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“Võib vist
pigem öelda,
et väga tuttav
ma piirkonnaga
veel ei ole.”
Jarmo Jaaku
lk 2
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Kevad ja heakorratööd käivad käsikäes
TEAVE

~ Heakord on üks neid teemasid, mis on alati aktuaalne ning
puudutab paljusid. Heakorraküsimused on ka üks sagedasim
põhjus, miks pöördutakse omavalitsuse poole. Õnneks on nii
kogu Eesti kui ka siinne kant viimase kümne aasta jooksul tunduvalt paremasse korda saanud.
Kindlasti on heakorrakultuuri
edendanud juba kümme aastat
toimunud ja maailma suurimaks
kodanikualgatuseks peetav talgukampaania Teeme Ära. Talgupäevad on jätkuvalt populaarsed ja vajalikud. Ka Lääne-Harju vallas on oodata suuremat
hoogtööd Teeme Ära talgupäeval 5. mail ning vallavalitsuse ja
kaitseväelaste ühistalgutel 19.
mail.
Mis on talgud?
Sõnaga “talgud” on talupojakultuuris tähistatud ühist ettevõtmist, mis nõuab palju tööjõudu
või kiiret ärategemist. Levinuimad talgutööd olid talurahval
kevadine sõnnikuvedu, puulõhkumine ja sügisene rehepeks.
Täna teevad neid töid põllutöömasinad. Nõukogude ajal rakendati talgute ideed ka propagandavankri ette. Aga üldjoontes on
kevadtalgute mõte ikka samaks
jäänud – saada koduküla või
-linn kaunimaks ja ümbrus puhtamaks.
Kogukonnatundest sõltub palju
Külakogukonnas, kus on tugev
meie-tunne, on ühistegevus
lihtsam tekkima. Ilmselt aitab
kogukonnatunne väiksemates
ja ühtehoidvates kohtades ka
korda hoida ning vajadusel midagi ära teha. Suuremates või
mitmest eri kogukonnast koosnevates asulates loodetakse sageli kellegi teise, näiteks omavalitsuse, riigiasutuse või lahkete talguliste peale. Samas leidub just suuremates kohtades
rohkem seda, millele oleks vaja
käed külge lüüa. Sedasi paistab
olevat ka meie vallas. Kõige valusamalt riivavad silma isetekkelised prügilad Paldiskis, Pakri
poolsaarel ja suuremates alevikes. Meie vallas on palju ka ranna- ja suvitusalasid, kuhu jääb
maha hooajalist prügi.
Prügikultuur on küll tasapisi paranenud. Kuid endiselt paneb imestama, et kohalik inimene oma koduümbrusse prügi
poetab. Enamasti on metsa alla
jäetud prügi tekkinud just lähiümbruses. Prügiveo- ja jäätmejaamateenus on tegelikult suhteliselt odav ning seda on tunduvalt lihtsam korraldada kui
salaretke prügiveoks võsa vahele.
Teeme ära kodulehel on Lääne-Harju vallas registreeritud

TULE TALGUTELE!

Teeme Ära talguid on praeguse Lääne-Harju valla territooriumil peetud alates üle-Eestiliste talgute algusest aastal 2008.

koristustalguid üle kolmekümne. Talgutega on üsna ühtlaselt
kaetud kogu piirkond, mõnes
külas on kogukonna aktiivsus
nii suur, et talguplatse on koguni mitu, näiteks Leholas, Laulasmaal, Ohtus, Harju-Ristil.
Koristamine ja korrastamine
Kõige rohkem tehakse korda
teeääri, spordi- ja mänguväljakuid ning külaplatse, koristatakse isetekkelisi prügimägesid.
Kuid koristustööd toimuvad ka
kirikuaedades ja kalmistutel.
Risti kogudus korraldab õpetaja Annika Laatsi sõnul kevadtalgud mitmel nädalavahetusel.
Korrastatakse kiviaed, kalmistu
ja Vaikuse laste varjupaik. Kaseperes tullakse kaasa Eesti Posti
talgupäeva ideega paigaldada
talgupäevaks uued postkastid.
Klooga rahvas keskendub
võitlusele võsaga alevikku läbiva kergtee ääres ning teeservade koristusele Paldiski mnt–
Klooga riigimaanteel. Leholas
korrastatakse lisaks avalikele
platsidele “vana kooli” mälestuskivi ümbrus. Ohtus istutatakse külaplatsi äärde pärnad ja
parandatakse külamaja katus,
lapsed meisterdavad lindudele
pesakaste.
Loomulikult ei lõpe ükski talgupäev korraliku talgusupita.
Olgu see valminud Laulasmaa
talgupäeval peakoka juhendamisel või keedetud Keila jahimeeste katlas nagu Ohtus, on
supisöömine alati talgupäeva
oodatuim sündmus.
Kust king pigistab?
Uues suures vallas on piirkonnad ja probleemid väga erinevad. Heakorda puudutavatest
murekohtadest andsid valla aja-

Vaatamata peenarde vahel voolanud sulaveele reetis aiapidaja Mari
rõõmus naeratus ootust, et kohe-kohe saab näpud mullaseks. Kümne
aastaga on koos abikaasaga 500-ruutmeetrisele maalapile Rummus istutatud ilupuid ja rajatud lillepeenraid. “Mõnus koht, rahulik puhkuseks
Foto: Marje Suharov
ja kodust viie minuti tee,” kostab nobenäpp.

lehele aru piirkondade juhid.
Padise piirkonna juht Leemet
Vaikmaa muretseb kõige rohkem valla teede korrashoiu pärast, mida on piirkonnas ligi 300
kilomeetrit. Kevadise teehooldusega tuleb kiirustada, et kruusateed liialt ära ei kuivaks. Liiklusohutuse tagamiseks on vajalik teeservad võsast lahti hoida
ja väiksemad metsateed hooldada nii, et oleks läbitavad ka
sõiduautoga.
Vasalemma piirkonna juhi
Mart Metsa sõnul ärkavad kevadeti ellu aianduskruntide alad,
kus kortermajade inimesed kasvatavad aiasaadusi ning enamikes on heakorraga probleeme.
Samas toob ta positiivse näitena Rummu asula Aiamaa maaüksuse ja Karbiküla Lemmarus.
Rummu aiapidajad on moodustanud munitsipalitseeritud Aiamaa maaüksusel aiandusühistu
“Rummu Koit”, mis on vahendaja maatükkidel toimetavate
inimeste ja vallavalitsuse vahel.
Koostöös vallavalitsusega on

parandatud tee, rajatud kraavid
ja paigaldatud prügikast. Piirkonnajuht Mart Metsa teatel on
võimalik pärast detailplaneeringu valmimist ja volikogu vastava otsuse vastuvõtmist müüa
otsustuskorras krundid nende
kasutajatele.
Mõned kilomeetrid eemal
Ämari külje all on järgmine rohenäppude Meka, kus vaatepilt
trööstitum, aga elu käib sealgi.
Kõrge võrkaia taga valvab koer,
näha on grillmajad, aiakuurid,
kanaaiad ja suitsuahjud. Aga
aiamaade taga metsa all kõrgub
prügimägi. Ämari aiamaade kasutajatele soovitus piirkonnajuhilt: “Selleks, et seaduslikul alusel maad kasutama hakata –
kaardistage kasutajad ning tulge koos piirkonna keskusesse.
Edasiste tegevuste asjus aitavad juba vastava ala spetsialistid.”
Tänu aktiivsetele kodanikele
on Vasalemma külje all Karbikülas maatükid otsustuskorras
müüdud ainadus-suvilaühingu-
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le Lemmaru, kus tänu lõpule viidud omandiküsimusele on heakord oluliselt paranenud.
Sarnaseid probleeme aiamaade seadustamisega ja sellega seotud heakorraga kohtab
valla kortermajadega asumite
ümbrustes ka mujal ehk siis Paldiskis, Kloogal ning Karjakülas.
Kahju, kui rohenäppude hoolimatuse või passiivsuse tõttu
aiamaade piirkonnad päriselt
ajalukku kaovad ja võsastuvad.
Need on küll mitme aastakümne taguse elustiili tunnistajad,
aga võiksid korrastatult ilmestada kortermajade ümbrust ka
täna.
Keila piirkonna juhi Kuldar
Vassiljevi arvates vajab tähelepanu mererandade heakord, seda eriti Kloogarannas, mis on
paar aastat olnud munitsipaalmaa. Parkla korrastamisel on
oluline teha koostööd eramaa
omanikega.
Klooga kogukonnajuhtide sõnul on valukoht nii kortermajade kui ka eramajade prügimajanduse korraldamatus. Kõikvõimalik äravisatav kraam kempsupotist mööblini asetatakse
konteinerite kõrvale. Eramajade hoovides põletatakse prügilepingute puudumise tõttu liialt
tihti prügi. Häirivad ka lagunenud hooned ning daatšarajooni
korralagedus.
Paldiski heakorraprobleemid
seonduvad keskkonna peaspetsialisti Made Saadve sõnul peamiselt kortermajade territooriumil silma torkava prügiga. Lähtuvalt Paldiski linnas veel kehtivast jäätmehoolduseeskirjast
on ühistutel kohustus oma territooriumilt prügi (sh suurjäätmed) üle anda jäätmevedajale.
Suurim murekoht Pakri pool-

Üleriigiline “Teeme Ära” talgupäev toimub sel aastal 5. mail.
Palume talgust huvitatutel registreerida ennast juba registreeritud talgust osa võtma või
oma piirkonna talgud talguveebi aadressil www.teemeara.ee.
Vald toetab ühiskondlikke registreeritud talguid prügikottidega ja organiseerib kokku lepitud kohtadest prügikonteinerite
äraveo. Prügikotte saavad Teeme Ära registreeritud talgute juhid vallavalitsusest alates 23.
aprillist. Vallavalitsuse poolt
paigaldatud prügikonteinerite
asukohtade infot jagab ja koordineerib valla keskkonna peaspetsialist Made Saadve. Talgujuhtidel võtta temaga ühendust
hiljemalt 3. mail.
Kõigil talgulistel palume talgute
jooksul pöörata tähelepanu enda turvalisusele. Teeäärsete alade korrastajatel soovitame kanda helkurveste.
Talgupäev ei ole mõeldud olmeprügist vabanemiseks erakinnistutelt. Selle viimine talgutel kokku kogutud prügi asukohtadesse on keelatud! Kes
talgute raames midagi muud
peale prügikoristuse teha soovib, siis näiteks Päästeamet kutsub üles rajama veekogude
juurde turvaaedu ja kodukaevudele kaasi. Võib ette võtta ka
kaanetamata ohtlike kaevude
ohutuks muutmise.
Teeme ära!
TÄIENDAV INFO
MADE SAADVE, VALLAVALITSUSE KESKKONNA
PEASPETSIALIST, TEL
5919 9774, MADE.SAADVE@
LAANEHARJU.EE

