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Ühendvald sai esimese eelarve
~ Lääne-Harju vallavolikogu
võttis 20. veebruari istungil vastu ühendvalla esimese eelarve.
Selle tuludeks on planeeritud ligi 17,5 miljonit ning põhitegevuse kuludeks 16,4 miljonit eurot. Valla tulubaasist moodustavad maksutulud veidi üle 63
protsendi. Üksikisiku tulumaksu laekumises prognoositakse
tõusu 4,3 protsenti. Riigi tasandus- ja toetusfond katab valla
põhitegevuse tuludest 30 protsenti.
Omavalitsuse väljaminekutest moodustab silmapaistavalt
suure osa haridusteenuste kulu, millele läheb üle poole valla
rahast. Valla tänane võlakoormus on 7,3 miljonit eurot ning
investeeringukava näeb ette ligi 5,1 miljoni euro paigutamist
vallaelu arendamisse. Valla
omafinantseering on ligi 1,3
miljonit eurot.

Teed ja tänavad
Riiklike toetuste abil saab teoks
ulatuslik tänavavalgustuse rekonstrueerimine Paldiski linnas
ning endise Keila valla asulates
(vastavalt 854 000 ja 431 500
eurot). Üks suuremaid tee-ehitusprojekte on tänavu valmiv
Keila-Lehola kergliiklustee.
Padise piirkonna teedesse investeeritakse 100 000 eurot ning
Vasalemma piirkonna tänavate
rekonstrueerimiseks kulub 52
000 eurot, millele lisanduvad
jooksvad teehoiu- ja remondi
summad. Kohalike teede renoveerimiseks on eelarves ka paar
sellist projekti, milles kaasrahastajatena osalevad kohalikud
elanikud ise. Vallavanema sõnul
on vald valmis läbi rääkima ja
panustama projektidesse, mis
lahendavad mõnd konkreetset
kitsaskohta ja kus elanikud tagavad omafinantseeringu.

Väljakutsete aeg
Vallavanem Jaanus Saat nimetab eelarve koostamist omavalitsuse töö üheks keerulisemaks
osaks: “Tuleb mõista, et Lääne-Harju vald on moodustatud
sundliitmise teel ja ei olnud
tehtud ettevalmistusi uue valla
tekkeks. Pole ühist arengukava
ega eelarvestrateegiat. Neid hetkel koostatakse. Alustasime
niiöelda nullist ja ehitame üles
uut asutust ja uut elukooslust.
Kinnitan, et vallavalitsus annab
endast parima, et uus süsteem
hakkaks võimalikult kiiresti ja
sujuvalt elanike heaks tööle.
Meil on tublid ja töökad ametnikud, kes vajadusel töötavad
väljaspool tööaega, et asjad
saaks ruttu toimima. Rõhutan,
et olukord on meie kõikide jaoks
uus ja täis väljakutseid.
2018. aasta eelarve sai küll
veebruaris kinnitatud, kuid tõenäoliselt esitame üsna pea volikogule lisaeelarve. Praegu võeti aluseks endiste omavalitsuste 2018. aastaks planeeritud eelarved ning olemasolevad vahendid. Hoiame konservatiivset
joont. Eesmärk on vähendada

Töö ühtse valla nimel
Suuremate investeeringute tegemiseks võetakse laenu juurde
üks miljon eurot. Tasub ka mainida, et haldusrefomi tulemusena võidavad kõige enam endise Paldiski linna ja Keila valla
elanikud. Kui haldusreformi poleks toimunud, siis nimetatud
omavalitsused poleks saanud
investeeringuteks uusi laene
võtta, kuna nende laenukoormus oleks ületanud rahandusministeeriumi lubatud piiri.
“Padise ja Vasalemma vallal oli
laenuvõimekust piisavalt ja tänu sellele saame täna rahastada eelarves ettenähtud investeeringuid”, selgitas Jaanus Saat.
Investeeringute kava sündis
vallavanema sõnul tuliste vaidluste teel. “On arusaadav, et iga
piirkonna esindaja vallavalitsuses seisab oma piirkonna eest.
Täna aga võin kinnitada, et investeeringute kava koostamisel
lähtuti prioriteetidest ning ei
tekkinud küsimust, miks mingi
piirkond sai rohkem kui teine.
Õhkond oli töine ja tulevikku
vaatav,” ütles Saat. | Egle Kaur,

Laulasmaa kool mullu märtsis, kui tähistati kümnendat aastapäeva. Viimase aja suurim mure on koolil aina
Droonifoto: Fiorello Rand
süvenev ruumipuudus.

valitsemiskulusid ning suurendada investeeringute rida,” täpsustas vallavanem.
Investeeringud toetusprojektidesse
Peale hädavajalike investeeringute teedele, lasteaedadele,
koolidele jmt on prioriteet minna edasi nende projektidega,
millel on olemas kaasrahastus
toetusprogrammidest. Vald tagab nende omaosaluse või kaasrahastuse. Sellised projektid on
näiteks tänavavalgustuse taristu renoveerimine endises Keila
vallas ja Paldiskis, Keila-Lehola
kergliiklustee ehitus ja Padise
kloostrikompleksi arendus. Uute projektidena, millele vald
praegu kaasrahastust otsib, toob
vallavanem välja Laulasmaa
kooli laienduse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni. “Antud
projektid puudutavad suurt osa
vallaelanikke ning nendega

minnakse kindlasti edasi,” kinnitab vallavanem.
Pikisilmi oodatud koolilaiendus
Mahukaim investeeringuobjekt
on Laulasmaa kooli juurdeehitus, milleks selle aasta eelarves
on ette nähtud 1 995 000 eurot.
Koolimaja ja spordihoone
eeldatav maksumus kokku on
olemasoleva hinnangu järgi
kokku 5,5 miljonit.
Abivallavanem Ago Kokseri
sõnul on otsesest ehitustegevusest rääkida ennatlik, kuid kindel on, et märtsi lõpus toimuva
volikogu päevakorras on nõusoleku andmine Laulasmaa kooli laienduse ja spordihoone ehituse hanke läbiviimiseks avaliku ja erasektori partnerluslepingu kaudu.
Nii otsustas vallavalitsus 6.
märtsi istungil, leides, et see on
kiireim lahendus põletavale
probleemile. Põhimõtteliselt tä-

hendab see plaani sõlmida
erainvestoriga pikaajaline leping koolilaienduse ehitamiseks
ning rentimiseks. Ühe hankemenetluse raames lahendatakse nii klassiruumide ja raamatukoguploki kui ka spordikompleksi ehitus.
Padise kloostri taassünd
Lääne-Harju piirkonna üks unikaalsemaid ja atraktiivsemaid
külastusobjekte Padise klooster
on uuenduste teel. Sajandeid
varemeis seisvast kloostrikompleksist kujundatakse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi toetusega põnev interaktiivne külastuskeskkond. Kuni 2019. aasta lõpuni
kestva projekti kogumaksumus
on ligi 1,7 miljonit eurot.
Tänavused kulud on 630 560
eurot, millest valla kanda on
projekti omaosalus 140 600 eurot.

ajaleht@laaneharju.ee

Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve kulud
eurodes ja protsentides.

Raamatukogu
pälvis aasta teo
tunnustuse
~ Kultuuriministeerium koos
Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühinguga tunnustas 28. veebruaril parimaid. Tiitli Aasta tegu linnaraamatukogus 2017 pälvis Paldiski Linnaraamatukogu
direktor Reet Altma. Tunnustus
tuli panuse eest Paldiski Linnaraamatukogu arendamisel uute
näitusepindade ja aktiivse kasutajaskonnaga lugejasõbralikuks ning tänapäevaseks kultuuriasutuseks.
“Ühtekokku jagati tunnustusi kümnes erinevas kategoorias.
Meie olime nomineeritud kategoorias “Aasta tegu Linnaraamatukogus 2017”. Selles kategoorias oli üles seatud kaks raamatukogu – Tartu Oskar Lutsu
nim. Linnaraamatukogu ja Paldiski Linnaraamatukogu. Kaaluti ning seekord otsustati tunnustada mõlemat raamatukogu,” ütles Paldiski kogu juht
Reet Altma.
“Minule isiklikult tähendab
see väga palju ning on tohutult
suur tunnustus tehtud tööle.
Auhinda käisin vastu võtmas
28.veebruaril Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaalis,kus
ERÜ pidas aastakoosolekut,” jätkas raamatukogujuht.
ERÜ poolt anti üle tänukiri
“Aasta tegu Linnaraamatukogu
2017” koos klaasvitraažiga , mille autor on klaasikunstnik Riho
Hütt. Preemia tuli kultuurkapitalilt, tänukiri ministeeriumilt.
Altma rääkis, et Paldiskis on
lugejatele loodud mugavad võimalused kohalkasutuseks. Sisse
on seatud erinevad liigitoad,korrastatud on kogud ja andmebaasid. “Meil on pidevalt uuenevad näitused(näitusepinnad)
ja loodud on kodulehekülg,” lisas ta. Altma tänas Harju Maakonnaraamatukogu kollektiivi
ja eriti direktor Rutt Enokit.
Mis Paldiski raamatukogul
lähiajal kavas? “Valmistume
praegu Paldiski linna 300. sünnipäevaks. Võõrustame selle tarbeks kunstikool Bjarte näitust.
Tulemas on emakeelepäev.
Koostöös Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumiga ootame
võimalust näidata Paldiski rahvale näitust Eesti balletist,” ütles Altma. Igal kuul uuenevad
uudiskirjanduse väljapanekud. |
Allar Viivik, ajaleht@laaneharju.ee

Reet Altma.

