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Turvaline suvi nõuab hoolt
~ Suverõõmude aeg on käes.
Pahatihti kaob sooja aja ahvatlustes ohutunne. Inimesed on
aktiivsemad, ka lapsed on palju
omapäi ning õnnetused kergemad tulema. Et ujumine ja teised veemõnud, lõkketuli, peod
ja väljasõidud oleks suvel turvalised, paneme südamele, et õnnetusi ennetada on parim viis
kurbadest tagajärgedest pääseda.
Turvalisusega seotud teemade ring on tohutult lai ja ohutust tagavaid osapooli palju, alates kodanikest kuni valitsustasandini. Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat osales mai lõpus Eesti Turvaettevõtete Liidu
korraldatud turvakonverentsil
“Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda”, kus muuhulgas oli teemaks KOV-i ja turvaettevõtete ning riiklike institutsioonide koostöö. Kõlama jäi
suur kogukondade roll turvalisuse tagamisel just seal, kus jääb
rahvastikku aina vähemaks ja
eri riigiteenuseid kokku tõmmatakse.
Siinkohal on tuua hea näide
Paldiskist. Paldiski Ettevõtjate
Liit sõlmis turvaettevõttega G4S
lepingu, millega ostab linnale
patrullteenust. Koostöö toimib.
Sama koostöövormi kasutavad
ka Viimsi ja Saue vald ning Keila.
Kuiva statistika taga on elud
Kogu Eestis helistati hädaabinumbrile 112 eelmisel aastal
umbes miljon korda ehk ühe
ühe Eesti elaniku kohta oli 0,75
hädaabikõnet. Häirekeskus sai
ligi 2700 kõnet ööpäevas. Mõistagi laekub enim (45 protsenti)
hädaabikõnesid suurima rahvaarvuga Põhja-Eesti piirkonnast (Harjumaa, sh Tallinn).
Praeguse Lääne-Harju valla
territooriumile oli 2017. a kokku 286 väljakutset: Keila valda
94, Padise valda 22, Paldiski linna 85 ja Vasalemma valda 58
väljakutset.
Eelmise aasta lõpukuudel,
kui oli tekkinud juba Lääne-Harju vald, sai Päästeamet
27 väljakutset.
Keila vallas oli enamik väljakutseid põlengutele, sh oli arvestatav hulk automaatse tulekahjusignalisatsiooni väljakutseid. Tulekahjusid oli kokku 19,
siseveekogudel toimus kaks õnnetust ning abiks käidi 15 liiklusavariil.
Padise vallas oli kokku viis
tulekahju. Üks õnnetus toimus
siseveekogul. Liiklusõnnetustes
tuli abi anda kaks korda.
Vasalemma vallas oli kokku
32 ning Paldiski linnas 25 tulekahju. Lääne-Harju vallas oli
möödunud aastal 6 tulekahju.

kena kuiva männimetsa alla.

Anija vallas, Vikipalus lõõmas kahjutuli juuni teisel täisnädalal kuni 200
hektaril. Kustutustöödel olid abiks meie piirkonna vabatahtlikud pääsFotod: Katrin Mägedi
tekomandod.

Punane kukk on laastanud tänavusel kuival kevadel Klooga metsi. Kustatamas käisid ka Lohusalu vabatahtlikud.

Lohusalu vabatahtlike autod mõni aasta tagasi Klooga harjutusväljakul
Foto: Allar Viivik
peetud õppusel.

29. mai seisuga on tänavu
piirkonda kokku saadud 181 väljakutset, millest 45 on olnud tulekahjud, kuus neist eluhoones.
Kahjuks on Lääne-Harju vallas
sel aastal punane kukk võtnud
juba ühe inimelu.
Suvi tuleohutuks!
Väga kuiv kevad ja suve algus on
kaasa toonud suure tuleohu.
Päästeamet paneb kõigile südamele, et grillides ja lõket tehes
tuleb olla hoolikas, et toredast
õhtust ei saaks halbade juhuste
kokku sattudes traagiliste tagajärgedega tulekahju.
Päästjate jaoks on põlengud
metsas ja maastikul, sh ka kulupõlengud, muutunud pea igapäevaseks. Ainuüksi mais sai
häirekeskus Harjumaal üle 130
taolise väljakutse. Ometigi on
sellisete õnnetuste ärahoidmi-

ne tegelikult lihtne.
Alates 31. maist kehtib kogu
Eestis suure tuleohuga aeg, Igasugune tuletegemine võib praegu põhjustada metsas või maastikul tulekahju. Ka metsa jäetud
klaasikillust kuival pinnasel võib
tuli alguse saada. Keelatud on
metsas ja maastikul suitsetada,
grillseadmeid kasutada ja lõket
teha. Nõue kehtib ka lõkketegemiseks ettenähtud kohas. Päästeamet palub vältida ka mootorsõidukiga kuival pinnasel
sõitmist.
Ka kodus õues grillides peab
tagama esmased tuleohutusnõuded ning hoidma käepärast
kustutusvahendid (tulekustuti,
aiavoolik, ämber veega).
Lääne-Harju metsadest moodustavad suure osa kuivad valgusküllased männimetsad. Mitu alevikku on kujunenud just

Suurpõlengud Vihterpalus
Üks tuleohtlikumaid metsaalasid on Vihterpalu piirkond,
kus tulekeeled on lõõmanud pea
iga kümne aasta tagant.
Ajaloo suurim maastikupõleng oli 1951. aastal, mil põles
koguni 2500 ha metsa.
1992. aastal põles 550 ja
1997. aastal 700 hektarit noort
ja keskealist männikut. Viimane suur tulemöll oli 2008. aastal, mil Harju- ja Läänemaa piirialadel hävis elusloodus 800
hektaril. Metsapõlengu kahjudeks arvutati kokku 14 miljonit
eurot.
Mõnikümmend aastat tagasi
kasutati põlengu kustutusel
peamiselt inimjõudu. Tehnika
oli vilets või polnud üldse. Puudusid mobiiltelefonid. Ajakirja
Eesti Mets tänavuses märtsinumbris kirjeldab endine metsaülem Mart Erik 1982. aasta
põlengu varustuse hulgas metskonna lao labidaid, pirtsakat
Družba mootoriga veepumpa ja
poolpehkinud tuletõrjevoolikut.
Varustus oli, nagu oli.
Suurte põlengute korral on
kaasatud ka vallavalitsust. Näiteks 1997. aasta Vihterpalu põlengu keskstaap oli Padise vallamaja. Vallavanem koordineeris toitlustamist ja majutust. Endine vallasekretär Reet Pikkpõld
meenutab, kuidas kogu vallamaja rahvas ja kooliõpetajad alustasid tööpäeva hommikul kell 6
paarisajale kustutajatele võileibu tehes. Kokku möllas tuli kuu
aega. Kooli algus lükati edasi,
sest koolisöökla jõudis suppi
keeta vaid päästjatele. See õnnetus oli kogukonna mure.
Meie päästjad
Kuni suur tuleoht püsib, tuleb
kõigil olla üliettevaatlik nii metsas kui koduõuel. Õnnetustele
on pidevalt valmis reageerima
selleks seatud päästjad. Meie
piirkonna kodukomandod on
Keila ja Paldiski päästekomandod. Möödunud aastal tegi
Keila komando piirkonnas 210
ja Paldiski komando 259 kodunõustamist. Lisaks riiklikele
päästjatele tegutseb vabatahtlik päästekomando Lohusalus ja
Padisel. MTÜ Lohusalu Päästeseltsi poolt viidi läbi 40 kodunõustamist.
Kohe on jaaniaeg ja väike
vihmasabin veel tuleohtu ei vähenda. Seepärast kaalugem sel
aastal enne jaanilõkke süütamist sellest loobumist. Tunneme lihtsalt rõõmu koos veedetud ajast pere ja sõpradega. Kui
varas jätab nagi, siis tulekahju
mitte sedagi. | Egle Kaur, Marje
Suharov

Ohutuse arvelt ei saa teha
järeleandmisi
~ Viimaste aastate liiklusohutuse statistika näitab, et Eestis
on liiklussurmade arv ajavahemikus 2010–2017 vähenenud 39
protsenti. 2017. aastal hukkus
liikluses 48 inimest, mis on Eesti ajaloos küll väikseim hukkunute arv, kuid selle põhjal ei saa
kahjuks veel rääkida ohutuse
paranemisest. Selle aasta esimesed kuud on olnud liikluses
tõeliselt mustad: esimese viie
kuuga on Eestis 32 hukkunut.
Õnnetu Pakri pank
Meie vallaski oli ainuüksi mais
kaks surmaga lõppenud õnnetust. Niitväljal sõitis 2. mail
53-aastane mees golfikeskuse
lähedal teelt välja ning hukkus.
Pakri tuletorni lähedalt merest
leiti umbes 15–20 meetri kaugusel kaldast 16. mail pangalt
alla sööstnud auto, milles kaotas elu 28-aastase mees. Umbes
kuu varem lõppes samal moel
veel ühe noore mehe elu.
Pakri õnnetused ajendasid
omavalitsust pöörduma Maanteeametisse. Soov on paigaldada Pakri tuletorni lähedal Pakri
poolsaare tippu viiva Majaka tee
äärde pankranniku servale piirded, vältimaks õnnetusi. Juba
varem, enne Pakri õnnetusi oli
poolsaare tipus kohvikut pidav
ettevõtja teinud Maanteeametile ettepaneku pangaservale
piirde paigaldamiseks ja kiiruse
piiramiseks, et tagada populaarses külastuskohas käijate turvalisus.
Maanteeameti vastus oli jahmatavalt osavõtmatu “ei”. Piirete plaan ei vastavat riigimaanteede projekteerimisnormidele
ja antud teelõigul kehtiv kiiruspiirang olevat juba niigi piisav.
Pealegi näitavat statistika, et
niikuinii peavad märgist kinni
ainult pooled liiklejad.
Ametkonna meelemuutus
Protsessi sekkus pärast pangalt
allasõite politsei ning õnneks on
tänaseks omavalitsuse, politsei
ja ettevõtjast kodaniku torkimine viinud Maanteeameti meelemuutusele. Arvatavasti augustis paigaldatakse ohtliku tee
äärde piirded, mis takistavad
sõitmist otse pangaservale . Tuletornist põhja pool, seal, kus
lõpeb asfalt, kuulub Majaka tee

TEAVE
KORRAKAITSJAD
• Piirkonnapolitseinik Aile Kask
– Lääne-Harju vald (suunitlus
endise Padise ja Keila valla piirkond), tel 612 4596 ja 612 4597,
e-mail aile.kask@politsei.ee
• Piirkonnapolitseinik Aleksandr
Gontšarenko – Lääne-Harju vald
(suunitlus Paldiski linn ja endise
Vasalemma valla ala), tel
612 4532 ja 612 4597, e-mail
aleksandr.gontsarenko@politsei.ee
• Noorsoopolitseinik Liina
Soodla – Lääne-Harju vald, tel
612 4534, e-mail liina. soodla@
politsei.ee
• Vastuvõtuajad: Paldiskis kolmapäeval kell 10.00–12.00, Vasalemmas neljapäeval kell 8.30–
12.00, Kloogal ja Padisel vastuvõtt kokkuleppel

