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Lähema kümnendi suunad on arengukavas
~ Kui ennemuiste kogunesid
külatargad lõkke ümber nõu pidama, siis aasta tagasi kogunesid ühise laua taha endise nelja
omavalitsuse teadjamehed kiirkorras uue valla eluolu korraldama ja planeerima. Aega atra
seada suurt ei olnud. Kohe tuli
hakata ka ühendvalla arengukava koostama. Tänaseks on Lääne-Harju valla arengukava aastateks 2019–2030 lõpuks valmis
saanud ja volikoguski kinnitatud.
Koostamisel oli suur abi kogukondade esitatud soovitustest ja ettepanekutest. Valla
arengu planeerijatel on hea
meel, et inimesed tulid ja ütlesid oma sõna sekka.
Kuidas arengukava valmis?
Arengukava koostamise konsultant Kadri Tillemann tunnistab,
et ühiste arengusihtide seadmine neljale küllalt eripalgelisele
ja Vabariigi Valitsuse otsusega
sundliidetud omavalitsusele
polnud otsustajatele ja teistele
asjaosalisetele kindlasti kerge,
eriti piiratud ajaraami jooksul.
See oli ka põhjus, miks konsultandid soovitasid esialgu võtta
aluseks nelja ühendatud omavalitsuse arengukavad ning neid
sortides, analüüsides ning sünteesides vormida Lääne-Harju
valla juhtide ja elanike soovidega kooskõlas olev tulevikunägemus. “Protsessis osalejatel pidi
olema kannatlikku meelt ja
kompromissitahet, et näha Keila, Padise, Paldiski ja Vasalemma huvide ja vajaduste asemel
Lääne-Harju valda kui tervikut
ning sobitada kõik soovitu ka
reaalsete rahaliste võimalustega,” tõdes Kadri Tillemann OÜst Vesterra.
“Mõistagi pole oktoobris volikogu heakskiidu saanud kava
lõplik ja lukus kogu kava kehtivusperioodiks – see on pigem
esimene suunanäitaja üleminekuperioodiks, kui Lääne-Harju
vald on alles ühtseks tervikuks
kujunemas,” täpsustab konsultant. Seadus näeb ette, et arengukava tuleb igal aastal üle vaadata ja kohendada.
Kadri Tillemanni sõnul seati
arengukava vormilise poole
pealt sihiks, et dokument oleks
praktiline, kergesti loetav ja arusaadav. “Sestap ongi arengukava tuumaks tekstimahult lühike, kuid kõiki kokkulepitud strateegilisi sihte sisaldav hoolikalt
sõnastatud strateegiadokument,
mida toetab selle struktuurile
vastav tegevus- ja rahastuskava. Toetav informatsioon on
koondatud arengukava lisadokumentidesse.”
“Tore oli kogeda protsessis
kaasalöönute huvi, asjalikkust

ja konstruktiivsust – väärt infot,
tarvilikke täiendusi ja häid ideid
kogunes kavasse nii vallajuhtidelt, volikogult, ettevõtjatelt ja
ühendustelt kui ka avalikustamise ajal ettepanekuid esitanud
kodanikelt,” jäi Kadri Tillemann
rahule.
Üldsuunad ja -vahendid
Arengukava põhiosa on Lääne-Harju valla arenguvisioon.
Kirjeldatakse kuue valdkonna –
elukeskkond ja avalik ruum,
teed ja ühistransport, ettevõtluskeskkond, haridusasutuste
võrgustik ja õpikeskkond, kodanikuühiskond, vaba aeg ja tervisedendus ning sotsiaalkaitse
– strateegilisi eesmärke, arendustegevusi, investeeringuid ja
nende oodatavat mõju.
Arengukava neli lisa sisaldavad hetkeolukorra analüüsi,
asustuse ja rahvastiku ülevaadet, selgitusi arengukava koostamise põhimõtete kohta ning
tegevus- ja rahastuskava aastateks 2019–2030. Tähtis arengudokument on ka valla eelarvestrateegia aastateks 2019–
2022. Eelarvestrateegia vaadatakse igal aastal eelarve planeerimise ajal uuesti üle. Vaatamata positiivsele põhitegevuse tulemile jääb eelarve tulem peale
investeerimistegevust siiski negatiivseks, mida tingib valla investeeringute vajadus.
Volikogu esimehe Külli Tammuri sõnul on meie vallaelanikud tublid maksumaksjad, aga
sellele vaatamata ei ole kõiki
soove võimalik kohe täita – seetõttu sisaldab eelarvestrateegia
ja arengukava ka tegevusi, mille taga ei ole elluviimiseks kindlat aega ega rahanumbrit. “Need
tegevused on olulised, kuid pea-

Järgnevaks neljaks aastaks on toetuste abil kavandatud mahukad investeeringud kergliiklusteede võrgustikku.

me pingutama, et leida võimalus nende elluviimiseks,” vaagib
volikogu esimees.
Paber valmis, elu läheb edasi
Vallavanem Jaanus Saat tunnistas, et valla esimese arengukava koostamise protsess tulenes
suuresti seaduses välja toodud
tähtajast, sest oktoobriks pidi
igal omavalitsusel olema arengukava kui strateegiline dokument kinnitatud.
“Selleks, et oleks täidetud
tähtajast tulenev nõue ja saaksime võimalikult hästi kokku
võtta hetkeolukorra ja vajadused, otsustasime just sellise

arengukava formaadi kasuks.
Mul on hea meel, et meil olid
abis konsultandid kogu selle
protsessi vältel. Arengukava ei
ole ega saa kunagi olema lõplik
dokument ning juba valmistatakse ette arengukava muutmist
uuel aastal. Soovime, et arengukava ei oleks niivõrd kolme endise valla ja Paldiski linna dokumentide süntees, vaid aina
rohkem uue ja tugeva Lääne-Harju valla nägu. Selleks on
meil plaanis arengukava kontekstis viia läbi valdkondlikud
alusuuringud valda kui tervikut
silmas pidades.
Kindlasti on plaan jätkata

konkreetse ja tekstimahult lühikese arengukavaga, mis oleks
kooskõlas kõikide meie vajadustega, olgu see siis läbi valla eelarve või aktiivsete organisatsioonide.
Kuna tulevikus on kavas teha ka valdkondlikud arengukavad, siis ei ole vajadust üldarengukavas igat viimast kui objekti nimeliselt üles kirjutada.
Spetsiifilised objektid ja tegevused jõuavad valdkondlikesse
arengukavadesse.
Tööd on alustatud haridusvõrgu ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonna arengudokumentidega.

Fotod: Kalev Laast

Parima arengukava saab, kui
kaasata võimalikult palju huvigruppe. Kõik, kes on huvitatud, peavad saama oma mõtted
avalikus debatis välja öelda.
Seetõttu on järgmiseks aastaks
plaanis kokku kutsuda arengukava täiendamiseks valdkondlikud töögrupid ja avalikud arutelud, et iga hea idee saaks kajastatud ja kõigil oleks võimalik
arengukava koostamisel kaasa
rääkida. Valla ühtseks arenguks
on kõikide panus oluline. Arengukava on dokument, mis aitab
meil arengut toetada ja prioriteedid selgeks saada.” | ajaleht@
laaneharju.ee

NUMBRID RÄÄGIVAD
Valla tuludest moodustavad suurima osa maksutulud ning riigieelarvelised toetused. Lääne-Harju valla konsolideeritud tulude maht oli 2017. aastal 16 297 520 eurot. Eeldatav 2018. aasta tulude maht on 18,2 miljonit
eurot. Eeldatav tulude kasv 11% sisaldab ka riigi poolt hüvitatud ühinemisega seotud kulusid 227 000 eurot.
Eelarvestrateegias on järgmisel neljal aastal planeeritud tulumaksu kasvuks 4% aastas. Lääne-Harju valla
põhitegevuse kulude maht on 2018. aastal vastavalt eelarvele 16,8 miljonit eurot. Aastateks 2019–2022 kavandatud investeerimisprojektidest saab täpsema ülevaate valla kodulehel avaldatud arengukavast ja selle
lisadest.
Siinkohal loetleme tähtsamaid kavas olevaid investeeringuid summeerituna järgneva nelja aasta lõikes eurodes. Summad sisaldavad kaasfinantseeringuid.
TEED
Kergliiklusteede rajamine,
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Laulasmaa-Lohusalu
400 000
Laulasmaa ÜVK rajamine
17 250 000
Keila-Karjaküla
400 000
Padise ja Vasalemma tänavavalgustuse
Paldiskis Rae tn kapitaalremont
rajamine
600 000
lõigul Rae põik kuni Lõuna tn
360 000
Karjaküla jäätmejaama laiendamine
140 000
Klooga-Lehola tee kõvakatte ehitamine
200 000
Keila-Joa soojatorustiku
Kergliiklusteede kavandamine
renoveerimine
102 000
Padise-Rummu, Lehola-Vasalemma,
Paldiski-Pakri
90 000
HARIDUS
Laulasmaa Kooli spordihoone
projekteerimine ja ehitamine
2 000 000
Laulasmaa kooli juurdeehituse ehitamine 1 100 000
Paldiski koolistaadioni rajamine
300 000
Vasalemma koolistaadioni rajamine
300 000
Rummu lasteaia remont
280 000
Lehola korvpalliväljaku rajamine
20 000

VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON
Padise kloostri renoveerimine
Kloogaranna ja Klooga järve
rannaalade korrastamine
Paldiski lipuväljaku rajamine
Mänguväljakute rajamine
Rummu elukeskkonna projekti elluviimine
Supluskohtade korrastamine

2 153 247
300 000
170 000
100 000
100 000
90 000

Klooga järve kallas. Vastu võetud arengukava aitab lahendada supluskohtade infrastruktuuri.

Õnnitlus!
Selgusid Harjumaa aasta tegijad! 2018. aasta Harjumaa aasta
tegijate konkurssi korraldavad Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Harjumaa Omavalitsuste Liit ning Kodukant Harjumaa. Harjumaa
aasta tegijale esitati seitsmes kategoorias 107 kandidaati.
Lääne-Harju vallast esitati 19 nominenti. Aasta säravaks kodanikuühenduseks valiti MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda.
Koda Palju õnne!
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Meie esimene arengukava
~ Oktoobrikuu eelviimasel päeval kehtestas vallavolikogu Lääne-Harju valla esimese arengukava ning järgneva nelja
aasta eelarvestrateegia.
Mõlemad dokumendid
on oma esmakordsuse tõttu meie valla jaoks märgilise tähendusega, kuid neid
koostades oleme siiski lähtunud põhimõttest, et need on
veel mõnes mõttes üleminekuajastu dokumendid.
Võtsime maksimaalselt arvesse vanade omavalitsuste poolt juba käima lükatud tegevusi, et
tagada järjepidevus ning kasutada parimal viisil ära meile juba suure tööga välja aetud toetusrahad.
Samas suunasime pilgu ka kaugemasse tulevikku. Selge on see,
et päris kõiki vanade arengukavade tegevusi ei ole üks-ühele mõistlik ega võimalik ellu viia.
Arengukavas käsitletud kuus põhivaldkonda peegeldavad sisuliselt vallale seadusega pandud ülesandeid. Kõik teemad on olulised, midagi neist ei saa tähelepanuta jätta. Iga valdkond eeldab panustamist töö, teadmiste ja rahaga. Just see viimane on põhjus,
miks kõike ei saa rohkem, korraga ja kohe.
Meie eesmärk investeeringute planeerimisel on olnud hoida pigem konservatiivset joont ning end mitte lõhki laenata. Samuti
keskenduda alustatud suurte projektide lõpuleviimisele ning uusi
tegevusi kavandada pigem ettevaatlikult kui tormakalt.
Uue valla sünnist on möödunud aasta, kuid kõik ei ole veel kaugeltki selge, paigas või tehtud. Peame pidevalt juurde õppima, end
kohandama ning muutma.
Arengukava iga-aastane ülevaatamine ei saa olla pelgalt vormitäide, vaid selgelt eesmärgistatud tegevus, mis lähtub aasta jooksul toimunud muudatustest ning tekkinud vajadustest. Nii hoiame oma arengukava elusa ja paindliku dokumendina, mida ka päriselt kasutatakse.
Aitäh kõigile vallaelanikele, kes leidsid aega arengukava koostamise protsessis osaleda ning julgust edaspidiseks, et kaasalööjate hulk oleks veelgi suurem! | Külli Tammur, Lääne-Harju valla volikogu esimees

Vallavalitsuse teated
• Volikogu istungil esimese
lugemise läbinud mittetulundustegevuse toetamise kord
jõuab novembrikuisesse volikogusse. Eeldatavasti saab peagi
kinnitatavas korras olema kaks
taotluste esitamise tähtaega: 1.
november toetuse saamiseks
järgneval kalendriaastal ja 1.
mai toetuse saamiseks samal
kalendriaastal.
Kui volikogu kinnitab 27. novembril määruse, on taotlemise
esimene voor avatud erandkorras kuni 2. jaanuarini 2019. Pärast määruse jõustumist lisatakse nii määrus ise kui ka vastav
taotluse vorm valla kodulehele.
Teavitame teid kindlasti ka meie
facebooki lehel!
• Lääne-Harju valla noorte
huvitegevuse ja huvihariduse
toetamise korra eelnõu jõuab
volikogu ette detsembris ja saab
siis loodetavasti kinnitatud.
Määruse eesmärk on toetada ja
soodustada rahvastikuregistri
andmetel Lääne-Harju vallas
elavate 7–19-aastaste noorte
huvitegevust ja -haridust. Taotleda saab rahaliste vahendite
eraldamist harrastajate huvitegevuse ja/või huvihariduse läbiviimiseks. Toetust makstakse
taotlejale juhendaja/treeneri
töötasuks, treeningpaiga või õpperuumi majandamiskulude
katteks, õppevahendite soetamiseks ja muuks õppe- ja kasvatustöö efektiivsemaks muutmiseks igakuiste kannetena.

Taotlusi esitatakse ja menetletakse pearaha arvestamise infosüsteemis PAI. Selle kaudu
esitab toetuse taotleja vallavalitsusele harrastajate nimekirja
koos muude vajalike dokumentidega.
Toetuse eraldamise tingimus
on, et lapsevanemad kinnitavad
süsteemis PAI oma valitud teenuse pakkuja.
Eeldatavasti jõustub määrus
uue kalendriaasta alguses. Anname valla kodulehe ja facebooki kaudu kindlasti teada toetuse taotlemise tähtaegadest ja
abistame taotlejaid ning lapsevanemaid PAI süsteemi rakendamisel. Meie kindel soov on
toetada valla noortele huvitegevust ja huviharidust pakkuvaid organisatsioone. Olge tähelepanelikud ja jälgige meie
meediakanaleid!
• Ka sel aastal kingib vallavalitsus kõikidele meie valla lasteaedades ja põhikoolides õppivatele lastele jõulude puhul
kommipakid. Lapsed saavad pakid kätte oma lasteaia ja kooli
jõulupeol. Samuti saavad jõuludeks kommipakid meie valla kodused lasteaiaealised lapsed, kel
vanust vähemalt 1,5 eluaastat
ja mujal õppeasutustes õppivad
hariduslike erivajadustega lapsed. Kommipakkide kättesaamise kohta saab infot vallavalitsuse kantseleist tel 679 0600 või
e-postiga info@laaneharju.ee.
| Hestia Rindla, abivallavanem

Oktoobrikuine volikogu istung peeti Lehola koolis.

