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valla Ehitustandril
läheb kibedaks tööks
8 Abivallavanem Erki Rubeni ülevaade valla

ehitusprojektidest, milleks on nii valgustuse,
hoonete kui soojatorustike rajamine. lk 2

volikogu aastalõpuistung oli tegus

suur ülevaatlik
sotsiaaltoetuste info

ühtsed heakorranõuded, lasteaiaõpetaja
töötasu alammäär ja palju muud. lk 2

sõltuvad kui ka sissetulekust mittesõltuvad
sotsiaaltoetused. lk 6

8 Otsustati ära 2018. aasta teine lisaeelarve,

“Mitte kunagi varem ei ole Eesti naiste rahvuskoondis
võidelnud välja õigust osaleda Euroopa meistrivõistluste
finaalturniiril! See juhtus saja aasta jooksul esimest korda
ja meie omad kasvandikud on koondises rivis!” ütles Keila
Võrkpallikoolis lapsi ja noori juhendav Jüri Rumm.

4Lahti kirjutatakse nii kõik sissetulekust

Lasteaedade kohatasud
vajavad ühtlustamist

Sihikul on ühtne kord
Vallavolikogu võttis möödunud
aasta lõpus vastu määruse “Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes”, millega
kehtestas Lääne-Harju valla lasteaedade osalustasu ülemmääraks 65 eurot lapse kohta kuus.
See on ülemmäär, milleni soovitakse jõuda kõikides valla piirkondades sujuvalt nelja-aastase
üleminekuperioodi jooksul, et
seni madalamat tasu maksnud
lapsevanemate rahakotile poleks
koormus liiga suur ja järsk. Kuna
laste toiduraha maksab edaspidi
vald, siis lapsevanemate jaoks
kuus makstav kogusumma ei
suurene, vaid pigem väheneb.
Teadupoolest moodustus meie
vald neljast väga eriilmelisest
endisest omavalitsusest, kus
omavalitsuse, sh lasteaiakorraldus on olnud küllalt erinev.
Piirkonniti on lasteaiatasude
määrad erinenud lausa mitukümmend eurot. Väiksemat kohatasu maksti endise Vasalemma ja
Padise valla lasteaedades, kõige
kõrgem oli tasu Keila valla lasteaedades. Kahes omavalitsuses
oli lapsevanema makstav kohatasu seotud valitsuse kehtestatud
riikliku alampalgaga, mistõttu
kohatasu igal aastal suurenes.
Eelmise aasta lõpuni tuli
lapsevanemal oma lasteaias käi-

Keila
piirkonna
lasteaiad

Paldiski
linna
lasteaiad

Padise
piirkonna
lasteaiad

Vasalemma
lasteaed
Sajajalgne

Allikas: vallavalitsus

45,00 €

36,00 €

40,36 €

36,00 €

46,60 €

45,00 €

45,00 €

43,00 €

36,00 €

20€

Igakuiselt makstavad tasud
Selle aasta 1. jaanuarist kehtiva
uue korra järgi on lapsevanema
poolt kaetav osalustasu igakuiselt kindel summa, millele ei
lisandu täiendavat toidupäeva
kulu, nagu oli varem.
Toidukulu kaetakse vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses vallaeelarvest.
Vallavalitsus on kehtestanud toidupäeva piirmääraks ühe lapse
kohta 1,80 eurot, millega on võimalik kvaliteetselt toitlustada nii
kooli- kui ka lasteaialast.
Statistika põhjal võib lasteaias kohalkäimise protsendiks
arvestada keskmiselt 60% (12
päeva kuus). Selle arvestuse järgi on kõrval graafikus võrreldud
lapsevanema makstavaid tasusid
varasema ja uue korra järgi.
Lapsevanema huvid
Kehtestatud kord toetab lapsevanemate huve mitmeski mõttes.
Kõige kasulikum on uus lasteaiatasude süsteem just nende perede
rahakotile, kelle laps kalendrikuus kõige rohkem lasteaias
käib. Rummu lasteiaia direktori
Signe Vaikla sõnul on neil olnud
lapsi, kes vaid mõned korrad
kuus lasteaias käivad, nendele on
hinnatõus kõige suurem.
Padise piirkonnas, kus kohatasu seni kõige madalam on
olnud, arvab Padise Lasteaia
hoolekogu esimees Gäty Õunloo, et suurt pahameelt uus kord
ei tekita: “Eks me oleme sellega
harjunud, et hinnad tõusevad ja
saame hakkama.”
Volikogu otsuse alusel hakkab ühest perest lasteaias käiva
teise lapse kohta kehtima kohatasusoodustus 50% ning alates
kolmandast lapsest on lasteaiakoht lapsevanemale tasuta. Selle eelduseks on vähemalt ühe
lapsevanema ja lasteaias käivate
laste sissekirjutus meie valda.
Soodustuse saamiseks peab lap-

44,00 €

40€

56,60 €

60€

55,00 €

Valla lasteaiad
Lääne-Harju vallas on kümme
lasteaeda. Neist viis on n-ö iseseisvad koolieelsed lasteasutused – Paldiski Lasteaed Naerulind, Paldiski Lasteaed Sipsik,
Padise Lasteaed, Rummu Lasteaed Lepatriinu, Vasalemma Lasteaed Sajajalgne. Viis lasteaeda
on juriidiliselt osa suuremast õppeasutusest – Laulasmaa Kooli
koosseisu kuuluvad Laulasmaa
lasteaed, Lehola lasteaed, Karjaküla lasteaed ja Klooga lasteaed
ning Risti Kooli koosseisus on
Harju-Risti lasteaed. Valla suurimas, Laulasmaa lasteaias käib
ligi 130 last ning väikseimas,
Karjaküla lasteaias ligi 20 põnni.

2018. aasta arvestuslik keskmine igakuine tasu (kohatasu + toidukulu)
2019. aasta 1. jaanuarist kehtiv igakuine osalustasu
2019. aasta arvestuslik keskmine igakuine osalustasu pärast tulumaksutagastust

52,00 €

ühinenud endistes omavalitsustes kehtisid erinevad koolieelse
lasteasutuse kohatasud ja toidupäeva maksumused, siis on
tarvis lapsevanema poolt kaetav
osa ühtlustada.

Lapsevanema igakuine tasu varasema ja uue korra järgi

71,60 €

8 Kuna Lääne-Harju vallaks

va lapse eest tasuda kohatasuna
igakuiselt fikseeritud summa,
millele lisandus ka toidupäeva
maksumus vastavalt päevade arvule, mil laps lasteaias viibis. Ka
toidupäeva maksumus oli piirkonniti erinev, ulatudes 1,28 eurost 1,80 euroni toidupäeva eest.
Täna on sihiks moodustada
vallast ühtne tervik ning vahed
ühtlustada. Paraku võtab see
aega, üleminekuaeg võib tunduda ühes või teises piirkonnas
pisut valulik, kuid on pikemas
perspektiivis vajalik.

8 1. jaanuari seisuga oli rahvas-

65,00 €

Hestia Rindla
abivallavanem

Valla rahvaarv
püsib stabiilne

Rummu
lasteaed
Lepatriinu

tikuregistris Lääne-Harju vallas
registreeritud 12 865 elanikku.
Elanike arv on võrreldes eelmise aasta algusega enam-vähem
sama, aasta tagasi oli rahvaarv
12874.
Rõõmustav on asjaolu, et
detsembri
kuus registreeris ennast valla elanikuks 118 inimest.
2018. a tuli kõige enam elanikke
juurde Laulasmaale, Keila-Joale
ja Kloogale. Asulad, kust kõige
rohkem ära mindi, olid Paldiski,
Lehola ja Vasalemma.
Kokku registreeriti LääneHarju vallas 2018. aasta jooksul 129 lapse sünd, kellest olid
76 poisslapsed ja 53 tütarlapsed.
Sündis paar kaksikuid. Kõige
rohkem sündis mullu lapsi Paldiski linnas – 30 last. Klooga
alevikus sündis 11 last, Rummu
alevikus 10 last, Laulasmaal ja
Ämaris 8 last, Harju-Risti külas
7 last.
Loomulik iive oli möödunud aastal negatiivne, kuna meie
seast lahkus 171 vallaelanikku.
Elanike arvult on suuremad asulad: Paldiski linn 3522, Klooga
alevik 993, Rummu alevik 886,
Vasalemma alevik 828, Laulasmaa küla 713 ja Ämari alevik
558 elanikuga.
Valla elanikest 58% on tööealised vanuses 19-65 aastat,
pensioniealisi vanuses 65 ja
vanemad on 24% ning laste ja
noorte osakaal on 18%.

Miks tõusis kütte
hind Padise küla
elanikele?
Vastab abivallavanem
Erki Ruben
8 Alates

Rummu lasteaia Kalakeste rühma mudilased muusikatunnis.

“

Kõige kasulikum on
uus lasteaiatasude
süsteem nende perede
rahakotile, kelle laps
kalendrikuus kõige
rohkem lasteaias
käib.

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

sevanem oma soovist vallavalitsusele teada andma.
Lisaks võidab lapsevanem ka
enam seoses tulumaksutagastusega, saades makstud osalustasust riigilt tagasi suurema summa võrreldes kohatasuga.
On arusaadav, kui kehtestatud kord tundub ebaõiglane
Laulasmaa, Klooga, Lehola ja
Karjaküla lasteaias käivate laste
vanematele, kuivõrd neil tuleb
kohe 1. jaanuarist hakata tasuma osalustasu kõrgeimat määra
65 eurot kuus. Paraku on meie
valla eri piirkondade lasteaedade n-ö hüppelauad ühtsele tase-

Foto: L. Spiridonova

mele jõudmiseks erinev. Pealegi
tuleb tunnistada, et piirkonniti
on ka lasteaiahoonete seisukord
üsna erinev ja mõni piirkond vajab siin kõvasti järeleaitamist.
Seepärast palume mõistvat suhtumist ja üksteise toetamist, et
tasapisi kaotada piirkondlikud
vahed ja õmbluskohad.
Üle kogu valla ühtse osalustasuni on plaanitud jõuda 2023.
aastaks, tõstes järgneval neljal
aastal osalustasu määra järkjärgult Paldiski lasteaaedades,
Padise lasteaias, Risti Kooli lasteaias, Rummu Lasteaias ja Vasalemma lasteaias.

