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“Kui pingutad
õige asja nimel,
on sellest kõigile
kasu.”
Guido Leibur
lk 5
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Heategude ja heasoovlikkuse hooaeg
Vasalemma Vahvad Naised toovad jõulurõõmu.
~ Juba kolmandat aastat kogunevad Vasalemma naised jõulueelsel nädalal “Jõulurõõmu”
korraldama. Heategevusliku ettevõtmisega tehakse jõulupakke nendele, kellele kuluks ära
veidi abi või lisarõõmu. Kingikarpi pannakse mitmesugust
kraami – snäkid, muffinid, tee
ja kohv, kringel ja muud
head-paremat. Kokku saavad
päris suured, tordikarbi suurused pakid. Juurde lähevad käsitöökaardid heade soovidega.
“Kõik sai alguse Kätlin Trepi
ideest,” räägib Kerli Lambing,
Vasalemma Vahvate Naistega
jõuluaja heateos kaasa lööja.
“Kätlinilt on meil kõigil õppida,
kuidas panustada oma kogukonda ja teha väikeste tegudega
palju head.”
Kätlin Trepp on 25 aastat
töötanud toitlustuses. “Toitlustus-teenindus on minu teema,”
alustab Kätlin innukalt oma
heade mõtete tutvustust. “Kui
toetasin 150 muffini küpsetamisega Keila Sotsiaalkeskuse
jõuluaegset heategevusüritust,
tekkis mõte, miks mitte oma kodukohas Vasalemmas teha midagi samasugust? Meil on ju
pensionäride paradiis. Sain
kampa Vasalemma Vahvad Naised ning mõte sai teoks!”
“Esimesel aastal oli meid, kes
annetasid ja aitasid kokku pakendada, kaheksa,” tutvustab
Kätlin. “Kõige rohkem aega nõudis pakkide laialivedu, sest kõik
memmed soovivad ju suhelda.”
Kuidas jõuda õige inimeseni?
Kätlin tõdeb, et kõige suurem
väljakutse on olnud abivajajate
leidmine. Vihjeid on saadud kohalikelt elanikelt ja endistelt
postitöötajatelt. “Kindlasti tahame kingipakid ise kohale viia,
siis saame ka ise toreda emotsiooni ja vahetu tagasiside,” on
Kätlin rõõmus. “Esimesel aastal
tegime 20 pakki, järgmisel 25 ja
sellel aastal on juba 28 abisaajat. Kuna teame-tunneme oma

inimesi, siis on pakid jõudnud
peamiselt Vasalemma memmede-taatideni. Eelmisel aastal viisime paki ka Rummus elavale
üksikule 90-aastasele vanainimesele.”
Naised kutsuvad inimesi heateos kaasa lööma facebooki grupis “Vasalemma toimetab”. Tore on, et info üritusest liigub ja
sel aastal jõuab üks pakk ka
Klooga metsade vahele abi vajava memmeni.
“Juba ootan seda ärevat sebimist vahetult enne jõule seltsimajas ja tänulikke pilke. Sellist heategevuskampaaniat võiksid teha ka teised inimesed üle
Lääne-Harju valla. Kindlasti on
meil ka mujal üksildasi eakaid,
kes jõulurõõmu vajavad,” usub
Kätlin.
Jõuluunistused
Jõulude aeg on soovide aeg. Kätlini suur soov on, et Vasalemma
rahvas võiks rohkem kokku saada. Valmisolek selleks on usutavasti olemas, sest eelmisel aastal tuli vastlapäeval Tipsi mäele 120 inimest. On ainult vaja
head üleskutset! Kätlin näeb
ideaalis vana raudteejaama hoone renoveerimist külakeskusena. “Teisel korrusel saaks aega
veeta nii noored kui vanad, all
oleks suur saal; sinna saaks panna Noortekeskusele külarahva
raha ja valla toetusega ostetud
piljardilaua kõikidele vasalemmakatele mängimiseks,” unistab särasilmne Kätlin.
Jõulupakid memmedele ja
taatidele viivad Vasalemma vahvad naised kohale enne jõule.
Jõululaupäeva veedab lasterikaste perede liidus aktiivselt tegutsev Kätlin loomulikult koos
perega – Tarvo, Kerlini, Karmeni ja kaksikute Karli ja Aleksiga.
Nagu paljudel peredel kombeks, minnakse jõulu esimesel
pühal ema juurde, kus tulevad
kokku Kätlini viis õde-venda
oma peredega. | ajaleht@laaneharju.ee

Kätlin kaksikute Karli ja Aleksiga MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad jõulupeol Keilas.

PühadetervituS KÕIGILE
VALLAELANIKELE!
Foto: Toomas Tuul

•

Pakri väike koolipere saadab üle
mere kogu valla rahvale soojad
jõulutervitused! Lõbusad koolijütsid Gregor ja Jasser soovivad,
et kõik lapsed saaksid oma unistuste kingi ja et ükski laps ei
oleks jõulude ajal üksi. Ema Kerstin soovib kauneid hetki pere
keskel. Ja õpetaja Marge soovib
südamesse headust, lahkust ja
üksteise mõistmist. Valgeid jõule!

•

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse juhataja Piret Saare soovib kõigile perekeskseid kosutavaid pühi. Uueks
aastaks on aleviku kogukonnal suur ootus: “Soovime
rohkem aktiivsust ja kaasalööjaid kogukonna tegemistes. Ühtehoidmine ja isetegemine on nii tähtsad
igal pool.”

•

•
•

•

Harju-Risti raamatukogu juhataja
ja kohaliku rahva silmis heatahtlikkuse võrdkuju Luule Schmidt:
“Jõulud on rahu ja tagasivaatamise aeg. Märgakem oma kaasteelisi ja hooligem neist, kinkides
kindlustunnet ja rõõmu. Ilusat
jõuluaega!”

•
•

Ohtu traditsioonilises jõulupoes arutatakse ilmaasju. Toas on köetud ahju hõng, laudadel
külarahva poolt müügiks toodud kanamunad,
õunad, siirupid, moosid, mesi... Riiulitel ootavad omanikku villased sokid ja mütsid. Toimekad prouad Agnes ja Virve kassakarbi tagant soovivad Ohtu küla poolt kõigile valla
elanikele heasoovlikkust, heatahtlikkust ja et
saaks rohkem tuttavaks!
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Meie esimene aasta
~ Head valla elanikud! Meie esimene ühine aasta on lõppemas
ja aeg on teha kokkuvõtteid
ning vaadata tulevikku.
2018. aasta ei ole olnud
lihtne. Haldusreformi käigus sündinud vald tõi kaasa omajagu segadust nii
vallaelanikele kui ka vallavalitsuse töötajatele. Nüüd,
aasta lõpus saan öelda, et
töörütm on sisse seatud ning
töö käib korraliku hooga. Olen
veendunud, et uuel aastal oleme tulemuslikumad ja saame näha esimesi suuremaid töövilju.
Selle esimese aasta jooksul oleme saanud tagasisidet, et teatud
projektid või tegevused ei ole liikunud nii kiiresti, kui vallaelanikud on oodanud. Konstruktiivne kriitika aitab kindlasti vallavalitsusel olla tõhusam. Samas kinnitan, et midagi pole jäetud tegemata ilma mõjuva põhjuseta. Meie anname endast parima, aga kui
kasvõi üks lüli kuskil ei tööta nii, nagu peab, siis mõjutab see kogu protsessi ning tulemused võtavad aega. Vallamajas aetavad asjad hõlmavad enamasti palju osapooli ja on komplekssed ning tuleb olla kannatlik.
Vahel teeb kurvaks pahatahtlik kriitika. Vallavalitsuse uksed on
kõikidele avatud ning kui on küsimusi, siis tuleb alati tulla ja küsida. On väga oluline, et me suhtleme üksteisega. Tihtipeale jäävad probleemid lahendamata sellepärast, et inimesed ei räägi omavahel. Ebameeldivatest asjadest tuleb kõnelda isegi siis, kui neil
näib puuduvat lahendus. Rääkimine viib lahendusteni, vaikimine
aga kasvatab probleemi.
Eriliselt suurt heameelt teeb, et meie valla kogukonnad on hakanud omavahel suhtlema ning koos otsitakse lahendusi muredele ja jagatakse üksteisega rõõmusõnumeid. Harjumaa aasta tegijate konkursile esitati just Lääne-Harju vallast kõige rohkem kandidaate. See näitab, et oskame üksteist märgata ja tunnustada. Eduka ja tugeva valla aluseks on just hästi toimivad ja aktiivsed kogukonnad. Meil on neli tugevat piirkonda, kellel on oma traditsioonid, mida tuleb hoida.
Meie vald on eriline ja tuleb leida tasakaal erinevate huvigruppide ja piirkondade vahel. Samuti on oluline, et tasakaal oleks olemas ka ettevõtluse ja kohalike elanike vahel. Üsna tihti tuleb ette,
et ettevõtjate huvid ei lähe kokku kohalike elanike omadega. Siinkohal ongi oluline, et püütakse leida ühist arusaama ja kompromisse. Ettevõtja peab arvestama elaniku huviga ning samas peab
elanik mõistma seda, et ilma ettevõtluseta ei ole meil töökohti ja
seeläbi vallal maksutulu. Ettevõtluse ja elukeskkonna areng peab
olema tasakaalus ning seda tuleb teha üheskoos.
Lähenev jõuluaeg paneb rohkem mõtlema kodule ja lähedastele. Ma soovin, et me märkaks ja mõistaks üksteist rohkem. Juba väga väikeste tegudega või hea sõnaga saame teha mõne inimese elu
palju paremaks. Seadkem endale uueks aastaks uued eesmärgid
ning pingutagem nende nimel.
Vallavanemana soovin, et meie valla inimesed oleksid järgmisel aastal õnnelikud ja rahulolevad. Mõnusaid jõule ning head uut
aastat! | Jaanus Saat, vallavanem

Vabaühendused on oodatud toetust
taotlema!
~ Volikogus vastu võetud mittetulundustegevuse toetamise
korra alusel saavad mittetulundusühingud edaspidi taotleda
toetust oma tegevusteks kaks
korda aastas.
Taotluste esitamise tähtajad
on 1. november ja 1. mai. Kogu
toetuse summast jagatakse novembrivoorus 60% ja maikuus

40%.
Mittetulundustegevuse toetamise korra määrus ja taotlemiseks ning aruandluseks vajalikud vormid on leitavad valla
kodulehel laaneharju.ee.
NB! Erandina on 2019. a tegevustele toetuse saamiseks esimene taotlusvoor avatud kuni
2. jaanuarini.