Foto: Marje Suharov

Lääne-Harju vald sai
üheaastaseks!! Palju õnne!
üheaastaseks
Järgmiseks kümnendiks arengukava
Volikogu kinnitas teisel lugemisel Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030. 24. septembrist
7. oktoobrini väldanud arengukava eelnõu avalikustamisel laekus üle 80 muudatusettepaneku. Konkreetseid objekte ja olukordi puudutanud ettepanekud
lisatakse valdkondlikesse arengukavadesse või sobivusel üldpaneeringusse. Kõik arengukava puudutavad ettepanekud
kaaluti läbi ning asjakohased
muudatused viidi osaliselt või
täielikult lõppdokumenti sisse.
Eelarvestrateegia aastateks
2019–2022
Eelarvestrateegia on nelja eelseisva aasta rahalisi võimalusi
käsitlev arengudokument. Seda
uuendatakse igal aastal, täpsustades vastavate aastate kavasid
ning täiendades aastase prognoosi võrra. Lääne-Harju valla
eeldatav tulude maht 2018. aastal on 18,2 miljonit eurot. Eelarvestrateegias on järgmise nelja aasta planeeritud tulumaksu
kasv 4% aastas. Aastaks 2022 on
prognoositav põhitegevuse tulu kokku 20 miljonit eurot.
Lääne-Harju valla põhitegevuse kulude maht on 2018. aastal vastavalt eelarvele 16,8 miljonit eurot, mis suureneb 18,7
miljoni euroni 2022. aastal.
Mittetulundustegevuse toetamise kord läbis 1. lugemise
Mittetulundusühingute toetamise määrus reguleerib mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute tegevuse toetamist hariduse, kultuuri-, spor-

di-, noorsootöö, vaba aja veetmise ja muudes valdkondades,
Toetatav tegevus peab olema
suunatud kohaliku elu või valla
arengule ja elanike heaolule. Volikogu tegi ettepaneku muuta
eelnõud punktiga, mis võimaldaks ühingutel toetust taotleda
kaks korda aastas. Eelnõu võetakse eeldatavalt vastu teisel lugemisel ning siis selgub ka kuupäev, milllal saab taotlusi esitada.
Täiendati AS-i Lahevesi põhikirja
Valla haldusettevõtte põhikirja
teksti tuli sisse viia täiendusi ja
muudatusi, mis on seotud soojuse tootmise, jaotamise ja
müügiga, kuna alates tänavusest kütteperioodist on AS Lahevesi Padise kaugküttepiirkonna võrguettevõtja.
Hädaolukorra seadusest tuleneb rida nõudeid
2017. aasta 1. juulil jõustus hädaolukorra seadus, millest tulenevalt peavad kohalikud juhid
olema teadlikud piirkonna riskidest ja oskama neid hinnata,
teavitada hädaolukordadest elanikke ning vajadusel ka evakueerida.
Vastavalt seadusele moodustatakse Lääne-Harju vallas kriisikomisjon ja seda tehakse käesoleval kuul. Elutähtsat teenust
korraldavatel asutustel (kaugküttega varustamine, kohaliku
tee sõidetavuse tagamine, veega varustamine) tuleb koostada
oma vastutusvaldkonda jäävate
teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.
Lääne-Harju vallas vastab

seaduses toodud kriteeriumidele AS Lahevesi, kellele vald kehtestas nõuded kohalike teede
sõidetavuse tagamise kohta hädaolukorras.
Algatati detailplaneeringud
Meremõisas ja Rummul
Volikogu andis nõusoleku algatada Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu detailplaneering, millega planeeritakse maaüksusele kolm elamumaa krunti. Samuti anti nõusolek algatada Rummu alevikus, Järvekalda
ja Paekalda kinnistutel detailplaneering, millega täpsustatakse maa kasutamise sihtotstarve
puhkeotstarbeliseks turismi-,
matka- ja väljasõidukoha maaks,
määratakse üldkasutavate rajatiste ehitusõigus ning asukohad.
Mõlemal juhul on detailplaneeringud üldplaneeringut
muutvad. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.
Vee erikasutusload
Volikogu andis AS-ile Tallinna
Sadam loa vee erikasutuseks
Paldiski Lõunasadama territooriumil sademevee juhtimiseks
suublasse. Samuti sai vee erikasutuse loa Pauli AÜ põhjavee
võtmiseks Tuulna külas Pauli
üldmaa 1 maaüksusel asuvast
puurkaevust aiandusühistu majapidamiste varustamiseks majapidamis- ja joogiveega.
Väike-Pakrineeme kinnistu
võõrandamine
Detailplaneeringu kohaselt on
Väike-Pakrineeme kinnisasjale
Paldiskis kavandatud rajada
avariipõletusseadmesse minev
gaasitoru ning selle kandev-

konstruktsioon, gaasi võrkuandmise mõõte- ja kontrollsüsteem,
gaasi mõõtesüsteemi tulev toru, terminali tarbevee toru,
elektriliinid ja terminali teenindav tee. Volikogu võõrandas
vastavalt ettevõtluskeskkonna
arendamise eesmärgile otsustuskorras Pakrineeme Sadama
OÜ-le väärtusega 85 000 eurot.
Korterite võõrandamine Rummul
Otsustuskorras võõrandatakse
2000 euroga Rummu alevikus
Aia tn 9-14 asuv korter. Korteriomanik on teinud korteris
parendusi ja ei oma üürivõlga.
Avalikul suulisel enampakkumisel otsustati müüa Lääne-Harju vallale kuuluvad korteriomandid Rummu alevikus
Sireli tn 3-20 (registriosa number 9033302) pindalaga 25,9 m2
ja alghinnaga 750 eurot ja Sireli tn 9-13 (reg. nr 9002802)
pindalaga 37,5 m2 ja alghinnaga 1500 eurot.
Laulasmaal läks Põhja-Kadaka
üldmaa munitsipaalomandisse
ja tee nr 2951150 kohalike teede nimekirja
Põhja-Kadaka üldmaa (katastritunnus 29503:016:0002) on
vajalik AS-le Lahevesi avalikes
huvides tehnorajatise rajamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks. Volikogu otsustas võtta
Põhja-Kadaka tee munitsipaalomandisse ja kanda tee nr
2951150 kohalike teede nimekirja. Nimetatud katastriüksusel asuv tee teenindab paljusid
Põhja-Kadaka ja Krõlli väikekohtades asuvaid krunte. |
ajaleht@laaneharju.ee

Lääne-Harju Valla Lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee. Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee.
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Muuseum koos kogukonnaga
loob detsembris Talvemaa
Päkapikk Õnneseen otsib Paldiskis Adamsoni ateljee õues imerohtu.

Laulumängu harjutamine.

Foto: Mari Tomp

Harjumaa laste etnopäev
Laulasmaa Koolis
~ Igal aastal mööda erinevaid
Harjumaa koole liikuv traditsiooniline Harjumaa laste ETNOpäev toimus 12. oktoobril
Laulasmaa Koolis. ETNOpäev on
ellu kutsutud selleks, et 1. ja 2.
kooliastme lapsed saaksid ehedalt tundma õppida meie pärimus- ja rahvakultuuri selles ise
kaasa lüües.
Etnopäeva tegevus seisneb
erinevates töötubades osalemises. Lapsed saavad rahvakultuuri asjatundjate juhendamisel
tarkusi ja tegevusi omandada.
Tänavu oli neli õpituba: seto
kultuur ja leelo, eesti laulu-,
tantsu- ja sõnamäng, roost vilepilli meisterdamine ja õuetund.
Seto leelo- ja kultuuritunde
viisid läbi seto kultuurikandjad
koorist Sõsarõ (Õed) Olli Tubli,
Kadri Tikerpuu ja Linda Ülend.

Nendel olid seljas autentsed seto naise rahvariided ja kaasas
hulgaliselt ehteid ja riideid. Lapsed said ülevaate selle rahvakillu ajaloost ja tänapäevast. Laulumängu töötuba viis läbi õpetaja ja tantsujuht Mari Tomp,
kes on selle ala meister. Roopilli meisterdamist õpetas tuntud
rahvamuusik, õppejõud ja 2019.
aasta üleriigilise laulupeo puhpilliorkestrite üldjuht Tarmo Kivisilla. Õueõpituba viis läbi Agu
Veetamm Laulasmaalt. Õuetunnis käisid lapsed tutvumas kooliümbruse ja mereäärega.
Kõik juhendajad jäid lastega
ja lapsed juhendajatega rahule.
Päeva lõpus moodustati saalis
suur ühisringmäng, kus Tarmo
Kivisilla mängis saateks lõõtspilli. | Merike Hallik, Harju maa-

~ Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi hoovil on oktoobri ja
novembri jooksul olnud üksjagu sagimist, et detsembri esimeseks nädalaks saaks Paldiski
Põhikooli, muuseumi ja kohaliku kogukonna koostööna valmis
lustakas lastelavastus “Talvemaa – päkapikk Õnneseene
imerohi”.
Etenduse tegemise mõte
sündis muuseumil koos Paldiski Põhikooli näiteringi juhendaja Erika Kaljusaarega.
Üheskoos mõeldi kohe, et kui
teha, siis juba midagi päris uut
ning kaasates projekti nii osalejate kui ka publiku mõttes võimalikult palju kohalikke.
Lavastuse loomise lähtekohaks oli seega soov pakkuda eelkõige Lääne-Harju valla haridusasutustele ja valla elanikele
kultuurisündmust kodukoha lähedal.

