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Igaüks saab aidata vanade
fotode arhiivi korrastada

torm ja kriis ei murra,
kui oled nendeks valmis

Puukuuri või mängumaja
ehitamine allub korrale

8 Kodulehelt Ajapaik.ee leiavad külastajad

8 Kuidas liituda ohuteavitamise süstee-

8 Milliseid reegleid tuleb järgida vaba ehi-

suure hulga vanu fotosid, mida saab uurida ja
infoga täiendada, loe lk 4

miga, mida varuda hädaolukordadeks ja
kuidas toimida kriiside korral, loe lk6

tustegevusega ehk alla 20 m2 ehitiste puhul,
loe lk 6

„Igavusega võetakse meelelahutus telefonis
lahti, aga võiks lasta igavusel tekkida ja olla. Sellest saavad alguse huvitavad mõtted ja ideed.
Just sellist tunnet peaks lapsevanemad laskma
lastes tekkida,” ütleb arvutiõpetaja Petri Hütt.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus annab teada
Lõpetatakse järgmiste liinide tellimine ATKO Liinid OÜ-lt
ning uueks vedajaks on SEBE AS:
liin 107 Tallinn – Harku – Keila – Vasalemma – Ämari – Munalaskme
liin 136 Tallinn – Harku – Keila – Ämari – Madise – Paldiski
liin 145 Tallinn – Harku – Keila – Paldiski
liin 148 Tallinn – Harku – Keila – Ämari – Rummu
liin 149 Tallinn – Harku – Keila – Rummu – Audevälja – Harju–Risti

Alates 1. veebruarist muutub Padise bussipeatuse
asukoht Haapsalu suunal. Peatus viiakse üle teisele
poole maanteed turvalisse bussitaskusse.

Foto: Egle Kaur

Alates 1. veebruarist muutuvad
läänesuuna sõiduplaanid

Alates 1. veebruarist muutub maakonnabussi nr 127 marsruut ja lõpp-peatus. Buss ei sõida enam sisse Kloogaranna rongijaama,
kuna liini on pikendatud Klooga alevikuni.

Alanud aastal lisandub
bussisõitjatele uusi võimalusi
Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 Kui möödunud aasta lõpp

tõi häid uudiseid vallaelanikest
rongisõitjatele, siis ka bussi
transpordis on muudatusi. Kut
sume üles, kel vähegi võimalik,
ikka kasutama ühistransporti kui
keskkonnahoidlikku valikut!
Pikisilmi oodatud
bussiühendus
Aasta algus toob rõõmusõnu
meid Klooga elanikele. Alates
veebruarist pikeneb bussiliini
nr 127 ja 127A marsruut, mis
võimaldab Klooga elanikel lii
kuda ühistranspordiga Tabasalu
suunas. Klooga alevikus puudus
siiani igasugune bussitranspordi
ühendus, kui koolibussid välja
arvata. Kohalikud ootasid asu
la keskel peatuvat bussi piki
silmi, sest on palju neid, kelle
jaoks liikumisraskuste tõttu jääb
rongijaam liialt kaugele, rääki
mata kiirusest ja mugavusest.
Maakonnaliini pikenduse teate
üle väljendas siirast heameelt
Rutt Meikar Lodijärve Pensio

näride Ühendusest: “Praegu kor
raldab vald eakatele kaks korda
kuus poeringi, mida väga aktiiv
selt kasutatakse. Kui veebruarist
saame sõita liinibussiga poodi
ka Treppojale, Laulasmaale,
Murastesse või Tabasallu, ole
me väga õnnelikud. Saame osta
sealt, kus kaubavalik suurem,
lisaks asub Laulasmaal apteek.”
Bussiliini pikendus loob veel
teisigi võimalusi, näiteks saab

“

Klooga elanikud
ootasid asula keskel
peatuvat bussi piki
silmi, sest on palju
neid, kelle jaoks
liikumisraskuste tõttu
jääb rongijaam liialt
kaugele.

minna Laulasmaale SPA-sse,
Keila-Joa parki või suviti randa.
Vallavalitsuses
ühistrans
pordiga tegeleva nõuniku Ago
Kokseri sõnul alustati juba
2017. aasta lõpus uute valla
siseste bussi
liinide planeerimi
sega, kuna puudusid ühendused
vastloodud valla keskuste vahel.
“Tänaseks on bussiliin 110 ja
peatselt liin 127 käigus nii, nagu
soovisime. Sellel aastal alusta
me Põhja-Eesti Ühistranspordi
keskusega läbirääkimisi, et viia
bussiliini 145 lõpp-peatus Pal
diski Ühisgümnaasiumi juurde,
kuna sellega käivad kooli ka õpi
lased,“ räägib ta plaanidest.

Koolibussid kui avalikud liinid
Koolibussiliine
teenindavad
ATKO Liinid OÜ, Hansabuss
AS ja MK Autobuss AS. Liinide
VV1, VV2, VV3, P4 ja P5 puhul
on tegemist avalike vallasises
te liinidega ja kõigil soovijatel
on õigus bussiga sõita samadel
tingimustel nagu teistel avali
kel liinidel. Kindlasti tasub üle
vaadata sõidugraafik, sest bussid
nendel liinidel liiguvad vastavalt
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õppetöö toimumisele ning kooli
vaheaegadel käigus ei ole. Kuid
võimalus vajadusel kaugematest
küladest näiteks Paldiski poo
le liikuda on olemas. Täpsemat
infot graafikute ja piletite kohta
leiab veebilehelt peatus.ee.
Ka bussiga sõites saab
soodustusi
Harjumaa avalikel liinidel saa
vad tasuta sõita noored kuni 19.
eluaastani (k.a) ja reisijad alates
63. eluaastast. Kui rongisõidu
soodustus 60% kehtib ainult
meie valla elanikele, siis bus
sisõidu soodustuse saamiseks
registreeritud elukoht oluline
ei ole. Tasuta teenuseks tuleb
bussi sisenedes sõit valideerida
Harjumaa rohelise isikustatud
kaardiga. Pensionitõend ei anna
automaatselt tasuta sõidu õigust.
Piletikandjana kehtivad ka mõ
nede koolide e-õpilaspiletid. Kui
sõitjal ei ole isikustatud ühis
kaarti, tuleb bussijuhilt küsida
0-eurone pilet. Sel juhul peab
sõitjal olema dokument, millega
tõendada isiku kuuluvust tasuta
sõitjate gruppi.

Liinil 136 on korrigeeritud sõiduplaani, et tagada ümberistumine
liinilt 146 (Maissoo ja Vihterpalu poolt sõites) liinile 136 Padise peatuses (et sõita Paldiskisse).
Liinile 145 lisanduvad väljumised, et vältida ületäituvust: praeguse
13 ringi asemel tuleb 22 ringi tööpäeval ning nädalavahetusel
6 ringi asemel 14 ringi.
Liinile 148 lisanduvad samuti väljumised: tööpäeval suureneb
ringide arv kahest kuueni ning nädalavahetusel on liin käigus
neli korda päevas.
Liinil 149 on 16:50 väljumine Tallinnast lühendatud Audeväljani.
Reis Audevälja – Keila väljumisega 18:25 asendab reisi 18:35
liinil 146 Harju-Risti – Tallinn.
Liinil 122 väljumised 15:15 Tallinnast ning 16:30 Vääna-Jõesuust
on asendatud liiniga 108 ning pikendatud Keila-Joani.
Liinile 122 Tallinn – Vääna-Jõesuu lisanduvad väljumised Tallinnast
14:25 ning Vääna-Jõesuust 15:20. Liin 122 hakkab käima ka
nädalavahetusel ning lisandub 5 ringi päevas.
Liine 127 ja 127A on pikendatud Kloogani. Kloogaranna rongijaama peatuse asemel on liini lõpp-peatus Klooga pood ning
algpeatuseks on Klooga aedlinna.
Liinil 146 on 13:40 väljumine Keilast nihutatud 10 minutit varasemaks ning pikendatud Harju-Ristini. Tagasi suunas väljub buss
Harju-Ristilt 14:20. 14:35 väljumine Keilast on pikendatud
Maissoost Nõvani kõikidel tööpäevadel ning 18:35 väljumine
Harju-Ristilt on asendatud reisiga 149 Audevälja – Keila 18:25.
NB! Muudetud on ka teiste liinide väljumis- ja sõiduaegu.
Lääne 1 vedaja ATKO Liinid OÜ kontaktandmed
(liinid 108, 109, 111, 111A, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 127A,
128, 129, 137 ja 146):
tel: 641 8218. e-post: grupp@atko.ee, koduleht: atko.ee
Lääne 2 vedaja SEBE AS kontaktandmed
(liinid 107, 119, 133, 136, 145, 148 ja 149):
tel: 602 2555, e-post: harjuinfo@sebe.ee, koduleht: www.sebe.ee

Kuidas on rakendunud elanikele
mõeldud rongisõidusoodustus?

8 Eelmise aasta 1. detsembrist rakendus Lääne-Harju valla ela

nikele Elroni rongides I–IV tsoonis vallapoolne sõidusoodustus
60%. Ajavahemikus 1.–31. detsembrini kasutasid elanikud soo
dustust üksikpiletit ostes 8350 korda. Kuukaardi lunastas soo
dustust kasutades 208 reisijat. Kokku tasus vald elanike sõitude
eest rongiettevõttele ca 17 000 eurot.
1. jaanuari seisuga oli Lääne-Harju vallas registreeritud
elanikke 12 650. 2019. aastal oli Lääne-Harju valla rändeiive
positiivne (+130): valda tuli
elama 772 ja kolis mujale 642
inimest. Rände siht- ja lähte
kohana olid peamised asulad
mõistetavalt Tallinn ja Keila.
Loomulik iive oli eelmisel aas
tal negatiivne, kuna sündis 113
last ja suri 178 vallaelanikku.
Kokku suurenes valla elanike
arv 65 inimese võrra.
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Paldiski kogukonna algatus “Meri vabaks”
Jaanus Saat, vallavanem

