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Viie aasta töö
Kloogal on
kandnud vilja
8 Kuidas räämas alevikust on

saanud armas elukoht. lk 3
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Selgusid Harjumaa
aasta tegijaid

Elektrilevi rajab
operaatorineutraalset
võrku

8 2019. aastal laekus tublimate tunnustami-

seks 12 kategoorias 121 ettepanekut. Meie
valda tuli lausa kolm tunnustust. lk 4

8 Lääne-Harju vallas toimuvast tele- ja

internetivõrgu ehitamisest loe lk 6

„Restaureerimiskooli suurepärased õppejõud
rääkisid puhast kulda, kuid kui kooli uksest välja
läksid, said aru, kui vähesed inimesed seda
teavad ja veel vähesemad rakendavad,“ ütleb
Padise kloostri projektijuht Heli Nurger.

Hea valla elanik! Registreeri oma
elukoht Lääne-Harju valda veel sellel aastal!
Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 Inimesed on meie suurim rik-

kus ja seda sõna otseses mõttes.
Aasta viimase päeva seisuga elanike registrisse kantud inimeste
arvust sõltub, kui palju laekub
valla eelarvesse raha. Mida suurem eelarve, seda rohkem on vallal võimalusi: ehitada koole-lasteaedu, rajada ja remontida teid
ning luua teisi elanikele mõeldud
hüvesid.
Rahvastikuregistri andmete
põhjal on selle aasta 1. novembri seisuga Lääne-Harju vallas
12 607 elanikku. “Tõenäoliselt
on palju rohkem inimesi, kes
oma koduukse avavad igapäevaselt Lääne-Harju valla pinnal,
kuid nad on mingitel põhjustel
oma elukoha registreerinud teise omavalitsusse,” räägib valla
kantselei peaspetsialist Helje
Jaanimägi, noppides registrist
välja erinevaid numbreid.

Lähi- ja kaugem ränne
Käesoleval aastal on oma elukoha meie valda registreerinud
576 inimest. Kõige suurem on
rahvastiku liikumine Paldiski linnas, Kloogal, Rummus ja
Laulasmaal, mis on ka valla suuremad asulad. Sinna kolitakse ja
sealt ka lahkutakse mujale.
Vallast on sel aastal ära kolinud 498 elanikku. Peamiselt
suundutakse Tallinna ja Keila
linna, aga ka Harku, Saue, Rae ja
Viimsi valda. Enamasti liigutaksegi naaberomavalitsuste piires
või Tallinna ümbruses. Nendest
paikadest tullakse enamjaolt ka
meile elama.

Miks meie elame
Lääne-Harju
vallas?
“Siin on parim elukeskkond
lastega peredele.”
– perekond Lapmaa

“

Seoses perede
kolimisega maale
on hakanud lapsi
sündima ka valla
väiksematesse
küladesse nagu
Hatu, Änglema,
Vintse, Audevälja,
Kobru, Põllküla ja
Vilivalla.

sus. Siin jagub elukohti igale
maitsele ja vajadusele. Külades ja suvemajades on need,
kes otsivad vaikust ja loodust.
Paldiskis ja suuremates alevikes hindavad inimesed üksteise
lähedust ja linlikke mugavusi.
Eriilmeline vald kutsub elama
eri taustaga ja rahvusest inimesi.
Rahavastikuregistri
andmetel
elab Lääne-Harju vallas 56 rahvuse esindajaid. Neist enamik
ehk 7800 on eestlased ja 3900 on
vene rahvusest. Ukrainlasi elab
500 ringis ning valgevenelasi
200. Lisaks on vallaelanike seas
60 soomlast, 26 poolakat, 30 leedulast ja 28 lätlast. Ülejäänud
rahvuste esindajaid on üksikuid.

Meie inimesed
Alates tänavu septembrist on
26-aastase Inge-Helene Pello
kodulinnaks Paldiski. Elanud ja
õppinud suurema osa oma täiskasvanu elust Suurbritannias,
räägib ta põnevusega oma uuest
kodulinnast. “Eelmisel aastal
hakkasin unistama, et Eestisse naastes soetan endale päris
oma kodu. Taskukohasemate
kinnisvarahindade poolest jäi
silma Paldiski. Mõtlesin, mis
ma sellest linnast tean? Meelde
tulid suved keskkoolipäevilt, kui
Soome tuttavaid Paldiskis ringi sõidutasime. Juba sellel ajal
mäletan end mõtlemast: „Oi kui
põnev!“ Sõit Paldiskisse oli justkui minek mõnda tundmatusse,
põnevasse ja isegi salapärasesse linna, mida ta tegelikult on
siiani,” meenutab Inge-Helene.
“Esimesel nädalal oma uude
koju sõites nägin kaitseväe värvides sõdureid üle raudtee kõndimas – mütsid peas, kotid seljas. Vastu tulid suured rohelised
sõjaväemasinad. Minus tekitas
see turvatunde,” on ta kodukoha
valikuga rahul.

“

Mida suurem
eelarve, seda rohkem
on vallal võimalusi:
ehitada koolelasteaedu, rajada ja
remontida teid ning
luua teisi elanikele
mõeldud hüvesid.

Telesaatejuht ja treener Liina Randpere ehitas koos perega oma uue kodu Padise külla.
”Krundi asukoha valikul olid
küll tähtsad abikaasa lapsepõlvemälestused, kuid peamine oli,
et see asuks ilusa looduse keskel
ja Tallinnale suhteliselt lähedal.
Ilusa ümbruse loovad Padisel
mõis ja park ning korda tehtav
klooster. Küla servas elades oleme lastega tihti jälginud koduaknast metskitsi ja põtru, meil on
isegi õnnestunud ilvest näha,”
räägib maaelu hindav pereema
ja lisab, et oluline on, et lähedal
asub lasteaed ja kool. “See võib
linlasele tunduda uskumatu, aga
meil on lasteaia hoovis võimalik
leida mustikaid ja maasikaid,“
sõnab ta rõõmsalt. “Veel on meie
jaoks oluline, et Kasepere pood
on avatud õhtul üheksani ja seda
iga päev!”
Hea lugeja, kui Su sissekirjutus pole veel koduvallas, registreeri end elanikuks enne aasta
lõppu!

Registreeri oma elukoht Lääne-Harju
valda enne 31. detsembrit!

BOONUS!
Foto: Kairit Pajusalu

Ringi rändab rohkem tööealine ja noorem rahvas. Saabujatest 10% moodustavad pensioniealised. 2019. aasta kümne
kuuga on rändeiibe tulemusel
valla elanike arv suurenenud 78
elaniku võrra.

Maale elanikke juurde
2019. aasta kümne kuuga on
meie vallas sündinud 98 last,
kellest 42 tüdrukud ja 56 poisid.

“Rõõmustav on, et seoses
perede kolimisega maale on hakanud lapsi sündima ka valla
väiksematesse küladesse nagu
Hatu, Änglema, Vintse, Audevälja, Kobru, Põllküla ja Vilivalla,“ teeb Helje Jaanimägi kokkuvõtteid.
Lisaks sündinutele on uusi
elanikke kolinud veel sellistesse
väikestesse küladesse nagu Laane, Kõmmaste, Vihterpalu, Kei-
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bu, Alliklepa, Pedase, Kurkse ja
Kersalu. Ehitatakse üles vanavanemate kodud, kuid alustatakse
ka päris nullist.

Eripalgeline elukeskkond
ootab elanikke
Kui inimese kohta öeldakse, et
eripära rikastab, siis samad sõnad sobivad ka ilmestama valla
elanikkonda. Lääne-Harju valla
eelis on kindlasti mitmekülg-

Lääne-Harju vallavalitsus on ette valmistanud
ning saatnud otsustamiseks vallavolikogule määruse,
millega kehtestatakse kõigile Lääne-Harju valla
sissekirjutusega elanikele

Elroni rongides I–IV tsoonis
sõidusoodustus 60%.
Kui volikogu kehtestab määruse novembri
lõpus toimuval istungil, tutvustame rongisõidul
soodustuse saamise tingimusi ja korda lähemalt
valla ajalehe detsembrinumbris. Eelnõu järgi hakkab
soodustus kehtima 1. detsembril 2019.
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Volikogu menetleb valla rahaasju
8 25. oktoobril sai Lääne-Harju

vald 2-aastaseks.Vallavolikogu
esimese koosseisu 27. istung
toimus 29. oktoobril Paldiskis.

Sissevaade kahe-aastase
valla sotsiaaltööle
Anneli Sert
sotsiaalosakonna juhataja