Algupärand laval
Paldiski Põhikooli näitering oli
etenduse osatäitjatena kohe
meie mõtetes, puudu oli üksnes
algupärane käsikiri. Pakkusime
lasteetenduse kirjutamise idee
välja Maarja Lillemäele. Maarja
on näidendite kirjutamisega tegelenud alates 2011. aastast,
lastelavastusi on seni tema sulest ilmunud kaks: “Kingitus vanaemale” (2014) ja “Ootamatu
lapsehoidja” (2015). Käsikiri valmis lubatud tähtajaks ning
noortel näitlejatel käib Erika juhendamisel kibekiire proovide
aeg.
Kõik seitse päkapikku – Maarius Sild, Eliise Ausmees, Mia
Helena Pärn, Getriin Ingrid Jürioja, Mirjam Toom, Arabella
Vallsalu, Janeli Pärnik – saavad
omale vahvad kostüümid, mille
eest seisab hea kostüümikunstnik Mirjam Proos. Etenduse te-

gevus toimub nii muuseumi
kõrvalhoones kui ka ateljeemajas ning otse loomulikult on
mängukoht tähenduslik – kus
veel saavad imeteod sündida kui
mitte suure skulptori ateljeemajas!
Talvemaa loomiseks muuseumisse, kus tavapäraselt pole
midagi teatrile omast olemas,
tuleb teha palju käsitööd just
dekoratsioonidega. Kingitehase
sisustuse kujundamisel on appi
tulnud MTÜ Meie Paldiski ja
Naiskodukaitse Paldiski jaoskonna liikmed.
Haruldane võimalus
Paldiski Põhikooli teatriringi
noortele on lavastus suurepärane võimalus esineda tavapärasest (koolimaja või rahvamaja)
erinevas kohas, vast innustab
see neid teatriga ka edaspidi tõsisemalt tegelema! Omaltpoolt

loodan, et selline koostööprojekt suunab nii noori kui ka õpetajaid ja lapsevanemaid jätkuvalt väärtustama loomingulist
eneseväljendust soosivat huvitegevust, mis omakorda aitab
kaasa harjumuse kujunemisele
külastada erinevaid kultuuri- ja
mäluasutusi.
Vabamüügil etendust mängitakse detsembris kahel pühapäeval: 9. ja 16. detsembril kell
12.00. Jaanuaris mängitakse
etendust 13. kuupäeval algusega kell 12.00.
Kohtade arv on piiratud, info telefonil 6742013. Lasteaedadele ja koolidele mängitakse
etendust detsembris ja jaanuaris vastavalt ettetellimisele –
selleks tuleb soovist märku anda aadressil amandusadamson@hmk.ee või helistada
674 2013. | Merle Tank, Amandus
Adamsoni Ateljeemuuseum

konna rahvakultuurispetsialist, ETNOpäeva koordinaator

Paldiski Põhikooli näitering: vasakult paremale Maarius Sild, Eliise Ausmees, Mia Helena Pärn, Getriin Ingrid Jürioja, Mirjam Toom, Arabella ValFoto: Merle Tank
lsalu ning Janeli Pärnik.

Selgusid muinsuskaitsevaldkonna aasta parimad
Stardieelne kogunemine.

Fotod: Mairolt Kakko

Veteranideklassi daamide võistkond on jõudnud kontrollpunkti.

Libahundid metsade vahel
~ 13. oktoobri päikselisel laupäeval sai Harju-Risti maastikel
teoks rohkem kui neljasaja osalejaga rogainivõistluse Libahundi Jälg sügisetapp.
Kuue tunni jooksul tuli
2–5-liikmelistel orienteerumistiimidel kaardi ja kompassi abil
läbida jalgsi või rattaga nii palju kontrollpunkte kui võistkon-

na võimekus lubas. Seitsmes
kontrollpunktis oli võimalik teenida boonuspunkte vahvaid lisaülesandeid sooritades. Noorim osaleja oli üritusel 3,5 ja vanim 78 aastane!
Sarja Libahundi Jälg kevadetapp tuleb taas mais 2019. Vt
www.libahunt.eu. | Tiiu Mägi,
sarja eestvedaja

~ Muinsuskaitseamet tähistas
11. oktoobril Eesti Arhitektuurimuuseumis toimunud üritusel ameti 25. sünnipäeva ja andis üle tunnustused aasta parimatele. Kokku anti välja 29
tunnustust 11 kategoorias.
Lääne-Harju vallavalitsus
Keila-Joa park tänavu sügisel.

pälvis tänukirja Keila-Joa mõisa pargi restaureerimise eest.
Keila-Joa mõisapargi paremkalda hooldustööde teostamiseks ja renoveerimiseks eraldas
Keskkonnainvesteeringute Keskus aastatel 2011–2016 Keila
valla projektidele raha ca 138

000 eurot. 2013 aastal koostati
17 ha pargialale hoolduskava,
kus hinnati iga puu seisundit
ning kaardistati edasised tegevused. Hooldustööde käigus
raiuti võsa jõe kaldalt, niideti
aasad ja teede ääred, pügati hekid. Kokku kulutati Keila valla

endise projektijuhi Maie Libliku sõnul pargi paremkallast
restaureerides viimasel kolmel
aastal 300 270 eurot. 2017. aasta sügisel rajati jalgtee, korrastati tiike, paigaldati viitasid,
prügikaste ja pinke. | ajaleht@
laaneharju.ee
Foto: Egle Kaur
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Kogudusemajas lõpuks soe
~ Kui Risti kogudusemaja akendest sisse kiigata, võib terane
vaataja märgata kaht olulist asja. Esiteks on maja vanad, eestiaegsed originaalaknad suurepäraselt restaureeritud. Neli
akent said korda KÜSKi Kohaliku Omaalgatuse Programmi kahe projekti toel. Töid tegi restaureerimisfirma OÜ Renovatum. Akende restaureerimine
läks maksma 4500 eurot, koguduse omafinantseering oli sellest 500 eurot.
Teiseks hakkab silma tubades valitsev tühjus. Risti koguduse elu on jaanipäevast saadik
toimunud kitsamates oludes,
sest kogudusemaja esimesel
korrusel toimub kapitaalremont.
PRIA Leader-meetme abiga rekonstrueeritakse maja küttesüsteemi: vanade, lagunenud ahjude asemel rajatakse toetuse abiga maakütet. Kolm 65 meetri sügavusele ulatuvat soojuspuurauku on kivi- ja savisegusesse
pinda kaevatud ning majja on
paigaldatud põrandaküte. Hingedeajal loodame valmis saada
ka viimistlustööd, mis toimuvad
suuresti annetuste toel.
Risti kogudusemaja on ehitatud 1938. aastal kohalike külaelanike eestvõttel. Nõukogude ajal võeti hoone koguduselt
ära ning selles toimus Risti kooli algklasside õppetöö. Eesti vabariigi taastamisel tagastati maja kogudusele ning nüüd on see
kodune paik sadadele lähemalt
ja kaugemalt tulijatele. Hubane
maja on ka koguduse noortetöö
keskus. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest. | Annika Laats, Risti kogu-

Esikolmik autasustamisel.

Foto: erakogu

Noorte akrobaatide edu
~ Akrobaatikakooli PartnerAkro
noorte akrobaatide jaoks oli novembri algus tihe. 3. novembril
toimusid Tallinnas Open Tallinn
2018 sportakrobaatika üle-eestilised võistlused. Klubi noored
said suurepäraseid tulemusi.
Lääne-Harju tütarlaps Lotta
Kärssin sai koos Meribel Kondimäe ja Saara Soansiga noorte
arvestuses 3. koha, jäädes alla

ainult meie enda teisele kolmikule ja Leedu esikolmikule.
Lisaks toimus samal päeval
Viljandis Viljandi harrastusvõimlemise festival “Olles teel”.
PartnerAkro rühm Merkuur, kus
enamus lapsi on Laulasmaa
koolist, esines festivalil akrokavaga. Kohti ei jagatud, kuid kõik
võitsid hea kogemuse ja toreda
seikluse Viljandis. | Merit Illak

duse õpetaja

Risti koguduse õpetaja Annika Laats ajaloolises majas mõtete kogumisel.

Foto: Egle Kaur

Jumalateenistused kõrvalasuvas Risti kirikus toimuvad kuu 2. ja 4. pühapäeval algusega kell 13.
Hingedeaja kontserdiga
esineb segakoor Huik laupäeval, 24. novembril. Täpsema info leiab lehelt
www.ristikirik.ee ja koguduse Facebookist.