Lumetõrje info
Vallavalitsus kinnitas lumetõrje
teostajad.
Keila ja Paldiski piirkond – AS Lahevesi, info tel 504 8737,
Vasalemma piirkond – MTÜ Tiko (Tarbijate ja Isikute Kaitse Organisatsioon), info tel 517 1627,
Padise piirkond – Vihterpalu, Änglema, Vintse, Alliklepa ja
Keibu külas LS Trans OÜ,
Kurkse, Kõmmaste, Pae, Hatu, Vilivalla, Altküla, Harju-Risti
ja Padise külas Laheotsa OÜ,
Madise külas Amigo Trans OÜ, info tel 510 9205.

Suvisel ajal toimub meie vallas palju suurüritusi. 27. novembril peetud vallavolikogu istungil leidsid saadikud, et valla avaliku ürituse korraldamise
nõuded on vaja siduda heakorraeeskirjaga.
Foto: Egle Kaur

Vallavolikogu 17. istung
peeti 27. novembril Paldiskis
Võeti vastu 2018. aasta lisaeelarve
Aasta alguses kinnitatud eelarvega võrreldes suurenenud tulude ja kulude tõttu tuli vastu
võtta lisaeelarve. Põhitegevuse
tulud suurenesid üksikisiku
maksulaekumistest ca 366 000
eurot. Suurenes ka riigi toetusfond. Lisandunud tegevustoetustest (300 000) enamiku moodustas ühekordne toetus (228
000) ühinemiskulude kompenseerimiseks.
Põhitegevuse kuludest kasvasid eelkõige vallavalitsuse
majandamise ja halduskulud.
Palgakulud suurenesid 19 641
ja majanduskulud 23 290 eurot.
Uue valla esimene eelarve
koostati peamiselt endiste valdade samanimeliste ridade liitmise teel. Lisaeelarvega täpsustati eelarveridade kulusid, sest
vanad vallad kajastasid kulusid
erinevalt.
Seoses põhitegevuse tulemi
kasvu ja mõne investeeringu
edasilükkumisega 2019. aastasse ei võetud aasta alguses planeeritud laenu summas 1 miljonit eurot. Laenudest tagastas
vald pangale endise Keila valla
arvelduskrediidi 400 000 eurot,
mida finantseeriti endise Paldiski linna väljavõtmata laenuga 329 000 eurot. Kogu pangale
tagastatav laen 2018. aastal on
630 000 eurot. Esimeses kvartalis refinantseeris ühendvald
enamiku eelmiste valdade laenudest, mille tulemusel langes
intressikulu ja koormus rahavoole.
OÜ Allikmetsa vaidlustas volikogu otsuse
OÜ Allikmetsa esitas vaide volikogu 25. septembri otsusele nr
121, millega kinnitati kohalike
teede nimekiri endise Padise
valla haldusterritooriumil. Vaide esitajad Gert ja Ruth Jugala
ning OÜ Allikmetsa, kellele kuulub 4,5-km Piunse teest 1339
meetrit, palusid tühistada otsuse kõnealuse tee osas ning jätta Piunse tee välja kohalike teede nimekirjast. Nii era-, vallakui ka riigiomandis olev Piunse
tee on kantud teeregistri põhi-

määruse järgi kohalike teede nimekirja tervikteena. Volikogu
otsustas jätta taotlus rahuldamata, kuna vastav otsus on õiguspärane ja ei riku mingil moel
vaide esitajate õigusi.
Mittetulundustegevuse toetust
saab taotleda kaks korda aastas
Vastu võetud mittetulundustegevuse toetamise korra alusel
saavad mittetulundusühingud
edaspidi taotelda toetust oma
tegevusteks kaks korda aastas.
Taotluste esitamise tähtajad on
1. november ja 1. mai. Kogu toetuse summast jagatakse novembrivoorus 60% ja maikuus
40%. Erandina on järgmise kalendriaasta tegevustele toetuse
saamiseks esimene taotlusvoor
avatud kuni 2. jaanuarini 2019.
Täpne info taotlemise kohta
avaldatakse valla kodulehel ja
FB-lehel.
Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korda täiendatakse
Volikogu suunas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra teisele lugemisele, et seda täiendada ja muuta taotlejatele soodsamaks ja praktilisemaks. Muuhulgas on alates järgmisest aastast plaanis vähendada toetuste väljamakse tähtaega viie tööpäevani varasema 30 tööpäeva
asemel, alates toetuse andmise
otsusest. Juhtumipõhiseid toetusi (toimetuleku-, sünni-, matuse-, koolisõidu- ja esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus) on kavas maksta välja sotsiaaltöö spetsialisti menetluse,
mitte juhataja otsuse alusel, mis
kiirendab oluliselt toetuse väljamakse tähtaega.
Sünnitoetuse tingimuseks on
lapse ema kuuluvus lapse sünnihetkel rahvastikuregistri järgi Lääne-Harju valda ning ühe
lapsevanema elukoht Lääne-Harju vallas katkematult vähemalt kuus kuud (varasem
nõue oli üks aasta) enne lapse
sündi.
Puudega lapse hooldajatoetust on võimalik taotleda ka
töötaval vanemal või tema esindajal. Hoolekandeasutusse tee-

nusele asumisel hakkab isiku
omaosaluse suurus sõltuma abivajadusest ning tasumisvõimekusest. Iga juhtum hinnatakse
eraldi üle. Varasemalt oli sätestatud, et inimene tasub vähemalt 95% oma igakuisest sissetulekust.
Nõuded avaliku ürituse korraldamiseks
Korrakaitse seadusest tulenevalt
ning avalike ürituste sujuvaks
läbiviimiseks on vaja kehtestada avaliku ürituse korraldamise
nõuded. Volikogu tegi ettepaneku lisada esitatud dokumenti
ürituse korraldajale seatud kohustused, mis tagaks turvalisuse, öörahu ja üritusele järgneva
heakorra. Lisaks on vaja siduda
avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded Lääne-Harju
valla heakorraeeskirjaga.
Heakorraeeskiri läbis esimese
lugemise
Volikogus arutlusel olnud heakorra eeskirja eelnõus on välja
toodud heakorranõuded avalikus kohas. Loetletud on kinnistu ja ehitise omaniku kohustused, s.h tehnovõrkude omanike
kohustused, käsitletakse ka ehitustööde teostaja, põllumajanduslike loomade kasvataja kohustusi. Järelevalvet antud eeskirja täitmise üle hakkab teostama vallavalitsus, politsei ning
päästeamet.
Lepa kinnistu Veskikülas sai
kehtiva detailplaneeringu
Detailplaneering algatati Kehecon OÜ 17.11.2015 avalduse
alusel seoses tootmistegevuse
laiendamise vajadusega Lepa
kinnistul (katastritunnus
86801:001:0251, pindala 4,92
ha) Veskikülas. Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel
muudetakse Lepa kinnistu ulatuses kõrghaljastuse säilitamise kohustusega väikeelamute
ala sihtotstarve tootmishoonete alaks.
Planeeringuga kavandatakse
väheväärtuslikule maale kolme
tootmishoone rajamist koos
kommunikatsioonide ja teedevõrguga.

Sügisel sulgeb uksed Ämari
põhikool
Valla elanikest moodustab venekeelne elanikkond ca 30%.
Praegu on vallas kaks vene õppekeelega üldhariduskooli –
Paldiski Vene Põhikool ja Ämari Põhikool. Viimases on õpilaste arv aasta-aastalt vähenenud,
moodustatud on liitklassid ja
vähenenud pedagoogide töökoormus, mis omakorda pärsib
motivatsiooni ja õppekvaliteeti.
Koolihoone vajab samas põhjalikku renoveerimist, õppeklasside ja -vahendite kaasajastamist.
Kuna Paldiski Vene Põhikoolis on vabu õppekohti kõigile
Ämari Põhikoolis praegu õppivatele õpilastele, puudub vajadus kahe vene õppekeelega üldhariduskooli järele.
Pikendati AS Lahevee erikasutusluba Klooga, Keila-Joa, Lehola, Karjaküla, Lohusalu ÜVK
piirkonnas.
Korter Vasalemmas läheb
enampakkumisele
Otsustati müüa avalikul suulisel enampakkumisel Lääne-Harju vallale kuuluv korteriomand
Vasalemma alevikus Jaama tn
6-3 (registriosa number
8929602) pindalaga 23,8 m² ja
alghinnaga 7000 eurot.
Plaanis on omandada Vasalemma ajaloolise raudteejaama
hooned
Volikogu otsustas taotleda riigilt Lääne-Harju valla omandusse Vasalemma raudteejaama
hoone koos kõrvalhoonete ja
nende teenindamiseks vajaliku
osaga kinnistust (registriosa
number 12280902).
Jaamahoone on ajaloolise tähtsusega, kuna selle ümber hakkas kujunema Vasalemma. Tänaseni töötab jaamahoones jaamakorraldaja. AS-i Eesti Raudtee hinnangul kaob töökoha vajadus eeldatavasti 2020–2021
aastal. AS-il Eesti Raudtee pole
huvi hoonet remontida ja edaspidi kasutada. | ajaleht@laaneharju.ee

