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“Tean, mida
ootab kool
omavalitsuselt
ja vastupidi.”
Hestia Rindla
lk 2
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Meie valla koolide rõõmud ja mured
~ Sel õppeaastal asus valla koolide esimestes klassides õppima
125 koolijütsi. Kokku õpib valla
ühksas koolimajas üle tuhande
õpilase. Esimene õppeaasta Lääne-Harju ühises hariduskatlas
on paras proovikivi. Ainuüksi
õpilasliinide korraldus on suur
pusle. Koolikellaks peab kohale
jõudma nii Karjakülast Laulasmaale kui Altkülast Paldiskisse.
Igapäevaselt koguvad koolibussid üle 1200 õpilaskilomeetri ja
opereerivad kaheksal vallasisesel liinil. Uue valla koolielu korraldamine on küll suuresti probleemide lahendamine, aga loob
õppijatele ka uusi võimalusi. Põhikooli lõpetaja saab haridusteed jätkata oma vallas. Sel õppeaastal astuski Paldiski Gümnaasiumi 10. klassi rekordarv
õppureid. Loodame, et koolilapsedki aitavad valda ühtsemaks
liita. Uurisime koolidelt, mida
uut toob õppeaasta valla üheksasse koolimajja ning millised
mured-rõõmud koolielule vürtsi annavad?
Risti kool väärika juubeli ootel
Teatavasti sai eesti rahvale koolihariduse andmine alguse Harju-Ristilt, kus 1683.–1684. aastal asus kohalikke talulapsi õpetama B. G. Forselius. Sel kuul tähistavad Risti ja Padise kool
väärikat 335. sünnipäeva.
Risti kooli esimesse klassi
asus õppima 17 õpilast, kokku
käib põhikoolis 97 last. “Kolme
aastaga on õpilaste arv suurenenud poole võrra ja kasv jätkub,” on direktor Jüri Alter lootusrikas. Erilist heameelt teeb
koolijuhile Väike-Pakri saarel
avatud Risti Kooli liitklass kahe
õpilase ja nende õpetaja Marge
Eenpuuga.
“Muret teeb haridusliku erivajadusega laste aitamine.
Kaadrit on puudu ja süsteemne
vallasisene võrgustik pole veel
täiel määral välja töötatud. Aga
õpilased vajavad abi juba täna,”
vahendab Jüri Alter kooli muret.
Laulasmaa Kool on valla suurim
Laulasmaa Kool asutusena koosneb kolmest üksusest: Laulasmaa, Klooga ja Lehola koolimajast, neist igaüks korraldab kohapeal ise oma õppe- ja kasvatustööd. Mõned õpetajad ja teised spetsialistid jagavad end
kolme koolimaja vahel. Ühendkooli direktor Kadi Mäekuusk
rõõmustab, et HITSA programmi “Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine” toel jõudis Laulasmaa, Klooga ja Lehola koolimajadesse pikisilmi oodatud wifi-võrk.
Laulasmaa koolimaja vajab lisaruumi
September tõi Laulasmaa koo-

Risti kooli direktor ja vallajuhid tervitavad Jasserit Väike-Pakri saarelt.

limajja taas rekordarvu õpilasi:
siin on juba 280 õpilast, neist 33
astusid esimesse klassi. Kooliperega on liitunud mitu uut
õpetajat. Nagu paljud teised
koolid, tuntakse puudust matemaatikaõpetajast ning novembrist on vaja klassiõpetajat.
Äsja lapsehoolduspuhkuselt
direktoritoolile naasnud Kadi
Mäekuusk tunneb muret, et iga
aastaga kasvav õpilaskond ei
mahu enam majja õppima ja
sööma, sportimisest rääkimata.
“Oleme jätkuvalt juurdeehituse
ja spordihoone ootel,” igatseb
Kadi Mäekuusk. Sel õppeaastal
leevendab ruumipuudust koolimajaga ühendatud moodulmaja, milles on üks klass ja peagi
ka kaks lasteaiarühma.
Klooga koolilastel oma koolimüts ja päevik
Klooga koolimaja õppealajuhataja Külli Veerme sõnul algas
õppeaasta rõõmsalt, sest kooliteed alustas 14 esimese klassi
õpilast koos uue klassiõpetajaga. Õpilasi tuli juurde ka teistesse klassidesse ning kooliperega liitus uus huvijuht ja mitu
uut õpetajat.
Külli Veerme: “Esmakordselt
saavad õpilased rõõmu tunda
kooli logoga päevikust ning koolimütsist. Remonditud sai erapedagoogi tööruum ning värske värvi poiste riietusruum. Majas on kaks uut nutitahvlit ning
tehtud kaabeldustööd uute arvutite ootel arvutiklassis. Kuna
õpilasi on üle pika aja koolis
rohkem ning näeme laste arvu

edasist tõusu, siis vajab suurendamist ka meie söögisaal”.
Lehola koolimaja värskendused
Lehola koolimajas lahenes üks
kauaaegne maine probleem.
“Uut õppeaastat alustame rahulikuma südamega, sest tehtud
sai tualettide remont. Endisest
kätepesuruumist sai eripedagoogi kabinet, kus on võimalik
õpilasega segamatult tugitööd
teha,” tutvustab õppejuht Kadi-Ingel Kungla. Ta väljendab
kooli tänu ehitajatele, kes leidsid renoveerimistöö kõrvalt aega abistada kahe klassiruumiga.
“Õpetajad lõhkusid klassidest
välja seinakapid koolimaja algusaegadest, aga kapitagused
seinad vajasid värskendust.
Need said tänu töömeestele kenasti värvi alla. Jäänud on veel
tuletõkkesektsioonide väljaehitamine,” selgitab Kadi-Ingel
Kungla.
Ka Lehola koolimaja mure on
ruumipuudus, sest näha on esimestes klassides laste arvu tõusu ja juba täna ei jagu aineõpetajatele õppeklasse. Õppejuhi
südant rõõmustavad kooliperega liitunud kaks uut õpetajat.
Vasalemma kool laiendab digija huvitegevust
Vasalemma Põhikooli direktor
Siiri Kasemaa peab vajalikuks
rõhutada õpilaste toetamist ja
neile individuaalset lähenemist.
Peale tavaklasside töötab tõhustatud toe pakkumiseks kolm
eriklassi, kus hetkel õpib 10 last.
Üldist tuge pakume õpiabi- ja

Esimene koolipäev Vasalemma koolis.

Fotod: Marju Piirimägi

konsultatsioonitundides.
Alanud õppeaastal on eesmärk, et enamiku pikapäevarühma ajast tegeleks õpilastega paralleelselt kaks õpetajat. Säilitamaks turvalist koolikeskkonda ning ennetada kiusamist,
plaanime ühineda KiVa programmiga. Oleme tervist edendav kool ja tervisenõukogu eestvõttel ootab ees mitu põnevat
üritust. Osaleme HITSA uues digikoolituse pilootprogrammis,
et õppetööd huvitavamaks
muuta. Laienenud on huvitegevus.
Heameel on suvel mõisahoonele paigaldatud nõuetekohase
piksekaitse ja õppe-spordihoone juurde viiva tee mustkatte
üle.
Suurem õppetöö-alane murekoht on logopeedi-eripedagoogi puudumine.

TEAVE

Padise kooli vahva sügis
Siginat-saginat täis rahvamaja
saalis olid 1. septembril teiste
seas kolm toredat noormeest,
kes alustasid oma viimast õppeaastat, koos alles kooliteele asunud seitsme väikse tüdrukutirtsuga.
Huvijuht Marika Laanes tutvustab õhinal eesootavaid põnevaid sündmusi. Esimesena
toimub 3.–9. klassi õppekäik
Tartusse: käiakse Tartu Mänguasjamuuseumis, Eesti Spordi- ja
Olümpiamuuseumis ning osaletakse Eesti Põllumajandusmuuseumi haridusprogrammis.
“Juba varsti osaleme Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöö-kampaanias
“Peatu, vaata, veendu!”, et juhtida tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele ning tähistada
ohtlikud paigad liikluses. Padi-

se asula markeerimisaktsiooni
viivad läbi 3.–6. klassi õpilased,”
täpsustab Marika Laanes.
Paldiski eesti koolil 25. sünnipäev
Direktor Helve Mandzolo rõõmustab, et vaatamata õpetajate
puudusele Eestis leiti viis uut
noort kolleegi. “Oleme rõõmsad,
et saame lastele pakkuda rahvatantsu ning tunneme uhkust, et
meie kooli ajaleht tähistab sel
õppeaastal 20. sünnipäeva. Õpilaste digitaalse kirjaoskuse
arendamiseks on koolil erinevaid vahendeid ja võimalusi,” on
koolijuht rahul.
“Meie gümnaasium on jätkusuutlik, 10. klassi asus õppima
28 õpilast valla eri paigust. Kevadel lõpetas gümnaasiumi 14
õpilast. Elluviimist ootab kaks
suurt projekti: multimeedia
suunda arendab projekt “Klass+”
ning majandus- ja ettevõtlusõpet projekt “Ettevõtluskoda”.
Sel õppeaastal tähistame Paldiski eesti kooli 25. sünnipäeva”.
Vene põhikoolis lapsi mitmest
valla nurgast
Paldiski vene kooli esimesse
klassi tuli 19 last, sh ka mujalt
vallast: Kloogalt, Ämarist ja
Rummust. Kokku õpib siin 190
last.
Direktor Ljudmila Zaitseva
ootab tihedat ja huvitavat kooliaastat täis vanu ja uusi tegevusi: “Septembri viimasel nädalal peame üleeuroopalist spordinädalat. Esimene veerand lõpeb ekskursioonipäevaga. Toimub sügisball, kus osalevad ka
teiste koolide õpilased. Lapsed
võtavad osa spordivõistlustest
ja olümpiaadidest. Iga-aastane

