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valla tugikeskus
avab jaanuaris uksed

Ehitustegevust alusta
korrektsest taotlusest

Paldiskis ootab ujujaid
kuue ujumisrajaga bassein

8 Vallas hakkab sotsiaalprobleeme

8 Mida on vaja teada enne uue ehitisega

8 Ole ka pikkade pühade ajal füüsiliselt vormis

alustamist, annab ülevaate valla planeeringute
spetsialist Hannes Liimann. lk 4

leevendama uus tugikeskus.
Lähemalt loe lk 2

ja tule proovima Paldiski basseini. Hinnakirjad
ja kasutamise tingimused lk 6

„Mulle endale pakuvad lastele suunatud
tegevused suurt rõõmu. Olen selline pöörane
inimene, kes teeb ise kõike kaasa. Lastelt saan
palju nooruslikku energiat,“ arvab Harjumaa
aasta sädeinimene Tiiu Mägi.

Vallaelanikke rõõmustab tihenenud
rongiliiklus ja soodsam sõit
Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

Paldiski–Tallinna–Narva–
Gattšina liinil avati 1870. aasta
24. oktoobril Eestis esimene
laiarööpmeline reisijate veoks
mõeldud raudtee. Balti raudtee ühendas Balti kubermange
Venemaa keisririigi pealinna
Peterburiga. Nüüd, 150 aastat
hiljem, kui on päevakorral Rail
Balticu ehitus ja kiirühenduse
loomine Euroopaga, huvitab
tavainimesi eeskätt soodne ja
mugav liiklemine kodu
maistel
raudrööbastel.
8

Sõidusoodustus vallaelanikele
Vastavalt Elroni ja Lääne-Harju vallavalitsuse vahel sõlmitud
lepingule kehtib alates 1. detsembrist Elroni rongides I kuni
IV tsooni piires valla sissekirjutusega elanikule hinnasoodustus

Valla soodustusega piletite hinnakiri
(Lääne-Harju valla elanikule)

täispilet
sooduspilet
30 päeva
			 täispilet

30 päeva
sooduspilet

1 tsoon
2 tsooni
3 tsooni
4 tsooni

8,42 EUR
12,64 EUR
15,16 EUR
20,28 EUR

0,60 EUR
0,80 EUR
1,10 EUR
1,40 EUR

0,40 EUR
0,60 EUR
0,70 EUR
1,00 EUR

60%. Vallapoolne soodustus kehtib üksikpiletiga sõites läänesuuna rongides, kuupiletiga aga kõikidel suundadel. Näiteks maksab
valla elanikule Paldiski–Tallinna
üksikpilet 1,40 eurot senise 3,40
euro asemel, kuukaart aga 28,65
eurot senise 71,62 euro asemel.
Valla soodustuse saamiseks peab
sõitjal kaasas olema isikustatud
ühiskaart (nn Harjumaa ja Tallinna roheline kaart) ning isikut
tõendav dokument. Täpsemat

11,80 EUR
17,69 EUR
22,75 EUR
28,65 EUR

piletiinfot leiab veebilehtedelt
elron.ee ning pilet.ee.
Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul ei käivitunud sooduspiletite ost päris
viperusteta: “Katsetasime seda
küll testkeskkonnas, aga päriselus ikkagi esimesel päeval asi ei
toiminud.”
Ka Saue vallas kehtib vallaelanikele
sõidusoodustus.
Naabrite kogemusele tuginedes
võib eeldada, et rongisõidu hüvi-

tamine läheb meie vallale maksma ca 150 000 eurot aastas. Seda
kulu aitaks omavalitsusel katta
valla elanikkonna kasv umbes
100 inimese võrra.
Vallavanem Jaanus Saat põhjendas sõidusoodustuse rakendamist sooviga saada juurde nii
uusi vallaelanikke, kuid samas
pakkuda hüvesid ka senistele elanikele. “Omavalitsused teevad
ikka aasta lõpus sissekirjutuskampaaniaid, kus premeeritakse
uusi vallakodanikke. Leiame, et
püsivat soodustust väärivad eelkõige inimesed, kes on kogu aeg
hoolsalt vallakassat maksude
näol toetanud. Samal ajal muidugi loodame, et soodsam rongisõit
meelitab siia uusi elanikke või
motiveerib inimesi end Tallinnast
tagasi koduvalda registreerima.”
Elroni müügi- ja arendusjuhi
Ronnie Kongo andmetel kasutab Lääne-Harju vallast Tallinna poole sõiduks rongi kõige
rohkem inimesi Paldiskist. Sealt
istub hinnanguliselt päevas rongi
peale 460 sõitjat. Vastavad arvud
teistest peatustest Tallinna suunal on: Klooga-Aedlinn 130, Vasalemma 110, Klooga 60, Kloogaranna 30, Niitvälja 30, Kulna
25, Põllküla 7, Laoküla 5.

Tihedam sõidugraafik
Pikka aega sõitjatele ebamugavusi valmistanud raudteetaristu
remont on selleks hooajaks lõpetatud ja asendusbusside asemel
on rongid tagasi. Tänu lõunase
rongiliikluse pausi kaotamisele
pakub Elron alates 8. detsembrist nii Lääne- kui ka Idasuuna
reisijatele täiendavaid sõiduvõimalusi. Lisanduvad reisid peaksid rõõmustama reisijaid Sauel,
Keilas, Paldiskis, Vasalemmas,
aga ka Arukülas, Raasikul, Kehras ja mujal. Tallinna ja Keila
vahel sõidavad rongid edaspidi
ka päevasel ajal umbes 30-40
minuti tagant.
Ronnie Kongo sõnul mõjutas seni sõidugraafikut lõunane
paus, mida raudtee omanik kasutas taristu kontrollimiseks ja
kiireloomuliste
hooldustööde
tegemiseks. Nüüd tehakse töid
öösiti ning rongid saavad reisiToimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall

jaid teenindada ka lõunasel ajal.
„Oleme aastaid eri osapooltega
keskpäevaste rongide võimalikkusest rääkinud. Peamiselt
puudutas see just linnalähironge, mis ootasid lõppjaamas seni,
kuni sai sõita. Reisijate huvides
tehtud selgitustöö on lõpuks vilja kandnud: Eesti Raudtee on
selle otsuse nüüd teinud ja meie
kliendid saavad parema teenuse,” selgitas Ronnie Kongo.
“Et
rongiühendust tulevikus
veelgi parandada, on tingimata
vaja lähiajal täies ulatuses välja
ehitada ka teine tee Pääsküla ja
Keila vahel, mis võimaldaks vähendada sõiduaega,” lisas Elroni
müügi- ja arendusjuht. Seni jääb
Paldiski elanike soov sõita kiirrongiga Tallinnasse veel mõneks
aastaks unistuseks.

Raudteetaristu korrashoid
Ohutu ja kiire rongisõit eeldab
korras taristut. Raudteetaristu
korrashoiu ja ümberehituse eest
kannab hoolt raudtee omanik AS
Eesti Raudtee. Lõppeval aastal
katkes Läänesuunal mitmel korral rongiliiklus. Mis sel ajal korda
tehti? Toimetuse arupärimisele
vastas AS-i Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin:
“Sellel aastal toimusid tööd
kolmes suures osas – Turba–
Riisi
pere raudteelõigu ehitus,
Klooga raudteejaama rekonstrueerimine ja Keila raudteejaama osaline rekonstrueerimine.
Riisipere–Turba
raudteelõik
avati 8. detsembril. Tegemist
on kõige kiirema Eesti Raudtee
taristuga, kus on võimalik sõita
kiirusel 140 km/h.
Klooga raudteejaama rekonstrueerimine tagab sujuvama ning kiirema rongiühenduse
Paldiski–Klooga–Keila suunal.
Lääne-Harju vallavalitsuse toel
ehitati Klooga raudteeülesõidu
kõrvale ka täiendav ülekäik ning
kergteeühendus. Klooga jaamas
toimuvad liiklusjuhtimissüsteemide moderniseerimisega seo-

“

Kaua sõitjatele eba
mugavusi valmis
tanud raudtee remont
on selleks hooajaks
lõpetatud ja rongid
asendusbusside
asemel tagasi.

tud tööd, mille tõttu võib ette
tulla kiirusepiiranguid. Palume
autojuhtide
tähelepanelikkust
Klooga raudteeülesõidul, kus
pole veel lõpetatud foorisignalisatsiooni ja tõkkepuude ehitus!
Keila raudteejaamas rekonstrueeriti Paldiski-poolset taristut,
mistõttu oli suletud reisirongiliiklus nii Keila–Riisipere kui ka
Keila–Paldiski suunal. Täna on
tööd veel pooleli, kuid reisirongi
liiklust see enam ei takista.”

