätta Kohila vallale
taotletavate munitsipaalmaade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringujärgne katastriüksuste moodustamine ja vormistamine ei too
looduses kaasa muudatusi, seega säilib senine maakasutus.
Võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 31 punkti 1 lõike
1, ei teavitata detailplaneeringu algatamise otsusest puudutatud isikuid, sh piirinaabreid, vaid avaldatakse sellekohane info
Ametlikes Teadaannetes ja üleriigilises või kohaliku levikuga
ajalehes 14 päeva jooksul alates otsuse tegemisest.
Planeeringuga kavandatavade maaüksuste taotlemine valla
omandisse on vajalik kohaliku omavalitsuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.
* Täiendati kohalike teede ja avalikuks kasutamiseks määramata erateede nimekirja. Kohila vallas on registrisse kantud
teede kogupikkus 420,668 km. Avalikult kasutatavaid teid on
245,085 km, millest 35,168 km moodustavad metsateed.
Kohalike teede rahastamise tõttu 2016. aastal täiendati Kohila
valla kohalike teede ja avalikuks kasutamiseks määramata erateede nimekirja poolaasta jooksul toimunud muudatustega.
2015 II poolaasta peamised muudatused on järgmised:
- lisati varem mõõdistamata ja teeregistrisse kandmata teed;
- muudeti teede nimetusi;
- täpsustati teede tehnilisi andmeid.

Nr 1

Reklaamide ja kuulutuste
hinnad 1. jaanuarist 2016
1. Reakuulutuse (kuni 170 tähemärki koos sõnavahedega) ja leinakuulutuse hind on
• eraisikule 8 eurot;
• juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale 12 eurot.
2. Reklaamide hinnad moodulite järgi (laius × kõrgus) on järgmised:
• 88 × 29 mm = 18 eurot;
• 88 × 58 mm = 35 eurot;
• 88 × 87 mm = 46 eurot;
• 88 × 117 mm = 62 eurot;
• 184 × 117 mm = 120 eurot.
3. Juhul, kui kuulutus ei vasta ühelegi punktis 2 toodud mõõdule, arvestatakse reklaamipinna ruutsentimeetri baashinnaks
kuulutuste rubriigis 0,75 eurot.
4. Tasuta avaldatakse
• Kohila vallas tasuta toimuvate koolituste kuulutused (mitte
suuremad kui 88 × 58 mm);
• Kohila vallas tasuta toimuvate avalike kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaamid ja kuulutused (mitte suuremad
kui 88 × 117 mm);
• Kohila vallas tegutsevate ettevõtete töökuulutused reakuulutusena;
• vallavalitsuse hallatavate asutuste reklaamid ja kuulutused;
• teised reklaamid ja kuulutused vallavalitsuse otsuse alusel.
5. Vallavalitsusel on õigus muuta tasuta avaldatava reklaami või
kuulutuse suurust ja teksti ning leheruumi puudumise korral
avaldada reklaam või kuulutus järgmises lehes või jätta see avaldamata.
6. Korraga tellitud vähemalt kolme korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 10% ja korraga tellitud vähemalt kaheteistkümne korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on
20%. Ametlike teadaannete (teated, kutsed ja kuulutused, mille
avaldamise kohustus tuleneb seadusest) hinnasoodustus on 20%.

6. jaanuari erakorralisel istungil
* Otsustati volitada mittetulundusühingut Raplamaa Jäätmekäitluskeskust kuulutama välja riigihanke korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja valimiseks ning täitma kõiki riigihanke
korraldamiseks vajalikke hankija õigusi ja kohustusi.
* Volikogu eelarvekomisjoni esimeheks valiti Allar Haljasorg.
ESNE ERNITS