käesolevast kütte
perioodist hakkas Padise kaugküttepiirkonnas soojaenergiat
tootma ja müüma SW Energia
OÜ. Padise küla soojatarbijad
on varustati soojamõõturitega
ning küttehind on nüüd seotud tegeliku tarbimisega. Seni
ühelgi hoonel soojamõõturit ei
olnud. Vald kehtestas 2009. a
ruutmeetripõhise soojahinna.
Soojahinda ei tõstetud üheksa
aasta jooksul kordagi vaatamata
sellele, et alampalk selle perioodil oli tõusnud pea kaks korda
ning küttepuude hind 1,2 korda.
Kui tarbijatelt laekunud maksutulust enam sooja tootmiseks
ei jätkunud, pani vald vajaliku
raha üldisest eelarvest juurde.
Toona oli tegemist väikese valla
otsusega. On mõistetav, et tarbijatele mõjus hiljutine hinnatõus
šokeerivalt. Kui elanikel tekib
vajadus, julgustame pöörduma
valla sotsiaalosakonna poole abi
saamiseks.
1
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juhtkiri

Ehitustandril läheb
tihedaks tööks
Erki Ruben
abivallavanem

8 Aastanumber on vahetunud ning suuremad sihid uueks aastaks

seatud. Planeermis- ja ehitustegevust jagub igasse piirkonda paljudes valdkondades.
Kes on hiljuti Padisel käinud, see teab, et kloostri ja mõisa
valitsejamaja juures käib kibe töö. Need hooned kujunevad peagi
piirkonna ühe tähtsama turismi tõmbenumbri keskmeks. Paldiskis
lõppevad kevadkuudel linna tänavavalgustuse ulatuslikud rekonstrueerimistööd. Samamoodi hakatakse valgustust uuendama ka
Kloogal, Karjakülas, Keila-Joal ja Leholas. Aasta lõpuks põlevad
kõigis neis asulais juba uued LED-tehnoloogial valgustid.
Alanud aasta üheks eesmärgiks on valmis jõuda ka kaua
oodatud Karjaküla–Keila kergliiklustee. Eeltööd ehituseks on tehtud, enne ehitustöid on vaja veel lahendada maaomandi küsimus.
Suurem tee-ehitus läheb lahti ka Paldiski sissesõiduteel, mis vajab
raskeveotransiidi tõttu rekonstrueerimist. Rae tänava alguslõiku
kasutavad kõik Paldiski Põhjasadamaga seotud raskeveokid, mistõttu toetab tee-ehitust ka
Eesti riik.
Jätkuvalt pingutab valla
valitsus Laulasmaa kooli
On hea meel tõdeda,
ruumipuuduse lahendamise
nimel. Selleks oleme teiet Lääne-Harju vallas nud ettepaneku koostööks
olemasoleva
koolihoone
on kaasamõtlev ja
arhitektile.
Lahendamist
vajab ka Laulasmaa koolis
toetav elanikkond.
täna kasutusel olev ja kõrgeid elektriarveid põhjustav
küttesüsteem.
Laulasmaa piirkonnas läheb olulisima arenguna käima ÜVK
projekt. Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud täiendatud
taotlusele oodatakse rahastusotsust hiljemalt kevadel. Positiivse
otsuse saamisel saab alustada vajalike hangete läbiviimisega ning
veel sellel aastal kopp maasse lüüa. Laiaulatuslik torustike ehitustöö toob kaasa kohalikele elanikele ebamugavusi ja seetõttu palume kõigilt kannatlikku meelt.
Täname Paldiski linna elanikkonda, kes suutis möödunud aastal taluda üleskaevatud tänavaid ja teid. Soojaettevõte SW Energia
OÜ eestvedamisel vahetati välja kogu linna soojatorustik ja leidus
hetki, kus praktiliselt terve linn oli üks suur ehitusplats. Eelseisval
kevadel ootavad Paldiskis ees kaevetööde käigus rikutud haljas
alade taastamistööd. Planeeritud on kaunimaks luua ka Paldiski
keskväljak, millega tegeleb meie valla avaliku ruumi spetsialist ja
maastikuarhitekt Madis Vaikmaa.
Kui Paldiskis on soojatorustike rekonstrueerimistööd lõpu
sirgel ning Klooga alevikus teostatud juba aasta tagasi, siis Keila-Joal võetakse samalaadne töö ette just sel aastal. Sama on kavandamisel Rummu alevikus koos uue katlamaja ehitusega. Pärast
Rummu kaugküttetorustiku valmimist võib öelda, et valdavas osas
vallast on küttetorustikud rekonstrueeritud, kuna Padise külas on
see töö juba varasemalt tehtud.
Oma senise kogemuse põhjal on hea meel tõdeda, et LääneHarju vallas on kaasamõtlev ja toetav elanikkond. Sellist toetust
on väga vaja, et kõik loetletud tegevused saaks ellu viidud. Vallas
on meeldivalt palju kodanikke, kes nõu ja jõuga soovivad kogukonnale midagi anda. Nendest imelistest inimestest ja ideedest
juba järgmistes artiklites. Edukat aastat!

“

Mittetulundustegevuse toetuse
saamiseks esitati 31 taotlust

8 Vallavolikogus möödunud aasta oktoobris vastu võetud uue

mittetulundustegevuse toetamise korra järgi on vabaühendustel
võimalik valla eelarvest tegevustoetust taotleda kahes voorus, esitades vormikohase taotluse hiljemalt 1. novembriks või 1. maiks.
Sel aastal sai erandkorras taotlusi esitada kuni 2. jaanuarini.
Kokku laekus vabaühendustelt taotlusi 31 väga erinevate tegevuste läbiviimiseks. Taotlusi esitati kokku summas 56 967 eurot.
Vallavanem on kinnitanud hindamiskomisjoni, kes asub taotlusi
hindama. Komisjoni ootab ees keeruline töö, sest loodetud toetusest ilma jätta ei sooviks kedagi, kuid samas tuleb avalikku raha jagades olla kaalutlev ja õiglane ning lähtuda mitmetest aspektidest.
Taotlejatele antakse teada, kas tegevus saab rahastuse või
mitte, hiljemalt veebruari keskpaigaks, kui on vastu võetud valla
2019. a eelarve. Valla eelarves ettenähtud vahenditest eraldatakse
maksimaalselt 60% esimeses taotlusvoorus.
2

Volikogu ees oli detsembris nii 2018. a lisaeelarve kui ka 2019. a eelarve eelnõu.

Foto: Egle Kaur

Volikogu aastalõpuistung
oli pikk nagu maraton
8 Möödunud aasta 27. detsemb-

ril pidas vallavolikogu Paldiskis
pika ja töise istungi. Lääne-Harju valla esimesel täistööaastal
kogunes volikogu otsuseid vastu
võtma 13 korral, enamasti Paldiskis vallamaja ruumides, kuid
käidi ka koolides ja muudes asutustes üle valla.

Ühehäälselt võeti vastu
2018. a teine lisaeelarve
Tavapäraselt aasta lõpus tehtava
lisaeelarve puhul on tegu kuluridade korrigeerimisega peamiselt seoses maksutulude tõusuga.
Maksulaekumine kujuneb ilmselt
suuremaks kui prognoositud kasv
25 000 eurot. Oluliselt (55 000)
suurenevad ka ressursitasud.
Põhitegevuse
suurenenud
kuludest moodustavad märkimisväärse osa majanduskulud
(ca 75 000) ja mitmesugused
eraldised (29 000), näiteks transpordikorraldusele, kommunaalmajandusele ja spordivaldkonnale. Palgafond kasvab 7 000
eurot. Majanduskuludes on suurendatud teehoiukulu (40 000)
ja teistele omavalitsustele meie
valla õpilaste eest makstavat kohatasu (15 000). Tervikuna on
majanduskulude real mõneprotsendiline ülejääk.
Investeeringutes on suurim
muudatus Laulasmaa kooli juurdeehituse edasilükkumine, mistõttu jäi 2018. aastal kasutamata
69 000 eurot. Samas on ligi 14
000 võrra kallinenud kaks teeobjekti.
Töö 2019. aasta eelarvega
Vallavalitsus pingutab 2019. aasta eelarve peatseks vastuvõtuks.
Eelarves on oodata olulisi muutusi palgakuludes, kuna tõuseb
riiklik miinimumpalk, sealhulgas
suureneb ka õpetajatele makstav
miinimumtasu. Volikogu suunas
2019. aasta eelarve eelnõu teisele lugemisele.
Pumphüdrojaama
detailplaneeringu
avalikustamine
Volikogu võttis Paldiskisse
kavandatava
pumphüdroakumulatsioonijaama
detailplaneeringu vastu ja suunas avalikustamisele. Sellega tunnistati
planeering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne vastavaks õigusaktides
toodud nõuetele ning valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Pumphüdroakumulatsioonijaam
kujutab endast seadeldist, mis
võimaldab salvestada taastuvatest allikatest toodetavat energiat. Kui tuult ei ole või päikese-elektrijaamad ei jõua piisavalt
energiat toota, lastakse Paldiski
lahest mere
vesi maa alla 500
m sügavusele rajatavasse reservuaari. Oma teekonnal läbib vesi
hüdrogeneraatori ning toodab
puudujääva elektrienergia. Kui
tuult on piisavalt ning päikesejaamad toodavad rohkem, kui tarbimist on, pumbatakse vesi tagasi
merre. Jaama koguvõimsuseks
on 500 MW. Pumpla rajamistööd
kestavad 7-9 aastat. Keskkonnamõju strateegiline hindamine
tõi välja, et kõige olulisem mõju
elanikkonnale avaldub just rajamise käigus seoses kristalse kivimi laadimise ja transpordiga.
Hiiglaslik arendus, mis nõuab
suuri investeeringuid ning mõjutab elu- ja looduskeskkonda nii
maa all kui ka peal, tekitas volikogu liikmete seas aktiivse diskussiooni ning pälvib kindlasti
ka suurt avalikku huvi.
Detailplaneeringu
materjalid on kõigile kättesaadavad
valla kodulehel ning soovitame
huvilistel nendega kindlasti tutvuda. Avaliku väljapaneku ajal
18.01.2019–18.02.2019 on võimalus avaldada arvamust ning
pärast avalikustamise lõppu korraldataval avalikul arutelul arvamuste üle arutleda.