8 Järjekordne aasta hakkab ümber saama ja jõuludeni on

jäänud loetud nädalad. See on kiire aeg, mil toimub aasta kokkuvõtmine ja uute plaanide tegemine. Tuleb leida hetk, et korraks tagasi vaadata ja siis jälle edasi minna.
Lääne-Harju vald on eksisteerinud juba üle kahe aasta. Kuna uus
omavalitsus tekkis haldusreformi tulemusena sundliitmisel, siis
puudusid igasugused eelnevad kokkulepped ja nägemused, kuidas ja mis mudeliga valdkondade lõikes edasi tegutseda. Endistel
omavalitsustel oli erinev suurus ja omapära. Seetõttu algas kogu
uue hoolekandesüsteemi loomine olemasoleva kaardistamisega.
Arusaadav, et piirkondade võimekus ja ressursid on olnud erinevad ja seetõttu oli ka taustsüsteemil palju varjundeid.
Uue süsteemi väljatöötamisel seadsime prioriteediks isiku abivajaduse. See tähendab, et lisaks universaalsetele sotsiaaltoetustele pandi rõhk sissetulekust sõltuvate toetuste mitmekesisusele.
Möödunule mõeldes teeb head meelt, et sotsiaalosakonna
struktuuri on juurde loodud hooldustöötaja ametikohti, neid on
nüüd vallavalitsuses viis. Koduhoolduse eesmärk on parandada
klientide heaolu, toetades nende toimetulekut kodudes. Seega on
tegemist igati tänuväärse süsteemiga,
mis võimaldab vanuritel või teistel
elanikel, kellel on toimetuleku ning
tervisealaseid probleeme, jääda oma
koju. Kindlasti aitab see teenus kaasa
Lootusrikas
meie töö kvaliteedile. Samuti on lisandunud neljas lastekaitsetöötaja, kelle
tõsiasi on
tööpõld on väga lai.
Lääne-Harju
Sotsiaaltöötajate eesmärk on sekkuda võimalikult vara, et mitte tegelevalla positiivne da tule kustutamisega. Sellist meetodit
nimetatakse võrgustikutööks. Eeldatarändeiive.
vasti mängib siin rolli ka tugeva kogukonna osa. Oleme alati tänulikud,
kui kõrvalseisja märkab probleemi;
nii saame koos leida lahendusi. Meie valla alevikes ja külades
on väga aktiivsed ja tegusad kogukonnad, kelle kaasabil muutub
elukeskkond järjest meeldivamaks. Seegi aitab sotsiaalprobleeme
ennetada.
Lootusrikas tõsiasi on Lääne-Harju valla positiivne rändeiive.
See fakt kinnitab, et meie valda soovitakse kodu rajada ja siin elada.
Lääne-Harju valla elanikest on tänase seisuga 2583 lapsed,
kellest 747 kasvavad suurperedes. Peresid, kus kolm ja enam last,
on 226. Meie valla elanike seas on 1301 puudega isikut, nende
hulgas 93 last. Meie vald on elukohaks 3139 isikule, kes saavad
riiklikke pensione. Just selline on numbriline pilt, kuid numbrite
taga on reaalsed inimesed, kellega me igapäevaselt tööd teeme.
Tahan julgustada igat vallaelanikku, et kui te näete ja tunnete
kedagi, kes vajab abi, siis andke meile teada. Abistamise eelduseks on tihtipeale aga valmisolek ehk inimene peab ise tahtma end
aidata ja alles seejärel saavad sekkuda kõrvalseisjad. Nii on tulemus kõige tõhusam.
Soovin Teile kõigile kaunist algavat jõulukuud! Soovin veelgi
rohkem märkamist ja hoolivust üksteise suhtes uuel aastal!

“

“

Teine mahukas
investeering on
Laulasmaa Kooli
laienduse ja
spordihoone ehitus,
mis nõuab järgmisel
aastal 3,5 miljonit.

Muudatus vallavalitsuse
struktuuris
Volikogu nõusolekul lisatakse
vallavalitsuse ehitus-, planeeringute ja keskkonnaosakonna
koosseisu juurde üks keskkonna
peaspetsialisti ametikoht. Keskkonnavaldkonna ametnike seas
on nüüd kaks keskkonna peaspetsialisti ning üks keskkonnaspetsialist.
Kalmistute registri põhimäärus
Vallas on seitse kasutusel olevat
kalmistut ning viis vana surnuaeda, mis on kantud kultuurimälestiste registrisse. Volikogu
võttis vastu Lääne-Harju valla
kalmistute registri põhimääruse.
Sellega viiakse Lääne-Harju valla haldusalas olevate kalmistute
andmekogud vastavusse kehtivate õigusaktidega. Uuendatud
register lihtsustab matmiskohtade kasutusse andmist, haldamist
ja taaskasutusse võtmist ning
kalmistutega seotud e-teenuseid.
Volikogu menetleb valla
eluruumide kasutuskorda
Valla omandis on käesoleval hetkel ca 150 eluruumi. Vallale kuuluv korter antakse reeglina üürile
sotsiaaleluruumina abivajajale.
Samuti peab vald vajadusel tagama töö või teenistuse ajaks
eluruumi isikutele, kes asuvad

“

Lääne-Harju valla
omandis olevate
eluruumide üüri
piirmääraks kujuneb
2.50 eurot eluruumi
üldpinna ühe
ruutmeetri kohta
kuus.

tööle valla ametiasutustesse või
nende hallatavatesse asutustesse.
Eelkõige on mõeldud spetsialiste, keda on vallal oma ülesannete
täitmiseks vaja.
Volikogu määrusega kehtestatakse vallale kuuluvate
eluruumide kasutamise kohta
kõigis valla piirkondades ühtsed
alused, sh üüri piirmäärad. Lääne-Harju valla omandis olevate
eluruumide üüri piirmääraks
kujuneb 2.50 eurot eluruumi
üldpinna ühe ruutmeetri kohta
kuus. Hinna kujundamisel on
arvestatud, et see kataks hoone
ja selle juurde kuuluvate tehnosüsteemide hooldus- ja remondikulud, kulutused kindlustusele,
üldkasutatavate ruumide ning
hoone ümbruse korrashoiule jmt.
Sedasi tekib ka fond eluruumide
parendamiseks.
Valla omandis olevate eluruumide kasutust reguleerivad
õigusaktid suunas volikogu teisele lugemisele.

Enampakkumised vallavara
võõrandamiseks
Volikogu otsustas müüa avalikul
enampakkumisel mitmed Lääne-Harju valla omandis olevad
kinnistud. Vallavara müügiks
korraldatavate enampakkumiste
kohta loe lk 7.
Tuulna külas korrastati
aadresse
Volikogu otsusega muudeti
Tuulna külas asuva Oomega
väikekoha ruumikuju ning seal-

sed elamud said omale aadressi
tänava nimetuse järgi. Tänavate
ehk liikluspinna järgi nimetatud
aadressid on üldjuhul selgemad
ning operatiivteenistustele ning
muudele teenuste pakkujatele
kergemini leitavad.

Vallavara kasutuseks sõlmiti
lepingud
Rummu alevikus Lääne-Harju vallale kuuluvaid maatükke Aia 14 (katastritunnus
86801:001:0909,
registriosa
nr 7046950, pindala 37654
m²) ja Koidu 2 (katastritunnus
86801:001:0944, registriosa nr
10465550, pindala 28860 m²)
on ümbruskonna korrusmajade
elanikud kasutanud aiamaana
ilma maaomaniku loata. Volikogu otsustas anda Aia 14 ja
Koidu 2 aiamaad pikaajaliselt
maad kasutanud aiapidajatele
tähtajata kasutada ning kohustas
vallavalitsust selleks sõlmima
aiapidajatega tasuta kasutamise
lepingud.
Volikogu võõrandas korteri
pikaaegsele üürnikule
Rummu alevikus vallale kuuluv
2-toaline korter Sireli 3-10, mille üldpind on 36,30 m² otsustati
müüa hinnaga 3200 eurot korteri
pikaaegsele rentnikule. Hoonest
on välja lülitatud kaugküte ning
korter on halvas seisukorras.
Korteris on vahetatud aknad
ning alustatud remonttöödega.
Mereranda pääseb ümber
Merenuka küla viivalt
metsarajalt
Merenuka küla alal kehtiva detailplaneeringu järgi on ette
nähtud, et mööda erateed peab
olema tagatud juurdepääs kallasrajale. Eratee kinnistu omanik
tegi taotluse detailplaneeringu
antud punkti tühistamiseks, sest
juurdepääs kallasrajale on tagatud ka looduses tähistatud raja
kaudu väljaspool eraomaniku
kinnistut läbi riigiomandis oleva
Keila-Joa parkmetsa. Volikogu otsustas, et puudub vajadus
täiendava ligipääsu tagamiseks
üle eramaa. Vallavalitsusel tuleb
inimestele mere äärde pääsu tagamiseks sõlmida RMK-ga isikliku kasutusõiguse leping.

Valmivad uued sotsiaalelupinnad
Novembri lõpus avatakse endise Ämari kooli ruumides
Lääne-Harju
valla
Tugi
keskuse esimene etapp.
Hoone esimesel korrusel valmivad toad, kuhu asuvad elama
paarkümmend vallaelanikku, kes
vajavad paremaid elutingimusi. Tööle võetakse tugipersonal.
Hoone teise tiiva saavad oma kasutusse noortetuba ja kogukond.
Ruumi jagub nii huvitegevuseks
kui ka sündmuste tähistamiseks.
Järgmisel aasta planeerib vallavalitsus tugikeskust laiendada ja
välja ehitada hoone teine korrus.
Lisanduvad väiksemad üüripinnad koos kööginurgaga, mis on
mõeldud kasutamiseks eelkõige
abi vajavatele lastega peredele.
8

Tugikeskuse sisustamisel toetas vallavalitsust Saksamaa
Punase Risti Schleswig-Holsteini esindus. Sakslased tõid
tugikeskusesse voodeid ja
muud vajalikku inventari.
2
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juhtkiri

Lähiaastate eelarvestrateegia
Volikogu suunas ühehäälselt teisele lugemisele valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023.
Eelarvestrateegia
koostatakse
arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste
finantseerimist.
2020. aastaks planeeritav
investeeringute maht on 17 miljonit eurot, millest suure osa
moodustab käesoleval aastal
alustatud Laulasmaa ÜVK rajamine, mis jätkub veel järgmisel
kahel eelarve-aastal. 2020. a
teostatakse KIK-i kaasrahastusel töid 10,7 miljoni euro eest,
millest vald tasub omaosalusena
1,6 miljonit. Teine mahukas investeering on Laulasmaa Kooli
laienduse ja spordihoone ehitus,
mis nõuab järgmisel aastal 3,5
miljonit eurot ning mille tarbeks
võtab vald laenu. Jätkatakse
Lääne-Harju tugikeskuse ehitamisega Ämaris, valmib Paldiski
keskväljak ning Keila-Joa lapsed
saavad endale järgmisel aastal
nelja rühmaga lasteaia. Renoveeritakse Harju-Risti ja Padise
reoveepuhasteid ning Rummu
vee- ja kanalisatsioonitrasse,
mille teostamiseks taotleb vald
toetust KIK-ilt. Investeeringute
finantseerimiseks võetakse laenu
6,7 miljonit, mis kasvatab valla
netovõlakoormuse 54,9%-ni.