Millega peavad reisijad
arvestama 2020. aastal?
AS-il Eesti Raudtee on järgmisel
aastal plaanis tööd Keila ja Paldiski jaamas ning Pääsküla raudteejaama ja Laagri peatuskoha
vahelisel lõigul.
Keila raudteejaam on küllaltki suur ning tiheda reisirongiliiklusega, mistõttu jätkuvad tööd
ka 2020. aastal, mil rekonstrueeritakse jaama Tallinna-poolne
ots, Keila raudteeülesõit ning
ehitatakse ümber liiklusjuhtimissüsteem. Kuna tegemist on väga
mahukate töödega, mis sisaldavad suuri muudatusi jaamaskeemides, siis on oodata ka reisirongiliikluse katkestusi. Eeldatavalt
katkeb reisirongiliiklus Valingu–
Keila suunal juunis-juulis. Samuti palume Keila elanike mõistvat suhtumist raudteeülesõidu
ehitusel, mis suletakse kaheks
nädalaks. Sulgemise perioodiks
on kavas ehitada ajutine ülesõit.
Paldiski raudteejaama rekonstrueerimine on kavas 2020. aasta
suvel. Tööde käigus ehitatakse
juurde uus platvormi-äärne raudtee, mis võimaldab vastu võtta
kaks reisirongi korraga. Reisijad peaksid arvestama umbes
kahenädalase reisirongiliikluse
katkestusega, mis on planeeritud
ajavahemikku juuni lõpp kuni
juuli algus. Pääsküla raudteejaama ja Laagri peatuskoha vahelisel alal rekonstrueeritakse ca 1,5
km pikkune raudteelõik. Siin on
samuti ehituse tõttu oodata reisirongiliikluse katkestust.
Kõikidest reisirongiliikluse
muudatustest annab teada Elron.
Millal saab Paldiskisse
ekspressrongiga?
Läänesuunal jätkuvad tööd veel
mitu aastat. Eelmainitud 2020.
aasta töödele lisaks on kavas
2021. aastal teostada töid Pääsküla raudteejaamas ning Balti
jaamas. 2022. aastal on kavas
alustada Keila–Pääsküla teise
peatee ehitusega, mis loob võimaluse liiklusgraafiku tihendamiseks ja eelduse ekspressrongide käikuandmiseks.
1
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Volikogu võttis
arutlusele uue aasta eelarve
8 Vallavolikogu esimese koos-

juhtkiri

Märgakem ja suhelgem!
Jaanus Saat, vallavanem

8 Taaskord on üks aastaring täis saamas ning aeg kokkuvõtete

tegemiseks ja uute eesmärkide seadmiseks. 2019. aasta oli täis erinevaid emotsioone ja tegemisi. Palju sai tehtud ja palju on veel
teha. Tulemused võtavad aega.
Jõulukingituste ostmisel mõelge sellele, kas kingi saajal on
seda tõesti vaja? Asjad ei tee õnnelikuks või kui, siis vaid hetkeks.
Ärgem kinkigem asju, vaid kingime oma lähedastele positiivseid
emotsioone, veetes nendega jõulud koos. Märgake oma naabreid
ja suhelge oma lähedastega, kellega võib-olla väga tihti ei kohtu
või ei räägi.
Soovin teile kaunist jõuluaega ning toredat uut aastat! Et kõik
teie soovid ja eesmärgid saaks uuel aastal täidetud!
Märkagem, hooligem ning olgem tänulikud selle eest, mis
meil olemas on.
Image by Larisa Koshkina from Pixabay

Olgu jõuludes
naeruhelinat, silmasära,
jõuluimesid ja
südamlikke kokkusaamisi!
Rahulikku jõuluaega
ja meeleolukat
aastavahetust!

soovib Lääne-Harju valla
volikogu ja vallavalitsus

seisu 28. istung toimus 26. novembril Padise rahvamajas.

Eelseisvate aastate rahaplaanid
Volikogu vaatas üle järgneva
nelja aasta eelarvestrateegia.
Suuremaid
investeeringuid
plaanitakse finantseerida pangalaenude abil. 2020. a võetakse
laenu 6,7 miljonit eurot, mis katab järgmisel aastal planeeritud
investeeringud. Suuremad ehitusobjektid on Laulasmaa ÜVK,
Laulasmaa kooli juurdeehitus ja
Keila-Joa lasteaed. Netovõlakoormus tõuseb 58,6%-ni põhitegevuse tuludest. Võetud laenuga saavad nelja aasta suuremad
objektid tehtud, edaspidi makstakse olemasolevaid laene tagasi
ning 2023. a lõpuks langeb netovõlakoormus eelarvestrateegia
kohaselt 41%-ni, mis võimaldab
teha täiendavaid finantseerimisotsuseid.
Muudeti valla põhimäärust
Volikogu täpsustas volinikele volikogu istungi materjalide
edastamise tingimusi. Seni kehtis määruses punkt, mis võimaldas dokumente saata ja saada paberkandjal, posti teel. Volikogu
otsustas sellest võimalusest loobuda, sest paberkandjal mahukate materjalide väljaprintimine ei
ole keskkonnasõbralik ega majanduslikult mõistlik.
Munitsipaaleluruumide
kasutamine
Volikogu kinnitas valla omandis
olevate eluruumide kasutamise
korra ja üürile andmise piirmäära.
Valla eluruume antakse üürile eeskätt sotsiaaleluruumina,
kuid vahel ka inimestele, kes on
õnnetuse tõttu oma kodu kaota-

“

Valla eluruume
antakse
üürile eeskätt
sotsiaaleluruumina,
kuid vahel ka
inimestele, kes on
õnnetuse tõttu oma
kodu kaotanud.

nud. Samuti peab vald vajadusel
tagama eluruumi neile spetsialistidele, kes asuvad tööle valla ametiasutustesse ja keda on
vallal oma ülesannete täitmiseks
keeruline leida. Vastu võetud
kord sätestab valla eluruumide
üürile andmist.
Valla omandis olevate eluruumide kasutajatele kehtestatakse ühtsed üüri piirhinnad.
Lisaks üürile tasub üürnik
kommunaalmakseid vee ja kanalisatsiooni, elektri ja soojusenergia eest. Üüri suuruse
kehtestab vallavalitsus, arvestades elamispinna seisundit
ning kehtestatud piirmäärasid.
Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks kehtestati 2,50 eurot 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 ja hoone
ümbruse korrashoiule jmt.

Lääne-Harju Valla
Tugikeskus
28. novembril avati endises
Ämari koolimajas Lääne-Harju Valla Tugikeskus. Volikogu
võttis vastu uhiuue asutuse põhimääruse. Tugikeskus on moodustatud, et paremini korraldada
toimetulekuraskustega inimeste
ja perede nõustamist, lastekaitsealast tegevust ning laste, eakate ja erivajadustega inimeste
hoolekannet.
Samuti korraldab asutus vältimatut sotsiaalabi ja pakub sotsiaaleluruumi ja päevakeskuse
teenust.
Endine koolimaja on osaliselt kohandatud tuge vajavate
elanike sotsiaalmajaks, kus esimese etapiga on välja ehitatud
ühe-, kahe- ja kolmekohalised
toad ligi kolmekümnele abivajajale, kellele pakutakse voodikohta, pesemisvõimalust ja turvalist
keskkonda. Tugikeskuse töötajad on pädevad hindama tekkinud olukordi ning vajaduse korral kutsuma abi (kiirabi, politsei).
Varjupaigateenust
osutatakse
erinevatele sihtgruppidele, kelleks võivad olla kindla elukohata isikud, perevägivalla ohvrid ja
kodutud.
Varjupaigateenus on ajutine
abimeede, vältimaks inimese
tänavale jäämist. Kui varjupaika vajab isik, kes ei ole Lääne-Harju valla elanik, kannab
teenusega seotud kulud isiku
rahvastikujärgne omavalitsus.
Ämari tugikeskuse teine korrus
plaanitakse välja ehitada 2020.
a. Siis lisanduvad väiksemad
üüripinnad koos kööginurgaga,

mis on mõeldud eelkõige lastega
peredele. Kõigi eluruumiteenuse
saajatega sõlmitakse üürileping,
millega üürnik kohustub tasuma
kommunaalkulusid.

2020. aasta eelarve läbis
esimese lugemise
2020. aasta eelarve tuludeks on
prognoositud 21 miljonit ja kuludeks 19,3 miljonit eurot. Tulude arvestuses on füüsilise isiku
tulumaksu laekumise kasvuks
plaanitud 3% tegelikust tulumaksust 2019. aastal. Maamaksu laekumise prognoos lähtub
2019. a laekunud maksutulust.
Kuludest 60% moodustavad
haridusvaldkonna kulud. Alates 1. jaanuarist 2020 tõuseb
põhikoolide õpetajate töötasu
alammäär täistööaja eest 1315
euroni ja lasteaiaõpetajatel 1184
euroni kuus. Lasteaiaõpetajate
abide töötasu tõuseb 50 eurot ja
moodustab alates 2020. aastast
700 eurot kuus. Vallavalitsuse ja
ülejäänud valdkondade töötajate
palgamäärad on eelarves 2019.
aasta tasemel.
Valmiva tugikeskuse ülalpidamiseks on arvestatud 150 000
eurot, mis sisaldab majapidamisja tööjõukulusid. 2020. aastal
tagastab vald laene 650,2 tuhat
eurot ja investeeringute tegemiseks võtab uusi laene 6,7 miljonit eurot.
Muudatus vallavalitsuse ja
volikogu koosseisus
Vallavolikogu kinnitas vallavalitsuse liikmeks Peeter Schneideri, kes seni oli vallavolikogu
liige. 1. novembril valitsuse
liikme kohalt tagasiastumiseks
avalduse esitanud Kuldar Vassiljev asus täitma volikogu liikme
kohustusi.

Olga Kugal,
tugikeskuse juhataja

8 Lääne-Harju Valla Tugikes-

kuse ellukutsumisega ja väljaarendamisega olen olnud aasta
algusest tihedalt seotud. Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehena
olen kursis valla inimeste sotsiaalsete probleemidega. Lisaks
olen ka valla eluasemekomisjoni liige, oman ülevaadet valla eluruumidest, tean inimeste
probleeme, mida püüame lahendada.