8 Lääne-Harju vallavanem ja

Ühistranspordi
väljakutsed ja
võimalused
Erki Ruben
abivallavanem

8 Paljud meist annavad iga aasta alguses uusaastalubadusi. Mina

lubasin kasutada senisest enam ühistransporti. Kui tööle jõudmi
seks piisab jalutuskäigust, siis muul ajal on võimalik lubadust ellu
viia. Ühistranspordil on peale liikumisvõimaluste tagamise oluli
ne roll ka transpordi keskkonnamõjude vähendamisel. Ühistrans
port on kõige säästlikum liikumisviis pikkadel vahemaadel, mille
läbimine jalgsi või rattaga ei ole otstarbekas.
Koolipõlves oli ühistransport ainus liikumisviis ning maksi
maalselt kahe ümberistumisega oli võimalik liikuda Lääne-Harju
vallast teekonda alustades Tallinnasse ilma eriliste tõrgeteta. Ka
täna ei ole olukord teistsugune, aga võiks olla. Suurim väljakutse
ning samas potentsiaal peitub tõsiasjas, et vallas toimib nii ron
gi- kui ka bussiliiklus. Väljakutse seisneb selles, et kaks erinevat
transpordiliiki konkureerivad omavahel, potentsiaal aga selles, et
nad saavad teineteist täiendada.
Lääne-Harju vallavalitsus on teinud Elronile ettepaneku muu
ta osa rongidest lühema sõiduajaga ekspressliinideks, mis võimal
daks Vasalemmast, Paldiskist ja
Kloogalt jõuda Tallinnasse mak
simaalselt 30 minutiga. Sünergia
bussiliiklusega tekib sellest, et
Lääne-Harju
vahepeatustest ekspressrongide
le reisijate ette
veoks saab käi
vallavalitsus on
ma panna bussiliinid. Lühemate
vahemaade puhul on võimalik
teinud Elronile
rongile jõuda ka kergliikluse või
malusi kasutades. Selline ajavõit
ettepaneku muuta
on kaalukas argument autoga
sõitmise asemel rongi kasuks ot
osa rongidest
sustamisel.
Riigi transpordi arengukava
lühema sõiduajaga
järgi arendatakse rongiliiklust
ekspressliinideks,
põhimõttel, et tagatakse teenus
olemasolevas teenindusareaalis
mis võimaldaks
juhul, kui sellega on võimalik
saavutada kiirem ühendusaeg kui
Vasalemmast,
maanteetranspordiga. Elroni esin
dajad ettepanekuga esialgu siiski
Paldiskist ja
ei nõustunud. Vaatamata Elroni
seisukohale on sarnast sünergiat
Kloogalt jõuda
bussi ja rongi vahel võimalik ära
kasutada juba täna. Kohtadest,
Tallinnasse 30
kuhu raudtee ei vii, on mõistlik
tuua bussiliinidega reisijad rongi
minutiga.
peatustesse, eelistatult linnadesse.
Idee on lihtne, kuid väljakutseks
on rongi- ja bussiliikluse ühtse strateegilise juhtimise puudumine
riigis. Omavalitsusena saame teha ettepanekuid.
Lääne-Harju vald on käivitanud valla siseliinid, mida peami
selt kasutavad õpilased, kuid mis on mõeldud kõikidele elanike
le. Informatsioon graafikute kohta on lihtsalt leitav infosüsteemis
www.peatus.ee. Liinid kannavad tähiseid VV1, VV2, VV3, P4
ja P5. Neist kahe viimase puhul katsetame nõudeliini toimivust.
Nõudeliini tellimiseks tuleb eelneval päeval esitada telefoni teel
tellimus ning järgmisel päeval sõidabki buss graafikujärgsel lii
nil kas või ühe inimese pärast. Vajalik telefoninumber on eelpool
viidatud internetileheküljel välja toodud. Nõudeliinid muutuvad
tulevikus kindlasti tavapärasemaks.
Transpordi kavandamine käib käsikäes maakasutuse planeeri
misega ja vastupidi. Seetõttu tuleb uute elamu- ja töökohti loovate
alade planeerimisel alati silmas pidada tulevasi liikumisvõimalusi.
Rida tänaseid ühistranspordiga seotud probleeme on põhjustatud
just sellest, et uued elamualad asuvad ühistranspordivõrgust kau
gel või ebaloogiliselt.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Tallinna linn
allkirjastasid 8. oktoobril 2019 liikuvuse koostöömemorandumi
eesmärgiga tihendada koostööd ning leppida kokku põhimõtetes,
millest lähtuda ühiskonna vajadustele vastava kvaliteetse ruumi
ja liikuvuse taristu kujundamisel Tallinna regioonis. Strateegiliste
eesmärkideni jõudmine vajab regiooni omavalitsuste head tahet
ja koostöövalmidust ühise, mugava ja mitmeviisilise liikuvuskor
ralduse saavutamiseks. Lääne-Harju vallavalitsusele on samuti
pakutud võimalust memorandumiga liituda, mida me kindlasti
kaalume.

“
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leidmine on vajalik ning tuleb
kaaluda erinevaid alternatiive.
Eesti Raudtee jaoks on antud
kohast tunneli rajamine kõige
kulukam kuna sellel alal on neli
raudtee rööpapaari. Paldiski Sa
damate AS-i esindajad ei olnud
vastu, et sinna tunnel rajada.
Tunnel viiks rajatavale kaile,
kuhu on planeeritud jalakäijate
promenaad.

Eesti Raudtee esindajate
ette
panek oli, et tunnel võiks
paikneda Pakri tänava lõpus,
mille rajamine oleks tunduvalt
soodsam.
Kohtumisel otsustati, et su
heldakse projekteerijaga, kes pa
kub välja kõige soodsama ning
kõiki osapooli rahuldava lahen
duse.

Volikogu võttis vastu uue
aasta eelarve ja liitis allasutusi

Lääne-Harju vallavolikogu
võttis möödunud aasta 17. det
sembril toimunud istungil vastu
uue aasta eelarve ning moodus
tas mitu valdkondlikku valla all
asutust.
8

Valla rahakott 2020. aastal
Volikogu võttis vastu nii 2019.
a kolmanda lisaeelarve kui
ka uue eelarve 2020. aastaks.
Lisaeelarvega täpsustati hange
te läbiviimisel ja toetusfondide
laekumistest tekkinud eelarve
muudatusi. Mitu 2019. aastaks
planeeritud ehitust lükkub käes
olevasse aastasse. Näiteks suu
natakse 2020. aastasse summasid
Laulasmaa ÜVK ja Laulasmaa
kooli juurdeehituseks, samuti
Padise reoveepuhastite rekonst
rueerimiseks.
2020. a eelarve põhitegevuse
tulud on kokku 20,1 miljonit eu
rot, millest maksutulu moodus
tab 63,3%, kaupade ja teenuste
müük 4,4% ja saadavad toetused
32,3%. Valla olulisima tuluallika
ehk üksikisiku tulumaksu lae
kumise kasvuks prognoositakse
3,2%.
Põhitegevuse
kuludeks
on tuleva aasta eelarves pla
neeritud 19,6 miljonit eurot.
Väljaminekutest üle 60% kulub
haridusele ning kolmandik on
ette nähtud kohalike teede kor
rashoiule ja inimeste vaba aja
veetmisega seotud teenustele.
Üldvalitsemiskulude
osakaal
jääb alla 10%.
Lähiaastate suurim inves
teering on Laulasmaa ÜVK
1,8 miljonit euroga. Kui Kesk
konnainvesteeringute
Kesku
sesest saab toetust, on plaanis
rekonstrueerida Padise ja Har
ju-Risti reoveepuhastid. 2020.
a. sügisel valmib Keila-Joal
uus nelja rühmaga lasteaed, mis
läheb maksma 300 000 eurot
ning ligilähedase summa eest
Paldiski keskväljak. Klooga
ranna rannaala korrastamiseks
näeb eelarve ette 212 000 eurot,
millest 75% moodustab Riigi
Tugiteenuste Keskuse toetus.
2020. aastal tagastab vald laene
ligi 650 tuhat eurot ja võtab lae
nu 6,7 miljonit eurot.
Vallavalitsuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis
Volikogu kiitis heaks vallava
litsuse struktuuri muudatuse,
millega nimetati osa ametnikke
nõunikeks. Nõunikena jätkavad
avaliku teenistuse seaduse alusel
töötavad ametnikud. Töölepin
guseaduse alusel töötavad amet
nikud jätkavad spetsialisti või
peaspetsialistina. Valla kodule
hel on kontaktide all kirjas täp
sem valdkond, mis küsimustes

Foto: Marje Suharov

juhtkiri

abivallavanem koos volikogu
keskkonnakomisjoni
esimehe
Nikolai Pitšugoviga kohtusid
10. detsembril seoses kogukon
na pöördumisega „Meri vabaks“
Eesti Raudtee ja Paldiski Sada
mate AS-i esindajatega. Kohtu
mise ajendiks olnud kogukonna

pöördumises soovitakse, et Pal
diski Sadamate AS ei sulgeks
juurdepääsu merele Paldiski
raudteejaama juurest.
2012. aastal kehtestas toona
ne Paldiski linnavolikogu Jaa
ma tn 2 detailplaneeringu, mille
kohaselt rajatakse sinna laevade
jaoks kai.
Kohtumisel osalenud osa
pooled tõdesid, et lahenduse

Piirkonna juht Leemet Vaikmaa tutvustab volikogule loodava sihtasutuse Padise Klooster ülesandeid.

“

2020. a eelarve
põhitegevuse tulud
on kokku 20,1
miljonit eurot, millest
maksutulu moodustab
63,3%, kaupade ja
teenuste müük 4,4%
ja saadavad toetused
32,3%.

saab ametniku poole pöörduda.
Arendusosakond saab juurde
veel ühe arendusnõuniku ja ra
handusosakond raamatupidaja
töökoha. Ehitus- ja haldusvald
kond liidetakse üheks osakon
naks ning keskkonnavaldkonna
ja planeeringutega tegelevad
ametnikud moodustavad eraldi
osakonna. Koondatakse kesk
konnaspetsialisti,
järeleval
vespetsialisti ja maakorraldaja
koht. Haridus-, kultuuri- ja noor
sootöö osakond saab osakonna
juhataja ametikoha.
Sihtasutus Padise Klooster
Järgmisel aastal avatava Padise
kloostrikompleksi haldamiseks
moodustati sihtasutus Padise
Klooster. 2020. aasta eelarvest
eraldatakse SA tegevuse toeta
miseks 105 000 eurot, mis on
vajalik töötajale töötasu maks
miseks ja külastuskeskusesse
mööbli soetamiseks. Vastavalt
SA põhikirjale moodustatakse

asutuse juurde viieliikmeline
nõukogu ja üheliikmeline juha
tus.
Lääne-Harju Kultuurikeskus
Volikogu nõusolekul liidetakse
Padise Rahvamaja ning Klooga
Kultuuri- ja Noortekeskus üheks
allasutuseks, mis kannab edas
pidi nime Lääne-Harju Kultuu
rikeskus. See hakkab haldama
Padise rahvamaja, Vasalemma
seltsimaja ning Klooga kogu
konnamaja tegevusi. Kultuu
rikeskuses asub peale juhataja
tööle kolm harumajade töötajat.
Kultuurikeskus
koordineerib
ülevallalisi kultuurisündmusi ja
eri eagruppide huvitegevusi.
Lääne-Harju Huvikeskus
Volikogu nimetas Paldiski Hu
vikeskuse ümber Lääne-Harju
Huvikeskuseks.
Huvikeskus
korraldab ja arendab vallas noor
sootööd. Huvikeskuse alla kuu
luvad veel Padise, Vasalemma,
Klooga, Ämari ja Rummu noor
tetoad ning Ämari tugikeskuse
hoones asuv spordisaal.
Lääne-Harju Spordikeskus
2020. aastal jätkab senine Pal
diski Spordikeskus tööd LääneHarju Spordikeskusena, mille
haldusesse jäävad Paldiski ja
Rummu spordihoone ning kõik
vallale kuuluvad spordirajatised.
Koolieelse eralasteasutuse
ja lapsehoiuteenuse
toetamise kord
Vallavolikogu kehtestas kooli
eelse eralasteasutuse ja lapse
hoiuteenuse toetamise korra.
Vallas on kümme lasteaeda.
Mõnes piirkonnas napib las
teaiakohti. Suurim on puudus

sõimekohtade järele. Täna on
järjekorras 17 last, kes käivad
eralasteaias Laulasmaal. Vald
on kohustatud kõikidele las
tele alates 1,5 eluaastast taga
ma lasteiakoha, kuid seda alati
soovitud lasteaias ei ole. Seega
kompenseeritakse eralasteaias
käivate laste vanematele koha
tasu osaliselt. Volikogu määras
lasteaiakoha kompensatsiooni
suuruseks 310 eurot kuus. Kui
soovitud lasteaias koht vabaneb,
lõpetatakse
kompensatsiooni
maksmine vanemale.
Laulasmaa Kooli hoolekogu
kasvas suuremaks
Teatavasti kuuluvad Laulasmaa
Kooli koosseisu kolm koolimaja
ja lasteaeda. Siiani oli kehtinud
korra alusel igas majas oma hoo
lekogu ja lisaks üldhoolekogu.
Laulasmaa Kooli üldhoolekogu
ettepanekul otsustas volikogu
moodustada Laulasmaa ühend
kooli hoolekogu järgmises koos
seisus: Laulasmaa koolimaja
ja lasteaed 6-7 liiget, Lehola
koolimaja ja lasteaed 4-5 liiget
ja Klooga koolimaja ja lasteaed
4-5 liiget.
Laulasmaa Kool on
juurdeehituse ootel
Laulasmaa Kooli juurdeehituse
hankel osales 14 pakkujat, kel
lest edukaks tunnistati 2 620 855
eurose pakkumuse teinud Even
tus Ehitus OÜ. Lääne-Harju val
lavalitsus sõlmis 23. detsemb
ril ettevõttega töövõtulepingu.
Koolimaja juurdeehituse ja
spordihoone ehituseks vajalikke
pinnase- ja muid eeltöid hakkab
ehitaja tegema jaanuaris. Tööde
üleandmise lepingujärgne täht
aeg on 2021. aasta jaanuaris.
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Kogukonnakomisjoni
õpipoisi-aasta oli
innustav
Andrus Saliste ja Küllike Zukker
kogukonnakomisjoni liikmed