Foto: Allar Viivik
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Suured kohustused,
napid vahendid
~ Haldusreformi järgselt on omavalitsused usutavasti mõnevõrra
võimekamad, kuid kohustusi ja soove on ikkagi rohkem kui võimalusi neid täita. Nii kumab välja ka valla 2018. investeeringuplaanidest. Arendustegevust on suuremas mahus võimalik teha vaid toetusprogrammidest raha taotledes. Üks hirmkallis, samas väga oodatud ja vajalik projekt, mis tuleb lahendada niikuinii, on Laulasmaa piirkonna ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Ajalehele andis sellest ülevaate vallavolikogu esimees Külli Tammur. Õnneks on ta
keskkonnaministeeriumi endise ametnikuna valdkonnaga ja rahastusreegilitega hästi kursis.
Külli Tammur: Käesoleva aasta jaanuaris tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsuse, millega keelduti rahastamast
Keila vallas pikalt planeeritud Laulasmaa piirkonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti. Keeldumise peapõhjused olid ühest küljest lihtlabased ja teisalt väga põhimõttelised.
KIKi rahastusreeglite kohaselt antakse toetust kõige odavamale tehnilisele lahendusele, mis täidab keskkonnanõuded või tuleb
kallima ehitusmaksumusega variant väga sisuliselt ära põhjendada. Põhjendamisega jäädi aga hätta. Lisaks oli rahastaja seisukohal, et alternatiivide võrdlus ei põhine reaalsetel tööde maksumustel ehk puudus selgus, milline variant oleks majanduslikult kõige
otstarbekam.
Pärast “ei”-otsust hakkasid ringlema kuulujutud, et uus vallavalitus ja volikogu ei toeta Laulasmaa piirkonna veemajandusprojekti. Kinnitan, et see ei ole nii. Pealegi ei ole selliseks suhtumiseks
valikuvõimalustki. Nimelt on Lääne-Harju valla territooriumil Eesti ainukesed reoveekogumisalad, mis ei vasta Euroopa Liidu reoveedirektiivi nõuetele – Laulasmaa ja Paldiski. Valla ülesanne on
ära lahendada probleemid mõlemaga.
Viimase kuu jooksul on vallavalitsus ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni temaatikaga tegelemiseks moodustatud erikomisjon
tegelenud lahenduste väljatöötamisega. Plaan on liita ühiseks ettevõtteks kõik varasema nelja omavalitsuse vee-ettevõtted ning
selleks koondatakse hetkel infot ning kavandatakse uut struktuuri. Samuti töötatakse välja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava. Märtsis alustatakse tööd tehniliste alternatiivide uuendatud finantsarvutustega, et luua selgus, mis oleks majanduslikult
kõige otstarbekam variant, arvestades kogu valla elanikkonda, mitte vaid ühte piirkonda. Selge on see, et varasemat projektitaotlust
esitades puudus Keila vallas otsene huvi või vajadus tõsiselt kaaluda alternatiivi juhtida reovesi Paldiski reoveepuhastisse. Ühinenud omavalitsuses see nii enam ei ole.
Paldiskis on tugeval alakoormusel töötav reoveepuhasti ja varasema plaani kohaselt ehitataks kümmekond kilomeetrit eemale
uus reoveepuhasti. Puhastit ehitada, ülal pidada ja hiljem rekonstrueerida on kallis – see raha tuleb välja käia tarbijal läbi veehinna.
Lisaks tuleb mõne aasta jooksul lahendada ka Paldiski reoveepuhasti küsimus ja ka selle rekonstrueerimine kajastub veehinnas,
aga kõigi piirkonna tarbijate omas, sest vald on ühine ja kulud meie
kõigi kanda.
Pole võimatu, et arvutused näitavad Laulasmaale uue puhasti
rajamist siiski kõige mõistlikuma variandina, aga enne tuhandete
perede veehinda mõjutavate kohustuse võtmist tahan mina küll
olla veendunud, et teeme parima valiku. Saan aru, et inimeste kannatus on viidud viimse piirini, sest aastaid on lubatud ja lubatud.
Loodame aga veel teie viimase kannatuse- ja mõistmiseraasu peale, sest meie eesmärk on seista tarbijate ja tulevaste tarbijate huvide eest.
Saime nii KIKilt kui Keskkonnaministeeriumilt väga selge suunise – mõelge oma asjad läbi ja ärge tormake tegema näiliselt populaarseid otsuseid, mida kõik viie aasta pärast kahetsevad. Meile
kinnitati, et raha on olemas ning seda ei jagata teistele “otsast ära”.
Lisaks oleme põhimõtteliselt saanud kinnituse, et me ei pea raha
taotlemiseks ootama uue ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamiseni, mis on rahastamise eeldus. Meie taotlust ollakse valmis vastu võtma kõrvaltingimusega, et arengukava saab
tehtud kokkulepitud tähtajaks, kuid see ei ole takistuseks projektile toetuse andmisel. Küll aga peame me enne uut taotlust läbi
viima vee-ettevõtete liitmise ning välja selgitama kõigi vallaelanike seisukohast mõistliku tehnilise lahenduse. Kinnitan, et oleme
mõlema tegevusega pihta hakanud ning teavitame edusammudest
jooksvalt.

Piirkonnajuhtidel oli
tihe naistepäev
~ 8. märtsi hommikul kujunes
Lääne-Harju valla keskus kringlite ja lillede jaotuskeskuseks.
Meelespidamist ootas ligi 400
valla heaks töötavat naist.

Tänu piirkonnajuhtide kiirele tegutsemisele jõudis soe kringel kõigi 39 allasutuse naistöötajateni Karjakülast Harju-Ristini.

Padise koolis rõõmustasid
koolimajja astunud tüdrukuid
kollased nartsissid ka Padise
poistelt. | Marje Suharov, ajaleht@
laaneharju.ee

c Padise kooli poisid rõõmustasid tüdrukuid hommikulilledega.
Foto: Marika Laanes

e Padise kooli 12-liikmeline naispere kogunes pidulikule vahetunnile Leemet Vaikmaa õnnitlusi
vastu võtma. Foto: Marje Suharov

Mida otsustasid volikogu ja vallavalitsus
~ Veebruaris toimus volikogu
istung Laulasmaa koolis. Kohale oli tulnud ka rõõmustavalt
palju vallaelanikke. Tuletame
meelde, et volikogu istungid on
alati kõikidele avalikud.
Volikogu olulisemad otsused
• Osaleda omanikuna OÜ-s
Paldiski Team (endine ärinimi
Pakri Energy Island OÜ). Lääne-Harju vald tasub vastavalt
volikogu otsusele OÜ-le 69 651
eurot (39 900 eurot osakapitali
nimiväärtus ja 29 751 eurot ülekurss). Valla osalus moodustab
äriühingu osakapitalist 24,9%.
• Kinnitada Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve, millest on
pikemalt juttu esiküljel.
• Suunata noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine vallavalitsusele.
Tulenevalt noorsootöö seadusest koostab vald noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava,
mille täitmise tulemused esitab
iga-aastaselt Haridus- ja Tea-

Veebruari istung peeti Laulasmaa kooli auditooriumis.

dusministeeriumile.
• Muuta Rummu lasteaia
“Lepatriinu” põhimäärust, täpsustamaks sisehindamise korda, asutuse nimetust ja õppetöö
korraldust eesti- ja venekeelsetes rühmades.
• Nõustuda OÜ-le Exacor vee
erikasutusloa andmisega, millega juhitakse Maeru külas Ojamaa kinnistule planeeritud reoveepuhasti heitvesi Maeru ojja.
• Suunata reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõu II
lugemisele paranduste ja ette-

Foto: Egle Kaur

panekute tegemiseks.
• Müüa avalikul suulisel
enampakkumisel Lääne-Harju
vallale kuuluv Lauda kinnistu
Padise külas (registriosa number 5504750, katastriüksuse
tunnus 56201:001:1102, pindala 3760 m², maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa, hoonestatud) alghinnaga 2000 eurot.
Vallavalitsuse olulisemad
otsused
• Kehtestada alates 1. april-

list 2018 Paldiski Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnad
järgmiselt: ujula ühe korra (1 h
30 min) pilet 3,50 eurot, sooduspilet 2 eurot, 10 korra pilet 25
eurot, 10 korra sooduspilet 15
eurot, perepilet (2 täiskasvanut+1 laps 1 h 30 min) 7 eurot,
perepilet (2 täiskasvanut+2 last,
1 h 30 min) 9 eurot; ujula ühe
võistlusraja reserveerimine ja
kasutus (1 h 30 min) 10 eurot;
kogu ujula reserveerimine ja kasutus (1 h 30 min) 100 eurot;
suure spordisaali ühe korra (1 h
30 min) kasutus 30 eurot; väikse spordisaali ühe korra kasutus
20 eurot; väikse spordisaali 10
korra pilet 100 eurot; allveeujumise ühe korra pilet 8 eurot.
• Algatada vallale kuuluvate
äriühingute OÜ Padise Soojus
(reg. 10348448), Vasalemma Infra OÜ (reg. 11960281), AS Lahevesi (reg. 11492271) ja Paldiski
Linnahoolduse OÜ (reg.
10504753) ühendamine üheks
äriühinguks AS Lahevesi. | Marje Suharov, ajaleht@laaneharju.ee