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke!
ELLIOT TOBI

INES URSULA KÜNNAPU

TOMI NIKITIN

MIRTI SULSENBERG

GERRET KESKÜLA

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
HELENE VILLO
HELGI KIVILO
ELLEN VIIDAS
LAINE KIVIMEISTER
ALVINA SAAR
IVAN LITINSKI
MIHAIL SUHOV
SAIMA SEEP
LINDA KÕRESSAAR
TATJANA VILIPERE
HELMI RÄÄK
SELMA KLEIN
VAIKE-JOHANNA VAHUR
SAIMA REIDMA
VALTER KOIT
PAUL RANNU
MEIDA METHUSALEM
VILMA JÕEORG
JUTA RUISO
HEINRICH-ARNOLD PENT
MAIE-LEHTE RAUDSOO
ANTS KULLERKUPP
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REIN SÕMER
ELFRIIDA LEOKINA
SILVI PÕLDAAS
ÕIE RAUD
EINIKE RUDI
ARTUR JAKOBSON
EINO TAMM
MALVINA SUHHOVA
SVETLANA GIORKHELIDZE
EVI RANNAMETS
LUDMILLA IVANOVA
ZINAIDA MÄRK
GALINA KOPANITŠUK
TATJANA KRAVTSOVA
HEINO KUUSKMANN
VELLO ESOP
ANTS MÄGI
VASSILI KOPANITŠUK
ELLE LINDEBERG
VELLO VEENSALU
VEERA AKSELEV
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81
80
80
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79
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78
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77
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75

Männi lasteaia õuel on nüüd seiklusrada
Vahetult enne jõule said Kohila Männi lasteaia lapsed väga
põneva kingituse – seiklusraja Kapa männiku puude vahel.
Ronimislusti jagub siin nii suurtele kui ka väikestele. Avamispäeval selgus, et raja läbimisega said paremini hakkama just
pisipõnnid.
Seiklusrada läks maksma 4600 eurot, millest pool koguti kevadisel lasteaia heategevuslaadal, ülejäänu finantseeris Kohila
vald.
Männi lasteaia direktor Ragne Pesur ütles, et seiklusrajale
võivad ronima tulla ka need lapsed, kes muidu iga päev Männi
lasteaias ei käi. „Meil on siin üleval valvekaamera, nii et lollusi
teha ei saa. Tänan kõiki lapsevanemaid ja ka neid, kes kevadisel heategevuslaadal ostmas käisid! Tänu teile on meil nüüd
seiklusrada.“

Kohila valla ajaleht
Väljaandja:
Kohila vallavalitsus
Küljendus ja trükk:
Auratrükk • www.aura.ee
Tiraaž: 3100
Järgmine ajaleht
ilmub 27. jaanuaril 2016
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Kõige esimesena tuli rada läbida lasteaia kehalise kasvatuse õpetajal Leo Hansaril.

Tekst ja foto
ESNE ERNITS
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Kaitskem Nabala, Tuhala ja Pahkla piirkonda ärihuvide eest!
1988. aastal kirjutas geol.min. teaduste doktor Aada
Teedumäe Nabala piirkonnas
lubjakivi otsingutööde aruande retsensioonis: „Kellel, millal
ja mis põhjusel on püstitatud
Nabala lubjakivi leiukoha eelneva uurimise vajadus, sest
tehnilis-majanduslikud näitajad ei sisalda kindlust antud
maardla kasutuselevõtmise ja
eelneva uurimise vajaduse püstitamise otstarbekuses?“
Uuesti tõusis sama teema
päevakorda 2004. aastal, kui
kolmele
kaevandusfirmale
anti luba geoloogilisteks uuringuteks seitsmel mäeeraldisel. Viimase 10 aasta jooksul
on 3 valla piirkonnas tehtud
palju uuringuid ja toimunud
hulgaliselt avalikke arutelusid.
Oleme saanud teadlikumaks
suhtumisest, et avalikel aru
teludel on mõnikord soovitatud küsimustele vastamise
asemel lugeda meil ajalehte või
kontrollitud, kas küsija ikka
teab, kellele ta küsimuse esitas.
Vahel on koguni kohaliku kodaniku jutt katkestatud.
Nüüd teame järgmisi asjaolusid:
1) kaevandajatel puudub siiani tehnoloogia Nabala tingimustes, kus lubjakivi on 100%
põhjavee all, kaevandamiseks;
2) Nabala kivi võib kvaliteedilt võrrelda põlevkiviaherainega, näiteks nii Nõmmevälja
mäeeraldise (s.o 44% Nabala
maardla aktiivsest tarbevarust)
kui ka põlevkiviaheraine killus
tik on Los Angelese IV klass;
3) Nõmmküla 2005. a geoloogiliste uuringute alusel võib vee
juurdevooluks hinnata karjääri
lõpuperioodil 23 600 m3 ööpäevas ja see moodustaks ca 1/3
Tallinna linna veetarbimisest;
4) Harjumaal jätkub ehituslubjakivi aktiivvarusid ilma
Nabala maardlata maavaravaru koondbilansi alusel 2014.
a kaevandamismahu korral
174 aastaks; loomulikult ei ole
kõik aktiivvarud kaevandamislubadega kaetud.
Nabala maardla neljalt mäe
eraldiselt kokku tahetakse kaevandada 21 200 m3 aastas s.o
2,4 korda rohkem kui kaevandati 2014. a kogu Harjumaal
kokku!
Väljavõte Nõmmküla mäe
eraldise keskkonnamõju hinda-