saarel ja veel mitmel pool mujalgi on prügi viimine metsa alla. Mets ei ole jäätmejaam, viige prügi konteinerisse!
Vallavalitsuse hoogtööpäev
Lääne-Harju vallavalitsusel on
soov uut valda eriti puhtalt lehelt alustada. Nimelt korraldatakse 19. mail vallavalitsuse
eestvõttel veel teinegi maikuu
talgupäev, kus osaleb peale vallamaja seltskonna ligi 200 kaitseväelast.
Piirkonnajuhtidega koostöös
on talgupäeva tegemised täpsustamisel, kuid eelinfo kohaselt koristatakse metsaaluseid,
mereranda ja lammutatakse
ohtlikke ehitisi.
Mõnel pool seatakse korda
suvehooajaks vajalikke rajatisi
nagu liivakastid, spordiplatsid
jm. Igal juhul tulevad tegusad ja
tööderohked talgupäevad. |
Marje Suharov, Egle Kaur,
ajaleht@laaneharju.ee
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Vald sai vapi ja lipu
~ Koos värskelt vastu võetud Lääne-Harju valla põhimäärusega
sai vald ka vapi ja lipu. Vastavalt põhimäärusele on Lääne-Harju
valla vapp sinise ja rohelisega kaldjaotatud vapikilp. Sellel paikneb
hõbedane tõusev lainelõikes riba, millest ülemisel väljal on hõbedane pügalrist ning alumisel väljal hõbedane kolmeharuline okaspuutaim. Sinine värv viitab merele ning roheline valla loodusaladele. Hõbedane kaldlainetus märgib valla asukohta paepealsel looderannikul. Pügalrist on suunanäitaja ning õnne- ja kaitsemärk.
Okaspuutaim osutab valla metsarikkusele. Lääne-Harju valla lipp
on laiformaadis vapilipp, millel on vapiga sarnane kujundus.
Küsija suu pihta ei lööda
Vallale sümboolikat otsides koguti esmalt elanike ideid. Valdavalt
eelistati ühendvalla sümbolitena varasemate valdade vappidelt
tuttavaid kujundeid. Seejärel koostas vallavalitsus valla vapi ja lipu väljatöötamiseks lähteülesande ning tellis valiku kavandeid elukutselistelt kujundajatelt. Kui sümboolika kujundajatega oli tellimuseks käed juba löödud, saabus vallamaja postkasti e-kiri, milles
küsiti võimalust osaleda vabatahtlikuna kavandite väljatöötamises. Vallavalitsusel polnud selle plaani vastu midagi.
Küsija oli hiljuti Laulasmaale elama asunud Jarmo Jaaku. Toredal kombel osutuski just tema esitatud kavanditest üks lõpuks valituks.
Kõiki kavandeid hindas vallavalitsuse moodustatud 16-liikmeline komisjon. Seitse kavandit saadeti Riigikantseleisse, kus hinnati nende vastavust heraldikanõuetele. Lõppvalikusse pääses kaks
tööd – “Oksake ja pügalrist” (autor Käesalu küla elanik Piret Niinepuu Kiik) ning “Loodekallas” (autor Jarmo Jaaku).
Seega tasub alati püüda oma mõte teoks teha. Pärisime julget
pealehakkamist näidanud noorelt autorilt aru tema enda ning kavandite kohta.
Varasemate omavalitsuste tunnused
Mõte vapi kavandeid kujundada
tekkis trükikojas töötaval Jarmol
pärast valla ajalehes nähtud
üleskutset elanikele pakkuda uue
valla sümboliteks ideid. Vabal
ajal meeldib Jarmole tegeleda
kujundamise ja fotograafiaga
ning perega aega veeta. Nüüd
tekkis võimalus panna end proovile millegi uuega. Varasemalt
polnud Jarmo ühtegi vappi kujundanud, kuna see valdkond
tundus üsna spetsiifiline ja kindlate nõuetega. Lisaks peab piirkonda tundma või ühtteist sellest teadma, leiab vapi autor. “Üht-teist
muidugi tean Lääne-Harju valla vaatamisväärsuste kohta, aga üldiselt võib vist pigem öelda, et väga tuttav ma piirkonnaga veel ei
ole”, tunnistab alates 2016. a Laulasmaal elav Jarmo.
Tema esimene mõte oli, et uuel vapil võiks olla kujutatud varasemate valdade tunnuseid. Endiste vappidega tutvudes hakkas tunduma, et okaspuutaim Vasalemma ja Padise valla sümboolikast,
Keila valla kaheksakand ning Paldiski vapi lainetus on kõik kujundid, mis töötavad nii omaette kui iseloomustavad koos hästi ka
suuremat piirkonda. Nii tuligi autoril mõte neid tunnuseid uuel vapil ära kasutada. Kavandi “Loodekallas” kahest eri värvi (sinine-roheline versus sinine-punane) variandist eelistas rahvas ülekaalukalt esimest.
Aitäh Jarmole ja kõigile teistele, kes osalesid ettepanekute, arvamuste, märkuste ning kavanditega valla sümboolika väljatöötamisel.

AVATUD
USTE
PÄEV

Kuidas sünnivad otsused?
Mida teeb ehitusspetsialist?
Mis asi on amphora?
Mida teeb raamatupidaja?
Kuidas juhitakse valda?

Lääne-Harju
vallavalitsuses
24. mail kell 15–19.
Igal täistunnil vallavanema infotund ja
ekskursioonid vallavalitsuse ruumidesse.
Tule ja saad teada, kuidas vallavalitsus töötab!
Lisainfo egle.kaur@laaneharju.ee
Tel 679 0600
Rae 38, 2. korrus, Paldiski, Lääne-Harju vald

Lääne-Harju vallas võeti
vastu põhimäärus
~ Vallavolikogu märtsiistung
peeti 27. märtsil Paldiskis. Volikogu kogunes Paldiskisse ka 16.
aprillil, et vastu võtta Lääne-Harju valla põhimäärus.
Volikogu olulisemad otsused
• Algatada Paldiski Linnahoolduse OÜ, OÜ Padise Soojus,
Vasalemma Infra OÜ ja AS-i Lahevesi ühinemine, ühendades
100% vallale kuuluvad äriühingud üheks äriühinguks AS Lahevesi (reg. kood 11492271)
asukohaga Lääne-Harju vald.
Osaühingute juhatused koostavad ühinemislepingu projekti ja
taotlevad äriühingute nõukogult
või osanikult (Lääne-Harju Vallavalitsus) heakskiitu ühinemise põhitingimustele. Ühingutes
teostatakse finantsmajandusanalüüs.
• Korraldada 31. augustiks
2018 ümber Padise Valla Lasteaia ja Risti Põhikooli tegevus.
Padise Valla Lasteaia Harju-Risti majas tegutsevad kaks lasteaiarühma liidetakse Risti Põhikooliga. Selle tulemusena saab
kooli tegutsemisvormiks koolieelne lasteasutus ja põhikool.
Nimetada Risti Põhikool ümber
Risti Kooliks ja Padise Valla Lasteaed Padise Lasteaiaks.
• Lõpetada Laulasmaa Kooli
Klooga koolimajas I ja II kooliastmes venekeelne õpe 31. augustist 2018. Lääne-Harju Vallavalitsusel läbi viia kooli tegevuse ümberkorraldamiseks vajalikud tegevused. Tagada Klooga kooli vene õppekeelse osa
õpilastele võimalus jätkata
õpinguid muus koolis.
• Nimetada Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatav asutus Vasalemma Valla Huvikeskus (reg.
kood 75002057) alates 1. aprill
2018 ümber Vasalemma Huvikeskuseks.
• Osaleda Päästeameti projektis “Kodud tuleohutuks”. Projekt hõlmab üle Eesti 500 kodu.
Lääne-Harju vallas on Päästeamet teinud ettekirjutusi 12
leibkonna probleemsele kodule. Välja valitakse viis leibkonda: Vasalemmast kaks ja teiste
endiste omavalitsuste piirkonnast igast üks. Päästeamet toetab projekti 16561 euroga, millele vallavalitsus lisab pool summat.
• Määrata väikesaarte komisjoni Lääne-Harju valla koosseisus oleva Väike-Pakri saare elanike huve esindavaks ühinguks
MTÜ Pakri Saarte Kogukond
(reg. kood 80256452, juhatuse
liige Jana Stahl).
• Omandada OÜ Forward Büroo pankrotihaldurilt registriossa nr 13719902 (katastritunnus
86801:001:0357) kantud kinnisasi Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Kooli tn 5 hinnaga
1000 eurot. Kinnistul paiknevad
endise koolimaja ohtlikud varemed, mis on vaja avalikku huvi

silmas pidades likvideerida.
• Võtta vastu Lohusalu küla
osaline teemaplaneering ja korraldada selle avalik väljapanek
16.04–15.05 Laulasmaa kooli
raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla, Kloogaranna tee 20
ja Lääne-Harju Vallavalitsuses
Paldiskis, Rae 38.
• Tunnistada edukaks hanke
pakkuja MTÜ Paldiski Ettevõtjate Liit terviseteenuste osutamise pakkumus hinnaga 6000
eurot kuus (leping 60 kuuks).
Teenuse ostutamisega luuakse
piirkonna inimestele võimalused tervise edendamiseks Paldiskis Rae tn 38, kus valla elanikele on soodustingimustel avatud saun ja spordiklubi.
• Anda vallavalitsusele luba
projekti “Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks
külastuskeskuseks” riigihangete läbiviimiseks. Projekti raames
renoveeritakse külastuskeskuseks kloostri kõrval olev Padise
mõisa valitsejamaja; Padise
klooster saab avatäited, põrandad ja elektrivarustuse.
• Lubada vallavalitsusel
kontsessiooni andmise korras
viia läbi Laulasmaa kooli juurdeehituse ehitustööde riigihange. Klassiruumide ja raamatu-

koguploki ehituse kontsessioonilepingu tähtaeg on 20 aastat,
spordikompleksi ehituse lepingu tähtaeg 40 aastat. Kontsessionäär võtab endale kogu äririski, teostab lepingu perioodil
jooksvaid ja kapitaalremonte
ning majandab spordihoonet
ning sellega seonduvaid tegevusi.
• Kehtestada Lääne-Harju
valla põhimäärus, millega sätestatakse vallavolikogu esimehe
ja aseesimehe valimise ning komisjonide moodustamise ja tegevuse kord; vallavalitsuse
moodustamise ja tegevuse kord
ning pädevus; vallavanema valimise kord; valla sümbolid ja
nende kasutamise kord; valla
ametiasutuste moodustamise
kord; valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted;
valla õigusaktide vastuvõtmise,
avalikustamise ja jõustumise
täpsem kord.
• Lubada vallavalitsusel läbi
viia riigihange “Moodulmaja
rent Klooga lasteaiale” ja sõlmida rendileping neljaks aastaks.
Otsusega pikendatakse olemasoleva moodulmaja rendilepingut.