HARIDUS JA ÕPILASED
• Lääne-Harju valla koolides
õpib 1129 õpilast.
• 1. klassis asus Lääne-Harju valla lastest oma valla koolides õppima 125 ja teistes omavalitsustes 18 last.
• Kuni 7-aastaseid lapsi on vallas 750.
• Teiste omavalitsuste põhikoolides õpib 303 ja gümnaasiumides 198 valla last.
• Teistest omavalitsustest õpib
Lääne-Harju põhikoolides 61 ja
gümnaasiumis 32 õpilast.
• Kokku alustas Lääne-Harju
vallast õpinguid 1630 õpilast.
• Andmed 10. septembri seisuga.

laat “Sügise kingitused” on seekord oktoobris”.
Ämari kooli esimeses klassis
kaks tirtsu
Ämari kool direktor Kaja Sirel
lubab teha parima, et kõigil põhikooli õpilastel, sh kahel särasilmsel esimest kooliaastat alustanud tüdrukul oleks ilus, meeldejääv ja turvaline õppeaasta.
Direktor soovib kooli viimaseks õppeaastaks kõigile õpilastele uudishimu, sest siis on õppimine lihtne, lõbus ja huvitav.
“Olge üksteise suhtes sõbralikud, tähelepanelikud ja toetavad,” kõlab koolijuhi üleskutse.
“Õpetajatele soovin jõudu,
tarkust, kannatlikku meelt,
mõistmist ja pisut lapsemeelsust. Andke endast kõik, et laste õpihuvi kasvaks! Vanematele soovin tihedat koostööd kooliga! Usaldage õpetajaid – me
kõik tegutseme ühise eesmärgi
nimel. Ainult koos saame olla
noortele toeks!” | Egle Kaur,
Marje Suharov
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Koolielust siit- ja sealtpoolt
vallavalitsust
~ Kolmteist aastat üldhariduskoolis õpetaja, õppealajuhataja ja direktorina on olnud nagu elu
näitelaval, kus tuleb mängida eri rolle, kanda sobivaid
maske ja kostüüme – ikka
selleks, et publikut mõjutada, vaimustada ning teatrisse tagasi meelitada. Nii nagu
näitleja naudib laval rolli, olen
ka mina kire ja pühendumisega
püüdnud eluteele sattunud osi parimal moel täita ja nii omal moel maailma parandada.
Minu debüüt elu näitelaval oli 19-aastasena, kui äsja keskkoolipingist tõusnud noore maakooli õpetajana astusin klassi ette.
Mõistsin ruttu, et see ongi minu elu kutse – saada õpetajaks, olla
õpetaja nii sõna kitsamas kui ka laiemas tähenduses.
Tean, mis tunne on olla verinoor ametialase ettevalmistuseta
õpetaja, kel vaid hea võõrkeeleoskus, kõhutunne ja enda koolikogemusest aimdus, kuidas peaks õpilastega suhtlema, neid hindama, tundi üles ehitama. Kogenud kolleegid paistsid kõiketeadvad,
elukogenud ja tähtsad. Seda nad ka olid, toetades ja abistades, et
mu vaim ei raugeks.
Minu suur kummardus Roosna-Alliku Põhikooli endistele ja
praegustele õpetajatele, eriti tolleaegsele direktorile Daina Pärdile ja tädi Evele, kes kohaliku võimu esindajana mind õpetajaks pakkudes mu saatust kujundas.
Pärast esimest õpetaja-aastat alustasin õpinguid Tallinna Ülikoolis, mille lõpetasin 2012. aastal. Samal aastal astus 1. klassi minu poeg, kes on saanud kooliks täiendava ettevalmistuse, elades
emaga, kes igal vabal hetkel teeb ülikooli kodutöid ning käies koolis, kus ema on õpetaja, õppealajuhataja või direktor. Pojaga koos
kasvades sai minust ema, aga ka diplomeeritud õpetaja ja koolijuht.
Olen alati tundnud uhkust olla õpetaja. See töö võtab palju energiat, aga annab ka palju tagasi. Iga päev sain vahetut tagasisidet.
Eriti toredad on õppeaasta algused ja lõpud ning aastaid hiljem kohatud endised õpilased, kes ära tundes tervitavad ja naeratavad,
isegi kui koolitundides ragistasime. Lapsed on targad ja saavad aru,
et hea õpetaja ongi nõudlik, kuid samas toetav. Nad mäletavad seda ja hindavad.
Õpetaja ja õpilase suhe on midagi väga erilist ja soovin, et iga
laps saaks oma õpetajat meenutada naeratusega.
Mulle väga meeldis olla õpetaja. See sai eriti selgeks, kui sain
õppealajuhatajaks ja veelgi rohkem siis, kui jätkasin koolijuhina.
Õpetaja on vaba. Nagu kunstnik või võlur on ta võimeline saatma
korda imesid, kui selleks on sobivad tingimused. Neid loob õppealajuhataja, direktor ja kohalik võim.
Kuidas tagada, et vallavõim toetaks meie koole alati ja igati? Et
koolijuhid oleks tarmukad ning arengule avatud? Et õpetajad saaksid oma loomeenergia rakendada laste arendamisse? Hea vallajuht, koolijuht või õppejuht seab alati õpetaja ja õpilaste vajadused enda omadest kõrgemale.
Hea juht on nõudlik ja sihikindel, kuid toetav ja arvestav. Juhi
roll on neile, kes seda ei ole, üks kergemaid, aga neile, kes seda on,
ränkraske. Ka õpetaja on juht.
Kuraditosin aastat meie valla suurimas koolis õpetaja- ja juhirollis moodustavad minu elus tähtsa vaatuse, mille eest olen väga
tänulik. Seljakott on tarkust täis ja matk võib jätkuda.
Olles näinud haridussüsteemi haridusasutuse poolt vaadatuna,
näen täna seda teiselt poolt – vallavalitsusest. Sealt siiapoole vaadates küsisin tihti, et kuidas nad küll aru ei saa või mida nad seal
üldse teevad? Täna siit sinnapoole vaadates tean, mida ootab kool
omavalitsuselt.
Soovin, et vallamaja ja haridusasutuste vahel oleks vahetu ja
inimlik suhtlus, üksteise austamine, toetamine ja koostöö, siirus
ja heasoovlikkus. Vaja on ka julgust tunnistada vigu ja puudusi, keskenduda lahenduste leidmisele, olles dialoogis meie haridus- ja kultuurielu, huvitegevuse ja noorsootöö arengu kujundajatega.
Head uut koosõppimise aastat! | Hestia Rindla, abivallavanem

Volikogu arutas lõikuskuul
pikka päevakorda
~ Vallavolikogu istung peeti 28.
augustil Paldiskis. Päevakord oli
pikk ja mahukas, kuid rahvasaadikute töö läks töiselt ja ladusalt.
Raamatukogud liideti ühe mütsi alla
Vallavolikogu otsustas ümber
korraldada rahvaraamatukogude töö, ühendades seitse rahvaraamatukogu Harju-Ristil, Kloogal, Laulasmaal, Leholas, Padisel, Rummus ja Vasalemmas
Paldiski linna raamatukoguga
üheks asutuseks. Sedasi soovitakse pakkuda kaasaegset raamatukoguteenust kogu valla
territooriumil, parandada raamatutega varustamist ja mitmekesistada teenuseid. Haruraamatukogud jäävad tegutsema
oma senistes asukohtades. Paldiski linnaraamatukogu nimetatakse ümber Lääne-Harju valla raamatukoguks.
Vald saab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
Lääne-Harju Vallavalitsusele
anti volitused hankemenetluse
läbiviimiseks, et leida kogu valda hõlmav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
koostaja. Laulasmaa ÜVK taotluse esitamisel (tõenäoliselt oktoobris) Keskkonnainvesteeringute Keskusesse võetakse aluseks kunagine Keila valla ÜVK
arengukava.
AS-ile Lahevesi tagatakse Laulasmaa ÜVK projekti omafinantseering
Volikogu otsustas tagada AS-ile
Lahevesi projekti “Laulasmaa
reoveekogumisala piirkonnas
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine”
realiseerimiseks vajaliku omafinantseeringu. Seoses Laulasmaa piirkonna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamisega
taotleb Lääne-Harju valla
vee-ettevõtte AS Lahevesi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust. Taotluse juurde tuleb esitada kinnitus projekti
omafinantseeringu tagamiseks.
Otsus mõjutab valla eelarvet,
kuna rahalisi vahendeid projekti omaosaluse katteks on kuni 2