Maamaksumäärad uues vallas
~ Keila, Padise ja Vasalemma valla ning
Paldiski linna sundliitmisega haldusreformi käigus muutusid kehtetuks nende omavalitsuste volikogude poolt kehtestatud
maamaksumäärad. Tulenevalt sellest võttis Lääne-Harju vallavolikogu 19. detsembril 2017 vastu määruse “Maamaksumäärade kehtestamine”. See ühtlustab Lääne-Harju valla haldusterritooriumil maamaksumäärad ja reguleerib maa maksustamist. Maa, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa, maamak-

sumäär on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on
2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Paldiski linnas ja endise Keila valla piirkonnas kehtisid eelpool nimetatud maksumäärad ka enne haldusreformi. Tulenevalt maksumäärade muutmisest muutus
Padise piirkonna maamaks (eelmised maksumäärad oli kehtestatud 2002. aastal) ja
Vasalemma piirkonna maamaks (eelmised

maksumäärad olid kehtestatud 2006. aastal).
Küsimustega seoses maamaksuga palume pöörduda:
• Kairi Tiitsmann tel 677 6921, kairi.
tiitsmann@laaneharju.ee (endise Keila
valla piirkond);
• Elmar Luha tel 679 0614, elmar.luha@
laaneharju.ee (Paldiski linna ja endise Vasalamma valla piirkond);
• Erkki Pratka tel 608 7882, erkki.pratka@laaneharju.ee (endise Padise valla piirkond). | Lääne-Harju vallavalitsus

Lääne-Harju Valla Lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee. Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee.
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Valla sümboolikavalik on
lõpusirgele jõudnud
~ Lääne-Harju ühendvalla sümboolika otsingud toimusid kahes etapis. Esmalt uuriti elanikelt, millised sümbolid sobiks
nende arvates Keila, Padise ja
Vasalemma valla ning Paldiski
linna ühendamisel loodud valla vapile ja lipule.
Mõistetavalt sooviti, et sümbolid esindaks kõiki nelja ühinenud omavalitsust. Kõige sagedamini mainiti merd ja metsa, palju ka paekivi ja pankrannikut. Valdavad olidki viited ilusale ja mitmekesisele loodusele. Samuti mainiti sidet ajaloolise Harjumaaga. Rõõmu tegid
Harju-Risti ja Laulasmaa kooli
laste joonistatud vapikavandid.
Ideevoorus kogutud materjal
edastati teostusvoorus osalenud
kolmele kujundajale, kellelt vallavalitsus tellis vapi ja lipu kavandid. Kohalike omavalitsuste
lippude ja vappide kavandite
vastavust heraldikanõuetele
hindab Riigikantselei juurde
kokku kutsutud ekspertkomisjon.
Vallavalitsuses hindas kavandeid 16-liikmeline komisjon,
kuhu kuulusid nii vallavalitsuse liikmed kui ka eri kultuurivaldkondade esindajad, kes otsustasid esitada Riigikantseleile ekspertarvamuse saamiseks
kokku 18 kavandi seast seitse.
Riigikantselei eksperthinnang
oli ootamatult piirav ja konservatiivne.

Kavandeid parandati vastavalt Riigikantselei muutmis- ja
täiendusettepanekutele ning tänaseks on sõelale jäänud Laulasmaa noormehe Jarmo Jaaku
kavand “Loodekallas”, millel on
kogu piirkonda ühendavad sümbolid. Kavandist on kaks eri värvusega varianti. Vallavalitsus
palub elanike arvamust sobivama värvivaliku kohta. Peale lõplikku vapi- ja lipukavandi väljavalimist esitab vallavalitsus
need kehtestamiseks volikogule.
Lääne-Harju valla vapil “Loodekallas” on sinise ja punasega
(või sinise ja rohelisega) vasakult kaldjaotatud kilbil hõbedane lainelõikes kaldpalk, millest
ülemisel väljal paikneb hõbedane kaheksakand ning alumisel
väljal okaspuuoks. Kaheksakand
on suunanäitaja, õnne- ja kaitsemärk, okaspuuoks viitab valla metsarikkusele, hõbedane
kaldlainetus märgib paepinda ja
valla asukohta Eesti looderannikul. Punane värvus osutab
Harjumaale (rohelisega kavandil märgib roheline valla suuri
loodusalasid), sinine merele.
Lääne-Harju valla lipp on vapilipp, mille värvid ja kujutised on
vapi omadega sarnased. Vallavalitsus palub elanikel avaldada arvamust sobivama värvivaliku kohta märtsi lõpuni
ajalehe toimetuse aadressil. |
Egle Kaur, ajaleht@laaneharju.ee

Üks etluse eripreemiatest Klooga koolis kuulus Lev Ovtšinnikovile.
Foto: Egle Kaur

Emakeelepäev
etluskonkursiga
~ Valla koolides tähistati emakeelepäeva etluskonkursiga. Vabariigi juubeliaasta vääriliselt
täitus nii Paldiski Ühisgümnaasium kui ka Klooga koolimaja
kodumaateemalise luulega.
Klooga kooli aastatepikkusest
traditsioonist said osa lapsed
Klooga, Laulasmaa ja Lehola

koolist. Nende esitust hinnanud
žüriil oli mõistagi raske tublimaid välja valida, kuna kõik väärivad kiitust. Vanuserühmade
parimate etlejatena paistsid
seekord Kloogal silma Karoline
Lambing (1. kl), Angela Lepp (2.
kl), David Kolebiowski (3. kl) ja
Leena Raantse (4. kl).

Keskus asub Laulasmaa-Lohusalu tee ääres Kellasalus. Hoone pindala on 2348 ruutmeetrit ja kõrgus kuni 10,5 meetrit. Foto on tehtud mullu okDroonifoto: Ivo Panasjuk
toobris.

Pärdi keskusesse kolitakse
neli tonni dokumente
Laulasmaa mändide alla kerkiv hoone sai nurgakivi mullu juunis.
~ Keskuse kolimine algab tänavu juunis ning AS-i Ehitustrust
rajatav hoone on külastajatele
lahti oktoobrist.
Helilooja keskuse asutasid
aastal 2010 Arvo Pärt ning ta
perekond. Et saada projekt kaasaegsele hoonele, korraldati aastal 2014 rahvusvaheline arhitektuurikonkurss. Selle võitsid Hispaania büroo Nieto Sobejano
Arquitectos arhitektid Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano.
Nende töö kandis nime “Tabula”. Ehitusprojekti koostas Eesti büroo Luhse&Tuhal. Keskuse
ehitamist rahastab Eesti riik ja
selle hind on ligi kaheksa miljonit eurot.
Hoone ehitusest, peatsest
kolimisest ning avamisest eeloleval sügisel rääkis Arvo Pärdi
keskuse tegevjuht Anu Kivilo.
Millises seisus on Laulasmaa
mändide alla kerkiv hoone?
Oleme ehitusega jõudnud
niikaugele, et hoone karp koos
kõikide vajaminevate kommunikatsioonidega on valmis. Käimas on hoone fassaaditööd.
Suurt osa hoonest hakkab katma naturaalsest puidust laudis,
mis sulandub ümbritsevasse
metsakeskkonda. Ees ootab üsnagi keeruline ja aeganõudev siseviimistlus. Seejuures tuleb

kammersaali paigaldada spetsiaalselt selle saali jaoks sobivad akustilised laepaneelid. Suvel tuleb kahtlemata teha ka
heakorratöid ja korrastada keskuse ümbrust.
Millal hoone valmib ja millal kogu keskus kolib?
Hoone võtmed saame kätte
mai lõpus ning kolimise ettevalmistamisega saab tõesti alustada juba juunis, põhiosa arhiivimaterjale jõuab uude koju kolitud augusti jooksul. Kõik külalised on keskusesse oodatud 15.
oktoobrist.
Kui palju tuleb arhiivi kolida?
Sinna kolib kogu Arvo Pärdi
isikuarhiiv, mida hoitakse ehitatava keskuse lähedal asuvas
hoones. Arvo Pärdi arhiivis on
helilooja loominguga seotud dokumendid alates teose sünnist
kuni teoste salvestamisi ja ettekandeid puudutavate dokumentideni, kirjavahetused, meediakajastused, tele- ja raadiosaated, salvestused filmidest ja
etendustest jne. Perekonna
poolt Eestisse toodud paberdokumentidele, (mida oli ligi neli
tonni) on nüüdseks lisandunud
ja lisandub iga päev digitaalseid
materjale. Arhiiv kolitakse uude majja oma jõududega suve