TEAVE
VALLAVALITSUS OTSUSTAS:
• 28. märtsi otsusega kinnitas
vallavalitsus lasteaedade 2018.
aasta suvepuhkused.
• 2.–31. juuli on suletud Laulasmaa kooli Klooga koolimaja lasteaed, Laulasmaa kooli lasteaed
ja lasteaed Tareke, Laulasmaa
kooli Lehola koolimaja lasteaed
ja Karjaküla lasteaiarühm, Padise valla lasteaed, Rummu lasteaed Lepatriinu, Vasalemma lasteaed Sajajalgne.
• 1. juuni–13. juuli on suletud
Paldiski lasteaed Sipsik.
• 16. juuli–24. august on suletud
Paldiski lasteaed Naerulind.
Puhkusteaegsed valverühmad
töötavad alljärgnevalt:
• 2.–13. juuli Paldiski lasteaed
Naerulind,
• 16.–31. juuli Paldiski lasteaed
Sipsik.

• Lubada vallavalitsusel läbi
viia avatud hankemenetlusena
riigihange “Moodulmaja rent
koos väljaostuõigusega Laulasmaa Koolile” ja sõlmida rendileping neljaks aastaks. Otsusega leevendatakse kooli juurdeehituse valmimiseni õpilaste
arvu kasvust tingitud ruumipuudust. | Marje Suharov, ajaleht@laaneharju.ee

Volikogu istungid peeti Paldiskis.

Volikogu esimees Külli Tammur õnnitles kuu sünnipäevalast Kadri Kurmi.

Fotod: Marje Suharov

Lääne-Harju Valla Lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee. Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee.
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Tervisenädal
Klooga
koolimajas
~ Südame-veresoonkonna haiguste ennetustöö raames toimus 25 aastat tagasi esimene
südamenädal. Nüüdseks on südamenädalast välja kasvanud
südamekuu. Arillis peetava südamekuu eesmärk on tutvustada südamehaiguste riskifaktoreid ja nendega toimetulekut.
Laulasmaa Kooli Klooga koolimajas korraldasime 2.–6. aprillini ennetustööks tervisenädala. Meie tervisenädala eesmärk
oli suunata lapsi aktiivselt liikuma ja sellest ka rõõmu tundma.
Õpilastel oli võimalus tutvuda nädala jooksul vanade keksumängudega: kummikeks ja
hüppekeks “Päikeseratas”. Mängiti ka täpsusviskamist, pallimänge ja muid huvitavaid tähelepanu ja kiirust nõudvaid mänge.
Teisipäeval käisid õpilased
kõik koos Paldiski ujulas end karastamas ja ujumisoskusi lihvimas.
Tervislikust toitumisest oli
meil loeng õpilastele sügisel
ning nüüd said lapsed kontrollida oma varasemaid teadmisi ja
koostada toidupüramiidi nii, et
süda selle üle rõõmustaks.
Tervisenädala lõpus sai ka
personal pai oma südamele ja
vaimule Al Mare Bowlingurajal.
Sportlike vahetundidega jätkame õppeaasta lõpuni ja kindlasti ka uuel õppeaastal. Nüüd
on lastel võimalus viibida vahetundide ajal ka õues. Loodame,
et sportlikud tegemised ning
hoolitsus tervise eest saab õpilastele harjumuspäraseks kogu
eluks. Suur tänu õpetajatele, et
tervisenädal sai teoks. | Erika
Elissaar, Klooga kooli huvijuht,
Külli Veerme, Klooga kooli õppe-

Laulasmaal toimus
laululaps 2018
~ 10. aprillil 2018 toimus Laulasmaa koolimajas esmakordselt Lääne-Harju laululapse
konkurss. Ülevallalisele võistlusele eelnesid konkursid valla
koolides ja lasteaedades.
Lõppvoorus osales 42 noort
laulutalenti, keda hindas žürii

koosseisus Katrin Karisma-Krumm, Marge-Elin Roose
ja Peep Raun. Finalistidest kaks
edukamat igast vanuserühmast
saavad võimaluse osaleda konkursi maakondlikus finaalis
“Harjumaa Laululaps 2018”, mis
leiab aset 20.–21. aprillil Kose

7–9-aastaste parimad Viktoria Prudnichenkova (vasakul) ja Marianne
Madalvee.

10–12-aastaste vanuserühma esikolmik.

5–6-aastased
1. koht – Thor Musting (Lohusalu), juhendaja Marion Untera
2. koht – Edvard Kadanik
(Paldiski), juhendaja Helme
Uutma
3. koht – Kristina Viksi (Lohusalu), juhendaja Piret Arikainen

10–12-aastased
1. koht – Uku Orgse (Paldiski), juhendaja Lauri Orgse
2. koht – Anette Marie Põldsalu (Vasalemma), juhendaja
Helen Hiie
4. koht – Grete Pall (Keelva),
juhendaja Sille Ojastu

5–6-aastaste võitjatele ulatab auhinna Paldiski Huvikeskuse juhataja
Viktoria Visbek.

Vasalemma kunstide kooli õpilased Margarita ja Delisa.
Foto Olga Savkina

Vanima vanuserühma esikolmik.

~ Vasalemma Kunstide Kool
osales üle pikka aja taas kord
vabariiklikul Loode-Eesti regiooni klaverikonkursil 7. aprillil Saku Muusikakoolis. Nooremas vanuseklassis esindasid
meid 2. klassi õpilased Margarita Kaduškina ja Delisa Kaljapulk
(õpetaja Olga Savkina), kel läks
Sakus väga edukalt. Margarita
Kaduškina saavutas teise koha
ja Delisa Kaljapulk pälvis diplomi kogu kava ühtlaselt hea esituse eest. | Tiia Soosalu, direktriss

Tulemused
3–4-aastased
1. koht – Katarina Suviste
(Lehola), juhendaja Malle Klamp
2. koht – Mia Marta Mäemurd
(Klooga), juhendaja Viktoria
Grahv
3. koht – Heleene Angerjas
(Paldiski), juhendaja Helme
Uutma

7–9-aastased
1. koht – Viktoria Prudnichenkova (Paldiski), juhendaja Svetlana Veselova
2. koht – Marianne Madalvee
(Keila-Joa), juhendaja Piret Arikainen
3. koht – Kirta Mia Kötsi
(Laulasmaa), juhendaja Piret
Arikainen

alajuhataja

Vasalemma
Kunstide Kool
saavutas edu

Kultuurikeskuses. Soovime lastele edu!

Fotod: Gethe Kooli

13–15-aastased
1. koht – Amelii Randmäe
(Tuulna), juhendaja Sille Ojastu
2. koht – Maria Uusberg (Paldiski), juhendaja Margus Minn
3. koht – Helena Kallas (Laulasmaa), juhendaja Sille Ojastu
16–19-aastased
1. koht – Birgit Tomson (Paldiski), juhendaja Margus Minn
2. koht – Maria Luiza Karhu
(Paldiski), juhendaja Margus
Minn
3. koht – Kerli-Karita Nugis
(Vihterpalu), juhendaja Maria
Rohtaas

Salajase linna lood Adamsoni muuseumis
~ 1. mail kell 14.30 avab fotograaf Annela Samuel Amandus
Adamsoni Ateljeemuuseumi
kõrvalhoones enda teise isikunäituse “Salajase linna lood”.
Näitus kajastab autori nägemust
Paldiski linnast. Kui algselt pildistas fotograaf Paldiskit linna
minevikust lähtuvalt suletud
linnaruumina, siis üha enam
elanikega kontakti saavutades
tema vaatenurk muutus ja salajase linna mõte sai kihte juurde.
Kõik on avamisele oodatud!
| Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum

Padise naiskäsipallurid on kahekordsed Eesti meistrid ning võitsid süFoto: Sergei Issajev
gisel ka Eesti karika.

Padise käsipallinaiskond
võitis Eesti meistritiitli!
~ Eesti naiste käsipalli meistritiitli võitis Reval-Sport/Padise
võistkond. Finaalseeria võitja
selgitati välja kahe mängu kokkuvõttes. Esimene toimus 8. aprilli õhtul Kehra spordihoones,
kus üles-alla käinud mängus sai
Reval-Sport/Padise neljaväravalise võidu. Edu oli väike ja kogu tulemus tuli otsustada viimases mängus. Ka 11. aprilli
mäng algas meile edukalt: läksime 5:1 juhtima, kuid siis sai
närvipinge võitu ja tegime kohati väga rumalaid otsuseid.
Õnneks eksisid ka vastsed. Mängu saatuse otsustasid väravavahid, kes tegid mängus palju ilusaid tõrjeid. Eriti tubli oli Padise väravavaht Linda Veski ja seda just lõpuminutitel. Lõpusireeni kõlades seisid tablool vii-

ginumbrid 26:26, mis andis teist
aastat järjest meistritiitli meie
võistkonnale.
Võistkonna resultatiivsemad
mängijad olid Maarja Põldver,
Marie Urvik ja Kim Ly Hoang
seitseme väravaga. Meistrisarja
parimaks mängijaks valiti Maarja Põldver.
Võistkonda toetasid Lääne-Harju vald, spordiklubi Reval-Sport, M.V.Wool AS, Swed
Ehitus OÜ, Superservice. | Siiri
Uusküla, Padise võistkonna treener,
Risti põhikooli õpetaja ning huvijuht

Lääne-Harju vallavalitsus tegi 17. aprilli istungil otsuse premeerida Padise käsipallinaiskonda sportlikke saavutuste eest
2500 euroga. Palju õnne võidukale naiskonnale ja juhendajale!

Sinilillemärgiga anname au
~ Sinililli on palju mitte ainult
metsa all, vaid üle Eesti kannavad paljud rinnas sinilillemärki
– veteranide toetussümbolit.
Märki saab 30. aprillini soetada
kõikjal üle Eesti. Juba viiendat
korda toimuv sinilillekampaania kutsub tunnustama ja toetama Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning nende lähedasi. Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu ja naiskodukaitsjate
koostöös läbiviidava kampaaniaga kogutakse raha nende
toetuseks ja tervise edenduseks
laiemalt.
Ligi 2800 meest ja naist on
käinud välismissioonil ja seisnud Eesti julgeoleku eest.
Sinilillekampaania avapäeva
sinilillejooks 5. aprillil Tapal juhatas sisse veteranikuu. See kulmineerus veteranipäeval, 23. aprillil kontserdiga Veteranirock
Tallinnas Vabaduse väljakul.
Kampaania toetuseks palume annetada sinilillemärgi eest

vähemalt 2 eurot; silikoonist
käepaela “Anname au!” eest vähemalt 2 eurot; punutud käepaela “Anname au!” eest 5 eurot. Peale Naiskodukaitse vabatahtlike müüvad meeneid ka
mitmed kaubandus- ja teenindusettevõtted. Märke saab soetada ka kodulehelt www.annameau.ee ja kõigil veteranipäeva
üritustel.
Tänavu kevadel aitab sinilillesümboolika müügist kogutav
tulu lisaks veteranide toetamisele rajada Tapa linnas välitrenažööride ala, soetada Tartu
Ülikooli Kliinikumile ja Rakvere Haiglale taastusravi seadmeid
ning toetada MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise
edendamisel.
Paldiski naiskodukaitse jaoskond tutvustas 5. aprilil sinilillekampaaniat Lääne-Harju vallavalitsuses ning Paldiski Gümnaasiumis. | Käti Teär, Paldiski
naiskodukaitse jaoskond

FOTOLUGU

Foto näituselt “Salajase linna lood”.