250 000 eurot. Omaosalus tagatakse laenu abil.
Lääne-Harju valla kohanimede
määramise avalikustamise
kord
Kohanime määramise eelnõu
kooskõlastatakse enne avalikustamist Lääne-Harju Vallavalitsusega. Kooskõlastatud eelnõu
avalikustatakse ajalehes Harju
Elu ja Lääne-Harju valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne
kohanime määramise otsuse tegemist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel. Avalikustatakse muudetud tänavad,
teed, bussipeatused jms.
Padise päästekomando autod
antakse üle Lohusalu Päästeseltsile
Endise Padise valla omandis olnud kaks päästesõidukit GAZ 53
ja KAMAZ antakse üle MTÜ-le
Lohusalu Päästeselts. Vene päritolu autod nõuavad remondiks
suuri väljaminekuid. Padise
päästekomando ei ole enam aktiivne ning mitmed vabatahtlikud on juba suundunud Lohusalu Päästeseltsi. Kuna Lääne-Harju vald ei vaja neid sõidukeid oma ülesannete täitmiseks, on otstarbekas need tasuta võõrandada. Lohusalu Päästeselts korrastab masinad ja kasutab eesmärgipäraselt päästetöödel.
Vallavalitsus viib läbi riigihanke
audiitorteenuse leidmiseks
Volikogu andis vallavalitsusele
loa audiitorteenuse osutamise
riigihanke läbiviimiseks, et sõlmida audiitorteenuse osutamise leping kaheks aastaks.
Puuetega inimeste elutingimuste parandamise toetus
Kohalikul omavalitsusel on võimalik Euroopa Regionaalarengufondi taotlusvoorust “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” taotleda toetust puuetega inimeste eluruumide tingimuste parandamiseks.
Vastu võetud määrus reguleerib seda, kuidas inimene valla poole pöördub, kuidas taotleb ja kuidas toetusrahasid ka-

sutab. Sotsiaalosakond aitab
taotlust esitada ja tegevusi ellu
viia. Omaosalus jääb inimese
enda kanda.
Tingimuseks on, et puudega
isik elab igapäevaselt meie vallas.
Lääne-Harju vallas on puudega inimeste arv 1470. Eluruumide kohanduste arv aastani
2020 on 17 ja toetuse maksimaalne suurus 85 925. Omavalitsus tasub omaosalusena 15
protsenti ehk 15 163 eurot.
Muudeti Laulasmaa Kooli põhimäärust
Vastavalt Laulasmaa Kooli hoolekogu otsusele ja Lääne-Harju
Vallavolikogu otsusele on alates
1. septembrist 2018 Laulasmaa
Kooli ainus õppekeel eesti keel.
Varasemalt toimus õppetöö
Klooga koolimajas ka vene keeles.
Sellest õppeaastast tegutseb
Laulasmaa Kool viies majas.
Kasvatustegevus lõpetatakse
Tarekese lasteaiamajas (Side tee
1, Laulasmaa küla), mille rühmad viiakse üle Laulasmaa Kooli (Kloogaranna tee 20, Laulasmaa), mille juurde on püstitatud moodulhoone.
Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalik väljapanek
Paldiski linnas paikneva Kadakaranna kinnistu detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama teenindamisega seotud tegevuse
laiendamiseks vajalike ladude ja
rajatiste väljaarendamiseks. Detailplaneeringuga piiritletakse
hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus,
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning tehnovõrkude ja
-rajatiste asukohad, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine
ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev, sest algselt
oli maa üldfunktsiooniks määratud puhkeala.
Avaliku väljapaneku info
avaldatakse valla kodulehel ja
ajalehes.

Külati tee on avalikuks kasutamiseks
Madise külas on üldkasutatav
tee, mis läbib mitut kinnistut.
Volikogu otsustas määrata avalikult kasutatavateks erateedeks
järgmised Madise külas asuvad
Külati tee (teeregistri nr
5620082) lõigud: Kiriku-Kõrtsu
kinnistul asuv Külati teelõik
pikkusega ca 150 m, laiusega 9
m ja Külati tee kinnistu pindala
1858 m² kogu ulatuses.
Vald ostab riigilt Väike-Pakrineeme ja Põhjasadama 2 kinnistud
Lääne-Harju vald omandab riigivaraseaduse alusel Paldiski
linnas asuvad järgnevad kinnisasjad: Väike-Pakrineeme (katastritunnus 58001:001:0254,
pindala 23 367 m2, sihtotstarve
100% tootmismaa) hinnaga kuni 55 250 eurot ja Põhjasadama
2 (katastritunnus 58001:002:
0323, pindala 17 693 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa) hinnaga kuni 91 650 eurot. Tulenevalt Lääne-Harju valla vähese
tähtsusega riigiabi vaba jäägi limiidist (200 000 eurot) omandada esmajärjekorras Väike-Pakrineeme kinnistu ja pärast riigiabi vaba limiidi vabanemist Põhjasadama 2 kinnistu.
Lääne-Harju valla finantsülevaade
Ülevaade valla rahalistest vahenditest juuni lõpu seisuga
näitab, et valla eelarve täitmine
on tasakaalus. Väikesed kõikumised kuluridade vahel loodetakse joonde saada lisaeelarvega oktoobris. Täiendavaid summasid investeeringuteks ei lisata.
Hajaasustuse programmi tugi
maamajapidamistele
Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks esitati 19 taotlust.
Rahastada otsustati kaheksat
taotlust summas 40 000 eurot,
millega rajatakse kuus biopuhastit ja kaks puurkaevu. Summale lisandub taotlejate omaosalus 66%. | ajaleht@laaneharju.ee

Laulasmaa Kool pakub tööd
> matemaatikaõpetajale (tööle asumine kohe)
> klassiõpetajale (alates 29.10)

Sooviavaldus ja elulookirjeldus saata
info@laulasmaakool.ee. Info tel 608 8900.

Laulasmaa kooli moodulmajad leevendavad mõneks ajaks ruumipuudust.

Fotod: Egle Kaur

Lääne-Harju Valla Lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee. Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee.
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Mälestuskontsert Tuulnas
Konstantin Türnpu pargis
~ 12. augustil kõlasid Tuulna
külas Türnpu pargis helilooja
Konstantin Türnpu lapsepõlveradadel tema laulud. Traditsiooniline mälestuskontsert toimus
juba 19. korda. Esinesid helilooja 153. sünniaastapäeva ning
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
auks Türnpu Meeskoor ning dirigendid Ene ja Tõnu Kangron.
Kavas olid nii helilooja enda kui
ka teiste eesti heliloojate koorimuusikateosed.
Kontserdikülastajaid tuli selgi aastal nii palju, et kõik ei
mahtunud pinkidele istuma.
Vaatamata heitlikele ilmaoludele õnnestus kaunis muusika
läbi vihmasaju kuulajateni tuua.
Vaprad ja tublid on need Türnpu meeskoori mehed ning dirigendid!
Tõnu Kangroni tehtud ülevaatest said kuulajad teavet
Konstantin Türnpu sünnist
1865. aastal Klooga mõisas,
õpingutest oreli- ja kompositsioonierialal Peterburi Konservatooriumis ning koorijuhtimise alal Berliinis.
Helilooja töötas Niguliste kiriku organistina, lauluõpetajana ja juhatas Niguliste segakoori ja saksa meeskoori Revaler
Liedertafel. 1916. aastast sai temast vastasutatud Tallinna
Meestelaulu Seltsi koorijuht.
Seltsi mantlipärija kannab tänaseni helilooja nime – Türnpu
Meeskoor.

Türnpu oli ka Eesti Lauljate
Liidu asutajaid (1921), selle esimees ning 5. ja 6. üldlaulupeo
üks üldjuhte.
Väsitav töö organistina, kolme koori juhatamine ja muusikatundide andmine mõjusid
Türnpu tervisele. Helilooja lahkus pärast rasket haigust 16. aprillil 1927. aastal.
Konstantin Türnpu looming
kuulub eesti kooriklassika paremikku. Niisugust tunnete sügavust, teksti ja muusika tihedat
seost on saavutanud vähesed.
Temas oli õnnelikult ühendatud
võimekas helilooja, koorijuht ja
organist.
Türnpu park avati 1963. aastal ja paar aastat hiljem püstitati sinna heliloojale pühendatud mälestussammas. Alates
2000. a on siin toonase Keila
vallavalitsuse ja allakirjutanu
eestvõttel korraldatud Türnpu
sünniaastapäeval meeskooride
kontserti.
Kontserdil avati ka fotonäitus K. Türnpu elust ja loomingust.
Loodetavasti jätkub hea
koostöö kõigi osapoolte vahel ja
saame mõelda ka tulevikuplaanidele – helilooja 155. sünniaastapäeva tähistamisele 2020. aastal eriti suurejooneliselt.
Kontserdi korraldamist toetas Harjumaa Omavalitsuste
Liit. | Peep Raun, vallavalitsuse kultuurispetsialist

Kontsert Tuulnas 12. augustil.