jooksul. Eraldi aktsiooni selleks
ei korraldata.
Kas uue keskuse kabel jääb Lohusalu-Laulasmaa-Keila-Joa
rahvale avatuks?
Kabel on osake keskuse raamatukogust ning mõeldud vaikseks mõtiskluse paigakeseks.
Sinna saab võtta raamatukogust
lugemist kaasa ja kuulata kõrvaklappidest muusikat või lihtsalt rahulikult enesesse vaadata. Kabel on seega avatud kõigile keskuse külastajatele, kuid
teenistusi seal ei peeta. Kuna
torni mahutavus ei ole suur,
peame külastamist koordineerima. Torn on avatud vaid suveperioodil ning keskuse lahtiolekuaegadel.
Mida uus asutus hakkab kohalikule kogukonnale, koolile ja
seltsidele pakkuma?
Kindlasti on keskuse jaoks
tähtis teha aktiivset koostööd
kohaliku kogukonnaga. Oleme
juba kontaktis ümberkaudsete
koolidega ning siinsed muusikaõpetajad on meie jaoks oluliseks partneriks seoses tulevase
keskuse haridusprogrammidega. Keskuse kammersaalis hakkavad tulevikus toimuma kontserdid, loengusarjad ja muud
avalikkusele suunatud sündmu-

sed, kuid ka sündmustevahelisel perioodil on kohalikud inimesed alati teretulnud meie
raamatukokku lugema ja muusikat kuulama ning kohvikus keha kinnitama. Ning tõepoolest
on võimalus kasutada keskuse
ruume ühe võimaliku kohtumispaigana oma sündmuste korraldamiseks, eriti kui need mingil
määral haakuvad meie eesmärkidega pakkuda võimalust õppida, kuulata ja süveneda.
Kas lisaks Arvo Pärdi arhiivile ja
loomepärandile kogutakse ka
teiste heliloojate/muusikute
pärandit?
Arvo Pärdi keskuse eesmärk
on säilitada, mõtestada ja kättesaadavaks teha Arvo Pärdi
loomepärandit. Lisaks pärandi
säilitamisele on suur rõhk loomingu mõtestamisel ja materjali süstematiseerimisel ja seoste loomisel. Helilooja kommentaaride salvestamisega teeme
eeltööd tuleviku uurijatele ja
muusikahuvilistele. Meie eelis
on see, et helilooja töötab meiega koos. Teiste heliloojate pärandi säilitamisega tegeleb Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum,
kellele riik on selle ülesande
pannud ning kes teeb seda tööd
suure pühendumusega. | Allar
Viivik, ajaleht@laaneharju.ee

Eesti heliloojate looming
Paldiski vene põhikoolis
~ 20. veebruaril kuulati vene
põhikooli saalis eesti heliloojate muusikat. Kontserdi valmistasid ette Paldiski Muusikakooli õpilased ja õpetajad. Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva kontserditraditsioon on muusikakoolis
juba ammune. Kontsertidel kõlab ainult eesti heliloojate muusika. Juubeliaasta programmis
oli eri põlvkondade ja stiilide
muusika, alates rahvatantsudest
ja -lauludest polüfooniani. Muusikakooli õpilased andsid endast

parima ning said tänuks vastu
suure aplausi sõbralikus atmosfääris.
Vabariigi 100. sünnipäeva
auks toimus ka muusikakooli
saalis suur kontsert. Ja veel üks
tähtis sündmus: 10. märtsil osales meie klarneti eriala õpilane
Sofja Dmitrijeva Loode-Eesti
Puhkpilli Konkursil Kosel ning
saavutas esikoha. Õnnitleme
ning soovime edu! | Stanislav
Maksimov, muusikakooli puhkpilli
õpetaja

Klarnetiõpilane Sofja Dmitrijeva sai Kosel esikoha.

Foto: erakogu
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Eesti sünnipäev meie vallas

cd MONUMENDID MÄHITI SALLIDESSE
Vabariigi aastapäev tõi kaasa kõikvõimalikke algatusi. Üks neist oli tähistada üle riigi olulised mälestuskujud sooja rahvusvärvides salliga.
Paldiskis said endale salli ümber kolm kuju – baškiiri rahvuskangelane
Salavat Julajev, eesti skulptuuri rajaja Amandus Adamson ning kuulsa
kujuri teose “Laeva viimne ohe” koopia Pakri poolsaare tipus.

~ Eesti vabariigi 100.aastapäeva suurejoonelist tähistamist
alustati mullu aprillis ning see
kestab 2.veebruarini 2020. Vabariigi juubelipäev tipnes veebruari kolmandal täisnädalal, kui
üle valla toimusid kontserdid,
vastuvõtud, ballid, matkad, lipuheiskamised ning kümneid
muid sündmusi. Vallaleht annab
toimunust lühikese ülevaate.

\ PAKRI POOLSAAREL MATKATI
Laulasmaa Spordiklubi korraldatud rahvamatk Pakri poolsaarel
pakkus ülevaid hetki ligi 300 osalejale. Juba traditsiooniks kujunev aastapäevamatk oli seni toimunuist uhkeim ja rahvarohkeim.
Üllatuste eest maa peal ja õhus
hoolitses Eesti kaitsevägi. Matka
alguses tervitasid matkajaid ülelennuga paraadilt naasnud Ämari
piloodid ning rajal sai uudistada
soomusmasinat. Peoplatsil pakkusid Kalevi pataljoni võitlejad
suppi, avatud oli Pakri tuletorn.
Külma kiuste ja rahva rõõmuks
näitas end ka päike. Korraldaja
tänab peoplatsi peremeest Andrei Pevgoneni ning kõiki teisi abilisi ja sünnipäevalisi.

ef PIDULIK VASTUVÕTT PADISEL
22. veebruaril Padise rahvamajas
toimunud vabariigi aastapäeva
piduliku vastuvõtuga tänasid vallavolikogu esimees Külli Tammur
ja vallavanem Jaanus Saat kohaliku elu edendajaid: vallavolikogu
liikmeid, haridus- ja kultuuriinimesi, kogukondade eestvedajaid,
ettevõtjaid ja teisi tublisid tegijaid, kes Eesti ja valla elu paremaks loovad.

c LOHUSALUS HEISATI EESTI LIPP
Kauaoodatud 24. veebruar algas mitmel pool pidupäevale kohase lipuheiskamisega. Päikesetõusuks Lohusalu sadamasse kogunenud kohaliku rahva rõõmu ei vähendanud kõledad tuulepuhangud ega tuisk. Kõlas hümn, iseseisvusmanifest, koorilaul ja õnnesoovid üksteisele ja Eestile.

cd LASTEASUTUSTES AKTUSED, BALLID JA PARAADID
Kodumaa sünnipäev oli aasta tähtsündmus kõikides koolides ja lasteaedades üle valla. Toimus nii palju toredat ja meeli liigutavat: aktused,
paraadid, vastuvõtud, ballid ja palju muud. Küll on tore, et kasvav põlvkond südamest kodumaale kaasa elab.

c AASTAPAEVA MATKA ALGUSES KOGUNETI PAKRI TULETORNI JUURDE JUUBELILOGOSSE.

c PALDISKI PÕHIKOOLI BALL.

c VASALEMMA KOOLIL UUS LIPP
Möödunud aasta 13. novembril sai Vasalemma Põhikool 95 aastaseks.
Juubeliaastaks valmis koolile lipp, mille kavandi autoriks on Liis Ira. Lipu roheline värv sümboliseerib ilusat mõisaparki ja ümbritsevat keskkonda. Mõisasümboolikaga seotud värav avab tee haridusmaailma.
Sulg tähistab kirjatarkust. Lipul on kooli moto “Usinuseta auhinda ei
saavuta”. Eesti vabariigi aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel 23.
veebruaril pühitses kooli lipu Risti koguduse õpetaja Annika Laats.
Fotod: Triin
Juubeliaasta päädib kevadel vilistlaste kokkutulekuga.
c PALDISKI PÕHIKOOLI BALLIKS VALMINUD KÜPSISETORDID.

Põldsalu, Egle Kaur, Janis Jõgisu, Viktoria Visbek, Annela Samuel, Inga Jürioja
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Debüüt talimängudel

Eesti-Ameerika Ühendriikide õhuvägede ühisõppus tänavu 14. veebruaril.

