LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT

MAI 2020 | NR 5 (27)

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

Valla sporditegevus
saab uue juhi

toitlustusärid hoiavad
end vallas visalt elus

Õmblusettevõtja Ülle Rondot
aitab enesealalhoiuinstinkt

8 Märtsis asus Lääne-Harju

8 Keeruline olukord majandusest paneb ka

8 Kloogal tegutseva õmblusettevõtte juht Ülle

valla kohvikud ja restoranid suure surve alla.
Kuidas oludele vastu pannakse, loe lk 4.

Spordikeskuse etteotsa Tiit
Tikenberg. Loe lisaks lk 3

Rondo räägib ettevõtja elust katkenud tarneahelate
tingimustes, loe lisaks lk 5.

„Tihti ei kaalu raha, mis riskides
teenida võiksid, üles neid probleeme, mis sellega kaasnevad,“ ütleb
Kloogal tegutseva õmblusette
võtte omanik Ülle Rondo.

Laulasmaa kooli juurdeehitus ja
spordihoone said katuse alla
Mihkel Jürisson
nõunik, ehitus- ja haldusosakond

8 Laulasmaa on justkui teisme-

Tööde hoogne kulg
Möödunud aasta lõpus korraldatud ehitushange oli menukas,
pakkujaid tosinajagu ja konkurents sellest lähtuvalt väga tihe.
Kõiki vajalikke tingimusi täitnud
pakkujate hulgast oli valla eelarve jaoks kõige sobivam Eventus
Ehitus OÜ pakkumus. Ehitus läheb omavalitsusele maksma 2,6
milj. eurot, millest 820 000 eurot katab riigieelarveline toetus.
Lisaks soodsamale hinnapakkumusele räägib ettevõtte kasuks
ka kogemus – Eventus Ehitus
on sellesama maantee äärde, kus
asub Laulasmaa kool, ehitanud
veel ka Vääna-Jõesuu ja Muraste
koolimaja.
Käed löödi ja allkirjad lepingutele anti teadmises, et ehitaja
annab valmis objekti tellijale
üle käesoleva aasta lõpuks. Ehitusplatsil toimuvat ning ehitaja
poolt antud kalendergraafikut
omavahel kõrvutades tuleb töövõtjat kiita, sest edenemine on
olnud märkimisväärne, seda vaatamata eriolukorra piirangutest
tingitud takistustele.
Õppehoone laiendus
Juurdeehituse projekti autor
on AB Ansabel OÜ (arhitektid
Toivo Tammik ja Andres Mägi),
kes on säilitanud olemasoleva

Kadi-Ingel Kungla,
Laulasmaa Kooli direktori kohusetäitja:
Koolimaja juurdeehitusega algab koolielus justkui uus ajajärk. Laulasmaa Kool saab toimida päriselt ühendkoolina, võttes oma väikekoolidest vastu kõik õpilased 7. klassi. Kaob ära ka mure
1. klassi õpilaste vastuvõtmisel, sest edaspidi saame südamerahuga
avada kaks klassikomplekti. Lisaks saame paremini arvestada ka HEVõpilastega, sest tekib ruumi nende vajadustest lähtuvalt õppetööd läbi
viia. Kõige suuremat rõõmu tunneme selle üle, et lõpuks ometi saavad
meie lapsed hakata kehalise kasvatuse tundides käima spordisaalis ehk
siis lapsed saavad oma kehalisi võimeid arendada mitmekülgsemalt.
Ehitajaga koostöö on olnud lihtsalt suurepärane. Igal nädalal kohtume
Eventus Ehituse ja ehitusjärelevalve esindajatega, kus me saame kõik
detailid omavahel põhjalikult läbi arutada.
Laulasmaa Kooli direktor Kadi-Ingel Kungla tänab tehtu
eest ehituse projektijuhti Raivo Reineberki.

koolihoone üldilme, kuid fassaadidele lisanud mõningaid uusi
materjale ning ruumilist liigendatust.
Juurdeehitusega saab kool
juurde 11 klassiruumi. Lisaks
klassiruumidele tekib õppehoonesse juurde normaalseks
toimimiseks hädavajalikku üldkasutatavat pinda: uus fuajee,
koridorid, puhkealad. Paranevad erialaklasside tingimused
– laienduses leiavad oma koha
arvutiõpetuse ruum ja robootika
labor, avar tehnoloogiaõpetuse klass koos laoruumiga. Uue
hooneosa südamesse tuleb raamatukogu, mille näol pole tegemist vaid fondiõpikute hoidlaga,
vaid mida saab õigusega pidada
heaks avalikuks ruumiks oma

“

Lisaks klassi
ruumidele tekib
õppehoonesse juurde
hädavajalikku
üldkasutatavat pinda:
uus fuajee, koridorid,
puhkealad.

kahte korrust ühendava funktsionaalse lahendusega.
Pikisilmi oodatud spordisaal
Õige varsti võib koolipere kehalise kasvatuse ainekava täitmisel
arvestada võimalusega selgeks
saada pallimängude algtõed,
kartmata õppeprotsessi käigus
poriseks saamist või lörtsimärga
kraevahet. Peale uute klassiruumide valmib ka spordihoone, mis
võimaldab normaalsetes oludes
kehalise kasvatuse tunde anda.
Spordisaal on küll füüsiliselt lahutamatu osa laiendusest, kuid
täiesti autonoomselt kasutatav,
näiteks pika suvise vaheaja kestel ja õhtustel magusatel huvitegevuse tundidel. Peale kooli
õpilaste ja õpetajate kehalise
kasvatuse tundides on spordihoonet pikisilmi oodanud nii
spordiklubid kui ka vähem organiseerunud palli korvi viskajad
ning üle võrgu lööjad.
Spordisaal põrandapinnaga
15x30 m ning kõrgusega ligi 8
m võimaldab õpetada ja mängida nii korv- kui võrkpalli, anda
teadmisi saalihokis ja sisejalgpallis. Eralduskardinaga saali jagamine lubab kehalist kasvatust
läbi viia kahele klassile üheaegselt või näiteks rentida saalipinda kahele sulgpalliväljakule.
Õueala
Koolihoonele ja selle laiendusele lisaks näeb muutusi ka
koolihoonet ümbritsev ala. Olemasoleva hooneosa ning laien-
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line – areneb ja kasvab raginal.
Endisaegne suvilate ja aiandusühistute piirkond võtab üha
enam täieõigusliku aastaringse
asula ilmet. Elanikud ehitavad
ja rekonstrueerivad elamuid,
kaupmehed tulevad järgi kaupluste ja kohvikutega, omavalitus
rajab infrastruktuuri – nii tehnilist kui sotsiaalset. Üheaegselt on valmimas nii kaasaegse
keskkonnakorralduse
mõttes
hädavajalik projekt vee- ning
kanalisatsioonitrasside rajamise
näol kui ka lahendus pea koolimaja sünnist saadik küdenud ootusele selle laiendamiseks.
Selle aasta alguses alanud tööd Laulasmaa koolimaja juurde
ehitusel on töövõtjal
Eventus Ehitus OÜ edenenud
tempokalt. Kahekorruselise hoone karp ja spordihoone oli 8.
maiks kerkinud kõrgusesse, mis
lubas ehitajal maha pidada tagasihoidliku sarikapeo. Sarikapärja
tõi spordihoone katuselt alla vallavanem Jaanus Saat.

Ehitajate traditsioonide järgi tõi sarikapärja alla ehitustöö tellijana vallavanem Jaanus Saat. Sarikapidu
tähistab ühe ehitusfaasi lõppu, kus avaldatakse tänu töömeestele tehtud töö eest. Usutakse, et see
toob majale õnne ja vastupidavust.

duse vahele tekib mõtestatud
sisehoov, koolibussid saavad
ruumi õpilaste kooli ette toomiseks ning sõitjate turvaliseks
mahatulekuks ja pealeminekuks.
Korrastatakse olemasolevat haljastust ning rajatakse 35 parkimiskohta lisaks olemasolevatele.
Artikli trükkimineku ajaks on
töövõtja realiseerinud kogu hoone (sealhulgas ka olemasoleva
osa) kütte- ja sooja tarbevee
toomise süsteemi ümberehituse
elektrilt vedelgaasile. Nii et Laulasmaa koolihoonet on ootamas
põhimõttelised muudatused nii
mahus, kujus kui ka tehnoloogilises sisus. Tundub, et teismeline
on saavutamas täiskasvanupikkust.

Ettevõtte Eventus Ehitus OÜ
juhataja Lauri Kaska:
Viimasel ajal koole ja lasteaedu firmal ehituses palju pole olnud. Ehitusmehi askeldab objektil igapäevaselt paar- kuni kolmkümmend. Kõik ehitustööd on plaanipärased ja ette on tulnud
vaid väiksemaid igapäevaseid ootamatusi, millega ehitustöös
on alati arvestatud. Objektil on tegemata veel tehnosüsteemid,
mis võtavad aega ja on väljast vaadates tavasilmale märkamatud. 1. septembriks on jõutud sisetööde juurde ja järgneva
aasta alguseks peaks saama õppehoone koolipidajale üle anda.
Koostöö valla ja koolirahvaga on olnud väga tore.