Foto: Annela Samuel

Vasalemma lasteaias Sajajalgne toimus 29. märtsil kevadepühade töötuba. Lapsed värvisid mune, meisterdasid korvikesi jääkmaterjalidest
| Tekst ja fotod: Tiiu Aasrand
ja tegid kaardikesi pühadeks.
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Ettevõtjad tutvusid Paldiski
Ettevõtjate Liiduga
Padise põhikool
õpilaste silmade
läbi
~ Padise Põhikool on väike armas kool looduskaunis kohas
Lääne-Harju vallas. Kooli ümbritsevad vaigulõhnaline männimets, vaikus ja rahu. Üheksanda klassi noormees Argo tunnistab, et kohaliku looduse ilu ja
võlu imetledes on kooli isegi hilinetud. Meie kooli üldine õhkkond on väga meeldiv, sest õpilased ja õpetajad on omavahel
tuttavad, sõbralikud ja tegusad.
Igal aastal toimub projektipäev
eri teemadel kõigi õpilaste ja
õpetajate osavõtul. Eelmisel
aastal oli teemaks “Luule puudutus”, mille raames valmisid
toredad luulekavad kodust, Eestimaast, Juhan Viidingust ja
Hando Runnelist. Sellel kevadel
tegeletakse tehnoloogia, kunsti ja käsitööga.
Seitsmenda klassi õpilaste
arvates on kõige ägedamad olnud sõpruskohtumised Soome
kooliga nii Soomes kui Padisel.
Meeldejäävaks mälestuseks on
see, kui koolile tulid ühel toredal volbriööl külla Mõniste kooli õpilased Lõuna-Eestist, kellega oli vahva nõidu taga ajada.
Kuuenda klassi poiss Kert meenutab: “Mulle on meeldinud
vahvad suusaväljasõidud Kuutsemäele”. Silmaringi on avardanud muuseumitunnid nii Tallinnas, Tartus kui Haapsalus.
Kuna meie kool asub ajalooliselt tähtsas paigas, siis on alati
tähistatud jüriööd jooksu ja suure lõkketulega.
Kaheksanda klassi õpilase
Kristjani arvates on Padise kool
avatud kõigile soovijatele, kes
tahavad siin õppida, sest uustulnukaid võetakse siin vastu
rõõmuga ja aidatakse kohaneda
väikeses maakoolis. Üheksanda
klassi noormees Joosep meenutab: “Kui Padisele tulin, siis kutsuti mind juba esimese koolipäeva õhtul jalkat mängima ja
mind võeti üsna rutttu omaks.
Eriti tänulik olen, et olen esinenud näidendites ja mind on
usaldatud koolipidudel teadustajana – see kõik on andnud
mulle julguse esineda ja tegeleda loominguliste asjadega”.
Seitsmenda klassi tütarlaps
Melissa unistab sellest, et saaks
õpinguid jätkata Padisel ka pärast põhikooli lõppu, sest hea
oleks õppida kodukohas.
Järgmisel sügisel on kooli
335. aastapäev. Tähistamisele
ootame vilistlasi, lapsevanemaid
ja külalisi. Padisel on tarkust
saanud paljude õpilaste emadisad, õed-vennad, mõnel kogu
suguselts.
26. mail kell 10 on Padise Põhikoolis avatud uste päev, kus
saab oma silmaga näha, missugused on siin võimalused õppimiseks ja huvitegevuseks. | Padise põhikooli õpilased

Pärimuskultuuriõpe on Laulasmaa koolis tähtsal kohal.

Foto: Gethe Kooli

Folgiõppe konverents
Laulasmaa koolis
~ 5. aprillil toimus Laulasmaa
Kooli aulas juba 3. pärimuskultuuri konverents. Tähelepanu
all oli folklooriringide töö eelkooliealiste lastega. Huvilisi oli
Eesti eri paikadest ning ettekanded eriilmelised ja põhjalikud.
Konverentsi sisse juhatanud
Ene Lukka-Jegikjan rõhutas lastevanematelt lastele edasi antava perepärimuse olulisust.
Lapsevanema kohus on välja
öelda kuuluvus, sest ka see on
osa perepärimusest ning laps
tunneb end selles ära, annab
talle kindlustunde. Kindlustunne ja tasakaal on tänapäeva
maailmas tähtsal kohal. Küsimused “kes ma olen?” ja “kus-

kohast pärinen?” saavad vastused kodust.
Tallinna Rännaku lasteaia
muusikaõpetaja Marika Moks
tutvustas oma folklooriringi tegemisi. Tema kogemusel muutub pärimuskultuur lapsele
omasemaks, kui sellega tutvuks
laps peale folklooriringi ka iga
päev harilikus rühmakeskkonnas koos õpetajaga.
Mari Tammar tutvustas näidete varal, kuidas integreerida
lapse loovust ja loomingulisust
pärimuskultuuriga. Annika
Mändmaa tutvustas erinevaid
pille: luuvile, roopill, pajuviled,
parmupill, savist viled, luuvurr,
tuulevurr, kõlapulgad, pikk vile,

kannel, trumm jt. Enamiku nendest on ta ise meisterdanud.
Terje Puistaja tutvustas oma
tegemisi Eesti Rahvapärimuse
Kooliga. Ettekanne andis läbilõike 22 aastasest töökogemusest. Helle Suurlaht tegi põhjaliku ülevaate kandle ajaloost, levikust ning kasutamisest tänapäeval. Piret Arikainen tutvustas Laulasmaa lasteaia folklooriringi tööd ning folklooriringi,
kus on vanemad koos lastega.
Kõige lõpus esitasid tema juhendamisel lapsed regilaulu
saatel “Loomisloo”. Järgmise
konverentsi teema on olemas.
Kohtumiseni 2020. aastal! | Ülle
Krabo, lasteaia õppealajuhataja

Laulasmaa noored kohtusid narvakatega
~ Märtsi keskel toimus Lääne-Virumaal Vinnis noortekohtumine “Terves kehas terve
vaim”, kuhu tulid kokku Laulasmaa Kooli ja Narva Kesklinna
Gümnaasiumi noored koos juhendajatega. Noortekohtumist
rahastati Hasartmängumaksu
Nõukogu vahenditest Haridusja Teadusministeeriumi, Eesti
Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel.
Projekti eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust tervislikest eluviisidest ning suunata neid oma
tervist ja harjumusi jälgima.
Esimene kohtumise päev kulus harjumiseks, tutvumiseks
ning üheskoos reeglite seadmiseks. Teise päeva teema oli mee-

dia ja vaimne tervis. Noored olid
ette valmistanud esitlused meediast ja selle mõjust inimestele,
selgitati ka erinevaid vaimset
tervist mõjutavaid tegureid.
Edasi oli peateemaks liikumine.
Tegime jalutuskäigu Vinni kergliiklusteel ning külastasime
Lontova Seiklusparki, kus oli
võimalik ennast nii füüsiliselt
kui ka vaimselt proovile panna.
Neljas päev oli suunatud tervislikule toitumisele. Korraldati
esitlusi, viktoriini ja rühmatöid.
Päeva teises pooles külastati
Vinni spordikompleksi, kus veedeti koos sportlikult aega üheskoos pallimänge mängides ja
jõusaaliga tutvudes. Viimase
täispika päeva teema oli ajajuh-

timine. Õpiti seadma endale
eesmärke ning looma oma nädalaplaani. Õhtu lõpetas humoorikas Playbox.
Peale teemakohaste tegevuste olid projekti osadeks ka igahommikused virgutused, söögivalmistamine ja koristamine,
kultuuriõhtu, eneseanalüüs ning
tagasiside andmine läbi avaliku
Facebooki grupi.
Kohtumine andis noortele
palju kogemusi, teadmisi ning
julgustas uusi asju proovima.
Keelebarjäär ei takistanud kuidagi uusi tutvusi. Nalja ja rõõmu jagus pikkadeks õhtutundideks. | Diane Palev, Betti Nora
Raasman, Laulasmaa kooli 8. klas-

~ 3. aprillil kogunes hulk ettevõtjaid endisest Keila, Padise ja
Vasalemma vallast tutvuma Paldiski Ettevõtjate Liidu (PEL) tegemistega. Liitu juhib alates selle aasta algusest Ester Tuiksoo.
Organisatsioon asutati 2010. a
eesmärgiga arendada kohalikku
ettevõtlust ning sotsiaalkeskkonda. See eesmärk püsib tänaseni.
Kohtumisel arutati PELi võimalikku laienemist Lääne-Harju ettevõtjaid ühendavaks organisatsiooniks ning selle kasu
piirkonna ettevõtlusele ning
laiemalt omavalitsusele. Arvamusi kõlas mitmesuguseid. Varasemalt PELi igapäevatööd juhtinud Jaanus Saat tõi näite ettevõtjate ja Paldiski linna varasemast koostööst. Kui linnal oli
probleeme korrakaitses, nägid
selles puudujääke ka ettevõtjad
ning löödi ühiselt käed turvafirmaga G4S, kes hakkas linnas
süstemaatiliselt korda pidama.
Omavalitsuse ja ettevõtjate
koostööks on mitmeid võimalusi. Võib eeldada, et ettevõtjate
ideed ja soovid on vallaski rohkem märgatavad, kui ettevõtjad

on koondunud katusorganisatsiooni, leiab Jaanus Saat. PELi
liikmeid on pidevalt olnud 15–
16.
Mõned Paldiskis tegevuse lõpetanud on lahkunud, mõned
uued alustajad liitunud. Üheks
PELi liikmeks on ka omavalitsus.
PELi juhatuse liige Nikolai
Pitšugov tutvustas seminare,
koolitusi, liikmete kokkusaamisi ning väljasõite, mis samuti liidu töö hulka kuuluvad. Paldiski
tulevikust ja eesmärkidest aastaks 2030 kõneles Team Paldiski eestvedaja Peep Siitam. Ambitsioonikate plaanide hulka
kuulub investorite leidmine,
mitme tuhande töökoha loomine, piirkonna konkurentsieeliste töölepanek, innovaatliste
ideede rakendamine ja palju
muud. Team Paldiskiga on teatavasti liitunud ka Lääne-Harju
vald.
Ester Tuiksoo kutsus kohale
tulnud ettevõtjaid koos PELi
liikmetega kohtuma peaminister Jüri Ratasega ning 30. mail
Paldiskis toimuvale majanduskoverentsile. | LHVL