Kohendati
sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korda
Volikogu heakskiidu said muudatused, millega muutub sotsiaaltoetuste menetlus kiiremaks ja paindlikumaks. Näiteks
makstakse toetused varasema
30 tööpäeva asemel välja viie
tööpäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.
Toimetulekutoetuse, sünnitoetuse, matusetoetuse, esmakordselt
kooli mineva lapse koolitoetuse
ja koolisõidutoetuse määramise
otsustab sotsiaaltööspetsialist,
mitte enam sotsiaalosakonna
juhataja. Sünnitoetuse esimese
osa väljamakse tingimuseks on,
et lapse ema on lapse sünnihetkel Lääne-Harju valla elanik ja
üks lapsevanematest on olnud
enne lapse sündi vallaelanik katkematult vähemalt kuus kuud
(varasemalt üks aasta). Puudega
lapse hooldajatoetuse kohta ei

kehti enam nõue, et toetust määratakse isikule, kes lapse puudest
tingitud kõrvalabi vajadusest ei
tööta. Sotsiaaltoetuste kohta loe
ka lk 6.

Suureneb lasteaiaõpetaja
töötasu alammäär
Volikogu kehtestas koolieelse
lasteasutuse õpetaja töötasu alam
määraks 1125 eurot ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu
miinimumiks 1250 eurot kuus.
Nimetatud tasusid hakkavad saama ka lasteaia tugispetsialistid
(logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog). Otsus
on seotud riigi suunisega tõsta
lasteaiaõpetajate töötasud 2019.
aastaks vähemalt 90 protsendini
üldhariduskooli õpetajate töötasu
alammäärast.
Heakskiidu said muudatused,
millega muutub sotsiaaltoetuste
menetlus kiiremaks ja paindlikumaks.
Vald sai ühtsed
heakorranõuded
Volikogus vastu võetud Lääne-Harju valla heakorraeeskiri
kehtestab üldised nõuded avalikus kohas, sh üldkasutatavates
ruumides viibijatele, liikujatele
ja tegutsejatele. Heakorraeeskiri
hõlmab ka kinnistute ja ehitiste
omanike, ehitustööde teostajate, samuti loomakasvatajate ja
-pidajate kohustusi. Järelevalvet
eeskirja täitmise üle hakkab teostama vallavalitsus, politsei ning
päästeamet.
Avaliku ürituse
läbiviimiseks on vaja luba
Avalikuks ürituseks loetakse
avalikus kohas toimuvaid meelelahutus- või kaubandusüritusi.
Sellised sündmused on näiteks

“

Lasteaialapse
toidukulu
päevamaksumus
kaetakse valla
eelarvest valla
valitsuse kehtestatud
piirmäära ulatuses.

võistlused, etendused, laadad,
ilutulestikud, jaanipäevad või
muud ettevõtmised, kus viibib
rohkem inimesi kui tavapäraselt.
Avaliku
ürituse
korraldaja
taotleb vallavalitsuselt luba
vähemalt 20 päeva enne sündmuse toimumist. Kui on vaja
ümber korraldada liiklus või
ühistransport, siis tuleb taotlus esitada 30 päeva varem.
Taotluses peab esitama andmed
ürituse toimumise aja ja eeldatava osalejate arvu kohta. Lisaks
on vaja märkida, kas üritusel toimub alkoholi müük, kasutatakse
pürotehnikat või ajutisi ehitisi,
näiteks telke ja lava. Liikluse ja
parkimiskorralduse kohta tuleb
lisada vastavad skeemid. Kõrgendatud turvariskiga ürituste
loa taotluse juurde on vaja lisada turvaskeem. Näiteks loetakse suure turvariskiga ürituseks
sündmusi, mis toimuvad veekogu ääres või kus müüakse alkoholi, kasutatakse pürotehnikat
või tehakse lõket. Vallavalitsus
vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva
jooksul. Pärast loa väljastamist
saadetakse vallast loa ärakiri Politsei- ja Piirivalveametile ning
teistele asjaomastele haldus- ja
järelevalveorganitele.

Detailplaneeringud
mereäärsetes elamurajoonides
Paljude soov on oma elamud
võimalikult mere kaldale ehitada. Keila vallas on juba alates
2002. a menetletud Karu tee,
Kotka tee ja Kõltsu allee detailplaneeringut Kloogaranna ja
Laulasmaa külas Lahepere lahe
ääres. Vahepeal on sinna kerkinud hooned ja ehitusloadki
väljastatud. Järelevalvemenetlus
on tuvastanud, et ehitatud on
ehituskeeluvööndisse. Volikogu
arutas, kas vähendada planeeringulahenduses kolmel kinnistul
ehituskeeluvööndit ning võttis
vastu nimetatud elamuala detailplaneeringu, et oleks seaduslik
alus taotleda Keskkonnaametilt
ehituskeeluvööndi vähendamist.
Volikogu võttis vastu ka
Kloogaranna külas Joa tee 43
detail
planeeringu, millega kavandatakse kahte elamumaa- ja
ühte ärimaakrunti, millele saab
arendaja planeeringu kehtestamise korral ehitusõiguse spordihoone, ärihoone ja majutushoone
rajamiseks. Planeeringudokumentide avalik välja
panek toimub veebruaris 2019.

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Tähistati Lydia
Koidula 175.
sünniaastapäeva
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Vasalemma Kunstide Kool andis eakatele jõulukontserdi

Reet Randmäe
korraldustoimkond

Annika Laats
Risti koguduse õpetaja

8 Meie ümber võib elada ini-

mesi, kes pole näinud ühtegi
Lydia Koidula näidendit või
lugenud ainsatki tema 300 luuletusest. Tema nime on aga
kuulnud kõik ja näinud kindlasti
vähemalt ühte tema fotot, millel
Lydia on ranges, kurguni nööbitud kleidis, sest selline oli toonane komme.
Johann Voldemar Jannseni
ja tema sakslannast naise Juliana Emilie Kochi esiklaps sündis
1843. a jõululaupäeval ja sai nimeks Lydia Emilie Florentine.
Tähistamaks isamaalauliku
175. sünniaastapäeva, tegid Paldiski Vene Põhikooli eesti keele
õpetajad kõigile Lääne-Harju
koolidele ettepaneku tulla 14.
detsembril esinema sõnalis-muusikaliste kavadega Lydia Koidula loomingust.
Sündmust juhatas Lydia
Koi
dulaks kehastunud Paldiski
Ühisgümnaasiumi õpilane Brita
Riisaar. Paldiski Ühisgümnaasiumi õpilased Roosa, Joosep ja
Robert esitasid katkendi näidendist „Saaremaa onupoeg“.
Arabella luges luuletuse „Keelepeksmine“. Roosa esitas katkendi näidendist „Kosjakased“.
Paldiski Ühisgümnaasiumi kava
lõppes Arabella ja Roosa lauluga.
Laulas
maa Kooli õpilased Eliise Raamat, Anette Puhm, Olivia
Reimets, Roland Sats, Erki Bachaus ja Heily Einamann esitasid
vene keeles Lydia Koidula luulet.
Huvitava, kompositsiooni
liselt hästi üles ehitatud muusikalise luulekavaga tuli lavale
Padise Põhikool.
Risti Kooli muusikalises luulekavas lugesid 4. klassi õpilased

8 Viimasel ajal küsitakse sageli, mis meil siin Eestis toimub.

Foto: Tiia Soosalu

7. detsembril esinesid Vasalemma Kunstide Kooli muusikaosakonna klaveriõpilased Benita eakate kodus
heategevuslikul jõulukontserdil. Vasalemma Kunstide Kool ootab oma ridadesse uusi klaveriõpilasi.
Muusikatunnid toimuvad Vasalemma mõisas. Huvi korral võtke e-posti teel ühendust kooli direktori Tiia
Soosaluga tiia@vakk.edu.ee
Fotol vasakult paremale: Liisa-Maria (3. kl), Nele (4. kl), Lisett (4. kl), Delisa (3. kl), Margarita (3. kl), Annabell (2. kl), klaveriõpeta Olga Savkina, Arti (2. kl), Vjatšeslav (4. kl) ja klaveriõpetaja Olga Getman.

luulet ja 4.-6.klassi õpilased esitasid laulu „Ema süda“.
Viimasena tuli lavale Paldiski Vene Põhikool. 5. klassi õpilased tantsisid rahvatantsu „Minu
isamajakene“. Sofja Dmitrijeva
8. klassist esitas klarnetil Juhan
Kaljaspooliku „Fantaasiapala“.
7. ja 8. klassi tüdrukud laulsid
laulu „Ema süda“.
Lydia Koidula nime on
kuulnud kõik ja näinud fotot,
millel Lydia on ranges,
kurguni nööbitud kleidis, sest
selline oli toonane komme.

Kõikide koolide õpilased
olid juhendajate abiga ära teinud suure töö. Suur tänu teile,
Erika Kaljusaar ja Margus Minn
Paldiski
Ühisgümnaasiumist,
Niina Peerna Laulasmaa Koolist, Lembe Lepik, Imbi Roos ja
Ilona Kõiv Padise Põhikoolist,
Tiia Taits ja Maria Rohtaas Risti
Koolist, Natalja Zukova ja Svetlana Vesselova Paldiski Vene
Põhikoolist, Olga Smoljakova
Paldiski Muusikakoolist.
Külalised saatis teele Paldiski Vene Põhikooli õpilane Dmitri
Plotnikov Lydia Koidula luuletusega „Kätt veel korra, lahkume“.

Õpilased tegid päris näitlejatööd

teatris näitleja ja teha oma igapäevast tööd laval publiku ees.

Erika Kaljusaar
Paldiski kooli näiteringi
juhendaja

Noornäitlejate kogemused
Arabella Vallsalu,
Doktori osatäitja:
“Ma pole kunagi ühtegi etendust
nii palju mänginud, sain suurepärase kogemuse. Oli etendusi,
kus tuli improviseerida, näiteks
siis, kui tekst läks meelest ja see
mulle tegelikult meeldis. Meil
tekkis etenduste käigus ka oma
rituaal ehk ebausk. Kui korv kibuvitsamarjadega enne etendust
maha ei kukkunud, siis juhtus
etenduses midagi, näiteks kellelgi läks midagi sassi. Korvi kukkumine näitas, et etendus läheb
hästi.”

8 Enne jõulupühi leidis Aman-

Maarius Sild,
Ninatarga osatäitja:
“Sain teada, mis tunne on olla
näitleja, kes esineb võõrastele
inimestele. Erinev publik reageeris erinevalt ja seda oli hea
vaadata.”