Foto: Ardi Hallismaa, Karl Möls

Kaitseväelased vallas: linnak
Paldiskis ja lennuväli Ämaris
~ Suures ühendvallas asub
praegu kolm kaitseväe pataljoni, suur lennuväli Ämaris ning
ka Klooga harjutusväljak. Vanim
tänaseni toimiv sõjaline objekt
on endises Vasalemma vallas
asuv lennuväli, mille algus jääb
kevadesse 1940.
Praegune Ämari ehk Suurküla lennuvälja lugu algas 15. mail
1940. Täpsemalt sõlmisid Eesti
vabariik ja NSVL sellel päeval
sõjalise kokkuleppe maa-alade
üleandmiseks Punaarmeele.
Kokku oli selles 23 artkilit ning
objekte 42. Muuhulgas tuli Punarmeele anda üle Suurküla rajoon, et rajada sinna 2,4 ruutkilomeetrisele alale lennuväli. Seda hakati rajama Ämari rüütlimõisa südamesse. Suurkülas/
Ämaris asuva sõjaväelennuvälja väljaehitamist jätkati 1945.
aastal; NSVLi kaitseministeerium rajas sinna Balti laevastiku mereväe varulennuvälja. Kohapeal asunud üksuste põhilennuväljaks muutus see aastal
1952.
Ulatuslikum lennuvälja
laiendamine algas aastal 1956,
kui rajati 2450-meetrine lennurada. 20. sajandi viimasel veerandil hakkas Ämari lennuvälja
baasina kasutama mereväe Balti laevastiku pommituslennuvägi. Pärast vabariigi taastamist ja
liidu lagunemist 1991. aastal oli
lennuväli aastatel 1991–1994
Venemaa lennuväe valduses.
Lõpuks viidi seal asunud 170.
mereründelennuväepolk Tšerjahhovski linna külje all asuvasse lennuväebaasi.
Ämaris lennukid ja tagalateenistus
Eesti riik võttis Ämari lennuvälja Venemaa relvajõududelt üle
1994. aastal. 15. mail 1997 asutati Ämaris lennuväljaväeosa
Lennubaas, mis kujunes hiljem
rahvusvahelise kaaluga ühisõppuste ja lennuoperatsioonide läbiviimise paigaks.
Uus elu algas eelmisel kümnendil. “Aastail 2008–2012 ehitati Ämarisse uus lennuliiklusala, vajalikud sõiduteed ning

ni juhib eelmise aasta suvest kolonelleitnant Argo Reidla.

7. märtsil külastas Jüri Ratas Paldiski linnakut.

Foto: Kaitseväe peastaap

Kompanii parameedikute kursuste lõpetamine Ämaris tänavu 16.veebruaril.
Foto: Martin Hiir

uued hooned nagu angaarid,
töökojad, laod, staabihooned,
meditsiinikeskus, söökla ja ühiselamu. Stardi-maandumisrada
pikendati 2750 meetrini,” ütles
leitnant Simmo Saar.
KV peastaabi pressijaoskonnast. Esimene roteeruv hävitajate koosseis alustas lennuväljal 1.mail 2014.
Ämarist on maandunud ja
õhku tõusnud väga suured lennukid nagu C-5, Boeing 747 ja
An-124.
Tegemist pole siiski Eesti
suurima kasutuses oleva lennuväljaga. “Tallinna lennurada on
3480 meetrit. Seega on pikim
tsiviilkasutuses olev lennurada
Baltimaades. Ka külastavate
lennukite hulga poolest ületab
Tallinn Ämarit,” selgitas Simmo
Saar.

Ämari lennuvälja territooriumil asub kevadest 2015 ka Logistikapataljon, kui valmisid allüksuse kasarmud. Varem asus
pataljon Tallinnas, Marja tänaval. Toetuse väejuhatuse pataljoni põhiülesanded on: väeüksuse allüksuste lahinguvalmiduse tagamine, logistiliste ülesannetega sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine
ning allüksuste ettevalmistamine, kaitseväe väeüksustele logistilise toetuse osutamine ja
sõjaväelise väljaõppe korraldamine. Samuti kaitseväe logistilise erialaväljaõppe toetamine,
logistikavaldkonna arendamine
ning tasemekoolituse ja logistika funktsiooniõppe korraldamine ning täiendusõppe korraldamine kaitseväelastele ja reservis olevatele isikutele. Pataljo-

Paldiskis ja Kloogal
Paldiskis asuvad Kalevi ning
Scoutspataljon. Kalevi pataljon
taastati 18. märtsil 1992. aastal
Kalevi üksik-jalaväepataljonina.
Pataljon paiknes esialgu Harjumaal Kose alevikus kutsekool nr
40 ühiselamus, sama suve algul
asuti Jägalasse.
Pataljon likvideeriti 2002.
aastal. Suur osa isikkoosseisust
suunati samal ajal Paldiskisse,
kus paiknes Balti pataljoni Eesti allüksuste baasil formeeritud
Scoutspataljon. 1.jaanuaril 2009
taastati Kalevi jalaväepataljon
kiirreageerimisüksusena ja asukohaga Paldiskis.
Praegu koolitab pataljon ajateenijaid tegutsema soomukeid
kasutava reservüksuse koosseisus. Kalevi jalaväepataljoni
ülem on kolonelleitnant Mait
Müürisepp.
Scoutspataljon asutati 21.
detsembril 1918 ja taasasutati
29. märtsil 2001. “Praegu asuvad Scoutspataljoni allüksused
nii Paldiskis kui Tapal, kus pataljoni tegevväelased õpetavad
ajateenijaid kasutama jalaväe
lahingumasinaid CV9035. Tulevikus on plaanis kõik Scoutspataljoni allüksused kolida Tapale,” ütles leitnant Saar. Pataljoni juhib kolonelleitnant Tarmo
Kundla.
Klooga harjutusväljal lastakse Simmo Saare kinnitusel käsitulirelvadest. Lisaks saab väljal teha käsigranaadi viskeharjutusi, lõhkamisi ning harjutada linnalahingut ja maastikusõitu. “Lastakse päevasel ajal,
kuigi erandkorras ja kohaliku
omavalitsuse loal saab laskeharjutusi läbi viia ka öösel. Laskeharjutuste ohualad püsivad alati harjutusvälja piirides,” ütles
Simmo Saar.
Kaitsevägi teavitab kohalikku omavalitsust ja elanikke
Klooga harjutusväljal toimuvast
igakuiselt kohaliku ajalehe, veebilehe ja infotahvlite kaudu. | Allar Viivik, ajaleht@laaneharju.ee

~ Eesti omavalitsuste 34. korda peetud talimängudel 3.–4.
märtsil sportisid Lääne-Harju
valla esindajad end 27 suurvalla seas 10. kohale. Suurvaldade
konkurentsis võistlesid need
vallad, kus on rohkem kui 8000
elanikku. Eriti tublisti esindasid
valda meie kabetajad, mäesuusatajad, lauatennisistid ja ujujad. Rõõmustav oli, et üleskutsega valla eest võistelda tuli
kaasa ka hulk noori.
Talimängude üldvõit kuulus
Rae vallale, linnadest oli parim
Pärnu. Väikestest valdadest oli
parim Viru-Nigula, kes üldjärjestuses saavutas 48 omavalitsuse seas 13. koha. | Laulasmaa
Spordiklubi

Laulasmaa kooli 9. kl õpilane
Martin Mägedi tuli lumelauasõidus kolmandaks. Foto: Ene Pähn

Paldiskist sirgub ettevõtjaid
~ SA Junior Achievement ettevõtlusõppe programmi raames
tegutseb sel õppeaastal Paldiski Ühisgümnaasiumis neli õpilasfirmat: ÕF Lerak, ÕF Kajakad,
ÕF A.N.A ja ÕF CuteCats. Vastava väljaõppe saanud õpetaja
juhendamisel valmistavad 18
ettevõtlikku noort kohasümboolikaga meeneid ja suveniire, lõbusaid rinnamärke, samuti kenasti pakendatud küpsiseid.

Õpilasfirmad on oma toodetega kaubelnud kohalikel ning
kaugematel laatadel. Õppeprogrammi suurim kasu on kindlasti noored ise: ettevõtlikud noored ei karda tulevikus vastutust
ning oskavad kavandada oma
eluplaane ja seada eesmärke nii
äris kui ka ühiskondlikus tegevuses. | Enel Pärs, õppealajuhataja, Natalia Sidorova, ettevõtlusõppe õpetaja

Eesti esimene vastutustundlik tööstuspark
~ Ettevõtlusminister Liisa Oviir
andis PAKRI Teadus- ja Tööstuspargile üle vastutustundliku
ettevõtluse hõbetaseme kvaliteedimärgise, mis on omas valdkonnas esimene sedalaadi tunnustus.
PAKRI Teadus- ja Tööstuspark loob oma klientidele keskkonnasäästlikku tarka linnakut,
mille lahutamatud osad on
energiatõhusad hooned, roheline töökeskkond ning oma
taastuvenergial toimiv tark
energiavõrk. “Kvaliteedimärgise taotlemise ajal saime selgemaks, et meie põhitegevus on
juba iseloomult vastutustundlik ning suudame oma tööstus-

pargi kaudu ka meie kliente vastutustundlikumaks muuta,” selgitas Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo Jr. Üks hea
näide on tuulikutööstuse koondamine Paldiskisse alates 2007.
a, näiteks suurekaliibriliste tuulikukomponentide tootmiskliendi majutamiseks, pakkudes
tuulikute tootjale väga head logistilist asukohta Põhja-Euroopas, võimalust kohapeal oma
tuulikut testida ja kasutada, saada tootmiseks rohelist energiat
ning pakkuda tööjõudu ja töötajatele meeldivat töökeskkonda, mis aitab kaasa nende produktiivsuse tõusule. | PAKRI Teadus- ja Tööstuspark

Vasalemmas head pallurid
~ 21. veebruaril toimusid Vasalemma kooli spordisaalis Lääne-Harju valla koolide esivõistlused saalijalgpallis. Pingelises
võistluses tuli võitjaks Vasalem-

Laulasmaa kooli käsipallivõistkond.

ma põhikooli meeskond koosseisus Kermo Muraveiski, Mauri
Villmann, Sander Siil, Kert Poogen, Alex Džumadil ja Maksim
Kadushkin. Tublid!