vallale. Seepärast kaalub omavalitsus võimalust sulgeda mootorsõidukitele edasipääs.
Olgem tähelepanelikud ja
nõudlikud!
Usutavasti on paljud kogenud
riigi- või omavalitsusametitega
suheldes jõuetust, kuna aetakse näpuga järge seadusesätetes,
mitte ei kasutata tervet mõistust. Turvalisuse ja ohutuse teemadel tuleks kindlasti olla järjekindel.
Vald saab liiklusohutusse
keskkonda panustada valla teede ja tänavate nõuetekohase
hooldusega ja kergliiklusteede
rajamisega. Samuti saab omavalitsus olla vahendajaks kodaniku ja riigi vahel.
Kodanike aktiivsus on igal juhul teretulnud. Vallale tasub
alati märku anda lõhutud või
eemaldatud liiklusmärkidest,
liiklusele ohtu tekitavatest puudest, ohtlikest aukudest teekatetes või mis tahes muust
ohuallikast.
Lapsevanematena saame
kasvatada lastes ohutunnet ja
lihtsalt olla rohkem koos lastega, tundes huvi nende tegevuse
vastu. Olgu see siis arvuti taga
või seltskonnas ringi liikudes.
Noorsoopolitseinike sõnul on
tavaline, et lapsevanem ei huvitu sageli, mida teeb laps oma
uue uhke telefoniga või kus ja
kuidas liikleb oma uhiuue jalgrattaga. | Egle Kaur, Marje Suharov
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Saame koos panustada
ühisesse turvatundesse
~ Kodukandi elukeskkonna üle
arutledes on sageli jutuks turvalisus. Kuidas on lood kuritegevusega? On meil turvaline
elada? Kas politsei ja päästjad on lähedal või kaugel?
Kuuleme või loeme eri kontekstis riigi ja omavalitsuse
rollist kogukonna turvalisuse tagamisel. Ikka ju oodatakse, et tuleks see “keegi” ja teeks
“midagi”, et inimesed tunneks end
kaitstult ega satuks ohuolukorda ning
kui midagi siiski juhtub, reageeritaks kiiresti ja adekvaatselt.
Selle eesmärgi nimel pingutavad riiklikud struktuurid ja kohalik
võim igapäevaselt, kuid kui tihti mõtleme sellele, mida igaüks meist
ise ära teha saaks, et piirkond oleks turvalisem?
Kogukonna roll turvalisuse ja turvatunde tagamisel on suur.
Üheltpoolt panustab igaüks meie kõigi heaolu ja ohutu elukeskkonna säilitamisse õiguskuuleka ja kohusetundliku käitumisega –
järgides seadusi ja ühiselt kokkulepitud kirjutamata reegleid, hoides ja hinnates oma kodu ja avalikku ruumi, liigeldes viisakalt ja
olles kaaslaste vastu lugupidavad. Nii aidatakse kaasa ja võimendatakse turvalisust, millesse “keegi kuskil” on panustanud. See
“keegi” oleme tegelikult läbi maksuraha meie ise.
Kui omavalitsus paigaldab uue tänavavalgustuse, et oleks turvalisem ja ohutum liigelda, siis seletagem oma lastele, miks ei ole
mõistlik ajaviiteks lambipirne kividega puruks pilduda. Või kui rajatakse uus kergliiklustee, et ei peaks autodega võidu maanteel
kõndima, siis arvestagem seal joostes, jalutades, rullitades või jalgrattaga sõites teiste kaas-kergliiklejatega. Nii ei sea me ennast ja
teisi autoõnnetuste asemel uutesse ohtudesse.
Teisest küljest on kogukondlik turvatunne seotud inimeste mõtlemisega ning päriselt ka selle tundega, mis su sees on. Kas kõigil
meie vallaelanikel on siin hea elada? Kas kõik lapsed lähevad kooli rõõmsal meelel? Kas kogukonnaliikmed märkavad teineteist või
tunnevad huvi oma kaaslaste vastu?
Läbi hoolimise ja tähelepanelikkuse saame palju ära teha. Kui
kõrvalkorteri eakal proual on raskusi poes käimisega, siis pakume
abi või anname sotsiaaltöötajale teada. Lahti ununenud lasteaiavärava jaksab kinni panna igaüks ning see võtab oluliselt vähem
aega kui selle kohta Facebook-is postitus avaldada. Teretades naabrit, anname märku, et tunneme teineteist ja paneme tähele. Olgem
tähelepanelikud ka siis, kui märkame kahtlast tegevust. Sekkume
ja aitame, kui näeme, et kellelegi tehakse liiga. Igaüks saab panustada meie ühisesse turvatundesse. Ennekõike tuleb leida endas valmisolek midagi teha.
Kodukoha turvalisus algab enamasti tugevatest sotsiaalsetest
suhetest. Seega kasutame kõik eesootavat suve ning rohkeid vallas toimuvaid sündmusi selleks, et veeta aega oma pere, sõprade
ja naabritega ning luua uusi toredaid tutvusi. | Külli Tammur, vallavolikogu esimees

Kena ja turvalist jaaniaega!

Maikuu volikogus arutati
taas olulist ja elulist
~ Vallavolikogu tuli mais kokku 29. mail Kloogaranna Noortelaagris. Vastu võeti mitu vajalikku määrust, muuhulgas jäätmekäitluse ja kasside-koerte pidamise eeskirjad. Roheline tee
anti Väike-Pakri saarele väikesadama rajamise ettevalmistuseks.
• Kiideti heaks AS-i Lahevesi (registrikood 11492271), Paldiski Linnahoolduse OÜ (reg.
10504753), Vasalemma Infra OÜ
(reg. 11960281) ja OÜ Padise
Soojus (reg. 10348448) ühinemine ning ühinemisleping. Ühtne vee-ettevõte alustas tööd
alates 1. juunist.
• Määrata AS Lahevesi lisaks
varasemalt määratud piirkondadele vee-ettevõtjaks tähtajaga kuni 2028.a järgmistes piirkondades: Paldiski linna, Vasalemma aleviku, Ämari aleviku,
Rummu aleviku, Padise küla ja
Harju-Risti küla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga hõlmatud ala.
• Esimese lugemise läbis Lääne-Harju valla eelarvest mittetulundustegevuse toetamise
kord, miles kehtestatakse reeglid mittetulundusühingutele,
sihtasutustele ja seltsingutele
toetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kohta. Seda menetletakse volikogu

komisjonides ja vallavalitsuse
töörühmades pikemalt. Pärast
seda jõuab eelnõu taas volikogu ette.
• Otsustati müüa avalikul
suulisel enampakkumisel Lääne-Harju vallale kuuluv Pärna
10 kinnistu Vasalemma alevikus
(registriosa nr 3474402, katastriüksuse tunnus 86801:002:
0017, pindala 9595 m2, 100%
elamumaa, hoonestatud) alghinnaga 52 800 eurot.
• Kehtestati Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri (vt selgitusi allpool).
• Võeti vastu koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis on täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom. Eeskirja rakendatakse kõigi valla
territooriumil asuvate või viibivate koerte ja kasside suhtes.
• Kogu Lääne-Harju valla
haldusterritoorium kinnitati
kõikide valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnaks.
Selle otsusega tekib rahvastikuregistri järgselt Lääne-Harju
vallas elaval perel võimalus valida lapsele koht ükskõik millises valla lasteaias.
• Kehtestati Väike-Pakri sadama detailplaneering, mille

eesmärk on kinnistule Väike-Pakri sadam (katastritunnus
58001:009:0036) ehitusõiguse
määramine väikesadama väljaehituseks, mis loob eeldused
Pakri saarte arenguvõimalusteks, sh juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine, heakorrastuse määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringuala
koosneb 5 ha suurusest Väike-Pakri sadama kinnistust ja
selle lähialast. Sadama asukoht
on määratud varasemalt Pakri
saarte üldplaneeringuga.
• Anti nõusolek OÜ-le Pakrineeme Sadam (reg. 11162912)
tähtajatu vee erikasutusloa taotlemiseks sade- ja heitvee juhtimiseks suublasse asukohaga
Lääne-Harju vald, Paldiski linn,
Pakrineeme (katastritunnus
58001:001:0397).
• Anti nõusolek tähtajatu vee
erikasutusloa taotlemiseks Lääne-Harju vallas, Käesalu külas,
Lõuna-Käesalu üldmaa 2 asuval
katastriüksusel (katastritunnus
29501:005:0044) asuvale AÜ-le
Käesalu kuuluvale puurkaevule
(keskkonnaregistri kood
PRK0000529).
Istungi lõpus andis vallavolikogu esimees Külli Tammur

ülevaate Laulasmaa ÜVK projekti uue rahastustaotluse ettevalmistamisest.
AS-i Lahevesi tellitud alternatiivide analüüs näitab, et kõige odavam, mõistlikum ning kiiremini teostatav alternatiiv on
reovee juhtimine Türisalu reoveepuhastisse. Keskkonnaministeeriumi hinnangul on aga
parim lahendus reovee suunamine Paldiski puhastile, mis
oleks pikas perspektiivis omavalitsusele kasulikum. Arvestades asjaolusid, et keskkonnamõju hindamise kohaselt on teostatavad mõlemad alternatiivid
ning et Paldiski alternatiivi ei
ole võimalik realiseerida lähiaastatel, lepiti kokku kompromisslahenduses. Keskkonnaministeerium muudab rahastustingimusi selliselt, et oleks võimalik rahastada ka keskkonnaohutuse seisukohast sobivat varianti, mis ei ole küll kõige odavam, kuid seda toetavad muud
kaalukad argumendid – antud
juhul projekti elluviimise kiirus.
Seega alustab ministeerium
meetme tingimuste muutmist
ning AS Lahevesi jätkab tööd
uue taotluse koostamisel täie
hooga ka suvekuudel. | ajaleht@
laaneharju.ee

Uued nõuded valla jäätmehoolduses ning
lemmikloomade pidamises
~ 29. mail kehtestatud eeskirjadega ühtlustati endistes, liidetud valdades jäätmehoolduse ning lemmikloomade pidamise kohta seni kehtinud nõudeid.
Jäätmehoolduseeskirja lisati
uuendusena nõuded juurdepääsuteele, mille koridor
peab edaspidi olema vaba 4 meetri laiuselt ja 4,5
meetri kõrguselt, et tagada jäätmeauto takistamatu läbipääs. Tiheasustusaladel paiknevate korterelamute territooriumil tuleb hiljemalt
2023. aasta lõpuks paigutada jäätmemahutid
selleks otstarbeks rajatud jäätmemajadesse ja
tõkestada vaba avalik
juurdepääs konteineritele.
Jäätmemahutid
peavad olema tähistatud kinnistu lähiaadressidega, et ei tekiks olukorda, kus jäätmevedaja ei tuvasta jäätmekoti või
-mahuti päritolu ja jätab seetõttu jäätmed viimata. Kinnistu aadress on eriti oluline märkida mahutitele ja kottidele
asukohas, kus need viiakse jäätmevaldaja kinnistu piirist kaugemale.
Elamiseks kasutataval kinnistul tekkivaid biolagunevaid
jäätmeid on lubatud komposti-

da oma kinnistul. Biolagunevaid
köögijäätmeid võib kohapeal
kompostida ainult selleks ettenähtud kinnises kompostris, kuhu ei pääse ligi linnud ega loomad. Ainult aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Kom-

postrid ja aunad peavad
paiknema naaberkinnistust vähemalt 2 meetri kaugusel, kui
naabrid ei lepi kokku teisiti.
Korraldatud jäätmeveost vabastamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada vallavalitsusele taotlus, millele lisatakse kinnistu
elektritarbimisteatis eelneva
aasta kohta juhul, kui kinnistu
on liidetud elektrivõrguga, sel-

lega tõendatakse kinnistu mittekasutamist. Hoone-, aiandusja suvilaühistu liikme vabastamise korraldatud jäätmeveost
otsustab ühistu juhatus, kui
ühistu liige kasutab ühistu jäätmemahutit. Suvilatele, mida talveperioodil ei kasutata, saab
edaspidi jäätmeveost vabastust
taotleda perioodiks 1. oktoober
kuni 30. aprill.

Jäätmeveost vabastamiseks esitatakse vallavalitsusele
taotlus, mille blanketid on leitavad vallavalitsuse veebilehel
www.laaneharju.ee.
Koerte ja kasside pidamise
eeskiri sätestab, et looma tuleb
pidada piiratud territooriumil,
et välistada sealt looma omal
tahtel väljapääs ja inimestele

või teistele loomadele kallaletung. Hajaasustuses elavatel
kassidel puudub ehitises või territooriumil kinnipidamise nõue.
Soovituslik on hajaasustuses
elavad kassid steriliseerida või
kastreerida.
Mitme korteriga elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks
eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust või muudest
elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest. Loomapidaja peab arvestama naabrite
õigustega ja tagama, et loom ei
häiriks ega kahjustaks naabrite
õigusi oma omandi kasutamisel. Negatiivse mõju (nt koera
haukumine, ulgumine) ilmnemisel on loomapidajal kohustus see mõju kõrvaldada.
Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu lõpuks või looma
omandamisest ühe kuu jooksul. Loomade üle peetakse arvestust lemmikloomaregistris.
Eeskirjade terviktekstidega
on võimalik tutvuda Riigi Teatajas ja Lääne-Harju valla veebilehel.
Eeskirjadega seotud küsimustele vastab vallavalitsuse
keskkonna peaspetsialist Made
Saadve, e-post made.saadve@
laaneharju.ee, telefon 679 0633.
| Made Saadve

Lääne-Harju Valla Lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee. Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee.
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Esimene Lääne-Harju
koolinoorte festival
~ 7. juunil Paldiskis peetud koolinoorte festivali ajendas ellu
kutsuma põhimõte “tunne oma
kodukanti”. Festivali alustuseks
sõitsidki kaks bussitäit lapsi Ristilt, Padiselt, Kloogalt ja Ämarist uudistama Pladiskit, ekskursioonijuhiks Paldiski Ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja Heigo
Ausmees. Tagasi jõudes söödi
kõht suppi täis ja vaadati kooli
saalis gümnasistide etendust
“Ajarännak”, mis viis vaatajad
tänasest Paldiskist 1918. aastasse. Etendust vaadanud põlvkond
ei tea midagi sellest, et 50 aastat oli Paldiski kinnine linn ja
eestlasi elas siin vaid käputäis.
Kell 15 avasid festivali vallavanem Jaanus Saat ja Paldiski
eesti koolide direktor Helve
Mandzolo.
Teine festivali idee ajend oli
nautida meie piirkonna laste
loomingut. Riburada esinesid
kõik osalenud koolid laulu-,
tantsu- ja võimlemiskavadega.
Näidend ja klounid
Padise lapsed andsid etenduse
“Printsess herneteral” õpetajate Marika Laanese ja Lea Koosa
juhendusel. Andekaid laululapsi ja kandlemängijaid on meie
vallas palju. Kannel on au sees
nii Padisel kui ka Paldiskis tänu