Rahvusvahelise muusikapäeva helid
jõuavad ka Paldiskisse

Foto: Merle Tank

pärimusmuusikast, klassikalisest muusikast ning džässist.
Peale muusikapäeva põhiprogrammi toimub eriprogramm, kus lavalaudadele astuvad sajad noored ja lapsed, kes
said endale EV100 kingitusena
“Igal lapsel oma pill” uued instrumendid.
Kutsume kõiki 1. oktoobril
kell 18.00 Paldiski Muusikakooli, kus Paldiski Muusikakooli
õpilased lasevad oma uutel pillidel kõlada.
Muusikapäevale tõmbab joone alla õhtune tseremoonia, kus
Eesti Muusikanõukogu ja Eesti
Kultuurkapital premeerivad silmapaistvaid muusikategelasi.
Pidulik gala leiab aset Tallinna
Lennujaamas ning seda on võimalik jälgida otseülekandena
ETV-s.
Lisainfo muusikapaev.ee. |
Ragne Toompere

Paldiski Ühisgümnaasiumis käivitub
projekt “Ettevõtluskoda”

Helilooja on ümber maetud Tallinna Metsakalmistule. Foto: wikipedia.org

Padise rahvateatri näitlejad said tunnustuse!
~ Saaremaal Kärlal toimus 10.–
12. augustil 18. külateatrite festival. PadiseRahva Teater osales
festivalil kolmandat korda. Seekord astusime lavalaudadel üles
etendusega “Sirena ja Victoria”,
autor Aleksander Galin, eestindanud Margus Lepa ja lavastanud Erika Kaljusaar.
Festivalil sai vaadata 35
etendust 34 harrastusteatri esituses.
Kärla Rahvamajas oli žüriis
Tiina Tegelmann Eesti Harrastusteatrite Liidust ja Nukuteatri näitleja Ingmar Jõela, kes tunnustasid näitlejapreemiatega
PadiseRahva Teatri näitlejaid
Ülle Sirilat ja Margo Lainet. Suur
tänu festivali korraldajatele, kõigile osalenud harrastusteatritele ja meie tublidele näitlejatele
suure töö eest. Need kolm päeva olid täis huvitavaid etendusi.
PadiseRahva Teater alustas
oma tegevust 2015. aasta septembri lõpus, mil juhendajaks
tuli meile endine näitleja Erika
Kaljusaar.
Esimese etendusena sai lavaküpseks “Õnne sünnipäevaks
proua Maali!”, mille lavastas
Erika Kaljusaar Mart Juure ja
Andrus Kivirähu raamatu “Timur ja tema meeskond” ainetel.
Tükki mängisime suure menuga Padise valla pidudel ja Paldiski gümnaasiumi õpetajate

~ 1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, mille sünd jääb aastasse 1975. Tollane Rahvusvahelise Muusikanõukogu president ning legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin arvas, et muusikale tuleks
täiesti ametlikult pühendada
üks päev, millega tähistada
muusika olemasolu ning tuua
seda inimestele rohkem lähemale.
Rahvusvahelise muusikapäeva raames korraldab Eesti Muusikanõukogu sel aastal 171 tasuta kontserti Eestis ja ka väljaspool riigipiire. Kontserdiprogramm saab teoks suuresti tänu muusikute ja korraldajate vabatahtlikule panusele.
Kontserdid toimuvad meile
juba teada-tuntud kohtades,
kuid leidub ka kohti, mis võivad
olla pisut ootamatud. Repertuaari kuuluvad palad peamiselt

~ Kevadel võttis Paldiski Ühisgümnaasium osa SA Innove projektikonkursist “Ettevõtlikkuse
ja ettevõtlusõppe süsteemne
arendamine kõigil haridustasemetel.” Meie kooli projekt “Ettevõtluskoda” sai rahastuse ja
väga hea tagasiside.
Paldiski Ühisgümnaasium
koostöös Paldiski Ettevõtjate
Liiduga viib projekti läbi 2018.–
2019. õppeaastal. Selle eesmärk
on tõsta ettevõtlusõppe kvaliteeti ja muuta õpet praktilisemaks. Näiteks õpetatakse ettevõtlusega alustamist. Tänu projektile on õpilased võimelised
visandama äriideed ja seda ellu
viima algfaasist kuni lõpuni,
teadvustades ka ohte ja riske.
Projekti tulemusena teevad kool
ja kohalikud ettevõtted aktiiv-

selt koostööd, millest võidab kogu kogukond.
Projekti käigus külastatakse
Lääne-Harju valla ettevõtteid,
samas toimub ka õppekäik Tartu Ettevõtluskülla, kus pannakse ennast proovile ettevõtjana.
Õpilased peavad tegema rühmatööna ühe ettevõtlus-majandusalase lauamängu ja õppevideo. 2019. aasta märtsis planeerime korraldada suure Lääne-Harju valla ettevõtluspäeva,
millest loodame kujunevat traditsiooni.
Loodame, et õpilased oskavad rohkem väärtustada oma
kodukanti ja selle tööturgu ning
näha ennast oma koduvalla potentsiaalse ettevõtja ja kohaliku elu käivitajana. | Enel Pärs ja
Natalia Sidorova, projektijuhid

FOTOLUGU

Ringsõit Väike-Pakri saarel.

Näitlejapreemiaga pärjatud Margo Laine (Konstantin) ja Ülle Sirila (Sirena).

jõulupeol.
Hetkel on meie ridades koos
juhendajaga 20 teatripisikuga
nakatunud inimest. Käiakse
koos lustiga ja liikmetest on kujunenud tore sõpruskond.

Alati võtame vastu enda ridadesse kõiki, kes teatrit soovivad teha ja lavalaudadel üles astuda. PadiseRahva Teater jätkab
sügisel uue hooga, et osaleda ka
järgmisel aastal festivalil ja tuua

Fotod: Kärla rahvamaja

uut ja huvitavat kodukandi lavalaudadele.
Alates 2018. aastast on PadiseRahva Teater Eesti Harrastusteatrite Liidu liige. | Maia Heidemann, PadiseRahva Teater

25. augustil külastas Väike-Pakri saart peaminister Jüri Ratas. OÜ Pakri
Tarvase juht Urmas Sepp, saarevaht Kalev Põldver ja teised saare püsielanikud saareelu probleeme vaagimas.
Fotod: Marje Suharov

September 2018 | LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT

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

4 | MAJANDUS

Munitsipaalettevõtte
Lahevesi lai tegevuspõld
~ Vahetult suve eel liideti kokku vallavolikogu otsusega kõik
Lääne-Harju valla vee- ja kommunaalettevõtted. Vallale kuuluva äriühingu AS Lahevesi juhatuse liige Ingvar Kosarv andis
lehetoimetusele ülevaate ettevõtte tegevusest.
Kui Keila vallas oli AS-i Lahevesi põhitegevus veemajandus, siis nüüd peab tegelema ka
teehoolduse, soojamajanduse,
haljastuse, prügimajanduse,
kinnisvarahalduse, tänavavalgustuse ja kalmistutega. Liitmine käis ruttu ja lisaks nii laiale
tööpõllule teeb murelikuks infrastruktuuri ja vallale kuuluva
kinnisvara mittetäielik ülevaade. Ingvar Kosarv tunnistab, et
liitmisjärgselt on palju segadust
igas tegutsemisvaldkonnas. On
kehtivaid ja lõppenud lepinguid,
lisanduvaid ja lõppenud tegevusi. Lähiajal loodetakse saada
kõik veetarbijad ühtsesse registrisse, et arvete esitamine sujuks
tõrgeteta.
Kogu segaduse juures panustab AS Lahevesi kõvasti oma põhitegevusse, püüdes veemajandust kehtivate arengukavade
raames parendada. Näiteks on
sel aastal Lohusalu pumplasse
investeeritud üle 20 000 euro,
mille eest paigaldati pumplale
diiselgeneraator. Investeeringut
aitas teha Jüri Käo, sihtfinantseerides katkematu elektritoite
tagamist Lohusalu elanike veevarustuseks.
Samuti on tehtud algust investeeringutega Kloogaranna
piirkonnas, kus lähiajal alustab
AS Lahevesi vee müüki Mere tee
1a pumplast.
Valla kommunaalmajanduse
teenuste probleemideta toimimiseks on vaja koostada ÜVK
(ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni) arengukava. Sellega kaardistatakse vee-ettevõttele kuuluvad torustikud ja objektid ning
kavandatakse investeeringud.
Pärast arengukava vastuvõtmist
volikogus saab alustada hädavajalike investeeringutega ning
kehtestada kogu vallas ühtne
vee- ja kanalistasiooniteenuse
hind.
Sammud selle suunas on astutud – volikogu augustikuu istungil võeti vastu otsus korraldada ÜVK arengukava koostamise hange.
Soojamajandus
Üle kogu valla on mitu omavalitsusele kuuluvat lokaalset katlamaja, kuid nende toimimisega tegelevad hoonete haldurid
ise. Teisiti on olukord Padise külas, kus on vaja kiirelt tegutseda, et kütteperiood saaks alata.

Padise elanikel tuleb arvestada,
et käesoleval talvel kasvavad arved toasooja eest. Küttepuude
hind on tõusnud pea 30%. Tulenevalt seadusest on vaja paigaldada igale küttevõrgus olevale hoonele soojusenergiamõõtja. Uus soojusenergia hind
lõpptarbijale on vaja kooskõlastada Konkurentsiametiga, selleks valmistatakse praegu dokumente ette.
Teedehooldus
Talve saabudes on AS-i Lahevesi hooldada vastavalt kehtivale
lepingule 150 kilomeetrit teid ja
tänavaid endises Keila vallas ja
Paldiski linnas. Lisaks vastutab
ettevõte aastaringselt kogu Lääne-Harju valla registris olevate
teede, teekoridoride hoolduse ja
liikluskorraldusvahendite eest.
Kalmistud
Lääne-Harju vallas on kaheksa
kalmistut – Karjakülas (pildil),
Ohtus, Madisel, Ristil, Vilivallas
ja Paldiskis. AS Lahevesi vastutab kõigi kalmistute heakorra
eest ja ühtsesse kalmistute registrisse HAUDI kantud kalmistutel hauaplatsilepingute sõlmimise eest.
Niitmine ja prügikoristus
AS Lahevesi on tegevuste
laienedes võtnud juurde töötajaid. Kokku on ettevõttes 43 töötajat. Suurenenud on vajadus
kasutada hooajalist tööjõudu
avalike rohealade niitmisel ja
prügikoristusel, sest lisandunud
on hulgaliselt avalikke alasid üle
valla.
Tänu kuivale suvele saadi
niitmistöödega kenasti hakkama. Peavalu tekitas prügikoristus just supluskohtades.
Elamumajanduse haldus
Ettevõte teostab vallale kuuluvate munitsipaal- ja sotsiaalkorterite haldamisteenust. Lisaks
aitab AS Lahevesi korrastada
korteriühistute moodustamise
protsessi ja on selleks tööle võtnud asjaajaja, kes aitab juhatust
dokumentide vormistamisel.
Julgustame elanikke neid
puudutavates küsimustes pöörduma AS-i Lahevesi poole
e-postiga lahevesi@lahevesi.ee.
Avatud on ka ööpäevaringne
avariitelefon 555 12798. | ajaleht@laaneharju.ee

Kiili-Paldiski gaasitorustiku
ehitustööd on alanud

Gaasitrassi torude saabumine Paldiski sadamas.