Foto: Inga Jürioja

dus Adamsoni Ateljeemuuseumis aset imetore sündmus.
Kogukonna koostööprojektina
valmis etendus “Talvemaa –
Päkapikk Õnneseene imerohi”.
Sellele aitasid kaasa Paldiski
põhikooli näiteringi õpilased,
Adamsoni Ateljeemuuseumist
Merle Tank ja Nika Kalantar, lavakujundusega tegelenud Marje
Rikkand ja Evi Treksler MTÜ-st
Meie Paldiski ja kostüümikunstnik Mirjam Proos Tallinnast.
Näidendi autor Maarja Lillemäe on näidendi kokku võtnud alljärgnevalt. Talvemaal on
juhtunud ennekuulmatu lugu –
päkapikk Õnneseen on ühtäkki
õnnetu!? Õnneseen ei saa kunagi
olla õnnetu, tema soontes voolab
puhas lahjendamata õnn! Mis on
juhtunud? Kõik päkapikud hakkavad Doktori juhtimisel välja
selgitama Õnneseene õnnetuse
põhjust ja üheskoos otsitakse
võlujõu retsepti, mis aitaks Õnneseenel tagasi saada oma loomupärane rõõmus olek.
Tegevus toimus liikuva etendusena muuseumi kahes majas.
Kokku etendati lavatükki 12
korda. Paldiski Põhikooli näiteringi õpilased said suurepärase
kogemuse, mida tähendab olla

Hingekitsikusest
hingeavarusse

Paldiski Põhikooli näiteringi õpilased Talvemaa etendusel.

Mirjam Toom,
Unemütsi osatäitja:
“See oli väga lahe näidend, üks
parimaid mida mänginud olen.
Mul olid väga toredad kaaslased,
keda kindlasti tänan! Aga kõige
suurem tänu ikka näiteringi õpetaja Erikale. Ehk kõige raskem
selle näidendi juures oli see, et
ma pidin hästi palju ja kõvasti

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7600 eksemplari

Miks me oleme nii kergesti ärrituvad ja solvuvad? Miks me suhtume omaenda riiki nõnda, nagu peetaks meie vastu mingit vandenõu? Miks me vaatame altkulmu igaüht, kes on pisut teistsugune
või mõtleb pisut teisiti kui meie? Kust meil king pigistab – meil,
eestlastel, kes me ehk alles sajand tagasi omale esimesed kingad
saime lubada?
Võib-olla ei pigistagi king, vaid hoopis hing. Hingehoidjana
näen inimestes palju hingekitsikust ja -ahistust ning sisemist rahulolematust. Hingerahu puudujääki ei korva miski, ei ükski maksulangetus ega pensionitõus. Kui oma hingel kitsas, ei leia me abi
sellest, et naabri elu kibedaks teeme või võõra eemale tõrjume.
Mis siis aitaks? Aidata võib see, kui vaatame endale ausalt otsa
ning püüame aru saada, mis meil tegelikult mureks on – mis mul
endal viga on. Mis on see, mis meid lahutab tõelisest ja rõõmsast
elust?
On kummaline, kui vähe me räägime asjadest, mis meile päriselt korda lähevad. Kui vähe me räägime oma lastega sellest, mida
on tarvis sisemiseks rahuks. Või kust leida uut rõõmu siis, kui tuju
langeb Kroonlinna (või Amsterdami) nulli tasemele. Kui
vähe me mõtleme ja räägime
elu tähendusest, lootusest,
Aidata võib see,
headuse ja armastuse väest.
Kui vähe kõneleme omavahel
kui vaatame endale
hinge igatsustest ja hingerahust, süüst, vastutusest ja lepausalt otsa ning
pimisest. Kui harva julgeme
rääkida surmast ning leinast.
püüame aru saada,
Ometi puudutavad need teemad igaüht. Me ei ole harjumis meil tegelikult
nud neist rääkima. Me ei oska
mureks on – mis mul neist oma lastega rääkida. Me
ei kipu neist isegi mõtlema.
endal viga on.
Suur osa sellest, mis meie
sees on läbi mõtlemata ja sõnadesse panemata, leiab väljapääsu rahulolematuses ja nurinas välise üle. Keegi teine on süüdi
selles, et minul on halb, et ma ei ole oma eluga rahul. Kellegi
teise süüdistamine on kindlasti lihtsam, sest siis ei pea enesele
otsa vaatama. Aga pikemas plaanis see kergendust ei too. Keegi
teine ei saa minu eest elusamat elu elada. Keegi teine ei saa tuua
mu ellu tähendust, rõõmu ega rahu. Need tuleb endal üles leida.
See on üks oluline põhjus, miks käia kirikus – et anda endale võimalust ja aega otsida ning leida tähendust ja elu. Inimeseksolemise põhitõdede läbimõtlemiseks tasub võtta jalge alla tee ka kogudustes toimuvatele leerikursustele.
Risti koguduse tavapärased leerikursused on mõeldud ennekõike täiskasvanutele. Esimene neist algab juba teisipäeval, 12.
veebruaril kl 17 Risti kogudusemajas. Kokku saadakse kaks korda
kuus.
Järgmine kursus, mis sobib neile, kel argiõhtud pikemad, algab
laupäeval, 23. märtsil kl 11. Esimeses tunnis paneme paika täpsema, osavõtjatele sobiliku ajakava.
Noortele mõeldud kursuse plaanime pidada suvekuudel koos
leerilaagri ja lõkkeõhtutega. Huvi tunda ja oma nime kirja panna
võib aga juba nüüd.
Leerikursuse läbinu võib saada koguduse liikmeks. Sel juhul
on õpitu ja arutatu ettevalmistuseks ristimisele ja leeriõnnistamisele. Kursust võib võtta aga ka kui enesetäiendamise võimalust
või lihtsalt aega enesele. On hea anda oma hingele aega ja ruumi,
et me ei peaks elama hingekitsikuses.
Risti koguduse tegemiste kohta leiab infot koguduse kodulehelt www.ristikirik.ee või FB/ristikirik. Kel huvi leerikursuste
vastu, võib julgesti kirjutada risti@eelk.ee või helistada tel 556
49256. Rõõmsa meele ja hingerahu leidmiseks tasub vaeva näha.

“

norskama, mis pani mind kindlasti proovile.”
Getriin Ingrid Jürioja,
Toriseja osatäitja:
“See oli mul esimene kord mängida etendust rohkem kui ühe
korra. Sain teada, kuidas improviseerida, kui peaksin ära unustama oma teksti. Õppisin pealtvaatajatega suhtlemist etenduse
ajal ja kuidas neile erinevalt reageerida. Samuti sain harjutada,
mida tähendab mängida karakterit. See etendus aitas mul kõige
rohkem üle saada lavahirmust.
Ma ei karda enam publiku ees
esineda ja tunnen end laval hästi. Väga-väga tore oli lavastuses
osaleda.
Eliise Ausmees, Häbeliku osatäitja: “Oli tore ja lõbus näidel-

da, sain näitlemises huvitava
kogemuse ja õppisin oma rollikohaselt mõtlema.”
Mia Helena Pärn,
Aevastaja osatäitja:
“Etendus andis mulle kaasa suurel hulgal esinemisjulgust ja ka
uue kogemuse. Proovides sai
ka palju nalja, mis tegi pimedatel õhtutel proovid lõbusamaks.
Tööd sai tehtud kõvasti ja oli
tore koos mängida.”
Kas ka järgmisel aastal päka
pikud Talvemaal askeldavad, näitab aeg. Igal juhul oli tore koos
kogukonnaga teha midagi ise,
mitte kalli raha eest sisse osta
teenust, millega ise hakkama saame ja selle läbi ka areneme!
Tänu kõigile noortele näitlejatele!
3

JAANUAR 2019 | NR 1 (12)

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

2018. aasta tõi LääneHarjumaale uue festivali
8 Möödunud aasta tõi Lääne-

Harjumaale uue suursündmuse
– Porikuu festivali. Idee pakkuda
tipphooajavälisel ajal külalistele
kultuurset meelelahutust õigustas end korraldajate ja osalejate
arvates igati. Ava-aastal oli programmis 83 sündmust Lääne-Harju ja Saue vallast ning Keila linnast. Sündmuste külastajaid oli
kokku pea 5000.
Festivalile eelnes piirkonda
tutvustav ringsõit EASi turismiarendusega seotud inimestele
ning turismiettevõtete esindajatele. Ringsõidu käigus tõdeti
ühiselt, et Lääne-Harjumaal on
palju põnevat, millest osa saada
ja ka suursündmuse välisel ajal
võiks turismiettevõtete omavaheline koostöö olla tihedam.

“

Toimus gurmeetuur,
mille käigus avasid
ühel nädalavahetusel
külastajatele oma
uksed maitseelamusi
pakkuvad paigad.

Festivali programm oli rikkalik ning sündmusi toimus igale maitsele. Rahvarohkeim oli
orienteerumismatk „Libahundi
jälg“, mis peeti Harju-Ristil.
„Libahundil“ on kahtlemata juba
pikk traditsioon ning oma andunud austajad. Aktiivseid ettevõtmisi looduses toimus veelgi:
näiteks matkad loodusgiidi saatel Valgejärve ja Järveotsa järve
ümbruses ning Kulgejate Klubi
korraldatud jalgsimatk Vasalemma kandis jms.
Esmakordselt toimus gurmeetuur, mille käigus avasid
ühel nädalavahetusel külastajatele oma uksed maitseelamusi
pakkuvad paigad. Külastajate
seas populaarseimad olid Paldiski söögikoht Pakri Parun ning
telekokana tuntust kogunud Ain
Karutoomi pitsarestoran Turbas.
Kultuurset
meelelahutust
pakuti nii rahvamajades, mõisates kui ka mujal. Näiteks Nissi
kultuurikeskuses toimus arvukale publikule mitu kontserti ning
Padise rahvamajas peeti Padise
teatripäeva, millest võtsid osa
nii kohalik harrastusteater kui
ka rahvateatrid kaugemalt. Keila-Joa mõisas toimusid teatrietendused ja kontserdid, Kernu
mõisas tähistati Oktoberfesti ja
õunafestivali.
Oli ka muid eriliigilisi sündmusi, näiteks Keila linnas korraldas Kultuuriguru Porikuu
festivali raames mälumänguturniiri, mida juhtis Gaute Kivistik.

Fotod: Anna-Maria Uulma

Heli Nurger
festivali kultuuriprogrammi
koordinaator

Rahvarohkeim oli orienteerumismatk „Libahundi jälg“, mis peeti HarjuRistil. „Libahundil“ on kahtlemata juba pikk traditsioon ning oma andunud austajad. Aktiivseid ettevõtmisi looduses toimus veelgi: näiteks
matkad loodusgiidi saatel Valgejärve ja Järveotsa järve ümbruses ning
Kulgejate Klubi korraldatud jalgsimatk Vasalemma kandis jms.