Ehituse projektijuht Raivo Reineberk:
Kooli ehitus on nagu iga teinegi ehitus – muudkui lao aga kivi
kivi peale. Tänavune soe talv soosis ehitust ja külmapühasid ei
peetud, mis omakorda aitas hoone karbi valmimisele kaasa.
Samuti ei saanud ehitusele takistavaks puhkenud pandeemia.
Tööde teostajad olid eriolukorraga kursis ja järgides kehtestatud nõudeid, suutsid vältida haigestumist ohtlikkusse tõppe.
1
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Volikogu kogunes 2+2 reeglit järgides
Lääne-Harju vallavolikogu
maikuine istung toimus samal
päeval, kui käesolev ajaleht trükist ilmus. Volinikud kogunesid
seekord Padise rahvamaja saalis,
8

Tagasivaade distantsõppele
läbi muutuste juhtimise mudeli
Kadi-Ingel Kungla
Laulasmaa Kooli direktori kt

8 Usun, et paljud lugejad nõustuvad, kui ütlen, et elame muutusi

täis ajastul, mil inimene peab kohanema uue reaalsusega, ilma, et
tal oleks tohutult aega, et selleks ette valmistuda. Teadlased on
muutusi vaadelnud läbi erinevate mudelite ning püüdnud välja
töötada sellist, mille läbi edukalt muutusi ellu viia.
Koolijuhile omaselt arutlen Laulasmaa Kooli distantsõppe kogemusi läbi J. Hiatti 1996. aastal välja töötatud ADKARi mudeli,
mille viis elementi (awareness, desire, knowledge, ability, rein
forcement) on eduka muutuse aluseks.
Teadlikkus muudatuse vajalikkusest
Oluline on mõista, miks antud muutust vaja on. Kuna põhjus, miks
distantsõpet oli vaja rakendada, oli kõigile teada, siis selle vajalikkust ei seadnud keegi kahtluse alla. Küll aga küsisime kriitiliselt,
kas me oleme selleks valmis? Kas mina õpilase, õpetaja, juhi ja
lapsevanemana oman pädevusi, et selle olukorraga edukalt hakkama saada? Õnneks oli meie koolil olemas eelnev aimdus, mis
meid ees ootab. Olime eelnevatel kooliaastatel praktiseerinud eõppepäevi, kus lapsed õppisid ühel päeval kodus läbi veebi.
Tahe muudatust toetada
Tahe on seotud motivatsiooniga muutusega kaasa minna. Suures
pildis olime selleks valmis. Kuid kindlasti pidi igaüks meist leidma mõtte, miks ma olen valmis panustama distantsõppe õnnestumisse. Mida aeg edasi, seda keerulisem oli end motiveerida. Tekkis väsimus nii (õpi)lastel, õpetajatel kui ka lastevanematel. Järjest
suuremaks kasvas igatsus vana armsa elukorralduse järele. Järsku
oli ju turvalisest kodust saanud kool (või lasteaed), kus pelgupaika
kooliasjadest leida oli suhteliselt keeruline.
Teadmised, kuidas muudatust ellu viia
Usun, et meie koolipere teadmiste pagas on distantsõppe ajal
saanud suure täienduse. Elutähtsale kohale tõusis igapäevane
kommunikatsioon, mis sai veel suurema tähenduse kui enne.
IKT-alased oskused suurenesid iga päevaga, tekkisid uued mõtted edaspidiseks. Järjest rohkem tuli rakendada oma loovust,
et õppetööd kütkestavamaks muuta või kui tehnika alt vedas.
Võimekus nõutavaid oskusi ja käitumist rakendada
Võimekus on väga tugevasti seotud meie teadmistega. Koos teadmiste kasvuga tõusis ka meie võimekus. Ühel veebikoosolekul
küsisin õpetajatelt: „Kuidas te nüüd vaatate tagasi meie e-õppepäevadele?“ Mispeale kostis mitmetest arvutitest rõõmus naer.
Kinnistamine, et muudatus jääks püsima
Kinnistamine on seotud mitmete tegvustega. Lisaks tagasiside
analüüsile on see seotud ka tunnustamisega, et juba saavutatud
muutused jääksid püsima. Siinkohal tahan südamest tänada kogu
Laulasmaa Kooli kooliperet! Meie kolleegid, õpilased, lasteaialapsed ja lapsevanemad on andnud antud olukorras endast parima,
mida nad on saanud anda. Siit edasi saame minna koos ainult kõrgemale ja kaugemale.

ni arendamise kava aastateks
2019–2030 muutmist.
Istungi päevakorras oli ka
metanoolitehase rajamiseks algatatud omavalitsuse eriplanee-

ringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise
lõpetamine, samuti mitmed vallavara kasutamise ja võõrandamisega seotud otsused.

Tiheasustusalal on puude
raiumiseks vaja luba

8 Vallavolikogu menetles 26.

mail määrust “Raieloa andmise
tingimused ja kord Lääne-Harju
vallas”. Määrusega kehtestatakse kord, mis reguleerib üksikute puude raiumist kehtiva
üldplaneeringuga
kinnitatud
tiheasustusaladel. Kord ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ehk metsade
majandamist maatulundusmaal
ning viljapuude ning ilupuude ja
-põõsaste raiet.
Raieloa saamiseks esitab puu
kasvukoha maa omanik vallavalitsusele vormikohase taotluse,
kuhu juurde lisab mahavõetavate
puude arvu, liigi, täpse asukoha
ja võimalusel saadab märgistatud puudest foto. Vallavalitsuse
ametnik fikseerib puu likvideerimise vajaduse, kontrollides vajadusel sündmuspaigal olukorra
vastavust esitatud kirjeldusele.
Juhul kui puu asub veekaitsevööndis, on tarvis taotlusele lisada Keskkonnaameti nõusolek.
Raieluba on vaja taotleda juhul, kui puu tüve läbimõõt mõõdetuna juurekaelast 1,3 meetri
kõrguselt on vähemalt 8 sentimeetrit. Samuti on vajalik luba
taotleda puude kärpimiseks, kui
seda soovitakse teha rohkem kui
25% puude võra mahust.
Raieluba ei ole vaja taotleda kuivanud ja murdunud okste
ning tormimurru ja tormiheite
puude eemaldamiseks, samuti
puude raieks elektri- ja sideehitise ning raudtee kaitsevööndis, kui see on vajalik ohutuse
tagamiseks. Samuti pole vaja
luba puude raieks maaparandussüsteemi kraavi nõlvadelt selle
hoiutööde teostamiseks.
Võrreldes seni kehtinud
Vasalemma ja Keila valla ning
Paldiski linna raiekorraga on
uues määruses ühtlustatud ning
täpsustatud
asendusistutusele
esitatavaid nõuded, mis kokkuvõttes tagavad raietegevuse korral kõrghaljastuse asendamise.
Asendusistutust võib vallavalitsus nõuda, kui soovitakse raiuda

Foto: Marje Suharov

juhtkiri

et arutada tiheasustusalal raieloa väljaandmise korda, tänavust esimest lisaeelarvet, valla
arengukava 2019–2030 ning
ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-

Puude raiumiseks elamumaal asuvas veekaitsevööndis on vaja valla raieloa taotlusele
lisaks esitada Keskkonnaameti luba.

“

Raieluba pole
vaja kuivanud ja
murdunud okste
ning tormimurru
eemaldamiseks,
samuti puude raieks
elektri- ja sideehitise
ning raudtee
kaitsevööndis.

tervet elujõulist puud, samuti
ehitusega seotud raie kõrvaltingimusena ning ebaseadusliku
raie korral. Asendusistutuse vajadus määratakse looduskeskkonna taastamise eesmärgil.
Üldjuhul määratakse asendusistutus põhimõttel, et iga raiutava
puu asemele istutatakse üks uus
puu ja vähemalt 25 cm rinnasdiameetriga puu asemele kaks
puud. Mistahes liiki üle 40 cm
rinnasdiameetriga puu raie korral istutatakse asemele kolm
puud.
Erisuseks on väärtuslike
leht- ja okaspuude (kõik tammeliigid, harilik pöök, künnapuu,
männi- ja lehiseliigid, vormid ja
teisendid) raie, mille korral istu-

tatakse iga raiutava asemele kaks
uut puud. Erandina võib asendusistutuseks määrata ka elupuu,
viljapuu või põõsa istutamise.
Elupuu või põõsa istutamisel ei
kohaldata aga eelnevalt kirjeldatud asendusistutuse arvestust ja
vallavalitsuse ametnikul on õigus määrata suurem istikute arv.
Vallavalitsusel on korra alusel võimalus kehtestada eritingimusi raiutava puu käitlemiseks,
näiteks keelata puidujäätmete
avapõletamine. Selle eesmärgiks
on tagada puitmaterjali võimalikult energiatõhus kasutus.
Raieloa andmise korda on
sisse viidud ka raierahu mõiste,
mis annab võimaluse antud perioodil raietegevust keelata.

Majanduskriisis vähenevaid tulusid hüvitab osaliselt riigi toetus
Jaanus Saat
vallavanem

8 Lääne-Harju valla 2020. a esi-

mest lisaeelarvet asusime koostama veebruaris ning see pidi
kinnitamisele jõudma märtsis.
Märtsis kuulutati Eestis välja
eriolukord ning Rahandusministeerium prognoosis majanduslangust. Tänaseks on selge, et
majanduskriis mõjutab otseselt
ka meie valla eelarve tulupoolt
ning algset lisaeelarvet tuli oluliselt muuta.
Milliseks kujuneb täpselt kriisi mõju valla eelarvele, selgub aasta teises pooles
(juuni, juuli), kui saame hinnata, kui palju on tulumaksu
2

tegelikult vähem laekunud.
Vallavalitsus on seadnud eesmärgiks mitte vähendada allasutuste (koolid, lasteaiad, huvi- ja
kultuurikeskused, spordikeskus)
tööjõu- ja majanduskulusid.
Lisaks on eesmärk säilitada
kõikidele vallavalitsuse ametnike praegune töötasu. Juhul
kui tulumaksu alalaekumine on
prognoositust suurem, siis alustatakse vallavalitsuse tööjõu- ja
majanduskulude ülevaatamist.
Rahandusministeerium prognoosib Lääne-Harju vallale tulumaksu alalaekumist summas
1 225 000 eurot. Alalaekumise kompenseerimiseks on riik
eraldanud vallale 296 641 eurot. Seetõttu on vaja vähendada

olemasolevas eelarves kulusid
umbes 900 000 euro eest. Valla
valitsuse ettepanek on mitte realiseerida 2020. aastal Keila-Joa
lasteaia ehitust, lükates selle
edasi 2021. aastasse. Keila-Joa
lasteaia rajamise ehitus-, tööjõu- ja majanduskulud oleks
2020. aastal kokku ligi miljon
eurot.
Vabariigi Valitsuse otsusega on eraldatud Lääne-Harju
vallale lisaeelarvega 1 594 174
miljonit toetust. Antud summast
296 641 eurot on n-ö stabiliseerimistoetus, hüvitamaks tulumaksu alalaekuminst, kulutusi
eriolukorrale, saamata jäänud
lasteaia kohatasud. Lisatoetus
607 496 eurot on ette nähtud