~ Eesti-Soome gaasiühenduse
Balticconnector osana rajatava
Kiili-Paldiski gaasitorustiku ettevalmistused on etapis, kus algavad ehitustööd pea kogu
torustiku ulatuses.
Käimas on projekteerimistööd ja geoloogilised uuringud.
Ehituse ettevalmistusena hakati juunis gaasitoru trassil puid
langetama. Gaasitoru jaoks vajalik kaevik saab alguse Pakri
poolsaarelt. Juba augustis ja
septembris algavad suuremahulised ehitustööd paralleelselt
kõikides omavalitsustes, mida
toru läbib – Kiili, Saku, Saue ja
Lääne-Harju vald ning Keila
linn.
Torustik maismaal
Gaasiühenduse torustik Eesti
maismaaosal peab kava järgi
valmima järgmise aasta oktoobris. See tähendab tööde planeerimisel ja läbiviimisel tõsist väljakutset. AS-i Elering korraldatud riigihanke tööde teostamiseks võitsid ühispakkumisega
osalenud Eesti ettevõtted AS EG
Ehitus ja AS Scanweld ning UAB
Alvora Leedust. EG Ehitus alustab töödega Paldiskist Keila
suunal, Scanweldi töömaa on
Keilast Paldiski suunal ja Alvora ehitab torustiku Keilast kuni
olemasoleva liinikraanisõlmeni
Sookaera külas Kiili vallas.

Foto: AS Elering

Kiili-Paldiski gaasitoru pikkus on 55 kilomeetrit ja välisläbimõõt 711 millimeetrit. Projekteeritud maksimaalne töörõhk on kuni 54 baari. Gaasitoru valmistatakse Venemaal Tšeljabinski tehases ning torumaterjali esimesed partiid jõudsid
Eestisse augustis. Gaasitorustik
keevitatakse kokku 12-meetri
pikkustest sektsioonidest, mille kaal on sõltuvalt toru seina
paksusest 1,8–2,6 tonni. Gaasitrassi ristumiskohtades maanteede, raudteede ja jõgedega
paigaldatakse gaasitoru horisontaalpuurimise meetodil
spetsiaalsetesse kaitsehülssidesse. Neid töid tehakse 1,5 kilomeetri ulatuses. Puurimistööd
kestavad järgmise kevadeni.
Töövõtja AS-i EG Ehitus juhatuse esimehe Ahto Aruväli kommentaarid.

Mida peab Balticconnectori
ehitusest teadma maaomanik?
Kõikide trassi äärde jäävate eramaaomanikega on juba ühendust võetud, selgitatud tööde
teostamist ning sõlmitud vajalikud kokkulepped. Tööd toimuvad kindla ajagraafiku alusel
ning korraga kõigile maaomanikele ehitus muudatusi kaasa
ei too. Töid tehakse lepinguga
kindlaks määratud ajal, mahus
ja standardite järgi ning eelnevalt kokku lepitud trassikoridoris. Tööde lõppedes korrastatakse loomulikult ka maa. Teeme
kõik selleks, et maaomanike
elukorraldust võimalikult vähe
häirida.
Kui maaomanikel tekib küsimusi, siis need on oodatud Eleringi infotelefonile või e-postile.

Mille poolest erineb Kiili-PalM
diski gaasitrassi ehitus senisd
ttest sarnastest töödest?
S
See on viimaste kümnendite
ssuurim projekt Eestis. Torustik
lläbib viit erinevat omavalitsust
jja pea 250 maaomaniku krunti
n
ning ristub paljude kommunik
katsioonidega nagu teed, jõed,
rraudteed, sideliinid.
Torusektsioonide ühendamisseks tuleb teha ligikaudu 6000
ttäpsust ja kõrget kvaliteeti
n
nõudvat keevitust ning rajada
g
gaasitorustiku korrosiooni kaitseks katoodkaitse.
Kas Lääne-Harju valla elanikele
kaasneb ehitustöödega ebamugavusi?
Kõik tööd on planeeritud nii, et
need põhjustaksid elanikele võimalikult vähe ebamugavusi.
Liikluse võimalike ümberkorralduste aeg sõltub konkreetsest
kohast trassil, kuna tööd toimuvad etapiti. Enamjaolt ligipääsuteid ja sissesõite ei sulgeta.
Kohtades, kus ligipääsu või liikluskorraldust tuleb ümber korraldada, lepime lahendused eelnevalt piirkonna elanikega kokku.
Balticconnectori projekti
kohta saab lisainfot Eleringi kodulehelt elering.ee/balticconnector. | Ain Köster, AS-i Elering
kommunikatsioonijuht

KODANIK KÜSIB, AMETNIK VASTAB

~ Kuna Paldiski linn on osaliselt üles kaevatud ning tänavavalgustus ei põle, tunneb linnarahvas muret, millal saab tänavatel taas normaalselt liigelda?
Vallakodanike küsimustele vastas abivallavanem Erki Ruben.
Millal on planeeritud Paldiski
trasside ehitusega lõpetada?
Hetkel käivad Paldiski linnas
korraga nii soojatorustike kui ka
tänavavalgustuse renoveerimistööd. Soojatorustikud kuuluvad
sooja tootvale ettevõttele SW
Energia OÜ, kes on ka tööde tellija ja organiseerija. Soojatorustikku renoveerib AS Trev2 ning
tööde löpptähtaeg on september 2019.
Mis seisus on tänavavalgustuse
renoveerimise projekt Paldiskis?

Renoveerimisega on alustatud,
taristu kuulub vallale ning töid
organiseerib vallavalitsus. Tänavavalgustust renoveerib AS
Elero ning tööde lõpptähtaeg on
aprill 2019.
Linna peatänavad saavad
valgustatud oktoobriks.
Kas vallas kehtib kord, mis kellast mis kellani tänavavalgustus
peab põlema?
Tänavavalgustus peab põlema
pimedal ajal. Enamikul juhtudel
on valgustus lahendatud hämaraanduritega nii, et kui väljas on
piisavalt pime, lülitub sûsteem
sisse.
Kohati on süsteem üles ehitatud vastavalt astroloogilise
kella süsteemile ehk valgustus
“teab” ise, mis aastaaeg ja kellaaeg on ning lülitub vastavalt
sellele sisse.

Uute soojatrasside paigaldamine Paldiskis.

Foto: Marje Suharov
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Vabatahtlik päästja juba maast madalast
~ Õnnetus ei hüüa tulles! Aga
kui see on käes, siis ootame pikisilmi abi, helistades numbrile
112.
Tihti on esimesed sündmuskohale saabujad vabatahtlikud
päästjad meie lähikonnast. Eestis tegutseb 1932 vabatahtlikku
päästjat, kellest 304 on naised.
Neist 18–21 aastaseid on vaid
kümme, kellest üks on tubli
noor ehk Katrin Mägedi meie
oma vallast.
Isalt tütrele
Ameti ja huvitegevuse õppimiseks võib aastaid nühkida koolipinki, kuid hiljem reaalsesse
ellu sukeldudes ei pruugigi amet
meeldida või ei oska teadmistega midagi peale hakata. Ajast
aega on praktilisi oskusi pärandatud isalt pojale. Meie näitel
isalt tütrele!
Laulasmaal elab üks vahva
perekond, kus pere kaks liiget
on alati valmis päästeautosse
hüppama ja hädasolijale appi
sõitma. Perekonnapea Roman
Mägedi ja tütar Katrin Mägedi
on suveperioodil Lohusalu vabatahtlike päästemasina oma
kodumaja juurde parkinud, et
häire korral minuti-paariga riietesse hüpata ja kiiresti sündmuskohale jõuda.
Peres kasvavad veel kaks
poissi, kes samuti väljasõite
kaasa teinud.
Kui päästeauto seisab kodumaja juures sealtmaalt, kust
mäletad, siis on tuletõrjuja sinu
sees olemas. Napilt kahekümnene Katrin ei suuda meenutada kõige esimest väljakutset
koos isaga, kuid mäletab, millal
ta üksinda esimest korda tulekahju kustutas. Tagasi mõeldes
oli esimese otsuse tegemine tänu varem kogetule lihtsam ja
kustutustöö sujus.
Adrenaliin on kõrgel
“See, miks ma olen vabatahtlik
päästja, on sisemine tunne.
Mulle meeldib midagi ära teha,
inimesi aidata,” lausub särasilmne Katrin. “Ma ei ole kordagi mõelnud, kas mulle ikka on
seda vaja. Tuld kustutades ma
hirmu ei tunne. Adrenaliin on
kõrgel ning tegutsedes ei ole ae-

kib ja kui kiiresti areneb tulekahju. Õpitud on nii videosid
vaadates kui ka reaalselt lõket
kustutades. Lapsed on õppinud
märkama ja nii mõneski kodus
on just nende ettepanekul paigaldatud suitsuandur. Igal aastal osaleme vabariiklikul päästeringide võistlusel Rõngus. Seal
olen oma ringi laste üle tõeliselt
uhkust tundnud!” on Katrin õnnelik.
Küsimusele, mida sõbrad sellisest hobist arvavad, on vastus
üllatav. Katrin on suutnud ka
ühe sõbrannadest päästjapisikuga nakatada. Temagi on sarnaselt Katriniga läbinud Päästeameti koolituse ja tegutseb
vabatahtliku päästjana.