Lääne-Harju Valla Lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee. Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee.
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Padise kolmas teatripäev
~ Teatripäeval astusid lavalaudadele neli harrastusteatrit.
2017. a loodud Muraste näitetrupp Muraste Nimetu Näitemänguseltskond, mida juhendab Anne Veesaar, esitas etenduse “Kaheksa Armastavat
Naist” (autor Robert Thomas/,
tõlkinud Raimond Kaugver, lavastaja Anne Veesaar). Kiili Harrastusteatri monoetenduse “SA
JA MA” (autor Janno Puusepp)
seadis lavale Ellen Teemus, kes
on 2012. aasta sügisel tööd alustanud harrastusteatri juhendaja. Salme Teater tõi lavale etenduse “Suvepäev” (Slawomir
Mrožek, lavastaja Jaanus Nuutre).
Salme Teater on vanimaid
harrastusteatreid Eestis. Selle
peanäitejuht on Kristjan Arunurm. Ta juhib pika ajalooga,

mullu 70. sünnipäeva tähistanud harrastustruppi 2016. aasta maist.
Meie enda kandi PadiseRahva Teater, kes alustas tegevust
2015. aasta septembrist ja keda
juhendab Erika Kaljusaar, mängis lavatükki “Sirena ja Victoria”
(autor Aleksander Galin, eestindanud Margus Lepa, lavastaja
Erika Kaljusaar).
Selle aasta teatripäeva külastas koos osalistega umbes 150
inimest ja rõõm oli näha, et kõikide etenduste ajal oli saal publikut täis. Sellest päevast on saanud traditsioon. Järgmine Padise teatripäev toimub 23. novembril 2019. aastal. Olete kõik
väga oodatud teatrit nautima!
Suur tänu kõigile, kes aitasid
teatrisündmuse teoks saamisele kaasa! | Maia Heidemann

“Kaheksa Armastavat Naist” trupp.
Jaapanis meie moodi jõule ei peeta ning piparkoogitegu on Hana
jaoks üks paljudest esmakordsetest kogemustest elus. Fotol on Hana
Foto: Marju Piirimägi
koos sõbra Artiga.

Jaapanlanna eesti jõulud

“Sirena ja Victoria” trupp.

Fotod: Monika De Oliveira

Isadepäev Laulasmaa ja Lehola lasteaias
~ Laulasmaa lasteaia rühm
Hundud alustas septembris tööd
uues moodulmajas. Rühmas
käib 16 2–3-aastast last. Isadepäeva tähistas rühm ilma traditsiooniliste etteasteteta, vaid
kutsus hoopis isad lasteaeda
üheskoos ehitama.
Alustuseks söödi koos kõhud
putru täis ja suunduti õue ehitama. Isad olid kaasa võtnud
tööriistad. Peagi kerkis euroalustest mängumaja ja mudaköök, kus nüüd väikesed Hundud maailma parimaid mudasööke valmistavad. Samal ajal,
kui isad ehitasid, valmisid laste
porimaalid, millest tegime isadele näituse. Pärast töist päeva
maitses hästi kringel.
Ka Lehola lasteaia Orava
rühma isadepäevapidu toimus
teisiti kui varasemalt. Kevadisest rahuloluküsitlusest selgus,
et vanemad sooviksid rohkem
koostöösse panustada. Lastevanemate koosolekul sai tutvustatud ideed, et ühe peo võiks
lastele korraldada vanemad ise.
Pärast idee ärakuulamist saabus
vaikus, siis tuli väike protest ja
seejärel oli enamik vanemaid
nõus kaasa lööma. Otsustati
korraldada pidu, kus emad esitavad näidendi “Majake tormivarjus” – seesama, millega lap-

Krabo

ju keeli ja just see ajendaski teda jätma aastaks pere ja tulema
elama ning õppima kaugele
põhja.
Eesti kohta tegi Hana enne
tulekut ka natukene uurimistööd, kogus internetist infot ja
vaatas filme. Ja muidugi teadis
ta Eestist pärit Barutot, kes on
Jaapanis väga populaarne. Kõige lahedam oleks siin Barutoga
kohtuda, see on Hana suur soov.
Õpilase Eesti kodu asub Vasalemmas ning kooli sõidab ta
koolibussiga. Sel aastal nägi ta
elus esimest korda lund, tegi
esimest korda piparkooke ning
tähistab esimest korda jõule. |
Marju Piirimägi

Õpilased tutvusid
valgevene kultuuriga

Suured Hundud mängumaja ehitamas.

sed kevadel oma vanematele
esinesid.
Proovid toimusid lasteaias
suure saladuskatte all õhtuti,
kui lapsed juba kodus olid. Nalja sai lõbusates ja valjuhäälsetes proovides alati palju. Tulemuseks oli lastevanemate suurepärane koostöö ja tore etendus.

Peopäeva õhtu algas grimmitoas ninade ja vurrude joonistamisega. Selga pandi uhked
kostüümid, tehti viimane proov
muusikaõpetajaga ja pidu võis
alata. Lapsed istusid isadega
saalis ning teadmatus nende silmis asendus järjest enam rõõmuga, kui kostüümides emad
üksteise järel sisse astusid. Ah-

FOTOLUGU

LÄTLASED KÄISID LAULASMAAL
2. novembril olid Laulasmaa koolil külalised Lätist. Salacgriva
keskkooli folkloorikollektiiv, “Zegelite” (Puri) andis kolm meeleolukat kontserti. Läti rahvalaule
ja tantse nägid Lehola koolimaja,
Laulasmaa koolimaja ja LaulasFoto: Ülle
maa lasteaia lapsed.

~ Jaapanist Wakayama linnast
pärit Hana Wakiguchi on 16.
aastane tütarlaps, kes veedab
selle õppeaasta Eestis. Ta õpib
Paldiski Põhikooli 9. klassis,
eesti keeles. Tema lemmiktunniks on muusika, lemmiksöögiks kohukesed ja lemmikeestlaseks Baruto.
Kolme Eestis veedetud kuuga on Hana omandanud juba nii
palju eesti keelt, et saab meie
vestluses paljudest asjadest aru
ja vastab eesti keeles. Hana
meelest on eesti keel raske, kuid
tal on abiks õpikud ja õpetaja
Helle lisatunnid eesti keeles
ning tahtejõud. Tema sooviks on
õppida selgeks võimalikult pal-

Foto: erakogu

hetamist, kilkeid ja äratundmisrõõmu oli palju, sest lastele tuli ju meelde nende enda esitatud sama näidend.
Peo lõpus jagati isadele kingitusi, tehti pilti ja maiustati
ühiselt. Nii lapsed, isad, emad
kui ka õpetajad olid väga rõõmsad. | Tiiu-Triin Sutrop, Hundude
õpetaja, Orava rühma õpetajad

~ 2016. aastal algas Laulasmaa
Kooli koostöö Minski sõpruskooliga. Sõpruskoolide õpilased
ja õpetajad on osalenud erinevatel üritustel Minskis ja Eestis.
Valgevene saatkonna toetusel
korraldab vähemusrahvuste keskus Radzima Eestis valgevene
kultuuripäevi, mille üks osa on
valgevene poeetidele pühendatud muusikalis-poeetilised õhtud.
Sel aastal toimus muude
sündmuste seas rahvusvaheline laste joonistuskonkurss “Kallis kodumaa, armas nurgake...”
valgevene poeedi Pavljuk Pronuzo luuletuste ainetel. Õpilased kuulasid, lugesid ja tõlkisid
P. Pronuzo luuletusi ning pärast
panid oma mõtted, tunded ja
luuletuse sisu joonistuse näol
paberile. Konkursile saabus 109
joonistust Eestist, Valgevenest,
Venemaalt, Lätist, Leedust ja
Itaaliast. Laulasmaa Koolist osales 13 5–8 klassi õpilast. Kõik
joonistused olid väga huvitavad
ja tehtud erinevas tehnikas.
Laulasmaa Kooli õpilased
olid väga tublid. Eri kategooriates tunnistati parimateks Klooga kooli õpilane Sandra Keem,
Laulasmaa kooli õpilased Sofia
Gorohhova, Merilin Laarmann,
Helenа Kallas ja Olivia Reimets.
Konkursitööde näitus avati
17. novembril Nõmme Kultuurikeskuses muusikalis-poeetilisel õhtul, kus tänati ka joonistusvõistlusel osalejaid. Noored
kunstnikud olid kohale kutsutud koos vanematega. Valgevene suursaadik Vjatšeslav Katša-

Tutvumine valgevene kultuuriga.
Foto: Ketlin Pukk

nov andis koolide direktoritele
üle tänukirjad ja võitjatele aukirjad. Teiste esinejate seas said
sõna ka Laulasmaa kooli õpilased Roland Sats ja Sofia Gorohhova, kes lugesid valgevene
poeedi luuletusi. Piduliku sündmuse lõpus degusteeriti valgevene rahvustoite. Üritus kinnitas õpilaste huvi teiste rahvaste kultuuri vastu. | Niina Peerna,
Laulasmaa kooli vene keele õpetaja,
vähemusrahvuste keskuse “Radzima” juhatuse liige
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Valmisolek hädaolukorraks
on ka elanike endi kätes