“

Rahandus
ministeerium
prognoosib
Lääne-Harju
vallale tulumaksu
alalaekumist
summas 1 225 000
eurot.

teedele, see on täiendav summa
käesoleva eelarveaasta teehoiukavale. Investeeringutoetus 690
000 eurot on mõeldud uutele
investeeringutele tingimusel, et
need investeeringud ei ole 2020.
aasta eelarves. Antud toetus
makstakse välja siis, kui Rahandusministeeriumile on esitatud
investeeringute nimekiri. Uute
investeeringutena lisatakse valla 2020. aasta eelarvesse Pakri
kergliiklustee, Rummu–Padise
kergliiklustee, Laulasmaa kooli
juurdeehituse sisustus ning jäätmemajad nelja piirkonda.
Lisaeelarvega
on
planeeritud vähendada ka selliseid
tuluridasid
nagu
lasteaedade ja muusikakooli õp-

pemaks. Riik on eraldanud taoliste kadude katteks 80 000 eurot.
Muudatused toimuvad ka kuluridades. Näiteks on seoses eriolukorraga vähenenud kulud õpilaste transpordile ja toitlustamisele.
Millises ulatuses majanduskriis valla eelarvet reaalselt
mõjutab, selgub 2020. aasta teises pooles ning vastavalt sellele
koostatakse teine lisaeelarve.
Arvestada tuleb, et märtsi lõpust
on tööpuudus üsna kiiresti suurenenud. Aprillis lisandus meie
vallas 84 registreeritud töötut ja
see arv kasvab järgmiste kuude jooksul kindlasti. Ning kuna
tulusid laekub vähem, siis tuleb
lisaeelarvega vähendada ka kulusid.

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Uue ehitusega
leiti maa alla
peitunud kaev

Foto: Madis Vaikmaa

8 Paldiski keskväljaku ehitamise

käigus kaevati välja vana paekivist
kaev.
Pärast puhastamist ja turvaliseks
muutmist saab veevõtukoht valmiva
keskväljaku üheks toredaks vaatamisväärsuseks.
Linnakodanikel ja ajaloohuvilistel, kellel on säilinud vanu fotosid
või mäletavad lugusid Paldiski vanadest kaevudest, palume võtta ajalehetoimetusega ühendust.

Harju-Madise kiriku
ja kogudusemaja
uuendused

Sporditegevus koondub uue juhi
käe all valla spordikeskusse

Reet Eru, koguduse õpetaja
8 2019. a 1. veebruarist kuni 31. detsemb-

ajaleht@laaneharju.ee

Spordikeskuse etteotsa Tiit Tikenberg. Vastloodud organisatsiooni edukas käivitamine on
paras väljakutse. Lehetoimetus
uuris, missuguste varasemate
kogemuste ja eesmärkidega tulevikuks asub uus juht valla spordivaldkonda tüürima.
“Sündinud olen Viljandis
ning sport, täpsemalt jalgpall, tõi
mind Tallinnasse, kus lõpetasin
Audentese gümnaasiumi ning
omandasin kõrghariduse finantsjuhtimise erialal. Samuti oman
jalgpallitreeneri kutset. Olen
olnud seotud spordi/jalgpalliga
peaaegu terve oma elu. Viimased viis aastat olen olnud treener
Keila Jalgpalliklubis ning tegelenud ka klubi juhtimisega. Lääne-Harju valla elanikuna oli huvi
valla sportimisvõimaluste ning
erinevate spordivõistluste vastu.
Kui avanes võimalus kandideerida Lääne-Harju Spordikeskuse juhiks, nägin suurepärast võimalust end teostada
asutuses, mis koondab enda alla
palju avalikke spordirajatisi.
Plaanis on arendada ja teha Lääne-Harju valla elanikele võimalikult kättesaadavaks ning
mugavaks igapäevased sportimisvõimalused ning korraldada
võistlusi, millest osa võiks saada iga-aastaseks traditsiooniks.
Näen, et tööd on palju liikumis- ja
sportimisharjumuste populaarsuse tõstmiseks ning tervisespordi
edendamiseks. Omavalitsusel on
mitmeid vanu spordirajatisi/hoo-

Foto: erakogu

8 Märtsis asus Lääne-Harju

Spordijuht Tiit Tikenbergi lemmikharrastuseks on jalgpall.

neid, mis vajavad kordategemist,
kaasajastamist ja arendamist.
Valla eri osades on aktiivseid kogukondi, kellega koostööd tehes
saab edukalt kogukondade elu
aktiivsemaks ja ühtsemaks liita.
Hea näide on Vasalemma kogukond. Tänu selle aktiivsusele
on alevikus rajatud mitmed spordirajatised. Ideaalis võiks olla
kõigil valla elanikel võimalus
mugaval ja lihtsal, kuid kaasaegsel moel harrastada spordiala,
mis neile meeldib.
Unistuseks oleks rajada Paldiskisse uus spordikeskus kaasaegsete spordisaalide, jõusaali,
ujula, saunade, tantsusaali ja füsioteraapia võimalustega. Plaanis on luua ühtne infosüsteem
spordirajatiste ja seal toimuva-

Lääne-Harju Spordikeskusele aitasid elanikud rahvahääletusel uue
logo leida. Enim eelistasid hääletanud Kaspar Põllu loodud logol
näha edu sümbolina võidukat, sportlikku ülestõstetud kätega
figuuri. Horisontaalsed jutid tähistavad erinevaid spordiradu.

te ürituste jaoks, kus inimestel
oleks kerge leida üles infot, spordi- ja liikumisvõimaluste, võistluste ning treeningute kohta.
Vajalik on leida rahalisi võimalusi läbi erinevate projektide,
et kaasajastada ja ehitada juurde
erinevaid spordirajatisi. Läbi ürituste ja liikumisvõimaluste saab
elavdada vallaelu ning luua veel
positiivsemat kuvandit LääneHarju vallast.

Punase Risti tänuväärt tegevus
Irina Helasmäki, Paldiski Punase
Risti seltsi sekretär

8 Igal aastal 8. mail tähistatak-

se rahvusvahelist Punase Risti
ja Punase Poolkuu päeva. Õnnitleme kõiki oma liikmeid ja
vallaelanikke selle päeva puhul.
Soovime jõudu ja positiivset
meelt praegusel raskel perioodil.
Sellisel ajal on Punasel Ristil
ühiskonnas suur roll.
8. juulil 2020 tähistab Eesti
Punase Risti Paldiski selts oma
23 tegutsemisaastat. Kõik need
aastad on Paldiski selts tegutsenud, järgides seitset põhiprintsiipi: võrdsus, vabatahtlikkus,
neutraalsus, humaansus, sõltumatus, ülemaailmsus ja ühtsus.
Nende aastate jooksul on tööta-

tud ja panustatud Paldiski inimeste heaks. Aastaid on Paldiski
Punase Risti selts pakkunud Paldiski inimestele koduhoolduse
teenust. Lisaks on korraldatud
esmaabikoolitusi lasteaia- ja
koolilastele ning täiskasvanutele. Viiakse läbi lastelaagreid
vähekindlustatud perekondade
lastele ning soetatakse neile koolitarbeid Rimi kauplustes olevatesse annetuskastidesse kogunenud raha eest.
Paldiski Punasel Ristil on
hea koostöö Saksa Punase Ristiga, kes saadab igal aastal Paldiskisse kingipakke vähekindlustatud lastele. Lisaks abistab Saksa
Punane Rist abivajajaid invavahenditega (voodid, ratastoolid
jm). Seltsil on hea koostöö inva-

ja abivahendite kauplusega Inkotuba. Kord kuus teeb kauplus
väljasõite Paldiskisse ning Punase Risti ruumides on võimalik
soetada vajalikke kaupu (abivahendikaardi olemasolul soodustusega). Lisaks abistab Paldiski
Punase Risti selts dokumentide
vormistamisel ning asjaajamisel.
2019. aastal muutis Vabariigi
Valitsus Eesti Punase Risti rahastamiskorda ning täna peavad
kohalikud seltsid rohkem panustama omatulu teenimisele. Seetõttu jäid 2019. aastal mitmed
planeeritud tegevused ära või
lükati edasi. Töö aga jätkub ning
igasugune toetus on oodatud nii
elanikelt kui ettevõtjatelt. Punane Rist töötab igapäevaselt teie
kõikide heaks!