Katrin Mägedi tänavu juunis Vikipalu tulekahjul.

ga mõelda. Oluline on säilitada
selge mõistus, et teha õigeid otsuseid. Kui seisan katusel, mis
kohe-kohe sisse kukub, siis ei
mõtle enda elu peale. Kogemus
annab kindluse, et minuga midagi ei juhtu. Riikliku päästekomandoga koos suurtulekahjudel
osaledes on lihtsam, siis teevad
otsuseid nemad. Minu suurim
päästeoperatsioon on olnud
Keila-Joal vana kordoni kustutamine. Üksi põleva hoone seina ääres vaatas reaalne oht mulle vastu gaasiballoonide näol.

Foto: Kristina Vennikas

Sellistel juhtudel kardab minu
turvalisuse pärast pigem isa kui
ma ise,” jutustab Katrin.
Noore kangelase päevarütm
on vahel pöörane. Kõige kauem,
terve nädala vältasid päästetööd
sel suvel metsatulekahjul Vikipalus. Ööseks sõideti koju ja
hommikul jälle tagasi.
Möödunud suvel oli häirekeskuse kutseid pea iga päev,
vahel mitu korda päevas. On
päevi, kus otse öiselt väljakutselt tuleb minna põhitööle.
Selline elurütm uutele pääs-

Laulasmaa kooli lapsed saavutasid Rõngus peetud päästeringide
võistlustel 5 koha..
Foto: erakogu

tekomandoga liitujatele tihti ei
sobi ja nii on mitmed vabatahtlikud ametist loobunud. Katrini
sõnul tullakse suure õhinaga,
aga kui selgub, et lisaks väljasõitudele on veel kodunõustamine, autode remont ja hooldus,
siis on uusi vabatahtlikke raske
leida. Neid aktiivseid, kes reaalselt on valmis päästetöödel osalema, on Lohusalu Päästeseltsis
kümmekond.
Sport ja noored
Füüsiliselt raske ameti jaoks on

Katrinile vajalikud eeldused
andnud 15 aastat judotreeninguid. “Pärast oranži vöö väljateenimist oli selge, et see on just
see ala, mis mulle meeldib.
Trenni läksin isa pealekäimisel,
kuid olen siiani tänulik, et ta mu
sinna vedas. Kahjuks on vigastused need, mis sporditegemise
lõpetasid.”
“Juhendan kolmandat aastat
Laulasmaa koolis päästeringi,
kus käivad lapsed peamiselt 5.–
6. klassini. Õpime pääste- ja
veeohutust. Räägime, millest te-

Riik võiks rohkem panustada
Katrin leiab, et riik võiks vabatahtlike päästeseltside varustamisse ja rahastamisse rohkem
panustada. Lohusalu päästjad
on õnnelikud kaasaegse päästeauto üle. Vanal Scanial oli välipump, mis talvel ära külmus.
Nüüd on see probleem lahendatud.
Katrin paneb südamele, et
inimesed oma küttekolded enne külma aja tulekut üle vaataks. “Kindlasti võiks inimesed
meiega ühendust võtta, kui tundub, et korstna või ahjuga on
probleeme,” julgustab Katrin.
Lohusalu Päästeseltsis on lisaks
päästjatele, kes nõu annavad, ka
korstnapühkija, kes samuti inimesi nõustab ja küttekoldeid
kontrollib.
Vabatahtik päästjatöö ei tähenda ainult tulekahjule tormamist. Katrin räägib värvikalt loo,
kui kass Kloogal pärast päästeredeli nägemist kiirelt tuppa pages, olles eelnevalt terve päeva
aknalaual istunud ja omaniku
kutseid eiranud.
Vaheldust pakuvad ka teistlaadi tööd, näiteks FC Flora jalgpallimeeskonna turvamine nende kodumatšidel, et fännide ilutulestik üle käte ei läheks.
Meie jutuajamine Katriniga
lõpeb, kui mööda kihutavad Lilleküla päästekomando autod.
Katrin, kes “tänu” meie vestlusele valves ei ole, võtab taskust
kiirelt telefoni. | Marje Suharov

Suvelõpu festivali pärlid Laulasmaal
~ Juba seitse aastat on KutiMuti Noortelaagri initsiatiivil peetud Laulasmaal festivali “Pärtlipäeva pärlid”. Selle idee on säilitada, elavdada ning toetada
rahvakultuuri ning meie rahvuslikku identiteeti. Eriti tähtsana
näeme noorte kaasatust järjepidevuse hoidmise nimel. Selle
aasta festivali märksõnadeks
olid muidugi ka 100-aastase
Eesti ja samavanuste naaberriikide sünnipäevad.
Festivalil astus üles 150 inimest nii kontsertkavas, vabaõhuetenduses kui ka festivali
kulminatsiooniks olnud tõrvikute valgel ühtelaulmises mererannal Elleri pingi juures.
Festivali programmi juhatas

Lavastuse “8102” lõpufaas, kus publiku ees laval oli korraga 72 noort näitlejat.

sisse Vabalava kontsert noorte
ja andekate lauljate, muusikute, tantsijate, pillimeeste, räpparite, poeetide ja breiktantsijatega. Järgnes KutiMuti Teeni-

suve teatrilaagri noorte vabaõhuetendus: Georg Orwelli
“1984” ainetel valminud suurejooneline muusikaline lavastus
“8102”. Publiku ees oli korraga

72 noort näitlejat. Lavastajaks
Dajana Zagorskaja, liikumisjuhi rollis Johanna Anett Toomel,
näitejuhiks Tanel Ting – kõik
Viljandi Kultuuriakadeemia kas-

Foto: Maur Mere

vandikud.
Pärast etendust suunduti
tõrvikutega rongkäigus mereranda Öölaulupeole, kus ühendkoore dirigeerisid Janne Frido-

lin, Mai Simson, Ene Kangron,
Tõnu Kangron. Noorte segakoori “TeeSu” ja Türnpu meeskoori repertuaaris kõlasid eesti heliloojate isamaalised palad, samuti naaberrahvaste parimad
koorilaulud. Lõpus toimus kooride “võistulaulmine”, kus kaasa laulda sai ka publik.
Pärtlipäeva festivali korraldajad tänavad kõiki vabatahtlikke abilisi, Laulasmaa õpilasmalevat, kes abistasid parkimise,
tehnika paigalduse ja kohviku
korraldusega. Erilised tänusõnad Laulasmaa Spordiklubile abi
eest!
Kohtumiseni 2019. aasta augusti lõpus Laulasmaal! | Tiiu
Mägi, Festivali korraldaja
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Riigiettevõte rajas kodu
erivajadusega inimestele
~ Paldiskis Lääne tänaval asub
AS-i Hoolekandeteenused rajatud kaasaegne elumaja psüühilise erivajadustega inimestele.
Majas on neli korterit, igas neist
elab kuueliikmeline pere. Need
inimesed elasid varem suurtes,
selle aasta lõpus suletavates
ühiselamu-tüüpi erihooldekodudes.
Seega saab māja olema nendele inimestele uus kodu – nii
mõnelegi päris esimene oma
isikliku toaga kodu.
Milline on maja argipäev?
Elanikud koos tegevusjuhendajatega teevad igapäevaselt tavapäraseid toiminguid – toiduvalmistamisest töötamiseni, tegeletakse tahtevalda ja tervist
arendavate või taastavate tegevustega. Elanikele on ööpäevaringselt abiks töötajad, kes aitavad neil tegusalt aega sisustada. Lähtutakse põhimõttest, et
inimene panustaks ise maksimaalselt oma igapäevaelu tegevustesse ning teda juhendatakse vastavalt tema vajadustele ja
eesmärkidele.
Et erivajadustega inimeste
elu sisukamaks muuta, paneme
sellistes uutes üksustes rõhku
ka kogukonnas pakutavate võimaluste kasutamisele ning võimetekohase töö leidmisele kas
PALJU ÕNNE!
SEPTEMBRI JUUBILARID
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VEERA BREZGINA
AINO MÄNNIK
LEHTE NOOR
ERA TURGENEVA
ELENA MINAEVA
REINHOLD MATTHIESSEN
HELGA TANNER
TURSUN ALAEV
ANNA EFIMOVA
LARISA ENINA
LIUBOV ERMAKOVICH
MATI HEINSALU
VALENTINA LINNIK
VALENTINA ZENKEVICH
ENE-MALL VÄLBA
ÜLO ÕUN
VALENTINA FARTÕGINA
EKATERINA
RUMYANTSEVA
NINA SIDOROVA
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LJUBOV ILMJÄRV
MARIA KOROST
VITALI KUZUB
SIRJE LIMMART
ANNE MÄTTIK
GENNADI PTITSÕN
REIN REINKE
DORIAN SUPIN
LIINA SUURVÄLI
NIINA TOROPÕNINA