Foto: Tõnu Tunnel

8 Uue kümnendi hakul on paslik läinud aastale tagasi vaadata,

Keskuse maja arhitektuuri omapäraks on voolavad ja avatud ruumid.

Hea õhustikuga kodune Arvo
Pärdi Keskus võõrustab tuhandeid
Arvo Pärdi Keskus, mis on külastajaid rõõmustanud veidi üle aasta, pälvis
möödunud aasta lõpus Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta arhitektuurivaldkonna
peapreemia. Lehetoimetuse küsimustele keskuse käekäigust ja populaarsusest
vastas Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.
Mitu inimesi külastas eelmisel
aastal teie keskust?
Keskusesse jõudis möödunud
aastal üle 40 000 inimese. Nende
seas on piletiga üksik- ja grupi
külastajad, haridusprogrammide
õpilased ja täiskasvanud, kont
sertide külastajad ning keskuse
ruume kasutanud organisatsioo
nid ja ettevõtted. Külastajate arv
on olnud ligi kaks korda suurem,
kui me enne avamist arvasime ja
unistasime. Mis teeb aga eriliselt
rõõmsaks, on see, et oli mitmeid
inimesi, kes käisid keskuses kor
duvalt. Edaspidi ongi oluline,
et keskuse sisu ja siin toimuv
annaks inimestele põhjust taas
meie juurde jõuda.
Kui palju toimus suuri üritusi?
Keskuse ruumide väljarentimine
on tõepoolest üks hoone tegevu
si. Iga sündmuse puhul oleme
hinnanud selle sobivust meie ma
jaga ning võtnud vastu vaid sel
lised üritusi, mis sobivad kokku
keskuse olemuse ja teemadega.
Eelistatud on muusika-, haridusja looduseteemalised sündmu
sed, lisaks on majas toimunud ka
asutuste inspiratsioonipäevad,
koolitused ja seminarid. Sageli
on korraldajad soovinud ka kes
kusepoolset abi oma programmi
koostamisel. Peame oluliseks, et
keskuse ruumide rentijad saak
sid oma programmi kõrval alati
teadmisi ka Arvo Pärdist ning
keskuse sisust ja eesmärkidest.
Koostöös Vabariigi Presi
dendi Kantselei ja välisministee
riumiga aitasime ette valmistada
ja läbi viia Taani kuninganna

“

Keskuse audiogiidi
abil on võimalik
kuulata suurt osa
Arvo Pärdi teostest,
teoloogiahuvilisi
ootab Eestis
küllaltki
ainulaadne õigeusu
kirjasõna kogu.

Margrethe II ja Läti presidendi
Raimonds Vējonise vastuvõtu
ning Kanada kindralkuberner Ju
lie Payette’i auks toimunud kont
serdi. Suurematest sündmustest
on siin veel toimunud Presidendi
riiklike teenetemärkide üleand
mine, Harjumaa Omavalitsuste
Liidu ja Lääne-Harju vallavalit
suse EV101 pidulikud üritused,
Balti- ja Põhjamaade parlamen
tide esimeeste ümarlaud, Rohe
valla
inspiratsiooniseminar,
Autismifondi asutamine, semi
nar ja kontsert ingerisoomlaste
evakuatsiooni 75 aasta puhul ja
palju muud.

Mida külastajad soovivad?
Huvi keskuse ekskursioonide
vastu on olnud alates avamisest
väga elav ja soove tuleb üle Ees
ti, millest on ainult hea meel.
Siiani oleme leidnud kõigile so
biva aja, isegi, kui see ei juhtu
alati ehk nii kiiresti, kui soovi
takse. Seepärast soovitame kü
laskäiku Arvo Pärdi Keskusesse
pigem pikemalt ette planeerida,
sest ekskursioonide ajad täi
tuvad kiiresti. Ja võtke aega!
Ühest tunnist jääb kindlasti vä
heks, keskuse sisu avaneb ae
gamööda. Ekskursiooni käigus
saame ainult põgusalt puuduta
da Arvo Pärdi loomingut ja selle
allikaid.
Kellel on aga sügavam huvi,
on võimalik keskuse audiogii
di abil kuulata suurt osa Arvo
Pärdi teostest, teoloogiahuvilisi
ootab Eestis küllaltki ainulaadne
õigeusu kirjasõna kogu. Mitmeid
kiidusõnu on saanud meie filmi
toas jooksev lühidokumentaal
film “Muusikajanu” Arvo Pärdi
loomingulisest
kujunemisest,
mille on koostöös keskuse mees
konnaga ning meie arhiivimater
jali põhjal loonud Jaan Tootsen
ja Jaak Kilmi. Seda vaatavad hu
viga nii professionaalsed muusi
kud kui lapsed ja noored.
Kas keskuse algne mõte
on külastajate tulva all
kannatanud?
Oleme Arvo Pärdi loomingulise
pärandi ja sellega seotud mõt
temaailma hoidjad ning tutvus
tajad. Arhiivi korrastamine ja
täiendamine on pärast avamist

jätkunud üsna samamoodi kui
varasemalt. Samal ajal on tänu
uuele majale ning rohketele kü
lastajatele oluliselt avardunud
meie võimalused ja ka võime
kus tutvustada Pärdi loomingut
ja selle konteksti. Külastajate
huvi meie programmi ja kesku
se vastu toetab omakorda arhiivi
arengut. Loomulikult peame kõi
kide sündmuste kavandamisel
arvestama meie maja eripäraga
– tegemist on voolava ja avatud
ruumiga – oleme püüdnud leida
tasakaalu, et positiivse kogemu
se saaks nii grupiga ringkäigul
viibiv kui ka näiteks samal ajal
raamatukogus lugev inimene.
Tasakaalupunkti otsimine ak
tiivsemate ja rohkem sissepoole
suunatud, suuremat süvenemist
vajavate tegevuste vahel jätkub.

kuid kindlasti sättida plaane ka tulevikuks. Esimene aasta Lää
ne-Harju vallavalitsuse ametliku komisjonina oli sisseelamise ja
õppimise aeg, kuid mitte ainult. Kas suutsime täita endale võetud
ja pandud ootusi?
Kogukonnakomisjoni kandvaks ideeks on ühendada valla eri
piirkonnad, meil on liikmeid nii endisest Keila, Padise ja Vasa
lemma vallast kui ka Paldiski linnast. Seetõttu oli ka töötemaatika
kõikehõlmav. Olgu selleks siis Ohtu metsaraie, Paldiski sadama
piirkonna arengud või mõne kitsama valdkonna arengule kaasa
aitamine. Komisjoni käest käis läbi neli määruse eelnõud, millele
tehti põhjalikke täiendusettepanekuid. Algatati mitmeid töörühmi,
millest ehk kõige kaugemale on jõudnud jäätmetemaatika ja ro
hevalla töörühmad. Teadupärast on kogu Eestil ja ka meil üksik
isikutena oluline tarbida targemalt, sh püüda vähendada jäätmete
teket neid sorteerides. Et see plaan realiseeruks, leidsime komis
jonis, et see on üks neid teemasid, millega süvitsi minna. Kaardis
tatud said murekohad ning elanike jaoks on märgatavaid muutusi
oodata just alanud 2020. aastal.
Meedia tähelepanu said läinud aastal enim rohevalla töögrupi
tegemised. Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuses toimunud rohevalla
inspiratsiooniseminar tõi meile külla ka Eesti Vabariigi presiden
di. Rohelise vallaga seotust on juttu vaat et igas valla lehenumb
ris. Peamised märksõnad, mida välja tuua, on loodusväärtuste
kasutamine läbimõeldult, transpordilahenduste arendamine meie
elanike huve arvestades, kuid ka targalt ja kulutusi optimeerides.
Peame silmas kolme sektori – elanikkond, ettevõtjad ja omavalit
sus – sujuvat ja pika vaatega koostööd, katsume leida nutikaid ja
aegasäästvaid lahendusi. Mõtleme piirkonnapõhistele teenustele,
et olla inimese jaoks olemas. Hariduses püüdleme argiste vajadus
te ja õppekavade kooskõla poole, oleme valmis nii uuteks aren
guteks kui ootamatusteks. Kõiki neid mõtteid kavatseme arutada
oma kogukondades, kaasata ettevõtjaid ning omavalitsussektori
inimesi.
Kuidas edasi? Uueks väljakutseks on kindlasti meie külade,
alevike ja linnakogukonna võimestamine. Meil on 54 asustus
üksust, kuid vaid vähestel on loodud päris oma organisatsioon –
külaselts või huviühendus, veel vähem on küladel tulevikku vaa
tavaid arenguplaane. Leian, et omavalitsuse arengukava on seda
tugevam ja kvaliteetsem, mida rohkem on kaasatud nii külad, ale
vikud kui linn. Selleks on vaja aga meie kõigi panust. Kui soovid
kaasa rääkida, tasub piiluda valla kodulehel Kogukonna rubriiki,
sirvida komisjoni protokolle, leida komisjoniliikmete seast üles
omakandi inimene ning võtta temaga kontakti. „Iga okas loeb“ –
kui kasutada Kaitseliidu retoorikat. Meie tulevik on just täpselt nii
hea, kui palju me sellesse ise panustada jaksame.
Tahan väljendada siirast tänu komisjonis ja töögruppides kaa
sa panustanud inimestele. Vabast tahtest ja meie koduvalla pare
ma homse nimel tehtav töö on hindamatu väärtusega. Isegi kui
argipäev peale tikub, tasub leida aega, et märgata oma lähedasi,
naabreid ning küla heaks panustavaid üleaedseid, öelda aitäh ka
vähese eest. Kindlasti tunnustada ka ennast ning julgustada end
seadma sihte eesolevaks aastaks: ikka üks omale, üks külale ja üks
ühiskonnale – väikestest sammudest saab kokku vägev teekond.