Samuti toimusid üle piirkonna
mitmed laadad ja ekskursioonid
ning osa sai võtta töötubadest.
Ühes võib kindel olla – Porikuu festival jääb. Kuna festival
on veel noor, siis tõenäoliselt
on uuel aastal oodata põnevaid
muudatusi ning edasiarendusi,
milles saavad kõik asjaosalised
ja uued huvilised juba 2019. aasta alguses hakata kokku leppima.

“

Ühes võib täiesti
kindel olla – Porikuu
festival jääb ja ees
on ootamas põnevaid
muudatusi.

Keskkonnasõbralik ettevõte rajas päikesepargi
PAKRI Teadus- ja Tööstuspark

8 Paldiski linna on kerkinud

kaks ligi 1MW suurust päikesel
põhinevat energiajaama. Neist
üks on Tallinna maantee ääres
äsja valminud PAKRI Teadus- ja
Tööstuspargi kahe jalgpalliväljaku suurune päikesepark. Ettevõte
esitati Keskkonnaministeeriumi korraldatava konkursi Aasta
Keskkonnasõbralik Ettevõte nominendiks. Oma lemmiku poolt
said hääle anda kõik soovijad.
Võitja selgub jaanuari lõpus.

Innovaatiline päikesepark
PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi
tegevjuhi Enn Laansoo Jr. sõnul
ütleb kõnealuse ehitise nimigi, et
tegemist on keskkonnasõbraliku
objektiga, kuid Eesti ainsa tööstuspargina, kellel on vastutustundliku ettevõtluse hõbetaseme
kvaliteedimärgis, astuti samm
veelgi kaugemale. „Kasutasime päikesepargi ehitusel meie
ettevõtte keskkonnasõbralikule
ärimudelile vastavalt taaskasutatud kunst
muru, mis hangiti
AS-lt Advanced Sports Installations Europe, kes pälvis Eesti
Keskkonnasõbraliku ettevõtte
tiitli 2017. aastal. See peaks
PAKRI päikesepargist tegema
omasuguste seas ühe väiksema
keskkonna jalajäljega päikesepargi Eestis,“ märkis Laansoo
Jr. Tema sõnul on ettevõte läbi
taaskasutuse toonud lihtsa inno4

Uhiuue päikesepargi võimsuseks on ligi 1MW, mis on maksimaalne
Euroopa Liidu toetuste eest rajatava päikesepargi võimsus.

vatsiooni päikesepargi ehitusse,
mida tasub teistelgi eeskujuks
võtta. Ettevõte omab kolmandat
aastat järjest vastutustundliku
ettevõtte hõbetaseme kvaliteedi
märgist, olles sellega esimene
vastutustundlik tööstuspark Eestis.

Rohelistest kõige rohelisem
Loodushoiu ja keskkonnasõbralikkuse poolt räägib veel see,
et päikesejaam on paigaldatud
endisele jäätmemaale, kus pin-

nasest on kõrvaldatud ehitus- ja
bioloogilised jäätmed, mida saab
edukalt taaskasutada. „Nagu
öeldud, oleme päikesejaama rajanud betoonist kanduritele, mis
asuvad kasutatud kunstmuru
kattel. Sellega oleme märkimisväärselt vähendanud pargi rajamisega kaasnevat keskkonna
jalajälge. Siinkohal avaldan tänu
meie partneritele päikesepargi
ehitusel – Energiapartner OÜ,
kelle vastutusala oli jaama ehitus, ning Trapets OÜ, kelle tööks

Foto: Pakri Teadus ja Tööstuspark

oli üldehitus. Koostöös sai päikesejaam püsti väga intensiivse
ajagraafikuga ehk kahe kuuga,“
ütles Laansoo Jr.

Autonoomne energiavõrk
Uhiuue päikesepargi võimsuseks
on ligi 1MW, mis on maksimaalne Euroopa Liidu toetuste eest
rajatava päikesepargi võimsus.
See suudaks ära katta ligi 300
kodumajapidamise energiavajaduse. “Jaama toodetud energiat
on võimalik tarbida meie töös-

- 65 hektarit unikaalselt tarka
tööstuslinna
- 20 000+ ruutmeetrit erinevas
seisukorras tootmis- ja arenduspinda
- 22 tootmisettevõttet
- 35+ rohetehnoloogia äriteenuste klienti
- Taastuvenergiat toodetakse
pargis koostootmisjaamast,
päikesest ja koheselt ka tuulest
- PAKRI on Paldiski Ettevõtjate
Liidu, Targa linna klastri, Jätkusuutliku kinnisvara ja energia
klastri, Tuuletehnoloogia Liidu
ja Tuuletehnoloogia klastri liige
- Väljastanud oma klientidele
kasutamiseks Rohemärgise, mis näitab et tootmisel
kasutatakse taastuvenergiat
ja tööstussümbioosi jäätmete
ning toorme käsitlemisel

tuspargis tegutsevatel ettevõtetel
läbi Pakri Energiavõrgu, samuti
saame ülejääva energia edastada
elektrivõrku,“ selgitas Laansoo
Jr. Energiavõrgu autonoomsus
on PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi üks peamisi konkurentsieeliseid. Jooksvalt jälgitakse
klientide energiatarvet ja suurendatakse selles pidevalt ise toodetud rohelise energia osakaalu.
„Oleme tööstuspargi hoonetesse
paigaldanud ruumipõhised monitoorimis- ja kontrollseadmed,

valgustuses kasutame LED-lampe, ühe hoonekompleksi kütte ja
elektri saab 100% hakkepuidul
töötava koostootmisjaama kaudu, mõnda hoonet aga köetakse
ainult jääksoojusega. See kõik
tähendab kliendile energiakulude kokkuhoidu suurusjärgus
30%,“ tõi pargi tegevjuht esile.
Vastvalminud päikesepark annab keskkonnasõbraliku tööstuspargi tegevusele veelgi hoogu
juurde.

Lähiaastail laieneb jõuliselt
Tänaseks 11 aastat edukalt tegutsenud, Euroopas unikaalne
rohelisest targast tööstuslinnast,
taastuvenergia tootmisest ning
rohetehnoloogia sektori kompetentsikeskusest koosnev PAKRI
Teadus- ja Tööstuspark plaanib
aastaks 2020. saada Põhja-Euroopa suurimaks erakapitalil
arendatavaks targaks tööstus
linnaks.
Enn Laansoo Jr leiab, et kõik
eelised selle eesmärgi saavutamiseks on olemas ning osad
kriteeriumid juba saavutatud.
Kui lisada veel järjest suureneva
vajaduse ja soovi keskkonnahoiu järele, väga hea geograafilise ja logistilise asukoha Eesti
põhjarannikul, Paldiski linnas
ja Põhja-Euroopa südames ning
pidevalt arendamisel oleva targa
tööstuslinna, oleme kindlasti atraktiivne investeeringuobjekt nii
kohalikule kui väliskapitalile.

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

8 Eelmise aasta lõpus oli valla ehitus- ja arendusosakonnas laual

kaks kergliiklustee projektitaotlust. Ühega nendest läks hästi, kuid
teisest taotlusest pidime loobuma.

Keilast Karjakülla
Jaanuari esimestel päevadel saabus otsus, et Keila–Karjaküla kergliiklustee sai Riigi Tugiteenuste Keskuse meetmest „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ rahastuse. Projekti eeldatav maksumus on 387 357 eurot, millest 329 253 eurot moodustab toetus.
Koheselt alustasime hanke ettevalmistamisega, et jõuda ehitusega
lõpule veel selle aasta sees. Projekti käigus rajatakse Keila–Karjaküla kergliiklustee pikkusega on 2,5 km.
Kergliiklustee algab Tallinna–Paldiski maantee remondiga
välja ehitatud teeületuskohast Karjaküla tee alguses ja kulgeb paremal pool Karjaküla teed kuni Keila tee ja Naaritsa tänava ristmikuni Karjakülas. Projekti sees on nii vajalikud ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitööd kui ka valgustus.
Laulasmaalt Lohusallu
Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee projekt on aastaid tekitanud
vastakaid arvamusi ja vallavalitsus on saanud mitmesugust tagasisidet erinevatelt osapooltelt. Ühelt poolt on kohalike elanike huvi
ja ka liiklusohutusest tulenev vajadus antud tee järgi suur. Teiselt
poolt on aga kergliiklustee trajektoori parimaks võimalikuks asukohaks kompromisse leida väga keeruline.
Esialgselt planeeritud trassi järgi oleks kergliiklustee rajatud
suuresti Maanteeameti hallatavale maale, kuid kuna Maanteeamet
planeerib lähitulevikus hakata renoveerima Laulasmaa–Lohusalu
sõiduteed, siis ei andnud
Maanteeamet meie poolt välja pakutud trassile nõusolekut. Lisaks oleks alternatiivne trass muutunud koormavaks selle kõrval
asuvatele maaomanikele, keda on palju. Alternatiivse trassi puhul
oleks mõnel pool pidanud tee rajama päris elumaja akna alla. Seetõttu tegi vallavalitsus pika kaalumise peale raske otsuse praegu
loobuda rahastuse taotlemisest, et tulevikus koos Maanteeameti
planeeritava sõidutee renoveerimisega leida parim võimalik lahendus.
Kui vanasõna ütleb, et parem varblane peos kui tuvi katusel,
siis sel puhul otsustasime, parafraseerides õpetaja Lauri „Kevadest“, teha terve rehkenduse homme, mitte pool rehkendust täna.

Lumest on nii
rõõmu kui muret

8 Taliharjapäeval kattis Lääne-Harju piirkonda valge lumevaip.

Kuigi talve selgroog on murtud, siis lumelisa on veel juurde oodata. Kindlasti on nii neid, keda lumelisa rõõmustab, kui ka neid,
kellele lumerohke talv paneb kohustusi.