mise (KMH) aruandest lk 78:
„Esialgselt kavandatud viisil
kaevandades kaasneks Nõmmküla lubjakivikarjääri avamise
ja töötamisega oluline negatiivne mõju (põhjavee raiskamine, eluslooduse kahjustamine, elanike elutingimuste
halvendamine), mis ületaks
piirkonna keskkonna- ja sotsiaalse taluvuse ning ei ole seetõttu lubatav“.
Ka 2013. aasta ajakirja Keskkonnatehnika teises numbris ilmunud artiklis jõudsid
Eesti Geoloogiakeskuse (EGK)
geoloogid-kaardistajad järeldusele, et karjääre ei ole Nabala
maardla piirkonnas otstarbekas
avada. Nad põhjendavad oma
arvamust eeskätt ebasoodsate mäetehniliste tingimustega
ning lubjakivist saadava killustiku kehvavõitu kvaliteedi
ja väikese väljatulekuga. Küsimärgi alla seati ka killustiku
tootmise majanduslik tasuvus.
Erapooletu ja erapoolik
ekspertiis
Täiesti arusaamatu on kaevandusfirmade ja viimasel ajal
ka Eesti Teaduste Akadeemia
(ETA) soov leida võimalus Nabala-Tuhala looduskaitseala ja
karjääride kooseksisteerimiseks.
Nähtavasti ei ole nad süvenenud olukorra tõsidusse. ETA
kirjad peaministrile, riigikogule
ja ministeeriumitele ei ole teaduspõhised, sest seal käsitletakse jälle paljudel valeväidetel
põhinevat MTÜ Geoeducation
Centeri 2012. aasta aruannet,
mille kohta esitati Tallinna
Ringkonnakohtule juba 2013.
aastal vastuväited. Samal ajal
jäeti täiesti tähelepanuta Leo
Vallneri 2014. aastal valminud
töö „Karstinähtused kavandataval Nabala looduskaitsealal“,
mis annab erapooletu pildi
hüdrogeoloogiadoktori teaduslikust ekspertiisist.
Karst Nabalas
Eriti üllatavad on meedias levinud väited, et Nabalas ei ole
karsti ja seal toimuv ei mõjuta
Tuhala nõiakaevu. Juba Rootsi-aegsetel Nabala kaartidel
suundub Möllu allikas, mis
asub Saku ja Kohila valla piiril ca 2 km kaugusel Tammiku uuringualast, Vääna jõkke.
Nüüd lõikab selle teekonna
läbi 1960-ndatel kaevatud