Foto: Triin Sild

Laulasmaa edu käsipallis
~ Eesti Käsipalliliidu korraldatava koolikäsipallisarja Mr Pritt
Minikäsipall Harjumaa etapil 5.
märtsil mängis end esikohale
Laulasmaa kooli tubli võistkond
koosseisus Ken Indrek Mägi, Oskar Jürisaar, Oskar Järv, Lauri

Sillamaa, Sten Robin Soosaar,
Berit Kant, Sandra Sarapuu,
Grete Pall. Saavutus on seda
väärtuslikum, et õpilastel puudub võimalus sportmänge saalis harjutada. Aitäh õpetajatele
laste ettevalmistamisel!
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Eesti rahvahariduse lätted
on Lääne-Harjumaal
~ On 1683. aasta talv. Risti kirikumõisas Arul on pimedasse
rehetuppa kogunenud trobikond
eesti ja rootsi talupoisse. Nende ees seisab noorepoolne rootsi härrasmees, kes on nad kokku kutsunud, et jagada neile kirjatarkust. See noormees on
Bengt Gottfried Forselius, kes
on saabunud Saksamaalt Wittenbergi ülikoolist ning tagasi
tulnud kodumaile oma isa, Risti ja Harju-Madise kirikuõpetaja Johann Forseliuse all olevasse kogudusse.
Koolihariduse sünd Harju-Ristil
Nii võiks alata mitte ainult Risti kooli lugu, vaid kogu Eesti
rahva koolihariduse lugu.
1683.–1684. aasta talvel alustas B. G. Forselius kohalike talulaste õpetamist oma õemehe
Gabriel Herlini kaasabil ja ülalpidamisel.
Esimesel koolitalvel sai Arul
õpetust 50 poissi. Siin proovis
ta uudset õpetamise metoodikat, mille põhjal ilmus hiljem ka
aabits. Ilmselgelt saatis teda
küllaltki suur edu, sest 1684.
aastal õnnestus B. G. Forseliusel asutada Tartu lähedal koolmeistreid ettevalmistav seminar.
Tartu seminari võttis B. G.
Forselius endale abilisteks kaasa kaks kodukihelkonna talupoissi: Jõesuu Toomase Harju-Madiselt ja Uustalu Bengti
või Bengt Adamsoni Ristilt.
Bengt Adamson oli Risti kiriku
köstri Uustalu Adami poeg ning
oma 15 eluaasta kohta väga arenenud noormees, kes seminaris
õpetas endast tunduvalt vanemaid talumehi. Bengt Adamson
on eesti kooliajalukku läinud
Sangaste koolmeistrina, keda
kiitsid nii Sangaste mõisahärra
kui ka kirikuõpetaja. Hiljem töötas ta Harju-Madise koolmeistrina.
Rootsi kuninga ees
1686. aastal käis B. G. Forselius
kuulsusrikkal reisil Stockholmis
Rootsi kuninga Karl XI juures
rahvakoolide jaoks raha küsimas. Tal oli kaasas taas kaks
õpilast – Ignatsi Jaak, kellest on
saanud eesti kooliõpetajate oluline koolmeister ja Pakri-Hansu Jüri. Ignatsi Jaagu õpetaja
Tartu seminaris oli ilmselt ka
Bengt Adamson.
Stockholmi reisi tulemusena
saatis Eestimaa asehaldur Adolf
Tungel 8. veebruaril 1687. aastal kirja Harju-Madisele, kus andis käsu ehitada kool nii Harju-Madisele kui ka Ristile. Materjali koolimajade ehitamiseks
pidid kohalikud talupojad ise
kohale vedama. Koolimaja pidi
saama kahe kambriga, kumbki
kolm sülda pikk ja lai. Koolmeistri palgaks määrati 50 hõbetaalrit.
1687. aasta sügisel õppis Arul
25 poissi, keda õpetas Rassi
Toomas. 1688. aasta suveks oli

Kogukonnajuhid ja -aktivistid Ohtu külatoas.

Foto: Egle Kaur

Kogukonnad ja omavalitsus
otsivad koostöövormi
~ 15. märtsil kogunes võluvalt
koduses Ohtu külatoas seltskond eri piirkondade aktiivseid
kodanikke. Loomisel on rohujuuretasandil algatatud kogukondade komisjon, mis hakkab
regulaarselt koos käima ning vahetult vallavalitsusega suhtlema. Komisjoni on vaja, et suures vallas ei jääks kogukonna
kokkupuude omavalitsusega
pealiskaudseks. Eri kantide
esindajaist koosneva komisjoni
abil loodetakse tuua kohaliku
elu vajadused ja soovid paremini omavalitsuse plaanidesse ja
tegevusse ning tagada omavahel ladusam infovahetus. Kogukond ja omavalitsus peaks käima ühte sammu ja aitama üksteist vastastikku tugevamaks.
Lääne-Harju piirkonnas on
vabaühendusi umbes kolm tosinat, kuid valla ajalehele teadaolevatel andmetel nendest
vaid pooled elavad aktiivsemat
elu.

Heiki Ernits annab autogramme Lotte aabitsatesse 2015. aasta 1. septembril.

Risti kooli 1683. aasta sünnikohta Risti kirikumõisas Arul tähistab mälestuskivi.

seal koolis käinud juba 75 poissi. Neid, kes lugeda oskasid, oli
ilmselt palju rohkem (84), sest
kes olid lugemise selgeks saanud, õpetasid omakorda teisi.
1688. aastal annab Gabriel
Herlin teada, et koolimajad Harju-Madisel ja Ristil on valmis.
Ristil jäi ehitus küll kolmeks
aastaks korstna tegemise pärast
soiku, mille tõttu käisid Risti
poisid kolm talve õppimas Harju-Madisel.
Veel üks tähtpäev
2018. läheb ajalukku mitme
suure juubeli tähistamisega kogu Eestis, aga ka Lääne-Harjumaal.
Suur rõõm on tõdeda, et meie
Lääne-Harju vanimate koolide
sünnilugu ulatub juba 17. sajan-

di lõpuaastatesse.
Hoides ja väärtustades seda
ajaloolist rikkust ning väärikust,
tähistame selle aasta septembris Risti Põhikooli 335. sünnipäeva.

Lastevanemate usaldus kooli vastu on
väga kõrge.
Tänane koolielu
Risti põhikoolis õppis 2015. aasta kevadel 61 õpilast. Praegu on
koolis 87 õpilast ning õpilaste
arvu kasvutendets jätkub. Koolis õpib viitele üle veerandi õpilastest ja neljadele-viitele ligi
kolmveerand õpilastest. Arukaks
ja targaks saamine on õpilastes
kujunenud sihipärase soovi ja
tahtejõuga. Tänu õpilaste töö-

Fotod: Jüri Alter

kusele tahetakse meie kooli õppima tulla ka väljastpoolt kooli
teeninduspiirkonda. Lastevanemate usaldus kooli vastu on väga kõrge. 2017. aasta rahuloluküsitluse järgi oli lastevanemate üldine rahulolu 97 protsenti.
Möödunud aasta detsembriks
valmis Risti Põhikooli hoonega
kokku ehitatud moodullasteaed
kahele rühmale. Kooli ja lastevanemate soov on, et alates 1.
septembrist 2018 töötaks Harju-Ristil üks ühine lasteasutus
– koolieelne lasteasutus ning
põhikool koos nimetusega Risti Kool.
Risti kool hoiab oma sajanditepikkust koolielu rikkust ja
on kindel oma jätkusuutlikkuses. | Krista Kohtla, õpetaja, Jüri
Alter, direktor

Tosin ühendust
Lääne-Harju piirkonna enamik
mittetulundusühendusi on kokku tulnud mingit eluala arendama, olgu see siis rahvakultuur,
käsitöö, looduses liikumine või
aiandus. Alati tegutsetakse ikka
kogukonna heaks. Tegusaid
ühendusi, kes korraldavad külaelu, ühiseid kooskäimisi ning
üritusi võib kogu Lääne-Harju
piirkonna peale üles lugeda umbes tosin. Külaseltsid tegutsevad vähema või rohkema hooga
Madisel, Audeväljas, Kõmmastes, Paes, Änglemas, Ohtus, Leholas, Lohusalus, Kulnas, Kersalus, Kloogarannas, Paes. Klooga
alevikule puhub elu sisse MTÜ
Lodijärv. Suuremate kogukondade eest seisavad MTÜ Meie
Paldiski ja Vasalemma Aedlinna
Selts.
Sporti ja muid vaba aja tegevusi arendavad Laulasmaa Spordiklubi, Laulasmaa Tenniseklubi, Paldiski 360, Padise Jahi-