Talverõõmud – ootamas on suusarajad ja kelgumäed
Jaanuari keskpaigas on Lääne-Harju vallas võimalik talverõõme
nautida hooldatud suusaradadel Padisel, Vasalemmas, Kloogal ja
Vanaveski rajal Madise külas.
Lumeolud küll aeg-ajalt muutuvad, kuid ette on valmistatud
nii klassika- kui ka vabatehnikaradu. Valgustatud suusaradadel on
võimalik sõita Padisel ja Vasalemmas. Suusaradade lumeinfot vahendatakse operatiivselt facebooki kaudu ja üle riigi terviseradu
koondaval veebilehel www.terviserajad.ee.
Rajameistrid paluvad inimesi, kes soovivad lumistel terviseradadel jalutada, teha seda võimalikult raja serval, et suusajälge
mitte rikkuda. Rajahooldus on suur töö. Kuna meie talveilmad
on heitlikud, siis loodavad rajameistrid Madis Vaikmaa Padisel ja
Raido Notton Vasalemmas ning Kloogal, et rada püsib õige hoolduse korral kaua. Radu hooldatakse operatiivselt vastavalt ilmastikule, aga alati pärast lumesadu ja sula.
Lisaks suusarõõmudele ootavad vahvad kelgumäed lapsi Padisel, Vasalemmas ja mujal. Uisutajatele on sobivate ilma- ja jääolude korral avatud uisurada Klooga järvel ja Vasalemma kardirajal.
Probleeme saab ise ennetada
Lääne-Harju vallavalitsus kutsub autoomanikke ja elanikke mõistvale suhtumisele ja arvestama lumetõrjemasinate hooldustöödega.
Eramajade omanikel palume autod parkida võimalusel hoovidesse, et mitte takistada lumesaha tööd. Linnas ja alevikes kohustavad ehitusseadustikust tulenevad heakorranõuded kinnistu omanikku hoidma korras, ohutu ja puhtana tema kinnistuga piirneva
avaliku kõnnitee.

Lumetõrje info

8 Lumetõrjet teostavad Lääne-Harju vallas järgmised ettevõtted.
Keila ja Paldiski piirkond – AS Lahevesi; info tel. 504 8737
Vasalemma piirkond – MTÜ Tiko (Tarbijate ja Isikute Kaitse
Organisatsioon); info tel. 517 1627
Padise piirkond – Vihterpalu, Änglema, Vintse, Alliklepa ja
Keibu külas LS Trans OÜ; info tel. 510 9205
Kurkse, Kõmmaste, Pae, Hatu, Vilivalla, Altküla, HarjuRisti ja Padise külas Laheotsa OÜ; info tel. 510 9205
Madise külas Amigo Trans OÜ; info tel. 510 9205

Harjumaa parim juhendab
valla võrkpallijärelkasvu
Marje Suharov
toimetaja

8 On suur õnn, et meie kandis

juhendab võrratuks spordialaks
kuulutatud võrkpalli järelkasvu
Harjumaa parim noortetreener.
Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustas möödunud aasta lõpus parimaid ning Harjumaa 2018. aasta
noortetreeneriks pärjati Keila
Võrkpallikoolis lapsi ja noori
juhendav Jüri Rumm, kes on ka
Laulasmaa koolis kehalise kasvatuse õpetaja.

Võrkpallikooli kasvandikud
rahvuskoondises
Endine noorteklassi tippvõrkpallur ja täna vanemtreeneri kutset
omav spordimees treenib lapsi
juba 14 aastat. 2011. aastal asutas
ta Keila Võrkpallikooli. “Alustasime täiskasvanud harrastajaid
koondava Keila võrkpalliklubi
all 2005. aastal. Edasi tegutseti
Keila spordikooli koosseisus.
Pärast spordikooli kaotamist ei
olnud enam muud valikut, kui
alustada enda võrkpallikooliga,”
tutvustab Jüri võrkpallikooli ajalugu.
„Kooli esimene eesmärk ei
ole võistkonnana karikavõitjaks
tulla, vaid pigem pakkuda noortele võimalust individuaalselt
kõrgele jõuda. Võrkpallikoolist
sirgunud tüdrukud mängivad nii
Eesti täiskasvanute koondises
kui ka noortekoondises,“ tunneb
Jüri uhkust ning soovib, et kasvandikud jätkaks sporditegemist
ka pärast tema käe alt lahkumist.
Alanud aastal on Eesti naiste
võrkpallikoondis teinud ajalugu.
“Mitte kunagi varem ei ole Eesti
rahvuskoondis võidelnud välja
õigust osaleda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril! See
juhtus saja aasta jooksul esimest
korda ja meie omad kasvandikud
on koondises rivis!” särab Jüri.
Eesti on võrkpallimaa
Keila Võrkpallikool on Eesti Võrkpalli Liidu liige, kuhu
kuulub veel 60 võrkpalliühingut üle Eesti. Nendest enamike
võistkondadega kohtutakse võrgu taga pallimängudel kümneid
kordi aastas. Keila Võrkpallikool
on tulemustega alati silma paistnud esimese kümne seas. Loomulikult aitab ala populaarsuse
kasvule kaasa ka Eesti koondise
hea mäng.
„See, mida tegi Eesti meeste
koondis möödunud aasta 19.
augustil Riia Arenal, võtab siiani hinge kinni,” räägib Jüri siira
hämminguga ja nimetab tinglikult mõlema riigi 100. sünnipäeval Riias toimunud Eesti ja Läti
rahvusmeeskondade kohtumist
2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas sajandi
võrkpallimatšiks. Pärast seda
soovisid paljud lapsevanemad
oma lapsed trenni tuua.
Võrkpallikooli 70 kuni
19-aastast last treenivad Keila
Tervisekeskuses ja Noortekeskuses. Peale Jüri, kelle treeningutel
osaleb 45 võrkpallitüdrukut, toimuvad trennid ka poistele. Juba
üle aasta harjutavad treener Erik
Mäekivi käe all pallimängu 25
poissi.
„Kas ja millal on õige aeg
laps trenni tuua, on individuaal-

Jüri Rumm oma kasvandikega võrkpallikoolis 2018...

ne ja seda otsustab lapsevanem,
kuid treeneri seisukohalt võiks
alustada juba 1.–2. klassist.
Alustatakse jooksumängudega,
kus arendatakse kiirust ja õpitakse vähendama kukkumise hirmu.
Alles 4.–6. klassist hakatakse
tõsiselt harjutama võrkpallitehnikat,“ selgitab Jüri üldisi põhimõtteid.
Tänu oma pikaajalise kogemusele tunnetavad treenerid hästi, millisel noorel on potentsiaali
sirguda tähtmängijaks. „Nendel
lastel on silmis sära ja tihti ka vanemate poolt kaasa antud spordipisik!“ lausub Jüri.

Suhtumine noortesse on
võtmetähtsusega
Võrkpallikool tuleb nii-öelda
ots otsaga kokku, kuigi see on
päris keeruline. Lapsevanemad
peavad vahel lisaks treenigutasule (35 eurot kuus) maksma ka
võistluste osalustasu. Treeneritöö on suures ulatuses vabatahtlik, sest kuutasu maksavad alla
poolte õpilastest ja võimekust
riigipoolset tuge taotleda väikestel võrkpallikoolidel ei ole.
Lisaks on koolil vaja teha teisi
kulutusi, muuseas kulub näiteks
pallidele aastas ca 1000 eurot.
Keila linn toetab oma lapsi,
tasudes treeningsaali rendi. Li-

“

Iga päev tuleb
keegi sooviga oma
laps trenni panna,
kuid kahjuks peab
ära ütlema, sest
lihtsalt pole rohkem
treeninguruume ja
-aegu. Kõik paraku ei
mahu rühmadesse.

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7600 eksemplari

Foto: Valdur Vacht

saks saavad Keila spordiklubid
linnalt meisterlikkuse toetust:
paremad kohad võistlustel, seda
suurem toetus. Lääne-Harju vallas rakendatakse huvihariduse
toetamisel pearahasüsteemi.
Lääne-Harju vallast treenib
koolis üle 20 õpilase. „Iga päev
tuleb keegi sooviga oma laps
trenni panna, kuid kahjuks peab
ära ütlema, sest lihtsalt pole rohkem treeninguruume ja -aegu.
Kõik paraku ei mahu rühmadesse.”
Jüri usub, et kokku võiks
trennihuvilisi olla ligi paarsada.
Kuigi vajadus on olemas, ei ole
praegu võimalusi ega jaksu võtta
plaani võrkpallikooli treeningute
laiendamist Paldiskis ja Vasalemmas.
„Noortega tegelemine ja
nendele tähelepanu pööramine
on omavalitsuste üks tähtsamaid
ülesandeid. Oluline on lapsed tänavalt ära tuua,“ teab Jüri, kes on
pikki aastaid lastega tegelenud.

Laulasmaa keskkond
inspireerib
Laulasmaa on olnud Jüri kodu
juba alates kuuendast eluaastast.
Võrkpallikooli
laienemis- ja
arenguplaanidest rääkides tõdeb
Jüri, et ootab pikisilmi Laulasmaa spordisaali, kus saaks treeninguid alustada.
Kaheksa aastat Laulasmaa
koolis aastaringselt välitingimustes kehalise kasvatuse tunde
läbi viinud õpetaja kiidab õpilasi: “Tänu spartalikele tingimustele on Laulasmaa lapsed meeletult tugevad ja hea tervisega”.
Õpetajana jagab ta tunnustust ka lapsevanematele, kes löövad käed külge, kus vaja. “Kogukond toetab alati. Laulasmaal
on suur potentsiaal: kool, spaa,
meri, metsarajad. Treeningtingimuste paranedes saaks läbi viia
spordilaagreid ja muid kehalist
aktiivsust tõstvaid tegevusi. Laulasmaa kooli spordisaali valmimine lahendaks nutuse olukorra
laste ja noorte sportimisvõimalustega,” on Jüri veendunud.

Foto: Ülle Lass

Peagi viib kõnni- ja
rattatee Karjakülla
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... ja Eestimaa Spordiliit Jõud
tunnustusüritusel.