(vasakult) SA Põhja-Eesti Turism tegevjuht Karmen Paju, Andrei Pevgonen OÜ-st Pakri Parun, Hestia Hotel Laulasmaa Spa tegevjuht Anne Mallene, Kiviõli seikluskeskuse arendaja Janek Maar ja HOLi tegevjuht Joel Jesse.
Foto: Eiko Lainjärv

Meil tegutsevad Põhja-Eesti parimad turismiarendajad
~ Vastavatud Arvo Pärdi Keskuses peetud
Põhja-Eesti turismikonverentsil räägiti piirkonna turismi hetkeseisust, tuleviku- ja
koostöövõimalustest. Peaesineja Tartu Ülikooli dotsent Andres Kuusik intrigeeris kuu-

lajaid ettekandega “Eristu või sure”.
SA Põhja-Eesti Turism auhindab iga-aastasel turismikonverentsil piirkonna silmapaistvamaid turismiedendajaid. 2018. a parimate tiitli pälvisid meie valla tegijad: väi-

keettevõttena Pakri Parun OÜ ja suurettevõttena Hestia Hotel Laulasmaa Spa.
Aasta atraktiivseima turismiprojekti tunnustus läks Ida-Virumaale Kiviõli Seikluskeskusele. | ajaleht@laaneharju.ee

Üks beebipeo kangelasi oli väike Karl Sebastian, kes sai koos perega
Foto: Annela Samuel
vallavanemalt kaasa kingituse ja head sõnad.

Beebipidu Pärdi keskuses
~ Sel aastal on Lääne-Harju
valda sündinud rõõmustavalt
palju ilmakodanikke. 6. detsembril tervitas ja tänas vallavalitsus Arvo Pärdi Keskuses
peetud lusikapäeval maist oktoobrini sündinute peresid. Peole said kutse 30 tütarlapse ja 39
poisipõnni vanemad. Vallavane-

ma tervitusele järgnes Laulasmaa lasteaia laste kontsert. Seejärel said peo peategelased kätte valla vapiga hõbelusikad ja
raamatu “Pisike puu”. Harju
ringkonna Paldiski jaoskonna
naiskodukaitselt said beebid üllatuskingituseks soojad kootud
sokid. | ajaleht@laaneharju.ee

Helkurikõnd ja helkuripuu ehtimine 26. novembril
Paldiskis. Kogunemine vallamaja ees kell 18.00.
Helkurkõnni juubeliaastal korraldab politsei ühes
maanteeameti ja abipolitseinikega kõikjal Eestis
ennetusürituse “Helkuriga sõbraks”, kus iga piirkonna elanik saab anda panuse oma kodukandi
naabri, tuttava või teiste piirkonna elanike
nähtavaks tegemisel.
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Inimene sisemise termomeetriga
“Lavastajaks ei julge ma end pidada – pigem loo lavale seadja.”
~ Kodanikupäeva eel on paslik
tõsta esile tublisid kodanikke,
kes aitavad oma tegude ja mõtetega kodukandi elu paremuse
poole. Lääne-Harju vallavalitsus esitas 2018. aasta Harjumaa
aasta tegijate konkursi sädeinimese nominendiks Erika Kaljusaare Madise külast. Otsekohene ja aus Erika koputab kogukondade inimeste südamele, et
nad oleks julged oma küla ja inimeste eest seisma.
Igapäevatöös ja ka vabal ajal
sütitab Erika inimesi näitepisikuga. Tabasin ta kibekiirel ajal
lasteetenduse “Talvemaa – päkapikk Õnneseene imerohi”
proovist Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumis. Paldiski Põhikooli näiteringi lapsed etendavad detsembris Erika poolt lavale seatud etendust meie valla õpilastele. Arutlesime ajaloolises hoones Erika varasema
teatritöö ja valla elu-olu üle.
Kes on sättinud su südame õige
koha peale?
Ei mäleta, et mind otseselt keegi kasvatanud oleks. Kasvasime
ise. Põhiliselt oli ema see, kes
peret toitis, kolm tüdrukut oli
vaja üles kasvatada. Isa oli väga
haige ja suri noorelt. Vanaema
oli oma otsekohesusega suur
mõjutaja. Temalt on pärit meie
peres käibel olev mõte: “Kõik läheb mööda”. Vanaema ütles ikka nii, kui miski tegi muret või
kui läks liiga hästi. See oli lohutav ja on eluteel abiks olnud.
Muidugi on mõjutanud minu
sõbrad ja abikaasa Väino Laes ja
õnn omada tarku ja andekaid
sõpru. Mul oli ka fantastiline kehalise kasvatuse õpetaja Keila I
keskkoolis, õp.Lia Kivilo, kes oli
tõeline daam.
Kuidas sattusid teatritegemise
juurde?
Juba põhikoolis tundsin, et oma
mõtteid ja maailmapilti saan
kõige selgemalt edastada esinedes. Olin üsna kompleksides
neiu ja kust selle julguse võtsin,
ei oska praegu isegi öelda. Ehk
on see seotud mu kange iseloomuga. Maatüdrukuna – sel ajal
elasime Keilas, kus praegu on
SOS lasteküla – ma teatrisse tihti ei juhtunud. Täna oskan sõnastada, mis mind teatris võlus
– mind haaras mõne näitleja sisemine energia ja jõud, mis
etendusest saali paiskus. See
haarab mind siiani! Ootan teatris ikka seda, et kui tulen saalist
välja, siis tunnen, et olen tiivad
saanud ja tsipake parem inimene kui enne. Aga niisugust teatrit ei olegi praegu väga tihti.
Oled olnud näitleja, lavastaja ja
pidanud teisigi teatriameteid,
milline on kõige südamelähedasem?
Lavastajaks ei julge ma end pidada – ehk mõne loo lavale
seadja. Sedagi julgesin suuremalt ette võtta olude sunnil, kui
Sigrid Evisalu helistas ja arvas,

Talvemaa etenduse proov A. Adamsoni muuseumis. Foto: Marje Suharov

Padise valla jaanitulel koos Ivan Oravaga.

et Padisel võiks hakata rahvateatrit tegema. Nüüd naudin lavastuse kokkukirjutamist ja selle teksti sees mõtlemist. Ja mida aasta edasi, seda rohkem
tunnen, et Mikk Mikiveril oli õigus, kui ta minu kohta ütles, et
Erika tunnetab teatrit õigesti.
Mul on mingi sisemine termomeeter, mis tunneb ära, kui miski on valesti. Olen alles nüüd,
60-aastasena seda termomeetrit usaldama hakanud.
Kirjelda Padise kanti sattumise
lugu?
Mul oli suur unistus minna
maale elama. Minu mees Väino
alati naeris, et raha sul pole, mis
talu osta, mis maale elama! Sattusin 2000. aastal Padisele metsa pähklile, just samasse metsa,
mis praegu kuulub meie talu
juurde. Väino käis siinkandis
meestega kalal. Metsast välja
tulles nägin eemalt mingeid katuseid. Ja nii hakkas asi arenema. Panin järgmisel päeval autole hääled sisse, võtsin sõbranna peale ja tulime tagasi. See
mida nägin, ajas mu nii segadusse: Padise vallas on koht,
mis on nagu vabaõhumuuseum,
aga mädaneb?! See oli laastatud
ja unustatud talukoht, kus jahimehed varitsesid metsloomi vanast rehitarest. Oli väga julm ja
kurb vaatepilt. Õnneks oli puutumata vana reheahi, mis meil
siiani seisab. Kui jõudu jätkub,
saab ehk kunagi tule alla teha.

Kuidas sulandusid keskkonda?
Meie suhtlus külaga hakkas
puhtast uudishimust ja igavusest. Kuidas sa elad külas, kui
kedagi ei tunne? Kõik lõppes
sellega, et 2008. aastal sai loodud MTÜ Madise Külaselts.
Kõik, mida oleme plaaninud, on
olnud imetore: jaanipäevad,
merepäevad, talgud jne. Kui oleme üksteisest väsinud, hoiame
oma hoovi. Kurb on ainsana see,
et millegipärast arvavad inimesed, et kui kuulud seltsi juhatusse, siis oled nagu kohustatud
üritusi korraldama. Eestvedajate ja vabatahtlikega on kitsas.
Aga mõistan neid, ehk ei ole nemad samuti veel üles leidnud
oma sisemist termomeetrit, et
seda usaldama hakata.
Mis teeb Madise küla eriliseks?
Inimesed. Ja tore on see, et peale külaseltsi loomist said inimesed omavahel tuttavaks ja on
tekkinud sõpruskonnad. Saadakse omavahel kokku saunaõhtutel, käiakse külakorda üksteisel abiks. Naised käivad vahel kirikumäel Forseliuse pingil
päikeseloojangut vaatamas.
Meie küla teeb eriliseks veel üks
mees, Aldur Krents. Ta on siin
sündinud ja vist oma elu jooksul vaid mõned korrad käinud
Tallinnas. Kuna ta on vanapoiss,
siis on küla tähistanud ja korraldanud tema juubelipeod. Me
nimetame teda meie küla krahviks.