Käesoleva aasta kolmas
lisaeelarve
Volikogu suunas teisele lugemisele 2019. a kolmanda lisaeelarve, milles täpsustatakse valla
tulusid vastavalt tegelikule raha
laekumisele. Täiendavalt laekus
2019. a eelarvesse riigi toetusena 9752 eurot Kaitseväe Klooga
harjutusvälja kasutamise eest.
Mõned selleks aastaks planeeritud investeeringud lükkuvad
edasi järgmisse eelarveaastasse.
Näiteks alustatakse Laulasmaa
kooli juurdeehitusega 2020. a.
Suurenenud on kulutused
vallavalitsuse palgafondis. Tööle on võetud järelevalve-, haldus- ja lastekaitsespetsialist. Reservfondi vahenditega tagatakse
Klooga raudteeparkla ehituse
omafinantseering 38 773 eurot.
Tulu- ja kuluridade muudatustega eelarve üldmaht ei muutu.
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Viie aasta töö Kloogal on kandnud vilja
Šokeerivast alevikust on saanud armas elukoht

Foto: Riina Ramjalg

Maris Ehrbach
MTÜ Lodijärv

8 1996. aasta maikuus, kaks

Airi Püss, lasteaia direktor

8 Advendiaeg on lasteaias kõige oodatum aeg ja planeerimist ei

Klooga korda tegemisel on kaasa löönud nii kogukond kui sõjaväelased.

kloogalast. Viie talgupäevaga
kärutati samal aastal Kloogalt
prügimäele 100 m³ kõikvõimalikku sodi, mis sõjaväelastest ja
asulasse imbunud eluheidikutest
maha oli jäänud. Esimesest tegutsemisaastast ei mäletagi rohkemat kui suurt koristusindu ja
lõputut manitsemist sotsiaalmeedias – „Ära loobi prahti maha!“
”Olmeprügi koht pole metsa all!
“Vii rehvid jäätmejaama!”. Esimese hooaja kevadest sügiseni
lõpetasime MTÜ Lodijärv alias
Teeme Klooga korda! poolt kor-

raldatud esimese kogukonnapäevaga.
Järgnevad viis aastat on tehtud endiselt koristus- ja võsa
eemaldustalguid, kuid järjest on
lisandunud ka lõbusamaid tegevusi. Lusti on pakkunud vastlatrallid ja kodukohvikutepäevad,
kella-nelja-kohviõhtud ja rahvarohke tantsuaeroobika, vanemale keskeale mõeldud võimlemine
ja lauamänguõhtud. On tehtud
töötubasid nii lastele kui vanaemadele, peetud kiiksuga jalkamatše ja korraldatud pingi- ja

perepäevi. Kogukonna algatusel
on sündinud veel sauna-jääaugu
üritus „Viska leili! Klooga järvel“ ja tarkusepäeva tähistamine
koos suvelõpupeoga „Paadid järvel“. Oleme aktiivselt osalenud
ümarlaudadel valla esindajatega,
et lahendada aleviku valupunkte.
Nii nagu oma esimese tegevusaasta lõpetasime kogukonnapäevaga, teeme seda ka sel aastal.
Pühapäeval, 24. novembril
ootame kõiki kloogalasi kogu
konnapäevale!
Ohtukate saviringi aktiivsed naised on hoogu andnud ka
külaelu elavdamisel.

Talvemaa mõistatus
Adamsoni muuseumis
8 Paldiski Põhikooli näitering

mängib jõulukuul Amandus
Adamsoni
Ateljeemuuseumis
lustakat lasteetendust „Talvemaa
mõistatus“.
Eelmisel aastal esmakordselt
Paldiski Põhikooli näiteringi ja
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi ühisprojektina lavale
jõudnud etendus „Talvemaa –
päkapikk Õnneseene imerohi“
pakkus paljudele Lääne-Harju
valla lastele toreda teatrielamuse.
Näitlejaks olemise kogemusega
jäid rahule ka noored näitlejad
ise ja uue lavastuse peale hakati mõtlema juba käesoleva aasta
kevadel. „Talvemaa mõistatuse“
käsikirja autor on ka sel aastal

Maarja Lillemäe, kelle loodud
tegelased seisavad seekord silmitsi hirmsa needusega, mis
ühtäkki tabab tervet Talvemaad.
Viitega kaasaja aktuaalsele nutisõltuvuse temaatikale on Talvemaa päkapikud samuti vaadanud
usinalt helendavaid ekraane ja
nii on kingituste meisterdamine
jäänud sootuks unarusse. Kurja needuse tagajärjel muutuvad
päkapikud puukujudeks, ainsaks
liikuvaks kehaosaks pöial. Kes
on kurja needuse taga ning kas
Doktoril õnnestub leida lahtised
niidiotsad ja lahendada Talvemaa mõistatus, kõik see selgub
juba etenduse käigus!
Etenduse lavastaja on Paldiski Põhikooli näiteringi juhendaja Erika Kaljusaar. Mängivad:
Maarius Sild (Doktor), GetriinIngrid Jürioja (Toriseja), Mirjam

Kümme aastat savitamist
Krista Maaro, Ohtu saviring

8 Novembri esimesel teisipäeval kogunesid Ohtu saviringi naised

Juba teist aastat kehastuvad
Paldiski Põhikooli näiteringi lapsed jõulukuul
Adamsoni muuseumis päkapikkudeks.

Toom (Aevastaja), Elise Ausmees (Unimüts), Caroline Vikat
(Õnneseen), Carolina Soon (Häbelik) ja Tristian Kalmus (Ninatark).
Etendus kestab ca 35 minutit.
Sobib lasteaia vanemale rühmale
ja koolilastele põhikoolini välja.
Gruppidele mängitakse etendust
ettetellimisel, selleks tuleb oma
soovist teada anda kas kirjutades
amandusadamson@hmk.ee või
helistades tel. 674 2013 (K–P).

Risti kool tähistas auväärset sünnipäeva
Gerly Rosenberg
Risti Kooli huvijuht

Foto: Getly Rosenberg

Risti kooli esimese klassi õpilased aktusel laulmas.

Etenduse vabamüügi kuupäevad
on 8. ja 15. detsember kell 13.00.
Pilet 2 eurot.
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum tänab Paldiski Linna
Toetusgruppi eraldatud toetuse
eest, Paldiski Põhikooli õpetajaid mõistva suhtumise eest
(noorte näitlejate puudumised ja
hilinemised) ja kõiki, kes on nõu
ja jõuga kaasa aidanud etenduse
dekoratsioonide valmimisele.
Tulge teatrisse!

“Meie kool on väike,
kus paistab iga päev päike.
Meie koolis on üheksa klassi,
kedagi ei aeta nägupidi sassi.
Meie koolis on parimad õpetajad,
meil on alati tublid koolilõpetajad.
Meie koolis on alati vahva
ja rohkemat polegi midagi tahta.”

8 Risti Kool tähistas oma 336.

sünnipäeva. See on auväärne
vanus koolile, mis on toiminud
lausa viie sajandi sees ja näinud
aegu alates Rootsi kuningriigi
ajast.
Sünnipäeva nädal algas koolipere kogunemisega aatriumis.
Õpilased esinesid ja direktor
rääkis kooli ajaloost, mis oli nii
pikk, et ühele pisikesele esimese
klassi juntsule kippus vägisi uni
silma. Aga küll ta kasvab ja ühel
päeval on temagi oma kooli üle
väga uhke!

Foto: Inga Jürioja

Merle Tank, Nika Kalantar
Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseum

saa jätta viimasele hetkele.
Alustasime jõulude ettevalmistusega juba septembrikuu lõpus.
Lasteaia kuuse ja ruumide kaunistamiseks otsustasime sel aastal
töötajatega ise valmistada jõuluehted.
Taaskasutus on lasteaia igapäevaelu. Ehete valmistamiseks sobisid hästi teise ringi riided, paelad, pärlid. Meisterdati lõunapausi
ajal, pärast tööd või kodus.
Meie kuueteist töötaja kätetööna valmis kokku 120 omanäolist ja kordumatut kaunistust. Kõike seda ilu saab näha lasteaia
akendel.

foto: Keili Vahermägi

Kogukond lõi käed külge
Tundub, et see oli nagu alles
eile, kui kloogalased käärisid
käised üles ja ütlesid, et nii enam
ei saa. Teeme Ära koristustalgute ärgitusel kogunes 2015. aasta
2. mail paarkümmend atsakat

Jõuluootus Padise lasteaias

Autor: Marje Suharov

aastat pärast Nõukogude vägede
lahkumist kirjutab Piret Tali Eesti Päevalehes: “Veel hiljaaegu ei
teadnud jubedas olukorras olevast, kuid imekena loodusega
Klooga linnakesest keegi õieti
midagi. Eestlasi seal ei elanudki. Šokiturismi osas teeb koht
Paldiskile silmad ette. Korterid
ja soome majad (pärastsõjaaegsed barakid) on seal poolmuidu
saadaval. Kuid ekssõjaväelinna
Kloogale on pärast Vene armee lahkumist hakanud tasapisi
uuselanikke siginema. Kloogale
on ju Tallinnast vaid paarkümmend minutit elektrirongisõitu.”
Ajakirjanik kirjeldab värvikalt
tolleaegset eluolu: “Kloogale
saabujaid võtavad vastu kari
näljaseid koduta penisid ja Kopli liine meenutavad puumajad.
Kaunis männimets, kolm kalarikast järve ning Eesti sõjaväe
polügoonilt kostvad relvade haugatused. Paneelelamute vahel
suitsevad lõkketuled, kuhu poisikesed, mõned neist aastat neli
vanad, pilluvad eterniiiditükke
ja tõrva.”