VALDA SÜNDISID
• LIIA BILLER
• KENNET HALL
• ADELINA IRV
• MARHARETE KAARLÕP
• TIMOFEI KEKELEV
• TIMOFEI NIKOLAJEV
• HENRY PIKPÕLD
• LOVIISE-LOORE SIIMON
• ANDREY SKIDANTŠUK
• ADEELE TOOME

avatud tööturul või pikaajalise
kaitstud töö programmi raames.
Tööd, mida meie inimesed teevad, on lihtsad ning tuginevad
igapäevaeluks õpitud oskustele
– koristus- ja puhastustööd, abitööd köögis ning käsitöö.
Miks rajatakse uued kodud kogukonna keskele?
Uute kodude ehitamine erivajadusega inimestele on osa Eesti
riigi suurest sotsiaalprojektist,
milles osaleb peale meie ettevõtte mitu erihoolekandeteenuse pakkujat. Projekti eesmärk on
luua 2023. aastaks vähemalt
1400 kvaliteetset ja kaasaegset
teenusekohta, neist 1200 peavad asendama olemasolevates
suurtes hooldekodudes olevaid
ööpäevaringseid teenusekohti.
Täna suurtes erihooldekodudes
elavad 1200 inimest saavad võimaluse hoopis teistsuguse kvaliteediga eluks.
Meie ettevõte sulgeb selle
aasta lõpus neli suurt ühiselamu-tüüpi kodu – Erastvere, Koluvere, Imastu ja Tori. Hiljemalt
2023. aastal suletakse ka Sõmera ja Võisiku erihooldekodud.
Soovime kodude ümberkujundamisega luua erivajadustega inimesele nii paremat füüsilist keskkonda kui ka õigust ja
võimalust ise oma elu puuduta-

vates otsustes kaasa rääkida. Kui
suures hooldekodus elab inimene asutuse päevaplaani järgi ja
saab valida nende võimaluste
seast, mida asutus pakub, siis
uutes üksustes on inimesel võimalus oma elu korraldada palju
individuaalsemalt, vastavalt
oma huvidele ja võimalustele.
Olulised on inimesed nende enda soovidega, mitte teenusepakkuja nõuded. Siin on tähtis, et
erivajadusega inimene saaks
elada just kogukonna keskel –
sest kõrvalises asukohas eraldatuses jääb inimene paratamatult ühiskonnaelust eemale.
Teenuseüksuste loomine kogukondade keskele on vajalik ka
seetõttu, et täna on ööpäevaringsed teenusekohad üksikutes asukohtades ja seal, kus on
tegelik vajadus, neid pole. Inimesed peavad teenuse saamiseks kolima oma kodust, lähedastest ning tuttavast keskkonnast kaugele.
Samal ajal on tegutsevad erihooldekodud jälle liiga suured
kogukondade jaoks, kus need
praegu asuvad. Ka ei sobi tänased suured hooned koduseks
elukorralduseks, sest need ei arvesta abivahendeid tarbivate
inimeste vajadustega nagu kaldteed, laiemad ukseavad, mugav
ligipääs, inva-WC jne. Uutes ük-

sustes arvestatakse erivajadustega juba projekteerimisest alates.
Tänaseks on uue elukoha ja
uued võimalused eneseteostuseks saanud juba 315 meie ettevõttes teenusel olevat inimest.
Kodud psüühilise erivajadusega
inimestele on peale Paldiski
kerkinud või kerkimas Tallinnasse, Tartusse, Rakverre, Türile, Kohtla-Järvele, Kuressaarde,
Raplasse ja Keilasse.
Mis on psüühilised erivajadused?
Kõige üldisemalt jagunevad
psüühilised erivajadused kaheks. Esiteks psüühikahäirega
inimesed, kes on haiged. Näiteks on neil skisofreenia või
depressioon. Teine suur rühm
on intellektihäirega inimesed,
kelle vaimsed võimed on piiratud, kuid kes piisava toega tulevad oma eluga toime.
Eestis on täna ligi 43 000
psüühilise erivajadusega inimest, kes moodustavad kolmandiku kõigist puuetega inimestest.
Viimastel aastatel on kasv
umbes 5% aastas – see on väga
suur kasv ja on üsna tõenäoline, et igas elamurajoonis elab
psüühilise erivajadusega inimesi. | Ave Lillemäe, Liina Lanno, AS

FOTOLUGU

Paldiski ajaloolises püha Georgi õigeusu kirikus (ehitatud 1784–1787)
Pakri tn 2 toimuvad jumalateenistused esialgu iga kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 10. Jumalateenistused on valdavalt eesti keeles, sekka pisut ka
kirikuslaavi keelt. Käesoleva aasta 20. mail uinus igaveseks senine koguduse vaimulik preester Valeri Nazarenko (1947–2018). Tema tööd
jätkavad metropoliit Stefanuse õnnistusel vaimulikud (pildil) preester
Afrat (Ergo) Laas, tel 523 1933 ja munkpreester Orenti (Kampus), tel
Foto: erakogu.
528 0848.

FOTOLUGU

Hoolekandeteenused

Enda elukohaandmed tasub
rahvastikuregistris hoida täpsetena
~ Et mitte ilma jääda avalikest
teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil,
kelle andmed praegu on vaid
omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või
korterinumber).
Uuel aastal 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.
“Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele.
Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb
üllatus, kus inimene jääb ilma
elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,” ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel
Pungas.
Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes
sihtgruppi kuuluvad ja kelle
meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku tea-

vituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas
sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei
ole.
Elukoha registreerimine on
lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel. 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.
Kui Tallinn välja jätta, siis
Harju maakonnas puudutab
muudatus enam kui 2800 inimest, Lääne-Harju vallas rohkem kui 300 inimest. Üle Eesti
aga praeguse seisuga enam kui
38 000 inimest, kellest ligi 40
protsenti on välisriikide kodanikud. Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult
Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem
teadmine Eesti rahvastiku kohta.
Eesti plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest
korda läbi viia registripõhiselt.
Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust
saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täp-

setest andmetest.
Tegelike elukoha andmete
esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha
registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha
omavalitsuse juhte ning saada
sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid,
näiteks vähi sõeluuringule, just
rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja mis samuti
tähtis: kui inimese elukoht on
registreeritud õigele aadressile,
laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle
eest 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 telefonidel 679 0620 (Paldiskis),
677 6910 (Keila piirkond) ja
608 7810 (Padise piirkond).

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

Muinastulede õhtul, 25. augustil kõlasid Kloogarannas politsei- ja piirivalveorkestri saatel Tõnis Mägi, Liisi Koiksoni, Ott Leplandi, Mari Kalkuni, Karl-Erik Taukari ja Mari Jürjensi esituses uued isamaalised laulud.
Vallavalitsuse ja politsei- ja piirivalveorkestri koostöös teoks saanud
kontserdiga “Mööda piiri” tähistati EV100 juubeliaastat. Mitu tuhat
kuulajat-vaatajat said pärast kontserti osa rannas läidetud muinastuledest. Sündmust vahendas otsesaatega ETV ja nii jõudis lõkkevalgus Lahepere lahe äärest tuhandetesse kodudesse üle Eesti. Fotod: Kaupo Kaur

Perearstid soovitavad!
Alates 40. eluaastast võiks iga inimene käia korra aastas tervisekontrollis, kus mõõdetakse pikkust, kaalu ja vööümbermõõtu ning vererõhku ja veresuhkrut, arvutatakse välja kehamassiindeks ning määratakse kolesteroolitase. Lisaks pannakse kirja tervist ohustavad riskifaktorid: suitsetamine, alkoholi tarvitamine, toitumisharjumused,
füüsiline aktiivsus, perekonnas esinevad südame-veresoonkonnahaigused või pahaloomulised kasvajad. Vajadusel suunatakse arsti vastuvõtule, kes määrab sobiliku raviskeemi.

Perearst Eda Arusoo annab teada: nüüdsest on Vasalemma tervisekeskuses võimalik läbida tervisekontroll. Tervisekontrolli viib
läbi pereõde Anastasia Belskaja reedeti kell 13.00–16.00 Vasalemmas Ranna tee 10. Vastuvõtule saab registreerida igal neljapäeval kell 10.00–13.00 telefonil 671 3048.
Pereõde Kristina Põldre võtab vastu Harju-Ristil 18. septembrist
kuni 1. oktoobrini teisipäeval ja reedel kell 8.30–16.30. Oktoobrist vastuvõtuaegasid muudetakse. Jälgige infot valla kodulehel.
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Uued treeningud Lääne-Harju vallas
• Laulasmaa kool
Judoklubi Dokyo treeningud
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 13.45–15.15 7.–12.-aastased
Täpsem info
Judoklubi Dokyo FB-lehel
Treener Jaanus Olev 517 7505
• Padise põhikooli võimla
Poksiklubi Kalev poksitrennid
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 18.30–19.45 noortele ja
täiskasvanutele
Täpsem info
Poksitrenn Padisel FB-lehel
Treener Jürgen Lepp 553 8113
• Paldiski spordikeskus
Paldiski korvpallikooli treeningud
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
(alates 3. oktoobrist)
kell 13.00–14.00 1.–3. klass

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab
15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja
kultuuriprojektide finantseerimiseks 2019. aastal.

kell 14.00–15.00 4.–6. klass
Täpsem info
Keila Korvpallikool FB-lehel
(nädal enne treeningute algust)
Treener Marko Viik 5374 9872
• Vasalemma põhikooli
spordihoone
Akrobaatikakool
PartnerAkro treeningud
teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 16.00–17.00 1.–3. klass
kell 17.00–18.00 4.–8. klass
kell 18.00–19.00 5.–6.-aastased
Täpsem info PartnerAkro FB-lehel
Treener Merit Illak 5595 6142
Judoklubi Dokyo treeningud
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 16.00–17.30 7.–12.-aastased
Täpsem info
Judoklubi Dokyo FB-lehel
Treener Jaanus Olev 517 7505

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks ja organisatsioone
eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise projektide algatamiseks ja finantseerimiseks. Stipendiume ja toetusi jagatakse 127 allfondist.
Info toetuse ja allfondide kohta ning taotluse ankeedid: www.erkf.ee.