“

Plaanis on avada
päevakeskus
eakatele ja
erivajadustega
inimestele ning välja
ehitada tugikeskuse
teine korrus.
2

Olen kursis, et meie vallas
on inimesi, kellel puudub üldse
elamispind, ka nendega on vaja
tegeleda. Tugikeskust juhtida
on suur väljakutse. Loodan, et
saan töös kasutada oma eelnevat töökogemust ja saan panustada oma teadmisi ja oskusi tugikeskuse käivitamisel. Oleme
sotsiaalkomisjoni
liikmetega
eelnevalt külastanud mitmeid
sarnase otstarbega keskusi ja
sotsiaalmaju teistes omavalitsustes.
Loodan, et 2020. aastal saame tööle kogu maja. Plaanis on
avada päevakeskus eakatele ja
erivajadustega inimestele ning
välja ehitada tugikeskuse teine korrus. Soovin, et tulevikus
hakkaks tugikeskus osutama
erinevaid sotsiaalteenuseid abivajajatele.
Arvan, et tugikeskuse avamine elavdab ka Ämari aleviku
elukeskkonda, endine koolimaja leiab aktiivset kasutust ning
pakume piirkonna inimestele
ka tööd. Ämari jääb endiselt
kohaks, kus inimestel on hea ja
turvaline elada.

Fotod: Marje Suharov

Esimesi elanikke ootab
valla tugikeskus juba jaanuaris

Tugikeskuses on kasutamiseks valmis köök, pesuruum ja elutoad.

Järgmisel aastal hakkab tugikeskust juhatama Olga Kugal.

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

Foto: Annela Samuel

28. novembril Laulasmaa
koolis toimunud beebipeole
kutsuti teisel poolaastal valda
sündinud 56 last ja nende
vanemad. Meenena kingitakse
titadele tore stiliseeritud valla
kaardiga mängimistekk.

Ahto Kaasik
Hiite Maja SA juhataja

8 Mõni aasta tagasi loodud hiie-

koolide algatus ühendab koole
ja klasse, kes on valinud endale
püsivaks külastamiseks mõne
põlise pühapaiga.
Oktoobris käisin Padise kooli kutsel kõnelemas looduslikest pühapaikadest ja pärandist
laiemalt. Tarkust sai jagatud nii
väiksematele kui suurematele.
Koos vanemate õpilaste ja õpetajatega käisime Riidika hiietamme juures.
Kuivanud ja seest õõnes hiiepuu asub väikesel kivisel künkal
ja on austamisväärne ka oma
eluõhtul. Metsateadlasele Anneli
Palole viidates tuli sealgi tõdeda,
et pole elusamat puud kui surnud

Riidika hiiepuu
vanust pole võimalik
kindlaks määrata,
kuid tema kõrgele
eale viitab kuni 10
cm paksune sügavate
lõhandikega korp.

Foto: Marika Laanes

“

Ahto Kaasik ja Padise koolipere Kobru külas Riidika
talumaadel asuva hiietamme juures.

Foto: Liis Treimann

Padise koolipere külastas
Riidika hiiepuud

puu. Samblaid, samblikke, vetikaid, seeni ja muud elu oli puutüvel rikkalikult. Kuivanud puu
tüve keerulises süüs on peatunud
möödunud sajandite ajakeerised.
Kuivanud hiiepuu on lihtsalt
võrratult ilus.
Riidika hiiepuu vanust pole
võimalik enam kindlaks määrata, kuid tema kõrgele eale viitab
kuni 10 cm paksune sügavate
lõhandikega korp. Lastega koos
mõõtsime säilinud tüveosa ümbermõõduks 530 cm. Ümber
vana tamme märkasime noori
hiiepuid õige mitmest liigist.
Hiis on kõik, mis hiiepaigas asub
ja kasvab. Hiis on loodus, hiis on
muutumine.
Koolipere paigutas matka
ajal puu juurde enda tehtud sildi.
Tammele jäid rippuma maavillased soovipaelad ja õhku kõlama
regilaul, parmupillihelid ning
hõisked.
Võibolla tuleb see, et Padise
koolipere on väga tore ja kodune, koolimaja ümbritsevast kaunist männimetsast. Sellises koolis oleksin tahtnud ka ise käia.
Aasta-aastalt hiies käies, selle loodus- ja kultuuripärandit vahetult tundma õppides ja hiiepaiga eest hoolitsedes omandavad
lapsed olulisi teadmisi ja õpivad
oma kodukohta tundma.
Hiiekoolide liikumisest saab
lugeda siin: http://hiiepaik.ee/tegutse/hiiekoolid/

Mööda valda matkates tehti heategu
ajaleht@laaneharju.ee

te päeval, 17. novembril, andis
Lääne-Harju valla esindus Tallinna Lastehaigla Toetusfondile
2350 eurot, mis koguti annetusena “Kõnnime laste ja tervise
heaks” matkasarjas osalejatelt.
Summa koguti kokku 18 matkaga. Osalejate sõnul leidsid
nad matkasarjal uusi sõpru, kuulasid matkajuhtide huvitavaid
lugusid ning tutvusid põnevate
paikadega. Piiritu tänu Jürgen
Lepale enneaegselt sündinud
laste toetuseks korraldatud sarja vedamise eest! Aitäh headele
matkajuhtidele, matkalistele ja
annetajatele!

Foto: erakogu

8 Enneaegselt sündinud las-

Toetuskupongi võtsid vastu Lastehaigla meedikud.
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Jõulurahu
poole tormates
Annika Laats
Risti koguduse õpetaja

8 Täna on jõuluõhtuni jäänud loetud päevad. Nimekiri tegemata

töödest, ostmata kinkidest ja osavõttu ootavatest üritustest on veel
pikk nii mul endal kui paljudel lugejatel. On omamoodi koomiline, kuidas me jõulurahust rääkides jõulutormame. See on nagu
pingeline, närvesööv keskmaajooks suure rahu poole.
Me oleme lapsest saati tublid võidujooksjad: kõlab stardipauk
ja me kihutame finiši poole. Keegi ei tea, millal see tuleb, pole
aega mõelda, mille nimel me jookseme – teame vaid, et joosta
tuleb, sest mahajääjaid ei sallita.
Issand ütleb meile: „Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud. Aga te pole tahtnud, vaid
ütlete: ,,Ei, me põgeneme hobuste seljas!’’ Sellepärast peategi põgenema.” (Jes 30:15j.) Kas meiegi oleme sellised põgenejad, kes
minetavad tormates nii rahu kui ka jõu?
Kui sa süütad oma neljandat advendiküünalt, siis kingi endale
hetk, et mõtelda, mis suunas ja mille nimel Sina tormad, kelle või
mille eest Sina põgened. Ning mis õieti väärib püüdlemist, ootust
ja lootust?
Muidugi on pühade eel kiire. Tuleb ju valmistuda, teha korda
kodu ja ümbrus ning sättida endki kauniks. Ent Jumalal pole asja
tubade ega soengutega. Tema
otsib inimest ennast. Sestap on
jõuluootus aeg meeleparanduKui sa süütad
seks, et Talle vastu minnes oleks
meel avatud ja kerge, et seda ei
oma neljandat
kriibiks vihavimm või halb südaadvendiküünalt,
metunnistus.
Meeleparandus ei tähenda
siis kingi endale
natuke paremat meelt ega viisakaid pühademõtteid. See pole
hetk, et mõtelda,
vaid paari hea teo või südamevaigistava annetuse temis suunas ja mille tunnistust
gemine. Ent sellest rohkemat me
ei suuda. Iseenda varjust
nimel Sina tormad, sageli
üle ei hüppa.
Just sellepärast tulebki Jumal
kelle või mille eest inimese
ligi, et meis võiks toimuda
sügav
muudatus – et me
Sina põgened.
võiks saada puhtaks ja vabaks.
Meeleparandus on seesmine uuenemine, liikumissuuna kardinaalne muutus. See on ärapöördumine isekusest, argusest, kurjusest ja ahnusest. See on pöördumine
Jumala ning sellega ühes ka kaasinimese poole.
„Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses
oleks teie jõud, aga te pole tahtnud...”, ütleb Issand. Praegu on
aeg öelda Talle, et me siiski tahame. Me igatseme rahu ja lootust.
Andku Jumal tarkust peatuda, pöörduda ja vaikseks jääda!
Kui me vaikseks jääme, näeme avasüli meie poole tulevat Jumalat. Ta on meid oodanud, Ta on meile nii mõndagi head valmis
pannud: andeksandmist ja lepitust, elusamat elu, inimeseksolemise rõõmu, julgust ja rahu. Tema ligiolu julgustab meid, et me ei
elaks nagu niidist tõmmatavad nukud, kes on erinevate jõudude
nügida ja vormida. Advendiaja algusega on meie ees avanenud
uks: kitsas küll, ometi piisav, et selle vahelt võiks paista valguskiir, mis kutsub meid elama elusamat elu.