Risti õpetaja Annika Laats
pälvis Koosmeele auhinna
~ 19. aprillil andis Avatud Eesti Fond üle 21. Koosmeele auhinna, mille laureaat on Harju-Risti kirikuõpetaja Annika
Laats.
Fond tunnustab Laatsi tema
vankumatu soovi eest otsida positiivset ühisosa ka siis, kui
väärtuskonfliktid tunduvad ületamatutena.
“Ajal, mil suur osa ühiskonnast on häälekalt vastanduv, vajame enda ümber korraga nii tasakaalukust kui kodanikujulgust,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. “Annika Laatsi sõnavõttudes jäävad
alati kõlama üldinimlikud väärtused ning soov leida rahulik

üksteisemõistmine ka teravana
näivate vastuolude lahendamisel.”
“Tahame tänada Annika
Laatsi tema töö eest Tallinna
Lastehaigla hingehoidjana, vähemusi ja võrdseid õigusi kaasava mõtteviisi kaitsmise eest
kirikuringkondades ning kogukondliku tegevuse eest Harju-Ristil,” lisas Hellam.
1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga tänab Avatud
Eesti Fond oma igakevadisel
sünnipäeval neid inimesi, vabaühendusi ja organisatsioone, kes
on aidanud kaasa Eesti avatusele ja vabakonna tugevnemisele.
| LHVL

si õpilased

Tibude koorumise lugu Padisel
~ Aastal 2016 kinkis üks lapsevanem Padise lasteaiamajale inkubaatori. Väike haudejaam mahutab korraga kolm muna. Sel
kevadel otsustas Põrnikate rühma õpetaja Reet koos lastega tibude koorumist katsetada. Lasteaia direktor Airi tõi kolm eri
värvi muna: valge, pruuni ja rohelise. Inkubaator pandi tööle
16. märtsil ning 5. aprillil koorus kaks pisikest tibu.
Lapsed kontrollisid iga päev,
kas masin ikka on mune keeranud. Kõik olid huviga asja juures. Selline tegevus näitas lastele, kuidas koorub munast tibupoeg ja kasvatas teadlikkust
ja vastutust elusolendi eest hoolitsemisel. Ka koostööoskus pa-

Padise lasteaias koorus haudejaamas tibu.

ni lastel silmad särama.
Nüüd saadab rühma tegevusi tibude rõõmus säutsumine
ning lastel jätkub askeldamist
tibupuuri juures. Kui sulepallid

Foto: erakogu

suuremaks kasvavad, reisivad
nad talu kanalasse ning lastel
jääb võimalus käia neid seal
vaatamas. | Aivi Eilart, lasteaia õppejuht

Annika Laats 2016.aasta võidupühal Risti kirikuaias.

Foto: Allar Viivik
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Simmaniõhtud Vasalemmas
~ Simmanid on Vasalemma
seltsimajas tõeliselt hoogsad
tantsuõhtud, kuhu alati oodatakse kohalikku rahvast ning
sõpru kaugemalt. Kuna traditsiooni algatajaks ja eestvedajaks
on kohalik naisrahvatntsurühm
Lepalind, siis ei ole raske arvata, miks kõvem tantsimine toimub just kadriajal ja paastumaarjapäeva paiku. Eesti rahvatraditsioonis annab kadripäev
naistele loa lõpetada õuetoimetused ning asuda tubaste tegemiste juurde. Paastumaarjapäev
aga on pöördepunkt, mil
kauaoodatud kevad naised taas
õuele päästab. Just neid rahvakalendri tähtpäevi on läbi aegade pühitsetud rohke tantsu ja
naljaga, nii teeme ka Vasalemmas.
23. märtsil said vana seltsimaja paljunäinud tantsupõrandal kokku tantsurühma Kevade
tantsijad Pärnumaalt, Haspel ja
Tantsupisik Turbast, segarühmad Kiili Keerulised ja Laagri
Leegid, noorterühmad Harju- ja
Pärnumaalt ning rohkelt oma
valla tantsusõpru. Tantsijate vä-

Konverentsist osavõtvad lääneharjukad.

Loodusturismi edendajad
vaagisid ala väljakutsed

Paastumaarjapäeva simman Vasalemmas.

simatud jalad hoidis õiges rütmis ansambel Kuningunde, kes
ei jäänud hätta ühegi tantsulooga, olgu selleks padespann, aissa, reilender, polka või mõni
soovilugu.
Vasalemma simmanitel on
koos kõik põlvkonnad – vanu

Foto: Anu Kaljumae

seltskondlikke tantse ja laulumänge naudivad vanaemad-vanaisad koos kõige pisematega.
Simmanitraditsioonil on vanust juba seitse aastat. Varasemalt on aidanud pidu rõõmsaks
teha Lõõtsavägilased, Lauri Õunapuu, Lüü-Türr, Kuusalu Pasu-

nakoor, Söepõletajad ja ikka pidulised ise.
Samas simmanivaimus jätkame – Kadriajal tantsime jälle!
Kui me ise omi traditsioone hinges ei hoia, kes seda peaks siis
tegema? | Mari Tomp, valla kultuurispetsialist

Tegus ja nooruslik Vasalemma Aedlinna selts
~ Tänase Vasalemma Aedlinna
Seltsi ajalugu ulatub 90 aasta
taha, kui 26. novembril 1926. a
asutati ärksamate suvitajate ja
Vasalemma kohalike eestvedamisel Vasalemma Aedlinna Kaunistamise Selts. Eesmärk oli:
“Vasalemma suvituskoha ja tema ümbruse sanitaarseisukorra
tõstmine, looduse iluduste ja
väärtuste alalhoidmine ja täiendamine, spordi- ja mänguplatside, supeluspaikade ja jalutusteede asutamine ja korrashoidmine” ning olulise punktina ka
“suvitajate ja suvituskoha külastajate vaimliste ja kultuuriliste huvide eest hoolitsemine”.
Kõlab ju hästi!
Seltsi eestvedamisel seati sisse telefoniside ja ehitati välja
teedevõrk. Selts korraldas näitusmüüke, laatasid ja tantsuõhtuid. 1935. aasta võidupühaks
valmis seltsi laulu- ja näitelava
ehk kõlakoda koos kohviku ja
kõrvalruumidega, ehitati ka
tantsupõrand.
Therese Raide mälestuste
järgi (Meenutusi Vasalemmast,
2012) esitati seal laulumänge ja

Vasalemma kevadlaat.

isegi operette, kolm korda nädalas toimusid tantsuõhtud, samas kohas tehti ka jaanituld.
1940. aastal seltsi ametlik tegevus katkes, kuigi sisuline töö
kestis edasi.
Vasalemma Aedlinna Selts
tunnistati Aedlinna Kaunistamise Seltsi õigusjärglaseks ja
meie põhilised eesmärgid ning
tegevused on samad: parandada Vasalemma elukeskkonda,
säilitada looduskeskkonda ja
arendada sportimisvõimalusi.
Viimaste aastate jooksul on

Autor: Aadu Võsu

Aedlinna Seltsi eestvedamisel
rajatud terviserada, arendatud
laste talvise tervisespordi võimalusi tasuta suusavarustuse
laenutamisega, korrastatud Tibula karjääri ümbrust ja loodud
võimalus võrkpalli mängida.
2017. aastal ehitati ja avati lastele madalseiklusrada. Igal aastal korraldatakse heakorratalguid ja Vasalemma kevadlaatu
koostöös teiste Vasalemma seltsidega. Jaama tee äärde jalakäijate tee ehitamise küsimuse tõstatas samuti Aedlinna Selts.

Maanteeameti ehitatud jalgtee
parandas oluliselt aleviku
elukvaliteeti ja välisilmet.
Üks meie eesmärke pikemas
plaanis on rajada korralik suvine peoplats, kus saaks pidada
jaanipäeva ja teisi suveüritusi,
oleks laste mänguväljak ja korvpalliplats, samuti täiskasvanute võimlemisvahendid, sest lähedal asub ka terviserada. On
mõeldud ka väiksema kõlakoja
rajamise peale. | Aime Võsu, Marju Algvere, Vasalemma Aedlinna
Selts

Paldiskis mälestati kurba sündmust
~ Märtsiküüditamise ohvrite
mälestuseks kogunesid 25.
märtsil Paldiski raudteejaama
juures inimesed, keda see ajaloo häbiplekk puudutas otseselt
või kaudselt. Paldiski jaamas
seisis tolle saatusliku 1949. aasta kolmel päeval 70 vagunit ja
algas 2963 saarlase ja hiidlase
pealesunnitud teekond Siberisse, kust paljud enam tagasi ei
tulnud. Enamasti küüditati naisi ja lapsi Krasnojarski kraisse ja
Novosibirski oblastisse.
Küüditatute mälestusmärgi
juures toimus mälestusteenistus keskpäeval. Valla esindaja-

Foto: Ede Teinbas

Meenutushetk Paldiski mälestuskivi juures.

na pidas kõne abivallavanem
Ago Kokser, Paldiski gümnaasiumist ajalooõpetaja Heigo
Ausmees ja EELK-st koguduse

Foto: Andres Riisaar

õpetaja Merle Prass-Siim. Aurivis seisid Kalevi jalaväepataljoni ajateenijad. Tseremooniast
võtsid osa represseeritud, nais-

kodukaitsjad, kodutütred ja linnakodanikud.
Traditsiooniliselt asetasid
naiskodukaitsjad mälestuskivi
juurde kimbu. Ühiselt süüdatati küünlad, et hoida elavana mälestust süütutest kannatanud
inimestest, kes kannatasid okupatsioonivõimude inimsusevastaste kuritegude all. Naiskodukaitsja Helve Sooääre koos kolme kodutütrega viisid süüdatud
küünla laternas rongiga Keilasse. Keila rongijaamas olid vastas Keila naiskodukaitsjad. |
Käti Teär, Paldiski naiskodukaitse
jaoskond