Etendus “Virumaa leib”, 1980. Partner on Arvi Mägi.

Juhendad mitut näiteringi, kuidas oskad ja jaksad end jagada
kodu ja töö vahel?
Uudishimu on see, mis paneb
jaksama! Ei oska elada, et miski huvi ei paku. Ja noored inimesed ning Eestimaal toimuv
hoiab ärkvel. Ju lihtsalt on niisugune loomus, et tahad sõna
sekka öelda, kui näed, et miski
kisub kraavi või ei viitsita asja
kallale asuda. Kõige suuremat
rõõmu teeb, kui saan süstida läbi praeguste tegemiste inimestele usku, et nad on võimelised
palju enamaks ja kõik on võimalik. Puhkan ja laen ennast kodus.
Mulle meeldib väga vaadata
augustikuu tähistaevasse või
lihtsalt kuulata, kuidas meie
pärnad kohisevad ja mesilased
sumisevad.
Mida ootad kodaniku ja valla
suhetest?
Vald peaks ikka lähtuma oma
elanikest. Ta põhiline kohus ongi teenindada oma valla elanikke, selleks ongi talle volitused
valimistel antud. Kuidas ja mida teha, selle peavad osapooled
omavahel lahti rääkima. Valitsuse tarkus on pakkuda rahvale
head võimalused siin vallas elada ja töötada. Ma väga loodan,
et on möödas need ajad, kui palgamaksmisel arvestati kohal istutud tagumikutunde. Kui sinu
töö tulemusena sünnib inimestele midagi vajalikku ja kasulik-

ku, siis ei ole tähtis, kas see on
sündinud laua taga kabinetis kaheksa tundi istudes või jõe kaldal pargipingil. Tähtis on tulemus.
Osaled tulihingeliselt kogukondade komisjonis. Tunnetad, et
teete seal õiget asja ?
See on väga tore, et meil on kogukonnakomisjon. Inimesed
peavad suhtlema oma valla
ametnikega, peavad saama oma
muredest rääkida. Arvan, et rahvas peab tundma oma juhte ja
vastupidi.
Kui meie lapsed elavad met-

Fotod: erakogu

sas, mis on üks äraütlemata õige elamise koht, siis peab ta saama sealt kooli ja vald peab välja mõtlema, kuidas. Ainult nii
saame me kasvatada tulevasi
Arvo Pärte või Gerd Kantereid.
Vallaelanikel endil oleks vaja võtta rohkem initsiatiivi ja
koosolekutele kohale tulla. Meie
ülesanne on üksteist aidata,
mitte kritiseerida. Ka teravatest
asjadest saab rahulikult rääkida. Peame kõik oskama näha
oma nina eest kaugemale ja
vaatama suuremat pilti. | Marje
Suharov

FOTOLUGU

Harjumaa Harrastusteatrite festivalil Arukülas annab Madis Kalmet PadiseRahva Teatri näitlejale Ülle Sirilale üle parima naispeaosatäitja
preemia. Auhinnati Sirena rolli etenduses “Sirena ja Victoria”. Foto: Henry Kari
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Õppereis viis Tšehhimaale
~ Septembri lõpus käisid Lääne-Harju piirkonna omavalitsuste, pääste-, korrakaitse- ja
arendusorganisatsioonide esindajad koos projektipartneritega
Soomest Tšehhis õppereisil. Põhieesmärk oli tutvuda Skuhrov
nad Bělou ja Rychnov nad Kněžnou siseturvalisuse eestvedajatega ning luua kontakte projektipartnerite vahel. Projekt sai
teoks “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames.
Külastatud LAG Sdruženi
SPAV on Poola piiri ääres asuv
väikeste omavalitsustega turvaline tegevuspiirkond, kus elab
orienteeruvalt 35 000 inimest.
Suuremad kuriteod on riigi tasandil politsei lahendada, väiksemad õigusrikkumised munitsipaalpolitsei tegevusvaldkonnas.
Piirkonnas on kaks riikliku
politseijaoskonda, mille all on
väiksemad üksused ning kaks
suuremat kohalikku jaoskonda.
Integreeritud päästesüsteem
hõlmab politseid, kiirabi ja tuletõrjet, mis on koondatud ühte suuremasse punkti. Eraldi on
pääste mägiste piirkondade
jaoks ja piirivalve. Kõiki neid
opereerib häirekeskus. Riik kannab riikliku pääste kulud ja

Reisiseltskond Teiseks maailmasõjaks ehitatud punkri ees. Foto: erakogu

omavalitsused rahastavad vabatahtlike päästjate üksusi, mis
töötavad kuuel eri tasemel. Olenevalt tasemest on korraldatud
ka finantseering.
On ka juriidiliste isikute toel
loodud päästeseltse. Näiteks
toimib 100% ettevõtte rahastusel Škoda tehase päästeselts. Vabatahtlikud päästjad on riiklikele päästjatele abiks ning igas
omavalituses olemas. Arvuliselt
on piirkonnas vabatahtlike
päästjate üksusi rohkem kui
omavalitsusi.
Seoses Škoda tehase laienemisega toimus piirkonnas massiline töötajate sisseränne, suures osas on tegemist pendelrändega. Kohalikke elanikke on
11 000, tehases töötab aga
12 000 inimest. Kui algul kasvas
ka kuritegevus, siis tänaseks on
olukord stabiliseerunud.

Kui tavaolukordades kasvab
elanike arv prognoositavalt ning
omavalitusel on aega kohaneda, siis antud juhul ei näinud
omavalitsus ette seesugust olukorda. Tuli teha palju selgitustööd ja leida koostöövõimalusi
olukorra lahendamiseks. Täna
saab piirkond riigilt lisarahastust, koostöö siseministeeriumiga on väga hea.
Piirkonna arengusse panustab ka tehas ise.
Rychnov nad Kněžnou politseijaoskonna külastuse käigus
saime ülevaate jaoskonna töökorraldusest. Üllatav oli, et liiklustrahve makstakse endiselt
sularahas, kuid plaanitakse kasutusele võtta kaardimaksed.
Politsei jaoks oli uudne kuulda
Eesti abipolitseinike kontseptsioonist.
Erinevate tasandite pääste-

üksuste külastuspäeval saime
ülevaate nende väga hästi töötavast eri tasanditeg päästesüsteemist. Esimese tasandi päästjad on professionaalid, ülejäänud vabatahtlikud, kellel ettevalmistus, kogemus ja varustuse tase teistsugused. Saime näha ka tõrgeteta sujunud demonstratsiooni, mille käigus lõhuti ära üks pealtnäha täiesti
korras auto, et päästa vabatahtlik hädasolija – politseikomissar Katri Bergmann.
Ühisosadena võib välja tuua
sarnaseid probleeme noortega.
Muljetavaldav oli nii professionaalsete kui vabatahtlike päästjate noorsootöö tegevused. Toimuvad noori kaasavad tuletõrjespordiüritused, mis on noorte
seas tõeliselt populaarsed.
Reisiseltskond jäi õppereisiga rahule ja sai palju inspiratsiooni. Omavahel tutvumine annab tuleviku koostööks kindlasti palju kasu. Siseturvalisuse
prioriteedid võivad küll kohati
erineda, kuid üldiselt kannavad
inimesed samasuguseid väärtusi ning soovivad tuge, tulgu see
siis riigilt või loob seda kohalik
kogukond ise. | Maarja Lillemäe,
projektijuht, Urve Luht, noorsoo-

Austatud Lääne-Harju valla
Keila piirkonna memmed-taadid!
Olete oodatud jõulupeole
Kloogaranna noortelaagrisse 11. detsembril
algusega kell 14.00.