“

3
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roheline vald

Rohelise valla fookuses
on valla elanik
Kairi Niinepuu-Mark
Rohevalla töögrupi liige

Tähelepanelik vallalehe lugeja on kindlasti märganud igas numbris rubriiki Roheline Vald, milles jagatakse praktilisi nõuandeid jätkusuutlikuma elukorralduse kohta.
Roheline vald on kogukondlik algatus, mis on toonud kokku teadusparkide, kogukondade ja valla esindajad, eksperdid, teadlased
ning ettevõtjad, et üheskoos töötada välja ning järk-järgult ellu
rakendada rohelisel mõtteviisil põhinevat elu- ja töökeskkonna
mudelit.
8

Hoolime puhtast loodusest
Sügisel algatas Rohevalla töörühm kogukondade esindajate kaudu valla inimeste väärtuste kaardistamise, mille tulemusena saime
sisendi, et inimesed soovivad olla terved ja õnnelikud, elada hoitud ning puhtas loodus- ja elukeskkonnas.
Rohevalla egiidi all seda kõike soovimegi saavutada. Et muuta Lääne-Harju vald tõeliselt puhtaks, nutikaid lahendusi kasutavaks, loodus- ja inimsõbralikuks elukeskkonnaks, on vaja kõikide
meie inimeste panustamist ja koos tegutsemist.
Praktilised tegevused on planeerimisel ja teostamisel seitsmes
valdkonnas: loodushoid, energia, transport, elanike teavitus, haridusasutuste teavitus, ettevõtlus ja majandus ning jäätmemajandus.
Loodushoiu töörühma fookuses on mõistliku niitmisloogika
väljatöötamine ning rakendamine ja niidulille alade rajamine.
Soovime leida võimalusi taimemürk glüfosaadi
pritsimise
lõpetamiseks
valla
haldusalas,
et sääsVallaelanikud on
ta pinnast, põhjavett ning
elukeskkondi. Hoida meie
oodatud aruteludele,
joogivesi ja maapind puhta ning tervena ka järgkuidas muuta
miste inimpõlvede jaoks.
Plaanime kutsuda ka teisi
oma igapäevaelu
omavalitsusi sellesuunakeskkonna
lisele koostööle, et leida
paremaid võimalusi kogusäästlikumaks.
kondade loodusväärtuste
hoidmiseks.
Vallaelaniku jaoks on
olulised ka jäätmemajandusega seotud teemad. Seetõttu oleme
kaardistatud valla jäätmemajanduse probleemkohad, käinud naabervalla efektiivsest jäätmemajandusmudelist õppimas. Oleme
seadnud fookusesse jäätmete liigiti kogumise juurutamise ning
parema pakendikogumise süsteemi rakendamise.

“

Targad valikud
Uuel aastal käivitub LEADER-rahastusmeetme toel rohevalla
teemavaldkondi kattev elanikkonnale suunatud teavitusprogramm
“Targa valiku praktikum”. Kutsume vallaelanikke praktilistesse
töötubadesse, seminaridele ning aruteludele, et omandada oskusi
ja teadmisi, mille najal oma igapäevaelu nutikamalt ja keskkonda
hoidvamalt korraldada. Loodame programmiga tuua kogukonna
liikmeid tihedamalt omavahel kokku, et vahetada ideid ja mõtteid
ning arutleda valla elu puudutavate küsimuste üle.
Kuidas saabuvate pühade ajal targemaid valikuid teha?
Kui säästlik eluviis ning elu- ja looduskeskkonna hoidmine on
sulle oluline, siis hoidu lähenevate pühade valguses üleliigse toidu ostmisest, toidu äraviskamise asemel jaga seda naabrite või
abivajajatega. Kingituste kokkuostmise asemel võivad alternatiivsed kingitused nagu omatehtud hoidised, käsitöö ja ühistegemised
anda rohkelt positiivseid emotsioone. Sea endale väljakutse vältida plastiku ostmist. Pühad annavad võimaluse olla loov säästmisel, nii kingituste kui jõulupuu loomisel, hoidmata sealjuures
kokku emotsioonide ja eheduse pealt.
Olgu pühade aeg või mitte, oma elukeskkonna kvaliteeti saab
igapäevaselt panustada igaüks - alates oma kodust, koduümbrusest kuni tegevusteni kogukonnas. Usun, et meie vallas saab mõttelaad “Teeme Ära” järjest enam valdavaks. Koos tegemine aitab
leida sobivaimad lahendused ja ka tulemused saabuvad kiiremini.
Kuku raadios toimunud Rohelise valla teemalises intervjuus
märkis saatejuht Rein Pärn, et kui enamus omavalitsusi kulutavad
palju ressurssi oma identiteedi otsinguil, siis Lääne-Harju vallal
on see nüüd olemas. Õdusat pühadeaega meile kõigile!
4

Hea projekteerija teeb eskiisi, mis vastab omaniku vajadustele ja sobib esitamiseks omavalitsusele.

Ehitustegevust tuleb
alustada korrektsest taotlusest
Hannes Liimann
valla planeeringute spetsialist

8 Kohalikul omavalitsusel on

kohustus ehitusõigust taotlevale
kodanikule väljastada projekteerimistingimused hoonetele, mis
on suurema ehitisealuse pindalaga kui 60 m² ning kõrgemad kui
5 m. Täna on tekkinud projekteerimistingimuste väljastamisel
pikk järjekord, mille peamine
põhjus on puudused ehitust alustada soovivate kodanike esitatud
taotlustes.

Menetlusaeg ja -järjekord
Detsembri alguse seisuga on vallavalitsuse ehitusosakond 2019.
aastal vastu võtnud 93 taotlust,
millele on projekteerimistingimused kas juba väljastatud või
väljastamisel.
Ametniku lauanurgal ootavad menetluse algatamist 18
vallavalitsusele saadetud taotlust, mis on täis rohkelt vajakajäämisi. Selliste taotluste läbivaatamine pikendab kõikide
projekteerimistingimuste soovijate ootejärjekorda. Ametlikult
on aega taotlust menetleda 30
päeva, aga puudustega taotlusi
ei saagi menetlusse võtta. Vallavalitsuses oli keskmine menetlusaeg 2019. aastal projekteerimistingimuste väljastamisel 23
päeva.
Seaduslik hoone ehitamine
algab projekteerimistingimuste taotlemisest, millele järgneb
ehitusloa taotlus, ehitusluba,
ehituse alustamise teatis ning
kasutusluba. Kõik nimetatud tegevused on omavahel seotud nii
omavalitsuse kui ka kodaniku
jaoks. Seejuures peaks eelkõige
ehitamist alustav isik juba projekteerimistingimuste taotluse

“

Seaduslik hoone
ehitamine algab
projekteerimis
tingimuste
taotlemisest, millele
järgneb ehitusloa
taotlus, ehitusluba,
ehituse alustamise
teatis ning
kasutusluba.

ajal silmas pidama, et hoonet
projekteeritakse ja ehitatakse vähemalt 50 aastaks.

Esita korrektne
projekteerimistingimuste
taotlus
Alustada tuleb Ehitisregistris
(ehr.ee) taotluse täitmisest. Korrektseks täitmiseks on registris
olemas täpsed juhised. Ehitisregistris säilitatakse kõiki ehitisega
seotud dokumente ning toimub
dokumendi edasine menetlus.
Projekteerimistingimuste
saamiseks on vajalik, et omanik
omab ja väljendab selgelt, millist
hoonet ta soovib. Selleks on vaja
esitada järgmised andmed: ehitise otstarve, asend, mõõtmed,
juurdepääs, tehniline taristu, mis
on vajalikud ka ehitise projekti
koostamiseks. Parim võimalus
andmeid edastada on joonised.

Eskiisjoonised
Ehitada sooviv kodanik tellib ja
esitab koos projekteerimistingimuste taotlusega eskiisi soovitud hoonest ning esitab joonised
nii pdf-, kui ka CAD-formaadis
(dwg).
Ehitusprojektid, sh. ka eskiisid koostatakse tänapäeval
3D mudelitena. CAD-formaadis
koostatud ja edastatud projekt
võimaldab valla spetsialistil
kiiremini ja lihtsamalt hinnata
ehitise vastavust nõuetele ning
võimaldab anda koheselt soovitusi puuduste kõrvaldamiseks.
Eskiis on hoone projekti koostamise esimene etapp ja see tuleb igal ehitada soovijal esitada.
Võib küll tunduda, et milleks
teha nii palju tööd, enne kui ehitama hakata, kuid tegelikkuses
annab eeltöö hiljem olulise kokkuhoiu aja- ja rahakuludelt.
Korralik eskiis aitab kiiremini hinnata ehitusprojekti vastavust projekteerimistingimustele.
Korralik ehitusprojekt (põhiprojekti mahus) vähendab ehituskulusid ja kasutusloa taotlemiseks
tehtavaid kulutusi. Alati on kasulik lasta eskiisprojekt koostada vastava ala spetsialistil, sest
just pädev projekteerija aitab
teha hoone, mis vastab omaniku
vajadustele. Algne n-ö aja- ja rahaline võit võib hiljem osutuda
kulukamaks kui esialgu saadud
kasu.

ehitada lähemale, siis seatakse
piirinaabrile oluline kitsendus
oma valduse kasutamiseks. Enne
eskiisjooniste koostamist on oluline piirinaabritega ehitussoov
läbi rääkida.
Siit ka soovitus – kui teile
saadetakse teade naabri ehitise
projekteerimistingimuste
eelnõu algatamise kohta, siis tasub
kindlasti saadud e-kirja põhjalikult süveneda ning naabrite plaane uurida.

Asendiplaan
Eriti oluline on hoone asend kinnistul. Sellest tulenevad mitmed
nõuded, muuhulgas tuleohutusnõuded – kahe hoone vahel
peab olema 8 m, mis üldjuhul
tähendab, et hooned peavad
olema kinnistu piirist vähemalt
4 m kaugusel. Kui soovitakse

Eskiis on hoone
projekti koostamise
esimene etapp ja see
tuleb esitada igal
ehitada soovijal.