~ Märtsi keskel kogunesid Eesti Maaülikooli kutsel Tartus loodusturismiga kokku puutuvad
inimesed kogu Eestist. Kohale
tulid mitme tasandi esindajad:
Eesti Maaülikooli õppejõud,
EAS-i, Majandusministeeriumi,
Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumija RMK esindajad
ning igapäevaselt loodust vahendavad ettevõtjad ja harrastajad. Loodusturismi arendamiseks avarate võimalustega Lääne-Harju piirkonnast osalesid
konverentsil Lääne-Harju Koostöökogu esindajad ning Porikuu
festivali korraldajad.
Konverentsi eesmärk oli saada teavet teaduslikeks uuringuteks ja poliitilisteks otsusteks,
et tagada meie looduse mõistlik ja püsiv kasutamine loodusturismi viljeledes. Teravaid vaherepliike külvas ja konverentsiteemasid suunas moderaator
Märt Treial. Kas tselluloosi tehase rajamine ja intensiivne
metsaraie saab meie loodusturismile saatuslikuks? Kuidas
mõjutab loodusturist matkaradasid ja neid ümbritsevaid looduskooslusi? Kas teha matkarajad ja telkimisalad tasuliseks?
Maaülikooli uurimusi nendes
valdkondades tutvustas professor Tiiu Kull. Rännumees Hendrik Relve aitas kohale tulnutel
mõista Eesti omapära ja ainulaadseid objekte, olgu nendeks
kurikuulus rändrahn või kruusateed. Hendrik Relve arvamust

mööda võiks eestlased looduse
säilimise huvides mõne ainulaadse objekti vaatamise eest raha küsida küll. Ehk piiraks selline tegevus ülerahvastatust ja
aitaks objektidel paremini säilida.
Aastaid Eestisse fototuriste
sõidutanud ettevõtja Mati Kose
nentis samuti, et vaatamist ja
loodusrikkust meil jagub, tuleb
ainult metsamehed, kaevandajad ja tööstuste rajajad koostööle saada.
RMK esindaja sõnul rajatakse matkaradasid juurde eesmärgiga hajutada inimesi, suunates
neid ülerahvastatud matkaradadest (nt Viru raba) ka mujale
Eestisse. Ehk peaks RMK eeskuju võtma Soomest, kus sealne
Metsaministeerium teeb igakülgset koostööd turismiettevõtjatega, et looduskaitsealadel
tagada turistide ja looduse sümbioos. Nii jääb raha kohapeale
ja loodus saab hoitud.
Üldiselt jäi sõnavõttudest ja
lõpp-debatist kõlama, et asjaosalised ministeeriumid ja asutused hoolivad ning on lahkel
käel valmis koostööks loodusturismi arendajatega. Õhku jäi
vaid küsimus, kas peaksime juba täna tegema ennetavaid samme turistide üleküllastumise
vältimiseks ja koordineerimiseks. Loodame, et järgmise konverentsiga astutakse juba konkreetsemaid samme. | Marje
Suharov, ajaleht@laaneharju.ee

KAKS KÜSIMUST
Vastab Argo Reidla, kolonelleitnant

Ämaris asuv Logistikapataljon
tähistas lahtiste uste päevaga
99. tähtpäeva. Milline on väeosa tervis sellises vanuses?
Iga on loomulikult väga soliidne. Pataljoni tervis on hea
ning sellele ei ole midagi ette
heita.
Meie väeosa eelkäija loodi 9.
aprillil 1919 soomusautode kolonnina, millega osaleti ka Vabadussõjas. 1923 formeeriti väeosa ümber auto-tanki divisjoniks, 1928 auto-tanki rügemendiks. Eesti taasiseseisvumise
järgselt taastati üksus 1992. aasta suvel. Alates 2009. aastast
kannab üksus nime logistikapataljon. 2015. aastal kolisime
Marja tänavalt Ämarisse, lennubaasi territooriumil valminud
kasarmutesse.

Kas on ka laienemisplaane?
Pataljoni laienemist ei ole
praeguseks planeeritud. Meiega jagab kasarmupinda ka teisi
toetuse väejuhatuse üksuseid,
nt meditsiini väljaõppekeskus
ning logistikakool. Kui peaks
juhtuma, et need nt laienedes
ära kolivad, siis tekib meile kasarmupinda juurde. Sellisel juhul on võimalik kasvatada ka
ajateenijate arvu pataljonis. Täna on pataljonil ca 240 ajateenijat, mis võib aga kasvada 300.
Lahtiste uste päevale oli ennast eelnevalt registreerinud üle
320 inimese. Meil on väga hea
meel, et huvi kaitseväe ja logistikapataljoni suunal on niivõrd
tugev ja järjest kasvav. Tuleval
aastal on pataljoni sajas sünnipäev.
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Lääne-Harju metsad
ja loomad on Padise
jahimeeste pilgu all

LUGEJA NUPP

Jugapuu Kernu külas.

Foto: Marje Suharov

Lääne-Harju vallas
kasvavad haruldased jugapuud
~ Lehetoimetuse postkasti jõudis tore kiri. Andres Tarand,
meie lehe lugeja Padise vallast,
sai mõtteainet vallale vastvalitud vapi sümboolikast. Täname
teda valla väärtustele tähelepanu juhtimast ja jagame seda ka
teiste lugejatega.
Andres Tarand pakkus välja
omapärase vaatenurga, et vapil
kujutatud sümboolset okaspuutaime sobib hästi põhjendama
ka neljas Eesti okaspuuliik. Kui
kuusk, mänd ja kadakas on kõigile teada-tuntud okaspuuliigid,
siis meie vallas kasvab peale
nende ka haruldane jugapuu,
mis on liigina looduskaitse all.
Poliitika- ja teadusemehe kirjast selgub, et sellel väärikal
puul on Keibu küla (sh. endine
Moosi küla) piires neli kasvuala,
kusjuures kõige põhjapoolsemas
toimib oluline looduslik juurdekasv seoses talvede märgatava
soojenemisega. Kõige lõunapoolsem, Jugapuu kinnistul kasvav jugapuu on tõenäoliselt
Eesti mandriala suurim (2017.
oli kõrgus 6,5 meetrit ja rinnasümbermõõt 66 sentimeetrit).

Andres Tarandi sõnul õnnestus
tal selle elupaik saada pika ootamise järel looduskaitsealuseks
objektiks.
“Üle saja jugapuu on püsikasvukohana kaardistatud Irja
ja Mosi-Rehe kinnistul. Usutavasti ületab jugapuude arv siin
ka Hiiumaa Tahkuna looduskaitsealal kasvava jugapuustiku, kuid ühese täpsusega neid
vist loetletud ei ole. Siiski mandril on Lääne-Harju vald kindel
liider – midagi võib leiduda kuskil Audru metsades ka,” teab
Andres Tarand.
Kirjasaatja täpsustas, et jugapuu pälvis rohkem tähelepanu 2008. aastal, kui ajakiri Eesti Loodus kuulutas selle välja
aasta puuna, aga siis ei teatud
veel Keibu kandi jugapuude rohkust. See tuli välja tänu ühele
metsataksaatorile, kes alad
kaardistas ja ei hoidnud uudist
ainult endale.
Kutsume lugejaid üles saatma valla ajalehele positiivseid
tähelepanu väärivaid nupukesi
üle valla. | ajaleht@laaneharju.
ee.

Sõprusel ei ole piire
~ 9.–14. aprillini võõrustas Laulasmaa kool 9 õpetajat ja 10 õpilast Minski 48. Keskkoolist, kellel 2017. a käis külas Laulasmaa
kooli rahvas. Valgevenelased
tutvusid meie kultuuri ja koolieluga. Kõik külalised elasid
õpilaste ja õpetajate peredes.
Esimesel päeval tervitasid
Laulasmaa kooli õpilased külalisi kontserdiga. Õhtul nautisid
külalised Keila-Joa pargis jalutamist ja ekskursiooni lossis.
Teisel, koostööpäeval valmisid koolis värvikad plakatid
“Valgevene-Eesti”. Külalised külastasid tunde ja valmistasid
õpitoas vilttehnikas prosse.
Tutvust tehti ka Klooga kooliga. Meeldiva üllatusena kostitati seal külalisi kartulipannkookidega (“draniki”) – valgevene
rahvustoiduga. Need valmistas
ühe õpilase Valgevenest pärit
vanaema.
Külalised veetsid ühe päeva
Soomes, külastades Suomenlinna ja akvaariumi Sea Life. Järgmisel päeval olid nad jälle rivis,
et osaleda robootikatunnis. Edasi käisid Minski õpilased koos
meie kooli võistkonnaga Ta-

basalu Ühisgümnaasiumis Harjumaa vene keele konkursil
“Reis mööda Eestit”. See oli pühendanud Eesti 100. aastapäevale. Laulasmaa kooli esindasid
Marie Grünthal, Kirsika Sepp (9.
kl) ja Eva Rosalia Zakurakina (7.
kl).
Nad jagasid 14 osalenud
võistkonna seas Loo Keskkooliga II ja III kohta. Päeva lõpetas
ekskursioon Tallinna vanalinnas.
Viimasel päeval andsid Minski kooli õpilased kontserdi, kus
kõlasid laulud ja luuletused valgevene keeles. Tänati üksteist ja
jagati kingitusi. Päev jätkus
Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis.
Külalised said osa Vähemusrahvuste Keskuse “Radzima”
avamisest Tallinnas, kus viibisid teiste hulgas aukülalistena
Valgevene suursaadik Anatoli
Stepus abikaasaga. Laulasmaa
koolilt jäid keskusele mälestuseks plakatid “Valgevene-Eesti”. Sel õhtul esitleti ka allakirjutanu luuleraamatut “Elu ristmikud”. | Niina Peerna, õpetaja ja
projekti “Sõpruskoolid” juht

~ Viimastel kuudel on päevakorrale tõusnud metsateemad
üldiselt ja jahiteemad kitsamalt
seoses huntide rünnakutega
koerte vastu. Uurisime meiegi,
kuidas käib metsaelu Lääne-Harju piirkonna metsades.
Siin kandis tegutsevad jahiseltsid Keilas, Paldiskis ja Padisel.
Vanim ja suurima liikmeskonnaga Padise Jahimeeste
Selts haldab 27 000 hektarit jahimaad peamiselt endise Padise valla territooriumil. Selts asutati 1991. aastal endise sõjaväe
jahimajandi ja Harju Jahimajandi Koidula sektsiooni liitmisel.
Täna on seltsil liikmeid 114, kes
enamasti elavad kohapeal, kuid
on ka jahimehi, kes tulevad Tallinnast ning mujalt Harjumaalt
jahti pidama.
Jahiseltsi juhatuse liikme
Olev Kuuse sõnul löövad seltsi
liikmed kaasa ka kogukonnategevustes. Kevadeti korraldatakse Teeme Ära talgupäeva, kus
koristatakse söödaplatsid ja jahirajad ning rajatakse metsakultuure. Koos kohalikega korraldatakse õppepäevi jahilaskespordi ja jahikoertega tegelejatele. Talvel täiendatakse söödaplatse ja kevadel rajatakse söödapõlde. Kokkuvõtvalt: arendatakse jahikultuuri.
Piirkonnas neli jahtkonda
Jahiseltsi piirkond on jagatud
nelja jahtkonda, et omada jahialadest põhjalikumat ülevaadet.
Jahimehed jahtkondades kontrollivad oma piirkonda ja annavad ülevaate ulukite populatsioonist.
2018. aastal prognoositakse
Padise jahipiirkonnas põtrade
arvukuseks 63 isendit, mis on 15
võrra vähem kui eelmisel aastal.
Metskitsede arvukuseks prognoositakse 129 ja nende arv püsib stabiilne.
Olev Kuuse sõnul on momendil piirkonna suurim prob-