Nii kirjutab oma koolist III
klassi tüdruk. See on üks paljudest toredatest jutukestest, vahvatest lauseridadest ja luuletustest, mille Risti Kooli õpilased
pühendumusega oma koolile kirjutasid. Kõik lood said kaunisse
albumisse köidetud ning koolipere poolt Risti Koolile kingitud.
Ole hoitud, armas Risti Kool!

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7800 eksemplari

Keilasse käsitöösalongi Vaarikas vahukoorega, et pisut puutööd
nokitsedes maha pidada väike juubelipidu. Põhjust tähistamiseks
oli, sest juba 10 aastat oleme kogunenud teisipäevaõhtuti külatuppa, et näpud saviseks teha. Meie savitööde näitusi on olnud Keilas,
Leholas ja Tallinnas. Omandatud oskusi oleme jaganud huvilistele Ohtu külapäeval ja RMK perepäeval. Oma müügiletiga oleme
väljas olnud Lätte kooli advendilaadal, Mardilaadal ja loomulikult
Ohtu jõulupoes.
Lisaks oleme korraldanud väljasõite erinevate käsitöömeistrite
juurde: nii oleme õppinud siidimaali, klaasitööd, maalinud kalosse, köitnud märkmikku ja teinud sepatööd. Ka oleme ühiselt külastanud teatrietendusi. Tänaseks on kooskäimisest saanud midagi
enamat kui lihtsalt saviring. Koostegemistest on hoo sisse saanud
ohtukate igasuvised reisid ja rattamatkad, lastelaager, jõulupood
ja palju muud. On rõõm olla osaline selles vahvas seltskonnas.
Jõudu, jaksu ja lennukaid ideid, kallid savitajad!

KLOOGA

KOGUKONNAPÄEV
pühapäeval, 24. novembril kell 14
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuses
Räägime oma tegemistest, tunnustame, arutleme!
Arutlusring “Kogukond - vald - riik” –
Ivari Padar, Külli Tammur, Reigo Krutto, Tanel Talve
Meeleolumuusikat (laul, kitarr) teeb Viivika Viickberg
Üllatusesineja!
Kohvik KODUNE KOOK
(arveldused sularahas ja pangakaardiga)
Üritus on tasuta!

Teeme Klooga korda!
3
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Selgusid Harjumaa
aasta tegijaid

Sisearhitektid rõõmustasid väikeseid rummukaid

8 Harjumaa aasta tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõt-

8 Eesti Sisearhitektide Liidu (ESL) ja tema toetajate abiga sai val-

mis heategu Rummu lasteaias. Sinilille rühmaruumi kavandasid
lapsesõbralikuks arhitektid Piret Sepp ja Triinu Nappseppa. Paigaldati uued valgustid, laed, põrandad ja tegevusseinad, kasutades
loodussõbralikke materjale. Lastel on nüüd rohkem ruumi, õhku ja
valgust. Mudilased on ruumi hästi omaks võtnud.

Ennenägematu teos Adamsoni muuseumis
Merle Tank
Amandus Adamsoni Muuseumi
juhataja

Foto: Tarmo Rande

8 Amandus Adamsoni Atel-

Sündis uus Guinnessi rekord
rookrooni valmistamises

8 Meie valla mees Urmas Veersalu Ohtu külast valmistas koos

abilistega Saku Suurhallis toimunud Mardilaadal Guinnessi rekordi väärilise rookrooni. Krooni küljepikkus on 2,33 meetrit,
maht 5,98 m³ ja kaal 12 kg. Rookrooni, mis koosneb 1832 kaheksatahukast ja 22008 pilliroolülist, meisterdamisele aitasid kaasa
ca 1000 vabatahtlikku ja Mardilaada külalist.
Eelmine maailmarekord kuulus leedulasele Raimundas Rotkeviciusele, kes meisterdas õlgedest krooni üksi. Krooni küljepikkus oli 1,50 meetrit.

Telefon:
+372 53 52430
E-mail:
pisirem@gmail.com
Koduleht:
www.pisirem.ee
Pisirem OÜ on kohalik ettevõte, mis aitab parandada pisemaid
tehnilisi- ja remondiprobleeme kodus, aias ja kontoris.
Teostame muu hulgas järgmisi töid:






4

Remont- ja parandustööd (seinad, laed, põrandad)
Väiksemad elektritööd
Sanitaartehnilised tööd
Kodumasinate ja seadmete remont ja paigaldus
Arvutiparandus

Fotol vasakult: Signe Vaikla (Rummu lasteaed), Brit Vister
(Lincona), Triinu Napseppa (ESL), Piret Sepp (ESL),
Marko Undla (Akzo Nobel Eesti), Reigo Oras Ehituse ABC,
Sven Ersling (Lincona), Ivi-Els Schneider (ESL), Mihkel Jürisson
(Lääne- Harju vallavalitsus), Kristiina Raid (ESL).

jeemuuseumis saab alates 13.
novembrist kuni aasta lõpuni
näha Eestis seni eksponeerimata
Amandus Adamsoni teost „Venus ja Amor“.
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum tähistab novembris
skulptori 164. sünniaastapäeva
haruldase kunstiteose eksponeerimisega, mida teadaolevalt
pole Eestis keegi varem näinud.
Pähklipuust reljeef „Venus ja
Amor“ on tõenäoliselt valminud ajavahemikul 1887–1891,

mil skulptor elas ja töötas Pariisis. Sel ajajärgul valitses Pariisi
kunstielu uusbarokk oma sensuaalse ja meelelise ilu kujutamisega. Adamson võttis valitseva kunstisuuna kiiresti omaks,
kuid Peterburi Kunstide Akadeemias omandatud klassitsistlik vormikäsitlus säilis iseäranis
alasti keha kujutamisel. Reljeefil
„Venus ja Amor“ on skulptoril
õnnestunud ühendada neobaroki
suunda esindav filigraanselt nikerdatud lopsakas taimornamentika antiikeeskujudest lähtuvate
inimfiguuride selge ja rahuliku
vormiga.
Kunstniku Pariisi perioodil
valminud teoseid on teadaolevalt

paarikümne nimetuse ümber.
Eesti Kunstimuuseumi kollektsiooni kuulub kolm antud perioodi tööd.
Reljeefi omandas eelmisel
aastal Pariisis toimunud oksjonilt Eesti kunstiajalooga väga
hästi kursis olev Soome kollektsionäär Juhani Komulainen.
Kollektsionääri lahkel loal saavad kunstihuvilised teosega tutvuda Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis käesoleva aasta
lõpuni.
Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseum on avatud
K–P 11.00–18.00.

Skaudid tähistasid isadepäeva matkates
Meelis Zujev
Lipkond Keila Pantrid

8 Skautlus on noortele suunatud

tegevus, milles osalemisele ei
seata eeltingimusi. Sa võid olla
selline, nagu sa oled. Kui sulle meeldib vabas looduses uusi
asju õppida ning laagrielu pakub
pinget, siis miks mitte liituda
skautlusega. Skautlusega on oodatud liituma nii noored alates 6.
eluaastast kui ka nooremeelsed
täiskasvanud, kellele meeldib
koos noortega toimetada.
Rävälä Skautide Malev on
Eesti Skautide Ühingu PõhjaEesti kohalikke üksusi koondav
struktuuriüksus, mis asutati 20
aastat tagasi 8. detsembril. Malevas on juba traditsiooniks saanud, et selle üksused korraldavad
külakorda iga aasta isadepäeva
matka oma liikmetele ning kogukonna inimestele. Sellel aastal
otsustas Keila skaudiüksus korraldada matka Paldiski poolsaarel. Aitäh kõigile toetajatele, kes
ideest kinni haarasid ning oma
abi pakkusid.
9. novembri matkamängul
osales 27 meeskonda rohkem
kui 100 osalejaga. Matka kogu-

Foto: erakogu

Õnnitleme Lääne-Harju valla ettevõtlikke!
Harjumaa sädeinimese tunnustuse pälvinud Tiiu Mägi tegutseb
Laulasmaal KutiMuti Noortelaagri juhina alates 1996. aastast.
Lisaks noortelaagritele organiseerib ta iga-aastast rahvusvahelist
noorte draamafestivali Teenifest ja Laulasmaa suvelõpufestivali
“Pärtlipäeva pärlid”. Vabatahtliku algatusena püstitas ta 2015.
aastal koos rajameister Veikko Tamlakuga Lohusalu poolsaarele
MOBO-raja ehk püsiorienteerumise terviseraja. Tiiu Mägi eestvedamisel toimub kaks korda aastas rohkearvuline seiklusrogaini
võistlus “Libahundi jälg”.
Harjumaa tervisetegija tiitliga pärjatud Jürgen Lepp algatas ja
korraldas Lääne-Harju valla matkasarja “Kõnnime laste ja tervise
heaks külast külla“. Matkasari on ellu kutsutud mitmel eesmärgil:
soov innustada inimesi looduses liikuma, panustada heategevusse,
abistada nõrgemaid ning aidata valla elanikel kodukandiga tutvuda. Veebruarist novembrini kestev matkasari on heategevuslik, kus
osalejad saavad annetada enneaegselt sündinud laste toetuseks.
Aasta panustajaks valitud Paldiski Ettevõtjate Liit (PEL) on olnud aktiivne Paldiski maine kujundamisel ja ettevõtluskeskkonna
parendamisel. Paldiski Ettevõtjate Liitu kuulub 15 piirkonnas tegutsevat ettevõtet koos Lääne-Harju vallavalitsusega. Heas koostöös on suudetud teha Paldiski atraktiivseks välisinvestoritele.

Foto: Kairi Rand

lus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa
Leader tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa tunnustavad silmapaistvaid maakonna arengusse panustanud inimesi, organisatsioone ja tegusid.
2019. aastal laekus tublimate tunnustamiseks 12 kategoorias
121 ettepanekut. Omavalitsustest enim oli kandidaate esitatud
Lääne-Harju vallast. Neist kolm said ka tunnustuse.
Konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati aasta säde
inimeseks Tiiu Mägi ja aasta panustajaks MTÜ Paldiski Ettevõtjate Liit. Harjumaa Tervisenõukogu poolt tunnistati aasta tervisetegijaks meie valla endine tervise- ja sporditööspetsialist Jürgen
Lepp.
Täpsemat infot nominentide ja laureaatide kohta leiab HEAK-i
kodulehelt.