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

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

3. ring
Laoküla 13.30
Põllküla 13.35
Kersalu 13.40

Info tel 677 6930

töö- ja kultuurispetsialist

Teadmiseks täpse sissekirjutuseta vallaelanikele!
~ 2019. aastast jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus,
mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha
andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja
omanik on palunud nad enda
juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega. Meie valla puhul on

nende aadress Lääne-Harju
vald. Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus
oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude
elukohta elama asumisest, uuest
aastast on see tähtaeg 14 päeva.
Elukoha registreerimine on
lihtne. Seda saab teha paari minutiga veebilehel eesti.ee, samuti võib pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult, pos-

ti kui ka e-posti teel.
Elukoha registreerimisega
omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja
toetusi. Riigiasutused saadavad
teateid ja kutseid, näiteks tervisealastele sõeluuringule just
rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja mis samuti
tähtis: kui inimese elukoht on
registreeritud õigele aadressile,
laekuvad tema makstavad mak-

sud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab pakkuda
paremaid teenuseid, korras teid
ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja
lasteaiakohti lastele.
Lääne-Harju vallas saab elukohta registreerida Paldiski vallamajas ning Padise ja Keila teeninduspunktides. Info Helje Jaanimägi 679 0620 , Marily Häitson 677 6910 ja Reet Pikkpõld
608 7810 | ajaleht@laaneharju.
ee

Lapsed, ujuma!

Lääne-Harju vallavalitsus müüb
avalikul suulisel enampakkumisel

Igas vanuses koolilapsed on oodatud ujumistreeningutele
Paldiski spordikeskuse ujulas (Pakri tn 7).
Trennid E ja K kell 14–15 algõpe
kell 15–16 edasijõudnud
kell 16–17 üldfüüsiline treening
Registreeri ennast www.ujumisklubi.ee. Treener Aive suhtleb
nii eesti, vene kui inglise keeles. Tel 506 7218.

Hei, Padise ja Vasalemma piirkonna eakad!
Tähistame sel aastal üheskoos kaunist
advendiaega 8. detsembril 2018
kell 14.00 Padise rahvamaja saalis!
Bussigraafik
Maissoo
12.25
Pae
13.07
Keibu
12.28
Kõmmaste 13.10
Ristna
12.33
Harju-Risti 13.15
Alliklepa
12.38
Audevälja 13.25
Puuna
12.50
Madise
13.45
Hattu
13.03
Kasepere
13.50
Bussi sõidugraafikud Vasalemma-Padise suunal on
koostamisel, informatsioon detsembri alguses.
Eelregistreerimine 3. detsembrini.
Padise tel 608 1248 ja 5330 9957
Vasalemma tel 5304 0839

Võta kaasa hea tuju ja laululust!

PadiseRahva Teater kutsub
Teid 24. novembril Padise teatripäevale!
KAVA
14.15 Teatripäeva avamine
14.30 Muraste Nimetu
Näitemänguseltskond –
R. Thomas
“Kaheksa armastavat naist”
16.40 Kiili Harrastusteater –
J.Puusepp “SA ja MA”
17.15 PadiseRahva Teater –
A. Galin “Sirena ja Victoria”
18.45 Salme teater – S. Mrozek
“Suvepäev”
20.30 Tantsuks vokaal-duo Boomer
Avatud kohvik.
Päevapilet 5,
sooduspilet 2 eurot.
Lastele kuni 16
eluaastat tasuta.

• Lääne-Harju vallale kuuluva ühetoalise korteriomandi Lääne-Harju
vallas Rummu alevikus Sireli tn 3-20 (registriosa nr 9033302) pindalaga 25,9 m2 ja alghinnaga seitsesada viiskümmend eurot.
Korter asub kolmekorruselise elamu teisel korrusel ja vajab kapitaalremonti, sh. akende vahetust. Elektri, vee ja kanalisatsiooniga liitumise
valmidus, vajadus sõlmida liitumislepingud. Tualett ja pesemisvõimalused, kaugküte, vedelkütus ja kohalik katel puuduvad. Elamu ehitusaasta 1962.
Enampakkumine toimub kolmapäeval, 12.12.2018 kell 15.00 Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Ranna tee 8, Lääne-Harju valla Vasalemma teeninduspunkti kolmandal korrusel nõupidamiste ruumis.
Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus pärast enampakkumise toimumist. Kinnistu ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne
müügilepingu sõlmimist. Korteris oleva prügi nõuetekohase koristamise eest vastutab uus omanik, esitades jäätmeveo tõendi Lääne-Harju
vallavalitsusele. Info tel 517 1627, Aare Männik.
• Lääne-Harju vallale kuuluva korteriomandi Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Sireli tn 9-13 (registriosa nr 9002802), pindalaga 37,5 m2
ja alghinnaga üks tuhat viissada eurot. Korter asub kahekorruselise
elamu teisel korrusel ja vajab kapitaalremonti, sh. akende ja korteri välisukse vahetust. Korteris on elektri, vee ja kanalisatsiooniga liitumise
valmidus, vajadus sõlmida liitumislepingud. Keskküte, kaugküte, vedelkütus ja kohalik katel puuduvad. Ehitusaasta 1960.
Enampakkumine toimub kolmapäeval, 12.12.2018 kell 15.30 Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Ranna tee 8, Lääne-Harju valla Vasalemma teeninduspunkti kolmandal korrusel nõupidamiste ruumis.
Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus pärast enampakkumise toimumist. Kinnistu ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne
müügilepingu sõlmimist. Info tel 517 1627, Aare Männik.
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Lääne-Harju vallavalitsus otsib
Lääne-Harju valla raamatukogule direktorit.
Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu otsusele korraldatakse alates 1.01.
2019 ümber valla rahvaraamatukogude töö, et optimeerida ja parandada valla raamatukogude ressursside jaotust, teavikutega varustamist, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti. Kaheksa eraldiseisvat rahvaraamatukogu liidetakse ühtse juhtimise alla ja tekib Lääne-Harju valla raamatukogu asukohaga Paldiskis.
Kõikidest senistest piirkondlikest rahvaraamatukogudest saavad haruraamatukogud.
Direktori tööülesanded
• ühinenud raamatukogude töö koordineerimine ja arendamine
• raamatukogu külastajate teenindamise korraldamine
• raamatukogu juhtimisalase ja töökorraldusliku dokumentatsiooni
haldamine
• raamatukogu eelarve koostamisel osalemine ja selle täitmise kontroll
• arengukava koostamisel osalemine, elluviimine ja analüüs
• asutuse tegevuskava koostamine
• koostöö Lääne-Harju valla laste- ja õppeasutuste ning muude haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga, sh ürituste ja projektide
korraldamine
• raamatukogu tegevusteks projektitoetuste taotlemine
Nõudmised kandidaadile
• raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vastav aste
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil
• hea koostöö ja läbirääkimis- ning suhtlemisoskus
• pingetaluvus ja kõrged eetilised tõekspidamised
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus
• kohanemis- ja algatusvõime
Kasuks tuleb
• varasem töökogemus raamatukogus
• asutuse juhtimise kogemus
• projektide kirjutamise kogemus
Omalt poolt pakume
• vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi
• erialaseid täiendkoolitusi
Töö asukoht Rae tn 38, Paldiski linn
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel
Kandideerimistähtaeg 7.12.2018
Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile liisi.
ling@laaneharju.ee
Kontaktisik Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee, 679 0603

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

Pidu Klooga kogukonnale!
Kogukonnapäev, 25. novembril kell 14.
Räägime meie tegemistest, tunnustame, tantsime ja
laulame elava muusika saatel. Külalised on
lahkesti palutud! Kohvik arveldab ka
pangakaardiga.
Täpsem info toimuvast FB “Teeme Klooga
korda!” või aleviku teabetahvlitel.

Keila Haldus OÜ
pakub korteriühistutele
haldus- ja
hooldusteenust
ööpäevaringset avariiteenust (tel 5621 4444)
raamatupidamist
sise- ja väliskoristust
Info tel 5344 2444 või
info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee
PALJU ÕNNE!