Potentsiaali tänu oma looduslikult kaunile asukohale on
Lääne-Harju vallal palju, selle
realiseerimine aga eeldab järjepidevat ja eesmärgistatud tööd.
Rõõmsaks teeb see, et vallavalitsuses töötavad inimesed on
noorusliku ja uuendusmeelse
suhtumisega.”
Liikumis ja spordiüritustes
saab lugeda lähemalt Spordikeskuse facefooki leheküljelt.

rini olin Harju-Madise koguduses hooldajaõpetaja. Selle aja jooksul nägin, mida
kõike oleks vaja korda teha: kiriku tornikiivrist kuni põrandani; kogudusemaja nii
seest kui väljast.
1. jaanuarist kinnitati mind kohalikuks
õpetajaks. Eriolukorras olime väljakutse
ees, kas alustada renoveerimistöödega või
oodata. Juhatuse, kohaliku külaseltsi ja
Lääne-Harju valla toetusel asusime kirikut Maapõu peidab
valgustama ning kogudusemaja uuendama. endas põnevaid
Head ööd, pimedad ööd! 5. mai õhtust leide. Harju-Madise
alates ongi kiriku välisfassaad pimedal ajal kiriku valgustuse
ilusasti valgustatud. Tänud Lääne-Harju jaoks elektrikaabli
vallale eesotsas Jaanus Saatiga toetuse ja kraave kaevates leiti
päris hästi säilinud
Relekter OÜ-le tööde teostamise eest!
Uuendusi on ootamas kogudusemaja, mälestuskivi kunamis on ehitatud 1986. aastal õpetaja Juta gisele Lääne-Harju
Siiraku initsiatiivil. Avamisest saadik on praostkonna praosolnud see aktiivses ühiskasutuses nii ko- tile ja Harju-Madise
guduseliikmetele kui ka teistele soovijatele koguduse õpetajale
Paul Hirschile (1847vastavalt võimalustele.
1902).
Tänaseks on vana välisvooder maha
tõmmatud ja uued aknad tellitud. Selleks tarbeks on eelmisest aastast raha kogutud. Aitäh annetajatele nii lähedalt kui kaugelt! Kuid
maja vajab veelgi finantse, et see töö saaks lõpule viidud.
Kellele õpetaja Juta Siiraku ajal ehitatu südamel, saab anda
oma panuse kogudusemaja kordategemise lõpetamiseks. Südamlikud tänud juba ette igale annetajale!
Annetuse saab teha EELK Harju-Madise koguduse arveldusarvele: Swedbank a/a EE89 2200 2210 1135 7246, selgitusse “annetus, kogudusemaja renoveerimine”. Tulumaksu tagastuseks on
vajalik lisada selgitusse ka oma isikukood.

EELK Harju-Madise teated
31. mail kell 11 jumalateenistus armulauaga, leeripüha
7. juunil kell 11 jumalateenistus armulauaga
14. juunil kell 11 jumalateenistus armulauaga
21. juunil kell 11 surnuaiapüha Madise kalmistul

Kirikus peame kinni 2+2 reeglist, kasutame desovahendit, ei kätle
omavahel ja armulauda jagame individuaalselt.

Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd
Alates 01.06.2020 alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila-Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Tööde perioodil on piirkonnas liikluspiiranguid. Nende kohta
täpsem info laekub kohalikele elanikele posti teel vastavalt tööde edenemisele. Tööde periood on suvi 2020
kuni suvi 2021.
Töödega alustatakse esimeses järjekorras Türisalus Kosmose, Ardi, Alpikanni ja Lõunatuule teel.
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest omafinantseering moodustab
1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Samuti korraldatakse projektiga reovee kokkukogumine.
Nimetatud projektiga lahendatakse Türisalu piirkonna elanike murekohad seoses joogivee kättesaadavusega
ning keskkonnanõuetele vastava ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Ühtekuuluvusfondi toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustikud
koos liitumispunktidega.
Kokku ehitatakse Türisalu alal ca 26 km veetrassi, ca 17 km
isevoolset kanalisatsioonitrassi, ca 17 km vaakumkanalisatsioonitrassi ja 2 vaakumjaama reovee transpordiks.
Veemajandusprojekti „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rajamine” elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
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Ekotekti tegevjuht Abhishek Kumar ja äripartner Ville
Hyyryläinen 3D robotprinteriga.

Robotid prindivad maju
PAKRI teadus- ja tööstuspark

8 PAKRI Teadus- ja Tööstusparki kolis hiljuti idufirma Ekotekt,

mis projekteerib ja ehitab maju suuremõõtmelise 3D robotprintneri abil. Tsemendi asemel kasutab Ekotekt ehitamisel põlevkivituhka, mistõttu kerkivad majad oluliselt väiksema keskkonnajalajäljega. Ettevõte on otseselt PAKRI rohetehnoloogia fookusklient
ja uudse lähenemisega ehituses elavdab piirkonna majandust.
„PAKRIsse jõudis Ekotekt läbi Cleantech ForEst programmi,
kus nad oma ideed arendavad. Keskkonnasõbraliku tootmisega
sobivad nad väga hästi meie teadusparki. PAKRI saab omalt poolt
neid toetada tugiteenustega ning oluline on ka PAKRI autonoomne energiavõrk, mis aitab tootmisettevõttel energiakulusid paremini kontrolli all hoida,” rääkis PAKRI tegevjuht Enn Laansoo,
Jr.
Täna ehitab Ekotekt esimest demomaja, mis peaks plaanide
kohaselt valmima enne suve. „Tsemendi tootmine moodustab 8%
kogu CO₂ emissioonidest. Meie asendame selle põlevkivituhaga,
mis on jääde ja Eesti puhul üks suuremaid keskkonnaväljakutseid.
Lisaks kasutame veel kivisöetuhka ja terasepuru,” selgitas Ekotekti asutaja ja arhitekt Abhishek Kumar.
3D prinditud maja tootmiskulud on 20-30% madalamad kui
traditsioonilisi ehitusvõtteid kasutades. Lisaks on sellised majad
Kumari sõnul oluliselt energiatõhusamad, mistõttu aitab see omanikel kulusid kokku hoida ja on samal ajal keskkonnasõbralikumad.
Kui ettevõte täisvõimsusel tööle hakkab, suudetakse aastas
toota 50 ca 90 m² suurust 3 toaga maja. Ambitsioonikalt soovib
Ekotekt hõivata maailmaturgu, kuid realistlikult alustatakse Põhjamaadest, kus ettevõttel on nii kogemusi kui konktaktvõrgustik.
Ekotekti asutaja ja tegevjuht on Indiast pärit Abhishek Kumar,
kes on arhitektina töötanud Stockholmis, Londonis ja Taanis. Eestisse tuli ta 2019. aasta veebruaris, kus kohtus oma äripartneri Ville Hyyryläineniga, kellega koos asuti äriideed arendama. Ekotekt
on liitunud Cleantech ForEST programmiga ja kandideerib oma
ideega konkursil ClimateLaunchpad.

Foto: Marje Suharov
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Teeristi kohvikus Kaseperes loodavad Ulla ja
Kaili, et kui siseturism
hoogustub, siis jõuab
nende juurde sööma ka
rohkem inimesi. Kohaliku
kunstniku Taivo Tõnismäe
puust kukk on samuti
külalislahke näoga. Kaili
sõnul kasvasid kuke peal
möödunud aastal seened
ja kord oli keegi nalja
teinud ja kuke jalge ette
neli muna asetanud.

Kodused maitseelamused
ootavad vaheldust kohaliku
toiduettevõtja juures

Toidutegemisest sai viimastel kuudel paljudele rutiinne ja tüütu osa päevast ning nii mõnigi
meist meenutas heldimusega kohvikuteenindaja lahket naeratust ja küsimust ”Mida teile,
palun?” Kuidas läks meie piirkonna söögikohtadel, kui enamik kliente kodus isolatsioonis istus
ja kuidas suudeti eriolukorras ellu jääda? Koondasime meie valla kohvikupidajate meenutused
ja teated kokku ning kutsume üles kohalikke ettevõtjaid klientidena toetama!
Teeristi kohvik Kaseperes

Laulasmaa SPA kohvik ja restoran

Eriolukord mõjutas loomulikult ja mitte vähe! Märtsis-aprillis olime
avatud vaid 4 tundi päevas, toimus enamasti vaid kaasamüük. Käive
langes umbes poole peale ja lisaks tühistati kõik sünnipäevad, peied,
pulmad... Oleme meiegi pidanud riigilt palgalisa paluma. Maikuu on
olnud juba elavam ja avatud oleme nüüd veidi pikemalt. Proovime
ikka ellu jääda, sest lootust annab see, et suvi on meil tavaliselt kõige
tihedam tööaeg.
Avatud E–R kl 10.00–16.00; L, P kl 12.00–16.00

Lounge
E–N kl 12.00–18.00, R–P kl 12.00 –20.00
Restoran Wicca
R, L kl 17.00–22.00, P kl 12.00–20.00
Resto Verde õueterrass E–P kl 12.00–21.00

Padise kloostrikompleksi
kohvik-infopunkt valitsejamajas
Avatud kloostri lahtiolekuaegadel
T–P kl 11.00–18.00

Padise Kastell

Tere, Klooga koolimaja tulevased õpilased!
Ootame juba praegu avaldusi
2020/2021 õppeaastal 1. klassi minevate
õpilaste avaldusi.
Saada avaldus juba täna,
dokumendid võid panna teele hiljem!
Avalduse leiad meie kodulehelt:
http://www.laulasmaakool.ee/vastuvott
Avaldus saada meie õppejuhile:
Helen.aasaleht@kloogakool.ee

Ootamatult kogu maailma tabanud eriolukord ei jätnud ka meid
mõjutamata, õnneks mitte väga traagiliselt, sest kohviku plaanisime
niikuinii avada alles hiliskevadel. Küll aga jäid ära mitmeid aprilli- ja
maikuus planeeritud sündmused. Paljud suvepulmad lükati edasi
terve aasta võrra ja täna ei ole veel teada, mis tingimustel suvel seni
populaarseid kokteiliõhtuid ja suvekontserte korraldada saame. Samuti pidime ümber korraldama igapäevatöö, et tagada nii iseenda kui
külaliste ohutus. Õnneks on inimestele 2+2 reegel, distantsi hoidmine
ning käte puhastamine juba päris hästi harjumuseks saanud.
Oleme juba mitu nädalavahetust kohviku ust paotanud ja pakkunud
võimalust ettetellimisel kaasa osta. Aina enam eelistatakse kohapeal
perega einestada. Ilusa ilma korral on meie avaras sisehoovis võimalik
paigutada lauad üksteisest üsna eemale.
Mai lõpuni oleme avatud vaid nädalalõppudel, juunis plaanime ka
tööpäeviti kohviku avada. Värskeima info jaoks soovitame jälgida
meid Facebookis.