Peale spordiharrastuse on
Jüri armastuseks veel muusika.
Omal ajal on ta õppinud Tabasalu muusikakoolis isegi viiulit
ja hiljem laulnud erinevates koorides.
Muusikaarmastuse viljana
sündis 2010. aastal koos mõttekaaslastega ansambel Kodanik.
Algselt projektiansambliks loodud Kodanik tegutseb siiani ja
viljeleb nii enda kui ka vanade
heade Eesti rockansamblite loomingut. Samuti tulevad esitamisele Jüri luuleloomingule seatud
lood.
“Eks aega harrastusteks on
vähe, kuid siiani oleme vaikselt
tiksunud,“ kõlab Jüri kokkuvõte.
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Ülevaade sotsiaaltoetusest Lääne-Harju vallas
kondade toimetulekut. Lääne-Harju vallas reguleerib sotsiaaltoetuste
maksmist Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määrus „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas“. Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ning mittesõltuvateks.
Sissetulekust sõltuvad toetused on seotud riikliku toimetulekupiiriga ning neid on õigus taotleda, kui netosissetulek ühe pereliikme
kohta kuus on pärast sissetulekust eluasemekulude mahaarvamist alla
300 euro ühe isiku kohta ehk väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir. Otsus toetuse andmise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul
alates taotluse saamisest ja makstakse välja 5 tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest.
Kõiki avaldusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada:
• elektroonse digiallkirjaga
e-postile info@laaneharju.ee
• paberkandjal Lääne-Harju vallavalitsuses ning teeninduspunktides
Vasalemmas, Padisel ja Keilas.
• postiga vallavalitsuse
aadressile Rae 38, Paldiski, 76806 Harju maakond.
Küsimuste korral pöörduda piirkonna sotsiaaltöötajate poole.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused
SÜNNITOETUS
550 eurot, sh 350 eurot lapse sünnil;
200 eurot lapse aastaseks saamisel

Sünnitoetust on õigus lapse vanemal taotleda kolme kuu jooksul
pärast sünni registreerimist. Toetus makstakse välja kahes osas:
- esimene osa makstakse lapse ühele vanemale tingimusel, et lapse
ema on rahvastikuregistri andmetel lapse sünnihetkel valla elanik
ja üks lapsevanematest on olnud katkematult valla elanik vähemalt
kuus kuud enne lapse sündi;
- teine osa makstakse välja pärast lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud valla elanik alates lapse
sünnist kuni aastaseks saamiseni ja toetuse taotlejale on makstud
sünnitoetuse esimene osa. Uut avaldust esitama ei pea.

MATUSETOETUS
230 eurot
Matusetoetust makstakse ühekordse rahalise toetusena matuse korraldajale isiku surma korral, kelle viimane elukoht oli rahvastikuregistri
andmetel vallas.
Toetust makstakse samaväärselt ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääne-Harju vallas ja kes taotleb toetust
sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu
elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA
LAPSE KOOLITOETUS
130 eurot

Toetust määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele
hooldajale järgnevate lapsele tehtavate kulutuste kompenseerimiseks:
- riiete, jalanõude, õppevahendite ja/või ravimite ost;
- spordi- ja lastelaagrites, kooliekskursioonil osalemise kulude
kompenseerimine;
- kutseõppes osaleva õpilase ühiselamu ja/või õpilaskodu üüri
tasumine;
- tugi- ja raviteenused;
- muud hädavajalikud kulutused.

HOOLDUSPERES OLEVA LAPSE TOETUS
240 eurot kuus

HUVIALARINGITOETUS
30 eurot kuus lapse kohta (õppeperioodil)
Toetust makstakse laste huvialakooli või -ringi omaosaluse hüvitamiseks kuludokumentide alusel lapsevanemale või lapse seaduslikule
esindajale.
Igat last toetatakse ühes huvialaringis osalemisel.

SOTSIAALTEENUSTE TOETUS
juhtumipõhine

Toetus makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse perekonnas
hooldajale tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel LääneHarju valla elanik ja teenust osutatakse vastava lepingu alusel.

Toetust makstakse sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks kulu
dokumentide alusel või vastavalt teenusepakkuja esitatud arvetele.

PUUDEGA ISIKU HOOLDAJATOETUS
50 eurot kuus sügava puudega isiku ja lapse hooldajale
30 eurot kuus raske puudega isiku hooldajale

TOETUS RASKE MAJANDUSLIKU OLUKORRA PUHUL
280 eurot aastas (juhtumipõhine)
Raske majandusliku olukorra puhul makstakse toetust:
- isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse sotsiaalsete riskide, elatusvahendite kaotuse või planeerimatu
väljamineku tõttu;
- toimetulekuraskustes perekonnale kütte muretsemiseks, eluaseme
teenuste eest maksmiseks või eluruumi hädavajaliku sanitaarse
olukorra parandamiseks;
- asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu alustamiseks
vajalike vahendite soetamiseks;
- kinnipidamisasutusest vabanenule dokumentide taotlusega soetud
ja esmaste vajalike kulutuste kompenseerimiseks.

Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud raske või sügava
puudega isiku hooldajaks.
Puudega lapsele makstavat hooldajatoetust on õigus saada puudega
lapse vanemal, seaduslikul esindajal või kasuvanemal.

Sissetulekust sõltuvad toetused

Õigus taotleda, kui netosissetulek ühe pereliikme kohta kuus on
pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 300 euro.

TERVISETOETUS
60 eurot kvartalis retseptiravimite kompenseerimiseks
120 eurot aastas hooldusvahendite kompenseerimiseks
120 eurot aastas ravi- ja tervishoiuteenuste
kompenseerimiseks
120 eurot aastas abivahendite kompenseerimiseks

TOETUS VÄLTIMATUKS SOTSIAALABIKS
kehtiva riikliku toimetulekupiiri ulatuses

Toetust tervisega seotud kulude hüvitamiseks makstakse:
- laste prillide ja täiskasvanute prilliklaaside kulu hüvitamiseks;
- puudest või erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või
rentimise kulu hüvitamiseks;
- hooldusvahendite kulude hüvitamiseks;
- retseptiravimite kulu hüvitamiseks;
- raviasutuse väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks;
- ravikindlustamata isikule osutatud raviteenuste toetus hädavajalike
ravikulude, puude raskusastme ja/või töövõime määramiseks tehtavate kulude osaliseks katmiseks.
Tervisetoetuse taotlemisel lisatakse maksekviitungid tehtud kulutuste kohta. Arvesse võetakse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu
kuludokumente.

Toetust makstakse sotsiaalhoolekande seaduse mõistes vältimatut sotsiaalabi vajavale inimesele. Toetus on elatusvahendita isikule osutatav
rahaline toetus, mis peale vajalike sotsiaalhoolekandeliste abinõude
(toit, riietus, ajutine peavari) aitab inimese välja abitust olukorrast.
Üldjuhul tehakse väljamakse otse teenuse osutajale.

FOTOKONKURSS

„Padise eile-täna-homme“
Fotode esitamise tähtaeg on 14.02.2019
Konkursi parimate tööde näituse avamine ja
parimate väljakuulutamine
02.03.2019 kl 16.00 Padise Rahvamajas
Fotokonkursi I koha fotot kasutatakse Padisel
toimuva sündmuse „Harjumaa Põlvkondade Pidu“
plakatite, kavade ja tänukirjade kujunduses

OSALUSTASU- JA TOIDUTOETUS
vastavalt tegelikele kuludele

Osalemiseks saata kuni kaks fotot
mariann.randmae@laaneharju.ee

Toetust lasteaia osalustasu ning lasteaia- ja koolitoidu kompenseerimiseks määratakse jooksva aasta või õppeaasta lõpuni. Toetus kantakse
haridusasutuse arvele.

Info ja publiku lemmiku valimine: www.facebook.com/Rahvamaja/

-20%

HINNASULA

%

0%
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Poiste jope
Outburst

Laste topp
Blue Seven

-30%

-30%

47.95€ 32.95€
59.95€
ja lisaks palju teisi pakkumisi!
89.95€
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-30%

-30%
181.95€

119.95€

41.95€

29.95€
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Meeste jope
Icepeak

5%

Naiste kleit
Smashed Lemon

-15%

-3

RÕÕMU KAUBAMAJA

Pakkumised kehtivad 07.01-31.01 või kuni kaupa jätkub!

Naiste jope
Blue Flame

-20%

-1

-2

-25%

-5%

Üldhariduskooli õpilase koolisõidutoetust võib taotleda lapsevanem,
lapse seaduslik esindaja või vähemalt 16-aastane õpilane tingimusel,
et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel valla aadress
andmetega.
Sõidutoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele iga õppeaasta
alguses taotluse, millele lisatakse iga kuu lõikes kulusid tõendavad
dokumendid, mis võivad olla kuni 3 kuud vanad ja selgesti loetavad.
Sõidutoetus makstakse välja vastavalt ühistranspordi kuludokumentidele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-tagasi (kodu-kool-kodu)
õppepäeva kohta.
Hariduslike erivajadustega laste koolides ja klassides õppivate õpilaste
puhul kompenseeritakse kütusekulud kuludokumentide alusel arvestades koolipäevade arvu ja keskmist kütusekulu kilomeetri kohta.
Kompenseerimisele ei kuulu õpilase sõidukulud, kui õpilase elukohajärgses asulas asub üldhariduskool või on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport. Kompenseerimisele ei kuulu ka täiskasvanute
gümnaasiumis õppijate sõidukulud.

%
-5

0%

5%
-1

0%

-1

-30%

LASTEGA PERE TOETUS
100 eurot aastas lapse kohta

0%
-1

-3
0%

Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetust makstakse 1. klassi
mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Toetust
makstakse tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla territooriumi aadressandmetega koolimineku aasta 15. augusti seisuga.
Koolitoetuse saamiseks tuleb esitada lapsevanemal kirjalik taotlus
hiljemalt 31. oktoobriks. Toetus määratakse ja makstakse välja pärast
lapse õpilaste nimekirja lisamist ja haridusasutuselt sotsiaaltöötajale
kinnituse edastamist.

KOOLISÕIDUTOETUS
vastavalt tegelikele kuludele

Naiste saapad
Baia

-30%
9.95€

6.95€

Keila, Haapsalu mnt 57B

-30%
49.90€

Avatud 9-22

0%

8 Sotsiaaltoetusi makstakse eesmärgiga soodustada isikute või pere-

34.90€
www.keilaty.ee

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

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

JAANUAR 2019 | NR 1 (12)

teated

palju õnne!

AÜ ASTANGU VEETEENUSE HIND
AÜ Astangu (Tuulna küla) kehtestab kooskõlas Lääne-Harju
vallavalitsuse korraldusega nr. 863 10.12.2018 kõikidele
tarbijatele veehinna alljärgnevalt:
1. abonenttasu 51,82 eurot aastas (12 kuud)
2. m³ hind 0,45 eurot
Nimetatud hinnad hakkavad kehtima alates 01.02.2019

VALLAVALITSUS TEAVITAB!
Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad alates 1. veebruarist 2019
vallavalitsuse teeninduspunktides:
n Paldiskis Rae tn 38, Keilas Paldiski mnt 21,
Vasalemmas Ranna tee 8 ning Padisel
T 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
n Vastuvõtt Ämaris Lennu tn 24-3
T 15.00-16.00
N 10.30-12.00
n Vastuvõtt Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuses
Kuu teisel teisipäeval 14.00-15.00

KORTERIÜHISTUTE TEABEPÄEV
31. jaanuaril kell 18.00
Paldiskis Rae tn 38, Pakri Plaza III korrus
Teemad: korterelamute rekonstrueerimistoetus, ühistute moodustamine, prügimajad.
Oodatud on Lääne-Harju piirkonna korteriühistute esindajad.