leem sigade Aafrika katk, mille
tõttu on piirkonna metsadest
metssigade asurkond kadunud.
Siin arvatakse olevat vaid paarikümmend isendit. Jahimehed
ütlevad naljatamisi, et vahel jäävad ainult “metssigade riismed”
kaamerasse.
Aafrika katku tõttu on jahimeestel olnud vaja küttida nii
palju kui vähegi võimalik. Nakatunud isendid ja leitud korjused on kokku kogutud konteineritesse ja sealt edasi saadetud
põletusse Väike-Maarjasse.
Teine suurem probleem on
suurkiskjate hundi ja ilvesega.
Vastavad ametkonnad on neile
vähe tähtsust omistanud. Huntide arvukus on suurenenud ja
ilvese oma järsult vähenenud.
Teatage huntidest või ilvestest
Läänemaa põhjaosa ja Padise jahipiirkond on üks hundi ohjamisala. Viimastel kuudel toimunud rünnakute tõttu võeti
ette ka Padise jahipiirkonnas
elutsevate huntide loendus.
Loendati võsavillemi jälgi. Hunt
on karjaloom, kes oma territooriumil liigub kindlas grupis.
Kokku loendati ühe päevaga
üksteist hunti.
Keskkonnaamet andis õigu-

se sellel aastal küttida ohjamisalal neli hunti. Huntide arvukuse tõus viib selleni, et toidulauda jääb väheseks. Ka naaberpiirkondade jahimeeste sõnul on metsas hunte rohkem kui
põtru. Vilivallas viisid aprilli alguses omanike silme all hundid
ära terjeri ja seetõttu paluvad
jahimehed olla väga tähelepanelikud.
Kui on probleeme huntite või
ilvestega, palub Padise Jahimeeste Selts edastada statistika jaoks juhtumiga seotud liik,
isendite arv ja koordinaadid
Olev Kuusele e-postiga olevkuuse1@gmail.com. Jahimehed
julgustavad siiski kõiki metsas
liikuma, kuid tasub olla valvas
oma lemmikloomi metsas vabalt liikuma lastes.
Tähelepanu on vajalik ka seepärast, et kevade alguses saavad
paljude metsaelanike populatsioonid täiendust. Valgejänesel
sünnivad hangepojad, aprillis
tulevad ilmale metssea triibulised järglased. Mais tabab metsa
tõeline poegimisbuum – perelisa saavad põdrad, metskitsed,
rebased, kährikud ja teised. Kevadel on metsaelu elus! | Olev
Kuuse, Padise jahiselts, Marje Suharov, ajaleht@laaneharju.ee

Eesti vabariigi 12. jahitrofeede näitus 2017 Padisel, kus võideti 4 kuld-,
Fotod: Padise jahimeeste selts
8 hõbe-, 8 pronksmedalit.

Koertenäitused ja -võistlused on sama vana traditsioon kui jahilkäimine.

Ootame Lääne-Harju
valla esimesele Beebipäevale kutse saanud
peresid 25. mail kell
16.30 Vasalemma
mõisakoolis. Õnnitletakse väikseid vastseid vallakodanikke
ja nende vanemaid.



Laulasmaa 11. rahvatantsupäev
Laulasmaa kooli lasteaia õuel
24. mail 2018 kell 10–12. Pidu
algab rongkäiguga. Esinevad
tantsulapsed Harjumaalt, Läänemaalt ja Lääne-Virumaalt. Tantsijaid saadab rahvamuusikaansambel Möllav Meri.
Keila AA rühma
koosolekud
Keskväljak 10
T, N kell 19
L kell 15
+372 5555 3834
keilaryhm@gmail.com
https://aaestonia.com
SÜNDMUSED
APRILL JA MAI
• 29. aprill kell 10.00 Pakri SK
Alexela (08) kodumäng, EMV
Noored U11, 2. alagrupp. Pakri
SK Alexela (08)-Pärnu JK 1 (08)
• 1. mai kell 14.30 fotograaf
Annela Samueli isikunäituse
“Salajase linna lood” avamine.
Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi kõrvalhoones
• 2. mai kell 19.30 Pakri SK
Alexela kodumäng, EMV 4. P/I
liiga. Pakri SK Alexela–Maardu
United 2
• 5. mai üle-Eestiline talgupäev
“Teeme Ära” valla eri paigus.
Info www.teemeara.ee
• 13. mai kell 17.00 Pakri SK
Alexela kodumäng, EMV 4. P/I
liiga. Pakri SK Alexela-PõhjaTallinna JK Volta 3
• 15. maini on avatud
Loovarengu kooli Bjarte õpetaja
Svetlana Molodkovetsi Paldiski
linna 300. aastapäevale
pühendatud fotonäitus Paldiski
linnaraamatukogus (Rae 38)
• 17. mai kell 17.00 Lehola
koolimaja 30. aastapäeva
kokkutulek endistele ja
praegustele töötajatele. Lehola
küla, Orisküla tee 20
• 19. mai kell 18.00–23.00
MuuseumiÖö 2018 “Öös on
pidu” Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumis. Muuseum on
külastajatele muuseumiööl
avatud tasuta!
• 20. mai kell 10.00 Pakri SK
Alexela (08) kodumäng, EMV
Noored U11, 2. alagrupp. Pakri
SK Alexela (08)-JK Tabasalu
Sinine (08)
• 20. mai kell 10.00 Vasalemma
kevadlaat Vasalemma
kuuseplatsil (Jaama 11). Laadal
suur valik lilletaimi,
köögiviljaistikuid, lastele
töötuba, toimub rohevahetus
• 24. mai kell 10.00–12.00
Laulasmaa 11. rahvatantsupäev
Laulasmaa kooli lasteaia õuel.
Esinevad tantsulapsed
Harjumaalt, Läänemaalt ja
Lääne-Virumaalt
• 24. mai kell 15.00–19.00
Lääne-Harju vallavalitsuse
avatud uste päev Paldiskis, Rae
38
• 25. mai kell 16.30 Lääne-Harju
valla beebipäev Vasalemma
mõisas
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Kirjakastide
korrastatud
asukohad
Lääne-Harju
vallas
• Keila-Joa – Joa kaupluse
juures, kast nr 2-86
• Lehola – AS-i Bestnet aia
küljes, kast nr 2-100
• Laulasmaa – Laulasmaa Comarket, kast nr 2-190
• Valkse – Kanarbiku tee ja
Kullerkupu ristmik, kast nr
2-102
• Klooga – Klooga postipunkt
(välimine), Õmblusvabriku hoone sissepääsu juures, kast nr
2-134
• Karjaküla – Sotsiaalkeskuse aia küljes, kast nr 2-101
• Kloogaranna – Treppoja
kaupluse juures tee ääres, kast
nr 2-195
• Padise – valla teeninduspunkti seinal, kast nr 2-233
• Harju-Risti – Kungla kaupluse seinal, kast nr 2-52
• Kasepere – Kasepere kaupluse seinal, kast nr 2-236
• Keibu – Ristna rannas hotelli kõrval elektriposti küljes,
kast nr 2-325
• Vihterpalu – Puuna poe seinal, kast nr 2-327
• Audevälja – Audevälja
kaupluse juures puu küljes,
2-238
• Paldiski – Rae 38, vallavalitsuse hoone ees, kast nr 3-257;
Rae põik 10, Lõunasadama
peahoone seinal, kast nr 2-355
• Vasalemma – valla teeninduspunkti seinal, kast nr 2-313
• Rummu – Haapsalu mnt 14,
kast nr 2-270
• Ämari – endise Ämari kaupluse ees, kast nr 2-271
Seoses vähese külastatavusega suletakse alates 12. aprillist Rummu postkontor. Piirkonna elanike saadetised jõuavad
edaspidi Keila postkontorisse.
Soovi korral on võimalik postkontorisse saabunud saadetisi
ümber suunata või kirjakandjaga koju või kontorisse tellida.
Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes asuvad maapiirkonnas
postiasutusest kaugemal kui 5
km, on võimalus kutsuda kirjakandja koju või tööle. Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta,
maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest, nagu tuleks
maksta ka postkontoris. Kirjakandjat saab kohale kutsuda kodulehel oleva vormi kaudu
www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine või telefonil
661 6616.
Omniva plaanib käesoleval
aastal paigaldada Eestisse ligikaudu 200 uut pakiautomaati.
Nende asukohad selguvad täpsemalt aasta teises pooles.
JÄRGMINE LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT ILMUB
24. MAIL
Teated ja uudised:
ajaleht@laaneharju.ee
Reklaam ja kuulutused:
reklaam@laaneharju.ee

Kaitseväe õppus Siil toimub
Lääne-Harju valla territooriumil
Ämari Lennubaasis 4.–6. maini
Ämari Lennubaasiga piirnevaid kinnistuid kasutatakse
taktikaharjutuse läbiviimiseks.
Harjutuse ajal teostatakse jalgsi patrulle, jälgitakse ümberkaudset ala vaatluspostidelt. Harjutusega ei kahjustata maa seisundit ega vähendata selle väärtust. Võimalikud tekkivad jäätmed koristatakse.
Harjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis ei
kahjusta ümbritsevat keskkonda. Imitatsioonivahendeid kasutatakse päevasel ajal. Öisel ajal kasutatakse neid ainult lennubaasi territooriumil.
Harjutusest võtab osa ligikaudu 200 tegevväelast, 15 veoautot (täismass 7500 kg) ja 6
maasturit. Tehnika liigub ainult mööda
sõiduteid.
Harjutuse läbiviijaks on kapten
Rainer Lõhmus (tel 5623 0442).

Vasalemma Kunstide Kool

kutsub kevad-lõppkontserdile
kevad-lõppkontserdile,
mis toimub 23. mail Rummu lasteaias
algusega kell 16.00.
Esinevad muusikaklassi õpilased Natalja Sykiaineni juhendamisel ja tantsuklassi õpilased Killu Tiigimäe juhendamisel.
Tiia Soosalu, tiia@vasalemma.ee, 514 6815

Õigusapteek
annab nõu

15. mail kell 10–14
Paldiskis Rae 38 3. korrusel

Eesti Juristide Liidu õigusabi
infopäeval nõustatakse
perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõigu-

se, töölepingu seaduse,
töövaidluste lahendamise,
korteriühistute problemaatika, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike
omavalitsuste ja riigiasutustega suhtlemise, dokumentide vormistamise, lepinguja võlaõiguse alal.

Taotluste info
• 9.04.–11.06.2018 toimub hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Lääne-Harju vallas. Programmi eesmärk on parandada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede elutingimusi ning aidata
kaasa elanike arvu püsimisele. Toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud. Toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kirjas riigihalduse ministri 22.02.2018 käskkirjas nr 14 “Hajaasustuse programmi 2018. aasta programmdokument”, mis on kättesaadav EAS-i veebilehel www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm.
Hajaasustuse programmi kontaktisik Lääne-Harju vallas on keskkonna peaspetsialist Made Saadve, tel 679 0633, e-post made.saadve@
laaneharju.ee.