Padise mõis
Padise mõisa restoran jääb tavakülastajatele suletuks. Ärisuund on
muutunud ja edaspidi renditakse sündmuste tarbeks välja kogu
hoonekompleks.
Armas lapsevanem !
Väike hubane Laulasmaa Kooli Lehola koolimaja
ootab oma perre uusi õpilasi.
1.klassi ja 2. – 6. klassi.
Avaldus esitada paberkandjal koolimajja või digitaalselt
nele.lavrikov@leholakool.ee ; telefon: 59190971
Avaldus on leitav kooli kodulehel:
http://www.laulasmaakool.ee/vastuvott/
Miks just meie kool?
Väikesed klassid, ei ole liitklasse;
pikapäevarühm, huviringid ja 3 korda päevas söök tasuta;
koolibuss liigub nii Keila, kui Laulasmaa suunal;
palju õppekäike;
vahvad kogupere koolipeod;
professionaalsed õpetajad ja tugispetsialistid;
ükski laps ei jää märkamata!
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Kohvik Ott&Matilda Laulasmaal
Oleme üritanud hoida pead veepeal ja seda tänu partneritele, kes on
andnud n-ö maksurahu. Rangelt 2+2 reeglit järgides oleme suutnud
uksed lahti hoida. Eriline tänu kõigile, kes sel segasel ja keerulisel ajal
on saiakesi ja sooja lõunat ostnud. Meie kohvikuga Günther kahjuks
nii hästi ei läinud. Olgugi, et sellest sai populaarne söögikoht, olime
sunnitud tegevuse lõpetama. Võtame kaasa kogemused ja vahva
mälestuse tehtud tööst.
Ott&Matilda ootab kõiki koogile, kohvile ja sööma!
Avatud iga päev kl 11.00–21.00

Baar Recset Laulasmaal
Meie kohvik-baar oli suletud poolest märtsist mai alguseni. Selle
otsuse tegime ise, et mitte kaasa aidata viiruse levikule ja ühtlasi
püsida ise terved. Alates 2. maist oleme taas avatud.
Avatud iga päev kl 12.00–21.00

Lohusalu pubi
Uksed avati 1. mail. Meile eriomaseid sündmusi plaanime
korraldada vastavalt toimumise hetkel kehtivatele reeglitele.
Avatud iga päev kl 12.00–21.00

Joaveski kohvik-baar Keila-Joal
Avatud E–R 12.00–21.00, L 11.00–22.00, P 11.00–21.00

Restoran Cher Ami Keila-Joa lossis
Meil on läinud hästi, saime lõpuks tehtud ruumide värskenduse!
Restoran on olnud taas avatud alates 13. maist.
Avatud K–P 13.00–22.00

T19 Resto Niitvälja Golfikeskuses
Uus söögikoht avas uksed 20. mail.
Avatud iga päev kl 10.00–20.00

Travern Peetri Toll Paldiskis
Olime vaatamata raskustele avatud kogu eriolukorra aja. Kaasa
müüsime vähesel määral vareenikuid ja pelmeene. Kliente on sel kevadel märgatavalt vähem, sest ära on langenud kõik turismigrupid ning
millal mujalt maailmast inimesed jälle siia jõuavad, pole teada. Samuti
tühistati kõik sünnipäevad ja koosviibimised. Meil on eelregistreerimisel avatud muuseum, mida saab külastada väikeste gruppidena.
Travern avatud iga päev kl 11.00–22.00

Pakri Paruni kohvik
Avatud alates 23.mai L–P kl 12–20

Paldiski pubi
Uksed olid külastajatele eriolukorra ajal lahti ja on avatud ka edaspidi.
Avatud E–N 11.00–18.00; R, L ja P 11–20.00

Arvo Pärdi Keskuse kohvik
Kohvik oli eriolukorra ajal suletud, kuid jätkab pärast keskuse
taasavamist alates 20. maist.
Avatud K–P kl 12.00–18.00

Ajakohast infot võimalikest muutustest
kohvikute ja restoranide lahtiolekuaegades
jälgige ettevõtete sotsiaalmeedia kanalites ja kodulehtedel.

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Südi õmblusettevõtjat
koroonaviirus nii lihtsalt ei seljata

oma õmblustsehhi juurde Pargi
tänavale istutas Ülle vaasidesse lilled, mis vaatamata kohalike kartusele varastamise ees
ilusasti püsisid. Ülle andis ka
omalt poolt Klooga energilistele
eestvedajatele nõu, kuidas võiks
alevikus asjad paremaks minna.
Külaaktivistina on tal inimeste
kaasamisel pikaajaline kogemus
oma praegusest elukohast Jõgisool Saue vallas, kus ta ihu ja
hingega on külaelu arendanud
juba 17 aastat.
Tänu kergliiklustee rajamisele ja maalilise Klooga järve
ümbruse korrastamisele on männimetsaline asula juba päris kaunis koht.

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 Õmblusmasinad Klooga õmb-

Karmid üheksakümnendad
Ülle on tööriiete õmblemisega
tegelenud 27 aastat. Esimesena
juhatas ta Eesti firmat, kes võttis
nelja Soome ettevõtte töö vastu
ja vahendas siinsetele ettevõtetele Tallinnas ja Ida-Virumaal. Alguses ei teadnud Ülle õmblusest
midagi. Lisaks oli keelebarjäär,
mille ületamiseks tegi ta endale
eesti-soome-vene
õmblussõnastiku. „Ka täna käib jutt peas
kolmes keeles,“ räägib ta mitmekeelset ettevõtmist omades.
Kuna Soomest tellitavad kogused olid siinsetele suure vene
turuga harjunud õmblusettevõtetele väikesed ja tekkisid ka tarne

Ülle tutvustab vallavalitsuse esindajatele oma õmblusettevõtet.

ette ei tulnud. Mõjus Ülle ähvardus: „Ära tule minu territooriumile varastama!“

Foto: Marje Suharov

Kalalõhn ja palju õhku
Ühed esimesed mälupildid lapsepõlvest on Üllel kalurite majast Paldiskis. Isa püüdis merel
kala ja pere kodu asus kahekordses kaluritele ehitatud kivimajas,
kus lapse mälestustes olid pikad
koridorid ja õues kuuri all kuivas
kala.
Ülle meenutab, et alati, kui
kalalaevad sadamasse saabusid,
kogunes linnarahvas vaatama,
mida meri välja andis. Veel mäletab ta naisi, kes kummipõlled
ees kõrges puithoones kala sorteerisid ja seejärel suurtesse tünnidesse soolasid. „Isa armastas
üle kõige värsket kilu ja 2-liitrine kilumannerg oli meil alati
täis,“ mõtleb Ülle heldimusega
oma lapsepõlvekodust. Tema sõnul räägitakse siiani pere ringis
lugu kilude võidusöömisest, kui
isa pistis kinni 300 kilu!
Ülle lapsepõlv möödus Peetri mägedes, kus ta käis kevadeti veesilmades konnakulleseid
vaatamas ja suvel muulukaid
söömas. Veel enne kooliminekut
õppis Ülle ära vene keele: „Mulle kohe meeldis hirmasti seda s-i
susistada,” naerab Ülle.
Kui Paldiski linn kinniseks
muudeti, likvideeriti ka kalurite
sadam. Pärast isa surma koliti
Sauele. Väikesele tüdrukule tundus uus koht kliima suhtes ränga
elumuutusena, sest Pakri panga
peal oli olnud palju õhku. Sauel
tundus kõik nii umbne ja kuiv.
Uuesti Paldiskisse sattus ta
keskkooli ajal. Põllkülas elav
sõber oli kursis, kuidas läbi
metsa salaja traataia alt kinnisesse linna pääseda. „Siiani on
meeles kuidas süda peksis, kui
kaks püssidega naist patrullides
meist möödusid ja meie nende
selja tagant läbi hiilisime,“ on
tal meeles hirm, aga ka kurb pilt,
mis armsast Paldiski kodumajast
avanes. Aknad olid lõhutud ja
maja rüüstatud.

Foto: Egle Kaur

lustsehhis vaikivad. Veel paar
kuud tagasi olid töölauad kaetud
kaubamärgi ATEX all valmivate
töörõivastega, kuid COVID-viirus pani tootmise tarneahelatele
jala peale. Aastakümneid kohalikele tööd pakkunud ettevõtja
Ülle Rondo on kange naine, kes
usub, et nähtamatu viiruse tagajärgedega on võimalik toime tulla. Ta armastab oma tööd ja merelähedast Lääne-Harjut, mis on
olnud juba lapseajast tema kant.

Ülle usub, et sügiseks on selge, kuidas tootmine õmblustsehhis jätkub.

“

Naisena
ärimaalilmas olla
ei ole lihtne, kuid
Ülle on osanud alati
kaasa rääkida ja tal
on oskus meestega
koostööd teha:
„Teen punkt-punktilt
selgeks, miks minu
ettepanek parem on.“

probleemid, siis tegid soomlased
Üllele ettepaneku asutada oma
firma. Nii sai alguse osaühing
Novamentor.
Ajad
olid
ettevõtluses
1990ndatel ärevad, sest palju
oli kuritegevust „Ka mulle tuldi
katust pakkuma. Olin parasjagu
tsehhist eemal, kui kaks meest
sisse astusid. Töötajad väitsid
minu varasema nõuande järgi, et
meil on juba oma katus olemas.
Pääsesin tookord tänu enesekindlusele ja julgusele katuseraha maksmisest. Algaastatel
oli kokkupuude ka Klooga kurikaeltega, kui ühel päeval selgus,
et valmistoodete kast on puudu.
Saanud vihje, läks Ülle nimetatud korterisse kaupa otsima, aga
kui uksele ilmus tätoveeritud
endise vangi ilmega mees, siis
nõudis arupärimine parasjagu
julgust. Kaup jäi tookord küll
leidmata, aga vargusi enam ka