kolme meetri sügavune kraav,
nn Angerja oja. Kurevere külas
Möldri kurisu juures on märge
rootsi keelest tõlgituna „Siin
läheb vesi maa alla ja väljub
Nappel küla lähedal“.
Selleaegne Nabala küla tiheasustus oli praeguse Paekna
allikajärve ümbruses (varem
mõlemal pool Vääna jõge).
Ka Soome teadlaste georadarmõõtmised tuvastasid Nabalas
maa-alused jõed. Muidugi
võib neid nimetada ka salajõgedeks või lihtsalt maa-alusteks vooluteedeks, kuid see ei
välista Nabala karsti.
Kolhoosiajal tehtud ümberkorraldustest hoolimata võib
ka praegu Nabala piirkonnas
tegutsevaid karstinähtusi näha
kõikides külades – Sookaeras
Kõrgemäe kurisu ja Allikmäe
allikas, Arustas Tagalepa karstijärvik, Kureveres Möldri
ja Kuristiku kurisu, Piissoos
Kuivajõe karstiorg, Sõmerus
Sagri, Haljamardi ja Jaanisoo
allikas ning Huntaugu kurisu,
Sõgulas Allika ja Palkaru allikas, Nabalas Mõisa allikas ning
Paeknas Kalamäe allikas ja vähemalt neli Paekna allikajärve
toitvat allikat. Nabala-Paekna
ca 10 km pikkuse matkaraja 15
punktist on viis karstinähtused.
Teadaolevalt on viimased
karstilehtrid tekkinud Nabala
mail 1955. aastal Kurevere ja
Arusta küla piiril ning 1962.
aastal Piissoo külas, mida väga
hästi mäletavad vanemad kohalikud inimesed.

Nabala-Tuhala looduskaitseala
Looduskaitseala (LKA) töögruppi kuulusid eri huvigruppide esindajad, k.a kaevandajate esindaja. Nabala–Tuhala
LKA moodustamisele eelnes
viis ekspertiisi. Need võttis
kokku ja neid analüüsis Eesti
maaülikooli professor Kalev
Sepp (ETA looduskaitse komisjoni liige, rahvusvahelise
looduskaitseliidu
(IUCN)
asepresident
(2009–2012),
UNESCO maailmapärandi
teadusekspert). LKA on hädavajalik, sest senised kaitsemeetmed pole taganud loodusväärtuste säilimist. Samuti
tuleb leevendada Angerja jõe
ümbersuunamise ja kuivenduskraavide võrgustikuga loodusele tehtud kahjustusi. Paeliidu eestseisuse juhataja Rein
Einasto on öelnud: „Ressurss
ei lähe kaotsi, see jääb maapõue alles järgnevatele põlvedele. See on ressurss edaspidiseks, kui on teada paremad
kaevandamise
võimalused,
nt veealune kaevandamine“
(LKA moodustamise töögrupi
koosolek 2014. a).
Paekivitoodete Tehas OÜ
(PTT), kes taotleb kaevandamislubasid Kose vallas Tuhala
nõiakaevust 3,4 km kaugusel
asuvale Tammiku ja Saku vallas Tagadi mäeeraldisele, on
alustanud juba kolmandat korda kohtuistungite sarja Nabala
maardlasse kaevandamislubade saamise eesmärgil.

Nõiakaev vajab ohtralt vett
1980-ndate lõpus mõõtis
hüdrometeoroloogia
instituut tuntud karstiuurija Ülo
Heinsalu juhtimisel Tuhalas
maa alla neelduvat ja avanevat
veehulka. Selgus, et Tuhala allikates avaneb vett 1/3 võrra vähem kui neeldub. Vesi avaneb
Nabala karstialal ja Tammiku
allikates. Seega moodustavad
Mahtra soostik, Tuhala ja Nabala karstiala ning Tammiku
allikad ühtse veesüsteemi ning
Nõiakaevu kaitsmiseks ei piisa
ainult Tuhala kaitsealast.
Tuhala Looduskeskus ja ETA
Looduskaitse Komisjon esitasid
keskkonnaministeeriumile avaldused kaitseala moodustamiseks
juba 2010. a veebruaris. Seega,
kiirustamisega tegemist ei ole.