Vasalemma
kooli vilistlaste
ja töötajate kokkutulek
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SELMA EHRBACH
AINO KLESMENT
YADVIGA ANPILOGOVA
ALEKSANDRA
BOGDANOVA
SOPHIA VERBITSKAYA
ANNA MOLODTSOVA
MELITA PISANNAJA
VALTER UUSMETS
GALINA ISHUTINA
NINA KOMAROVA
ALINA MALYSHEVA
LIDIA PROKUROROVA
IRAIDA SADOVSKAJA
URVE KALDE
REIN KIVIORG
MART PEETSALU
NINA BEZRUKOVA
VALENTINA
KIRPITŠNIKOVA
ASTA KULDVEER
HILLAR LUHASOO
MAIRE MELLIS
ESTA MUGAMÄE
GALINA PEROVA
AIME PIIR
LEV PYLKIN
ELLEN RAND
ALEKSANDER SALMIN
KALJO TÄNAVOTS
NADEŽDA USTINOVA

toimub laupäeval, 2. juunil Vasalemma põhikoolis.
Kogunemine ja registreerimine alates kell 16.00
Kontsert-aktus kell 17.00
Koosviibimine kuni kell 24.00
Tantsuks mängib ansambel Player

• Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise tähtaeg on 2.05.2018. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Selleks toetatakse
tegevusi kahe meetme kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse
ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega
panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus
kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Taotlus koos nõutud lisadega esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil kop@hol.ee hiljemalt 2.05.2018
kell 16.30.

Osavõtutasu 15 eurot, pensionäridel 10 eurot tuua kooli
kantseleisse või kanda hiljemalt 25. maiks
a/a EE812200221050069993 (Pilvi Remmik).
Selgitusse märkida “kokkutulek”, osaleja nimi,
kooli lõpetamise aasta. Kohapeal on osalustasu 20 eurot.

Lääne-Harju vallavalitsus

Laulasmaa kooli Lehola koolimaja võtab vastu 2018.
aastal 1. klassi astujate avaldusi.
Täidetud avaldus tuua kooli õppejuhi kätte või
saata digitaalselt allkirjastatuna
info@leholakool.ee. Avaldusi võtame vastu
1. märtsist 15. juunini ja 13. augustist
õppeaasta alguseni.
Orisküla tee 20, Lehola, Lääne-Harju vald

• Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 193 on kehtestatud Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:
007:1039) ja Treppoja tee 1a (29501:007:1038) kinnistute ja lähiala
detailplaneering.
Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut
üheks kinnistuks pindalaga 5519 m2. Krundi ehitusõiguse näitajaid:
lubatud hoonete arv 4, sh elamu ja kolm abihoonet. Liidetud kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m2. Metsaotsa tee 2 kinnistu on
hoonestatud hooneregistri andmetel elamuga ehitusaluse pindalaga
139,7 m2. Juurdepääs planeeringualale on tagatud 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava kohaliku Metsaotsa tee
(2952940) kaudu läbi reformimata riigimaa. Juurdepääs krundile on
tagatud tee servituudiga Metsaotsa tee kinnistul (29501:007:1049).
Kinnistusisene kanaliseerimine on lahendatud kogumismahutitega.
Veevarustus lahendatud kohaliku veevõrgu baasil. Väline tulekustutuse veevarustus on lahendatud mahutite ja kuivhüdrandiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu elluviimisega ei
kaasne negatiivset keskkonnamõju.
• Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Veskikülas asuvatele liikluspindadele kohanimedeks
Toomi tee ja Toomi põik. Vastavad kanded riiklikkusse teeregistrisse
tehakse registrinumbrite all 8685041 ja 8685042. Toomi tee saab alguse Veskiküla teelt, kulgedes kogu pikkuses Toomi tee kinnistul (katastritunnus 86801:001:0395) kuni Toomi kinnistuni (86801:001:0891);
Toomi põik saab alguse Toomi tee keskosast ning kulgeb kogu pikkuses samuti Toomi tee kinnistul kuni Toomi põik 1 kinnistuni
(86801:001:0393). Teed on avaliku kasutusega erateed.
Eelnõuga saab tutvuda Lääne-Harju Vallavalitsuses Paldiskis aadressil Rae tn 38 kantselei tööaegadel (E, K 8.30–17.00, T, N 8.30–18.00 ja
R 8.30–12.30, lõuna 12.00–12.30), Lääne-Harju valla teeninduspunktis
Keilas aadressil Paldiski mnt 21 kantselei tööaegadel (E, T, N 8.30–
17.00, K 8.30–19.00, R 8.30–14.30) ning lehel www.laaneharju.ee.

PALJU ÕNNE!

17. mail toimub Lehola koolimaja
30. sünnipäevale pühendatud
kokkutulek praegustele ja endistele töötajatele.
Kogunemine alates kell 16.30, kontsert-aktus
kell 17.00, koosviibimine kuni kell 21.00.
Info ja registreerimine kuni 7. maini
telefonil 5919 0971 või info@leholakool.ee.
Orisküla tee 20, Lehola, Lääne-Harju vald

VALDA SÜNDISID
S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROMEO HÄRM
JEGOR KUCHIN
RAIMOND MEREMAA
TARVET ORGSE
ELIZABETH PERŠINA
ROBIN RÄNDVEE
SVETOSLAV SERDJUKOV
RAUL SOMMERMANN
MARFA SVINTSOVA
JASPER TIGANE
ULJANA TŠEHHOVA
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5. mail sõit Lätti, Sigulda lillelaadale ja
meelt lahutama köisteele, hind 25 €. 19.
mail Türi lillelaadale ja tervendavasse Kirna
mõisa, hind 18 €. Info tel 5639 5180
AS Signaal TM pakub graafikujärgset
hooajalist tööd liikluskorraldusvahendite
paigaldajale. Vajalik B-kategooria juhiluba.
Lisainfo tel 522 5571, 656 3532. CV saata
signaal@signaal.ee
Elektrikatlad kuni 350 m2 pindalaga
eramajade kütmiseks, hind 690 €. Sooja
vee küttekeha, hind kuni 130 €. Paldiskis,
tel 521 7401. Paigaldusteenus. E-mail
genverest@yandex.ru
Elektritööd. Videovalve paigaldus. Tel
5594 8784
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus, küsi
pakkumist tel 5346 8430
Haljastusfirma otsib suvehooajaks osalise
töökoormusega abilist. Eelduseks huvi
aiatööde vastu. Sobib ka nooruslikule
pensionärile. Tel 5351 6807
Handler OÜ Keila ligidal Tuulas otsib oma
meeskonda elektrikilpide montööri. Töötasu
konkurentsivõimeline. Helista ja küsi lisa
tel 504 4014 või saada CV marek@
handler.ee

ERAKUULUTUSED

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd.
Tel 5557 9399
Korstnapühkija ja pottsepa teenused, ohtlike
puude / okste langetamine ning viljapuude
lõikamine, muruniitmine (trimmeriga). Tel
+372 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee
Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus. www.ahjuteenused.ee, tel 5663 9398
Metsaküla Piim AS Harjumaal Kumnas otsib
iseliikuva söödamikseri operaatorit. Töötasu
alates 1400 € bruto. Lisainfo info@
metsakylapiim.ee, tel 502 3434
Müüa killustik, liiv, graniitkillustik, kruus,
sõelutud muld, sõnnik ja kompostmuld,
täitepinnas, freesasfalt, kuivsegud. Kallur,
väikeveod 0,1–8 t. Tel 501 5992
Müüa liiv, killustik, haljastusmuld, kasvuhoonemuld kohaleveoga. Tel 507 9362
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Ostan auto, sobib ka vene auto. Tel
5819 0200
Ostan Teie sõiduki! Võib olla uus, remonti
vajav või seisev auto! Ei pea olema
ülevaatust ega kindlustust! Tel 5457 5055,
alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
Paekalda puhkekeskus Vasalemmas otsib
oma meeskonda haldustöölist ja abitöötajat.
Töötasu konkurentsivõimeline. Lisainfo tel
502 0660 või e-mail paekalda@gmail.com
Pakun turismibussijuhile hooajatööd
Skandinaavias (mai-sept). Teenistus hea, raha
kohe kätte. Aanel-Reisid OÜ, Hillar tel
503 7963
Paldiski kaubamaja pakub tööd müüjakonsultandile ja saaliteenindajale (töö
õhtuti+laupäev-pühapäev). Täpsem
informatsioon tel 674 1316 või konvers@
konvers.ee
Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodu ohutuks! Lisaks küttesüsteemide
hooldamisele teostame ka nende ülevaatust.
Korstnapuhastaja OÜ. Tel +372 5664 6756.
Vaata lisa www.korstnapuhastaja.ee
Õmblusettevõte Keilas võtab tööle õmblejaid.
Kontakt tel 5357 0025

AS EVR Cargo
Oleme rahvusvaheline logistikaettevõte, mille tegevuse keskpunktiks on raudtee
– teostame kaubavedusid, rendime vaguneid ning ehitame ja hooldame veeremit.
Anname tööd enam kui 650 inimesele üle Eesti. Ettevõtte 2016. aasta käive oli
52 miljonit eurot. Põhja ekspluatatsioonijaoskonnas töötab ligi 107 inimest.

Kaubaveo mahtude suurenemisega seoses on meie juures Põhja-Eestis teretulnud kohusetundlikud, õppimisvõimelised ja tööd hindavad
töötajad positsioonile

VEDURIJUHI ABI
• Peamisteks ülesanneteks on vedurijuhi abistamine (jälgib tee vaba
olekut, signaale, märke) ja tema korralduste täitmine, koostöös vedurijuhiga rongi üldise seisukorra ja tehnilise korrasoleku jälgimine,
manöövritööde läbiviimine
• Kasuks tuleb raudteealane töökogemus või väljaõpe
• Kutsetunnistuse puudumisel pakume väljaõpet kohapeal

pakub hea hinnaga
Eestis kasvatatud
elupuid, okaspuid ja
lehtpõõsaid.
Meilt leiad taimi,
mis rõõmustavad Sind ka
peale esimest talve.
Lisainfo www.väänapuukool.ee.
Ootame Sind puukooli E–R 8–18, alates maist
ka L 10–16. Asume Harku vallas, Vääna külas,
Väänatammi teel. Kontakttelefon 5669 5577.

Eeldused positsiooni puhul
• vähemalt keskharidus
• valmisolek meeskonnatööks
• vastunäidustusteta tervislik seisund
• vene keele oskus suhtlustasandil
Omalt poolt pakume
• professionaalseimat meeskonda raudteel
• stabiilset tööd tunnustatud ettevõttes
• täiendavat väljaõpet koos arenemisvõimalustega
• spordikompensatsiooni, lisapuhkust ja palju teisi omatöötaja soodustusi
Töö on vahetustega, sh öisel ajal ning riigipühadel.
Töökoha alguspunkt on Paldiski.
Kandideerimine CV online's või saada oma CV hiljemalt 8.04.2018
aadressile natalja.orover@evrcargo.ee.
Lisainfo telefonil 615 8774.