Mis on inimestele auhinnatud
maja juures meeldinud?
Kui rääkida keskuse hoonest,
siis paljud külastajad on toonud
esile maja koduse õhkkonna. Sa
nagu polekski avalikus kohas,
vaid väga lähedase inimese juu
res külas. Inimesed ütlevad, et
siin on lihtsalt väga hea olla ning
maja ning kogu õhustik tekita
vad inspiratsiooni.
Meeldinud on ka teekond
keskusesse läbi metsa, mis an
nab võimaluse oma tempot aeg
lustada ja end teistsugusele lai
nele häälestada. Tihtipeale just
lapsed ja noored imestavad maj
ja saabudes, kui vaikne siin on
– ideaalne paik endasse vaatami
seks, rahulikuks kulgemiseks ja
mõtisklemiseks.
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Vanad pildid
otsivad abi
Vahur Puik
fotopärandientusiast
MTÜ Eesti Fotopärand

8 Sel aastal avaldab Lääne-Har

ju valla ajaleht igas numbris val
last huvitavaid ajaloolisi pilte.
Tutvustame ka toredat interak
tiivset avalikku võimalust Aja
paik.ee, mis ühtaegu nii koon
dab vanu fotosid kui ka kaasab
huvilisi neid uurima ja infoga
täiendama.
Ajaloolised pildid kui
piisk ookeanis
Kui iga päev sünnib maailmas
miljardeid uusi fotosid (viima
sed 5 aastat on aastas pildistatud
üle triljoni pildi), siis minevikku
enam pildistada ei saa. Möödu
nud aegadest on need pildid, mis

“

Eesti muuseumide ja
arhiivide fotokogudes
on kokku ehk paar
miljonit fotot, millest
suur osa ootab alles
digiteerimist.

on, ja juurde neid ei teki. Eesti
muuseumide ja arhiivide foto
kogudes on kokku ehk paar mil
jonit fotot – suurtes kogudes on
mõnisada tuhat ühikut, väikestes
ja keskmistes paarist tuhandest
mõnekümne tuhande ühikuni.
Lakkamatult paisuva digitaalse
pildimaterjali ookeanis on aja
looline fotopärand vaid piisk, ent
fotokoguhoidjate vaatenurgast
on need siiski ühed arvukamad
kollektsioonid, millest suur osa
ootab alles digiteerimist.
Lisaks avalikele kogudele
on pilte ju ka erakogudes – need
ringlevad ostumüügikeskkonda
des kui hinnatud kaup kollekt
sionääride hulgas ja tekitavad
diskussioone ja nostalgiapu
hanguid Facebooki-gruppides.
Loomulikult on palju fotoma
terjali endiselt ka pööningutel
ja sahtlites klaasnegatiivide ja

kalkapaberis filmirullidena, al
bumites ja Salvo slaidikarpides.
Juba digiteeritud avalike fotoko
gude pildimaterjal on kättesaa
dav muuseumide veebiväravas
Muis.ee, rahvusarhiivi fotode in
fosüsteemis Fotis jt repositooriu
mides. Kui tahame sealt pilte lei
da, siis sõltume seni pea üksnes
tekstist ehk sellest, mismoodi
pilt kirjeldatud on. Kirjeldused
aga ei ole kunagi ammendavad,
enamasti on need pildi tegemise
või kogusse jõudmise ajast pärit
infoga. Ei ole ka harvad juhused,
kui kirjeldus on vigane või täitsa
vale.
Igaüks saab käe külge panna
Mugavam oleks, kui mingi koha
pilte otsides võiksime lihtsalt
võtta lahti kaardi, suurendada
meid huvitava koha välja ja vaa
data, milliseid pilte sellest on.
Asja juures on üks “aga” – kust
peaksid vanad digiteeritud fotod
saama külge täpsed geograafili
sed koordinaadid, mis neid kaar
dil näidata laseks. Ainumõeldav
lahendus on talgutöö ehk ühis
loome korras. Igaüks, kes tunneb
ära mõnel vanal fotol kujutatud
koha, saab aidata selle kaardil
märkida õigesse kohta – sinna,
kus pilti tehes seisis fotograaf,
märkides lisaks ka pildistamise
suuna. Need andmed on lõpli
kud ja ei sõltu enam sellest, kui
hooned vahetavad funktsioone
või aadresse (nagu hiljuti seoses
haldusreformiga või möödunud
sajandil korduvalt eri võimude ja
okupatsioonide tõttu). Just selli
se võimaluse pakkumiseks saigi
üheksa aastat tagasi ellu kutsu
tud veebiplatvorm Ajapaik.ee.
Ajapaiga eesmärk ja põhimõ
te on, et kõik saavad aidata vanu
pilte oma teadmistega täiendada.
Ajapaiga kaks keskset ülesannet
on piltide asukoha märgendami
ne ning vanade fotode kõrvale
tänapäevaste ülepildistuste lisa
mine, nii et tekib kõigile tuttav
enne-ja-nüüd pildipaar. Selliste
nn refotode tegemiseks on Aja
paigal oma mobiilirakendus (seni
üksnes Androidile), mis teeb üle
pildistamise eriti lihtsaks, sest
näitab kasutajale lähimaid vanu
pilte ning pildistamisrežiimis
asetab ajaloolise kaadri poollä
bipaistvalt kaameravaate peale

On haruldane, et
pilt on nii täpselt
dateeritud, aga
hetkel ei ole
ühegi pildil oleva
sõjaväelase nime
teada… (Haapsalu ja Läänemaa
Muuseumid SA
HM F 1676:15 Ff,
ajapaik.ee/photo/81052/)

Eestiga seotud pilte on ka väljaspool Eestit
– pilt Padise kloostrist Rootsi muinsuskaitse
ameti kogust, mis Ajapaika on jõudnud
hoopis Vikipeedia pildipanga Wikimedia
Commonsi kaudu. Mida rohkem vanu pilte
jõuab digikujule ja analüüsitavaks, seda
tõenäolisem on, et võib õnnestuda tuvastada
veel ka inimesi vanadel fotodel. (Rootsi Muinsuskaitseamet, ajapaik.ee/photo/184108/)

Sama pilt nagu
sellel Vasalemmast Väike-Maarjasse saadetud
postkaardil on
veel ühes Maanteemuuseumis
albumis, aga ka
Harjumaa muuseumis. Kaardi
tagaküljel on pikk
sõnum, mille
transkribeerimisel saab igaüks
kaasa lüüa. (Rahvusraamatukogu
nlib-digar:70567,
ajapaik.ee/photo/28903/)

On küll teada, et
pildil on Vasalemma apteek,
aga kes võiks olla
pildil olev naisterahvas? (Harjumaa Muuseum
HMK _ F 3368,
ajapaik.ee/photo/116991/)

Pakri tuletorni pilte otsides ei pruugi selle
peale tulla, et otsingusse võiks hoopis kirjutada “Pakerorti tulitorn”. (Rahvusraamatukogu
Digar:70492, ajapaik.ee/photo/39690/)

– nii on väga mugav vana vaade
tänapäevaga kohakuti asetada.
Möödunud aastal lisasime
Ajapaika ka inimeste tähistamise
võimaluse, nüüd on iga näo juur
de võimalik märkida pildil oleva
inimese nimi. Platvorm otsib ise
piltidelt nägusid ning kasutajate
ülesandeks jääb need isikute ni
medega siduda. Kasutaja saab ka
ise näo ümber kasti tõmmata.
Vanadel piltidel on palju infot
Ka kõikvõimalik muu info, nii
teadmised-mälestused kui ka
lihtsalt muljed-mõtted pildi koh

ta on oodatud pildi kommentaari
desse. Aga kaardile märkimisest
keerulisemgi on piltide dateerin
guid täpsustada, sest need on sa
geli väga umbmäärased. Dateeri
da saab väga erinevate teadmiste
toel – keegi oskab hinnata riideid
inimeste seljas, keegi teine teab
hoonete ümberehitamise lugu
vms, ühte- ja teistpidi (pärast või
enne mingit kindlat kuupäeva)
avatud dateeringute abil selgub
kitsam ajavahemik jne. Ajapai
gas saab omavahel siduda ka
sama foto eri eksemplare – ühes
kogus võib olla negatiiv, teises

samast pildist trükitud postkaart,
ühe eksemplari juures on üks
info, teise juures teine, aga prae
gu neid seoseid mujal välja too
dud ei ole. Värskeima täienduse
na saab Ajapaigas aidata ümber
kirjutada ehk transkribeerida
vanade postkaartide tagakülgede
sõnumeid.
Ajapaik ootab pildilisa
Ajapaik ei piirdu aga üksnes pil
dimaterjaliga Eestist ja avalikest
muuseumidest-arhiividest. Kui
vaadata Ajapaiga kaarti (ajapaik.
ee/map), siis näeme, et kuigi mõ

ningates kohtades on piltide tihe
dus väga suur, on palju katmata
kohti. Muidugi on Ajapaigaski
veel palju pilte, mis on kaardis
tamata, aga selge, et kogudes on
valgeid laike, seepärast on väga
oodatud ka pildid erakogudest.
Möödunud sügisel alustasime
näiteks koostööd Taebla raama
tukoguga, kes on aidanud kokku
koguda ja digiteerida oma paik
konna pilte ning need Ajapaika
lisanud. Seda võib aga teha iga
üks. Kõik on oodatud Ajapaika
täiendama oma isikliku pildima
terjali ja teadmistega!

Piia Kärssin
Lääne-Harju Koostöökogu
projektijuht

8 Veebruaris käivitub LEA

DER-meetme toel kaheaastane
piirkonna ajalugu käsitlev pro
jekt „Ajalugu koduaknast. Har
ju-Madise ja Risti kihelkonna
ajalootalgud.“
Ajalooprojekti
ellukutsujaks on MTÜ Äigarid.
Projekt aitab elavdada huvi
kodukoha ajaloo vastu ja soo
dustab koduloo põhjalikumat
uurimist. Erinevates õpitubades
ja meistriklassides (kokku 8)
saavad osalejad teadmisi isiku
arhiivide, arheoloogia, suulise
pärimuse kogumise, perekon
naloo ning arhiivimaterjalide
lugemise ja analüüsimise kohta.
Projekti käigus korrastatakse
piirkonna tuntud koduloo-uurija
Heino Ridbecki isikuarhiiv. Sa
muti valmib ülevaade olemas
4

olevatest Harju-Madise ja Risti
kihelkonna ala puudutavatest ar
hiivimaterjalidest ja käsitlustest,
et kergendada koduloo-uurijate
orienteerumist erinevates mater
jalides.
Projekti on kaasatud ajaloo
lane, kelle isikliku uurimistöö
tulemusel valmib teaduslik artik
kel seni uurimata allikate baasil,

“

Projekt aitab
elavdada huvi
kodukoha ajaloo
vastu ja soodustab
koduloo põhjalikumat
uurimist.

mis asuvad Rootsi Riigiarhiivis
ja käsitlevad Padise kroonumõi
sa aega. Samuti näeb ilmavalgust
trükis, mis on abivahendiks ko
duloohuvilisele ning tutvustab
projekti käigus ilmsiks tulnud
põnevaid ajaloolisi seiku ja fakte.
Esimene üritus toimub 22.
veebruaril kl 12.00 vastreno
veeritud valitsejamajas Padisel.
Avaseminaril tutvustatakse lä
hemalt projekti sisu, ettekanded
on ajaloolaselt Aivar Põldveelt
ja arheoloog Villu Kadakalt ning
oma koduloo uurimise kogemu
sest räägivad koduloolased Evi
Juhkam, Toivo Kalve ja Krista
Kohtla. Info ja registreerimine
piia@hotmail.com, tel 56 486
870. Jooksev info ürituste kohta
Facebooki lehel Äigarid.
Projekti
kaasrahastatakse
Euroopa Maaelu Arengu Põllu
majandusfondi LEADER-meet
mest.