Kooskõlastuste etapp
Enne projekteerimistingimuste
väljastamist menetlevad taotlust
kohalikus omavalitsuses peamiselt planeeringute-, ehitus- ja
keskkonnaspetsialist.
Lisaks
kaasatakse tingimuste menetlusse kindlasti taotleja piirinaabrid
ja vajadusel teised huvitatud
pooled nagu Maanteeamet,
Maa-amet, Põllumajandusamet,
Keskkonnaamet, kaitsestruktuurid, võrguvaldajad, jpt.
Valla ehitusosakonna spetsialistid töötavad selle nimel, et
uuel aastal inimeste ehitisdokumente tähtaegselt kinnitada. Selleks on vaja, et väheneks selliste
taotluste hulk, mille sisuks on
„tahan midagi ehitada“.

“

Vald sai uue stiilse rohemärgise
Jaan Rohtla, graafiline disainer

8 Lääne-Harju valla rohemär-

gisel on kujutatud stiliseeritud
sõnajalaleht, mis vihjab samaaegselt ka puusümbolile. Sõnajalgtaimede eellased olid taimeriigi evolutsioonis esimesed
maismaataimed – fakt, mida demonstreerib eredalt nende kestvust ning võime kohaneda.

Täpselt samu väärtuseid soovib oma arengusuundadega kanda ka Lääne-Harju vald. Lisaks
kestvusele ja kohanemisvõimele
püüab vald jätkusuutliku arengu kaudu liikuda lähemale oma
sõnajalaõiele, sest sõnajalaõis
tähistab mütoloogias õnne sümbolit. Just õnnelikud ja rahulolevad inimesed on valla suurim
väärtus.

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Energiast tulvil sädeinimene,
kes sütitab orienteerujaid ja laagrilapsi

te draamafestivali „Teenifest“
ja suvelõpufestivali „Pärtlipäeva pärlid“. Tartus ja Helsingis
õigusteadust õppinud Tiiu läks
pea viiekümneselt veel lavakooli magistriõppesse. Sealsed
kursusekaaslased on alati valmis
teatrifestivalidele juhendajateks
tulema. Nii on appi tõtanud Inga
Lunge, Tiina Mälberg, Kaido
Rannik, Virko Annus, Garmen
Tabor. Aastaringselt veab Tiiu
noorte KutiMuti Stuudiot Haabersti vabaajakeskuses Tallinnas, kus osaleb ka Lääne-Harju
valla noori.
„Minu laagrist ja stuudiost on
välja kasvanud lavastaja Mirko
Rajas, näitlejad Saara Pius, Saara Nüganen, Jarmo Reha, Andres
Popov ja Steffi Pähn, tantsijad ja
koreograafid Arolin Raudva ja
Sylvia Köster, dokumentaalfilmide tegija Nora Särak – need
nimed ei vaja enam laiemale
üldsusele tutvustamist,“ tunneb
ta oma õpilaste üle uhkust.

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 2019. aastal Harjumaa säde

Mobiilne orienteerumine
Loodusesse sportlikult ringi liikuma meelitab Tiiu eestvedamisel Lohusalu poolsaarele rajatud
MOBO ehk püsiorienteerumise
terviserada. Kõigil huvilistel on
võimalik oma nutiseadmesse
tasuta alla laadida MOBO äpp.
Valida on 30 liikumisraja vahel
Eestimaa eri nurkades. „Meie
märgitud Laulasmaa rajal on
24 punkti, mis asuvad enamasti
teeradade ääres ja on suhteliselt
lihtsasti leitavad,“ selgitab Tiiu
koos rajameister Veikko Tamlakuga Lohusalu poolsaarele 2015.
aastal tehtud rada. Tänaseks on
rada külastanud üle nelja tuhande huvilise.
Laagrisuved Laulasmaal
“KutiMuti Laager sai nime esimeses vahetuses toimunud nimekonkursil. Nii ta jäigi, sest
lapsed arvasid, et selles laagris

KutiMuti Stuudio peaesinejana Jyväskyläs Soome suurimal noorte kultuurifestivalil “Nuori -Suomi Teatris”.

kata ja seda pakuti meie firmale,
kuid sinna ei kannatanud nõudlikke välisturiste viia,“ räägib
Tiiu Laulasmaale sattumisest.
„Reisifirma töötajatel oli aga
kokku kaheksa last, kellel ei olnud suvel midagi peale hakata ja
siis otsustasime, et teeme lastele
laagri,“ räägib ta täiesti praktilisest kaalutlusest. Samal aastal
leiti noorsootöö tudengid praktikale ja nii see laagrielu 1996.
aastal algas. Esimeses vahetuses
oli 26 ja teises 34 last. Alates
kolmandast vahetusest oli laagrimaja lapsi täis ja nii on see olnud
siiani.

Foto: Marje Suharov

Kaks korda aastas libahundiks
Meeskondlik
orienteerumine
ehk rogain on viimastel aastatel
kogunud Eestis populaarsust ja
sellele on tõuke andnud ka Tiiu
Mägi korraldatav võistlus Libahundi jälg.
Rogain on meeskondlik
orienteerumine, mis kestab 4, 6,
8, 12 või 24 tundi. Võistlejatele
antakse kaasa vahel lausa tapeedirulli meenutav maastikukaart,
kuhu on märgitud kontrollpunktid. „See võistlus on ülimalt
emotsionaalne. Võidavad hästi
koos tegutsevad meeskonnad,
mitte ainult head jooksjad,“ tutvustab Tiiu põnevat orienteerumist. Ta on Libahundi jälge
korraldanud juba 17 aastat. Selle
aasta kaks võistlust – kevadel
Pakri saartel ja sügisel Pakri
poolsaarel – olid rahvarohked.
Pakri saartel osales lausa kuussada harrastajat ja see oli 2019.
aasta osavõtjaterohkeim rogain
Eestis.
Orienteerumise juurde jõudis
Tiiu tänu oma elukaaslasele, kes
on lapsest saadik selle spordialaga tegelenud. „Kaart käes esimesele orienteerumise neljapäevakule minnes mõtlesin, et olen
tubli jooksja, mis seal ikka rasket saab olla! Kuid nii lihtne see
polnudki,“ täpsustab ta, et orienteerumine on ajutöö ja jooks
koos. Mitu korda aastas osaleb
Tiiu koos kaaslastega võistlustel
väljaspool Eestit: „Palju käime
Hispaania ja Portugali mägedes.
Ega ma mingi tipporienteeruja
pole, aga see ala on meeletult
emotsionaalne.“

Autor:erakogu

inimese tunnustuse pälvinud
Tiiu Mägi on tallinlane, kelle
süda kuulub Laulasmaale. Tema
ettevõtmiste
iseloomustamiseks sobib ajatu ütlemine “Kes
teeb, see jõuab”. Tiiu on aastaid
korraldanud Laulasmaal populaarseid noortelaagreid ning
festivale. Lisaks on ta suutnud
orienteerumispisikuga nakatada
paljusid tervislikest eluviisidest
lugu pidavaid inimesi, rajades
mobiilse orienteerumisraja ja
korraldades põnevaid seikluslikke võistlusi.

Harjumaa sädeinimese tiitliga pärjatud Tiiu Mägi ja tervisetegija
Jürgen Lepp Harjumaa aasta tegijate tunnustusüritusel.

käivad ägedad kutid ja mutid,”
selgitab Tiiu omanäolist nimevalikut.
„Ma isegi ei mäleta, et oleksin tööst noorte ja lastega kunagi
unistanud,“ räägib turismialal
ettevõtlusega alustanud Tiiu,
keda enne laagreid köitis hoopis
reisimine: „Tervele maailmale
sai tiir peale tehtud! Nüüd olen
tegelenud lastelaagritega juba nii

pikalt, et osalema tulevad esimeste laagrilaste lapsed. Muidugi ei ole reisipisik samuti kuhugi
kadunud.“
Esimene laagrisuvi toimus
Laulasmaal Joa teel, kus oli tolleaegne Eesti Telefoni puhkebaas. „Omanikul ei olnud lagunema kippuva ja tühjalt seisva
puhkebaasiga midagi peale ha-

Poolsada möllavat last
KutiMuti noortelaagris pakutakse osalejatele võimalikult palju
aktiivset tegevust värskes õhus.
Sellele aitab kaasa territooriumil
olev suur mõisapark. Kui ikka
terve laagrivahetus korraga õues
möllab, siis ununevad sportides
ja mängides telefonid sootuks.
„Mulle endale pakuvad lastele suunatud tegevused suurt
rõõmu. Olen selline pöörane inimene, kes teeb ise kõike kaasa.
Olen lastelt saanud palju nooruslikku energiat,“ arvab Tiiu
ja kõrvalt vaadates on tal selles
tuline õigus.
Suurt lastehulka ohjavad
vahetuses neli kasvatajat, treenerid ja laagri juhataja. Abikasvatajateks on laagrieast
välja kasvanud noored. Nende
hooleks on abistada kasvatajaid ürituste korraldamisel ning
aidata laagriala korras hoida.
„Mul on olnud Laulasmaal
palju lapsi, kes alustavad laagrilapsena, siis saavad malevlaseks, hiljem minnakse Eesti
Noorsootöökeskuse korraldatud
kasvatajate koolitusele ja tullakse tagasi KutiMuti laagrisse
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kasvatajaks,“ räägib Tiiu. Teda
rõõmustab, et ka peatselt alustavas talvelaagris on kasvataja
kohtadele lausa konkurss. Koos
noorte kasvatajatega mõeldakse
välja vahetuste stsenaariumid,
kaasates ka laagrilapsi.
Noortelaagrid toimuvad kõikides vanustes kooliõpilastele,
noorematele mängulised ja lõbusamad, vanematele on rohkem
arutlust, teatrit ja meeskonnatööd. Sporti tehakse aktiivselt
kõigis vahetustes. Isetegevusega alustati kohe algaastail, oli
muusikat ja laulu. „Kasvatajad
valisin eelistatult need, kes pilli
mängisid ja spordiga sinasõbrad
olid,“ meenutab Tiiu, kes teinekord ka ise akordioni või kitarri
kätte võtab.