Hea lugeja!
~ Aastaid tagasi laulis Urmas
Alender otsatust lahutavast
veest, mille ääres seisjad ei ulatunud teineteiseni: “Ma kuulsin, Sa hüüdsid mind teisel pool
vett...” Hüüdjad igatsevad teineteise järele, aga ei suuda ületada neid eraldavaid takistusi.
Üks kuuleb teise hüüdu ja hüüab
vastu, jookseb ahastades kaldal
ringi, aga silm ei seleta silda,
parve ega paati. Vett on liiga
palju, see on liiga sügav, et teiseni ujuda. Vahemaa on ületamatu. Lehte Hainsalu sõnadele
kirjutatud laul lõpeb nukralt:
“Nii seisame teine teisel pool
vett, kuni pimedaks läheb maailm.”
Selle lauluga on tabatud ära
midagi inimesele igiomast: me
vajame üksteist, aga oleme
ometi üksteisest eraldatud. Me
igatseme armastuse järele ning
otsime lähedust, aga sidemed
meie vahel on haprad. Möödarääkimistest sünnivad tülid,
arusaamatused kasvavad lõhedeks ja lõhed kuristikeks. Üksildane võib olla nii omade keskel
kui ka keset võõrast rahvahulka. Me ei pääse üle lahutava vee,
sest ei leia paati, sillad aga on
pehkinud.
Tõeline elu tähendab sidemeid ja ühenduses olemist. Me
vajame sidet mitte ainult teiste
inimestega, vaid ka elu ja olemise tähenduse ning omaenda
sisima olemisega. Kui me need
ühendused kaotame, jääme masinlikult tegutsevateks, isoleeritud olenditeks, kes võivad olla oma alal üksjagu tõhusad

ning pealtnäha toimida, ehk
edukadki olla. Hing on aga näljas ja tühi ning kisendab üle vete – hüüab, kuni murdub või kalestub.
Jõulud kõnelevad ühenduse
leidmisest, sidemetest Looja, ligimese ja iseendaga. See on õigupoolest kõikide religioonide
keskmes – re-ligio tähendab
ühenduse taastamist (re = taas,
ligare = ühendama). Kristluse
puhul on imeline aga see, et Jumal ei oota, et me ise need katkenud lõngaotsad kokku oskaks
sõlmiks. Ta ei sunni meid kargama üle inimest ja Loojat lahutava kuristiku. Ta ületab selle ise. Jumal igatseb olla meiega.
Jumal tuleb, et me võiks olla
Temaga taasühendatud. Kunagi oleme me kõik seda olnud,
sest Tema on meie Looja ja meie
Ta lapsed. Temalt pärineb me
eluhingus.
Elu virrvarris ning oma pusserdamiste keskel oleme selle
sideme ära lõhkunud ning Temaga pahuksisse läinud, Teda
vältinud ning unustada püüdnud. Tema aga tuleb ja pakub lepitust. Seda, mu hea lugeja, tähendab Jumala sündimine siia
maailma.
Alenderi laulus saabub lõpus
pimedus. Meie tohime ka keset
pimedust aimata sellest läbi
tungivat valgust. Isegi surma
seinast laseb Ta valgusel läbi
kiirata. Koidik on kätte jõudmas.
Õnnistatud advendiaega ja jõulupühi! | Annika Laats, Risti
koguduse õpetaja

~ Sügistormide ja lumesadude
aegu tasub meelde tuletada, et
turvaliseks toimetulekuks hädaolukordades saame ise ennetavalt valmis olla. Loodusjõude
vältida ei saa, kuid ohte arvesse
võttes ja õigesti käitudes saab
kaitsta ennast ja lähedasi.
Igaüks peaks hädaolukorras
ja elutähtsa teenuse katkedes
toime tulema vähemalt seitse
päeva, kuni riigi abikäsi nendeni jõuab.
Eestis puutume sageli kokku
tormide ja pakasega. Selleks, et
loodusjõudude tekitatud kahjud
oleksid võimalikud väikesed, tasub tutvuda soovitustega päästeameti kodulehel www.rescue.
ee.
Soovituslik hädaolukorra varu 7 päevaks
• Joogivesi – 3 l ööpäevas inimese kohta. Organismi veevajadus on 28–35 ml kehakaalu kilogrammi kohta. Veevajadus sõltub ilmast, vanusest, töö ja tegevuse iseloomust, tervislikust
seisundist, ümbritsevast kliimast.
• Täiskasvanute toiduks on
soovitav varuda erinevaid kon-

INFO
VAJALIKUD VAHENDID
KODUDES
• Taskulamp ja varupatareid
(valgusallikas)
• Esmaabitarbed ja olulised ravimid
• Patareide/akuga töötav raadio
• Akupank mobiilsete seadmete
• laadimiseks
• Küünal ja tikud
• Priimus
• Niisked hügieenilapid
• Sularaha

serve (kala- , liha-, segu-, kaunviljakonservid); pakisuppe/püreepulbreid; kergesti valmistatavaid helbeid; valmis makaroni-, köögivilja-, teravilja- või
kaunviljatoite lihaga; teraviljatooteid (kuivikleib, soolase või
neutraalse maitsega küpsis); süsivesikuterikkaid tooteid (magusad küpsised, karamell, konserveeritud ja kuivatatud puuviljad, halvaa, kondenspiim).
• Väikelaste toiduks on soovitav varuda rinnapiimaasenda-

ja pulbrit (jätkupiimapulber),
mis katab terve 6-kuuse imiku
päevase piimavajaduse (1 l ööpäevas); kergesti valmistatavaid
teraviljatooteid, püreepulbreid
ja helbeid; väikelapse valmistoite lihaga; lisanduva teraviljatootena põhiroale neutraalse
maitsega küpsiseid ja süsivesikuterikkaid tooteid ning vajalikus koguses pakendatud nõuetekohast vett.
• Varutav toit peab olema
ohutu ja kvaliteetne; pakenda-

tud ning avatuna tarbitav ühe
ööpäeva jooksul; säilitatav temperatuuril 0...+25 kraadi ning
lühiajaliselt taluma temperatuuri -30...+40 kraadi. Toidu eeldatavad säilitustingimused toatemperatuuril on olulised toidu
ohutuse tagamiseks ning toidukauba pikaajaliseks säilitamiseks. Toidu säilivusaeg võiks olla vähemalt 6 kuud. Eelistatud
on kuivtoit koduseks valmistamiseks. Pakend võiks olla piisavalt tugev, mugav käsitseda ja
säilitada. Mõelda tuleks toiduvalmistamisele ilma elektri ja
küttekoldeta (priimus)! | Päästeamet, Maaeluministeerium

Tegutsedes üheskoos loome turvalisust!
~ Kätte on jõudnud aasta pimedaim aeg. Suvekodud on ammu
tühjaks jäänud ja pühade ajal
liigutakse ka kodust eemale. Politsei soovib siinkohal meelde
tuletada, kuidas kaitsta oma vara võõraste ning kurjategijate
eest, et tagasi naastes oleks olukord sama mis lahkudes.
Kodust pikemaks ajaks lahkumisel:
• Lukusta kõik uksed ja aknad. Akendele tõmba ette kardinad, et kaitsta ruume võõraste pilkude eest.
• Leia väärtuslikumatele asjadele (muruniitja, trimmer,
tööriistad) võimalusel hoiukoht
oma peamises elukohas või lukusta hoiuruum korralikult.
• Väärtuslikumad asjad võta
võimalusel endaga kaasa või
paiguta hoones nii, et aknast
neid näha ei oleks.

• Võimalusel paigalda majale valvesignalisatsioon. Enamusel seadmetel ei ole enam vaja
telefoniliini. Seadmed saavad
saata häiresignaale ka mobiilivõrgu kaudu Sinu mobiiltelefonile.
• Sulge veevarustus ja lase
torudest ning soojaveeboilerist
vesi välja.
• Lülita välja peakilbist elekter. Kui majas on valvesignalisatsioon, siis jäta töösse vaid
kaitse, mis tagab turvasüsteemi
elektritoite.
• Talvisel perioodil käi aeg
ajalt oma suvekodu kontrollimas.
Igal inimesel on võimalik aidata kaasa kuritegude ennetamisele.
Enamik varavastaseid kuritegusid pannakse toime ette kavatsemata, need toimuvad või-

maluse tekkimisel ja hetke ajel,
näiteks kui märgatakse autosse
jäetud väärtuslikke asju või hoone avatud uksi-aknaid.
Politsei teeb head koostööd
MTÜ-ga Eesti Naabrivalve. Lahkudes suvekodust ja olles naabrivalve sektori liige, on Sul alati olemas teadlik inimene ja tema kontaktid, kes vajadusel
hoiab Sinu varal ja territooriumil silma peal või reageerib suvekodust saabuvale häiresignaalile, kaasates seejuures vajadusel ka politsei.
Kui Sinu kodupiirkonnas ei
ole veel loodud naabrivalve sektorit, siis soovitame selle kohta
lähemalt uurida (www.naabrivalve.ee, tel 652 2522) ning liituda.
Politsei palub ka lapsevanematel oma laste tegemistel silm
peal hoida. Tunda huvi, kus ja

millega lapsed õues tegelevad.
Lapsevanem võiks üle vaadata,
mis esemeid kannab laps endaga kaasas taskus ja kotis ning
võõraste esemete leidmisel selgitama välja nende omaniku.
Üle peab kordama ka lihtsad
teadmised kiusamisest, solvamisest ja löömisest, et need käitumismaneerid ei kuulu hästi
kasvatatud lapse käitumise hulka. Huvi peaks tundma lapse
sõprade vastu, kellega laps suhtleb ja kus koos käiakse. Lapsevanem peab teadma, kus tema
laps viibib.
Lastekaitseseadusega on talveajal kehtestatud alla 16-aastasele alaealisele liikumispiirang: nooremal kui 16-aastasel
lapsel on keelatud viibida ilma
täiskasvanud saatjata avalikes
kohtades kell 23.00–6.00. |
Aile Kask, piirkonnapolitseinik