Laulasmaa tantsupäev

Playback festivalil esinesid Paldiski põhikooli õpilased Kihnu memmedena.

tublidele õpetajatele. Aitäh, Ilona Kõiv Padiselt ja Marilys-Mirjam Kurg Paldiskist! Imearmsad
oma rahvariietes olid Klooga
kooli rahvatansijad. Aitäh juhendaja Jaana Roosile ja õpetaja Erika Elissaarele.
Järgmisel aastal loodame näha rohkem ilusaid eesti rahvarõivaid. Paldiski vene kooli lauljad-tantsijad lõid muidugi kõiki oma slaaviliku temperamendiga.
Kooli saalis ootasid lapsi
klounid Piip ja Tuut ning tundus, et tugevast tuulest ja päikesest sasitud laste väsimus oli
nagu peoga pühitud. Saal rõkkas naerust ja klounid kaasasid

meie lapsi edukalt akrobaatideks.
Uus festival Ristil
Paldiski eesti kooli maskott Öökull loosis järgmise festivali kohaks Risti, kellele anti teatepulk
edasi. Ootame rõõmuga, et saame lapsed sinna viia, sest see on
üks tore pika ja kuulsa haridusning kultuurilooga kant.
Päev oli lõppkokkuvõttes ehk
liiga pikk algklassidele. Õnneks
on võimalus edaspidi vigu parandada. Näiteks võiks igale
koolile anda 20 minutit oma
loomingulise programmi jaoks.
Iga algus on raske ja kõike korraga ei saa. Meil on alati võima-

Foto: Inga Jürioja

lus üksteist harida ja innustada.
Ka see oli üks põhjus festivali
ellukutsumiseks!
Festivalile on tähtis see, et
meie armas Eesti ja vald oleks
üks tervik ja me ei tunneks end
võõrana ei Kloogal, Laulasmaal,
Vasalemmas ega Paldiskis. Loodus on andnud meile suure ilusa valla ning katsume teda kõik
hoida ja inimlikumaks teha.
Soov on, et lapsed armastaksid
ja tunneksid oma koduvalda ja
õpiksid olema peremehed omal
maal. See oli peamine põhjus,
miks festivali ellu kutsusime!
Kõiki tänades ja uut oodates!
Erika Kaljusaar, Paldiski eesti
koolist

Uue valla esimene beebipidu
~ 25. mail peeti kaunis Vasalemma mõisakoolis Lääne-Harju valla esimene beebipidu. Uhked lapsevanemad said suruda
vallavanema kätt ning kingituseks valla vapiga hõbelusika.
Toimus pisike kontsert ja tore
etendus.
Väikesed vallakodanikud olid
peo suhtes eriarvamusel. Kes
andis häälekalt enda kohalolekust märku, kes vaatas uudistades ümbrust ja kes magas kogu
ürituse lihtsalt maha.
Beebipidusid on ikka peetud,
nii oli ka Vasalemma ja Keila
vallas ning Paldiski linnas. Tavaliselt toimusid need kord aastas ja kingitud meeneteks olid
nii lusikad kui ka käsitööna valmistatud mänguasjad. Vasalemma vallas anti ka valla kodani-

kutunnistus. Padise vallas oli
kombeks kohe sünni registreerimisel kinkida pisikesele vallakodanikule raamat.
Alates Lääne-Harju valla loomisest eelmise aasta oktoobris
on vallas sündinud kokku 62
last, nendest 35 poissi ja 27 tüdrukut. Enim on lapsi sündinud
Keila piirkonnas (23) ja Paldiskis (17). Keskmiselt sünnib kuus
10 beebit. Mitmikuid meie valda veel sündinud ei ole.
Vallavalitsus otsustas aasta
alguses, et lapse sünnitoetus
meie vallas on 550 eurot. Toetust makstakse kahes osas – esimene osa on 350 eurot ja teine
osa 200 eurot.
Valla järgmine beebipidu toimub sügisel. | Marju Piirimägi,

Beebipeol õnnitleti väikeseid ilmakodanikke. Foto: Krissi Kõrv/Pildikom-

väiksese vallakodaniku ema

panii

~ Laulasmaa 11. rahvatantsupäev toimus seekord 24. mail ja
ikka lasteaia õuel. Lasteaialapsi oli peole registreerunud 400
ja rongkäik, millega pidu algas,
oli päris pikk. Ka sel aastal tantsiti rahvatantsu ja mängiti vanemaid pärimuslikke laulumänge. Lastel oli võimalus tantsida
elava muusika saatel. Neid saatis rahvamuusikaansambel
“Möllav meri” ja paar tantsu

tantsiti torupilli saatel. Traditsiooniliselt said kõik osalejad
peo meenemärgi ja sooviti osaleda kindlasti järgmisel kevadel
meie peol.
Suur aitäh ilmataadile, kes
kinkis meile ilusa ilma ja suursuur aitäh õpetajatele, kes lastele tantsud-mängud kenasti
selgeks olid õpetanud. | Ülle Krabo, õppealajuhataja Laulasmaa Kooli lasteaias

Valla tantsu- ja
laulurühmad Viimsis peol
~ Harjumaa laulu- ja tantsupidu oli sel aastal igati särava
EV100 aasta vääriline. Ligi 7000
osaleja seas oli 2. juunil Viimsis
üles seatud peoplatsil Lääne-Harju vallast 20 tublit kollektiivi.
Läbi aegade arvukaim Harjumaa laulu- ja tantsupidu “Koduteel” algas rongkäiguga Viimsi
mõisapargi jalgpalliväljakult.
Esmakordselt marsiti Lääne-Harju valla lipu all. Järgnes
kontsert-etendus Viimsi staadionil, kus tehti läbi seikluslik
rännak läbi Harjumaa värvika
aja- ning kultuuriloo. Etendu-

ses lõid lisaks igas vanuses tantsijatele, lauljatele ja muusikutele kaasa ka hulk näitlejaid.
Pikk peopäev algas valla laulu- ja tantsurahvale juba varahommikul. Päev läbi tuli päikse
ja tugeva tuule käes viibida ja
vapralt oma proovi- ning esinemiskorda oodata nii väikestel
kui suurtel. Pingelisi proove
ning õhtust etendust kroonisid
väsinud jalad, uhke tunne ja virge vaim – need on laulja ja tantsija rõõmud! Suur tänu kõikidele valda esindanud rühmadele!
| Mari Tomp, valla kultuurispetsialist

Lahepere Kultuuriseltsi naistantsurühma hoogne samm rongkäigus. Foto: Egle Kaur

Lääne-harju
vallavalitsus
soovib kõigile
koolilõpetajatele tuult
tiibadesse ja jõudu
edasisteks õpinguteks!

FOTOLUGU

Lääne-Harju vallas lõpetab tänavu 12. klassi 58 õpilast,
kuldmedaliga 4, hõbemedaliga 4 ning
hinnetega “neli” või “viis” 12 õpilast.
Põhikooli lõpetajaid on kokku 146.

1. juunil tähistati Paldiskis lastekaitsepäeva. Palju elevust pakkus kiiking, sopsuvõistlus.

Vallavanema vastuvõtt edukalt lõpetanud õpilastele toimub
27. juunil kell 15.00 vallamaja 3. korruse saalis.
Fotod: Ekaterina Vorobjova
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1715. aastal vaatas Peeter I isiklikult üle
Rogerwieki (Pakri) lahe kalda ja otsustas:
“Saagu siia sõjalaevade sadam!”
20. juulil 1718 hakati osutatud kohta rajama sadamamuuli ja kindlust. Seda päeva
loetakse Paldiski linna asutamiskuupäevaks.
Esimesed eestlased rajasid siinkandis oma
kodud juba 10. sajandil. 13. sajandi lõpus
hakkasid piki mere kallast ja Rogerwieki lahe saartele tekkima ka rootslaste asulad.
Sellest saati on linn kasvanud ja arenenud
erinevate võimude ja sõjaväe käe all kord
suurema, kord väiksema hooga.
Eesti vabariigis sai Paldiski linna staatuse
20. oktoobril 1996. a. Täna on Paldiski vallasisene linn, kus elab ligi 4000 inimest.

Kujuri maja enne restaureerimist ja tänavu maikuus.

Fotod: Merle Tank

Suure kujuri väike
ateljeemaja
~ Skulptor Amandus Adamsoni ateljeemaja on üks väheseid
säilinud puithooneid Paldiski
linnas. See kannab endas ühtaegu nii tüüpilise 19. sajandi
väikelinna hõngu kui ka esindab
teatavat suurlinlikule elulaadile omast toretsevat joont –
omada väljapeetud suvekodu oli
siis ja on ka praegu jõukamate
kodanike elustiili osa.
Adamson ostis krundi suvekodu rajamiseks Paldiskisse
1896. aastal, mil ta oli omale Peterburis ja Tsaari-Venemaal
laiemalt kunstnikuna nime teinud ning pälvinud kõrge tunnustuse Pariisi Salongist. Vahetult 19. sajandi lõpus valminud
tilluke ateljeemaja ühendas endas nii suvemaja kui ateljeeruumi funktsioonid. Siin suvitati ja
tehti tööd. Töötamiseks hädavajalik valgus pidi majja tulema
katuseakendest. Selline lahendus oli tol ajal taskukohane vähestele, mis veelgi kinnitab
Adamsoni head käekäiku kunstnikuna.
Maitsekas kujundus
Adamsoni isiklik side Paldiskisse rajatud ateljeega peegeldub
detailideni läbi mõeldud kaunistustes – maja sissepääsu valvavad tundlikult puidust välja
lõigatud draakonid, katust ehib
kaunilt nikerdatud tuulelipp ja
siseruumides annavad erilise
sooja atmosfääri lihtsa ent mõjuva joonega trafarettmaalingud. Maitsekalt teostatud tervik
kahtlemata soosis loomingulist

tegevust ja lubas võõrustada külalisi ka kaugemalt.
Kaunid seinamaalingud kattusid aga värvi- ja tapeedikihtidega peale 2. maailmasõda, kui
Adamsoni abikaasa Eugenia
koos vanema tütre Corinnaga
pidid olude sunnil maja ümber
kohendama püsivaks eluhooneks. Imekombel oli see üle elanud 1944. aastal Paldiskit laastanud tulekahju.
Kaheksas aasta muuseumina
Ateljeemaja, mis 20. sajandi alguses täitus töötava skulptori
vilistamise ja haamrilöökidega,
pakkunud sajandi keskel kodusooja Adamsoni lähedastele,
oli sajandi lõpus praktiliselt tühi ja jäänud saatuse hoolde. Õnneks suutis 1944. aastal Eestist
ära Rootsi suundunud Adamsoni noorima tütre Maria Maddalena Carlssoni raugematu visadus päästa suveateljee täielikust
hävingust. Maria noorus oli tihedalt Paldiskiga seotud, mistõttu oli tal isa elu ja loomingut
tutvustava muuseumi avamise
mõte väga südames. Läbinud
põhjaliku restaureerimiskuuri,
ärkas ateljeemaja uuele elule
2010. aastal, nüüd juba Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumina.
Muuseumiks muutunud majad on möödunud aegade ja elatud elude tummad tunnistajad,
mis saavad korraks oma hääle
tagasi koos külastajatega. Tasub
käia ja kuulatada. | Merle Tank,
ateljeemuuseumi juht