Eripalgeline Klooga
Kloogale sattus Ülle esimest
korda 1970ndatel koos emaga,
kui käidi „sõjaväepoes“, kus tolle aja kohta oli väga erinev kaubavalik.
1997. aastal kolis õmblusettevõtte Klementi tsehh Kloogalt
ära ja tootmispinnad jäid tühjaks.
„Tööd oli palju ja sain lisaks Tallinnale teha teise tootmise. Soomest hankisin kasutatud seadmeid juurde ja polnud muud, kui
tõsta ühest kohast masinad teise.
Hoone seisis tühjana vaid kuu
aega ja töö läks lahti pea samade
õmblejatega Kloogalt ja Paldiskist,” kirjeldab ettevõtja algust
Kloogal.
„Kõik need 27 aastat lähen
rahuloluga tööle!“ tänab ja kiidab Ülle head meeskonda, kellele ta on omalt poolt loonud

paindliku tööaja vastavalt rongide liikumisele.
Õmblejannasid on tsehhis
mitmest rahvusest. „Kui tähistame eestlaste vastlapäeva, siis
sööme hernesuppi ja kui venelaste oma, siis pannkooke,“
selgitab Ülle ja usub, et palju
rahvusi rikastab mõttemaailma.
Lauakõne pidamise oskuse on ta
õppinud just oma töötajatelt.
Igal aastal peetakse koos
jõulupidu ja lunastatakse kinke.
Ühiselt on käidud näiteks Anne
Veski kontserdil ja sõidetud laevaga Tallinna lahel.
Klooga korda!
Kui tulin Kloogale, tundus see
külm ja kõle koht. Majadel olid
aknad sisse löödud. Tühjadest
korteritest olid varastatud isegi
põrandad, rääkimata radiaatoritest ja WC-pottidest.
Pärast seda, kui tekkis liikumine „Teeme Klooga korda“ on
asula ilme läinud ilusamaks. Ka

Ärinaise hinnalised minutid
Õmblemisega tegeledes õppis
Ülle ära, et igal minutil on hind,
sest õmblustöö operatsioonid
koosnevad minutitest ja sekunditest. „Tükitööline saab nii-öelda minuti eest palka ja talle peab
töö hästi ette valmistama, organiseerima materjalid ja lõikused.
Seetõttu ma hindan väga aega ja
teen alati ühe käiguga mitu asja
korraga,“ naerab Ülle ja ütleb,
et see on ka tema lastele külge
jäänud.
Naisena ärimaalilmas olla ei
ole lihtne, kuid Ülle on osanud
alati kaasa rääkida ja tal on oskus meestega koostööd teha:
„Teen punkt-punktilt selgeks,
miks minu ettepanek parem on.“
Teinekord on päästnud naiselik alalhoiuinstinkt, sest pere
on olnud kõige tähtsam ja liialt
riskida ta ei ole tahtnud: „Tihti
ei kaalu raha, mis riskides teenida võiksid, üles neid probleeme, mis sellega kaasnevad.“
Tal on hea meel, et ei ole kunagi
läinud suure rahaahnuse peale
välja. Teda rahuldab siiani kestnud sujuv ärisuhe soomlasega,
kus tema toodab ja Soome pool
müüb töörõivad sealsetele ehitus- ja tootmisettevõtetele.
Ohates nendib Ülle, et viimaste kuudega on kõik tarne- ja
tootmisahelad ära lõhutud. Siiani
on mõned õmbluseks vajalikud
tellimused veel Hiinast ja Itaaliast saamata. Kuidas ja millal
uuesti õmblusmasinad tööle hakkavad, seda ta veel ei tea: „See
ei sõltu ainult minust, vaid kogu
ühiskonnast.“ Tsehhi uksed avab
ta kindlasti, ehk töökorraldust
veidi ringi tehes ja uue olukorraga kohandades. Alla vanduda
Ülle ei kavatse: „Õmblejad usuvad minusse.“

Piletiinfo ja broneerimine: info@pakrireisid.ee; tel. +372 51991718; www.pakrireisid.ee

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari

5

MAI 2020 | NR 5 (27)

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

Kuidas pump-hüdroakumulatsioonijaam töötab?

Eesti pump-hüdro
akumulatsioonijaama
projekti arendab
Energiasalv Pakri OÜ,
mille omanikud on
Alexela Varahaldus,
Sunly Innovation ja
Vool. Jaama ehitamiseks vajalikke uuringuid
kaasrahastab Euroopa
Komisjon rakendus
üksuse Innovation and
Networks Executive
Agency kaudu.

Eesti 500 MW pump-hüdroakumulatsioonijaam on Euroopa Liidu
ühishuviprojekt, mis on ühtlasi ka
Euroopa rohelise kokkuleppe (Green
Deal) esimene suuremahuline projekt
Eestis.
Kui taastuvenergiat on elektriturul
vähe ning traditsiooniliselt vajataks
fossiilsete kütuste kasutamist, siis
lastakse merevesi läbi turbiinide
alumistesse reservuaaridesse ja
genereeritakse nii tarbijatele elektrienergiat. Kui taastuvenergiat on turul
palju, pumbatakse vesi maa-alustest
mahutitest merre tagasi. Nii toimides
genereeritakse ühe tsükli jooksul kuni
kuus miljonit kWh elektrienergiat.

PAKENDID

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

KLAASPAKEND

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Jäta korgid-kaaned peale.

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Paldiski geoloogia soosib keskkonnasäästlikku ehitamist.
Pildil sügavpuurimise agregaat ZBO.

Paldiskis uuritakse pumphüdroakumulatsioonijaama
ehitustingimusi

EI SOBI

Foto: Triin Raa

Lisainfot leiab
projekti kodulehelt
www.energiasalv.ee

Mis on korraldatud jäätmevedu?

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE

SOBIB

Kes on
projekti taga?

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja
portselan (nt toidunõud,
vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

PAPP- JA
PABERPAKEND

Suurjäätmed on näiteks mööbel, kardinapuud, vaibad, madratsid jms. Suurjäätmed on liidetud korraldatud jäätmeveoga ehk
neid saab mugavalt ära anda samast majapidamisest, kus antakse üle segaolmejäätmeid. Suurjäätmete üleandmine toimub
ettetellimisel, küsi lisainfot oma piirkonna jäätmevedajalt:

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.
Veendu, et materjal on puhas
ja kuiv.

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

–		 endise Keila valla ja Vasalemma valla territooriumi teenindab Eesti Keskkonnateenused AS, kontakt tallinn@keskkonnateenused.ee, telefon 640 0800, www.keskkonnateenused.ee
–		 endise Padise valla territooriumi teenindab Radix Hoolduse
OÜ, kontakt radix@keskkonnateenused.ee,
telefon 738 6740, www.keskkonnateenused.ee
Paldiski linna teenindab kuni uue vedaja leidmiseni Ragn-Sells AS,
kontakt info@ragnsells.ee, telefon 606 0439, www.ragnsells.ee
JÄÄTMEJAAM. Lääne-Harju valla elanikke teenindab Karjaküla
jäätmejaam, mis asub Tõmmiku külas Karjaküla kalmistu ja
AS-i Keila Betoon vahelisel alal. Sinna saab viia jäätmeid, mida
korraldatud jäätmeveoga ära ei viida. Jäätmejaam on avatud T,
N ja L kell 10.00-18.00.
Lisainfo: 588 44870; kodulehekülg www.hkt.ee/
karjakula-jaatmejaam/

Peep Siitam
Energiasalv Pakri OÜ

8 Paldiskisse kavandatav pump-hüdroakumulatsioonijaam on

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige segaolmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate jäätmete ning ajutiselt
kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete
äravedu Lääne-Harju valla territooriumilt. Olmejäätmete vedu
on kohustuslik igale majapidamisele.

Jäätmejaamas võetakse Lääne-Harju valla elanikelt
(vastavalt sissekirjutusele) tasuta vastu:
– lehtklaasi kuni 0,1 m3;
– autorehve kuni 8 tk;
– elektroonikajäätmeid;
– paberit ja pappi;
– segapakendeid;
–		 ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvijäätmed, kemikaalid, vanaõlid, õlifiltrid, ohtlike ainete pakendid, elavhõbe,
ravimid, taimekaitsevahendid).
Täiendav info jäätmekäitluse kohta on leitav valla kodulehel
laaneharju.ee/jaatmemajandus

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE

merevee ja tehislike allmaarajatiste erinevate kõrguste potentsiaalset energiat ärakasutav looduslik aku. Sel kevadel algasid
projekti eeluuringud ning jaam peaks tööle hakkama 2028. aastal.
Projekt toob Paldiskisse väikelaevadele tehissadama, kogukonnale parema juurdepääsu merele ning aitab kaasa rohevalla
kontseptsiooni elluviimisele.

Prügi koht ei ole looduses!

Mida hetkel uuritakse?
Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitamiseks on vaja teada
ehitusgeoloogilisi tingimusi, tehnilisi lahendusi ning ehitamise
ja ekspluateerimise mõju keskkonnale. Aprillis alustatud maapõueuuringutega teostatakse puurimisi kuni 750 meetri sügavuseni. Mahukas uurimisprogramm Pallase piirkonnas ja Salavat
Julajevi teel hõlmab katsetusi nii võetud proovidega kui puuraukudes. Tööd kestavad kuni sügiseni. Uuringutega kaasnev mõju
kogukonnale ja loodusele on minimaalne, tegevus toimub kõige
rangemaid keskkonna- ja ohutusnõudeid järgides.