KIRIKUTE-KOGUDUSTE TEATED
RISTI KIRIK HARJU-RISTIL
• 23.12 kell 13.00 neljanda advendi jumalateenistus
• 24.12 kell 16.00 jõuluõhtu jumalateenistus
• 25.12 kell 13.00 jõulupüha jumalateenistus
EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIKU PALDISKI PÜHA
GEORGI KIRIK
• 25.12 kell 10.00 Kristuse sündimise püha – jumalik
liturgia
• 1.01 kell 10.00 Kristuse ümberlõikamise püha – jumalik liturgia
• 6.01 kell 10.00 Kristuse ristimise püha – jumalik liturgia ja suur veepühitsus
EELK PALDISKI NIKOLAI KIRIK
• 23.12 kell 11.00 advendiaja neljanda pühapäeva missa
• 24.12 kell 14.30 jõuluõhtu sõnajumalateenistus
• 25.12 kell 11.00 Kristuse sündimise püha missa
• 31.12 kell 11.00 aastalõpu missa
• 6.01 kell 11.00 Kristuse ilmumispüha missa
• 13.01 kell 11.00 Kristuse ristimispüha missa

• 27.01 kell 11.00 missa kolmandal pühapäeval pärast
ilmumispüha
PALDISKI NELIPÜHI KIRIK
• 21.12 kell 18.00 noorte jõuluõhtu
• 23.12 kell 15.00 jõuluteenistus
• 30.12 kell 11.00 jumalateenistus-tänuhommik
HARJU-MADISE KIRIK
• 23.12 kell 13.00 neljanda advendi jumalateenistus
armulauaga, kaasa teenib Padise puhkpilliorkester
• 24.12 kell 16.00 jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa
teenib koguduse segakoor
• 25.12 kell 13.00 esimese jõulupüha jumalateenistus
armulauaga, kaasa teenib Piret lastega
• 30.12 kell 13.00 jumalateenistus armulauaga
• 31.12 kell 16.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga, kaasa teenivad Anneli Merelaid orelil ja
Harald Jürgen Weiler solistina
• 1.01 kell 13.00 uusaasta jumalateenistus armulauaga
• 6.01 kell 13.00 kolmekuningapäeva jumalateenistus
armulauaga talvekirikus (koguduse majas)

Lääne-Harju vallavalitsus kingib
jõuluks kõikidele kodustele lastele vanuses
1,5–7 aastat (seisuga 24.12) kommipaki!
Paki saab kätte:
Paldiski linnas Paldiski Huvikeskuses Rae 38, 2. korrus, tel 674 1319,
Vasalemma piirkonnas Ranna tee 8, tel 5305 8525,
Padise piirkonnas Padise rahvamajas, tel 608 7810,
Keila piirkonnas Keila teeninduspunktis Paldiski mnt 21, tel 677 6910.

Vajadusel info Lääne-Harju
vallavalitsusest tel 679 0600.

Häid pühi!
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Matkamees, kes rajas Langale suusaraja
Kui pingutad õige asja nimel siis on sellest kõigile kasu.
~ Kui maailmarändur Guido
koos elukaaslase Riinaga 2013.
aastal esimest korda Langa külla sattus, oli tulevasel Liivaranna talu õuel pool meetrit lund.
“Kohe tekkis mõte, et siia peab
matkarada saama. Oleme kogu
perega suusahuvilised ja just
murdmaasuusatajad,” selgitab
Guido Leibur.
Alustuseks rajati Vanaveski
ümbruses 1,5 km lõik, mis on tänaseks ka valgustatud. Nii need
tööd ja mõtted edasi arenesid.
2018. aasta talveks sai valmis
Langa ja Madise küla ümber
looklev 10 km pikkune vaheldusrikas suusarada – vahelduvad männimetsad ja kaasikud,
loopealsed heinamaad ja pokurabad.
“Planeerisin raja nii, et võimalikult vähe loodust rikkuda
ja inimesi segada, et oleks avarust ja lagedust. Olen vanad teekohad kaardilt üles otsinud ja
neid kasutanud. Vasalemma jõe
lähistel on üks vaheldusrikkamaid väikeste tõusude ja laskumistega rajalõike. Nirgoja kallas
ja Ilmasoo raba on samuti kaunid kohad,” selgitab Guido.
Rada ühendab naabreid
Rada kulgeb üle kümnete maaomandite. “Minu kätte sattus
Madise küla talude register, aga
kus keegi elab, kes seda teab?”
on Guido nõutu. “Olen neid
kontakte otsinud. Usun, et ligi
poolte talude omanikega ei ole
ma veel suhelnud. Kõik võtab
aega. Aga ei saa öelda, et rada
huvi ei ole tekitanud, mõni külamees on lausa raja ääres oodanud, et teada saada, kes siin
küll suusatab. See on sõnum, et
inimestega peab suhtlema.”
Suusarada ootab suusasõpru,
nii sõitma kui ka appi hooldust
tegema. Guido on tänulik Madise ja Kersalu küla meestele, kes
hoogtöökorras tal abiks on käinud. “Oleks tore, kui algaval talvel leiduks juba rohkem suusahuvilisi,” soovib Guido. Ilma erilise reklaamita käis viimasel talvel sellel rajal üle 20 suusataja.
Kahjuks on lumeolud olnud
viimastel aastatel kehvapoolsed
ja seetõttu on regulaarselt hooldatud vaid uisurada, sest klassikarada vajab rohkem lund.
Guido sõnul on nad alustanud
raja tähistamisega. Rajal suusatada soovitab ta vastupäeva.
Tervis on suurim rikkus
Tagasihoidliku Guido jutust
koorus välja, et ta on rajalt kände juurinud, kraaviservi puhastanud ja sildu ehitanud. “Eks ma
olen siia mõned tuhanded pannud jah,” tõdeb Guido.
“Kõige rohkem maksab raja
hoolduseks vajaminev tehnika.
Olen endale selle tarvis ATV ja
niiduki ostnud. Aga hooldustöö
mulle meeldib, saan liikuda ja
endal ka tervis hea.” Ehk õnnestub juba järgmisel aastal rada
pikendada Kersalu külani ja Madisel Kõrtsu taluni. Kaugem

Vanavaski suusarajal on juba lund. Guido kutsub hea tervise nimel kõiki loodusesse liikuma.

unistus oleks jõudusid ühendades viia Vanaveski suusarada
kokku Padise Terviserajaga ja
miks mitte edasi ka Paldiskisse?
Matkateed viisid Eestist kaugele
Guido on olnud terve elu liikumises, küll jalgsi põhjala maid
avastades, küll süstamatkajatega meredel ja jõgedel aerutades.
“Mind hakkas huvitama, kuidas
karmides tingimustes hakkama
saada ja kuidas seal rahvusena
suudetakse püsida. Kui sul on
vähe toitu, karm kliima. Olen
vastuseid otsinud nii eskimode,
neenentsite kui tšuktšide juurest, Olen teada saanud, et mõte seisneb A. H. Tammsaare
poolt lausutud elutões – tee
tööd ja näe vaeva. Alaskal on eskimod kui põlisrahvus juba kadunud, sest kultuur ja keel on
kadunud. Kuid näiteks Vene riigi koosseisus on rahvas, keda ei
ole kunagi suudetud enda võimule täielikult allutada, need on
tšuktšid. Nad kappavad siiani
mööda tundrat ringi ja ajavad
põtru taga. Nendel on säilinud
nii oma kultuur kui keel,” räägib Guido.
“Matkapisik on mul ammu
sees. 1993–2002 olin Eesti Matkaliidu president,” meenutab
Guido. “1995. a astus Eesti Matkaliit Euroopa jalgsimatkajate
liidu liikmeks. Nimetatud ühendus haldab matkaradu, kus
käiakse ainult jalgsi. Selle alla
kuulub ka rahvusvaheline rannikurada E9, mis kulgeb Narvast
Portugalini välja.1995. aastal
avati esimene E9 rajalõik Keila-Joal. Ka Põhja-Eestis tehti
ühiskondlike jõududega palju
rajalõike valmis. Kümme aastat
hiljem tuli endale aru anda, et
tegelikult süsteem puudub,” ei
ole Guido Leibur rahul.

TEAVE
E9 KAUGMATKARADA LÄÄNEMERE RANNIKUL
Eesti-Läti koostööprojekti raames luuakse parasjagu rahvusvahelise
kaugmatkaraja E9 Läti ja Eesti lõiku. Nii tekib Läänemere rannikule ligikaudu 1100 km pikkune matkatee Leedu–Läti piirist Eesti põhjarannikuni. Esimeses etapis tähistatakse rannikurada Eestis Pärnumaal,
Läänemaal ja Harjumaal. Eestis veab projekti MTÜ Eesti Maaturism.
Harjumaal on raja kaardistamisel ja märgistamisel abiks Lääne-Harju
Koostöökogu ning Lääne-Harju ja Harku vald.

Praegu käib siin kandis rahvusvahelise matkaraja uuestisünd ning tänastele raja uuendajatele paneb Guido südamele, et hilisem raja hooldamine ja
haldus on tähtis. Ta toob eeskujuks Soome, kus matkarajad on
hästi tähistatud ja raja ääres on
tasuta onnid ööbimiseks. Sees
on matkajale kõik vajalik alates
gaasipliidist kuni toidunõudeni. “Et ka Eestis radade süsteem
sarnaselt toimiks peab ühiskond
muutuma. Kuid see võtab aega
mitu inimpõlve. Inimesed peavad harjuma mõttega, et kui ka-

sutame, siis ka hoiame.”
Loodus on ammendamatu
enerergiaallikas
Oma pikkadel rännakutel on
Guido kogenud, et looduses on
kõik olemas ja tasakaalus, seni
kuni inimene vahele ei sega.
“Kui inimene ei õpi, siis kauaks
seda maakera ülde on?” arvab
Guido. “Tuleb jälgida loodust,
sest sealt saab palju elutarkust.”
| Marje Suharov
Eesti Matkaliidu auliikme Guido Leiburi reisidest saab rohkem
lugeda-kuulata www.guido.ee.