VALLAVALITSUSE INFOPÄEV LEHOLAS
Kohtumine vallajuhtidega
30. jaanuaril kell 18.00 Lehola koolimajas

TÖÖPAKKUMISED
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus otsib oma meeskonda
noorsootöötajat
Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt
22. veebruariks aadressile piret.saare@kknk.laaneharju.ee
Info: Piret Saare, tel. +372 5688 7038
Laulasmaa Kool pakub tööd:
Matemaatikaõpetajale
Kehalise kasvatuse õpetajale
Lasteaiaõpetaja abile Lehola ja Laulasmaa lasteaias
Asendusõpetajale
Tugiisikule
CV ja sooviavaldus saata info@laulasmaakool.ee
Info tel. 6088900

TULESKULPTUUR PALDISKIS
MUULA MÄGEDES
26. jaanuaril kell 18.00

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab
8 Lääne-Harju Vallavolikogu on

algatanud 27.12.2018 otsusega
nr 160 Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistul
(katastritunnus 29501:007:1512)
ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeritav kinnistu asub Kloogaranna külas Kloogaranna rannaala ja Klooga Noortelaagri
territooriumi vahelisel valdavalt
metsaga kaetud alal. Juurdepääs planeeringualale on Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna
maanteelt 11390 algava Liiva tee
kaudu. Keila valla üldplaneeringus on ala määratletud kui looduslik ala mets. Kuna ala kuulub
Harju maakonna rohevõrgustiku
tuumala T9 koosseisu, on elamuehituse kavandamine seal võimalik vaid kehtivat üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu kaudu.
Planeeritav ala piirneb läänes
Mere põik 4 (29501:001:0474)
ühiskondlike ehitiste maaga, idas
Liiva tee 10 (29501:007:4241)
ühiskondlike ehitiste maa kinnistutega, põhjas Karu tee 11
(29501:007:0463) ja Orava tee
5 elamumaa (29501:007:1511)
ning Orava tee 6 maatulundusmaa (29501:007:0610) kinnistutega, lõunas Liiva teega. Liiva tee 12 kinnistu on pindalaga
8,59 ha, millest 8,2 ha on kaetud
metsaga ja 0,39 ha on looduslik
rohumaa.
Planeeringu eesmärk on
moodustada neli elamumaa-, üks
maatulundusmaa- ja kaks transpordimaa krunti. Planeeringu
ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning
vajalike kitsenduste määramine,
rohevõrgustiku piiride täpsustamine ja toimimise tagamine.
Planeeringuala
ligikaudne
suurus on 8,9 ha, planeeringu ülesanded vastavad planeerimisseaduse §126 lõike 1
punktidele 1–12, 17 ja 20. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on või-

malik tutvuda tööpäeviti (E, K kl
9–17, T, N 9–18, R 9–15 Lääne-Harju vallavalitsuses (Rae
38, Paldiski linn) ruumis nr 207
ja valla veebilehel laaneharju.ee.

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 157
võeti vastu 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
planeeringualal pindalaga 11 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.02–01.03.2019
Laulasmaa kooli raamatukogus
(Kloogaranna tee 20, Laulasmaa
küla) ja Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae 38, Paldiski linn).
8

8 Lääne-Harju Vallavolikogu

27.12.2018 otsusega nr 158 võeti
vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Joa tee 43 kinnistu
(katastritunnus 29501:007:0665)
ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu
avalik
väljapanek toimub
08.02–
10.03.2019 Laulasmaa kooli raamatukogus (Kloogaranna tee 20,
Laulasmaa küla) ja Lääne-Harju
Vallavalitsuses (Rae 38, Paldiski
linn). Planeeringu materjalidega
on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil laaneharju.ee ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.
8 Lääne-Harju Vallavalitsus al-

gatas 18.12.2018 korraldusega
nr 872 detailplaneeringu LääneHarju vallas Laulasmaa külas
Kaldaveere tee 6 (katastritunnus 29501:001:0050) maatulundusmaa kinnistul. Planeeritav
kinnistu asub Laulasmaa külas
Lohusalu-Laulasmaa tee 11395
ja sellelt algava Kaldaveere tee
ääres kaldaastangu all. Keila
valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve elamumaa.
Planeeritav ala piirneb idas kinnistuga Laulasmäe rohumaa 2
(29501:001:0203), läänes Kaldaveere teega, lõunas Kaldaveere
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tee 4 (29501:001:0051) ja põhjas Kaldaveere tee 8 // Tamme
(29501:001:0046)
elamumaa
kinnistuga. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 0,33 ha.
Planeeritaval
alal
ehitised
puuduvad. Kinnistu keskel
on looduskaitse üksikobjekt
KLO4000634 Lohusalu tammed, millel on piiranguvöönd
raadiusega 30 m. Krundil olev
tamm on kuivanud ja üks haru
on murdunud ja mädaniku kahjustusega. Planeeringuga tehakse ettepanek kustutada registrist
tamm, et võimaldada üksikelamu ja abihoonete ehitamist.
Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa krundi sihtotstarbe
muutmine elamumaaks. Detailplaneering on üldplaneeringu
kohane. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu
algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla veebilehel
laaneharju.ee.
8 Lääne-Harju vallavalitsus tea-

vitab vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 vastu võetud Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18
kinnistute (osaliselt) ning lähiala
detailplaneeringu avalikust väljapanekust.
Planeeringuala hõlmab maa
pinnal osaliselt Pallase piirkond 16
(katastritunnus 58001:005:0243)
ja Pallase piirkond 18 (katastritunnus 58001:005:0244) kinnistuid
ja nende lähiala. Ala suuruseks on
kokku ca 32ha, sellest maismaal
on ca 15ha ja merealal ca 17ha.
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus pumphüdroakumulatsioonijaama rajamiseks.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
DP avalik väljapanek toimub
perioodil 18.01 – 18.02.2019
Lääne-Harju vallavalitsuse kantseleis kantselei tööajal aadressil
Rae tn 38, Paldiski II korrus või
Lääne-Harju valla kodulehel:
http://www.laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
Avaliku väljapaneku ajal on
võimalik esitada ettepanekuid ja
arvamusi e-kirja teel info@laaneharju.ee ja tavaposti teel Rae
tn 38, Paldiski.

Jaanuarikuu juubilarid
97 Nina Dadasheva
95 Maria Hmil
94 Elsa Maide
93 Anastassia Teiter
93 Jevgenia Demitševa
91 Lille Pirn
91 Veera Ambus
91 Valentina Savinova
91 Olga Makarskaja
91 Hilda Tedder
90 Valentina Zahharova
90 Anatoly Gutorov
90 Nina Ivanova
90 Olga Semjonova
90 Irmgard Must
85 Niina Stoikina
85 Asta Meliste
85 Vilma Pähn
80 Ivan Romanenko
80 Mall Suurtee
80 Raissa Šlõkova
80 Malle Kollom
80 Ljubov Kraus
80 Galina Nassonova
80 Valentina Bezgubenko
80 Lidia Rootsi
75 Helgi Ekkart
75 Victor Lantsov
75 Elve Erm
75 Elve Tõemets
75 Tõnu Randmere
75 Eve Aava
75 Tamara Zelenina
75 Ellen Reibok
75 Fred Erik Söderberg
75 Lii Jõe
75 Liudmila Belokon
75 Gennadi Smirnov
75 Katrin Meos
75 Tamara Zhilyaeva
70 Nadezda Severina
70 Juri Mitrofanov
70 Arvi Pesor
70 Tamara Petrun
70 Vladimir Tamberg
70 Irina Orotško
70 Natalija Bondar
70 Matti Silber
70 Nina Lutsuk
70 Niina Guminskaja
70 Ants Villa
70 Silvia Krõlova
70 Raja Popova
70 Leontine Kobin

Valda sündisid
Sebastian Midri
Christopher Sentšenkov
Karl Kõresaar
Jakob Sild
Amelya Vilder
Sofia-Aleksandra Materova
Anastasija Karpova
Artur Liin
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Erakuulutused
Arboristi teenused.
Ohtlike puude raie. Puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus,
kändude freesimine, raie
teenused, võsa tööd, puude
istutus. www.puukirurg.ee
info@puukirurg.ee
tel +372 5057786
Autode, sõidukite ja töömasinate
kokkuost! Võib pakkuda ka
remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid! Ei pea olema ülevaatust
ja kindlustust. Pakkuda võib kõike.
Kuulutus ei vanane!
Tel 54 575 055
Fekaalivedu, kogumiskaevude
tühjendus, küsi pakkumist
tel 53 468 430
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused, ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Tel +372 5348 7318
e-post: igor@inkteenused.ee

Avaldame kaastunnet
Piret Luninale

ema

surma puhul.
Kolleegid Paldiski
toitlustuskompleksist

8

REKLAAM JA
KUULUTUSED:

reklaam@laaneharju.ee

Kutsume Teid hispaania keele
kursustele. Tunnid teisipäeviti
Täheruumis (Paldiski mnt 19,
Keila). Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com
Ostan auto, sobib ka vene auto.
58190200

Järgmine
Lääne-Harju valla leht ilmub
26. veebruaril
Teated ja uudised
ajaleht@laaneharju.ee
Reklaam ja kuulutused
reklaam@laaneharju.ee

Laulasmaa Kool
avaldab sügavat kaastunnet
Mati Kaljumetsale

PEETER GROSSI
surma puhul

Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. atuserennide
puhastus. Tel 55512104.
www.puuhooldaja.ee
Ostan Teie seisva või mitte
töötava auto või muu
mootorsõiduki. Võib pakkuda ka
ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike!
kasutult.seisevauto@mail.ee
Tel 54595118, Magnus
Ostame metsamaad, põllumaad
ning raieõigust parimate
hindadega Eestis!
Ootame pakkumisi telefonil
5288784 või e-postile
info@metsavara.ee

PALDISKI LASTEAED NAERULIND
pakub tööd
lapsekesksust ja koostööd väärtustavale

LASTEAIAÕPETAJALE

Tööle asumine esimesel võimalusel
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopia saata
naerulind@naerulind.edu.ee või Rae 34, Paldiski
Lisainfo tel. 55513296

Pottsepatööd. Ahjud, pliidid,
soemüürid. Tel 56 500 162.
Oman kutsetunnistust
Õhksoojuspumba paigaldus
ja hooldus. Hind: 150 €.
Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu, tel 56562191

M innes

võtab ta kambrist tule

ja süütab taevasse tähe .

ELVI RAUTAM
Mälestame ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Naabrid Väikemõisast, Kaido,
Ivi perega, Daniel perega.
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