Foto: Erakogu

Tulge Padise kandi ajalugu uurima!

Kartulivõtutalgud.
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Innovaatiline arvutiõpetaja lennutab droone

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 Infotehnoloogia (IT) maail

Võrreldes tema
kooliajaga ei pea
arvutitunnis rääkima
ainult arvutitest,
vaid on võimalik
teemat siduda teiste
õppeainetega.

Petri harrastuseks on jalgrattasport. 2014. aastal
Otepää rattamaratonil.

sid. ”Näiteks saab printeriga teha
selliseid varuosi, mida enam
saada ei ole. Kui vana külmkapi
sang läheb katki, saab selle uues
ti modelleerida ja välja printida,“
tutvustab Petri 3D printeri võlu
sid.
Vabad suved ja sport
Petri arvates teeb õpetajaame
ti mõnusaks see, et suved on
vabad, saab tegeleda spordi ja
muude harrastustega. „Lapse
na olin palju haige ja puudusin
koolist,“ räägib Petri, et spor
di juurde jõudis ta tänu arstide
soovitusele. Sportimine algas
rulluisutamisest. „Peamiselt rul
lisime sõpradega, kuid osalesin
ka võistlustel,“ selgitab ta.
Mitmed Petri spordihobid
said alguse tegevustest koos
sõpradega, nii harrastati koos
Paldiski kooli praeguse keemia
õpetaja Kert Martmaga jalgrat
tasporti. „Ostsime koos rattad ja
tegime seda ala pikalt,“ räägib
rattaspordi fänn, kes on võis
telnud ka Tallinna Lennujaama
spordiklubi koosseisus. „Nüüd

osalen vahel mõnel võistlusel
rohkem melu pärast. Füüsiliselt
ma tulemust enam teha ei jaksa,“
räägib Petri ja lisab, et nüüd on
ta abiks noortele sportlastele.
Juba veebruari koolivaheajal
läheb ta lõunalaagrisse Hispaa
niasse. Enne siinse hooaja algust
kogutakse soojas kliimas rattaki
lomeetreid, et esimestel võistlus
tel vormis olla.
Spordilaagrisse
võetakse
appi täiskasvanud, kes vastu
tavad laste söögi eest. „15-18
aastastele meeldib väga köögis
olla, aga neid peab juhendama.
Sportlase korrapärane tervislik
toitumine on laagris väga oluli
ne. Tarbida tuleb piisavalt süsi
vesikuid, mis on füüsilise aktiiv
suse ajal peamine energiaallikas.
Parim selleks on pasta ja näiteks
tatar. Kompleksseid süsivesi
kuid saame läätsedest. Lisaks
liharoad, mis on küllastumata
rasvade allikaks,“ tutvustab Petri
laagrilaste söögisedelit ning ar
vab, et õnneks on enegriajookide
kõrgaeg möödas ja vaadatakse
rohkem ökomaailma poole.

Filmipisik ja droonid
Petri huvi filmimise vastu on al
guse saanud fotograafiast, sellele
järgnes filmimise võimekusega
kaamera ja hiljem juba drooni
ost. Filmipisikuga on ta nakata
nud ka kooliõpilasi. Nii on sügi
sest Paldiski ja Laulasmaa kooli
lastel võimalus õppida filmimist
väga mitmekülgse ja professio
naalse tehnikaga. Tänu multi
meediaklassi Klass+ projektile,
millele Petri koostöös Laulas
maa kooli ja vallaga Innovest
rahastuse sai, soetati arvuteid,
tarkvara, mikrofone ja kaame
raid. Lisaks veel mitu drooni,
mida nüüd kooli ümbruses len
nutatakse.
Paldiski kool on Ämari len
nuvälja tõttu lennukeelualas ja
seega igal ajal ei saa droonide
ga õhku tõusta, selleks on vaja
Lennuametist luba. Droonide
lennutamisel valitsevad ka ohud.
Ärevad on olnud Petri sõnul juh
tumid, kus metalli on ümbruses
palju ja drooni kompassid lä
hevad sassi. Droon hakkab siis
otsejoones algpunkti lendama,
lisaks tuleb lennuaparaati hoo
lega jälgida ja täpseid kõrgusi
seadistada.
Alates sügisest on Paldiski
põhikoolis ja ühisgümnaasiu
mis multimeediaõpe. „Tehnika
on valmis, tutvume seadmete
ga ning õpime teooriat,“ räägib
Petri ja lisab, et ringijuhendaja
põhiülesanne on anda algtead
misi. Paldiski koolis kasutavad
õpilased filmimisvahendeid ka
teistes õppeainetes, näiteks ette
võtlusprogrammis. Erinevatest
ettevõtetest tehakse firmasid tut
vustavaid klippe. Eelmisel aastal
valmistasid õpilased üle kümne
video.
Produktsiooniettevõte
Filmihobist on alguse saanud ka
äriline ettevõtmine, milles Petri
keskendub pildistamise, podcas
tide ja lühiklippide tegemisele.
„Töötan arvuti taga suure osa
päevast. Kui kooliga seotud asju
ei tee, siis monteerin stuudios vi
deosid. Kuna filmimiseks vajalik
on juba paljudele taskukohane
ja produktsioonifirmasid palju,
peab üllatama monteerimisos
kuse ja efektidega,“ räägib Petri
tihedast konkurentsist.
Petri kirjeldab, et teinekord
näeb alles monteerides huvita
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vaid kaadreid, mida filmides ei
osanud märgata. Ta meenutab
viimast pulmavideot, kus droo
niga filmides lendas kurgede
parv otse kaamera alt läbi.
Ettevõtte kaudu saab ta õpi
lastele pakkuda erinevaid prak
tikavõimalusi, mis õpetab filmi
tegemist ning kinnistab õpitud

teadmisi. Nii osalesid tublimad
õpilased investeerimisfestivalil,
kus nad olid meediatiimis. „Seal
pidid nad laval toimunut lindis
tama, jälgima, et mikrofonid
ning valgus oleks paigas. Kolm
päeva said nad oma teadmisi
kinnistada,“ teeb Petri ülevaate
filmi- ja meediahuviliste laste
õpetamisest.

“

Meie ja nutimaailm
Petri leiab, et nutivahenditega
askeldamist on liiga palju: „Olen
oma telefonis äppide märguan
ded maha võtnud, et ei tekiks
liigset ajakulu nende vaatami
sega.“ Samuti näeb ta problee
mi selles, et tänapäeva lastel ei
ole igav: „Igavusega võetakse
meelelahutus telefonis lahti, aga
võiks lasta igavusel tekkida ja
olla. Sellest saavad alguse huvi
tavad mõtted ja ideed. Just sellist
tunnet peaks lapsevanemad lask
ma lastes tekkida”.

Petri töötab arvuti
taga suure osa
päevast. Kui kooliga
seotud asju ei tee,
siis monteerib ta
stuudios videosid.

Paldiski õpilased
võitsid võrkpallis karika
Janika Loos, kehalise kasvatuse õpetaja

8 Harjumaa Spordiliit korraldab Harjumaa koolidele igal aastal

võistlusi kaheksal alal: teatesuusatamine, võrkpall, murdmaatea
tejooks, jalgpall, korvpall, rahvastepall, kergejõustik ja ujumine.
Aasta lõpus autasustatakse iga ala võitjat ning selgitatakse välja
koondvõitja nii põhikoolide kui ka gümnaasiumide arvestustes.
Paldiski Põhikool ja Ühisgümnaasium on juba aastaid pea
kõikidest aladest osa võtnud, vaid teatesuusatamises pole me
osalenud, sest lund treenimiseks Paldiskis enamasti pole. Ka
heksast alast koosneva kompleksvõistluse ühe karika võitis Pal
diski Põhikool võrkpallis. Parima Põhikooli karika saime esma
kordselt.

Foto: Janika Loos

“

Esimene droonide lennupäev Paldiski kooli õpilastega.

Foto: Imre Avaste

Paldiskisse arvutiõpetajaks
Petri ise käis koolis vahetult oma
kodu kõrval Tallinna 49. Kesk
koolis, mis nüüd kannab Arte
Gümnaasiumi nime. „Aknast
nägin, kui õpetaja tuli klassi, siis
läksin kooli. Olin sekundi pealt
teekonna välja arvestanud,“
meenutab Petri lühikest kooli
teed.
Juba gümnaasiumis süvenes
Petri reaalainetesse. Pärast lõ
petamist läks ta koos pinginaab
riga õppima EBS-i (Estonian
Business School) IT juhtimist.
Et tasuda kõrget õppemaksu,
asus ta oma esimesele tööle ar
vutifirmas. „Aastase õpingu jä
rel EBS-is õnnestus mul saada
tasuta õppele IT Kolledžisse
IT-süsteemide administreerimise
erialale,“ räägib ta haridusteest.
Kümme aastat tagasi asus
Petri õpingute kõrvalt tööle
Paldiski Gümnaasiumisse, kus
vajati väikese koormusega ar
vutiõpetajat. „Kui oled rahul, ei
ole põhjust töökohti vahetada,“
põhjendab ta Paldiskisse jää
mist. Esimeseks arvutitunniks
anti Petrile probleemne klass,
mis oli noorele õpetajale algu
seks hea praktika. Ta tunnistab,
et õpetajaamet talle sobib: „Saan
õpilastega hästi läbi, suudan ra
hulikuks jääda.“ Ta on rahul, et
on koolis üles ehitanud kõik ar
vutisüsteemid: „Nüüd on kooli
IT-asjad aastate tagusega võrrel
des nagu öö ja päev.“
Võrreldes tema kooliajaga
ei pea arvutitunnis rääkima ai
nult arvutitest, vaid on võimalik
teemat siduda teiste õppeainete
ga. Tänaseid õpilasi huvitab see
valdkond väga ja nad on põne
vil, kui midagi uut infotehnoloo
gia vallas juhtub. Mõned aastad
tagasi oli väga populaarne 3D
printimine. Ka Paldiski koolile
kingiti printer, millega isegi alg
klassi lapsed esemeid valmista

Foto: Janar Koller

mas on tavapärane, et see, mis
oli aasta tagasi uus, on täna
juba ajale jalgu jäänud. Et õpi
lasi suuremate IT-arengutega
kurssi viia, on õpetajal vaja
nutti ja suurt huvi teema vastu.
Paldiski Põhikooli ja Paldiski
Ühisgümnaasiumi õpilased on
õnnega koos, sest koolis töötab
infojuhi ja arvutiõpetajana Pet
ri Hütt, kelle kohta kostab vaid
kiitvaid sõnu. Õpilaste arvates
on õpetaja Petri tunnid alati in
novaatilised ja huvitavad, ta on
vastutulelik, temaga on mugav
suhelda ja ta jätab tundides va
likuvõimalusi. Mõned lapsed
pidasid ägedaks, et õps sõidab
tõuksiga ja on sportlik.