Isadepäeva traditsioonilisel skaudimatkal tutvuti Pakri poolsaarega.

pikkuseks tuli veidi üle 15 km.
Trassile oli maha märgitud kokku 22 punkti, kus oli vaja nii
teadmisi skautluse põhitõdedest
kui ka oskust leida õigeid vastuseid Paldiski ning tema lähiümbruse kohta. Kirss tordil oli võimalus külastada Eesti kõrgeimat
tuletorni.
Seekordne matk toimus mobiilirakenduse Navicup kaasabil. See andis võimaluse jälgida gruppide liikumist ning

“

Matka üheks
tipphetkeks oli
Kaitseliidu Saue
kompanii lasketiir
ning relvanäitus
ühes kontrollpunktis.

vajadusel saata osalejatele olulisi teadaandeid, mida ka kasutati.
Abivahendi abil sai teada, kes
mis punktides õigeid vastuseid
annab ning kui kaua meeskond
rajal viibis.
Kõige kiirem meeskond läbis raja veidi üle 4 tunni. Kõige
rahulikumal seiklusgrupil kulus
raja läbimiseks peaaegu 6 tundi. Matka üheks tipphetkeks oli
Kaitseliidu Saue kompanii lasketiir ning relvanäitus ühes kontrollpunktis. Ekstreemsust pakkus lisaks ka iseseisev laskumine
Peeteri kindlustuse kaljupaljandikult, mille muutis turvaliseks
Ronimissein OÜ instruktor Siim.
Täname Lääne-Harju vallavalitsust ning Elroni, kes võimaldas rongiga matkale tulijatele soodsama piletihinna.
Lääne-Harju vald kätkeb
endas palju ilusaid ja huvitavaid kohti, mida skaudid
kindlasti ka edaspidi soovivad
usinamalt avastada. Loodetavasti kuulevad ka selle lehe
lugejad skautlusest piirkonnas
üha sagedamini ning löövad
ka ise mõnel üritusel kaasa.
Järgmiste huvitavate kohtumisteni!

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee

WWW.LAANEHARJU.EE | WWW.FACEBOOK.COM/LAANEHARJUVALD

NOVEMBER 2019 | NR 10 (21)

Usaldusisik endiste aegade meistritele ja hingedele

“

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 Peagi avaneb ajaloohuvilis-

Naisena ei oleks
ma ennast nii
hästi teostada
saanud ühelgi
teisel ajastul kui
praegu. Tänapäeval
saab ikkagi suure
tahtmisega oma
mõtte ellu viia.

tel võimalus tutvuda väärikalt
ja põnevalt rekonstrueeritud
Padise
kloostrikompleksiga.
Uuenduskuuri on südilt vedanud
projektijuht Heli Nurger, kellega
kohtume pärast renoveerimise
ehitustööde vastuvõtmist. Õhus
on tunda pingelangust.

Viimasel ajal on tänu tööle
Padise su teine kodu. Elad ise
Ohtu külas, aga kus on sinu
esivanemate juured?
Mu suguvõsa elab Keila kihelkonnas juba vähemalt kuuendat
põlve. Tunnetan oma juuri, sest
mul on olnud õnn elada väga
pikalt kõrvuti vanavanematega –
olin juba keskkoolis, kui esimene vanaema suri. Vanavanemad
rääkisid mulle lugusid endistest
aegadest ning ma tundsin, et olin
armastatud. Minu suureks iidoliks oli vanatädi Marie, kellel
oli küll ainult külakooli haridus,
kuid kes oli äärmiselt elav, töökas ja seltskondlik. Tema tutvusringkonnas oli mitmeid kultuurija kunstiinimesi, arste. Mõistsin
juba siis, kui tähtis on inimese
sisu.
Kuidas jõudsid ajaloo juurde?
Õppisin Tallinna Pedagoogika
Ülikoolis eesti filoloogiat. Teise
kursuse alguses sattusin Harjumaa muuseumisse tööle, et veidi
oma raha teenida. Muuseum oli
siis pisike ja asus kolmes väikeses toas. Seltskond, kuhu sattusin, oli väga inspireeriv. Oli veel
muinsuskaitse liikumise kõrgaja
järellainetus ja muuseum kandis
selles olulist rolli. Seal töötasid
toona Pilvi Põldma, Mall Siniveer, Anne-Liis Pitkänen ja Aivar Põldvee, kes oli keskkoolis
minu ajalooõpetaja. Ma ootasin
väga hommikusi kohvitunde,
kus arutasime kultuuripoliitikat
– meil oli sarnane maailmavaade. Tegime kõike suure kirega.
Seal tundsin, et minu otsusest
ja teost muutub midagi. Sealne
seltskond oli minu jaoks unistuste meeskond.
Muuseumis tekkis põhjalikum huvi ajaloo vastu. Olin üks
esimesi
muuseumipedagooge
taasiseseisvunud Eestis. Sain
kogu valdkonna ise välja mõel-

Padise kloostris toimusid
möödunud kümnendi lõpul
Püha Bernardi päevad, mille
keskseks sisuks oli keskaja
elustamine võimalikult ehedal
kujul. Festivali ellukutsuja Heli
Nurger esimestel Püha Bernhardi päevadel 2007. aastal.

Foto: erakogu

Millest mõtled, kui heidad
pilgu uuenenud kloostrile ja
valitsejamajale?
Tulin Padise kloostri arenduse juurde eesmärgiga, et sellest
saaks Euroopa mastaabis külastuskoht. Nägin 13 aastat tagasi
siin osakest suurest maailmast.
Suurem osa inimestest, kes sellisest keskaegsest kloostrist lugu
peavad, on piiri tagant. Eestlased
peavad veel mõistma, mis see
on. Praeguse projekti puhul oli
meie suurim eesmärk teha hooned külastajatele turvaliseks ja
hoolitsetuks, kuid jätta alles mineviku võlu ja salapära. Ekspositsioongi ei tohiks domineerida,
kuna kõige suurem eksponaat on
klooster ise. Keldritesse tuleb
Padiselt aegade jooksul kogutud
raidkivide väljapanek, stendidel
kajastame seda, milleni ajaloolased on kloostrit uurides jõudnud. Kirikus hakkab kaks korda
päevas kostma angelus-palve.
Minu unistustes hakkab klooster
olema vaikne koht, kus mõelda
ja tunnetada.

da ja ellu viia. Suuri tegevuspiire
mulle ei seatud, jäin sinna tööle
üheteistkümneks aastaks. Viimastel aastatel direktorina olin
seotud muuseumihoone – endise
Keila mõisahoone – restaureeri
mistöödega. Tulin Harjumaa
muuseumist ära siis, kui uus
muuseum sai valmis. Sama püsi
ekspositsioon on seal olnud 13
aastat ja ajale kenasti vastu pidanud.

Kuidas ammutad oma
tegemisteks jõudu?
Jõud tuleb ikkagi minu seest, see
on pigem mu karakter – tugev
tahe ja jonn –, mis sunnib tagant.
Muidugi, noorena on energiat
rohkem. Viimased aastad on olnud päris keerulised. Protsessi
on kergendanud see, et Padise
kloostrikompleksi restaureerimisega seotud lähim meeskond
on olnud suurepärane. Nii minu
kolleegid vallast kui ka arhitektid ja ehitajate esindajad, on olnud täiesti superinimesed – võin
öelda, et meil on olnud ühine
eesmärk, et kloostrikompleks
saaks parimal võimalikul viisil
valmis. See on hea energiaga
taastatud paik.

“

Keldritesse tuleb
Padiselt aegade
jooksul kogutud
raidkivide
väljapanek, stendidel
kajastame seda,
milleni ajaloolased
on kloostrit uurides
jõudnud.

Sinu paljudest ettevõtmistest
enamik on seotud vanade
traditsioonidega. Kuidas
tekivad sinu ideed?
Vanaaja käsitööst ja traditsioonidest lugupidamine on seotud
minu lapsepõlve eeskujudega.
Haapsalu Kutsehariduskeskuses
tekstiilimeistriks õppides sain
teada, et käsitöömeistrit minust
ei saa – olen liiga püsimatu ega
talu rutiini. Samas olen püüdnud
õpitud teadmisi kasutada kirjastamisel. Ilma nende teadmisteta
poleks olnud enesekindlust hakata välja andma käsitööraamatuid. Olen kirjastanud “Vääna
mõisaproua heegelpitsid”, “Käsitöid kodude varalaegastest.
Ohtu küla”, “Roo- ja õlekroonid.
Traditsioonid ja ideed.” Usun,
et tugev idee saab oma jõu loodusest, ajaloost või religioonist
– need kolm on kõik täiuslikud,
sealt ideid noppides ja kaasaja
kastmesse pannes sünnibki midagi, mis kõnetab laiemalt.
Oled neli aastat välja andnud
ajakirja Pööning, mis kirjutab
ajalooga majadest, aedadest ja
disainiklassikast. Räägi ajakirja
sünnist ja tegemisest.
Tunnen, et kultuuripärandi
väärtustamisele innustamine on
minu teema. Magistriõpingud
olid juba enne viinud mind Eesti Kunstiakadeemiasse õppima
muinsuskaitset ja restaureerimist. Ajakirja sünd langes kokku
mitme asjaoluga. Ühest küljest
kuulasin
restaureerimiskoolis
suurepäraseid õppejõude, kes
rääkisid puhast kulda, kuid kui
kooli uksest välja läksid, said
aru, kui vähesed inimesed seda
teavad ja veel vähesemad rakendavad.
1990ndate lõpus Norras
muuseumide juures praktikal olles nägin ajakirja Norske
Hjem (‘Norra kodu’). Mõtlesin,
et ajalooga majadele pühendatud ajakiri kuluks ka Eestis ära.
Kolmas ajend oli isiklik: tundsin end oma püüdlustes üksi ja
unistasin
ideaalmeeskonnast.
Sattusin ajakirja ideest rääkima
oma kursuseõe Karola Mursuga,

kes Soome ajakirja Antiikki ja
Design pikaajalise lugejana oli
midagi sarnast mõelnud.
Otsisime ajakirjale Eesti
parimad kaasautorid, kujundajad ning arhitektuurifotograafid. Tahtsime, et tulemus oleks
kvaliteetne lugemine, mida ei
visataks prügikasti. Soovisime,
et Pööning räägiks minevikust,
aga jäädvustaks ka tänast hetke
parimal moel. Nii see ongi Eesti
kõige laiema levikuga kultuuripärandi väljaanne.
Kuigi ajakirja väljaandmine
on päris kulukas, hoiab meid
seda tegemas tohutult positiivne tagasiside. Meile on kirjutatud Rootsist palvega saata kõik
varasemad numbrid, Pööningut
tellitakse Soome, isegi Belgiasse ja Prantsusmaale. Ning Jaak
Jõerüütki on alustanud oma novelli sõnadega: ”Kui poest koju
läksin, oli mul kotis pakk piima
ja uus “Pööning“.