Lääne-Harju vallavalitsus teatab
algatatud detailplaneeringutest
• Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 134
detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Männimäe tee 1
(katastritunnus 29501:007:0527) kinnistul ja lähialal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeritav kinnistu asub Meremõisa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee (29501:007:1657) ristmike vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas kohaliku tee
2959030 Männimäe tee (29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga,
lõunas teega 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, kirdes Männimäe tee 15 (29501:007:0149), idas Männimäe tee 3 (29501:007:0151)
elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 1,2 ha.
Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine. Igale elamumaa krundile kavandatakse üks kahekorruseline elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga
kuni 200 m2. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse
§126 lõikele 1 punktidele 1–9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu koostamisel
täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
• Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 135
detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (86801:001:0526) kinnistutel pindalaga 13,1 ha. Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (86801:001:
0821), idas Rummu järve ja Paekalda (86801:001:0526) kinnistuga, kagus Murrangu (86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas Liikeri TTP527 maaparandussüsteemi alaga, põhjas reformimata riigimaaga.
Vasalemma Vallavalitsus sõlmis 03.11.2017 mittetulundusühinguga
Rummu Järve Puhkeala (registrikood 80424903) Järvekalda kinnistu
osa rendilepingu. Lepingu alusel võttis MTÜ Rummu Järve Puhkeala
rendile ligikaudu 8,60 ha suuruse osa kinnistust koos kohustusega ehitada välja üldkasutatavad rajatised Rummu järve kaldale, sealhulgas
osaliselt kehtiva kalda ehituskeeluvööndisse. Ehitusõiguse saamiseks
tuleb muuta Vasalemma valla üldplaneeringut ning vähendada sellega
määratud kalda ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga täpsustatakse maa kasutamise sihtotstarve puhkeotstarbeliseks turismi-, matkaja väljasõidukoha maaks (PT) ja määratakse üldkasutatavate rajatiste
ehitusõigus ning asukohad. Rendile antud maaüksusele kavandatakse
rajada juurdepääsutee, parkla, jalgtee, liivarand, laste mänguväljakud,
rannavõrkpalli plats, seikluspark, ujumissild ja muud vaba aja veetmiseks vajalikud rajatised. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate
uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringute materjalid on saadaval Lääne-Harju valla kodulehel www.laaneharju.ee.
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NIINA PAUKSON
VILMA SAAR
KIIRA BULL
YANINA DRABENOK
GLEB SOKOLOV
MELANIE TEESAAR
SERGEY RUSAK
MARGARITA BABINA
ALDUR GRENTS
ANTS KALDUR
LINDA KALJURAND
MARIA KAMINSKAYA
TARMO MALBE
TAIVO PAIS
VALENTINA PIVEN
ALEXANDRA
ROZHDESTVENSKAYA
VELLO VAINO
LIIVI JAMS
ÜLO LEISSON
GUSTAV LIMMART
ILMAR SAMMAL
NAIMA SILLARI
TIIU TRULL
ANDREY VERENICH
URMAS VIHMAN
ENE AHU
HELJO HION
ÜLO SCHASMIN
NIINA TSEITINA
MARI-ANN VAARO
AIMA VAINSALU

VALDA SÜNDISID
•
TIMUR ALBOROV
•
MATVEI ANDRJUHIN
•
BOGDAN BAŠUK
•
OLIVER KALME
•
ANDRO LUCAS LOTAMÕIS
•
MIIA MOSKALENKO
•
MARKKUS MÄE
•
SILVER MÜÜR
•
KRISTOFER PLAKSO
•
DARINA SELGE
•
MARTEN SUURKIVI
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ERAKUULUTUSED

Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost!
Võib pakkuda ka remonti vajavaid ja
seisvaid masinaid! Ei pea olema ülevaatust
ja kindlustust. Pakkuda võib kõike. Kuulutus
ei vanane! Tel 5457 5055
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus, küsi
pakkumist, tel 5346 8430
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel
+372 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee
Kutsume Teid hispaania keele kursustele.
Tunnid teisipäeviti Täheruumis (Paldiski mnt
19, Keila). Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com
Magus mesi Padise valla niitudelt! 0,5 l
purk / 700 g hind 5,5 € purk. Tasuta toon
koju mee kätte. Helista tel 5191 6171
Müüa killustik, liiv, graniitkillustik, kruus,
sõelutud muld, sõnnik ja kompostmuld,
täitepinnas, freesasfalt, kuivsegud. Kallur,
väikeveod 0,1–8 t. Tel 501 5992
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

Ohtlike puude langetamine ja õunapuude
lõikus. Tel 521 0334

Mälestame unustamatut

HELDOR KIILI

Ostan auto, sobib ka vene auto. Tel
5819 0200

Südamlik kaastunne
omastele.

Ostan Jumz kopa ja kivikoristaja, tel
5191 6171

Lääne-Harju valla ajalehe
toimetus

Ostan Teie seisva või mittetöötava auto või
muu mootorsõiduki. Võib pakkuda ka
ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike! kasutult.
seisevauto@mail.ee, tel 5459 5118, Magnus
Otsime oma väiksesse kollektiivi õmblejaid.
Õmbleme spordirõivaid. Tööaeg paindlik,
palk kokkuleppel. Asume Sauel, Kasesalu 12.
Aneri Sport OÜ, tel 513 7705, anerisport@
gmail.com
Pakume tööd kojamehele Keilas, nii päevasel
kui õhtusel ajal. Võimalus tööd teha täisvõi poole kohaga. Kui oled töökas ja
kohusetundlik, võta ühendust. Koolitus
kohapeal, elliko@sunco.ee, tel 5697 3399
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud
teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame
rennid otse Teie objektil, puuduvad
liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee
Veoteenus väikekaubikuga (kaubik 5 m2;
1000 kg + tenthaagis 6 m2; 510 kg). Ka
nädalavahetusel. Tel 5904 0027
Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus. Hind
150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu, tel 5656 2191
Õmblusettevõte võtab tööle juurdelõikaja
abilise. Väljaõppe võimalus kohapeal.
Töökoht asub Keilas. Kontakt tel 501 3563

15. detsembril 2018 algusega kell 11.00
algab Padise rahvamajas

jõululaat
ja kestab kuni kaupa jätkub!

Info: www.facebook.com/rahvamaja
Tel +372 5304 0839
email mariann.randmae@laaneharju.ee

Otsime
Kloogaranna
noortelaagrisse
Puhastusteenuse osutajat perioodiks jaanuar-detsember
Teenuse lühikirjeldus: laagri territooriumi ja ruumide
koristamine ja üldine korrashoid (sh voodipesu ja väikevahendite kohta arvestuse pidamine, lisateenuste
tellimine (nt prügivedu) vastavalt kokkulepetele. Teenuse maht: ~50–160 tundi kuus
Kinnisvara hooldajat perioodiks jaanuar-detsember
Teenuse lühikirjeldus: remonditööde teostamine siseruumides ja territooriumil asuvate rajatiste korrashoid. Teenuse maht 50–160 tundi
Valvur-majahoidjat perioodiks jaanuar-detsember
Teenuse lühikirjeldus: materiaalsete väärtuste ja territooriumi valvamine vastavalt graafikule. Teenuse
maht 160–170 tundi
Konkursil osalemiseks saata pakkumus, milles sisaldub teenuse osutaja nimi (eraisiku või äriühingu nimi) ning teenuse maksumus ühe tunni kohta (teenuse maksumus ilma puhastusvahenditeta) brutosummas. Pakkumus saata aadressile entk@entk.ee või
posti teel aadressile Tõnismägi 11, 15192 Tallinn, hiljemalt 12. detsember 2018
Kloogaranna noortelaager asub aadressil Liiva tee 10,
Kloogaranna küla. Küsi lisainfot Helga Eichen, tel
512 9366, helga.eichen@entk.ee

Avaldame kaastunnet
Maiule venna

HANNES
HOOLMA
surma puhul.

Töökaaslased
TAD Logisticust

Klooga geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise avalikustamise teade
Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362; aadress Pärnu mnt 463, Tallinna
linn, Harju maakond, 10916) esitatud Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis
18.09.2018 numbriga 12-2/18/15279) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Kloogaranna-, Kersalu- ja Tuulna külas asuvatele katastriüksustele Keila metskond 47 (katastritunnus
29501:007:0214), Keila metskond 146 (katastritunnus 29501:009:0487), Keila metskond 46 (katastritunnus 29501:007:0213), Keila metskond 45 (katastritunnus 29501:007:0212), Keila metskond 44
(katastritunnus 29501:007:0211) ja Keila metskond
346 (katastritunnus 29501:001:0532), nende kinnistute riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise
Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 219,70 ha. Geoloogiline uuring tehakse Klooga uuringuruumis esineva maavara (liiv) kasutamisja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil.
Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 110 puurauku. Uurimissügavus on kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd:
analüüsitakse setete lõimist ja filtratsiooni. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.
Geoloogilise uuringu loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda
Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16,
11216 Tallinn, e-posti aadress info@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4804). Taotlus on digitaalselt
kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee.
Kuni uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada
suuliselt või kirjalikult postiaadressile Viljandi mnt
16, 11216 Tallinn või e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