JÄRGMINE LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT ILMUB
26. APRILLIL
Teated ja uudised:
ajaleht@laaneharju.ee
Reklaam ja kuulutused:
reklaam@laaneharju.ee

meeste Selts, MTÜ Rummu Karjäär, Vasalemma Lastekaitseselts. Õhinapõhistele tegevustele on õla alla pannud EELK
Risti Kogudus, korraldades lastelaagreid ja teisi noorteüritusi.
Tublid rahvakultuuri ja käsitöö edendajad on Lahepere Kultuuriselts, MTÜ Kase Käsitöö,
MTÜ Talismanid, Vasalemma
Pensionäride Ühendus, MTÜ
Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda,
MTÜ Pakri Meistrikoda, MTÜ
Harju Loogiline.
Kuidas ellu jääda?
Nagu maaettevõtja suudab ellu
jääda siis, kui tegevusi mitu, tuleb ka maapiirkonna mittetulundusühingutel olla paindlik ja
mitmekülgne. Tegutsetakse kogukonna vajadustest lähtuvalt,
ollakse üksteise koostööpartnerid projektide taotlemisel ja läbiviimisel.
Küllap on paljude vabatahtliku tööga tegelejate jaoks tuttav tunne, kui sära ja jaks saavad otsa. Ühe Lääne-Harju piirkonna lõunapoolsema nurga
Audevälja küla aktivisti Helen
Kooviste sõnul on nad oma tegemistes viimastel aastatel end
päris üksi tundnud. Madalseisust on välja tuldud koos MTÜga Valguspere, kes Hatu mõisas
joogat ja tervist edendavaid tegevusi propageerib.
Koostöös viiakse ellu Leader-projekti ühisüritusi, millest saab lugeda järgmises lehenumbris.
Loodame, et kogukonnakomisjon annab uut hoogu valla
vabaühendustele ning tekib kasulik ja vallaelu edendav koostöövorm. Siinkohal ootame lehetoimetusse endast ja oma tegevustest märku andma külaseltsidel ja teistel ühendustel,
kes siin loetelust välja jäid. Soov
on saada seltsidest ajakohane
ülevaade koos kontaktandmetega. | Marje Suharov, ajaleht@laaneharju.ee

Paldiski ühisgümnaasiumis
on 13. aprillil 2018 algusega
kell 13.00 katsed 9. klassi
õpilastele gümnaasiumisse
astumiseks. Katsetele saab
astumiseks
registreeruda 12. aprillini
telefonil 674 1389 või kool@
paldgym.edu.ee.
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Teata abivajavast lapsest!
~ Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast
või abivajavast lapsest!
Abivajavast lapsest
teatada Lääne Harju
vallavalitsuse sotsiaalosakonnale tööpäeval telefonil 674
1242, 515 2297, 677 6933 (lastekaitsespetsialist) või saata e-kiri aadressil katrin.glaase@laaneharju.ee või lastekaitsespetsialistile lada.raja@laaneharju.
ee.
Laupäeval, pühapäeval või
kui vallavalitsuse telefon ei vasta edastada info lasteabitelefonil 11 6111 (24 h) või politsei lühinumbril 112.
Kuidas tunda ära abivajavat
või hädaohus olevat last?
Teatada tuleb lapsest, kelle
heaolu on ohustatud või kelle
puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Abivajav
laps võib olla näiteks: erialaspetsialisti abi vajav laps, kelle

vanem seda ei tunnista; koolikohustusi
mittetäitev laps; kodust ära jooksnud
laps; süüteo toime
pannud laps.
Teatada tuleb lapsest, kelle käitumine
või olukord ohustab tema enda
või teiste isikute heaolu, tervist
või elu.
Hädaohus olev laps võib olla
näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps;
enesetappu üritanud laps; tugevas alatoitumuses olev laps;
süüteo toime pannud laps.
Teatamata jätmist ei õigusta
ebakindlus, kas lapse abivajadus
on piisavalt põhjendatud ega
kartus, et teatamine võib näida
peret süüdistavana või last häbimärgistavana. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse selgitavad välja asjakohased ametiasutused! Teatamise kohutus
tuleneb Lastekaitseseaduse § 27
ja § 31. Lapse abi ja kaitseta jäämise eest vastutab igaüks, kes
märkab abivajadust, aga ei anna sellest teada.

Eelteade
Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek
määrata Meremõisa külas asuvate ja moodustatavate liikluspindade
kohanimedeks Pargimetsa tee ja Pesapuu tee ja teha vastavad kanded riiklikkusse teeregistrisse registrinumbritega 2952210, 2959160
ja 2959170. Pargimetsa tee saab alguse Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna riigimaanteelt 11390, kulgedes läbi kinnistu Kungla mets 2
(katastritunnus 29501:007:0314) Innu kinnistuni (29501:007:0411) ja
jätkates katkematult kulgemist edasi Innu kinnistul. Moodustatav Pesapuu tee kulgeb kogupikkuses Innu kinnistul. Sama korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Meremõisa külas Innu kinnistule
moodustatavate kergliiklusteede kohanimedeks Jänesejala tee, Siilikäpa tee, Karukäpa tee, Hundijala tee ja Jallai tee ning teha vastavad
kanded riiklikkusse teeregistrisse registrinumbritega 2959180,
2959190, 2959200, 2959210 ja 2959220. Kõik kergliiklusteed hakkavad kulgema Innu (29501:007:0411) kinnistul. Teed jäävad avalikuks
kasutamiseks määratud erateede nimekirja. Eelnõuga saab tutvuda
Lääne-Harju vallavalitsuses Paldiskis Rae tn 38 kantseleis (E, K 8.30–
17.00; T, N 8.30–18.00 ja R 8.30–12.30; lõuna 12.00–12.30), Keilas Paldiski mnt 21 Lääne-Harju valla teeninduspunktis kantseleis (E, T, N
8.30–17.00; K 8.30–19.00; R 8.30–14.30) ning www.laaneharju.ee.

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab:

PALDISKI
laululaps 2018

SÜNDMUSED

Austatud Lääne-Harju valla
Keila piirkonna memmed-taadid!
Olete oodatud kevadpeole
Kloogaranna Noortelaagrisse 24. aprillil
algusega kell 14.00.

Busside väljumisajad
I ring
Viigardi
12.50
Maeru
12.55
Luuri
13.00
Lehola
13.10
Ohtu
13.20
Tammermaa teeots 13.25
Illuka
13.35
Klooga side
13.45
Klooga raudteejaam 13.45
Türnpu
13.50
Treppoja kauplus 13.55

II ring
Karjaküla 13.00
Tõmmiku 13.05
Muuluka 13.10
Käesalu
13.15
Keila-Joa 13.20
Meremõisa 13.25
Lohusalu 13.40
Laulasmaa 13.45

III ring
Laoküla 13.30
Põllküla 13.35
Kersalu 13.40

Info tel 677 6930

esti Töötukassa ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koostöös toimub 28. märtsil kell 11–14 töölaat vähenenud töövõimega inimestele.
Osalevad ettevõtted, kes on valmis pakkuma tööd just erivajadusega kandidaatidele. Tavapärastest töömessidest on see lõbusam, vahetum ja kaasahaaravam. Erivajadusega inimeste töölaadal saab
pakutavat tööd kohe proovida.
Töölaadal osalevad tööandjatest Selver, Rimi, ABC Supermarkets, ISS
ja SOL Baltics, Radisson Blue Sky ja Radisson Blu Hotel Olümpia
Omniva ja Express Post, Elisa, Swedbank, Eesti Pandipakend. Kui kohe töölepingut ei sõlmita, on võimalik suunduda ka praktikale, et selle käigus oma töösoovis ja oskustes veenduda.
Töötukassa nõustajad tutvustavad vähenenud töövõimega inimeste
teenuseid ja koolitusvõimalusi ning annavad karjäärinõu. Astangu
kohvikus saab taskukohase hinna eest osta maitsvaid pagaritooteid
ja küpsetisi.
Tasuta üritus toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27,Tallinn).
Info Mari Kalbin, Astangu keskuse tööhõivespetsialist.Tel 687 7229

E

PALJU ÕNNE!

MÄRTS-APRILL

JUUBILARID MÄRTSIS

• 24. märts kell 11 issanda kuulutamise püha hommikupalvus,
Harju-Madise kogudus
Kell 18–22 traditsiooniline paastumaarjapäeva simman Vasalemma seltsimajas
• 25. märts kell 7 paastumaarjapäeva naistepüha tähistamine
Lohusalu sadamas
Kell 11 palmipuudepüha missa,
EELK Paldiski Nikolai kogudus
Kell 13 protsessioon ja palmipuudepüha missa Harju-Madise
kirikus
Kell 13 jumalateenistus Risti kogudusemajas
• 29. märts kell 16 suure neljapäeva missa, EELK Paldiski Nikolai kogudus
Kell 18 suure neljapäeva missa
Harju-Madise kirikus
• 30. märts kell 11 suure reede
sõnajumalateenistus, EELK Paldiski Nikolai kogudus
Kell 13 suure reede sõnajumalateenistus Harju-Madise kirikus
Kell 13 suure reede jumalateenistus Risti kirikus
• 1. aprill kell 11 Kristuse ülestõusmispüha missa, EELK Paldiski Nikolai kogudus
Kell 13 Kristuse ülestõusmispüha
missa Harju-Madise kirikus
• 4. aprill kell 15 lauluvõistlus
“Paldiski laululaps 2018” Paldiski põhikooli saalis
• 10. aprill kell 10 lauluvõistluse
“Lääne-Harju valla laululaps
2018” finaal Laulasmaa koolis
• 11. aprill kell 18 ansambliõpilaste kontsert Paldiski muusikakooli saalis
• 20.–21. aprill maakondlik lauluvõistlus “Harjumaa laululaps
2018” Kose kultuurikeskuses
• 24. aprill kell 14 Keila piirkonna memme-taadi kevadpidu
Kloogaranna Noortelaagris
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LINDA KOLMER
HEINO PEETERSOO
NINA LESCHINSKAIA
EVDOKIA SHADURA
EVDOKIA ADARYCHEVA
EGOR BUMAZHNIKOV
VILMA JÕERAND
ASTA VEEROOS
EETLA EIN-SORACCO
JELENA JAKOVLEVA
SAIMA OLEMA
IGNATSAS ŠINKUNAS
VIRA KOLOMIIETS
VIIVE LAINURM
VLADIMIR CHIRKOV
ILLE ELMLO
ANDRES ERIKS
MARJE NAARITS
NADEŽDA PESOTSKAJA
SVETLANA RATASEPP
GALINA GUSSAROVA
LAARA KOVTUNENKO
SULO LINDE
ANNE-MAIE PESOR
SERGEY SEMENENKO
LIIA UUSTALU
ENE VÄRAV