Paekivitoodete tehase kohtuvaidlused
Esimesel korral vaidlustasid PTT OÜ ja AS Riverito
KKM-i määrust „Maavara
kaevandamise lubade ja geoloogilise uuringu loa taotluste
menetluse peatamine“. Need
liidetud kaebused jäid rahuldamata nii Tallinna halduskohtus kui ka ringkonnakohtus
ning riigikohus ei võtnud hagi
menetlusse. Kehtima jäi kohtu
I astme otsus.
13.01.2014. esitas PTT OÜ
Tallinna halduskohtusse kaebuse keskkonnaministri käskkirjale „Nabala looduskaitseala
moodustamise ja kaitse-eeskirja menetluse algatamine“ ning
taotluse esialgse õiguskaitse
kohaldamiseks. Kaebus jäeti

rahuldamata ja tagastati juba
21.01.2014.
22. dets 2014 andsid PTT
OÜ, AS Kiirkandur ja AS
Riverito Tallinna halduskohtusse eraldi kaebused valitsuse
17.11.2014 määrusele nr 168,
mille alusel võeti kaitse alla
Nabala – Tuhala LKA. Kohus
määras kohtuistungi toimumise ajaks PPT OÜ 17.12.2015
algusega kl 10.30 ja AS Kiirkanduri kohtuistungi toimumise ajak 14.01.2016 algusega
kl 12. AS Riverito kohtuistungi aega ei ole 15.12.2015. seisuga veel määratud.
2009. aastal tahtsid PTT OÜ
esindajad näidata, kuidas kaevandada põhjavee alt. Selleks
transporditi soovijad vaatama
kaevandamist Eivere karjääris.
Kohapeal selgus, et kaevandatakse ainult 8 m sügavuselt ja
ühest karjäärist pumbatava vee
kogus on umbes 70 korda väiksem kui Nõmmküla karjääris.
See oli üllatus ka PTT OÜ esindajatele ja Nabala uuringute
kohta esitatud küsimusele vastati: „Kes neid jõuab uurida.“
Nabala maardlas aga taotletakse kaevandamislubasid neljale mäeeraldisele, mille võimalik mõjuala on läänes Keila
jõgi, lõunas Mahtra soostik ja
Saula Siniallikad, põhjas Kurna ja Tallinna ringtee ning idas
Pirita jõgi; pindala ca 300 km2
(2007. a AS Mavesi töö „Nabala lubjakivimaardla kasutuselevõtu võimalik mõju Harju
alamvesikonna vee seisundile“).
Praegused kohtuuksi kulutavad tegelased on eraettevõtjatest kaevandajad, kes ei tunne
piisavalt tehnoloogiat ega huvi
meie looduskeskkonna vastu
ja loodavad valede abil jõuda
kaevandamislubadeni.
2014. aastal Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu (EMTEL) tellitud ja rahastatud
Eesti Päevalehe lisaleht Nabala
Nõiaring ei pea sündsusetuks
isegi seaduse paragrahve n-ö
redigeerida. Näiteks maapõueseaduse § 62 lg 1 p 4 ütleb:
„Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb tagada kasutada
antud maavaravaru optimaalne kasutamine“. Sõnad „kasutada antud“ jäeti aga ära ning
moonutati sellega kaevandaja-

Lapikute jõuluheategu 2015 Kohila gümnaasiumis
Lapikute jõuluheategu on
projekt, mille eesmärk on igal
aastal enne jõule teha lastele
väike heategu. Heateo teevad
TTÜ tarkvaraarendusklubi Lapikud liikmed.
Varem oleme käinud lasteaias
arvutiparki uuendamas ja algkooliõpilastele
programmeerimist õpetamas. Möödunud
jõulude eel külastasime Kohila
gümnaasiumit, kus tegime õpilastele praktilise arvutiõpetuse
tunni internetiturvalisuse tee-

mal. Kokku andsime kolm tundi
6. klassi õpilastele.
Eelkõige keskendusime Facebooki turvalisusele. Tundus,
et teemavalik ja õpilaste vanus
oli hästi sätitud – lastel oli huvitav kuulata ja kaasa lüüa. Me
arvame, et lapsed on edaspidi
igasuguste veebilehtedel olevate nuppude vajutamisega palju
ettevaatlikumad, sest nad teavad nüüd, millised ohud internetis varitsevad. Kõige rohkem
emotsiooni tekitas see, kui de-