Paldiski linna ajad ja olud
läbi Lidia silmade
~ Kas kujutate ette, et iga päev
töölt koju pääsemiseks küsitakse teilt passi? Nõukogude ajal
piiritsoonis elanud seda ilmselt
mäletavad.
300-aastane Paldiski on suure osa oma ajaloost olnud sõjaväelinn ning turvatud tsoon.
Kuidas oli elu-olu Nõukogude
Liidu kinnises linnas ja poolsaarel, küsisime 80-aastaselt rõõmsameelselt Lidia Prokurorovalt.
Proua kuulub juba mitmendat
põlve Pakri poolsaarel elanud
Visbekide suguvõssa, kelle elukäik on olnud käänuline.
Vanaisa istutas karulauku
Katkematu jutulõnga ja kiirete
vastustega proua üllatab esmalt
põneva faktiga. Kõik karulaugusõbrad teavad Leetse mõisapargis laiuvat karulaugu kasvupaika.
Selgub, et tänased korilased
võlgnevad tänu Lidia vanaisale.
Proua on varmas selgitama:
“Minu vanaisa Eduard Wiisbek
oli pärit Madise külast ja vanaema Julia Pakri külast. Elutee tõi
vanaisa Leetse mõisa, kus ta parunile aednikuks hakkas. Tema
istutatud on ilus metsatukk ja
karulaugud. Need on nüüd paljunenud suurele alale ja huvilistele siiani saadaval. Vanaisa
ja vanaema suundusid eelmise
sajandi vahetusel parema elu
otsingul Peterburi lähistele.
Asuti elama koos teiste eestlaste ja väljarännanud lätlastega
Leningradi oblastisse Žarõ külla. Venemaal sündis neli tütart
ja poeg. Ka mina ja minu õde
oleme sündinud Venemaal samas külas.”
Saksa aeg tõi Eestisse
“1941. aastal tõid sakslased
meid Eestisse. Ütlesid, et teie
olete eestlased ja teid toome
ära. Olin siis 3-aastane. Nad paigutasid meid Põllkülasse barakkidesse garantiini ja seejärel
Paldiski koonduslaagrisse. Hiljem võttis üks Ohtu küla proua
meid enda juurde. Ema hakkas
talle teenijaks, käis põllutöödel.
Mäletan, kuidas rippusin ikka
ema kleidisabas, et ära mine!
Õde oli vanem, tema käis põllul
emal abiks. Elasime seal mõned
aastad ja siis läksime Merekülla (Kersalu) Lagedi tallu. Taluperemees oli Rootsi pagenud ja
maja tühi. Väga ilus koht oli –
istud trepil ja laevad liiguvad...!
Talust on alles vaid sirelipõõsad
ja kaev.”
Ilus kooli- ja noorusaeg
“1946. a läksin Paldiskisse kooli. Seitsmekilomeetrine koolitee
tuli käia jalgsi, hiljem organiseeris sõjaväeosa bussi. Ema pidas talus lehma ja pani piimapudeli alati kaasa. Paldiski koolis oli tollel ajal ka eesti õppekeelega klass, mis kümmekond
aastat hiljem suleti. Oi, me olime kõik suured sõbrad, teisiti ei
tulnud mõttessegi! Seitsmenda

Lidia ema on maetud eesti surnuaeda ja kalmu eest hoolitsemine on tema südameasi.

Foto: Marje Suharov

miallveelaevade ekipaažide õppekeskuse juurde küll ei lastud.
Ja ega ma ei tahtnudki minna.
Praeguse Põhjasadama alal
oli ilus liivarand, kus linnarahvas armastas peesitada. Ohvitseride majas käisime koos emaga teatris ja kontserdil. Seal oli
600-kohaline kontserdisaal!
Linnas oli oma leivavabrik,
kus tehti väga head valget saia.
Paldiskis oli kalasadam ja kalamaja, kus töötas ka minu onu.
Meil avati uhke ujula, kus ka minu tütar treeningutel käis ja võitis palju auhinnalisi kohti.
Väga paljud linnainimesed
pidasid ühislautades loomi.
Lehmad võisid vabalt jalutada
tänavatel, kuni linnavalitsus
selle ära keelas ja loomadele otsiti karjak.
Alati toimus suur pidu 31.
juulil, mil Muula mägedes peeti merelaevastiku päeva. Nüüd
käin seal igal aastal jaanitulel.”

Lidia vanaisa ja vanaema.

klassi lõpetas kümmekond eesti last. Kahekorruseline puumaja asus Sadama tänaval Nikolai
kiriku läheduses, seal kus praegu kasvavad suured pargipuud.
Kui kool suleti, sai sellest madruste teemaja.
Noore neiuna käsin Põllkülas madruste tantsuõhtul, sealt
leidsin oma elu armastuse.Madrus tuli mulle Minskisse järele,
kui seal lühikest aega töötasin.
Ema oli üksi Eestis, kolisime tema juurde ja siin sündis tütar.”

Foto: erakogu

Kuidas oli elu kinnises linnas?
Teame, et tänu piiritsoonile ja
tuumaallveelaevnike õppekeskusele pääses Paldiskisse ainult
lubade alusel. Läbida tuli kontrollpunktid Laokülas, Põllkülas
või raudteejaamas.
“Meil oli Paldiskis väga hea
elu,” jutustab Lidia. “Linn oli
korras ja puhas ja ka väga turvaline. Linna ju võõrad ei pääsenud, ringi liikusid sõjaväepatrullid. Meie saime liikuda vabalt
kogu poolsaare ulatuses. Aato-

Eesti aeg tõi rahvaarvu languse
Tuhanded sõjaväelased lahkusid 1990. aastate esimeses pooles. Paldiski ligi 10 000 elanikust
jäi alles mõni tuhat. Tühjaks jäid
nii elumajad, kui ka kolossaalsed Nõukogude mereväe ja raketibaasi ehitised poolsaarel.
Mis juhtus, kui vene väed
välja läksid?
“Kõik muutus. Linn oli nii tühi, nii tühi! Aga varsti elu taastus, korterid olid meil odavad.
Paljud tulid siia Paldiskisse elama. Täna on elu igav, eks ma
olen vanem ka juba. Toimetan
vaid aiamaal.”
Jutuajamise lõpus palub Lidia, et teda eesti surnuaiale sõidutaksime. “Mul on suur mure.
Surnuaias ei ole enam kalmistuvahti, kes kõnniteid hooldaks
ja haudadel pilku peal hoiaks!”
| marje.suharov@ajaleht.ee
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~ Lääne-Harju vald tähistab
Paldiski 300. sünnipäeva kaasahaaravate linnapäevadega 20.–
22. juulil. Ootame teid linna
suurest peost osa saama! Kogu
programm on tasuta!

Paldiski 300 – suur pidu
linlastele ja külalistele

20. juuli, noortepäev, 15.00–23.00
Noortepäeval on tähelepanu keskmes tervise edendamine, liikumine, teadmiste ning uute oskuste omandamine. Arendavat tegevust pakub põnev töötubade kooslus. Olge valmis seiklusteks!
Päevajuhid Ronja Marie Tepp & Birgit Tomson.
Korvpalliplats (Rae 38)
15.00 noortepäeva programmi ja tegevuste tutvustamine.
15.30–19.30 köievedu, suusatamine, korvpalli vabavisked jm pallimängud, kotijooks, slaalom hokikepiga ja muud lõbusad sportlikud võistlused koolilastele, asutustele, perekondadele, sõpruskondadele (Laulasmaa Spordiklubi).
Park
13.00 Von Bomb – kriipamiskunsti töötuba, maalingu kandmine Paldiski laululava tagaseinale.
15.00 Vabadussport – kiiking ja slackline. Kiiking on suure amplituudiga kiikumine, mille eesmärk on saada kiik üle võlli. KIKI-2
kiike saab reguleerida vahemikus 3–4 m, mis on algajatele just parim kõrgus. Eelneb esitlus ja instruktaaž. Slackline on tasakaalu
hoidmine liinil. Puudele paigaldatakse eri raskusastmega liine. Eelneb esitlus ja instruktaaž.
15.00 põnevad ja loomingulised Lääne-Harju valla noorte- ja huvikeskuste tegevustoad. Toni Judokooli õpilaste ja juhendajate esitlused (sensei Jaanus Olev).
15.30 lemmikloomade tutvustamine ja esitlused (koerad). Noorkotkad ja kodutütred tutvustavad varustust, välitelefonidega side
loomist ja Airsoft-relvast plastikkuulidega täpsusmärgi laskmist
(Pakri 5 hoone). Eelneb instruktaaž, ala on piiratud ohulindiga.
Ujulaplats (Pakri 7)
15.30–19.00 heategevuslik PALD-ÜFT 300. Kaitseväe üldfüüsilise testi korraldavad Scoutspataljoni ja Kalevi jalaväepataljoni tegevväelased. Test koosneb kõhulihaste harjutusest (2 min), kätekõverdustest (2 min), 3200 m jooksust. Osalustasu 1 euro läheb heategevustoetusena Paldiski ühisgümnaasiumi käsitööklassi inventari ja õppevahendite soetamiseks. Pesemisvõimalus Paldiski spordikeskuses (Pakri 7). 300 punkti saavutajatele väärilised autasud!
Amandus Adamsoni ateljeemuuseum (Adamsoni 3)
17.00 Lääne-Harju noorte kontsert & meie talendid. Esinevad
Vasalemma Kunstide kool, Paldiski ühisgümnaasium, Paldiski vene põhikool, Paldiski lasteaed Naerulind, Paldiski lasteaed Sipsik.
19.00 õppimisvõimalused ja -tingimused Inglismaal (Merilin
Mölder, Norman Vester).
20.00 PadiseRahva teatri lasteetendus “Haldjate kokk”, Shirley
Barberi jutustuse järgi dramatiseerinud Sigrid Evisalu, lavastaja
Erika Kaljusaar.
21:00 koguperefilm “Seltsimees laps”, režissöör Moonika Siimets, stsenaarium Leelo Tungla autobiograafiliste romaanide ainetel (Kinobuss). Kaasa võtta piknikutekid, avatud heategevuslik
kohvik. Film kestab 100 minutit.
Ohvitseride maja (Pakri 5)
19.20 audiovisuaalduo V4R1 heli ja pildi kombineerimine. V4R1
muusika on ühtaegu minimalistlik ja massiivne, aeglane ning intensiivne. Karged helistruktuurid põimuvad visuaalsete väljadega.
Muusikaga sümbiootiline pildikeel järgib lähedalt selles toimuvaid
arenguid.
20.00–22.30 noortedisko.

21. juuli, rahvuskultuuripäev, 10.00–
03.00
Lääne-Harju valla taidluskollektiivid, ansamblid, muusikud ja
külalisesinejad sisustavad päeva väikestel lavadel. Esitamisele tulevad traditsioonilised isamaalised laulud ja pärlid aastate tagant.
Õhtu täidavad tuntud staarid hittidega. Päevajuht Mari Tomp.
10.00–19.00 laat (park), toidutänav, käsitöötänav, tööstus- ja riidekaubaala.
12.00 lugemisnurk ja raamatuvahetus – tuuluta oma raamaturiiuleid ja too lugemisnurka raamatud, millel võib teiste jaoks olla
suur väärtus.
12.00 vähemusrahvuste alal (Rae 38) kantakse eri kultuuriruumide rahvarõivaid, müüakse käsitööd, turvustatakse traditsioone,
avatud on eri rahvuste kohvikud.
13.00 300 aasta taguse perioodi taaselustamine (Sadama 11 mänguväljak). Sõjaleeridega liigub kaasa 18. sajandi argielu, sh linnaku püstitamine, tolleaegsete mundrite tutvustamine ja riviharjutused, huvilistele avatud militaarne töötuba.
13.30 filmitegemise töötuba eri vanustele (Kinobuss).
13.30 kriidi- ja söejoonistamise töötuba täiskasvanutele (Sadama 11 mänguväljak).
13.30 Eesti 4H Harjumaa – maaelu väärtustavad noored teevad
burgereid ja küpsetavad vahvleid.
Pealava (Pakri 5/7)
14.20 Paldiski 300 linnapäevade tutvustus, laadainfo.
15.00 Paldiski 300 linnapäevade avamine.
15.10 Paldiski segakoor, juhendaja Oliver Povel-Puusepp.
15.20 Paldiski tantsukool.
15.30 vene segakoor Slavjanotška Sindist, juhendaja Tõiv Tiits.
15.50 rahvatantsuselts Laagri Leegid ja seeniorrühm Haspel, juhendaja Mari Tomp.
16.10 Eesti ukrainlaste kongressi koor Provesin, dirigent Rein
Tali.
16.30 naisrühmad Lepalind ja Tantsupisik, juhendaja Mari Tomp.
16.50 vene rahvakoor Rodnõje Napevõ Tallinnast, juhendaja Juri Baskakov.
17.10 Igor Marhai, laul “Paldiski”.
17.30 rongkäik ja ajakella käivitamine. Rongkäik kulgeb Paldiski ühisgümnaasiumi eest mööda Rae ja Pakri tänavat pealavani.
18.00 Paldiski 300 laulu- ja tantsupidu “100 minutit Eestile”,
järgneb simman. Laulu- ja tantsupidu on pühendatud EV100 sünnipäevale!
20.00 Estonian Dream Army bänd.
21.10 JJ Street tantsukool.
21.30 Tanel Padar.
22.40 Fresh Apples Crew, Eesti ja Euroopa meistrid breiktantsus.
23.00 Russki Razmer (Venemaa).
00.00 ilutulestik.
00.10–03.00 disko.
Amandus Adamsoni ateljeemuuseum (Adamsoni 3)
15.00 Lääne-Harju taidluskollektiivid ning külalisesinejad.
16.00 Lahepere kultuuriselts: naisrühm Lahepere Lained, juhendaja Age Leedo; naisansambel Laulvad Liivad, juhendaja Piret Arikainen; segarühm Lahepere Lained, juhendajad Age Leedo ja Raimo Urgard; rahvamuusikaansambel Möllav Meri, juhendaja Peep
Raun.