Fotod: erakogu

Keskkonnaamet koostab
Laulasmaa maastikukaitseala
kaitsekorralduskava
~ 10. detsembril kogunes paarkümmend huvilist Laulasmaa
maastikukaitseala jaoks koostava kaitsekorralduskava avalikustamiskoosolekult. Keskkonaameti esindajad tutvustasid aastateks 2019–2028 ette nähtud
tegevusi, mida on vaja kaitseala
eesmärkide saavutamiseks.
Kaitsekorralduskava on alus
kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks.
Kuna kaitseala on populaarne koht nii puhkajate, suplejate, matkajate, loodusturistide
kui ka sportijate hulgas, peab
rannalähedasel kaitsealal olema sobiv külastustaristu, mis
teeniks nii puhkajate kui ka looduskaitse huve. Keskkonnaamet
plaanib alale juurde lisada kaitsealast teavitavaid silte, et külastajad teaksid, et nad liiguvad
kaitsealal. Kava näeb ette ka
meetmeid vähendamaks ala
prügistamist ja lubamatute lõkkekohtade teket.
Kaitseala Lahepere lahe äärsele osale on Keila vallas rajatud mereranda viiv laudtee ning
paigutatud surfiharrastajatele
merekonteiner ja surfiranna infotahvel. Keskkonnaameti silmis on tegu ebaseaduslike, kehtiva kaitsekorraga vastuolus ole-

Merekonteiner Lahepere lahe ääFoto: erakogu
res.

vate rajatistega, millele pole luba antud, tuleks need likvideerida. Nii elanikud kui ka omavalitsus on väljendanud soovi, et
Lahepere lahe mereranda viiv
laudtee säiliks. Keskkonnaameti sõnul on see võimalik, kui rajatised on kooskõlas kaitse-eesmärkidega.
Keskkonnaameti kooskõlastust vajavad ka alale jääv matkarada E9 ning Lohusalu poolsaare matkarada, mis on rajatud
selleks, et suunata looduses liikujaid ja tutvustada piirkonna
loodusväärtuseid ilma neid kahjustamata.

2019. aastal jõuab Lääne-Harju valla
ajalehe venekeelne väljaanne
ainult tellijatele.
Tellimiseks kirjuta oma postiaadress ja
nimi tellimused@laaneharju.ee.
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Säravaimaks pärjatud
vabaühendus Paldiskis

Edukad noored jalgpallurid.

Foto: Kadri Vinter

Pakri Spordiklubi tänab
~ Pakri SK juhtkond õnnitleb ja
tänab mängijaid ja nende lähedasi eduka jalgpalliaasta eest.
Klubi täiskasvanute meeskonda
õnnitleme kolmandasse liigasse pääsemise puhul. Esimest
korda 20 aasta jooksul jõudis
Pakri SK Alexela täiskasvanute
meeskond Väike Eesti karika
poolfinaali, kus osales rohkem
kui 100 meeskonda teisest, kolmandast, neljandast ja rahvaliigast. 2018. meistrivõistlustel
osales kaks laste meeskonda:
Pakri SK Alexela 2010 ja Pakri
SK Alexela 2008, kes kuulub
Eesti 15 parima hulka.
Detsembri alguses võitsid

poisid turniiri “Rõõm Jalgpallis
2018”.
Soovime tänada ka meie fänne uue rekordi eest meie mängude külastamisel – täiskasvanute mänge külastas 1287
pealtvaatajat ja laste mänge 273
pealtvaatajat.
Pakri SK tänab ka partnereid.
Aitäh koostöö ja abi eest, AS
Alexela Terminal, AS Paldiski
Tsingipada ja Lääne-Harju vallavalitsus! Soovime head uut
aastat ja häid Jõule Paldiski ja
Lääne-Harjumaa elanikele. Ootame kõiki Alexela Arena tribüünidel 2019. aastal. | Igor
Aleksandrov

Harjumaa mehed 65+ teist
aastat Eesti karikavõitjad
~ Eelmisel laupäeval toimusid
Sürgaveres Eesti karikavõistlused võrkpallis meestele 65+.
Harjumaa meestel õnnestus alagrupis saada esikoht. Võideti
Tartut, Põlvat ja Läänemaad,
kaotamata ühtegi geimi. Poolfinaalis mängiti vana rivaali Järvamaaga. Kindla võiduga oligi
uks finaali avatud. Finaali vastaseks oli Pärnu, kes oli eelnevalt võidukas Põlva üle. Kolmanda koha mängus võitsid Järvamaa mehed Põlvat ja esikoha
mängus olid Harjumaa mehed
kindlalt üle Pärnust. Võidukas
meeskonnas mängisid Valerionas Liutkevicius ja Aare Mals-

roos Rae vallast, libero Aarne
Innos Võsult, Olavi Renel, Gennadi Fomin ning Sulev Jaanus
Lääne-Harju vallast ja Paul Hein
Keilast.
Võistkonda kuuluvad veel
Ülo Tammemäe ja Peeter Terasmaa Lääne-Harju vallast, kes
seekord tervislikel põhjustel ei
osalenud. Võistkonna treeningud toimuvad Vasalemma Kooli ja Rummu spordihoones.
Meeskond tänab Vasalemma
Kooli, kes lubas neil spordihoones välja panna võidetud karikad.
Meeskonna nimel | Sulev Jaanus

~ MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koja tegemised Paldiskis on
silma jäänud kaugemalgi kui
oma kogukonnas. Tänu aktiivsele tegevusele pälvis vabaühendus tänavusel Harjumaa
aasta tegijate tunnustussündmusel aasta säravaima kodanikuühenduse tiitli. Vabaühenduse eestvedaja Elena Maljutina
on niisama särav ja toimekas kui
ühendus ise. Tema sõnul koosneb nende liikmeskond Paldiski linna käekäigust hoolivatest
inimestest: “Me oleme üksmeelsed ja usaldame üksteist.”
Mittetulundusühing sai alguse Elena ja tema sõbra Taimi
Viidna ideedest ja mõtetest.
“Hakkasime koguma ajalugu, et
turundada Paldiski linna ja teha vahvaid üritusi. Kõige olulisem saavutus meie jaoks on olnud Paldiski raamatu väljaandmine ja esimene näitus vanade
Paldiski fotodega. Inimesed on
olnud väga tänulikud,” räägib
Elena rahulolevalt.
Vahakujudest tamasseri raudadeni
Vabaühenduse tegemistes on
väga aktiivselt kaasa löönud
Elena ema, kes olevat tõeline
inspiraator. “Tema poolt tuleb
nii palju ideid, et kõige elluviimiseks kulub aastaid. Just tema
mõte on teatriõhtud, mis toimuvad taverni Peetri Toll teisel
korrusel juba viis aastat,” räägib
Elena. Galina Maljutina on luuletaja ja kirjanik, kes on kirjutanud Paldiski linnale ja baškiiria
kangelasele sunnitöölisele Salavat Juliaievile pühendatud
tuntud luuletuse. Tema jutud on
ilmunud Paldiskis elavate kirjanike kogumikus “Raduga na
Mysom.” Kirjastamist ja tõlkimist ootab kogumik naljajuttudega “Baarileti taga” (Bajki izza barnoj stojki). See on tõsieluline juttude kogumik perestroika-ajast. “Inimestele meeldivad
jutud elust enesest,” usub Elena.
Suure elevusega räägib Ele-

MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koja särav eestvedaja Elena Maljutina aasta tegija tunnustusüritusel Kosel.
Foto: Peeter Hütt

na oma mehe Andrei põhjalikust
huvist Paldiski ja koduloo vastu. Andreile meeldib teha uurimustöid ja suhelda teiste ajaloohuvilistega. Praegu Paldiskis
avatud ajalooliste relvade näituse, samuti varasemate näituste tehnilise lahenduse ja kujunduse on teostanud just Andrei.
Kokku on taverni Peetri Toll teise korruse saalis esitletud nelja
näitust, sealhulgas vahakujude
näitus. Juba liiguvad mõtted
järgmise, paberrahadele ja Pal-

diski ajaloolistele leidudele pühendatud näituse juures. Lisaks
hoolitseb Andrei mittetulundusühingu dokumentide ja fotode arhiveerimise eest.
“Talle meeldib kord,” on Elena rahul.
Paldiski tutvustamine
Peale Andrei ja Elena ema
löövad vabaühenduse tegemistes aktiivselt kaasa Paldiski patrioodid Riina Kangro, Kristel
Vester ja Taimi Viidna. Riina ja

Kristel on abiks tekstide toimetamisel ja tõlkimisel. Taimi aitab teha projektide aruandlust,
turundada üritusi. Samuti teevad Riina ja Taimi linnaekskursioone ja tutvustavad Paldiskit
giidina.
Elena koos oma mõttekaaslastega loodab, et linna ja valla
areng on mitmekülgne. Tähtis
ei ole ainult äri ja tööstus, vaid
ikka elanikud ning muidugi ka
loodus ja ajalugu. | Marje Suharov

Tunnustati ägedaid spordivabatahtlikke

Tublid noored mängijad.