Ajalugu on osa sinu elust. Kui
oleks valida kas elaksid mõnel
teisel ajastul?

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7800 eksemplari

Minu gümnaasiumi lõpupäev oli
päev enne rahareformi – 19. juuni 1992. Ma pole rikutud nõukogude taagast, aga mul pole ka
illusioone, ma saan aru, mis aeg
see oli. Olla noor laulva revolutsiooni ajal – see mõjutab inimest
tohutult! Olen idealistlik, usun
inimestesse ja seda, et positiivne
mõte võidab.
Usun, sest olen näinud, et kui
palju inimesi koos midagi väga
tahab, siis on kõik võimalik. Ma
olen kõige paremal ajal sündinud. Naisena ei oleks ma ennast
nii hästi teostada saanud ühelgi
teisel ajastul kui praegu. Tänapäeval saab ikkagi suure tahtmisega oma mõtte ellu viia.

Kuidas kulgeb elu Padise
kloostrikompleksis aasta-kahe
pärast ja kas oled sellega
seotud?
Tunnen, et minu töö Padisel on
tehtud – veel kuni kevadeni, mil
avame, olen ametis. Olen selle
kompleksi käima lükkamisega
siia palju energiat jätnud. Nüüd
peaks tulema inimene, kes is-

tuks hobuse selga ja hakkaks täie
hooga ratsutama, mina jaksaksin hetkel ainult päitsetest kinni
hoida ja lonkida hobuse kõrval.
(Naerab.)
Kompleksi
haldamiseks
moodustatakse sihtasutus. See
inimene, keda väike külastuskeskus juhina vajab, peab olema
multifunktsionaalne. Peab olema
võimeline võrdselt süvenema nii
ajaloo- ja arheoloogiaküsimustesse kui ka turundama, reklaamima ja müüma, olema ühelt
poolt sisuline ja teisalt avatud.
See on imetöö, mida siin edasi
teha tuleb.
Ma tohutult armastan seda
kohta ja selle paiga energiat.
Suhtun kloostrisse suure respektiga. Ma ei ole kunagi tahtnud
mõelda, et klooster on minu oma.
Olen olnud siin asjade hoidja ja
usaldusisik endiste aegade hingedele, kes selle siin kunagi on
loonud. Tunnen, et oleme olnud
kõrvuti, nii mina kui nemad. Ja
olen naisena mungakloostris
hakkama saanud. (Muigab.)
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Elektrilevi rajab operaatori
neutraalset tele- ja internetivõrku
eakate
jõulupidu 2019
10. detsembril kl 15.00 -18.00
Kloogaranna Noortelaagris
Peaesineja:
lõõtspilli ning kandle maestro…
Üllatus kõigile!
BUSSID PEOPAIKA
I ring
Viigardi13.50
Maeru13.55
Luuri 14.00
Lehola 14.10
Ohtu 14.20
Tammermaa teeots 14.25
Illuka 14.35
Klooga side 14.45
Klooga rdj. 14.45
Türnpu 14.50
Treppoja kpl. 14.55

II ring
Karjaküla 14.00
Tõmmiku 14.05
Muuluka 14.10
Käesalu 14.15
Keila-Joa 14.20
Meremõisa 14.25
Lohusalu 14.40
Laulasmaa 14.45

III ring
Laoküla 14.30
Põllküla 14.35
Kersalu 14.40
Bussid sõidavad tagasi tuldud teed alates kl 18.30.

Eeva ja Villu Talsi

Meie pere jõulud
JÕULUKONTSERDID

PILETID

E 16.12 Nõmme Rahu kirik
R 20.12 Keila Miikaeli kirik
Kontsertide algus kell 19

6

8 Töö, vaba aeg ja üldine elu-

kvaliteet sõltub tänapäeval suuresti kiire andmeside võimalusest. Lääne-Harju vald on üks
esimesi piirkondi Eestis, kus
Elektrilevi on kiire interneti võrgu ehitusega juba alustanud.
Kuigi suuremates Eesti linnades on kiire tele- ja internetivõrk tihtipeale enesestmõistetav,
puudub paljudel täna üldse interneti püsiühendus. Elektrilevi on
alustanud Eesti esimese operaatorineutraalse tele- ja internetivõrgu ehitamist, mis lahendab
kodude internetimuresid väljaspool suuri linnu.
Lääne-Harju
vallas
on
Elektrilevi operaatorineutraalse
võrgu ehitus alanud Keila-Joal,
Kersalus, Kloogarannas, Laulasmaal ja Meremõisas. Võrguga liitumise võimalus on avatud
vallas kokku ligikaudu 600 kodule. Kõik, kellel on täna võimalus Elektrilevi operaatorineutraalse võrguga liituda, on selle
kohta saanud kirja.
Asulate valikul oleme esimesel aastal prioriteetsemaks
pidanud piirkondi, kus tänaseni
on kas puudu igasugune interneti püsiühendus või puudub
kaasaegne optilise kaabli võrk.
Lisaks on esimesena ette võetud
need asulad, mis ei ole teiste sidevõrgu ehitajate jaoks järgmise
viie aasta plaanides. See on nn
valge ala, mille on määratlenud
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Arvestatud on ka
Elektrilevile seni laekunud sooviavalduste hulka.

Miks operaatorineutraalne?
Kaasaegseid televisiooniteenuseid ja kiiret interneti võimaldav
sidevõrk on Eestis täna monopoolses seisus. See tähendab, et
iga sideoperaator – Telia, Elisa,
Tele2 või keegi järgmine – peab

Foto: Elektrilevi

Endise Keila valla piirkonna

Oliver Ruus,
Elektrilevi taristuliitumiste
teenuste juht

Elektrilevi sidekapp. Operaatorineutraalses võrgus saavad oma tele- ja internetiteenust sõbralikult
koos pakkuda kõik Eesti sideoperaatorid.

“

Elektrilevi
operaatori
neutraalses
võrgus saavad
oma teenuseid
pakkuda kõik Eesti
sideoperaatorid.

teinud kulutused võrgu rajamiseks, siis ei näe teine operaator
põhjust investeeringut ette võtta ja paralleelseid liine ehitada.
Kliendi jaoks tähendab see, et
leppida tuleb ühe pakkujaga ning
hinna kujundamisel on ohjad
monopoolses seisus sideteenuste
operaatori käes.
Elektrilevi operaatorineutraalses võrgus saavad oma teenuseid pakkuda kõik Eesti sideoperaatorid. Ühte liini pidi võivad
sõbralikult joosta nii Telia, Elisa,
Tele2 või teiste teenused.

rajama oma võrgu. Täna ei jõuagi kvaliteetsed tele- ja internetiteenused paljudeni, kes seda
soovivad, sest võrgu rajamine
üksiku kliendini, eriti maapiirkondades on sideoperaatorite
jaoks liiga kallis.
Ja isegi kui võrk kohale
jõuab, puudub kliendil tihtipeale valikuvõimalus. Kui üks on

Kes sellest võidavad?
Ennekõike võidavad kliendid.
Ühe operaatorineutraalse võrgu
rajamine on soodsam ning seetõttu on suurem võimalus jõuda
linnadest välja nendeni, kellel
täna puudub kvaliteetne tele- ja
internetiteenus. Tekib võimalus
valida erinevate operaatorite
vahel ning teenuse vahetamine
käib lihtsalt. Operaatorite vahel
tekib kliendi pärast võitlemiseks

konkurents. See tähendab üldiselt soodsamat teenuse hinda.
Võidavad ka operaatorid,
kuna ei pea enam kulutama miljoneid, et rajada sadu kilomeetreid sideliine väljaspool suuri
linnu. Seega operaator jõuab
väiksemate kuludega suurema
hulga klientideni.