22. juuli, ajaloopäev 12.00–
19.00
Ajaloopäev on pühendatud
Paldiski linna kirevale ajaloole
ja tänapäevale. Ajalooliste paikade tuur hõlmab nii bussireisi
kui ka matka, kus tutvustatakse
Paldiski ajajälgi ja ajaloolisi paiku. Päevajuht Peep Raun.
Peetri mäed
12.00 ajaloopäeva programmi ja tegevuste tutvustamine.
12.00 riigiasutuste ja organisatsioonide tutvustamine (maanteeamet, OÜ Autosõit, politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri piirivalvebüroo, politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri Lääne-Harju piirkonnagrupp, Põhja päästekeskuse Paldiski komando,
naiskodukaitse, noored kotkad, kodutütred, kaitseliit, Eesti Punase Risti Paldiski selts, Amandus Adamsoni ateljeemuuseum, Kalevi jalaväepataljon, scoutspataljon. Pakri rannarootslased vestlevad
Pakri saarte ajaloost ja tulevikust ning tutvustavad raamatut “Pakrilaste 600 aastat” (Arnold Lindgren).
12.30 politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri piirivalvebüroo merepääste korraldab merel vaatemängu “Punase raketi päev”.
13.30 Näidislahing 18. sajandist ehk 300 aasta taguse perioodi
esitlus suitsu ja pauguga! Näidislahingu vaatamisele palume kaasa võtta kuulmekaitsmed ja piknikuteki. Korraldaja Preobraženski
Polk MTÜ.
Bussipeatus (Rae 56 & Tuule tn ristmik)
12.30 PASI XA 180 soomukisõit.
14.40 Paldiski ajalooliste paikade tutvustamine.
Pakri Parun (Majaka tee 43)
18.00 Siiri Sisaski kontsert “Oma laulud”. Kontserdile palume
kaasa võtta piknikutekid.

x

Näitused
Pealaval fotograaf Annela Samueli
dokfotonäitus “Salajase linna lood” Paldiski linnast ja inimestest aastatel
2017–2018.
Amandus Adamsoni ateljeemuuseumi (Adamsoni 3) püsiekspositsioon tutvustab skulptor Amandus Adamsoni elu
ja loomingut. Kõrvalhoones avatud
Andrei Kirillovi maalide näitus.
Paldiski vene põhikooli ajaloomuuseumi (Peetri 26) näitus on avatud Paldiski 300 raames 22. juulil kell 15.00–

17.00.
Paldiski linnaraamatukogus (Rae 38)
on Lääne-Harju koolide kunstikonkursi näitus “Paldiski 300 taustad”. Avatud
01.–31.07.2018.
Tavernis Peetri Toll (Mere 10) on
näitus ajaloolistest külmrelvadest kogu maailmast. Avatud 11.00–18.00.

Foto: Harjumaa muuseumi kogu

Avatud infotelk. Linnapäevade söögi- ja joogialal kohvikud. Muruplatsidel
lõbusad atraktsioonid.
Müügil heategevuslikud loteriipiletid (hind 2 eurot), mille tuluga toetatakse Paldiski ühisgümnaasiumi käsitööklassi inventari ja õppevahendite
soetamist.
Rohkem infot esinejate ja programmi kohta leiad Facebookis: Paldiski 300
linnapäevad.
NB! Korraldajal on õigus teha programmis ja ajakavas muudatusi.

Lääne-Harju valla Paldiski 300 meeskond tänab koostööpartnereid ja toetajaid, Lääne-Harju valla allasutusi, organisatsioone, mittetulundusühinguid
ja vabatahtlikke, kes on panustanud
noortepäeva ja rahvuskultuuripäeva
programmi, tegevustesse ja töötubadesse.
Paldiski 300 toetajad ja koostööpartnerid: Akso Haus, Alexela Group, Esteve AS, Lemeks Sadamad AS, Paldiski Sadamate AS, Palsteve OÜ, M.V.Wool AS,
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital,

Niitvälja Golf, Sõpruse bistro, Peetri
Toll, Pakri Parun, Sinu Ilutuba, politsei- ja piirivalveamet, scoutspataljon,
õhuvägi, kaitseliit, Amandus Adamsoni ateljeemuuseum, naiskodukaitse, Kalevi jalaväepataljon, heategevusfond
Uus Laine, maanteeamet, OÜ Autosõit,
politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri Lääne-Harju piirkonnagrupp,
Põhja päästekeskuse Paldiski komando,
noored kotkad, kodutütred, Eesti Punase Risti Paldiski selts.
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Hariduselu mõttekoda

KULTUURI-, SPORDI- JA KOGUKONNASUVI 2018

JUUNI
• 26.06 kell 18.00 Coolbet suvevolle, üle-eestilise sarja 3. etapp, Kloogarand
• 26.06 kell 19.30 Jäääär, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 27.06 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
• 28.06 kell 19.30 Ott Lepland ja bänd, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 30.06 kell 20.30 Marko Matvere & VLÜ,
tantsuõhtu, Lohusalu sadam
JUULI
• 1.07 kell 14.00 esimene kogukondlik pingipäev, Klooga alevik
• 3.07 kell 18.00 Coolbet suvevolle, üle-eestilise sarja 4. etapp, Kloogarand
• 3.07 kell 19.30 Lenna ja Juss Haasma, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 4.07 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
• 5.07 kell 19.30 Karl-Erik Taukar Band, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 7.07 kell 11.00–16.00 Laulasmaa suvelaat,
Laulasmaa kooli ümbrus
• 7.07 kell 15.00 Madise küla kokkutulek
• 7.07 kell 16.00 mustkunstnik Aleksandr Zamashka, Vintse paadikuur, Vintse küla
• 7.07 kell 20.30 Rock Hotel, tantsuõhtu, Lohusalu sadam
• 10.07 kell 18.00 Coolbet suvevolle, üle-eestilise sarja 5. etapp, Kloogarand
• 11.07 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
• 12.07 kell 19.30 Tanel Padar, Kallaste talu
Kalju-lava, Padise
• 12.07 kell 21.00 Ultima Thule / Lohusalu
rock, Lohusalu sadam
• 14.07 kell 20.30 Karl Madis, tantsuõhtu, Lohusalu sadam
• 15.07 kell 15.00 üle-eestiline neidudekoor
Leelo, Risti kirik, Harju-Risti
• 15.07 kell 19.30 Indrek Taalmaa monoetendus “Oranžid tropid kõrvas”, Kallaste talu
Kalju-lava, Padise
• 15.07 kell 20.00 Mikk Kaasik ja tšellokvartett C-Jam, plaadiesitluskontsert “Prints ja
kerjus”, Padise mõisa park
• 16.07 kell 20.00 Vana Baskini teatri näidend
“Kas hakkame seksima?”, Lohusalu sadam
• 17.07 kell 18.00 Coolbet suvevolle, üle-eestilise sarja 6. etapp, Kloogarand
• 17.07 kell 20.00 Koit Toome ja Hanna-Liina
Võsa, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 17.07 kell 20.00 Vana Baskini teatri näidend
“Kas hakkame seksima?”, Lohusalu sadam
• 18.07 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
• 19.07 kell 19.30 Smilers, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 19.07 kell 20.00 Tanel Padar, kontsertkava
“Soovin head”, Kõltsu mõisa aed

• 19.07 kell 21.00 Shanon / Lohusalu rock, Lohusalu sadam
• 20.–21.07 Paldiski 300, Paldiski linna juubelile pühendatud linnapäevad
• 21.07 kell 10.00–18.40 Unustatud mõisad,
külastusmäng, Vasalemma mõisakool
• 21.07 kell 20.30 Kukerpillid, tantsuõhtu, Lohusalu sadam
• 22.07 kell 10.00–18.40 Unustatud mõisad,
külastusmäng, Vasalemma mõisakool
• 24.07 kell 18.00 Coolbet suvevolle, üle-eestilise sarja 7. etapp, Kloogarand
• 24.07 kell 19.30 Estonian Voices, Kallaste
talu Kalju-lava, Padise
• 24.07 kell 20.00 Vana Baskini teatri näidend “Kas hakkame seksima?”, Lohusalu sadam
• 25.07 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
• 25.07 kell 20.00 Tõnis Mägi ja Siiri Sisask,
Kõltsu mõisa aed
• 25.07 kell 20.00 Vana Baskini teatri Näidend “Kas hakkame seksima?”, Lohusalu sadam
• 26.07 kell 19.30 Terminaator, Kallaste talu
Kalju-lava, Padise
• 26.07 kell 21.00 Metsatöll / Lohusalu rock,
Lohusalu sadam
• 29.07 kell 17.00 pianist Kirill Lissijenko,
muusikasalong Kellaviietee, Keila-Joa loss
• 29.07 kell 19.00 Annely Peebo ja Mart Sander, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 30.07 kell 20.00 Vana Baskini teatri näidend “Kas hakkame seksima?”, Lohusalu sadam
• 31.07 kell 18.00 Coolbet suvevolle, üle-eestilise sarja 8. etapp, Kloogarand
• 31.07 kell 19.30 Mahavok, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 31.07 kell 20.00 Vana Baskini teatri näidend
“Kas hakkame seksima?”, Lohusalu sadam
AUGUST
• 1.08 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
• 2.08 kell 19.30 Jüri Pootsmann ja Elina
Born, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 2.08 kell 21.00 Kosmikud / Lohusalu rock,
Lohusalu sadam
• 3.–5.08 Moonland festival, elektroonilise
muusika ja visuaalse kunsti festival, Rummu
karjäär
• 4.08 kell 10.00–18.40 Unustatud mõisad,
külastusmäng, Vasalemma mõisakool
• 4.08 triatlon Ironman Tallinn, Keila-Joa-Vääna tee risti lähedal
• 4.08 kell 20.30 Anne Veski, tantsuõhtu, Lohusalu sadam
• 7.08 kell 19.30 Others, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 8.07 kell 14.00 kalurite päev, Lohusalu sadam
• 8.08 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa

rand
• 8.08 kell 19.00 Naised köögis, kontsertkava
“Üks kõigi, kõik ühe eest”, Kõltsu mõisa aed
• 08.08 kell 20.00 Vana Baskini teatri näidend “Kas hakkame seksima?”, Lohusalu sadam
• 9.08 kell 19.30 Eplik, Kasar, Pehk, Kallaste
talu Kalju-lava, Padise
• 9.08 kell 21.00 Smilers / Lohusalu rock, Lohusalu sadam
• 11.08 kell 14.00–24.00 Winny Puhh, Daniel
Levi, 5miinust / Rummu rock ja mäkketõus
2018, Rummu karjäär
• 11.08 kell 20.30 Respekt, tantsuõhtu, Lohusalu sadam
• 12.08 kell 11.00 kodukohvikute päev, Klooga
• 12.08 kell 12.00 K. Türnpu 153. sünniaastapäeva kontsert, Türnpu park, Tuulna
• 12.08 kell 18.00 Pillikud ja Indrek Taalmaa
monoetendus “Lollidemaa”, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 15.08 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
• 16.08 kell 19.30 Dagö, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 16.08 kell 21.00 Karl-ErikTaukar band / Lohusalu rock, Lohusalu sadam
• 18.08 kell 10.00–18.40 Unustatud mõisad,
külastusmäng, Vasalemma mõisakool
• 18.08 kell 19.00 valge öö Keila-Joal, valguspidu valgusinstallatsioonide, muusikute ja
töötubadega, Keila-Joa RMK pargiala
• 18.08 kell 20.30 Anne Adams, tantsuõhtu,
Lohusalu sadam
• 19.08 kell 17.00 pianist Tõnu Naissoo, muusikasalong Kellaviietee, Keila-Joa loss
• 23.08 kell 19.30 Shanon, Kallaste talu Kalju-lava, Padise
• 23.08 kell 21.00 Terminaator / Lohusalu
rock, Lohusalu sadam
• 24.08 kell 18.00 festival “Pärtlipäeva pärlid”, kontsert, muusikaline etendus “1984”,
öölaulupidu ühendkooridega mererannas,
KutiMuti Noortelaager, Laulasmaa
• 24.–26.08 purjetamise Eesti meistrivõistluste etapp, Lohusalu sadam
• 25.08 kell 19.00 politsei- ja piirivalveorkester, Tõnis Mägi, Liisi Koikson, Ott Lepland,
Karl-Erik Taukar, Mari Jürjens, Mari Kalkun;
järgneb muinastuledeöö, Kloogaranna rannaala
• 25.08 kell 20.30 Mr. Happyman ja 2 Quick
Start, muinastulede öö, Lohusalu sadam
• 25.08 kell 20.40 muinastulede öö, valla rannad
• 29.08 kell 18.00 Laulasmaa rannatennis, suveturniir kõigile huvilistele, Laulasmaa Spa
rand
SEPTEMBER
• 1.09 kell 15.00 paadid järvel, Klooga järv
• 1.09 kell 20.30 Wismari poisid, tantsuõhtu,
Lohusalu sadam

seliuse vaimus täna, homme ja
ülehomme.
Padise kooli projektipäev
Padise kooli projektipäev oli pühendatud Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale. Kogu üritus oli
hästi korraldatud ning ka lapsevanema jaoks põnev ja hariv,
saime meiegi nii mõndagi uut ja
põnevat teada. Lapsed tutvustasid oma interaktiivset raamatut ja enda poolt valmistatud
mänguasju.
Väga muljetavaldav oli poiste hoole ja armastusega tehtud
puutööde näitus. Paljud esemed
olid praktilise väärtusega. See
annab tunnistust, et lisaks teadmistele antakse Padise koolis
lapsele eluks kaasa ka vajalikud
oskused käsitseda tööriistu ja
materjale.
Kolmanda korruse koridor oli
vahvalt kujundatud moelavaks,
kus tüdrukud demonsteerisid
modellidena enda kaunistatud
seelikuid. Vaatamiseks oli välja
pandud ka palju muud huvitavat, näiteks ajaloolise hõnguga
tekstiilitooteid, fotosid jm. Töötoas saime koos lastega punuda
sõbrale sini-must-valgest lõngast käepaelu.
Tõesti vahva hommikupoolik oli, suur aitäh kooliperele toreda elamuse eest! | Lisette Malve vanemad