8 Iga kevad algab koristustalgu-

Mida toob projekt kohalikele?
Arendaja ja valla vahel on kokku lepitud, et pump-hüdroakumulatsioonijaamast peab saama võimaluste looja ka kohaliku kogukonna jaoks. Kuna jaama rajamisega luuakse mere arvelt maad
juurde, siis tekib loodava tehissaare ja ranniku vahele võimalus
rajada sadam väikelaevadele. Ka võimaldab projekt luua kaua
igatsetud juurdepääsu merele nii kohalikele kui linna külastajatele. Selleks projekteerib arendaja jaama põhilahenduse koosseisus
ka väikesadama. Projekti realiseerimisega kaasneb suures mahus
kristalliinse kivimi väljamine, millest valmistatud ehitusmaterjali
võõrandamisega laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse märkimisväärses koguses ressursitasu.
Kuidas saavad kohalikud kaasa lüüa?
Pump-hüdroakumulatsioonijaamal on tihe seos taastuvenergia
arenguga, mistõttu on iseenesest mõistetav, et toetame ka taastuvenergia projekte ning seejuures ka rohelise valla kontseptsiooni. Oodatud on kõik kohalikud algatused kas päikese- või
tuuleenergia arendamiseks, kus saame nii ekspertnõu kui finantsjõuga abiks olla. Selleks võiks ühendust võtta aadressil:
info@energiasalv.ee

Keskkonna- ja
planeeringute osakond

te planeerimisega, sest metsaalused ja teeäärsed on prügistatud.
Teavitusi uutest prügistatud paikadest saab vallavalitsus igapäevaselt. Enamasti leiame nendest
paikadest inimeste elutegevuse
käigus tekkivat olmeprügi, suurja ehitusjäätmeid. Objekte koristades tõdeme, et endiselt on
inimesi, kes arvavad, et prügi,
mis on silma alt ära viidud, ei
tekita enam probleeme. Kahjuks
ei kao prügi loodusest kuhugi,
vaid jääb sinna aastakümneteks
ja -sadadeks, ka meie lastele ja
lastelastele vaatamiseks, kui nad
metsa seenele või marjule lähevad. Lisaks sellele, et jäätmed
looduses riivavad silma, on nad
ka ohtlikud keskkonnale, metsaelustikule ja inimesele.
Enamasti ei ole võimalik
prügistajat tagantjärgi tuvastada

ning koristamise peab korraldama ja jäätmete üleandmise eest
tasuma kohalik omavalitsus.
Raha, mis kulub inimeste järgi
koristamisele, saaks investeerida
valla jäätmekäitluse arendamisse, näiteks prügimajade rajamisse, kogumisringide korraldusse
ning teavitustegevusse. Eelmisel
aastal kulutas vallavalitsus loodusest jäätmete koristamisele
hinnanguliselt 25 000 eurot. Antud probleemiga pistab rinda ka
Riigimetsa Majandamise Keskus
(RMK), kes koristas mullu riigimetsast kokku 250 tonni prügi,
millest enim – 125 tonni – koristati Harjumaalt.
Iga majapidamine on automaatselt liidetud korraldatud
jäätmeveoga, mis tähendab, et
kinnistul tekkivad jäätmed tuleb üle anda sealsamas. Seega
on olmejäätmete koht iga majapidamise isiklikus prügikastis.
Lisaks peab igaüks meist võtma
vastutuse ja arvestama, et ehitus-

PALDISKI LASTEAED NAERULIND

otsib oma kollektiivi aktiivset ja sõbralikku

KOKKA!
Koka tööülesanded:

ö kvaliteetse toidu valmistamine lastele;
ö efektiivne köögi ja meeskonna igapäevase töö organiseerimine;
ö menüüde, erimenüüde ja toidukalkulatsioonide järgimine;
ö köögiga seonduva dokumentatsiooni haldamine ja
tervisekaitse nõuete täitmine.
Nõudmised kandidaadile:

Keraamikanäitus

„Näkid ja näkitsejad“

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis
May ja Ursula Aavasalu kasutavad savi ja tuld,
et muuta nähtavaks vee-elukaid ja veega seotud elukaid
nende rohkem või vähem võimalikes ja võimatutes vormides.
Näitus on avatud 2.–28. juunini.
Ateljeemuuseum on avatud T–P 11.00–18.00
Adamsoni 3, Paldiski. Tel. 6742013
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ö eelnev töökogemus kokanduses ja erialane haridus;
ö pingetaluvus, algatusvõime, koostöövalmidus,
kohusetundlikkus;
ö kehtiv tervisetõend;
ö austav suhtumine kaastöötajatesse.
Küsi kindlasti lisainfot telefonil 55513296
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
CV, avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada hiljemalt 31.05.2020
e-posti aadressile naerulind@naerulind.edu.ee.
Tööle asumine esimesel võimalusel.

ja remonditöödega kaasnevad
jäätmed tuleb utiliseerida ning
nende üleandmise kulud tasuda.
Sorteeritud ehitusjäätmeid saab
Lääne-Harju vallas üle anda
vastavalt hinnakirjale Karjaküla
jäätmejaamas.
Prügi põletamine
kahjustab tervist
Levinud on vana rämpsu lõkkes
põletamine. Lõke ei ole koht,
kus põletada kasutuks muutunud
kraami. Plastide mittetäielikul
põlemisel paiskub õhku mürgikokteil, mis sisaldab muuhulgas
ka vähki tekitavaid ühendeid.
Näiteks tekivad just kodusel jäätmepõletusel dioksiinid, mis on
üks mürgisemaid ühendeid, mida
inimene on suuteline tekitama.
Põlemisest tekkivad ühendid tõusevad õhku ning langevad taas
maapinnale. Seda hingavad sisse
nii täiskasvanud, lapsed kui ka
loomad. Mürgiga saavad kaetud
ka puud, põõsad ja muud taimed.

Pidev murekoht on ka avalike pakendikonteinerite kasutus.
Need on mõeldud pakendite,
mitte teiste jäätmeliikide jaoks.
Paraku visatakse pakendikonteineritesse ka kõike muud käepärast, mis tähendab, et rikutakse
ära kõikide nende töö, kes jäätmeid korralikult sorteerivad ja
üle annavad. Valede jäätmetega
pakendikonteinerite sisu tühjendab tavapärane segaolmejäätmete veok ning jäätmed leiavad tee
prügimäele ehk neid ei ole võimalik ümber töödelda.
Viimase aja põnevamad leiud
pakendikonteineritest on suusad,
vaibad, madrats ja mikrolaineahi. Paslik on meelde tuletada,
et keldri koristamisel tuleb oma
moosi- ja kurgipurgid enne pakendikonteinerisse viimist tühjaks teha. Pakendite hulka ei loeta ka akna- ja lehtklaasi ja seda ei
ole lubatud pakendikonteinerisse
viia isegi siis, kui tegemist on
klaaspakendikonteineriga.

Laulasmaa Kooli tööpakkumised
Laulasmaa Kool pakub tööd järgmistel ametikohtadel:
1. 		 logopeed Laulasmaa koolimajas, koormus 1,0;
2. 		 psühholoog Laulasmaa koolimajas, koormus 0,5;
3. 		 muusikaõpetaja Laulasmaa koolimajas, koormus 1,0 (tööle
asumine alates august 2020);
4. 		 muusika- ja liikumisõpetaja Lehola lasteaias, koormus 0,75;
5. 		 klassiõpetaja Klooga koolimajas;
6. 		 õpetaja Klooga lasteaias, koormus 1,0 (lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asenduseks, tööle asumine alates 01.08.2020).
Avaldust ja CV-d ootame hiljemalt 5. juuniks.
Lisainfo: tel 608 8900, info@laulasmaakool.ee

Paldiski Ühisgümnaasiumi 10. klassi
vastuvõtmise tingimused ja kord 2020./2021. õppeaastaks
Paldiski Ühisgümnaasiumi 10. klassi astumiseks esitab õpilane
elektrooniliselt avalduse hiljemalt 26. juuniks 2020 e-posti
aadressile helve@paldgym.edu.ee. Põhikooli lõputunnistuse
aastahinded peavad olema vähemalt rahuldavad.
Avatud on ka vastuvõtt mittestatsionaarse osakonna
10., 11. ja 12. klassi.
Lisainfo tel. 5818 8082