Teatriga sinasõber
KutiMuti laagris korraldab Tiiu
iga-aastast rahvusvahelist noor-

“

KutiMuti
noortelaagris
pakutakse osalejatele
võimalikult palju
aktiivset tegevust
värskes õhus.
Sellele aitab kaasa
territooriumil olev
suur mõisapark.

Tagasiside annab jõudu
Mitmel rindel tegutsemiseks
annavad jõudu laste ja nende
vanemate tagasiside ja südantsoojendavad kirjad. „Kui loen
kirju, mis teismeeas lapsed on
mulle kirjutanud, siis saan aru,
et see on hea asi, mida teen,“ on
Tiiu tehtuga rahul. Lapsed usuvad, et laager on viinud neid oma
elu parimate sõpradeni ja on nii
mõnelegi olnud murdepunktiks.
Nad on leidnud laagris oma kutsumuse ning hakanud tegelema
sellega, mis neile hirmsati meeldib.
Üldiselt on ju eesti inimesele kohane, et kui ollakse asjade
käiguga rahul, siis sõna ei võeta.
„Mulle on lapsevanemad tihti
öelnud tunnustavaid sõnu: “Oh
milline laager!“ Paraku juhtub ka seda, et vanemad ei ole
objektiivsed oma laste suhtes
hinnanguid andma. Nad ei taha
tunnistada, et laps ei saa kõigega hakkama ja tal on abi vaja.
„Tihtipeale tunnen tohutut vastutust, sest kui oled saavutanud
usalduse, siis kuuled sageli lastelt teismeea muredest rohkem
kui nende vanemad,“ räägib Tiiu
naeratades laagri argielust, kus
nii mõnigi armunud süda murtud
saab.
Lohusalu
poolsaare vägi
KutiMuti laagritest ja festivalidest osavõtjad tunnevad puudust
suure saaliga majast, kus saaks
korraldada esinemisi, teha teatri-, tantsu- ja bändiproove ning
samas ka sporti. „Ruumi siin ju
ehitada on, sest territoorium on
meil piisavalt suur,” räägib Tiiu
suurtest plaanidest.
Veel unistab ta viimasel ajal
Laulasmaa heliloojate teemapargist: “Helikülaga Laulasmaal on
seotud ridamisi tuntud heliloojaid, muusikuid, dirigente, kes
vääriksid kohapeal suuremat
äramärkimist ja tutvus
tamist.
Alustada võiks näiteks Heino Elleri pingist.”
Tiiu kiirustab maja ümber
askeldavate ehitusmeeste küsimustele vastama. Uus samblaroheline puitpitsiga fassaad
tervitab peagi talvelaagrisse saabuvaid lapsi.
5

DETSEMBER 2019 | NR 11 (22)

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

Esimesed torud kaevati
Laulasmaal maasse

vesi, kes väljastab liitumistingimused. Seejärel tuleb kinnistu
omanikul leida pädev projekteerija, kes koostab liitumispunktist
hooneni projektlahenduse. Kui
dokumendid on koostatud, saab
esitada KIK-ile taotluse toetuse
saamiseks.

Peeter Schneider
AS-i Lahevesi nõukogu esimees

8 Laulasmaal liikuja on kind-

German Gholami, tenor
Merle Kollom, orel
Lembit Saarsalu, saksofon
Kavas jõulumuusika pärlid läbi aastate
Kaastegevad:
Laulasamaa Kooli Klooga koolimaja
laululapsed Elviira Maasalu juhendamisel

Esimesed liitumispunktid
valmis
Esimesena alustati töid Lille teel
ja Lõuna-Käesalus, kus paigaldati süvendisse torud ja kaevud
ning ehitati liitumispunktid. Nii
toimitakse ka teistes väikekohtades, mis ootavad oma tööjärge.
Torustikku
paigaldatakse
praegu
Laulasmaa–Keila-Joa
kergliiklustee kõrval ning Käesalus. Süvendisse paigaldatud
torud kaetakse koheselt liiva ja
killustikuga. Teedel ja tänavatel
on tööde ajal võimalik sõita piiratud tingimustel.
KIK toetab eraisikuid
trasside rajamisel
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on avanud toetusmeetme, millega toetatakse ela-

25. jaanuaril iga-aastane

tuleskulptuur Paldiski Muula mägedes
Pange end soojalt riidesse, võtke kaasa termos teega ja hea tuju.
Üritus on tasuta. Algus kell 18:00
Korraldab Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum
Toetab: Paldiski linna Toetusgupp, Kalevi jalaväepataljon,
PAKRI Teadus- ja Tööstuspark, Kruunu OÜ

Klooga Kultuuri- ja
Noortekeskus kutsub teatrisse!
Etendused Rahvusooperis Estonia:
03. veebruaril 2020
“Windsori lõbusad naised”
15. märtsil 2020
ooper “Tosca”

Täpsem info 505 7252, Tiina

Foto: Peeter Schneider

jõulukontsert “Talve võlumaa”

Torude paigaldamine Laulasmaal muudab küla
kaheks aastaks ehitustandriks.

mu ühendamist ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga. Rahalise toetuse suurus sõltub liitumispunkti
kaugusest kinnistu piirist. Taotlemise kohta leiab üksikasjalikku infot KIK-i koduleheküljelt
kik.ee. Toetuse taotlemise tingimused näevad muuhulgas ette, et
elamu on kantud ehitisregistrisse. Seega soovitame kinnistute
omanikel kontrollida andmebaa-

sist ehr.ee oma aadressi sisestades ehitiste andmete õigsust.
Ehitisregistri alaste küsimuste
korral pöörduge julgelt vallavalitsuse ehitusspetsialistide poole.
Pärast ÜVK liitumispunktide
üleandmise-vastuvõtmise akti
vormistamist esitab kinnistu
omanik avalduse vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks
valla vee-ettevõttele AS Lahe-

“

Järgneval kahel
aastal muutuvad
elutingimused
paljudele küll
ebamugavaks, kuid
keeruline aeg tuleb
üle elada.

Valentin Osadtši, treener

8 Paldiski spordikeskuses te-

gutsev Kudo klubi on asutatud
neli aastat tagasi. Treeningud
toimuvad kolm korda nädalas
kolmapäeval ja reedel kell 18.30
ja pühapäeval kl 16.30 aadressil
Pakri 7, Paldiski.
Kudo on idamaine võitluskunst, mis erineb teistest võitluskunstidest, kuna selles on
lubatud kõik maadlusvõtted ja
erinevad löögid eri kehaosadesse. Paldiski spordikeskuses osaleb kudo treeningutel ligi kakskümmend noort vanuses 12–19
eluaastat.
2019. aastal osalesime mitmel suurtel võistlustel, kus sportlased näitasid väga häid tulemusi.
Kutsun kõiki treeningutele!

23.11 Kudo meistrivõistlused
Tallinnas (üleval)
Dimitri Taurus - 1.koht
Jegor Portjankin - 2. koht
Andrei Danilin - 2.koht
09.11.19 Kudo meistrivõistlused
Kaunases (paremal)
Sergei Mišenko - 1. koht
Jegor Portjankin - 2. koht
Aleksandr Djabin - 3.koht
Aleksandr Tšernošenko - 3 koht

Lääne-Harju vallavalitsus kingib jõuludeks kommipaki kõikidele kodustele lastele
vanuses 1,5 kuni 7 aastat ja igale suurperele, kus on vähemalt kolm alaealist last.
Kommipaki saab kätte lapsevanem vastavalt sissekirjutusele:
Paldiski linnas Paldiski Huvikeskusest
(Rae 38 II korrus, tel. 674 1319) kommipakid kodustele lastele ning sotsiaalosakonnast
(Rae 38 I korrus, tel. 674 1171) kommipakid suurperedele;
Vasalemma piirkonnas Vasalemma teeninduspunkti sotsiaalosakonnast
(Ranna tee 8, tel. 677 6331);
Padise piirkonnas Padise Rahvamajast (tel. 608 7810);
Keila piirkonnas Keila teeninduspunktist (Paldiski mnt 21, tel. 677 6929).
Lisainfo tel. 679 0600

6

Kaevetööd detsembris
Jõulukuul ootavad Laulasmaal
eeldatava graafiku põhjal tööjärjekorda järgmised tänavad:
Kaseurva tee 1 kuni Terase üldmaa 1; Kaseurva tee kuni
Saare tänav; Soo tänav kuni
Kaseurva tee 13; Soo tänav
kuni Männiokka tänav 17; Viigi vkt 21 kuni Soo tänav; Miku
vkt 1 kuni Miku vkt 18; Krõlli
vkt; Mareka vkt; Rannametsa
tee; Lõuna-Käesalu vkt; PõhjaKäesalu vk; Kurekella tee.

Kudo
võitluskunsti
harrastajad
Paldiskis
Fotod: erakogu

Reedel, 20. detsembril kell 17.00
Klooga koolimajas

lasti märganud, et küla on
muutunud ehitustandriks, sest
ekskavaatorid alustasid Laulas
maa ÜVK projekti kaevetöödega. Järgneval kahel aastal
muutuvad elutingimused paljudele küll ebamugavaks, kuid
keeruline aeg tuleb üle elada.
Peale lahtikaevatud tänavate
peab elanik arvestama ka muude
häiringutega. Suur osa alast on
paepinnasega ning kui ekskavaator seda purustab, kostub tugevaid lööke ja müra.