Pingipäev kogukonnale
~ Pühapäeval, 1. juulil kell 14
ootab Klooga esimesele Pingipäevale. Amsterdamist võrsunud algatus on näidanud, et
oma naabritega suhtlemine suurendab kodu- ning turvatunnet.
Algataja on Benches Collective Amsterdamist. Kloogal on
sündmuse taga kohaliku liikumise Teeme Klooga Korda eestvedaja MTÜ Lodijärv.
Pingipäevale on oodatud
osalema kõik, kes tahavad oma
kortermajas elavaid inimesi paremini tundma õppida.
Mõtteid pingipäevaks on palju. Kas tahaksid naabritega doominot või bridži mängida? Või
äkki hoopis lastele raamatut ette lugeda või naabritele salsatantsu õpetada? Või korraldad
nurga, kus koos meeldivat luulet lugeda ja kuulata või sokikanda kududa? Võib ka oma

kommipaberi-, kaisulooma- või
margikogu näidata. Võib hoopistükkis mängida noolemängu,
kummikeksu, mädamuna, tagumist paari või teha tõuksiga vigursõitu. Kui oled küpsetaja, tee
laar pirukaid, kann morssi või
teed ja koputa naabrite uksele,
et koos õues mokalaata pidada.
Või hoopistükkis võtab mees
naelad, haamri ja mõne lauajupi ning meisterdabki maja ette
või mõnesse muusse meeldivasse nurgakesse pingi? Pingipäeva lõpetab kiiksuga jalkamatš
valla ametnike ja kogukonnaesindajate vahel ja jalakeerutus.
Kindlasti palume teada anda
oma plaanitavast tegevusest, et
me saaksime teha ühise teavituslehe-reklaami. Ootame infot
e-meilile kloogakorda@gmail.
com või tel 5561 1808. | MTÜ Lodijärv

Padise käsitööpood on avatud 18. juunist
kuni 31. augustini iga päev kell 11–18.

Vasalemma kool
osaleb mõisakoolide
külastusmängus
“Unustatud mõisad”
> Mõis on külalistele
avatud 21. ja 22. juulil, 4. augustil ja 18.
augustil kell 10.00–
18.40
> Igal täistunnil toimub mõisas giidiga
jalutuskäik, avatud
on kohvik
> Külastustasud: pered 5 eurot, täiskasvanud 2 eurot, õpilased ja pensionärid 1
euro

~ 26. mail toimus Padise Põhikoolis mõttekoda “Haridus Padisel täna, homme, ülehomme”.
Vestlusringis osalesid Lääne-Harju vallavanem Jaanus
Saat, volikogu esimees Külli
Tammur, Padise kooli hoolekogu esimees Arvi Raie, valla esindaja hoolekogus Mati Vetevool,
õpetajad, lapsevanemad ja vilistlased. Hoolekogu esimees
Arvi Raie pakkus välja toreda
mõtte suurendada õpilaste huvi puhkpillimuusika vastu. Kõlama jäi mõte, et Padisel on kena loodus, sõbralik õhkkond ja
meeskonnatöö. Tulevikus pööratakse suuremat tähelepanu
loodusõppele ja õpilaste loovuse arendamisele.
Lahtiste uste päeval oli avatud kohvik, kus neljanda ja
seitsmenda klassi õpilased pakkusid endavalmistatud küpsetisi. Külalised said nautida õpilaste tekstiili-, kunsti- ja keraamikatöid ning vabariigi 100. aastapäevale pühendatud interaktiivseid loometöid “Minu Eesti”
ning animatsioone.
Järgmisel õppeaastal tähistatakse Padise Põhikooli 335.
aastapäeva. Selle suursündmuse korraldamiseks panevad õla
alla ka kogukond ja vilistlased.
Väärikas number kohustab meid
traditsioonidest lugu pidama ja
jätkama hariduse andmist For-

7. juulil kell 11.00–16.00
Palju head laadakaupa aiast, metsast ja
merelt kogu perele. Lastele teater ja tasuta
batuudid.
Sissepääs tasuta
Info: laulasmaa.onepagefree.com
FB: laulasmaalaat

Suletud 23. ja 24. juunil ja 20. augustil.
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Paldiski – investeeringud aastast 1718
~ 30. mail kogunes Pakri tuletorni jalamil esinduslik seltskond ettevõtjaid ja otsustajaid,
et vaagida Paldiski arenguväljavaateid ning kuidas neid ettevõtjate, riigi ja omavalitsuse
koostoimel parandada. Imeilusa ilmaga toimus vabas õhus
Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Tallinna Sadama korraldatud, Paldiski 300. sünnipäeva tähistav
konverents “Teistmoodi Paldiski”. Paldiski on kahtlemata
teistmoodi: pole Eestis teist sellist paika, mille asend ja potentsiaal on meelitanud investoreid
juba alates aastast 1718.
Üles astus majandusasjatundjate raskekahurvägi: nii endised kui praegused ministrid
(Kadri Simson, Urve Palo, Sven
Sester), suurettevõtete juhid
(Valdo Kalm, Heiti Hääl) ja teised eksperdid (Raivo Vare,
Sandor Liive jpt) kodu- ja välismaalt. Selgelt jäi kostma, et võimalusi areneda Läänemere piirkonna tähtsaks tööstus-, logistika- ja miks mitte ka innovatsioonikeskuseks on küll ja veel,
kui toimib riigi, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluse koostöö.
Kui see suhe toimib, siis miks ei
võiks ka realiseeruda Paldiski
Ettevõtjate Liidu siht tuua piirkonda aastas 1–3 uut investorit, kes loovad 100 uut töökohta aastas.
Konverentsi avakõneleja vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate uue valla valulikust tekkest ja tänasest toimimisest. Tema järel sai sõna majandus- ja
taristuminister Kadri Simson,
kes rõhutas vajadust arendada
majandust väljaspool üksikuid
suurkeskusi.
Kadri Simson jagas oma seisukohti ka valla ajalehele.

Kas ja kuidas saab riik kaasa aidata Paldiski suure potentsiaali
ellurakendamisele nii, et ka elanike elujärg paraneks?
Tunnustan esmalt juba praegu Paldiski piirkonna ettevõtjate ja investorite initsiatiivikust
piirkonna arendamisel. Ettevõtluse edendamine, välisinvesteeringute kaasamine ja ka koostöö ettevõtjate vahel on just
need eeldused, mis on vajalikud
Paldiski heast asukohast ja infrastruktuurist tulenevate võimaluste ärakasutamiseks. Siin
juba tegutseb oma valdkonnas
Eesti juhtivaid ettevõtteid, kes
suudavad meelitada piirkonda
omakorda uusi tegijaid. Nii tekivadki võimalused leida elanikele enam tasustatud töökohti
ja ka elujärge parandada.
Paldiski eeliste võimendamiseks on vajalik ka riigi panus.
Kohalike ettevõtjatega suheldes
on üles kerkinud näiteks küsimus raudteest. Paldiski-suunalised kaubaveod ei peaks lühikeses perspektiivis läbima Tallinna kesklinna ja Kopli kaubajaama ning kaubamahtude suurenemisel ka Rail Balticu ühisterminali. Arendades Rail Balticut, on meil võimalik teha nn
Tallinna ümbersõidu-raudtee,
et Paldiski-suunalised kaubaveod liiguks ümber Tallinna.
Plaanitav Tallinna ringraudtee
arendamine tuleb kindlasti Paldiskile kasuks.
Kas Paldiski vabamajandustsoonina on fantaasia või reaalne võimalus?
Vabamajandustsoon on kõige laiem vorm vabakaubanduspiirkondadest, mille eesmärk on
peale tootmistegevuse ja kaubandustoimingute moodustada

sa juba olemasolevate ettevõtete investorite kaasamisele ja uute ettevõtete arengule. Seega
võib see olla tõhus vahend tööstuse edendamiseks, kui seda õiges kontekstis nõuetekohaselt
rakendada. Samas vajab riik selliseks strateegiliseks otsuseks
piirkondade valiku osas häid argumente, analüüsi ja pikaajalist
vaadet.
Millised on väljavaated püsielanikega Pakri saarte regulaarühenduse loomiseks mandriga?
Ühistranspordiseaduse järgi
korraldab vallasisest ühistransporti omavalitsus ise või delegeerib selle edasi piirkondlikule ühistranspordikeskusele.
Pakri saarte ja mandri vahel seega on omavalitsusel võimalik
ühendus tellida. Ühendust väikesaartega toetatakse ka väikesaarte programmi kaudu, kust
saab vahendeid tehnika soetamiseks ja ühenduse pidamiseks,
mis on elanike liikumisharjumuste ja sageduste mõttes kuluefektiivsem, kui avada regulaarne või hooajaline liin.

Diskussioon tuleviku Paldiskist.

Lääne-Harju vallavolikogu liikmed ja ettevõtjad konverentsil.

terviklik tolli- ja maksuvaba
piirkond koos kõiksuguste teenindamisvõimalustega. Vaba-

majandustsooni loomise eesmärk on meelitada ligi väliskapitali, uut tehnoloogiat ja saa-

dud juhtimiskogemuse varal kiirendada arengut. Tsooni loomise otsused aitavad kindlasti kaa-

Pärast haldusterritoriaalseid
muudatusi on Lääne-Harju vallas olukord, kus puudub vallasisene ühistransport kohalikesse
keskustesse. Kuidas leida probleemile lahendust?
Haldusreform on alles värske ja paljud asjad vajavad paika
loksumist. Juba sel aastal on riigieelarves ette nähtud raha
maakondlike busside liinivõrgu
tihendamiseks. Ehk vald peaks
koostöös Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega üle vaatama,
millised vajadused piirkonnal
on. | LHVL

sasutus,” on Andrei kindlal
veendumusel.
Kõige uhkemad on plaanid
vana tuletorniga, mis tänaseks
paekalda serval peaaegu et rippudes oma saatust ootab. Andrei mõttelend: “Unistus on Peeter I aegne majakas korda teha,
sest kõrge ajaloolise tähtsusega
ehitis väärib seda. Projekt on
mahukas ja mitte kõige lihtsam.
Ülioluline on, et eri asutused
suhtuvad sellesse mõistlikult,
sest piirangutest siin juba puudust ei ole. Samuti on oluline
leida rahastus. Plaanime annetuste käivitamist neile, keda
majaka saatus külmaks ei jäta.
Idee on paigaldata metallkonstruktsioonid, mis toestaksid
pankrannikut ja tuletorni alust
nii, et viimane seal püsima
jääks. Plaan on rajada torni tippu klaasist vaatlustorn linnuvaatlejatele.”
Idee teostamiseks on Andrei
ajaloomälestiste kaitseks loonud MTÜ Pakri Poolsaare Kultuuripärand, kes ootab nõusolekuid mitmelt asutuselt, s.h.
Keskkonnaametilt. Pakri maastikukaitseala maa- ja veeala
kuulub kaitseala piiranguvöön-

disse, kuhu jääb krüüslite pesitsusala Pakri panga järsakul.
Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist Tiina Napp vastab
kommentaarina tulepaagi toestamise idee kohta: “Mingil juhul ei tohi kahjustada ehitustööde käigus panka, sest krüüsel teeb pesa just panga pragudesse kivide vahele. Tehniliste
lahenduste otsimisele peab kaasama ehitusgeolooge.”
Muinsuskaitseamet tunnistab, et Pakril olev vana tuletorn
on jäänud nii kasutuse kui ka
hoolduseta. Tulenevalt pankranniku varingutest on maapind
tuletorni all ebastabiilne, mis
tähendab, et võimalike uute varingute korral võib tuletorn hävida.
Andrei poolt pakutud toestamise idee on ka Muinsuskaitseameti seisukohalt sobilik. Vajalik on läbi mõelda tehnilised
lahendused.
Loode-Eesti piirkonna oluline vaatamisväärsus Pakri poolsaar leiab järjest rohkem ja rohkem külastajaid. Arendajate
tubli suhtumine ajaloopärandisse suurendab piirkonna väärtust
veelgi. | Marje Suharov

Fotod: Olga Makina

Pakri poolsaarel toimetab pärandihoidjast ettevõtja
~ Sügava rannikuvee ja lühikese jäätumisaja tõttu on Paldiski
aastasadu olnud tähtis sadamakoht. Pakri poolsaare tipus kõrgel paekaldal on riigi kaitsmine
ja laevadele märgutule andmine olnud tähtis kõigi valitsejate jaoks.
Juba 17. sajandil olevat olnud
Pakri poolsaare tipus tulepaak.
1724. ehitati Peeter I käsul siia
12 meetrit kõrge paekivist tuletorn. Muinsuskaitse andmetel
kerkis 1760. aastal uus tuletorn
ning samal aastal põletati seal
puid ja sütt. Võimalik, et tegemist oli vana tulepaagi rekonstrueerimisega. Viimane oli 48 jalga kõrge, 1808. kõrgendati tuletorni 20 jala võrra ja paigaldati
tuleruum, milles oli 15 (16) kanepilampi ja sfäärilised peeglid.
Pärast uue, tänaseni töötava
tuletorni ehitust 19. sajandi lõpus lammutati vana kuni esimese korruseni.
Peeter I oleks rahul
Selle ajaloolise paiga korrastamise ja hoonete taastamise on
ette võtnud Andrei Pevgonen,
kes alustas töödega 2015. aastal. Siis oli Peetri-aegse majaka

Andrei Pevgonen teeb enamuse
ehitustöid oma kätega. Foto: Marje

Andrei oma pärandi ja vana tuletorniga.