Paldiski Põhikooli tublid võrkpallurid.
5
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Rohevalla tegemistest
ja plaanidest
Tiina Urm, Rohevalla töörühma liige

8 Praeguseks on Rohevalla kui kogukondliku algatuse sees te

gutsemas kuus erinevat töörühma – jäätmemajandus, transport,
energia, loodushoid, majandus-ettevõtlus ning elanike teadlikkus
ja haridus.
Mis on töörühmade fookuses alanud aastal ja kust pihta haka
takse? Energia valdkonna töörühma veab eest Enn Laansoo Jr. ning
selle eesmärk on muuta valla energiakasutus säästlikumaks, tõstes
samal ajal kohalike elanike elukvaliteeti. Esimene samm on valla
energiabilansi kaardistamine – kus, kuidas ja kui palju energiat too
detakse ja kasutatakse. Sealt edasi saab vaadata energiatarbimise va
jadusi ja võimalusi ning hakata otsima säästlikumaid ja loodussõb
ralikumaid lahendusi kogukonna, era- ja avaliku sektori koostöös.
Transpordi töörühma juhib Andrus Saliste ning sellel aastal kes
kendutakse ühistranspordi mudeli võimalike alternatiivide leid
misele ja katsetamisele. Ettevõtluse töörühma veab eest Margus
Kullerkupp ning selle esimeseks sammuks on Lääne-Harju valla
ettevõtete kaardistamine, et leida parimad võimalused sünergia
loomiseks erinevate ettevõtete vahel ning sinise majanduse kont
septsiooni tutvustamiseks ettevõtjatele. Loodushoiu töörühma
veab eest Kairi Niinepuu-Mark ning töörühma fookuses on sellel
aastal esmajoones elurikkuse toetamine valla territooriumil – nii
dulillede alade loomine ja muruniitmise piiramine ning glüfosaa
diga pritsimise lõpetamine avalikel aladel.
Rohevalla algatus loodab teha koostööd ka linnade ja valdade
liiduga ning teiste keskkonnahoidlikult meelestatud valdadega üle
Eesti. Eelmisel aastal toimunud Rohevalla inspiratsiooniseminar
tõi palju olulisi kontakte inimestega, kes samade teemade ja küsi
mustega erinevates Eesti piirkondades tegelevad.
Kui räägime keskkonnahoiust, siis kõige esimene valdkond,
kuhu mõtted liiguvad, on jäätmed – plastik, tekstiil ja muud ma
terjalid, millele täna pole
suudetud tõeliselt efektiivset
käitluslahendust leida. Rohe
valla jäätmemajanduse töö
Avalike pakendite
rühma eestvedaja on Kerli
Lambing. Töörühma eesmär
kogumise konteinerite kide hulka kuulub üleminek
liigiti kogumisele, sellega
sisu ei vasta nende
seonduv teavitus elanikkon
nale ja parem pakendikogu
liigile – sinna
mise süsteemi rakendamine.
Olulist sisendit on and
pannakse sobimatut
nud grupi töösse möödunud
suvel kogukonnakomisjoni
tüüpi jäätmeid
poolt läbi viidud jäätmema
janduse
probleemkohtade
ja konteinerid on
kaardistus. Lahendamist va
jab metsa alla prügi viimise
ületäitunud.
probleem. Samuti ei vasta
avalike pakendite kogumise
konteinerite sisu nende liigile – sinna pannakse sobimatut tüüpi
jäätmeid ning lisaks on konteinerid pidevalt ületäitunud. Tegelik
kuses on vaja teha nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil oluline
edasiminek prügi liigiti kogumises ja materjalide taaskasutusse
suunamises. Juba 2008. aastal lepiti EL-i tasandil riikidevaheliselt
kokku, et aastaks 2020 on 50% olmejäätmetest ringlusesse suuna
tud ning iga 5 aasta järel tõuseb see eesmärk veel 5% võrra, jõudes
aastaks 2035 tasemele 65%. Täna oleme sellest kõigest veel väga
kaugel. Muudatusi raskendab see, et hetkel on vallas viis erinevat
jäätmeveo piirkonda.
Selleks, et jäätmete kogumist ja ringlusesse suunamist suju
vamaks ja efektiivsemaks teha, tuleb liikuda tervikliku lahenduse
poole kogu piirkonnas. Kindlasti vajab edasiarendamist ja paran
damist liigiti kogumise konteinerite olukord. Väga oluline roll on
siin ka elanike teavitamisel erinevat tüüpi jäätmete ringlusesse
suunamise ja taaskasutamise võimalustest ning valikutest. Jäät
memajanduse töögrupp ootab jooksvalt ka kõikide elanike mu
rekohti ja ettepanekuid seoses jäätmemajanduse kitsaskohtadega.
Ettepanekutest ja tähelepanekutest saab kirjutada otse Kerli Lam
bingule: kerli.lambing@laaneharju.ee
Kui oleks huvi selles või teistes Rohevalla algatuse töörüh
mades kaasa lüüa või lihtsalt jagada oma ideid ja mõtteid, saab
kirjutada aadressile: rohevald@gmail.com.

“

Puukuuri või mängumaja
ehitades tuleb järgida reegleid
Hannes Liimann
planeeringute valdkonna nõunik

8 Ehitamiseks loetakse lisaks

tavapärasele ehitamisele ka ehi
tise paigaldamist. Valmis ja kohe
paigaldatavad ehitised võivad
olla näiteks garaaž, laste aiama
ja, kuur vmt. Sõltumata sellest,
kas tegemist on merekonteineri
või tehasemajaga, on need ehi
tised. Ehitusseadustiku alusel
jagatakse hooned vastavalt ehi
tisealusele pinnale ja kõrgusele:
1) pinnaga üle 60 m²;
2) pinnaga 20-60 m² ja
üle 5 m kõrged;
3) pinnaga 20-60 m² ja
kuni 5 m kõrged;
4) pinnaga kuni 20 m².
Viimast ehk kuni 20 m²
pinnaga hoonet nimetatakse
vaba ehitustegevusega ehi
tisteks, mille puhul ei ole va
jalik omavalitsusest taotleda
ehitusluba ega ehitusteatist.
Vaatamata sellele, et ehitist ei pea
vallaga kooskõlastama, peab ka
vaba ehitustegevuse puhul järgi
ma reegleid. Ehitatav või paigal
datav ehitis peab olema kooskõ
las ehitise asukohaga seonduvate
kitsenduste (tuleohutuskuja ja
piiranguvöönd) ja planeeringu
tega. Detailplaneeringu puudu
misel on nõutav, et ehitatav ehitis
on kooskõlas üldplaneeringuga,
projekteerimistingimuste
ole
masolu kohustuse korral projek
teerimistingimustega. Kindlasti
peab ehitustegevus olema koos
kõlas kõigi ohutusnõuetega.

Kuni 20 m² pinnaga hoonet nimetatakse vaba ehitustegevusega ehitisteks
kuhu hulka kuulub ka laste mängumaja ehitamine.

Tuleohutusnõuded
Eriti olulised on iga ehitustege
vuse puhul tuleohutusnõuded.
Kõige lihtsam tuleohutusnõue
on tuleohutuskuja – ohutu vahe
maa kahe hoone vahel, mis peab
olema vähemalt 8 m. Nimetatud
vahemaa peab olema tagatud nii
oma kinnistu hoonete vahel kui
ka naabri hooneteni.
Tavapärane on olukord, kus
(puu)kuur ehitatakse vastu oma
aeda, sest nii jääb endale rohkem

ruumi. Sellisel juhul, aga olete
seadnud naabrile kitsenduse, et
ta ei tohi midagi ehitada lähe
male kui 8 m teie kuurist! Lihtsa
kuuri puhul ei pruugi tuleoht olla
suur, kuid kaminaga aiamaja,
grillimisnurk või graaž, kus li
saks autole hoitakse ka kütust,
võib kujutada ohtu nii teile enda
le kui ka naabritele.
Tulenevalt ehitusseadusti
kust on ehitise ja ehitamise või
ehitusprojekti vastavuse kont

roll planeeringutele või muudele
ehitise asukohast tulenevatele
nõuetele muu hulgas kohaliku
omavalitsuse kohustus, sealhul
gas ka vaba ehitustegevuse pu
hul. Tuleohutuskujasse rajatud
seadusele mittevastavate ehitiste
järelevalve eest vastutab omava
litsus ja Päästeamet.
Tuleohutusnõuetest loe lä
hemalt Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee ja valla kodule
helt.

Vallavalitsuse ametnik selgitab:
kuidas toimida eriolukordades
8 Soe talv on meid kostitanud

ridamisi tormidega, millest tu
gevaim tegi pahandust 18. det
sembril. Paljud majapidamised
jäid elektrita ning palju oli tee
dele langenud puid. Toimetuse
le selgitas tormi tagamaid valla
ehitusosakonna juhataja Ahto
Pärnamets:
“Vallas tormimurru korista
misega probleeme ei tekkinud.
Sellega tegeles kümmekond
meest haldusosakonnast ja ASist Lahevesi. Lisaks olid abiks
vallas elavad abivalmis inime
sed, kellel oli olemas vastav
tehnika ja oskus. Hinnanguli
selt kõrvaldati teedelt 30 kuni
40 suuremat ja väiksemat puud.
Õnnetul kombel jäi langenud
puu alla kaks Padise koolitüdru
kut, kellega nüüd on õnneks kõik
korras.
Loodusjõude ei ole võimalik
vältida, kuid ohte arvesse võttes
ja õigesti käitudes saab ennast,

“

Tormi ajal
püüa vältida
autoga sõitmist
ja hoia eemale
maha langenud
elektriliinidest.
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LIITU OHUTEAVITAMISE SÜSTEEMIGA!



Kõigil soovijatel on võimalik liituda operatiivse
ohuteavitussüsteemiga, mis võimaldab
vallavalitsusel edastada ohu- või hädaolukorra
puhul elanikele SMS-iga olulist infot.
Süsteemiga liitumiseks tuleb sisestada
oma mobiiltelefoni number valla
kodulehe vastaval veebivormil:
laaneharju.ee/ohuteavitamise-susteem
Liitunud telefoninumbrile saadab Lääne-Harju vallavalitsuse
kriisikomisjon ainult äärmisel vajadusel ohu- või hädaolu
korraga seonduvat vältimatult vajalikku infot.

oma lähedasi ning vara kaitsta.
Selleks, et loodusjõudude teki
tatud kahjud oleksid võimalikud
väikesed, tutvu Päästeameti soo
vitustega. Loomulikult püütak
se jõuda abivajajani koheselt,
kuid alati ei ole see võimalik.
Äärmuslike olude ilmnedes püüa
varakult valmis olla. Kindlas
ti tasub jälgida ilmateenistuse
prognoose. Võimalusel jälgi val
la FB-lehte ja kodulehte, kuhu
püüame kiiresti ja operatiivselt
infot jagada.”
Kuidas käituda
tormihoiatuse ja tormi korral?
Enne tormi
• Korja õuest kokku tuulega
lendu tõusta võivad esemed.
• Pargi sõiduk lagedale või
garaaži.
• Sulge kõik uksed ja aknad.

•

•

Arvesta võimalike elektrikatkestustega, lae mobiiltelefoni aku, otsi taskulamp
jne.
Varu joogivett, toitu,
patareisid ja võimalusel
tangi auto.

Tormi ajal
• Püsi siseruumides.
• Ära sõida autoga, vältimatu
sõidu korral tangi auto ning
võta kaasa laetud mobiiltelefon.
• Sõidukit juhtides vali sobiv
kiirus, arvesta teele kukkuda
võivate takistustega.
• Tugeva vihma korral peata
sõiduk teeserval ning lülita
sisse ohutuled.
• Hoia eemale maha langenud
elektriliinidest, teavita neist
Elektrilevi rikketelefoni
numbril 1343 ja elu-

•

ohtlikest olukordadest
Häirekeskust numbril 112.
Inimvigastuste ja otsest ohtu
põhjustavate purustuste
korral helista hädaabinumbril 112.