Foto: Paul Lauri

Pallilahingud Vasalemmas
~ 5. detsembril toimus Vasalemma Põhikooli Spordihoones
Lääne-Harju valla koolidevaheline võrkpallilahing. Segavõistkonnad moodustati 1.–3. klassi
õpilastest. Kokku võtsid pallilahingus mõõtu 8 meie valla kooli (Vasalemma Põhikool, Laulasmaa Kool, Klooga koolimaja, Pa-

dise Põhikool, Lehola koolimaja, Risti Kool, Paldiski Vene Põhikool, Paldiski Põhikool). Suur
aitäh kõikidele osalejatele ja
nende kehalise kasvatuse õpetajatele! Eriline tänu Irja Idarannale võistluse organiseerimise ja koordineerimise eest! |
ajaleht@laaneharju.ee

~ Kõik spordisõbrad teavad, et
peaaegu ükski trenn ega spordisündmus ei saa teoks vabatahtliku tööta. Vabatahtlikel on
liikumisaktiivsuse kasvatamisel
võtmeroll. Soome kohta leiab
andmeid, et vabatahtliku tööna
tehakse ära suisa 99% sporditööst. Eestist välja kasvanud
rahvusvahelise spordivabatahtlike liikumise SCULT teatel osales nii 2012. Londoni kui ka
2016. Rio olümpiamängudel
70 000 vabatatlikku; 2020.
Tokyo olümpiamängudeks oodatakse appi 120 000 vabatahtlikku.
SCULT viib kokku vabatahtlikke ja spordisündmuste korraldajaid, seda nii kohalikul kui
ka rahvusvahelise tasandil.
Spordisündmustega, kus vaba-

tahtlikuna panustada, saab tutvuda veebilehel www.scult.com.
Tänavusel aasta parimate
spordivabatahtlike tunnustamispeol pälvis aasta spordivabatahtlike sõbra tiitli Paldiskis
paikneva Kalevi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mait
Müürisepp.
Tema vägede juhatamisel on
jalaväepataljon osutanud palju
vabatahtlikku abi ja aidanud
kaasa ürituste heale korraldamisele.
Vallavalitsus kiidab ja õnnitleb auhinnasaajat, kellega koostööst on ka Lääne-Harju vald
saanud mitme sündmuse korraldamisel väärt abi. Viimati
käisid pataljoni ajateenijad
abiks Rummu aleviku koristuspäeval. | Egle Kaur

Triatlonivõistluse Ironman Tallinn korraldajate sõnul käis just tänu Mait
Müürisepale ja Kalevi jalaväepataljonile võistluse toidupunkti ehitamiFoto: SCULT Estonia
ne üliladusalt.
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Arendaja selgitab kavandatavat
hiigelprojekti
5. detsembril tutvustasid Team
Paldiski OÜ juhataja Peep Siitam
ja Hendrik Puhkim konsultatsiooniettevõttest Skepast&Puhkim
OÜ vallamaja ametnikele ja volikogu liikmetele Eesti pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ)
ehitamiseks koostatavat detailplaneeringut ja selle keskkonnamõjude hindamise seisukohti.
Planeeringuga kavandatakse Paldiskisse pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama ning toodetava elektrienergia ülekandmiseks vajalikku 330 kV alajaama.
Plaan näeb ette 500 m sügavusele graniidimassiivi rajatavaid
mahuteid, millesse Pakri lahe
veehaardest suunatakse turbiinidesse merevesi, et toota elektrit.
PHAJ koguvõimsuseks plaanitakse kuni 500 MW. 350 miljonini
küündiva maksumusega hiigelprojekti tasuvus, keskkonnaja muud mõjud tuleb vallavolinikel korralikult läbi kaaluda, sest
detailplaneering jõuab vastuvõtmiseks peagi volikogu ette.
~ Eesti PHAJ on olemuselt suuremahuline energiasalvesti ehk
aku, mille tööpõhimõte on äärmiselt lihtne: kõrge elektrihinnaga perioodil toodetakse elektrienergiat lastes Paldiski lahest
500 meetri sügavusel kristalses
aluskorras rajatavatesse mahu-

Lähemalt võib dokumentidega tutvuda http://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud. Fotod: Energiasalv
Pakri OÜ

titesse läbi elektriturbiinide vett
ning madala elektrihinna perioodil energiat salvestatakse
pumbates vett mahutitest uuesti merre tagasi. Sellisel põhimõttel töötavaid salvesteid on
maailmas palju, meile lähim
asub Leedus Kruonises. Kuna
elektrienergia salvestamise vajadus on taastuvenergiale üleminevas maailmas väga kiiresti kasvav, siis rajatakse analoog-

seid salvesteid pidevalt ka juurde. Sel põhjusel on Eesti PHAJ
juba 2013. aastast Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulgas,
kuhu kuuluvad elektritaristu
projektid, mis tagavad elektrisüsteemide jätkusuutliku toimimise ning sellega majanduse
arenguvõimalused. Peamiseks
väljakutseks selliste salvestite
rajamisel on reeglina nende madal majanduslik tasuvus. Paldis-

ki projekti muudab majanduslikult kasulikuks kahe valdkonna
– graniitmaterjalide tootmine
ja elektrienergia salvestamine –
sünergiat loov kombinatsioon.
Eesti PHAJ on oluline osa
Paldiski Ettevõtete Liidu ning
Team Paldiski ambitsioonikast
eesmärgist arendada lähema 12
aasta jooksul Paldiskist välja
Läänemere kaasaegne tööstuskeskus koos modernse elukesk-

konna ning infrastruktuuriga.
See on ka ühtlasi vastus kogukonna küsimusele “Mis meie
selle projekti tulekuga võidame”.
Projekti realiseerimise kõige
lihtsamini mõõdetav kasu vallale seisneb kristalse kivimi väljamisega kaasneva ressursitasu
laekumises vallaeelarvesse (ca
3 miljonit eurot). Vähetähtis pole siinjuures kindlasti kohalike
jaoks tekkivad uued töökohad ja
märkimisväärne elukeskkonna
areng. Eeldatavalt suurem positiivne mõju seisneb aga selles,
et Eesti PHAJ rajamine loob eelduse sõltumatul, soodsal ning
peamiselt taastuvenergial põhineva energiatootmise tekkimiseks, mis omakorda on oluline
magnet teiste kaasaegsete suurinvesteeringute meelitamisele
piirkonda.
Paldiski Läänemere tööstuskeskuseks kujunemine saab toimuda vaid koos Paldiski elukeskkonna märkimisväärse paranemisega – see on eelduseks
nii uute investeeringute tekkimisel kui nende investeeringute mehitamisel vajaliku tööjõu
kaasamiseks. Seepärast näeme
suurt rolli koostöös kohaliku
omavalitsusega. | Peep Siitam,
Team Paldiski juhataja

Paldiski Muusikakool kutsub õppima!
~ Kui laps tunneb huvi muusikaõppe vastu, siis vaatamata
sellele, et laps ei pea ehk viisi ja
muusikalist kuulmist tal vanemate arvates ei ole, on põhjust
oma laps siiski muusikat õppima panna.
Esiteks, muusika on teaduse,
kultuuri ja loogika keel, mis toetab lapse arengut, arendades
võrdselt inimaju mõlemat poolkera. Pole juhus, et kogu elu
mängis tuntud teadlane, Albert
Einstein, viiulit. Mängutehnika
viimistlemine, nooditeksti
meeldejätmine on suurepärased
intellekti arendamise, loogika
ning vaimsete võimete treenimise viisid. Teiseks, muusikas ei
ole võimalik laulma ega pilli
mängima õppida mõne tunni-

Orkestriproov koolis.

ga, see kõik nõuab aastaid. See
aga tähendab, et tuleb endas
arendada kannatlikkust, sihi –

Kloo
oga ku
ultuurri- ja noorte
ekesku
us kutssub!

Eakate aastalõpu üritus
30. detsembril kell 17.00
Katame laua ja lustime elava muusika saatel!
Osalustasu 5 eurot!
Korraldajad MTÜ Lodijärve Pensionäride
Ühendus ja Klooga Kultuuri- ja Noorte Keskus

Tantsuga uude aastasse
31. detsembril. kell 22.00,
pidu kestab kuni kell 03.00
Õnneloos 1 euro!
Lauale kaasa võtta head ja paremat!
Muusikat teeb ansambel Janx&Jurx!
Kohtade broneerimine kuni 23. detsember
tiinamets23@gmail.com või tel 5688 7038

Foto: Paldiski Muusikakool

ja järjekindlust. Tuleb õppida
kiiresti reageerima, kontsentreerima oma tähelepanu, õppi-

ma kuulama nii ennast kui teisi.
Teaduslikult on tõestatud, et
lastel, kes õpivad mingit muusikainstrumenti, paraneb liigutuste koordinatsioon, peenmotoorika. See pole üllatav, kuna
pillimängus teevad vasak ja parem käsi üheaegselt erinevaid
liigutusi – mängivad eri tugevusega, erineva karakteriga ja ka
erinevas tempos – see kõik
parendab liikumise eest vastutavate aju eri osade vahelist
koostööd. Igal muusikateosel on
kindel struktuur, mis koosneb
väiksematest osakestest – teemadest, motiividest, lausetest
ja fraasidest. Muusikastruktuuri mõistmine arendab ja lihtsustab tulevikus lapsel tehnilist tai-

ÜLESKUTSE
KÕIKIDELE
PILLIMEESTELE!
Lahepere kultuuriseltsi rahvamuusikaansambel “Möllav meri” kutsub pillimehi
endaga ühinema. Vahet pole, kas oled
õppinud pilli lapsepõlves või mängid sümfooniaorkestris.
Koos käime Laulasmaa kooli lasteaia
saalis kolmapäeviti
alates kell 17.30.
Info 5668 8006,
Ülle.

pu nõudvate erialade omandamist. Samuti tänapäeva IT tehnoloogia spetsialistidel on muusika õpingud andnud oskuse näha suurt ja väikest plaani üldpildis. Ega asjata ei eelista IT
hiid – firma Microsoft värvata
endale töötajaid, kel on muusikaline haridus ja taust.Muusika
on lühim tee edukuse juurde.
Kallis lapsevanem,tutvu meie
kooli õppekavaga ja julgusta
oma last õppima muusikat.
Muusikaõpingud on ka majanduslikult jõukohased, sest muusikakooli kuutasu on taskukohane.
Kiirustage otsusega, sest
kohtade arv muusikakoolis on
piiratud! | Paldiski Muusikakooli õpetajad

Aitäh,
vallaelanik, et
oled koduvalda
sisse
kirjutatud!
Kui sa veel ei ole
lääneharjukas,
registreeri end
elanikuks enne
aastalõppu!