Avatud on
KOP-i sügisvoor

Paldiski kogukond
kutsub mälumänguturniirile
“Pakri Parun”!
Esimene mäng toimub 24.
oktoobril kell 19.00 Paldiski ühisgümnaasiumi aulas (Rae
tn 56). Ootame osalema kõiki mälumänguhuvilisi olenemata vanusest või elukohast. Turniirid toimuvad alates oktoobrist kuni maikuu lõpuni iga kalendrikuu eelviimasel kolmapäeval – kokku kaheksa mängu. Osalemine turniiril on
tasuta. Küsimused on jaotatud kolme teemaplokki, teemavalik mitmekülgne. Peaauhind Pakri Parunilt, lisaks eriauhinnad! Registreeri kuni neljaliikmeline võistkond hiljemalt
20. oktoobriks pakriparun300@gmail.com.

1. oktoobrini saavad
mittetulundusühingud
taotleda kohaliku
omaalgatuse programmist
(KOP) toetust kogukonna
arengu ja identiteedi
tugevdamise ning
elukeskkonna ja
kogukonnateenuste
arendamise projektidele.
Kogu info taotlusvooru
kohta on leitav HOL-i
kodulehelt www.hol.ee.
Lisainfo
Maret Välja, tel 507 7450
e-post maret.valja@hol.ee

Töötukassa kutsub
25. septembril osa saama
tasuta karjääri- ja
töömessist!
Mess toimub Tallinnas
Kultuurikatlas (Põhja pst
27a) kell 11.00–17.00.
• Üle 2000 vaba töökoha nii
Eestis kui mujal Euroopas
• Lood elust enesest põneval
karjääriseminaril
• Oskused, mida koolist ei
saa – karjääriala noortele
• Vähenenud töövõimega
inimeste nõustamine
• Töötoad, tasuta karjäärinõustamine ja tööalane
õigusnõustamine
• Virtuaalmess – osale nutikalt, vt toomess.ee/tallinn
Infotelefon 15501
www.toomess.ee

Lääne-Harju vallavalitsus teatab
• Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 28.08.2018 otsusega nr 111
detailplaneeringu Keelva külas Aedevahe kinnistul (katastritunnus
29501:007:1291, pindala 22,78 ha) ja selle lähilalal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeritav ala asub Keila-Keila-Joa tee 11195 ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on alal maakasutuse juhtotstarve looduslik ala, mets.
Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks. Alale on kavas rajada 3000 m2 ehitisealuse
pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut
ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.
Aedevahe kinnistu on hoonestatud. Ehitusregistri andmetel on kinnistul elamu (ehitusregistri kood 116054174) ehitisealuse pindalaga
151 m2, laut (reg. kood 116054175) ehitisaluse pindalaga 362 m2, saun
(reg. kood 116054176) ehitisealuse pindalaga 28 m2 ja sepikoda (reg.
kood 116054177) ehitisealuse pindalaga 55 m2.
Aedevahe detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 3.10.2018
kell 16.00 Paldiskis Lääne-Harju Vallavolikogu saalis (Rae 38, 2. korrus, ruum 202).
• Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 600 on kehtestatud Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus
29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (29501:001:0024), Miku-Katrini
(29501:001:0055) kinnistutel ja lähialal, 04.09.2018 korraldusega nr
601 Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 (29501:001:0059) kinnistu ja lähiala detailplaneering ning 04.09.2018 korraldusega nr 602 Oru rohumaa 1 (29501:001:0400 ) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringute materjalid on saadaval Lääne-Harju valla kodulehel www.laaneharju.ee.
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ERAKUULUTUSED

13.10 kell 19 Lõõtsavägilaste kontsert
Padise rahvamajas. Info tel 5850 0464,
piletid 13 / 15 € müügil rahvamajas, kontserdipäeval pilet 15 / 18 €
Aneri Sport OÜ otsib oma väikesesse
kollektiivi õmblejaid. Õmbleme spordirõivaid.
Tööaeg paindlik, palk konkurentsivõimeline.
Asume Sauel Kasesalu 12. Tel 513 7705,
anerisport@gmail.com
Arboristi teenused. Ohtlike puude raie,
puude hoolduslõikus, hekkide hooldus,
kändude freesimine, raieteenused, võsa
niitmine. www.puukirurg.ee, info@
puukirurg.ee, tel +372 505 7786
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

Metsaküla Piim AS Harjumaal Kumnas otsib
iseliikuva söödamikseri operaatorit. Töötasu
alates 1400 € bruto. Lisainfo info@
metsakylapiim.ee, tel 502 3434
Müüa killustik, liiv, graniitkillustik, kruus,
sõelutud muld, sõnnik ja kompostmuld,
täitepinnas, freesasfalt, kuivsegud. Kallur,
väikeveod 0,1–8 t. Tel 501 5992

Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104. www.puuhooldaja.ee
Ostan auto, sobib ka vene auto. Tel
5819 0200

Korstnapitside ja moodulkorstnate
ehitustööd. Tel 5557 9399
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel
+372 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee

Teostame vihmaveesüsteemidega seotud
teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame
rennid otse Teie objektil, puuduvad
liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee

Kutsume Teid hispaania keele kursustele.
Tunnid teisipäeviti Täheruumis (Paldiski mnt
19, Keila). Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com

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

Mahla pressimise teenus Harjumaal Kose
vallas. Lisainfo tel 5621 9762

Alanud hooajal on meil ees mitmeid toredaid esinemisi – esimene ülesastumine on Inglismaal Leicesteris EV100 tantsu- ja
laulupeol. Septembris võib meid tantsimas näha Tallinna raekoja platsil. Sügisel on Salme kultuuripalee laval tulemas ühiskontsert Ukraina folkloorikollektiiviga Zurba.
Kadripäeval ning paastumaarjapäeval korraldame Vasalemma
seltsimajas traditsioonilisi simmaneid – üks ägedam, kui teine! Jne, jne, jne.
Tantsuaastaid on rühmal 25+ ja neist on meenutada rohkelt
huvitavat: kontsertreisid Läti linnadesse, naiste tantsupeod
Jõgevamaal, kohtumised-tantsimised sõprusrühmadega, vanalinnapäevad, Rootsi-Eesti laulu- ja tantsupidu Haapsalus,
põlvkondade peod, talvised tantsupäevad, ja paljud teised kogukonna, maakonna ja Eestimaa rahvakultuuri üritused.
Naisrühma tantsutunnid toimuvad kolmapäeviti kell 19.00 Vasalemma seltsimajas. Saad rohkem infot, kui helistad 555 78
788, juhendaja Mari Tomp.

Müüa soodsalt Lääne-Harju vallas, Tõmmiku
külas, Aarnamäe karjääris liiva, sõelutud ja
sõelumata mulda, transpordivõimalus. Tel
565 64103, e-mail pallemer@gmail.com

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

Magus mesi Padise valla niitudelt! 0,5 l
purk / 700 g hind 5,50 € purk. Toon mee
tasuta koju kätte. Helista tel 5191 6171

Lepalind kutsub tantsima!

Müüa liiv, killustik, sõelutud põllumuld,
haljastusmuld, aiandusmuld, freesasfalt
kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel 507 9362

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus. Hind
150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu, tel 5656 2191
Õigusabi ja kohtuesindus. Vastuvõtt Padisel.
Eelinfo tel 502 9197, FB või e-post info@
amantese.ee, jurist Peeter Malve

Amandus Adamsoni ateljeemuuseum annab teada!
Kas linnalegendil “Igavesti neetud Paldiski” on tõepõhi all,
selgub 6. oktoobril kell 19.00, kui toimub pärimus- ja kummitusretk Ronk Ronk Paldiskis. Ronk Ronk pärimus- ja
kummitustuurid tegutsevad juba üle kahe aasta, pakkudes
teistmoodi jalutuskäike kummituslugude ja linnalegendide
saatel Tallinnas ja Tartus. Seekord on võetud sihtkohaks
Paldiski, mis legendi järgi olevat “igavesti neetud linn”...
Retke algus- ja lõpp-punkt on Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis. Osalemine muuseumipiletiga (täispilet 3 eurot,
sooduspilet 2 eurot). Retke kestvus orienteeruvalt üks tund.
Lisainfo amandusadamson@hmk.ee, tel 674 2013.
Hõimupäeval, 20. oktoobril kell 16.30 tuleb Adamsoni ateljeemuuseumisse külla muinasjutuvestja, muusik ja antropoloog Polina Tšerkassova. Polina räägib kaugetelt maadelt
toodud muinasjutte, mis sobivad nii suurtele kui ka väikestele. Oma lugusid saadab Polina eritabaste eksootiliste pillidega. Pilet 2 eurot.
Kohtumiseni Ateljeemuuseumis!

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