Talvine lumetorm
Lumetuisk võib olla tõsiste ta
gajärgedega. Tugev tuul, suur
külm ja ränk lumesadu võivad
nii eraldi kui koos olla eluohtli
kud. Veendu kindlasti, et ka su
pereliikmed tunnevad ohte ja os
kavad neid ennetada. Kui saad,
jää tuppa. Õueminekuks riietu
des arvesta, et tuul teeb ilma veel
külmemaks. Kui saad, ära sõida
autoga, eriti kõrvalteedel. Häda
vajaliku sõidu korral võta kaasa
laetud mobiiltelefon, lumelabi
das, soojad riided ning soe jook.
Teavet tuisu tõttu tekkinud takis
tustest sõiduteedel küsi maantee
info numbrilt 1510.
Hoia varuks kriisiga
toimetulekuks vajalikku
Soovituslik nädalane varu kriisi
olukorras toimetulekuks: 21 l
joogivett, pakisupid ja püree
pulbrid, purgisupid ja -road,
kuivained, konservid, taskulamp
ja varupatareid, esmaabitarbed
ja perele olulised ravimid, pa
tarei või akuga töötav raadio,
akupank mobiilsete seadmete
laadimiseks, küünlad ja tikud,
priimus (toidu ja vee soojenda
miseks/toidu valmistamiseks),
sularaha, niisked hügieenilapid.
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Lääne-Harju Vallavalitsuse teated

LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT
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8 Lääne-Harju Vallavalitsus algatas 23.12.2019 korraldusega nr

909 detailplaneeringu Vasalemma alevikus Sihi tn 4 (katastritunnus
43101:001:0394) kinnistul ja lähialal.
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu
põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pe
reelamute maa (EP). Kinnistu pindala on 10573 m².
Kinnistu piirneb põhjas Nõmme tänav L1 transpordimaa kinnistu
ga (86801:001:0807), idas Nõmme tn 7 elamumaa (86801:002:0430),
Pärna tn 31c elamumaa (43101:001:0393), Pärna tn 31 elamumaa
(86801:002:2070) kinnistutega, kagus Pärna tn 31a elamumaa kin
nistuga (86801:002:0123), lõunas Taganõmme tn 4b elamumaa kin
nistuga (86801:002:0152) ja läänes Sihi tänav transpordimaa kin
nistuga (43101:001:0539). Detailplaneeringuga soovitakse kinnistu
jagada neljaks elamumaa krundiks. Juurdepääs planeeringualale on
tagatud avaliku kasutusega Sihi tänavalt (43101:001:0539) ja Nõm
me tänavalt (86801:001:0807).
Detailplaneering on üldplaneeringukohane. Planeeringu ülesan
ded vastavad planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–
12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus
puudub. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla
veebilehel laaneharju.ee.
8 Alliklepa küla Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lä

hiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03.–16.03.2020
Padise rahvamajas asukohaga Padise, Keskuse 3/1-12 ning LääneHarju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38. Detailplanee
ringu materjalidega saab tutvuda Lääne-Harju valla koduleheküljel.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.06.2018 korraldusega nr 379 alga
tati Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus
56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa kinnistutele (56201:001:0054)
detailplaneering.
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Alliklepa külas
Kibru teest lõuna pool. Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud
jäävad Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtesta
tud Padise valla üldplaneeringu maa-alale, mille kohaselt on antud
piirkond elamuehituse reservmaa, mistõttu on detailplaneering üld
planeeringukohane.
Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt on mõlemad kinnistud hoo
nestamata, seal kasvab mõningal määral kõrghaljastust. Planeeritav
ala, mille elamukruntide suurused oleks vahemikus 2739-4675 m²,
moodustaks loogilise jätku kõrval asuvale 10,9 ha suurusele alale,
kus Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 on kehtestatud
Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneering.
Planeeringuga moodustatakse planeeringualale kaheksa elamu
maa, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega
krunt. Osaliselt on planeeringualasse kaasatud juurdepääsutee ala.
Elamumaa kruntidele on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja
kuni 5 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 420-500 m² ning
hoonete katuste kalletega 20–45°. Veevarustus lahendatakse olemas
oleva puurkaevu baasil, mis asub Alliklepa sadamas Pumba kinnistul
(56201:001:0647) ja kanalisatsioon kruntidele paigaldatavate kogu
mismahutitega. Juurdepääs kinnistule toimub olemasoleva mereäär
se Kibru ja Kolviku tee kaudu. Planeeringul ei ole eeldatavalt olulist
keskkonnamõju.

Padise naised taas Eesti
karikavõitjad
Foto ja tekst
käsipalliliit.ee

8 20. detsembril krooniti naiste

käsipalli karikavõistluste võit
jaks Reval-Sport/Padise. Finaa
lis kohtus Padise Kehra nais
konnaga ja võitis 30:16. Padise
suurimateks skoorijateks olid
Polina Gorbatsjova 17, Maarja
Põldver 5, Mari Pihelgas 4 ja
Laura Noormets ning Janeli Pat
rail 2 väravaga.

8 Что нужно знать, прежде чем
затевать строительство: обзор от
специалиста волости по планировкам
Ханнеса Лийманна. Стр. 4

Любителей плавания
в Палдиски ждет новый бассейн
с шестью дорожками
8 Поддерживайте форму и в праздники – в Палдиски открылся
бассейн. Расценки и условия пользования. Стр. 6

Жители волости рады
частому движению поездов
и льготам на проезд
Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 Первая ширококолейная
пассажирская железная дорога
в Эстонии была открыта для
движения 24 октября 1870 года
на отрезке Палдиски – Таллинн
– Нарва – Гатчина. В то время
Балтийская железная дорога
соединяла Остзейский край со
столицей царской России Петербургом. Теперь, почти 150
лет спустя, когда в стране на
повестке дня стоит строительство Rail Baltic и скоростное
железнодорожное сообщение
с Европой, рядовых граждан
интересует в первую очередь
льготный и удобный проезд по
отечественным рельсам.

Льготы на проезд для
жителей волости
Согласно договору между Elron
и волостной управой Ляэне-Харью, с 1 декабря для зарегистрированных жителей волости при
поездке на электричках Elron
в пределах I–IV зон действует
скидка в 60%. Волостная льгота действительна при покупке
разового билета на поезда западного направления, для месячных абонементов – на все
направления. Например, разовый билет для жителя волости
теперь стоит 1,40 евро вместо
прежних 3,40, абонемент – 28,65
вместо прежних 71,62 евро.
Чтобы
воспользоваться
льготой, жителю волости нужно иметь с собой персонифицированную единую проездную
карту (например, «Зеленая карточка» Харьюмаа и Таллинна) и
удостоверение личности. Подробную информацию можно
найти на сайтах elron.ee и pilet.
ee.
По словам директора по
продажам и развитию Elron
Ронни Конго, при запуске продажи льготных билетов не
обошлось без недоразумений:
«Мы, конечно, тестировали их
в ограниченном режиме, но в
реальном движении в первый
день вообще ничего не происходило».
Волость Сауэ тоже ввела
для своих жителей транспортные льготы. Опираясь на опыт
соседей, можно предположить,
что компенсация расходов на
проезд по железной дороге будет стоит нашей волости около
150 000 евро в год. Покрыть такие затраты волости может помочь увеличение численности
зарегистрированных жителей
примерно на 100 человек.

Волостной
старейшина
Яанус Саат рассчитывает с
помощью транспортной льготы и побудить жителей регистрировать место жительства
в волости, и обеспечить компенсацию ее нынешним жителям. «Самоуправления в конце
каждого года все же пытаются
планировать кампании в поддержку прописки, включающие
премирование новых жителей
волости. Мы считаем, что постоянной льготы заслуживают
прежде всего те, кто регулярно
вносит вклад в кассу волости в
виде налогов. И в то же время,
конечно, надеемся, что льготный проезд по железной дороге
привлечет к нам новых жителей
или мотивирует зарегистрировавшихся в Таллинне жителей
снова прописаться в волости.»
До данным директора по
продажам и развитию Ронни
Конго, электрички таллиннского направления среди населения волости Ляэне-Харью чаще
всего используются жителями
Палдиски. Оттуда, по оценкам,
отправляются за день более 460
пассажиров. Соответствующие
цифры для других станций в
направлении Таллинна: KloogaAedlinn – 130, Vasalemma – 110,
Klooga – 60, Kloogaranna –
30, Niitvälja – 30, Kulna – 25,
Põllküla – 7, Laoküla – 5.

железнодорожный транспорт
готов обслуживать пассажиров
и в обеденное время.”

Исправность
железнодорожной
инфраструктуры
Безопасное и быстрое железнодорожное движение подразумевает хорошую организацию
его инфраструктуры. Ответственность за поддержание в
исправном состоянии и реорганизацию железнодорожной
инфраструктуры несет владелец дороги – AS Eesti Raudtee.
В этом году железнодорожное
движение несколько раз преры-

«Мне очень нравятся занятия,
которые мы предлагаем детям. Я
подпитываюсь от детей положительной энергией», – говорит лидер года
Харьюмаа Тийу Мяги.

Тарифы на проезд с учетом волостной льготы
для жителя Ляэне-Харью
Полный
Льготный
билет
билет
I зона
II зона
III зона
IV зона

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

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

валось и в западном направлении. Какие работы велись в это
время? На вопрос редакции ответил начальник строительной
службы AS Eesti Raudtee Рихо
Вяткин:
«В этом году велись следующие
крупные
работы:
строительство отрезка Турба
– Рийзипере, реконструкция
станции Клоога и частичная
реконструкция станции Кейла.
Участок дороги Рийзипере –
Турба открыт для движения 8
декабря. Это самая скоростная
в Эстонии инфраструктура, допускающая скорость движения
до 140 км/ч.

Полный
абонемент
на 30 дней

Льготный
абонемент
на 30 дней

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

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

Реконструкция
железнодорожной станции Клоога
обеспечивает бесперебойное
скоростное движение в направлении Падиски – Клоога
– Кейла. При поддержке волости Ляэне-Харью возле станции Клоога построен дополнительный переход и переезд для
легких транспортных средств.
Модернизация системы управления поездами на станции
Клоога подразумевает работы,
которые могут потребовать
ограничений скорости. Просим
внимания водителей на железнодорожном переезде Клоога,
где еще не завершено сооруже-

ние световой сигнализации и
шлагбаумов! »

Что следует учитывать
пассажирам в 2020 году?
AS Eesti Raudtee планирует в
следующем году вести работы
на станциях Кейла и Палдиски,
а также на отрезке от станции
Пяэскюла до Лаагри.
Возкал в Кейла – довольно
большой, с плотным движением, так что работы хватит и на
2020 год, когда запланирована
реконструкция вокзала в направлении Таллинна, железнодорожного переезда в Кейла и
сооружение соответствующей
системы управления движением. Поскольку это крупные работы, включающие много изменений в схеме станций, на этих
участках стоит ожидать перебоев в движении поездов. Движение между Валингу и Кейла
будет закрыто предположительно в июне-июле. Помимо этого,
просим жителей Кейла с пониманием отнестись к строительству железнодорожного переезда, который будет закрыт на две
недели. На период его закрытия
планируется построить временный переезд.
Реконструкция
железнодорожного вокзала Палдиски
планируется на лето 2020 года.
В ходе работ будет выстроена
дополнительная колея вдоль
платформы, которая позволит
принимать одновременно два
поезда. Пассажирам следует
учитывать примерно двухнедельный перерыв в движении
поездов, запланированный на
период с конца июня по конец
августа. На участке дороги
между станциями Пяэскюла и
Лаагри будет реконструирован
участок длиной примерно 1,5
км. Здесь также стоит ожидать
связанных со строительными
работами перерывов в движении поездов. Elron будет извещать обо всех изменениях пассажирского движения.