26. jaanuaril kell 17.30
tuleskulptuur “Mustrid”
Paldiski Muula mägedes
Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi usin
kollektiiv koos vabatahtlikega ehitab jälle Paldiski Muula mägedes tuleskulptuuri. 2017. aasta
kompositsioon kandis
nime “Teekond”. Uue
aasta kompositsiooni
pealkiri on “Mustrid”.
Skulptuuride ehitamisele
panevad õla alla nii Kalevi Jalaväepataljon kui
ka Paldiski ühisgümnaasiumi õpilased. Rahaliselt toetab Paldiski Toetusgrupp, materjalidega
Kruunu OÜ ning ruume
ehitamiseks pakub Pakri
Teadus- ja Tööstuspark.
Ürituse algus on kell
17.30, osalemine tasuta.
Pange end soojalt riidesse, võtke kaasa hea tuju
ning kohtumiseni
jaanuaris!
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ILSE OJA
HILJA LEMBER
EVI ORUMETS
DAISY KARRING
LEIDA PAAT
NIKOLAI DOLŽIKOV
VANDA PELLO
LJUDMILA BRIZON
ANTONINA GEKALO
SAIMI JOONAS
SELMA KIIS
VIRVE PORMEISTER
SELMA UPINE
ROZALINA DEMIDKOVA
GRIGORY DOROZHKO
TAIMI FRIEDEMANN
ULJANA GRIGORJEVA
VALENTINA GUSEVA
VALENTINA KUZNETSOVA
LINDA LEPP
KUDRES LÄÄTS
VALENTINA
MATSYULEVICHYUS
TIINA VAHI
ANTS AREND
ANU-LILLI ERMANN
PJOTR GUSSAROV
ILMAR KALJURAND
TALVI OLEMA
JEVGENIJA SOKOLOVA
IINA BELOBORODOVA
VEERA BONDARENKO
GALINA BOROVIKOVA
REIN ELMEST
GUIDO LEIBUR
ÜLO MARMOR
VALENTINA MEDVEDEVA
GALINA MORGULSKAJA
JEVGENIA ŠASTINA
ELLA VESKIMEISTER

VALDA SÜNDISID
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIKU LAPMAA
EGOR MIHHAILOV
JOHANN ARTUR MÕÕK
OSKAR NUUT
RYAN PIHELGAS
TAISIA POZDNJAKOVA
KEIDI RULLINGO
MIKKE JONI SAARINEN
TEELE-MARIE TUTENPAL
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ERAKUULUTUSED

Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost!
Võib pakkuda ka remonti vajavaid ja
seisvaid masinaid! Ei pea olema ülevaatust
ja kindlustust. Pakkuda võib kõike. Kuulutus
ei vanane! Tel 5457 5055
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus, küsi
pakkumist, tel 5346 8430

Lääne-Harju vallavalitsus teatab
JÄRGMINE LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT ILMUB
23. JAANUARIL
Teated ja uudised:
ajaleht@laaneharju.ee
Reklaam ja kuulutused:
reklaam@laaneharju.ee

Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee

Vabad töökohad

Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel
+372 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee

Laulasmaa kool
matemaatikaõpetaja
Laulasmaa lasteaed
õpetajaabi
Lehola koolimaja
kokk
koristaja
logopeed
remondimees
Padise lasteaed
eripedagoog
logopeed
Paldiski lasteaed Sipsik
lasteaiaõpetaja
Paldiski põhikool
eripedagoog

Kutsume Teid hispaania keele kursustele.
Tunnid teisipäeviti Täheruumis (Paldiski mnt
19, Keila). Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com
Magus mesi Padise valla niitudelt! 0,5 l
purk / 700 g hind 5,5 € purk. Tasuta toon
koju mee kätte. Helista tel 5191 6171
Müüa killustik, liiv, graniitkillustik, kruus,
sõelutud muld, sõnnik ja kompostmuld,
täitepinnas, freesasfalt, kuivsegud. Kallur,
väikeveod 0,1–8 t. Tel 501 5992
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104. www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine ja õunapuude
lõikus. Tel 521 0334
Ostan auto, sobib ka vene auto. Tel
5819 0200
Ostan Jumz kopa ja kivikoristaja, tel
5191 6171

Otsime müüjat riidepoodi aadressil Piiri 5,
Keila (Grossi kauplus). Tel 5648 1554
Otsime oma väiksesse kollektiivi õmblejaid.
Õmbleme spordirõivaid. Tööaeg paindlik,
palk kokkuleppel. Asume Sauel, Kasesalu 12.
Aneri Sport OÜ, tel 513 7705, anerisport@
gmail.com
Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, soemüürid.
Oman kutsetunnistust. Tel 5650 0162
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud
teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame
rennid otse Teie objektil, puuduvad
liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus. Hind
150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu, tel 5656 2191

Keila Haldus OÜ
pakub korteriühistutele
haldus- ja
hooldusteenust
ööpäevaringset avariiteenust (tel 5621 4444)

Reklaam ja
kuulutused:
reklaam@laaneharju.ee

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
0,3
1,0
0,5

logopeed
0,5
Paldiski Vene põhikool
sotsiaalpedagoog
0,5
Rummu lasteaed Lepatriinu
liikumisõpetaja 0,75
Vasalemma põhikool
logopeed-eripedagoog1,0
Avaldus ja CV saata
vastavasse haridusasutusse,
mille andmed saab valla
kodulehelt www.laaneharju.
ee või küsides infot Hestia
Rindla, tel 679 0603,
hestia.rindla@laaneharju.ee

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 787 algatati
detailplaneering Lääne-Harju vallas Kulna külas Raja tee 1 (katastritunnus 29501:010:0281) elamumaa kinnistul.
Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr
135/1203 kehtestatud Tammermaa 2, Raja 1 ja Raja 2 maaüksuste detailplaneeringu alal. Ehitisregistri andmetel on kinnistul kahekordne
üksikelamu (ehitisregistri kood 120286126). Elamule on Keila Vallavalitsuse 10.08.2010 korraldusega nr 590 väljastatud kasutusluba nr
KV210-30/KL. Keila Vallavalitsus on 12.05.2014 väljastanud ehitusloa
450/ER üksikelamu laiendamiseks. Raja tee 1 elamukrundile on kehtiva ehitusõiguse põhjal võimalik rajada elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kokku 240 m2. Planeeringu eesmärk on elamumaa
krundi ehitusõiguse ja hoonestusala muutmine. Elamukrundi ehitisealust pindala soovitakse suurendada 400 m2-ni ja abihoonete arvu
nelja ühikuni. Lisaks olemasolevatele hoonetele soovitakse rajada
üks uus abihoone.
Planeeritav ala piirneb kirdes kohaliku Raja teega (29501:010:0364),
idas Kadaka tee transpordimaa kinnistuga (29501:010:0357), edelas
Kadaka tee 30 // Leesika maatulundusmaa kinnistuga (29501:010:
0200) ja läänes Raja tee 3 elamumaa kinnistuga (29501:010:0282).
Planeeritava ala pindala on 0,36 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ja planeeringu ülesanded vastavad planeerimisseaduse
§126 lõikele 1 punktidele 2–9 ja 11–13. Võimalike uuringute vajadus
puudub.
Lääne-Harju Vallavolikogu 24.07.2018 otsusega nr 99 “Asustusjaotuse muutmise algatamine” algatati Harju maakonna Lääne-Harju
valla Keila-Joa aleviku lahkmejoone muutmine ja Merenuka küla
moodustamine.
Asustusjaotuse muutmise taotlemise eelnõu on avalikustatud Lääne-Harju valla kodulehel. Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel
alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste kuni 31.12.2018 aadressil info@
laaneharju.ee.

Ostan Teie seisva või mittetöötava auto või
muu mootorsõiduki. Võib pakkuda ka
ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike! kasutult.
seisevauto@mail.ee, tel 5459 5118, Magnus

Veoteenus väikekaubikuga (kaubik 5 m2;
1000 kg + tenthaagis 6 m2; 510 kg). Ka
nädalavahetusel. Tel 5904 0027

1,0

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 146 kehtestati
Lääne-Harju vallas Veskikülas Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:
001:0251) detailplaneering. Vasalemma valla üldplaneeringut muutev detailplaneering algatati Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69 “Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
Detailplaneeringuga on Lepa kinnistule võimalik rajada kolm tootmishoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17 000 m2. Hoonete
maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0–45 kraadi tulepüsivusega
TP-3. Parkimine on lahendatud krundil kokku 68 kohaga. Juurdepääs
kinnistule 17 Keila-Haapsalu teelt tuleb rajada kohaliku tee kaudu.
Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja tuletõrje veevarustus tiigi
ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.
Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel muudetakse Lepa kinnistu osas kõrghaljastuse säilitamise kohustusega väikeelamute ala
E-1 tootmishoonete alaks T. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil laaneharju.ee.

raamatupidamist
sise- ja väliskoristust
Info tel 5344 2444 või
info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