Lume ja
libeduse
tõrjujad on
talveks valmis

8 Talviste teehooldustööde

ladusamaks teostamiseks on
kogu valla teed jaotatud nelja
piirkonda. Täpsema ülevaate
saab valla kodulehel laaneharju.ee asuvalt kaardilt.
Padise ja Harju-Risti piirkonnas
teostab talihooldust Warren
Safety OÜ.
Vasalemma piirkonnas teostab
talihooldust JM Company OÜ.
Vallapoolne kontakt tekkivate
küsimuste korral: Meelis Randmäe, tel. 5666 8487, meelis.
randmae@laaneharju.ee
Madise piirkonnas teostab talihooldust OÜ Amigo Trans.
Vallapoolne kontakt: Leemet
Vaikmaa, tel. 510 9205, leemet.vaikmaa@laaneharju.ee
Keila ja Paldiski piirkonnas
teostab talihooldust Harju
Kaevetööd OÜ.
Vallapoolne kontakt:
Mart Arrak, 504 8737,
mart.arrak@laaneharju.ee
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Lääne-Harju Vallavalitsuse teated
8 Kaldaveere tee 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

toimub 06.01.–19.01.2020 Laulasmaa raamatukogus asukohaga
Laulasmaa küla, Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses
asukohaga Paldiski linn, Rae 38.
Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 821 võeti
vastu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu
(katastritunnus 29501:001:0050) detailplaneering.
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas
11395 Lohusalu-Laulasmaa tee ja sellelt algava Kaldaveere tee ääres
kaldaastangu all tasandikul. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud
ala juhtotstarve elamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala piirneb idas Laulasmäe Rohumaa 2
(29501:001:0203)
kinnistuga,
läänes
Kaldaveere
teega
(29501:001:0431), lõunas Kaldaveere tee 4 (29501:001:0051) ja
põhjas Kaldaveere tee 8 // Tamme (29501:001:0046) elamumaa kinnistuga. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 0,33 ha.
Kinnistu keskel on looduskaitse üksikobjekt KLO4000634 Lohusalu tammed, millel on piiranguvöönd R=30 m. Krundil olev tamm
on kuivanud (üks haru murdunud ja mädaniku kahjustusega). Keskkonnaamet on 10.10.2019 kirjaga nr 6-2/19/653-3 andnud seisukoha
detailplaneeringuga kavandatavate ehitiste asukoha kohta. Hoonete
edasisel projekteerimisel ja ehitusloa taotlemisel tuleb vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 punktidele 7 ja 8 küsida Keskkonnaameti nõusolekut.
Elamumaa krundile on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9
m ja kuni 2 abihoonet kõrgusega kuni 4 m summaarse ehitisealuse
pindalaga 400 m² ning katuste kalletega 0–45°. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väline
tulekustutus on ette nähtud Kloogaranna tee äärde rajatava tuletõrjehüdrandiga. Krundi piirile rajatakse elektri ja side liitumiskilp. Juurdepääs kinnistule toimub olemasolevalt Kaldaveere teelt. Avaliku
juurdepääsu tagamiseks kaldaastangu pealsele seatakse Kaldaveere
tee 6 ja Kaldaveere tee 4 kinnistutele 2 m laiune isiklik kasutusõigus
Lääne-Harju valla kasuks.
Olmevee kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutiga ja veevarustus puurkaevuga.
8 Orisoo kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toi-

mub 06.01.–19.01.2020 Lehola raamatukogus asukohaga Orisküla
tee 20, Lehola küla ja Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae 38, Paldiski
linn.
Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldusega nr 849 võeti
vastu Lääne-Harju vallas Lehola külas Orisoo kinnistu (katastritunnus 29501:001:0259) ja selle lähiala detailplaneering. Planeeritava
ala ligikaudne pindala on 0,75 ha. Orisoo kinnistu piirneb põhjas
18 Niitvälja–Kulna teega (29501:010:0147), idas ja lõunas Rukki
(29501:010:0759) maatulundusmaaga, läänes 2955020 Orisküla teega. Keila valla üldplaneeringu järgi on ala juhtotstarve väikeelamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringuga on kinnistule lubatud ehitusõigus hoonete
suurima ehitisealuse pindalaga kuni 400 m² ja kuni 3 hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu kõrgusega kuni 9 m ja kaks abihoonet kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus
lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Krundil
asub registreerimata puurkaev, mis likvideeritakse ja rajatakse uus
puurkaev. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilp ja ühendus elektri maakaabelliiniga olemasolevast elektri õhuliini postist Hindreku
kinnistul (29501:010:0590).
8 Rummu aleviku Järvekalda ja Paekalda kinnistute ja lähiala de-

tailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.01-11.02.2020 LääneHarju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn ja Rummu
haruraamatukogus asukohaga Aia tn 9a.
Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019
otsusega nr 100 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine“ võeti vastu Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus
86801:001:0526) kinnistutel detailplaneering planeeringuala pind-

alaga 13,1 ha. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Rummu
alevikus Rummu järve lõunakaldal. Ala piirneb läänes Laguuni
(86801:001:0821), idas Rummu järve ja Paemurru (86801:001:0527)
kinnistuga, kagus Murrangu (86801:001:0781) ärimaa kinnistuga,
lõunas Rummu (51802:001:0223) kinnistuga, millel asub LIIKERI
TTP-527 maaparandussüsteemi ala, põhjas reformimata riigimaaga.
Järvekalda kinnistule on planeeritud avaliku kasutusega liivarand ja ujuvsild ning randa teenindav abihoone, mänguväljak lastele, riietuskabiinid ja välikäimlad, autoparkla, rannavolleplats, aiaga piiratud lava ja tantsuplats, aktiivpuhkuse ala ja ning vaatetorn.
Järvekalda kinnistu summaarne ehitisealune pind on 1267 m² ehk
10% krundi pindalast, hoonetel on lubatud kaks korrust. Rajatakse
juurepääsutee, tuletõrje veevõtukoht ja tähistatakse RMK matkaraja
kulgemine krundil. Vasalemma valla üldplaneeringus tehakse ettepanek muuta maatulundusmaa juhtotstarve pargi ja üldkasutatavaks
rohealaks (H). Paekalda kinnistu kasutamise sihtotstarbed muudetakse 70% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maaks (ÄK) ja
30% majutushoone maaks (ÄM). Paekalda kinnistul on ehitisregistri
andmetel rajatud puhkemaja (registrikood 120582983) ehitisealuse
pindalaga 154 m² ja paadisild (registrikood 220606132) ehitisealuse
pindalaga 60 m², mis tegelikult asub Paemurru kinnistul. Detailplaneeringuga soovitakse suurendada krundi ehitisealust pindala 330 m²
võrra ühe teenindus- ja toitlustushoone rajamise võimaldamiseks.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla
veebilehel laaneharju.ee ja asutuste lahtioleku ajal kohapeal.
8 Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsusega nr 99 kehtestati

Lääne-Harju vallas Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu
tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22,
Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16,
Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu
allee 9 maaüksuste detailplaneering (Arhitektuuribüroo EHALA &
IRIK OÜ töö nr 499DP).
Detailplaneeringuala suurus on 11 ha. Planeeritav ala asub Keila
valla üldplaneeringu kohaselt tiheasutuspiirkonnas, kus ranna piiranguvöönd on 200 m ja ehituskeeluvööndi ulatus 70 m tavalisest
veepiirist.
Detailplaneeringuga on täpsustatud Kõltsu ja Oja detailplaneeringu merepoolsete kruntide hoonestusalasid ja ehitusõiguse näitajaid. Planeeringualal on varasemalt püstitatud 4 elamut ja väljastatud 8 ehitusluba. Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd
Keskkonnaametiga. Lääne-Harju Vallavalitsus esitas 14.05.2019
kirjaga nr 6-1/2-39 Keskkonnametile vastu võetud detailplaneeringu
alusel taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks metsamaa tunnustega kruntidel Karu tee 18 krundil 112 m-ni, Karu tee 22 krundil 95
m-ni, Karu tee 24 krundil 100 m-ni ja Karu teel 30 m-ni. Keskkonnaamet andis 09.08.2019 kirjaga nr 7-13/19/7991-4 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks Karu tee 18, Karu, tee 22, Karu tee 24 ja
Karu tee kinnistutel vastavalt esitatud taotlusele. Ülejäänud kruntidel
asuvad hoonestusalad lagedatel aladel ja Keila valla üldplaneeringus
kehtestatud ehituskeeluvöödist väljaspool.
Planeeringu koostamisega seotud kulud kannab AS Kapitel vastavalt detailplaneeringu rahastamise üleandmise lepingule
(30.11.2018). Detailplaneeringukohased teed ja võrgud on juba varem rajatud vastavalt Kõltsu ja Oja detailplaneeringule ning täiendavaid avalikke teid ja juurdepääse ei rajata. Kinnistule on võimalik
rajada elamu ja kaks abihoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 300450 m² sõltuvalt krundist. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 10
m, katusekalle 25-45°, tulepüsivus TP-3. Parkimine on lahendatud
oma krundil.
Veevarustus on lahendatud olemasoleva 115 m sügavuse puurkaevuga ja kohaliku veevõrguga, tuletõrje veevarustus hüdrantidega. Kanalisatsioon lahendatakse sertifitseeritud kogumismahuti või
tõstetud immutusalaga biopuhastiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse
tiiki või immutatakse omal krundil. Soojavarustuseks on võimalik
rajada maakütte kontuurid, kus see alana on tähistaud.
Detailplaneeringu elluviimine ei avalda olulist mõju looduskeskkonnale. Eeldatav majanduslik mõju on positiivne.

palju õnne!