monstreerisime, kuidas avaliku
internetivõrgu kasutamisel on
võimalik kuvatava ebaturvalise
veebilehe sisu muuta.
Meile tundus, et teema oli
väga asjakohane, sest Facebookist rääkides selgus, et kõigil
lastel on oma Facebooki konto
olemas. Tähtis on, et suudetakse end kaitsta internetis valitsevate ohtude eest ega kaotataks
ennast sinna ära. Igas klassis oli
ka õpilasi, kes teadsid juba enne
Facebooki seadetest ja sellest, et

isiklikku infot Facebookis avalikult jagada on ohtlik. Väga tore
oli näha, et paljud õpilased hakkasid usinasti kustutama oma
Facebooki kontoga seotud rakendusi, pärast seda, kui me olime näidanud, kuidas seda teha.
Tundide vahepeal oli meil üks
pikem paus ja kõige vahvam oli
see, et kooli haridustehnoloog Lili
Kesa näitas meile Kohila ümbrust
ja rääkis veidi ajaloost. Tutvusime
Kohila vallamajas oleva näitusega
„Mõisast kooliks. Mõisakool kui

pärandi hoidja“ ning külastasime
Kohila raamatukogu.
Me loodame, et lastele jäi
meelde, kuidas ennast ohtude
eest kaitsta, sest tulevikus puutuvad nad kindlasti aina rohkem
kokku internetiga ja seetõttu ka
seal valitsevate ohtudega. Loeme Lapikute Jõuluheateo 2015
kordaläinuks ja täname Kohila
gümnaasiumit suurepärase vastuvõtu ja maitsva toidu eest!
KERTU PIKK

te tegevusele suunatud seadusepügalat, niisiis süüdistatakse
hoopis kaitseala moodustajaid
seaduse rikkumises.
Praegu üritab Nordecon AS
lubjakivi kaevandamise eesmärgil saada Pahklasse Alesti karjääri luba geoloogisteks
uuringuteks. Uuringuala jääb
kahe suure LKA vahele, Mahtra
LKA-st 0,9 km ja Nabala-Tuhala LKA-st 2,6 km kaugusele.
Kokku moodustavad need piirkonnad Nabala ja Tuhala karstiala veesäilitusaladega ühtse veestiku. Ei ole vahet, kas 35 meetri
sügavune lubjakivikarjäär rajada
Nabalasse, Pahklasse või Tuhalasse – tugevasti karstunud
lubjakivikihid lüüakse segi ja
maa-alused vooluteed lõigatakse läbi, hävimisohus on Järlepa
järv, Tuhala nõiakaev ja arvukad
kodukaevud. Ainuüksi Mahtra
soostikku ümbritseb 18 küla.
Eesti jätkusuutliku arengu
strateegia „Säästev Eesti 21“
keskkonnapoliitikas on kirjas:
1) Ettevaatusprintsiibi kohaselt tuleb keskkonnaga seotud
riski vältida isegi siis, kui ei ole
selge, kas tegevusega kaasneb
keskkonnamõju ning milline on
mõju arvatav ulatus ja iseloom;
2) Loodus on tänaste ja tulevaste inimpõlvede ühisvara, mille kasutamine ei tohi olla ühekülgne, hetkekasule orienteeruv
ja biosfääri stabiilsust ohustav.
Kodanikena peame oma kohuseks kaitsta Nabala, Tuhala
ja Pahkla piirkonda põhjendamatute ärihuvide eest. Siinne
rahvas sai oma õppetunni juba
kaks põlvkonda tagasi, kui Angerja jõgi pandi teistpidi voolama ja suunati 9,6 km pikkuse ja 3 m sügavuse kraavi abil
Vääna jõe asemel Pirita jõkke
Tallinna linna veevarustuse parandamiseks. Kaevandamisega
ca 10 korda sügavamale minna
on mõeldamatu!
Tuhala nõiakaevu hävimise
vastu ja Nabala karstiala kaitse alla võtmise poolt andsid
oma toetushääle 65 433 inimest 109 riigist.
Allkirjastajad:
Salme Väljataga Nabalast
Ants Talioja Tuhalast
Eha Sepping Pahklast
Tanel Ots Sakust
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UUSI RAAMATUID
KOHILA RAAMATUKOGUS
raamatukogu soovitab:

„Minu lamp põleb. Betti Alveri ja
Mart Lepiku kirjavahetus 1947–1970“
Varrak, 2015, 304 lk
Raamat toob lugejate ette Eesti ühe armastatuma
luuletaja Betti Alveri kirjavahetuse oma kirjandusteadlasest abikaasa Mart Lepikuga. Üle kahekümne aasta kestnud kirjavahetus jutustab kahe tööle
pühendunud inimese teineteise leidmise loo,
avab nende loomingu tagamaid ja ajastu eripärasid. See on otsekui sõnatundlik romaan kirjades,
katke kahe inimese kõrvuti kulgenud eluteest.
Aivo Oblikas „Nõuandeid koeraomanikule.
Kutsika valikust koera vanaduspõlveni“
Varrak, 2015, 296 lk

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Pühapäev, 17. jaanuar
10.30 kuulutusetund kirikus
12.00 jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 24. jaanuar
10.45–11.45 Raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 Pühapäevakool kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Pühapäev, 31. jaanuar
12.00 jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse segakoor

HAGERI KINO

Jumalateenistused Hageri kirikus igal
pühapäeval kell 12.00.

20. jaanuaril kell 19.00
Hageri rahvamajas

Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/

kogu pere seiklusfilm
OPERATSIOON ARKTIKA (Norra)
pilet 2 €

Suurejooneline seiklusfilm kogu perele, mille tegevus toimub
Svalbardi lähistel Põhja-Jäämeres – kohas, kus talvetormid on
maad võtmas ja päiksevalgus kustumas. 13-aastane Julia ning
tema 8-aastased kaksikutest õde Ida ja vend Sindre satuvad
traagilise eksituse tõttu üksikule Poolkuu saarele. Keegi ei tea,
kus nad on, lapsed ise kaasa arvatud. Lastel tuleb ületada nii
oma hirmud kui saarel valitsevad ohud – metsikud loomad,
raevukas ilm, toidupuudus. Ka tuleb leida viis maismaaga
ühenduse saamiseks. Kuid nad õpivad kiiresti, kuidas väljakutsetega toime tulla – oskus, millest tänapäeva maailmas lapsed
võõrdumas on.
“Operatsioon Arktika” on 90 minutit puhast põnevust ja lummavaid looduskaadreid, mis ei jäta külmaks ei lapsi, nende vanemaid ega vanavanemaidki.

Meie hulgast
on lahkunud
KALLE MIGASTO
ANATOLI KIURU
ELMO VARTLAAN
VELLO HEINMÄE
RIHO PIHLAPUU
AINO HUTROF
MILVI NIINE
LARISSA KERN
MaLLE tähe
ELLEN LÕHKIVI

Ansambel

NAISED KÖÖGIS

(Sofia Joons, Kristiina Ehin, Katrin Laidre, Kairi Leivo)
29. jaanuaril kell 19.00 Hageri rahvamajas
Pilet 8 €
Kohvik avatud alates 18.30 (veini eri)

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis …
Kallis õpetaja Ülle! Oleme mõtetes Sinuga ja avaldame
sügavat kaastunnet, kui jätad hüvasti kalli abikaasa

RIHO
PIHLAPUUga
Sinu õpilased aastatel 2008–2012 koos vanematega

Väikese Tõnni isa tunneb uhkust, et tema võsuke
ei pea mänguasjadest puudust tundma. Kõikidest leludest hoolimata poeg aga ainult mossitab, kuni tulevad jõulud, mil ka Tõnn lõpuks ometi
naeratab. Tõsi küll, rõõm ei tule mitte lumepallimasina või iseväntava rattatrenažööri pärast, vaid
tänu härra Sarviste vahvale jõuluüllatusele.
Ilmar Tomusk „Rasmuse vuntsid“
Tammerraamat, 2015, 64 lk
Rasmus on vahva viieaastane poiss, kes tahab
kiiresti suureks kasvada. Ühel hommikul ärgates
avastab ta, et ta on niisama suur kui tema isa ja
tal on vuntsid ees. „Rasmuse vuntsid“ jutustab
loo sellest, millistesse seiklustesse üleöö suureks
kasvanud Rasmus satub ja kas talle ka tegelikult
meeldib suur olla.