Lääne-Harju valla venekeelse ajalehe
tellimiseks saata e-kiri tellija ees- ja
perekonnanime ning postiaadressiga
aadressile TELLIMUS@LAANEHARJU.EE

Palju õnne!
Уплотненный график
движения
Несколько лет доставлявший
неудобства жителям ремонт
железнодорожной инфраструктуры к этому сезону завершен,
вернулись на маршруты временно замененные автобусами
поезда. Благодаря отмене обеденного перерыва в движении
по южным направлениям Elron
с 8 декабря может предложить
пассажирам и западного, и восточного направления дополнительные возможности проезда.
Добавочные рейсы должны порадовать жителей Сауэ, Кейла,
Палдиски, Вазалемма, а также
Арукюла, Раазику, Кехра и других населенных пунктов. Электрички, курсирующие между
Таллинном и Кейла, в дальнейшем будут снова идти в дневное время каждые 30–40 минут.
Как говорит Ронни Конго,
обеденный перерыв в движении южного направления был
необходимом владельцу железной дороги для проверки состояния инфраструктуры и выполнения срочных работ по его
техобслуживанию. Сейчас работы ведутся по ночам, так что

Что будет с экспрессом до
Палдиски?
Работы в западном направлении ведутся уже несколько лет.
В дополнение к перечисленным
работам 2020 года, в 2021 году
планируются работы на станции Пэяскюла и Балтийском
вокзале. Согласно плану, в 2022
году предстоит начать строительство второй магистрали
Кейла – Пяэскюла, что создать
возможность для уплотнения
графика движения и запуска
электричек-экспрессов.

Valda sündisid
Sofia Liin
Amelia Tamme
Ella Karell
Saskia Käsi
Marlen Anette Põld
Gregor Olesk
Tristen Maajärv
Helen Emily Univer
Svetlana Zarina
German Manuilenko
Tomi Suurkask
Tessa Hmeljova
Artemii Lihotin
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RISTI KOGUDUSE TEATED

Jumalateenistused Risti kirikus Harju-Ristil
kuu 2. ja 4. pühapäeval:

LASTEKLUBI 4-12-AASTASTELE

kogudusemaja II korrusel kuu 2. ja 4. pühapäeval kl 13.

NOORTEKAD 10-15-AASTASTELE
KOGUDUSEMAJAS:
L, 18. jaanuaril kl 12.30;
R, 14. veebruaril kl 18.
Info ja registreerumine tel 525 4884.

AVATUD PIIBLIRING

kuu esimesel reedel, 7. veebruaril ja
6. märtsil kl 18.30 kogudusemajas.

Vasalemma jalgpalliklubi
edukas spordiaasta 2019
Eduard Hmeljov
JK Vasalemma treener

8 2019. aasta möödunud jalg
Foto: Nikolai Vassilkov

Начинайте стройку с
корректного ходатайства

8 Помогать в социальных вопросах в
волости теперь будет и новый опорный центр. Стр. 2

P, 26. jaanuaril kl 13;
P, 9. veebruaril kl 13;
P, 23. veebruaril kl 13.
Külma korral toimuvad jumalateenistused kogudusemajas.

Naiskonna
Reval-Sport/
Padise koosseis: Lera Pavlen
ko, Veronika Londak, Laura
Noormets, Anastasia Londak,
Alina Petrova, Marie Urvik, Ja
neli Patrail, Eliisabet Põldver,
Kim-Ly Hoang, Maarja Kongi,
Mari Pihelgas, Pille-Reet Ojala,
Polina Gorbatsova, Jelizaveta
Petrunina, Maarja Põldver, Inna
Baranova, Linda Veski, treene
rid Siiri Uusküla ja Alla Londak,
esindaja Aldur Partasjuk.

2006/2007 aastal sündinud jalgpallipoisid tulid laste
turniiri Tali Cup 2019 oma vanuseklassis võitjaks.

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

В январе открывается
волостной опорный центр

pallihooaeg oli meie klubi jaoks
edukas. Vasalemma jalgpal
liklubi osales nii Eesti Meist
rivõistlustel kui ka erinevate
klubide korraldatud turniiridel.
Eesti Meistrivõistlustel osales
kolm võistkonda: JK Vasalem
ma (08) 2008/2009 sündinud
poisid (I liiga), JK Vasalem
ma (05) 2004/2007 sündinud
poisid (II liiga) ja võistkond

Dünamo Rummu (III liiga).
Detsembris osales JK Vasalem
ma Haapsalus laste turniiril
TALI CUP 2019 kahe vanuse
rühmaga. 2008/2009 sündinud
poiste võistkond sai 3. koha ja
2006/2007 sündinud võistkond
tuli turniiri võitjaks. Turniiri
parimaks mängijaks tunnistati
meie klubi mängija Maksim Ka
dushkin.
Soovime kõigile meie valla
treeneritele ja sportlastele uueks
aastaks tervist, edu ja suuri
sportlikke saavutusi!

Leerikursus täiskasvanutele algab märtsikuus.
Palume registreeruda ja anda teada oma eelistustest
kursuse ajakava suhtes.

SÕBRA TUBA ehk taaskasutuskeskus Risti vanas koolimajas
N 11-14 ja L 11-16 või kokkuleppel tel 5344 8571.
Teise ringi riided, jalanõud jm.
Õp Annika Laats, tel 55649 256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee

Lääne-Harju Kultuurikeskuse teated
HEA RAHVATANTSUHUVILINE!

Tants teeb iga naise rõõmsaks ja annab uut energiat nii kehale
kui vaimule. Lääne-Harju Kultuurikeskuse Naisrahvatantsurühm
Padise ootab oma ridadesse uusi tantsijaid.
Tantsuproovid toimuvad teisipäeviti algusega kell 18.00
Padise Rahvamaja saalis. Juhendajaks Urmas Laigna.
Helista julgelt ja uuri lisa tel. 518 5242 (Anneli).

Tuleskulptuur
“Püha Gertrudi tuli”

25. jaanuaril valmib Paldiski Muula mägedes
iga-aastane tuleskulptuur.
Pange end ja lapsed soojalt riidesse,
võtke kaasa termosed teega.
ALGUS KELL 18:00, ÜRITUS ON TASUTA
Korraldab Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum
Toetab: Paldiski linna Toetusgrupp, Kalevi jalaväepataljon,
Kruuno OÜ, PAKRI Teadus- ja Tööstuspark, Lääne-Harju vald
Kohtumiseni Paldiskis!

Uuest aastast ootab Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise
Puhkpilliorkester enda ridadesse uusi pillimängijaid,
nii lapsi kui ka täiskasvanuid!
Orkestriproovid toimuvad esmaspäeviti algusega kell 19.00
Padise Rahvamaja saalis. Juhendajaks Triin Viljus-Schippers,
tel. 5564 2818
Pakume ka individuaalset pilliõpet.
Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise Rahvamaja Lastekoor
ootab endaga ühinema kõiki laululembelisi noori
vanuses 9-15 eluaastat.
Kooriproovid toimuvad reedeti kl 15.00-16.15
Padise Rahvamaja saalis.
Juhendajaks Marge Matson, tel. 5342 1980

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7800 eksemplari
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Järgmine Lääne-Harju
valla leht ilmub
18. veebruaril.

Avaldame kaastunnet
kallile Kellile

VANAEMA

kaotuse puhul.
Aiki, Kristi, Rita

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

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 !
Niitvälja tall otsib kohusetundlikku tallitöötajat, kes
armastab loomi. Soovijal palun

helistada numbril 51 86 744 või
kirjutada nvtallid@gmail.com
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

Pakume tööd koostelukksepale.
Töö ülesanneteks on kaubiku- ja
väikebusside sisude konstruee
rimine ja paigaldus. Asume Keila
linnast ca 3 km Kumna külas.
Helista ja küsi lisa +372 5028725
Tutvu meie tegemisega siin
www.bennett.ee
Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220

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

Südamlik kaastunne
Vladimir Ivanovile

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

kalli abikaasa
kaotuse puhul.

Kolleegid AS Bestnetist

Kallist abikaasat ja isa

Ilmar
Sammalt

mälestavad
Margo, Merilin ja
lähedased

Lääne-Harju Huvikeskus
pakub tööd:
1) NOORSOOTÖÖTAJALE
VASALEMMA NOORTETOAS
2) NOORSOOTÖÖTAJALE
ÄMARI NOORTETOAS
Töö sisuks on noorte ja noorte
gruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas.
Noorsootöötaja:
– toetab noore isiklikku arengut
ja õppimist väljaspool kooli,
perekonda ja tööd ning loob
selle saavutamiseks sobilikud
tingimused;
– planeerib ja viib läbi tööd
avatud noortetoas, selgitab
välja noortekeskuse külastajate
huvid ja vajadused;
– planeerib ning viib läbi noortele mõeldud tegevusi (üritused,
töötoad, ekskursioonid, huviringid, laagrid, töömalev jms).
Nõudmised kandidaadile:
* eelistatult noortega töötamise
kogemus ja soov noori motiveerida
* eesti keele oskus kõnes ja
kirjas, kasuks tuleb vene keele
oskus kõnes
* hea arvutikasutamise oskus
(teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
* väga hea suhtlemis- ja
väljendusoskus
* koostööoskus, loovus ja
algatusvõime, ajaplaneerimis
oskus, loovmõtlemine ja hea
kohanemisvõime.
Kasuks tuleb isikliku sõiduauto
kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
* sõbralikku kollektiivi
arenevas organisatsioonis
* kaasaegset töökeskkonda
* erialaseid täiendkoolitusi
* eneseteostuse võimalusi
* mitmekülgset tööd
* 42 päeva põhipuhkust
* 7-tunnist tööpäeva
Tööle asumine
esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks ootame
CV-d ja motivatsioonikirja
aadressile
viktoria.visbek@laaneharju.ee
hiljemalt 31.01.2020.
Info: Viktoria Visbek,
tel. +372 674 1319
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TULE BUSSIJUHIKS
Ootame HARJU MAAKONNA LÄÄNESUUNA liinidele rõõmsameelseid ja
hakkajaid bussijuhte!
Liinid lähtuvad
PALDISKIST, KEILAST, LEHETUST, BALTI-JAAMAST
_

Nõudmised kandidaadile:
-

kehtiv D-kategooria juhiluba;

- bussijuhi kutsetunnistus ja juhikaart;
-

tahe töötada klienditeenindajana

Ettevõtte poolt pakume:
-

konkurentsiõimelist töötasu < 1600 EUR;

-

pikaajalist töösuhet;

-

ettevõttepoolset valmisolekut
tööle- ja kojusõitude tagamisel
ning elamiskohaga seonduvate küsimuste
lahendamisel.

INFO eesti keeles 6064969
vene keeles 53310437
Teie sooviavaldust ootame aadressile cv@sebe.ee.

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