Suharov

Parima vaatega kohvik ja peoplats
Juba paar aastat on suvehooajal avatud lummava vaatega
kohvik Pakri Parun. Tihedal turismihooajal on kohvik avatud
terve nädala. Värskelt on valminud vabaõhulava, kus juba sel
suvel toimub mitu kontserti.
Äsja võõrustas Andrei oma
valdustes rahvusvahelist majanduskonveresti “Teistmoodi Paldiski”. Konverentsi asukoha

kõrval vaid võsastunud plats ja
ümberringi varemed nõukogude sõjaväe rajatistest.
Aegapidi on kogu kompleks
ilmet võtmas. Pakri tuletorni
kelder aastast 1890 on saanud
uue hingamise väikese näituseruumi näol. Üles on pandud pildid tulepaagi, majaka ja maakeldri ajaloolistest ehitusjoonistest.

Foto: Egle Kaur

kohta võib julgelt öelda teistmoodi konverentsipaik. Vaevalt
et Eestis või kogu Euroopaski on
peetud konverentsi sarnaselt
kauni pankranniku serval.
Unistama peab suurelt
Ajaloolised hooned on karmide ilmaolude ja ajatormide
käes kõvasti kannatada saanud.
Endisest Nõukogude armee ohvitseride majast on järel vaid
müürid. “Sinna tuleb majutu-
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Dubai kroonprints Padisel
~ Rahvusvahelisel kestvusratsutamise võistlusel Padise Endurance Festival osales kõrge
külaline Araabia Ühendemiraatidest – Dubai kroonprints šeik
Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum.
31. mail toimunud osavõistlustel osales ta raskemail – 160
kilomeetrisel distantsil ning tuli võitjaks. Dubai kroonprints on
tegelenud kestvusratsutamisega väga kõrgel tasemel ja tulnud
muuhulgas sellel alal Euroopa
ja maailma meistriks. Külalised
Dubaist, kes saabusid Eestisse
suure delegatsiooniga, jäid ko-

haliku vastuvõtu ja tingimustega rahule. Delfi Sport andmetel
avaldas kroonprints soovi siia
kindlasti veel võistlema tulla.
2018. aasta Padise kestvusratsutamise festivali raames toimub sel suvel veel neli rahvusvahelist võistlust.
Kestvusratsutamine on hobuse ja ratsaniku kiirus- ja vastupidavusvõistlus, kus tuleb läbida erinevaid distantse vahemikus 30–160 kilomeetrit. Ala
paneb proovile ratsaniku oskuse tunnetada hobust ning valida õige sõidukiirus. Võistluse
käigus läbivad hobused peale

igat faasi veterinaarse inspektsiooni, kontrollimaks, kas hobune on taastunud ja valmis edasi võistlema.
Võistlusrada on märgistatud
noolte ja lintidega ning kulgeb
mööda kohalike teid, sh metsateed, mis ei pruugi autoga läbisõidetavad olla. Võistlejatel on
kaasas abilised ehk “groomed”,
kes käivad rajal lubatud kohtades, et pakkuda hobusele ja ratsanikule juua ning aitavad hobust jahutamise eesmärgil kasta.
Kestvusspordis kasutatakse
üldjuhul araabia täisverelist

tõugu või selle ristandeid. Nad
on kerged, sitked ning kiired.
Eestis alustati kestvusratsutamisega 1999. aastal. Viimastel
aastatel on Eesti sportlased
esindanud kodumaad maailma
meistrivõistlustel, Euroopa
meistrivõistlustel ning prestiižikatel võistlustel Araabia Ühendemiraatides. Eesti sportlased
on olnud ka mitmekordsed medalistid Põhja- ja Baltimaade
meistrivõistlustel. Viimase kehtiv Põhja- ja Baltimaade meister Kairit Järv elab ja treenib Padise vallas. | Rita Randviir, Leemet Vaikmaa

Prints Hamdan võistleb alati number kolme all.

Foto: Rita Randviir

Triatlon Ironman Tallinn otsib abikäsi
~ Vabariigi 100. juubeliaastal
toimub esmakordselt täispikk
triatlon Ironman Tallinn. 4. augustil peetava võistluse ujumis(3,8 km) ja jooksudistants (42,2
km) läbitakse Tallinnas. Võistluse rattarada (180 km) läbib ka
Lääne-Harju valda. Finiš ja
võistluskeskus on Vabaduse väljakul.
Lääne-Harju valda läbitakse
lühikesel Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna tee lõigul Türisalu pangast kuni Vääna tee
ristmikuni. Antud lõigul paikneb ka üks neljast rattaraja toi-

dupunktist. Korraldaja otsib sellesse 35 toredat vabatahtlikku
ning ootab ka Lääne-Harju valla elanikke vabatahtlikuna meie
sündmusega liituma.
Vabatahtliku tööga saab hakkama igaüks. Tulge üksi või
seltskonnaga ja veedate meeleoluka teistsuguse päeva. Toidupunkt alustab hommikul kell
7.30 ja lõpetab orienteeruvalt
kell 15–16. Oodatakse ka raja
äärde võistlejatele kaasa elama.
Korraldaja soov on teha võistlusest suur spordipidu. Selleks on
koostöös vallaga Vääna tee rist-

miku lähedusse planeeritud
meelelahutust nii pealtvaatajatele kui ka võistlejatele.
Vabatahtlikud saavad end registreerida www.ironman.com/
tallinn vabatahtlike rubriigis,
kirjutades juurde märgusõna
“Lääne-Harju toidupunkt”. Oma
soovi võib saata ka e-mailile vabatahtlik@trismile.ee.
Mida vabatahtlikele pakutakse?
• Tööpäevadel toitlustus
• Vabatahtliku särk
• Pidu Kalevi Spordihallis 5.
augustil

Juubelipidustused Leholas
~ 2017./2018. õppeaasta on olnud sõna otseses mõttes üks
suur pidude paraad. Pidasime
suurejooneliselt meie vabariigi
100. sünnipäeva. Samuti möödus oluline verstapost eestluse
esimestest märkidest – Jüriöö
ülestõus 675 aastat tagasi. Lehola kogukonna jaoks olulisel
kohal olid ka maikuus peetavad
sünnipäevad – Leholas hariduse andmise 145. aastapäev, Lehola praeguse koolimaja 30. juubelisünnipäev ja Karjaküla lasteaia 10. sünnipäev.
Leholas avati 145 aastat tagasi Lehola vallakool. Maa kuulus mõisnikule ja koolimaja oli
valla oma. Koolimaja nägi tolle
aja kohta väga hea välja. 1872.
aastal alustas kooliteed 80 last,
kellest igapäevaselt käis koolis
26 last. Esimeseks koolmeistriks
oli Hans Kulli. 1920. aastal Lehola vallakool suleti ning Lehola lapsed jätkasid õpinguid Ohtu mõisa 4-klassilises algkoolis.
Kahjuks ei ole tänaseks Lehola esimene vallakoolimaja
säilinud. Tänu Selma Uustalule,
on kokku kogutud andmed Lehola ajaloo koha. Tema eestvedamisel on Leholasse püstitatud mälestuskivi, mis juba 17
aastat tuletab meile meelde, et
haridus on oluline.
1987. a 1. septembril avati
Lehola lasteaed-algkool Vasalemma sohvoosi direktori Märt
Viilebergi ja asedirektori Sergei
Filini eestvedamisel. Uue maja
juhatajaks sai Taimi Kalberg, kes
juhtis antud maja suure hoole
ja armastusega 14 aastat.
Lehola koolimaja juhtimist
2001. aastal jätkas Tiina Savisaar, kes alustas Leholas muusikaõpetajana 1994. aastal. Tema eestvedamisel jätkati paljude vanade traditsioonidega ning
loodi mitmeid uusi. Tiina juhtida oli kogu maja töö kuni 2017.
aastani.
2007. aastal avati Karjaküla

alevikus uus lasteaiahoone, mis
on mõeldud 20 lapsele. Karjaküla lasteaiast sai Lehola lasteaia filiaal.
2017. aastal loodi Keila vallas
mitmest senisest koolist kokku
ühendkool Laulasmaa Kool, mille osaks on nüüd ka Lehola koolimaja koos lasteaedadega.
Maikuus saime suurejooneliselt tähistada kõiki neid Lehola kogukonna jaoks olulisi verstaposte. Meid rõõmustasid Mullimeistrid, Piip ja Tuut. Loomulikult ei puudunud sünnipäevalaualt ka tort, mis maitses ülihea.
Suur tänu tänasele vallavalitsusele, kes on suutnud raskustele vaatamata leida võimalusi
ja lahendusi, et Leholas hariduse andmine on jätkuvalt võimalik. Loodan südamest, et koostöö kooli juhtide ja vallavalitsuse vahel jätkub ning meie praegune koolimaja saab uue hingamise.
Suur aitäh lapsevanematele
usalduse eest, et saadate oma
lapsed meie kooli ning annate
meile igakülgselt märku, kui
oleme astumas eksiteele või
saavutanud suurepärase tulemuse.
Aitäh, kallid Lehola õpetajad
ja töötajad, et olete olemas igal
tööpäeval ning aitate lapsi suunata ja õpetada ning ning näitate eeskuju, kuidas on õige ja
kuidas minna edasi.
Aitäh, armsad Lehola õpilased, et olete olemas ja meid rõõmustate iga päev oma naeru ja
õnnestumistega, oma lapsiku
siiruse ja puhta hoolivusega.
Soovin südamest, et hariduse andmine Leholas ei katkeks.
Täna on meil võimalus luua
imelist tulevikku, millest kunagi saab imeline minevik ja millest tulevastel põlvedel on võimalik rääkida rõõm südames. |
Kadi-Ingel Kungla, Laulasmaa
Kooli Lehola koolimaja õppejuht

FOTOLUGU

• Tasuta osalemine 5. augustil Lennusadamas toimuval Telia 4:18:4 Tallinn triatlonil (400
m ujumist, 18 km ratast, 4 km
jooksu). Võistlus on ideaalne
esimeseks triatloniks üksi või
võistkonnaga.
• Tallinnas tasuta ühistransport
• Koostööpartnerite kingitused ja pakkumised
• Vajadusel majutus Tallinnas
Lisainfot võistluse rattaraja
ja toidupunkti teemal jagab Mari Mets, tel 515 6708.

Uskumatu võidusõit
~ 26. mail taaselustati Vasalemma kardirajal kardisõit. Sel päeval toimus Harrastajate Kardisarja esimene etapp Uskumatu Võidusõit.
Võistlusest võttis osa ligikaudu 30 harrastajat.
Vasalemmas veab spordiala
Kalev Piksar, kes loodab rahvast
tagasi motsospordi juurde meelitada. Kalevi sõnul on Vasalemma kardirajale oodatud sõitma

kõik tehnikahuvilised, kes soovivad võidusõidust rõõmu tunda.
Harrastajate Kardisarjas ei
peeta oluliseks tänapäevase vinge masina olemasolu, võistelda
võib ja saab ka vanema retropilliga.
Harrastajate Kardisarja tegemisi saab jälgida Facebook-i lehel: Harrastajate Kardisari. | Jürgen Lepp, valla spordispetsialist

Mai lõpus sõitsid Vasalemmas taas kardid.