jaanuarikuu näitused
Kohila raamatukogus
15. detsember 2015 – 31. jaanuar 2016
näitusesaalis Ehalill Halliste gobeläänide
näitus „Pae peal“
detsember 2015 – jaanuar 2016 vitriinides
Meila Sermus-Blomqvisti portselanimaalid

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest: www.lipuvabrik.ee
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Riho
Pihlapuu

Omaksed

Mauri Kunnas „Käpala lood. Tõnni
parim jõulukink“
Sinisukk, 2015, 28 lk

kuulutused

Südamlik tänu kõigile, kes

mälestust kalliks pidasid,
meid sügavas leinas toetasid
ja kalmu kaunite lilledega
kaunistasid.

Tallinna puitarhitektuuri maine on viimaste kümnendite jooksul läbi teinud sama suure positiivse
muutuse kui riigi maine tervikuna. Kunagistest
kahtlase kuulsusega kodurajoonidest on saanud
kõrgelt hinnatud elupiirkonnad. Raamat pakub
sissevaateid kadunud agulitesse ning värskelt
restaureeritud hooneid, ajaloolisi hoonetüüpe ja
detaile, 21. sajandi uusehitisi jpm, üritades vaadelda kogu Tallinna puitarhitektuuri tema tüpoloogilises mitmekesisuses ja ajalises mõõtmes.

Kohila Vineer ootab oma meeskonda PUIDUPINGI OPERAATOREID

Ansambel Naised köögis on sündinud ühistest hetkedest Viljandi aguliköökides ajal, mil kõik neli naist elasid
koos selles linnas. Õhtuti korraldati hõrgutavate roogade
saatel erinevates köökides meeliülendavaid köögikonverentse, kus hakkasid ühisloomingus sündima uued laulud
ja lood. Mitmed tuntud laulud on pikkade arutelude ja
loomingu tulemusel saanud endale uue sisuga sõnumi ja
on loodud ka täiesti uusi laule südamel olevatel teemadel.
Muusikat teevad selles loomingulises koosluses tuntud eesti-rootsi muusik Sofia Joons (viiul, Hiiu kannel), luuletaja ja kirjanik Kristiina Ehin (laul, karmoška) Katrin Laidre (laul,10-keelne kannel, karmoška) ja regilaulik Kairi Leivo (laul).
Lisainfot saab telefonil 5358 4881 (Maria).
Samal numbril anna endast teada, kui soovid tulla kontserdile, aga vajad transporti Hagerisse.

Peamised tööülesanded: tootmisliini häireteta töö tagamine; töö
erinevate seadmetega; kvaliteedi nõuetest kinnipidamine; seadme
töös tekkinud tõrgete eemaldamine.
Sinult ootame: kohusetundlikkust; tehnilist taipu; täpsust; korrektsust; arvutioskust vähemalt algtasemel; iseseisva töö oskust.
Kasuks tuleb: töökogemus puidutööstuses; inglise või vene keele
oskus vähemalt algtasemel.
Omalt poolt pakume: püsivat tööd; tänapäevaseid töö- ja olme
tingimusi valmivas tootmishoones; väljaõpet nii kohapeal kui ka
teistes Latvijas Finieris tehastes; vahetustega tööd (12-tunnised
vahetused); turule vastavat töötasu.
Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus hiljemalt
31. jaanuaril 2016. a reet.treial@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808
Kohila. Võimalik täita ka töölesoovija ankeet kohapeal.
Täiendav info tel +372 5688 8517, Reet Treial.

NÄGEMISKONTROLL ja
PRILLIMÜÜK KOHILAS!
Kutsume vallarahvast oma silmi kontrollima ja prille ostma!
Ootame teid 19. jaanuaril alates kella 10.00 Kohila turvakeskuses aadressil Vabaduse 1B. Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreeruda telefonil 385 2603 või 5698 1972.