Ehituspiirkond laieneb
Elektrilevi ehitatav operaatorineutraalne võrk peaks järgmise
nelja aasta jooksul ulatuma üle
Eesti. Lääne-Harju valla inimestel tasub Elektrilevi kodulehelt kontrollida, kas konkreetsel
aadressil on liitumine juba võimalik. Kui aadress ei ole veel
plaanides, tuleks soovijatel esitada sealsamas kodulehel avaldus. Sooviavalduste hulk on üks
kaalukamaid kriteeriume, mille
järgi Elektrilevi järgmisi ehituspiirkondi valib.
Vt
www.elektrilevi.ee/kiire
internet

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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teated

vallavara müük

Lääne-Harju Vallavalitsuse teated

AVALIKUL SUULISEL ENAMPAKKUMISEL 27.11.2019 kell
9.30-11.15 Lääne-Harju Vallavalitsuses Paldiskis Rae tn 38, II korruse volikogu saalis müüakse järgmised Lääne-Harju vallale kuuluvad
kinnistud ja korteriomandid:

8 29.10.2019 korraldusega nr 750 algatati detailplaneering Allik
lepa külas Vahtra kinnistul (katastritunnus 56201:001:0071). Vastavalt Padise valla üldplaneeringule asub planeeritav ala planeeringu
kohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Vahtra kinnistu
piirneb põhjas Algi (56201:001:0072) maatulundusmaaga, idas Sauna (43101:001:0503) ja Karumetsa (43101:001:0502), kagus Kadakasauna (56201:001:0289), lõunas Kolmeaia tee 5 (56201:001:0707)
ja Kolmeaia tee 1 (56201:001:0703) elamumaa kinnistutega, läänes
Vihterpalu metskond 2 (256201:001:0440) maatulundusmaa, Laglevälja (56201:001:0701), Lagleniidu (56201:001:0702) ja Auli
(56201:001:0074) elamumaa kinnistutega.
Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse suvilaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada
neljaks elamumaa krundiks nii, et olemasolev suvila jääb ühele
krundile. Igale krundile kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja
kuni kahe abihoone rajamise võimaldamiseks.
Vahtra maatulundusmaa kõlvikuline koosseis on 2,28 ha looduslik rohumaa, 0,98 ha metsamaa, 0,32 ha õuemaa, 0,32 ha muu
maa ja 0,01 ha haritav maa. Kruntideks jagamisel on arvestatud
lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on kavandatud servituutide seadmisega olemasolevale teele, mis hargneb
avaliku kasutusega rannaäärselt Kibru teelt Vihterpalu metskond
2 maatulundusmaal. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 3,91 ha.
Detailplaneering vastab üldplaneeringule.
Planeeringu ülesanded vastavad planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–13 ja 17. Detailplaneeringu algatamisel
võimalike uuringute vajadus puudub.
8 05.11.2019 korraldusega nr 770 on algatatud detailplaneering
Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus 86801:001:0256)
elamumaa kinnistul planeeringualaga 0,83 ha. Planeeritav kinnistu
paikneb Vasalemma valla üldplaneeringus planeeringu kohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 6
kinnistu kõlvikulise koosseisu moodustab 6215 m² metsa- ja 620
m² muu maa. Kinnistu asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon
on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal.
Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (86201:002:0135)
elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (86601:001:0340) elamumaadega, lõunas Suusaraja
(86801:001:0778) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9
(86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (86801:002:0132), Tööstuse
tn 5 (86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3
(86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga. Detailplaneeringu
algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse
tänavalt on tagatud Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga
Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering
vastab üldplaneeringule.
Planeeringu ülesanded vastavad planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11–12 ja 17.
8 Lääne-Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsusega nr 95 „Keila
Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu
kehtestamine“ muutmine“ on muudetud Keila Vallavolikogu 31.
augusti 2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu kehtestamine“
preambulat, jättes sellest välja neljanda lõigu, mis oli sõnastatud
järgmiselt:
„Planeeringuga ei nähtud ette inimeste avalikku juurdepääsu
Keila Jõe kallasrajale. Selle tagamiseks on kinnistu omaniku Osaühing Karu Katus (registrikood 10102894) ja Keila Vallavalitsuse
esindajate poolt on Tallinna notar Anneli Alekand büroos, aadressil Rotermanni 8, 07.08.2017 sõlmitud notariaalne kokkulepe mis
on registreeritud notari ametitegevuse raamatus numbri 1494 all.
Kokkuleppe sisuks on omanikule kuuluva Merenuka 9 kinnistust
eraldatavale transpordimaale Merenuka 9b pindalaga 1671 m2
avalik kasutus liiklemiseks jalgsi ja/või jalgrattaga pääsuks kallasrajale isiklik kasutusõigus Keila valla kasuks eelmärke tegemine
kinnistusraamatusse kandmisega. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu
ja tasuta.“
Lääne-Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsusega nr 95 muudeti Lääne-Harju vallas Merenuka külas Merenuka 9 (katastritunnus
29501:007:0238) kinnistu detailplaneeringu alal inimeste vaba
juurdepääsu tee kulgemist Keila jõe kaldale. Detailplaneeringu sisu
osas muutusi ei tehtud. Inimeste vaba juurdepääs Keila jõe kaldale
on tagatud üldkasutatava maa Merenuka tn 9a (43101:001:0089)
kaudu.
Detailplaneeringu materjalid on leitavad valla veebilehel
www.laaneharju.ee

KEILA EHITUSPOES

PUITBRIKETT JA
SISEVOODRILAUD
SOODSA HINNAGA!

E–R 8–18

L 9–15

Puitbrikett 160 eurot/alus
Pakiga ostes 1,69 eurot/tk

100%
KASK !!

ABC sisevoodrilaud 3,00 eurot/m2
* Mõõdud 7,2x91,5x2438 mm
Küsige meilt ka muid
sooduspakkumisi ja transporti!

HAAPSALU MNT 57D KEILA

TEL 5348 7421, www.puidupood.ee

1) kell 9.30 Harju-Risti 4-10
korteriomand
Harju-Risti külas (registriosa number
11842802), üldpind 73,80 m2
alghind 14 400 eurot.
2) kell 9.45 Harju-Risti 4-11
korteriomand
Harju-Risti külas (registriosa number
11842902), üldpind 76,00 m2
alghind 12 000 eurot.
3) kell 10.00 Harju-Risti 4-12
korteriomand
Harju-Risti külas (registriosa number
11843002), üldpind on 63,10
m2 alghind 14 000 eurot.
4) kell 10.15 Vana-Mõisa tee
4-8 korteriomand Niitvälja
külas, 1-toaline renoveerimist vajav korter (registriosa
number 8041302), üldpind on
32,1 m2 alghind 4000 eurot,
tagatisraha 40 eurot tasuda
hiljemalt 26.11.2019.
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5) kell 10.30 Ämari alevikus
asuvad garaažid: Lennu 8-9
(korteriomandi
registriosa
nr 14032702), üldpind 22,2
m2 ja Lennu 8-10 (korteriomandi registriosa nr
14032802), üldpind 23,6 m2,
garaažid paiknevad katastriüksustel 86801:001:0736 ja
86801:001:0832, kahe garaaži alghind kokku 458 eurot.
6) kell 10.45 Suitsupääsukese
12, Paldiski linn kinnistust
(registriosa nr 11845302) jagamisel tekkiv kinnistu (katastritunnus 43101:001:0483,
pindala 5392,0 m2, sihtotstarve elamumaa 100%, kinnistu on hoonestamata), alghind 5100 eurot, tagatisraha
510 eurot tasuda hiljemalt
26.11.2019.
7) kell 11.00 Vaarika kinnis
tu Altküla külas (registriosa
number 5607550, katastritunnus 56201:001:1103, pindala
13659 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa,
kinnistu on hoonestatud), alghind 19 000 eurot, tagatisra-

Ohtlike jäätmete kogumisringid
valla maapiirkondades
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel toimuvad
2019. ja 2020. aastal Lääne-Harju valla maapiirkondades ohtlike jäätmete
kogumisringid, et valla elanikud saaksid tasuta ära anda majapidamises
tekkinud kodukeemia jäätmeid (õlid, kasutatud akud, värvid, liimid,
lakid, lahustid, mürgid, tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, raskmetalle sisaldavad patareid ja väikeakud).
Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanu elektri- ja
elektroonikaseadmeid ega autorehve. Elektri- ja elektroonikaseadmeid
nagu külmkapid, pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod, televiisorid,
tolmuimejad jms saab tasuta üle anda Keila linna jäätmejaamas
aadressil Tehase tn 5, Keila linn.

KODUKEEMIA JÄÄTMETE KOGUMISRING
Keila piirkonnas 7. detsembril
Kellaaeg
Peatuspunkt
10.00-10.20_________________________ Karjaküla, spordiväljak
10.30-10.50________________________ Keila-Joa, Lossi tn algus
11.00-11.20_________________________ Laulasmaa kooli parkla
11.30-11.50___________________ Kloogaranna, Ranna tn parkla
12.10-12.30____________________________ Klooga, poe juures
12.45-13.05________________________ Lehola, vana poe juures
13.20-13.50___________________________Ohtu, küla kiigeplats
Padise ja Vasalemma piirkonnas 8. detsembril
10.00-10.20___________ Änglema, endise Puuna kaupluse parkla
10.35-10.55________________ Harju-Risti, MEIE kaupluse parkla
11.05-11.25___________________ Pae küla, Pae kaupluse parkla
11.40-12.00________________ Audevälja, Audevälja bussipeatus
12.10-12.30_________________________ Padise küla, katlamaja
12.45-13.05___________________________Vasalemma, kauplus
13.10-13.30___ Vasalemma kool (Lemmaru ja Veskiküla elanikud)
13.50-14.10__________________________ Rummu, Sireli 14 ees
14.20-14.40________________________ Ämari, garaažide juures
14.50-15.10____________________Madise küla, endine töökoda
Eraldi kogumisringil saab ära anda asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale,
sealhulgas eteniiti. Selleks tuleb eelnevalt registreeruda, sest ühelt isikult
võetakse korraga vastu kuni 2 m³ jäätmeid. Registreerumiseks tuleb saata
eterniidi üleandja nimi ja elukoht koos üleantava koguse ja sobiva peatuspunkti nimega hiljemalt 10. detsembriks valla keskkonna peaspetsialistile
aadressil teele.kaljurand@laaneharju.ee või helistada telefonil 679 0608.
NB! Asbestijäätmeid saavad üle anda vaid eelnevalt
registreerunud isikud, kellele on saadetud kinnituskiri ning
kogumisringi täpne marsruut ja ajakava.