Foto: Karli Varblas

Nüüd saab Paldiski linna ja Pakri poolsaart avastama minna ka jalgratastega, sest Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis (Adamsoni 3, Paldiski) avati 9. juunil rattalaenutus. Rattad koguti kokku heade inimeste
abiga ja praegu on laenutuses 9 jalgratast, mis on korda tehtud ja
hooldatud. Aitäh annetajatele! Laenutus on avatud E–P 11.00–18.00 ja
Foto. Olga Makina
maksab 1 euro tund.
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Paldiski Punase Risti Selts tegutseb
linna elanike hüvanguks
~ 2019. aastal tähistab Eesti
Punase Risti Selts oma 100. aastapäeva. Rahvusvaheline Punase Risti Komitee asutati 1863.
aastal, peakontor asub Genfis,
Šveitsis. Organisatsioon pakub
humanitaar- ja õigusabi, kaitseb
kodanikke, keda mõjutavad relvastatud konfliktid ja vägivald.
Rahuajal aitab Punane Rist loodusõnnetuste tagajärgedega
võidelda ja aitab muul moel
maailmas turvalisust tagada.
Punase Risti missioonid on

esindatud 190 riigis, sealhulgas
Eestis.
Paldiski Punase Risti Selts on
rohkem kui 23 aastat aidanud
inimesi olenemata nende religioonist, poliitilistest arvamustest, taustast ja staatusest ühiskonnas. Erilist tähelepanu pööratakse madala sissetulekuga ja
suurte perede, põgenike ja sisserändajate lastele. Paldiski Punane Rist korraldab koolitusi,
näiteks esmaabikoolitused, tervislike eluviiside edendamine ja

HIV-ennetus. Korraldame sündmusi, näiteks mitmesuguseid
teabepäevi. Reageerime hädaja kriisiolukordadele. Teeme
tahvusvahelist koostööd. Pikaajaline koostöö Saksa Punase
Ristiga on andnud linnale hindamatu toetuse (ratastoolid ja
palju muid vahendeid raskesti
haigete inimeste abistamiseks).
Meie eriline tänu kuulub hr
Henning Kramerile abi ja toetuse eest. | Paldski Punase Risti
Seltsi juhatus

FOTOLUGU

Vasalemma põhikool pakub alates 1. septembrist tööd

matemaatika-füüsika õpetajale
logopeed-eripedagoogile
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 1. juuliks aadressile
vasalemmapk@gmail.com
Info tel 509 7938
Eriarstikeskuses Paldiski Mediluks
võtavad vastu arstid-spetsialistid

neuroloog
üldkirurg
ortopeed

günekoloog
nina-kõrva-kurguarst
silmaarst

Arstid viivad läbi ja määravad kõik vajalikud uuringud nii kohapeal
kui ka suunates teistesse laboritesse ja diagnostikakeskustesse.
Info ja eelregistreerimine tel 674 2200, Sadama 20, Paldiski

Laulasmaa kooli tööpakkumised

Paldiski 16 judo harrastajat läbisid edukalt esimese ekasami ja sidusid kimonole kollase triibuga valged vööd.
Foto: Raul Orman, Andres Riisaar
Sensei (jaapani keeles: õpetaja) on Jaanus Olev.

> matemaatikaõpetaja 1,0 Laulasmaa koolis (alates 21.08.2018)
> klassiõpetaja 1,0 Laulasmaa koolis (alates 21.08.2018)
> füüsika-keemia õpetaja 0,5 Laulasmaa koolis (alates
21.08.2018)
> tehnoloogia-/robootikaõpetaja 0,5 Laulasmaa koolis (alates
21.08.2018)
> huvijuht 1,0 Laulasmaa koolis (alates 21.08.2018)
> Lehola koolimaja ja lasteaia logopeed 0,7 (alates 21.08.2018)
> Laulasmaa koolimaja ja lasteaia majahoidja 1,0 (tööle asumine esimesel võimalusel)
> Lehola koolimaja ja lasteaia kokk 1,5 (tööle asumine esimesel
võimalusel)
> Lehola koolimaja ja laseaia köögi abitööline 0,5 (tööle asumine esimesel võimalusel)
Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad
dokumendid saata 10. augustiks 2018 e-posti aadressile
laulasmaakool@gmail.com.

KIRIKUTEATED
RISTI KOGUDUS
• 24.06 kell 13.00 Risti kalmistupüha
• 8.07 kell 13.00 jumalateenistus
Risti kirikus
• 8.07 kell 16.00 Vilivalla kalmistupüha
• 15.07 kell 15.00 üle-eestilise
neidudekoori Leelo kontsert
Risti kirikus
• 22.07 kell 13.00 jumalateenistus Risti kirikus
• 12.08 kell 13.00 laste ristimisteenistus Risti kirikus
• 26.08 kell 13.00 hõbe-, kuldja briljantleer Risti kirikus. Ootame kõiki, kes on käinud leeris
aastatel 1993, 1958 või 1948
Piibliringid kogudusemajas
8.06, 6.07, 3.08 kell 18.30
Suvine leerikursus täiskasvanutele algab laupäeval, 30.06 kell
11.00 kogudusemajas
HARJU-MADISE KOGUDUS
• 24.06 kell 13.00 ristija Johannese sündimise püha missa, jutlusetekst Ap 19:1-6
• 1.07 kell 13.00 apostlite pühapäeva missa, leeripüha, kaasa
teenib koguduse segakoor,
jutlusetekst 2Tm 3:14-17
• 8.07 kell 13.00 missa 7. pühapäeval pärast nelipüha, jutlusetekst Hb 12:25-29
• 15.07 kell 13.00 issanda muutmise püha missa, jutlusetekst
2Kr 3:7-18
• 22.07 kell 13.00 missa 9. pühapäeval pärast nelipüha, jutlusetekst Hb 12:14-17
• 29.07 kell 13.00 missa 10. pühapäeval pärast nelipüha, jutlusetekst Hb 10:19-25
• 5.08 kell 13.00 missa 11. pühapäeval pärast nelipüha, jutlusetekst Hb 3:15-19
• 12.08 kell 13.00 missa 12. pühapäeval pärast nelipüha, jutlusetekst 1Jh 1:8-2:2

PALJU ÕNNE!
JUUBILARID JUUNIS
96 ELFRIEDE TISLAR
95 ANNE UNT
94 AGNESSA BARINOVA
93 HEDVIG KOINBERG
92 ALEKSANDRA HADE
91 VAIKE TERASMAA
90 MIRALDA PEIT
85 AKSEL AMBERMANN
80 RAISA DOROZHKO
80 AITA HALLING
80 HELME-KOIDULA HINN
80 JELENA KOLESNIK
80 NINA MOKHRIAKOVA
80 GENNADY ZENKEVICH
80 HILDA TAMME
80 MARE VENESAAR
75 TATIANA GRIGALYUNAS
75 NIKOLAY ILNITSKIY
75 LEA KOITMAA
75 LIUDMILA
KONASHENKOVA
75 PAVEL KOVALEV
75 ILMI LINDSTRÖM
75 HELLE PUTTING
75 HELGI TROMP
70 OL'HA FILONYCH
70 SVETLANA GRIGORJEVA
70 OLAV JAANVERK
70 KARIN PADJUS
70 HELVE PEENOJA
70 LIDIA PLANIDA
70 VALENTINA RAKITSKAJA
70 JAAN RUBEN
70 AINO RÄTTEL
70 ZHANNET TIMOFEEVA
70 GALINA TSVETKOVA
70 RAJA TÕNISSON
70 GALINA VASTITSKAJA
VALDA SÜNDISID
•
FREDDY ALJAS
•
ZLATA EMLENINOVA
•
JON HOOVI
•
ROBIN JÕERAND
•
METTE ROOSI MUST
•
ANNI-BRITT RAUK
•
HEIDI REINTAM
•
LINELLE VALTIN

Juuni 2018 | LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT

www.laaneharju.ee | www.facebook.com/laaneharjuvald

12 | REKLAAM

ERAKUULUTUSED
Maga vaikselt, puhka rahus – südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega.

Abitööline. Kaubikute- ja väikebusside
ümberehitusega tegelev ettevõte pakub tööd
abitöölisele tootmises. Lisainformatsioon tel
+372 502 8725 või meeli@bennett.ee.
Töö asukoht Keila linna lähedal Kumnas,
Bennett Grupp

Kallist abikaasat, isa ja vanaisa

ARVO TUTENPALI
28.02.1951–04.06.2018
mälestavad abikaasa laste ja lastelastega.

BennetPuit OÜ Keilas võtab tööle viimistlejalihvija. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Lisainfo
tel 502 2268
JÄRGMINE LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT ILMUB
16. AUGUSTIL
(JUULIS EI ILMU)

Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus, küsi
pakkumist, tel 5346 8430
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee

Teated ja uudised:
ajaleht@laaneharju.ee
Reklaam ja kuulutused:
reklaam@laaneharju.ee

Korstnapitside ja moodulkorstnate
ehitustööd. Tel 5557 9399

Eelteade
Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Põllkülas asuvale liikluspinnale kohanimeks Vana-Vahi tee, mis on riiklikus teeregistris registreeritud registrinumbriga 2953810 ja kulgeb teeosal 2 pikkusega 60 meetrit. Vana-Vahi tee saab alguse riiklikus teeregistris oleva tee 381 teisest
teeosast, kulgedes läbi Kasevahi katastriüksuse (29501:009:0431) ja lõpeb kõrvalmaanteel 11199 Põllküla-Madise teel. Tee on avalikuks kasutamiseks määramata eratee. 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 kodulehel www.laaneharju.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel
+372 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud
tööde kohta akt. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com

Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus. www.ahjuteenused.ee, tel 5663 9398
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, sõelutud põllumuld,
haljastusmuld, kasvuhoonemuld, freesasfalt,
kruus kohaleveoga. Hea läbivus- ja
manööverdusvõime. Tel 507 9362
Müüa soodsalt Lääne-Harju vallas, Tõmmiku
külas, Aarnamäe karjääris liiva, sõelutud ja
sõelumata mulda, transpordivõimalus. Tel
565 64103, e-mail pallemer@gmail.com
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!

Otsime oma meeskonda Keila Enstosse
tublisid ja korda armastavaid puhastusteenindajaid. Osalise tööajaga. Helistada tel
5662 8277
Otsime oma väiksesse kolektiivi õmblejaid.
Õmbleme spordirõivaid. Tööaeg paindlik,
palk kokkuleppel. Asume Sauel, Kasesalu 12.
Aneri Sport OÜ, tel 513 7705, anerisport@
gmail.com
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud
teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame
rennid otse Teie objektil, puuduvad
liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee
Toi Toi Eesti OÜ, asukohaga Saue vald, Kurvi
tee 11, pakub suvehooajaks tööd autojuhtassinisaatorile. Võimalik töötada osalise
koormusega ja täistööajaga. Huvi korral
võtta ühendust tel 5553 2450 või saata
e-kiri info@toitoieesti.ee
Viime tasuta ära teie vanaraua (pliidid,
pesumasinad, torud, vannid jne) Laulasmaa,
Klooga, Saue, Laitse kandis. Tel 5554 1036

Autode remondi, keretööde ja värvimisega
tegelev ettevõte Padisel võtab tööle

autoremondilukksepa
automaalri
CE-katekooria autojuhi
Info tel 513 5097 või rait@kimmerest.eu
www.padiseauto.ee

Tule meile
tööle! Seoses
tootmismahu
suurenemisega pakume
arenevas ettevõttes mitmekülgset tööd koostajatele!
Tööülesanneteks on erinevate elektrotehniliste toodete
ja siinivalgusti detailide koostamine. Väljaõpe kohapeal.
Ootame oma meeskonda inimesi, kellel on
• tehnilist taipu, avatust, kiirust ja täpsust
• valmisolek omandada uusi oskuseid
Pakume
• paindlikku tööaega
• ettevõttesiseseid koolitusi ja arenguvõimalusi
(koosteoperaator, tiimivanem)
• kaasaegset töökeskkonda
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
Võta ühendust ja tule tutvuma Ekoy Elektroonika,
Harju-Risti, Altküla küla, Lääne-Harju vald
Kontakt Janina Roosileht, 5645 7856,
janina.roosileht@ekoy.ee. Vaata meid ka Facebook'is

OÜ Ekoy
Elektroonika
korraldab
lahtiste uste päeva 28. juunil
2018 kell 10.00–14.00!
Huvilistel võimalus tutvuda meie ettevõtte
tootmishoone ja tegevusega.
Asume Lääne-Harju vallas, Harju-Risti keskuse
lähedal, Altküla külas
Tere tulemast!
Tegevjuht Monica Korhonen
Info telefonil +358 4 0726 7067
monica.korhonen@ekoy.fi
www.ekoy.fi