Valda sündisid
Nele Raukas, Armin Tähe, Uku Viilas

RISTI KOGUDUSE TEATED
22. detsembril kl 13
IV advendi jumalateenistus Risti kirikus, laulab Padise segakoor,
dirigent Marge Matson
24. detsembril kl 16
jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsembril kl 13
I jõulupüha jumalateenistus
P, 12. jaanuaril kl 13 uue aasta jumalateenistus
Noorte jõuluõhtu reedel,
20. detsembril kl 18 (tel 555 95850, Linda)
Avatud piibliring
3. jaanuaril kl 18.30 kogudusemajas
Lasteklubi 4-12-aastastele Risti kogudusemajas
iga kuu 2. ja 4. pühapäeval kl 13.
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 5564 9256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee
Risti kogudus on otsustanud anda hõlpu oma
19. sajandist pärinevatele, ajahambast puretud altari- ja
kantslikatetele ning soetada kirikusse uued katted.
Need tellitakse tekstiilikunstnik Tiina Puhkanilt.
2020. aasta jooksul valmistab kunstnik rohelised gobeläänkatted.
Komplekti hind on ligikaudu 3000 eurot.
Igaüks saab uute, loodetavasti järgmised sadakond aastat
Risti kirikut kaunistavate katete valmimisele kaasa aidata,
annetades EELK Risti koguduse erikontole
EE867700771000773161.
Täname häid annetajaid kauni jõulukingituse eest!

PALDISKI NIKOLAI KOGUDUSE TEATED
21. detsemberil kell 12.00
Koguduseliikmete jõuluosadus Paldiski kirikus
22. detsemberil kell 11.00
Advendiaja 4. pühapäeva missa
24.detsembril kell 14.00
Jõuluõhtu sõnajumalateenistus
25. detsember kell 11.00
Kristuse sündimise püha missa
31. detsember kell 11.00
Aastalõpu missa

MADISE KOGUDUSE TEATED
24. detsembril
PÜHA JÕULUÕHTU, jumalateenistus kell 16.00,
kaasa teenib koguduse segakoor
25. detsembril
KRISTUSE SÜNDIMISPÜHA ehk 1. JÕULUPÜHA,
jumalateenistus armulauaga kell 11.00,
kaasa teenivad Piret Arikainen ja lapsed
29. detsembril jõuluaja 1. pühapäev,
jumalateenistus armulauaga kell 11.00,
kaasa teenivad Helen Hiie ja lapsed
Õp REET ERU,
tel 5690 4754, reet.eru@eelk.ee

Pikkade pühade ajal ujuma!
ajaleht@laaneharju.ee

Paldiski Spordikeskuse teenuste hinnakiri

8 Paldiskis ootab ujujaid kuue

Teenuse nimetus
Ujula ühekordne pilet
Ujula 10 korra
abonement***

Foto: Marje Suharov

ujumisrajaga bassein, kus on
harrastajate jaoks alati vabad
kaks rada. 1967. aastal sõjaväelastele ehitatud bassein on 3,8
meetri sügavune ja 25 meetri
pikkune.
Vahepealsetel segastel aegadel, kui nõukogude väed lahkusid ja uus Eesti võttis veel jalgu alla, oli ujula suletud. 2005.
aastal avati pärast remonti spordikeskus uuesti. Lisaks ujulale
asub Paldiski spordikeskuses
suur spordisaal, võitluskunstide
saal ja väike jõusaal.
Alates 2010. aastast juhib
spordikeskust Vladimir Kamoza,
kes kutsub inimesi end aktiivselt
liigutama ja sportima. Paldiski spordikeskuse saalid ja ujula
asukohaga Pakri 7 on avatud:

Pileti hind*

Sooduspileti hind**

3,50 eurot

2,00eurot

25,00 eurot

15,00 eurot

Ujula perepilet
2 täiskasvanut + 1 laps

7,00 eurot

2 täiskasvanut + 2 las

9,00 eurot

Ujula ühe võistlusraja reserveerimine ja kasutus

teisipäeval 16-21, kolmapäeval
14-22, neljapäeval 15-22, reedel
16-11, laupäeval ja pühapäeval
14-20
Pikkade saabuvate pühade
ajal on keskus suletud 24., 25. ja
31. detsembril ning 1. jaanuaril.

10,00 eurot

Kogu ujula reserveerimine ja kasutus		

100,00 eurot

Suure spordisaali kasutus		

30,00 eurot

Väikese spordisaali kasutus		

20,00 eurot

Allveeujumine		

8,00 eurot

*
**
		
***
		

Pilet kehtib 1,5 tundi.
Kehtib pensionäridele, puuetega inimestele,
lastele ja õpilastele (s.h gümnaasiumiaste)
Ujula või spordisaali 10 korra abonement kehtib
kuue kuu jooksul alates selle soetamiskuupäevast.

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7800 eksemplari
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Erakuulutused
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
Jurist Peeter Malve õigusalased
teenused ja kohtuesindus.
Vastuvõtt Padisel. Tel 5029197,
info@amantese.ee,
www.amantese.ee
Kasutatud autode kokkuost.
Ostame kõiki sõidukeid. Korras,
rikkega, ülevaatuseta
Tel 58190200
autohoov@gmail.com

Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid
puhtaks ja ajame paberid ka
korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või
tel +372 5821 6554
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
Langetame ja hooldame puid
just Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte
56263857 www.puumehed.ee
Magus mesi Padise niitudelt!
0,5l purk/700g hind 5,50 eur
purk. Toon mee tasuta koju kätte.
Helista 51 91 61 71
Müüa heas korras, möbleeritud
4 toaline korter Allika tn 1,
Keila linn hinnaga 82 500 eurot.
Täpsem info telefonil 50 30 305
Soe ja värske õhk päikese abil
tuppa Eesti tootja poolt:
www.solnavitas.ee

Järgmine Lääne-Harju
valla leht ilmub
21. jaanuaril.
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
Oled oodatud Katrini
Massaazituppa Keilas. Pakun
klassikalist lõõgastavat massaazi
ning uue teenusena mõnusat
šokolaadist kehahoolitsust. Saab
arveldada ka SportID kaudu.
Saadaval kinkekaardid. Sobiva
aja leidmiseks helista või saada
sõnum 5606 8837. Katrin

Telefon:
+372 53 524308
E-mail:
pisirem@gmail.com
Koduleht:
www.pisirem.ee

Vasalemma Põhikool vajab
alates 6. jaanuarist 2020

ÕPETAJA ABI,

kelle tööülesandeks
on erivajadustega õpilaste
toetamine ja järelevalve
tagamine.
Vajalik vähemalt
keskharidus.
Avaldus ja haridust
tõendava dokumendi koopia
saata hiljemalt
31. detsembriks aadressile
vasalemmapk@gmail.com
INFO TEL 671 3335

Pisirem OÜ on kohalik ettevõte, mis aitab parandada pisemaid
tehnilisi- ja remondiprobleeme kodus, aias ja kontoris.
Teostame muu hulgas järgmisi töid:






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

Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfo tel 5656 2191

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

Toetuse väejuhatus otsib oma meeskonda

KOKKA
SINU TÖÖÜLESANDED
 Valmistad ette kalkulatsioonidele, tehnoloogiale ja tervisekaitse
nõuetele vastavad toiduained toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks
OOTAME SINULT
 Vähemalt põhiharidust, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus
(kutseharidus, täiendkoolitus)
 Kogemust erialasel töökohal vähemalt 2 aastat
 Eesti keele oskust kesktasemel (B2)
 Kehtiva tervisetõendi olemasolu
 Valmisolekut läbida taustakontroll
KANDIDEERIMISEL ANNAVAD EELISE
 Eelise annab suurköögis töötamise kogemus

TOETUSE VÄEJUHATUS
Toetuse väejuhatuse eesmärk on
tagada Eesti Kaitseväe
võitlusvalmidus ja jätkusuutlikus
vajalike materjalide, teenuste ja
väljaõppega. Olgu see logistika,
toitlustuse, raamatupidamise,
meditsiini, sotsiaal- ja
psühholoogiaalase toetuse,
muusika või ajateenijate
väljaõppega seotud ülesanded
Te olete oodatud meie
meeskonda.

OMALT POOLT PAKUME
 Põhipuhkust 35 päeva aastas
 Vajadusel tööandja poolset transporti tööle sõiduks Keilast ja
Tallinnast
 Usaldusväärset ja kindlat töösuhet koos stabiilse sissetulekuga
 Vaheldusrikast tööd vahetustega graafiku alusel
 Sõbralikku ja vastutulelikku meeskonda
TEENISTUSTASU
 910 eurot (bruto)
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG
 22.12.2019
TÖÖAEG, -KOHT JA TÖÖLE ASUMINE
 Vahetustega täistööaeg. Pikk nädal ETRLP, lühike nädal KN.
Tööajad vastavalt graafikule: 4.30-17.00 või 8.00-20:30
 Ämari, esimesel võimalusel
LISAINFORMATSIOON
 Ämari toitlustuskompleksi juhataja Britta Nurme / Tel: 5887 7606
 Ootame kandideerima ka köögi abitöölise positsioonile.
 Kandideerimiseks edasta oma soov või CV igor.novitski@kra.ee või
võta ühendust te 5854 4475.

KONTAKTISIK
Igor Novitski
5854 4475
igor.novitski@kra.ee
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