VALDA SÜNDISID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JAKOB FUBELLI
BRIANNA GAPANOVITŠ
LUKAS LIPP
GENADI MAKAROV
SAARA-SAMANTHA MÄE
MATHIAS OLESK
LUKA ONUFRAK
ALDEN TAMME
ELINA ZAMAŠNAJA
LILIAN VELBERG
MILANA ANTONIA
VENNIKAS

Lahkunud on armas abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa,
turiaadide eestvedaja ja tegus kodukandi uurija

ILMAR LAHERAND
01.01.1930–06.03.2018.
Mälestab perekond

IN MEMORIAM
ILMAR LAHERAND
01.01.1930–06.03.2018

4. aprillil kell 15.00
Paldiski Ühisgümnaasiumi saalis,
Rae 56

Osaleda võivad kõik Paldiski
linnas elavad koolilapsed.
Võistlus toimub kuues vanusegrupis:
3–4 aastased
5–6 aastased
7–9 aastased
10–12 aastased
13–15 aastased
16–18 aastased
(19, kui õpib veel koolis)
www.laaneharju.ee

Meie hulgast jäädavalt lahkunud Ilmar Laherand oli Paldiski
esimene aukodanik, koduloo-uurija ja aktivist mitmel alal. Tema
energiat on jagunud arvututesse tegudesse, millest jälgi on jäänud
palju, kuid järelhüüdesse mahub vaid piisk: Paldiski koguduse
taastamine, ingerisoomlaste mälestuste talletamine, matkade
korraldamine Nõukogude Liidu avarustel, koduloolised raamatud.
Ka kõrges eas jätkunud tarmukuse tõestuseks seisab tema
kodutalu õuel Kersalu külas Eesti esimene eraisiku valdusesse
paigaldatud tuulegeneraator.
Igavikutuul kannab väljapaistava mehe mälestust...
Mälestades ja omastele kaasa tundes
Lääne-Harju vallavalitsus
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Paldiski lasteaed
Naerulind
otsib 2,9-aastasele
diabeedihaigele lapsele

TUGIISIKUT.
Tugiisikule organiseeritakse
eelnevalt Eesti Laste ja Noorte
Diabeedi Ühingu koolitus /
nõustamine.
Tööle asumine
esimesel võimalusel.
Lisainfo telefonil 5551 3296,
naerulind@laaneharju.ee või
kohapeal Rae 34, Paldiski.
Rummu lasteaed
Lepatriinu pakub tööd
> eesti keele kui teise
keele õpetajale
(koormus 0,3 kohta)
> rõõmsameelsele ja
aktiivsele eripedagoogile (0,5 kohta)
> Rühmaõpetajale
(koormus 1,0 kohta,
LHP asendaja).
Vajalik kvalifikatsioonile vastav haridus ja
riigikeele oskus.
Avaldus ja CV saata
e-mailile
signe@vasalemma.ee
Info telefonil 607 1240
või 5347 5725

ERAKUULUTUSED

Autoremont OÜ Keilas Haapsalu mnt 57d
otsib oma kollektiivi kogemustega autoremondilukkseppa. Info tel 5333 1337
Elektritööd. Videovalve paigaldus. Tel
5594 8784
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Kaks vahvat väikest venda otsivad endale
vahvat hoidjat Keilast või selle ümbrusest.
Rasmus, 4 aastat ja Romi, 5 kuud. Huvi
korral helistada tel 5894 0058, Ulvi
Katused, fassaadid, üldehitus- ja viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus. www.ahjuteenused.ee. Tel 5663 9398
Kutsume Teid hispaania keele kursustele.
Tunnid toimuvad teisipäeviti Täheruumis
(Paldiski mnt 19, Keila). Info ja
registreerimine a.s.wesman@gmail.com
Lastega pere ostab odavama korteri Keila
ümbruses. Võib olla kehvas seisukorras. Tel
515 0573
Maagia KV võtab müüki kinnisvara. Tel
5855 0720, maagiakv.ee
Müüa liiv, killustik, sõelutud põllumuld,
haljastusmuld, kasvuhoonemuld, freesasfalt,
kruus kohaleveoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 507 9362
Müüa Tiibeti mastifi kutsikad kennelis
GangriNorbu. Loovutamine alates 14.

Raudteetrassi Rail Baltic koridori asukoha määramine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu “Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha määramine”. Planeering on alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa
raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile. Rail Baltic raudteega kaasneb inimeste ja
kaupade parem liikumisvõimalus ning väheneb transpordist tingitud õhusaaste. Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht
elektrifitseeritud Rail Baltic raudteetrassi koridorile Harju maakonnas, alates Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla maakonna piirini. Planeering kehtestati raudteetrassi koridori asukoha määramiseks ka Pärnu maakonna osas ja Rapla maakonna osas. Lätis ja Leedus on Rail Baltic raudteetrassi koridori asukoht samuti välja valitud. Rail Balticu rajamine on seotud
suure avaliku huviga. Raudteetrassi koridorina kaaluti mitut võimalikku asukohta. Koridori asukoht valiti nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud minimaalsed nii inimkui ka looduskeskkonnale.
Planeeritud trassikoridori pikkus Harju maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi kuue kohaliku omavalitsuse territooriumi:
Maardu linn, Jõelähtme vald, Tallinna linn, Rae vald, Kiili vald ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, mis
hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja kaitsevööndit (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis võib osutuda vajalikuks juhul, kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudteed on võimalik rajada üksnes planeeritud trassikoridori sees. Tiheasustuses ning kitsastes oludes on trassikoridori laiuseks 150 m. Raudtee on kavandatud
reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h ja kaubarongidele kiirusega kuni 120 km/h. Rahvusvahelise reisirongi peatus on planeeritud Tallinnasse. Ette on nähtud võimalus korraldada tulevikus kohalikku rongiliiklust Tallinn-Rapla-Pärnu-Riia suunal,
milleks on trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks. Kuni planeeringu elluviimiseni
saab trassikoridori alale jäävaid maaüksusi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering
koheselt ei kitsenda. Planeeringuga määratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused kehtivad kuni raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa väljastamist tulenevad kitsendused raudteest ja selle kaitsevööndist.
Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste
kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused on toodud kogu planeeringuala kohta. Planeeringu koosseisus
on kolme maakonda hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja Harju maakonna põhijoonis (1:80 000). Samuti on eraldi joonised (1:20 000) kohalike omavalitsusüksuste territooriumidele jäävate trassilõikude kohta.
Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada
keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes
on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe kontrolliks projekti edasistes etappides on KSH aruandes esitatud
seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad veebilehe www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud
Harju maakonna alajaotuses.

aprillist. Kõik kutsikad black&tan. Tel
5660 6263 või 5645 3959
Loomasõnnik, muld, killustik, liiv. Tel
5697 1079
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Otsime oma meeskonda Keila Enstosse
tublisid ja korda armastavaid puhastusteenindajaid. Osaline ja täistööaeg. Helistada
tel 5662 8277
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Pakume tööd mehhaanikule. Ettevõtte
tegevusalaks on kaubikute ja väikebusside
ümberehitus. Täpsem informatsioon ja
kandideerimine tel +372 502 8725 või
meeli@bennett.ee. Töö asukoht Keila
lähedal Kumnas, Bennett Grupp OÜ
Teen hekkide hoolduslõikust ja saetöid aias.
Tel 5554 7291
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud
teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame
rennid otse Teie objektil, puuduvad
liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee
Väikeveod, kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936, Priidik Õun
Väravate valmistamine, aedade ehitus,
metallitööd, automaatika, aiatarvikute
valmistamine ja müük, rõdu ja trepipiirded.
Võtke ühendust ning teeme teile parima
pakkumise! silkroadou@gmail.com, tel
5306 1469

Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee

Laulasmaa kooli lasteaia konverents

“Folklooriring lasteaias”

toimub 5. aprillil 2018 kell 10.00–15.00.
Ettekannetega esinevad Ene LukkaJegikjan, Terje Puistaja, Piret
Arikainen, Helle Suurlaht jt.
Ootame kuulama kõiki huvilisi.