ASBESTIJÄÄTMETE KOGUMISRING
Keila piirkonnas 14. detsembril
Marsruut: Karjaküla – Keila-Joa – Laulasmaa – Kloogaranna –
Klooga – Lehola – Ohtu
Padise ja Vasalemma piirkonnas 15. detsembril
Marsruut Padise piirkonnas: Änglema – Harju-Risti – Pae – Audevälja – Padise – Madise
Vasalemma piirkonnas: Vasalemma kauplus – Vasalemma kool –
Rummu – Ämari
Kogumisringid on mõeldud ainult eraisikutele, ettevõtetelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Erafirmad on kohustatud ise üle andma oma ohtlikud
jäätmed vastavat luba omavatele jäätmekäitlejatele.
Kogumisringide korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
projekti nr 15611 „Lääne-Harju valla maapiirkondades ohtlike jäätmete
kogumisringide korraldamine 2019–2020“ raames.
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ha 200 eurot tasuda hiljemalt
26.11.2019.
ELEKRTOONILINE ENAM
PAKKUMINE
OSTA.EE KESKKONNAS
KUNI 27.11.2019
1) Lääne-Harju
Vallavalitsus
müüb Sadama 24 kinnistu
Paldiski linnas (registriosa
number 1586102, katastritunnus 58001:002:0240, pindala
2060 m2, sihtotstarve elamumaa 100%), alghind 40 000
eurot. Hoonestatud kinnistul on renoveerimist vajav
elamu (ehitisregistri kood
116016470), kohustus liituda
kaugküttevõrguga ja üle võtta
SW Energia OÜ-ga sõlmitud
liitumisleping nr 2018110804
ning ehitada kolme aasta
jooksul välja seadmed, sh
hoone soojussõlm(ed), alates
liitumispunktist. Enampakkumisel osalemise tagatisraha
4000 eurot.

palju õnne!
Meie valda sündisid
Petra Piirimägi
Maria Siimert
Ranar Kimmel
Sofija Kozlova
Georgi Žukov
Christiin Mäekuusk
Magdaleena Tuulik
Karel Feldman

2) Lääne-Harju Vallavalitsus
müüb Vana-Vallamaja kin
nistu Padise külas (registriosa number 6124750, katastritunnus 56201:001:1299,
pindala 10 281 m2, sihtotstarve elamumaa 100%)
aadressiga Harju maakond,
Lääne-Harju vald, Padise
küla alghinnaga 46 000 eurot, osalemise tagatisraha on
4600 eurot.

Kõik tehingutega seotud notaritasud ja riigilõivud tasub ostja,
lisainfo valla kodulehel.

EELK HARJU-MADISE
PÜHA MATTIASE KOGUDUSE TEATED
24. november IGAVIKUPÜHAPÄEV, SURNUTE MÄLESTUSPÜHA
Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
kaasa teenib koguduse segakoor
1. detsember Advendiaja 1. pühapäev, KIRIKUAASTA ALGUS
Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
kaasa teenivad Padise Põhikooli õpilased
8. detsember Advendiaja 2. pühapäev
Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
kaasa teenib ansambel MIRAAŽ
15. detsember Advendiaja 3. Pühapäev
Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
kaasa teenib üllatuskülaline
22. detsember Advendiaja 4. Pühapäev
Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
kaasa teenib ansambel LAULVAD LIIVAD
24. detsember PÜHA JÕULUÕHTU
Jumalateenistus kell 16.00
kaasa teenib koguduse segakoor
25. detsember KRISTUSE SÜNDIMISPÜHA ehk 1. JÕULUPÜHA
Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
kaasa teenivad Piret Arikainen ja lapsed
29. detsember Jõuluaja 1. Pühapäev
Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
kaasa teenivad Helen Hiie ja lapsed
Hingehoidlikeks vestlusteks ja muudes küsimustes saab
võtta ühendust telefoni või e-posti teel:
õpetaja REET ERU, tel. 5690 4754, reet.eru@eelk.ee

RISTI KOGUDUSE TEATED
JUMALATEENISTUSED RISTI KIRIKUS
Pühapäeval, 24. nov kl 13 – kirikuaasta viimane pühapäev ehk
igavikupüha
Neil, kes soovivad mälestada oma lahkunuid, palume saata mälestamissoov aadressil risti@eelk.ee või tuua see kogudusemajja
hiljemalt 30 min enne jumalateenistust
Pühapäeval, 8. dets kl 13 – teise advendi jumalateenistus
LASTEKLUBI
24. novembril, 8. detsembril ja 22. detsembril kl 13-14
Risti kogudusemajas
NOORTEKAS laupäeval, 23. novembril kl 12.30-15.30
kogudusemajas
PIPARKOOGIÖÖ 10-15-aastastele laupäeval, 14. detsembril kl 18
Info tel 556 06547 (Lea) ja 525 4884 (Helen).
PIPARKOOGIÖÖ 15-18-aastastele reedel, 20. detsembril kl 18
Info tel 555 95850 (Linda)
PIIBLIRING reedel, 6. detsembril kl 18.30 kogudusemajas
Julgustame ühendust võtma, kui mõtlete laste ristimisele,
kihlusele või laulatusele.
SÕBRA TUBA ehk taaskasutuskeskus Risti vanas koolimajas N 11-14
ja L 11-16 või kokkuleppel tel 5344 8571 (Maarika).
Teise ringi riided, jalanõud jm.
Õp Annika Laats, tel 55649 256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee
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Erakuulutused
AS Eesti Keskkonnateenused
võtab Keilasse tööle
tänavahoolduse autojuhte
ja traktoriste. Vajalik C või T
kategooria juhiluba.
Helistada 51 018 03.
Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid ja töömasinaid! Võib
pakkuda remonti vajavaid ja
seisvaid sõidukeid! Sõiduk ei
pea olema arvel, ülevaatusega
ja kindlustusega! Pakkuda võib
kõike! Kuulutus ei vanane!
Tel 54 575 055
Fekaalivedu, kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430

Hooldatud korstnad ja
küttekolded tagavad Teie kodu
tuleohutuse. Korstnapühkija
tel 53330556
OÜ KORSTNAHOOLDUS

Kasutatud autode kokkuost.
Ostame kõiki sõidukeid. Korras,
rikkega, ülevaatuseta.
Tel 58190200
autohoov@gmail.com

Jurist Peeter Malve õigusalased
teenused ja kohtuesindus.
Vastuvõtt Padisel.
Tel 5029197, info@amantese.ee,
www.amantese.ee

Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid
puhtaks ja ajame paberid ka
korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või
tel +372 5821 6554

Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt.
Tel 56890125,
e-post: kuldnoop@gmail.com

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

Korstnapühkimistööd
(nõuetekohane akt) tel 5040875

Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 65 €;
toores kask al 55 €/rm, okaspuu
al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm.
Vedu 6-7 rm kaupa. Tel 516 4278
Otsime Kloogaranna Noortelaagrisse

PUHASTUSTEENUSE OSUTAJAT

perioodiks jaanuar 2020 – detsember 2020
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 2020 – detsember 2020
Teenuse lühikirjeldus: Remonditööde teostamine siseruumides ja
territooriumil asuvate rajatiste korrashoid. Teenuse maht : 50- 160 tundi

VALVUR MAJAHOIDJAT

perioodiks jaanuar 2020 – detsember 2020
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
Pakkumuse esitamine:
pakkumus saata aadressile entk@entk.ee või posti teel aadressile
Tõnismägi 5a, 10119 Tallinn, hiljemalt 12 detsember 2019 .a.
Kloogaranna Noortelaager asub aadressil
Liiva tee 10, Kloogaranna küla, Keila vald
Küsi lisainfot: Helga Eichen tel 512 9366, helga.eichen@entk.ee

Kõdusõnnik, sõelutud muld,
killustik, graniitkillustik,
freesasfalt, liiv. Müük veoga:
väikeveod.ee Tel. 5015992
Langetame ja hooldame puid
just Teie piirkonnas. Leiame
koos lahenduse! Meid saab kätte
56263857 www.puumehed.ee
Uus 3x5m puukuur, koos
paigaldusega alates 1500.Tel 55 604 804

Järgmine Lääne-Harju
valla leht ilmub
17. detsembril.
Magus mesi Padise niitudelt!
0,5l purk/700g, hind 5,50 eur
purk. Toon mee tasuta koju kätte.
Helista 51 91 61 71

Padise lasteaed otsib särasilmset 0,5 koormusega

MUUSIKAÕPETAJAT

alates jaanuarist 2020 kuni juunini 2021.
Lisainfo: tel. 524 7293 või direktor@padisela.edu.ee

Müüa heas korras, möbleeritud
4-toaline korter Allika tn 1,
Keila linn hinnaga 82 500 eurot.
Täpsem info telefonil 50 30 305
Müüa soodsalt Lääne-Harju
vallas, Tõmmiku külas,
Aarnamäe karjääris liiva,
sõelutud ja sõelumata mulda,
transpordivõimalus.
Tel 56 564 103,
e-mail: pallemer@gmail.com
Ohtlike puude raie, puujäätmete
äravedu, kändude freesimine jms.
Tel 5229628 info@puuvestja.ee
Oled oodatud Katrini
Massaazituppa Keilas. Pakun
klassikalist lõõgastavat massaaži
ning uue teenusena mõnusat
shokolaadist kehahoolitsust.
Saab arveldada ka SportID kaudu.
Saadaval kinkekaardid. Sobiva
aja leidmiseks helista või saada
sõnum 5606 8837. Katrin
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfo tel 5656 2191

Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas, tel 53087220

Ohtu Külaselts avaldab
sügavat kaastunnet
Mariole, Lukasele,
Astrale ja Annele kalli
abikaasa, ema,
õe ja tütre

LAURA LUHTI
kaotuse puhul.

Info 53 442 444 / info@keilahaldus.ee / www.keilahaldus.ee

Keila Haldus OÜ pakub korteriühistutele
haldus- ja hooldusteenust
ööpäevaringset avariiteenust (56 21 4444)
raamatupidamist
sise- ja väliskoristust, muruniitmist
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