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Lääne-Harju Vallavalitsuse teated
8 Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 22.04.2020 otsusega nr 22
detailplaneeringu Valkse külas Liivaku (katastritunnus 29501:007:0570)
ja Mämallika (29501:007:0761 ja
29501:007:0762) kinnistutel ning lähialal. Planeeritavate kinnistute suurused
on vastavalt 14,29 ja 10,31 ha. Detailplaneeringu alasse kaasatav lähiala on
vajalik juurdepääsude ja kommunikatsioonide planeerimiseks.
Planeeringuga jagatakse maaüksused ja moodustatakse elamumaa
(E), ärimaa (Ä), transpordimaa (L), ja
tootmismaa (T) sihtotstarbega krundid.
Elamumaale planeeritakse paaris- ja
ridaelamute ehitust. Ühe paarismaja ehitisealune pind on kuni 160 m²,
kokku soovitakse 40–50 paariselamu
rajamist 4,9 ha pindalaga alale. Ärimaa sihtotstarbega maale kavandatakse tootmis- ja teenindusega seotud
ehitisi maksimaalse kõrgusega 11 m ja
krundi täisehitusega 40–50%. Tootmise otstarbel rajatakse kanalisatsiooni
reoveepumpla liitumaks Keila Vesi AS
võrguga.
Algatatud detailplaneering on osaliselt üldplaneeringut muutev. Elamuja ärimaa kasutusotstarbega krunte kavandatakse aladele, kus üldplaneeringu
kohaselt vastavat juhtfunktsiooni ei ole
määratud. Tihedat asustust kavandatakse üldplaneeringus määratletud tihesasustusalast väljapoole.
KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt on
KSH algatamise vajalikkuse kohta
planeeringu koostamise korraldaja küsinud arvamust Keskkonnaameti Põhja
regioonilt, kes on esitanud oma seisukoha ja märkused 27.09.2017 kirjaga
nr 6-5/17/9992-2 ning nõustunud, et
planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja
keskkonnamõju strateegilist hindamist
ei ole vaja algatada. KSH algatamise
vajalikkuse kohta on küsitud arvamust
Terviseameti Põhja talituselt, kes on
esitanud oma seisukoha 21.09.2017
kirjaga nr 9.3-1/5522; Maanteeametilt, kes on esitanud oma seisukoha
22.02.2018 kirjaga nr 15-2/18/6140-2;
Põllumajandusametilt, kes on esitanud
oma seisukoha 20.10.2017 kirjaga
nr 1/16465-1; Elering AS-ilt, kes on
esitanud oma seisukoha 12.04.2018
kirjaga nr 11-4/2018/363-2 ja Harju
Maavalitsuselt, kes on esitanud oma
seisukoha 20.09.2017 kirjaga nr 12
-4/23194/2319.
Lääne-Harju
Vallavalitsusele
teadaoleva informatsiooni kohaselt
ei kaasne planeeringuga kavandatud
tegevusega olulist keskkonnamõju ja
eelhindamine ei ole nõutud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1
punktide 8, 9 ja 12 kohaselt planeeringumenetluse käigus.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju
Vallavolikogu, koostamise korraldaja
Lääne-Harju Vallavalitsus (mõlema
aadress Rae 38, Paldiski linn) ning
koostaja on
Artes Terrae Maastikuarhitektid
OÜ (registrikood 12214048; Küütri
14, Tartu, 51007; e-posti aadress artes@artes.ee).
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
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Lääne-Harju
Vallavalitsuse
12.05.2020 korraldusega nr 465 võeti
vastu Lääne-Harju vallas Valkse külas
Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja
lähiala detailplaneering.
Planeeritav ala asub riigimaantee
8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla tee ristumisala vahetus naabruses.
Planeeritava ala suurus koos lähialaga
on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8
Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa
kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs
planeeringualale rajatakse Karjaküla
teelt. Planeeritav ala piirneb põhjas
Luhatirtsu maatulundusmaa kinnistuga
(43101:001:0174), idas 11194 Karjaküla tee transpordimaa kinnistuga
(29501:007:0607), lõunas 8 TallinnPaldiski tee transpordimaa kinnistuga
(29501:007:0657), läänes Veeru elamumaa kinnistuga (29501:007:0057)
ja riigimaaga.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga muudetakse Lääne-Harju Vallavolikogu
25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringu alal osaliselt
liikluslahendust ja krundijaotust. Väljaotsa kinnistul moodustatud viie ärija tootmismaa sihtotstarbega krundi
Väljaotsa tee 1 (43101:001:0418),
Väljaotsa tee 3 (43101:001:0420),
Väljaotsa tee 5 (43101:001:0421),
Väljaotsa tee 6 (43101:001:0422) ja
Väljaotsa tee 9 (43101:001:0424)
liitmise ja transpordimaade ümberkruntimisega tekib üks osakaaluga
95/5% tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 42614 m² (pos
1), kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti (pos 5) pindalaga 2848 m²,
(pos 6) pindalaga 4241 m² ja (pos
8) pindalaga 270 m² ning üks osakaaluga 50/50% haljasmaa ja transpordimaa kasutusotstarbega krunt
pindalaga 1964 m² (pos 4). Kõige
põhjapoolsema ärimaa sihtotstarbega Väljaotsa tee 2 (43101:001:0419)
(pos 3) krundi kasutamise sihtotstarvet ja ehitusõigust ei muudeta. Veidi muudetakse krundi hoonestusala
suurust ja paiknemist. Sihtotstarvete
muutmist ei kavandata Settebasseini (29501:007:0554) jäätmehoidla
maa (pos 2) ja 8 Tallinn-Paldiski tee
L2 (29501:001:0285) transpordimaa
(pos 7) kinnistutel. Võrreldes varasema detailplaneeringu lahendusega on
nihutatud juurdepääs planeeringuala
keskele. Juurdepääsuks tuleb projekteerida riigitee 11194 Karjaküla tee
ristumiskoha ja Karjaküla tee laiendus
ja selle alusel rajada juurdepääs.
Detailplaneeringuga on krundile
(pos 1) lubatud ehitusõigus hoonete summaarse ehitisealuse pindalaga
17400 m² ja kuni 5 hoone ehitamise võimaldamiseks. Hoonete suurim
lubatud kõrgus 12 m ja korruselisus
tootmishoonel 2 ja kontorihoonel 3
korrust. Veevarustus ja kanalisatsioon
lahendatakse planeeringuala trasside
liitumisega Keila Vesi AS-i trassidega
Geoloogide tn ristmiku juures. Põhimõtteline kanalisatsioonilahendus jääb
samaks. Elektrivarustuseks rajatakse
Elektrilevi jaotuspunkt 9022 ja tarbija alajaam ning elektri maakaabelliini
ühendused vastavalt Elektrilevi OÜ

tehnilistele tingimustele. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks rajatakse survestamiskaevuga ja hüdrantidega lokaalne
võrk Settebasseini kinnistu tiikide vee
kasutamiseks kustutustöödel. Sadevee
ärajuhtimine on lahendatud isevoolse
kanalisatsiooniga, mille eesvooluks
on Valkse kraav. Sideühenduseks rajatakse uus sidekaabel alates Telia Eesti
AS-i sidekanalisatsiooni kaevust KEI285.
Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt
sõlmitud lepingule AS Valdek. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.
Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 09.06.–25.06.2020
Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil
Rae 38, Paldiski linn.
8 Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.08.19 otsusega nr 79 detailplaneeringu Rummu alevikus Aia
15 (katastritunnus 43101:001:0144)
ärimaa kinnistul.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu
põhijoonise järgi ärimaa, büroo- või
teenidusehitiste alal. Kinnistu asub
tiheasutusega alal. Aia tänava ääres
asuvad korterelamud. Aia tänavast
põhjasuunal asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega
nr 520 kehtestatud Aiamaa detailplaneeringu järgi hoonestusõiguseta
maatulundusmaad. Aia tn 15 kinnistu
piirneb kolmest küljest reformimata
riigimaaga.
Kinnistu pindala on 3531 m²,
millest 1115 m² on looduslik rohumaa, 1632 m² metsamaa ja 784 m²
muu maa. Ehitisregistri andmetel on
kinnistul üks ühekordne hoone nimetusega bensiinijaama dispetšeripunkt
(ehitisregistri kood 116037934) ehitisealuse pindalaga 20 m². Kinnistu
on piiratud aiaga. Varem oli kinnistu
kasutusel mootorikütuse hoidlana.
Käesoleval ajal kinnistut endisel eesmärgil ei kasutata.
Planeeringu eesmärk on muuta
Vasalemma valla üldplaneeringuga
Rummu alevikus määratud äri, bürooja teenindusehitiste maa juhtotstarve
Aia tn 15 kinnistu alal väikeelamute
maaks, määrata sinna ehitusõigus ühe
pereelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Planeeringu ülesanded vastavad planeerimisseaduse § 126 lõike 1
punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu,
korraldaja on Lääne-Harju Vallavalitsus. Planeeringu koostaja on Paabor
Projekt OÜ (registrikood 14260182),
paaborprojekt@gmail.com.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 09.06-09.09.07.2020 2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski
linn ja Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia tn 9a.
Detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda valla veebilehel
www.laaneharju.ee ja asutuste lahtioleku ajal kohapeal.

8 Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 16.04.2020 otsusega nr 18
detailplaneeringu Lääne-Harju vallas
Paldiski linnas Tallinna mnt 41 (katastritunnus 58001:001:0005) ja Tallinna
mnt 44 (58001:001:0006) kinnistutel
ja lähialal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav kinnistu asub
Lääne-Harju vallas Paldiski linnas tee
nr 8 Tallinn-Paldiski ääres. Tallinna
mnt 44 kinnistu piirneb lõunast ja idast
Tallinna mnt 46 (43101:001:0069)
kinnistuga, põhjast Tallinn-Paldiski
maanteega ning läänest Ingeri teega (tee nr 5800002). Tallinna mnt 41
kinnistu piirneb põhjast Tallinna mnt
43 (58001:001:0336) ja Jaani tee 2
(58001:001:0107) kinnistutega ning
lõunast Tallinn-Paldiski maanteega.
Juurdepääs Tallinna mnt 41 kinnistule
on olemasolevalt avaliku kasutusega
Jaani teelt (tee nr 5800004). Juurdepääs Tallinna mnt 44 kinnistule on olemasolevalt avaliku kasutusega Ingeri
teelt.
Tallinna mnt 41 kinnistu pindala
on 8266 m², Tallinna mnt 44 kinnistu
pindala on 43 483 m². Ehitisregistri
andmetel on kinnistud hoonestamata.
Harju maakonnaplaneering 2030+
järgi asub detailplaneeringu ala perspektiivse või rekonstrueeritava, sh oluliselt muudetava põhimõttelise maanteekoridori mõjualas. Detailplaneering
arvestab Lääne-Harju valla perspektiivseid arengusuundi.
Detailplaneeringu eesmärk on
jagada kinnistu tootmis- ja ärimaa
kruntideks. Tootmismaale ärimaa kõrvalfunktsiooni andmine võimaldab
mitmekesisemat ja paindlikumat alade
kasutust ja senise hoonestamata maaala, 8 Tallinn-Paldiski tee, Jaani tee ja
Ingeri tee ristmiku muutmist efektiivselt toimivaks logistiliselt sobivaks
laomajanduse ja ökoloogiliselt vähenõudliku väiketootmise arendamise
piirkonnaks.
KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt on
KSH algatamise vajalikkuse kohta küsitud 20.12.2019 kirjaga nr 6-1/47-2
arvamust Maanteeametilt, Rahandusministeeriumilt,
Keskkonnaametilt,
Terviseametilt ja Päästeameti Põhja
regioonilt. Maanteeamet esitas oma
seisukoha 16.01.2020 kirjaga nr 152/19/45200-3, Rahandusministeerium
12.02.2020 kirjaga nr 14-11/545-2,
Keskkonnaamet 05.08.2019 kirjaga nr 6-2/19/7610-3, Terviseamet
17.01.2020 kirjaga 9.3-4/19/7537-2 ja
Päästeameti Põhja regioon 17.01.2020
kirjaga nr 7.2-3.1/14664-2.
Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaolevalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevusega olulist keskkonnamõju ja eelhindamine ei ole nõutud.
Detailplaneeringu
koostamise
algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, korraldaja LääneHarju Vallavalitsus (mõlema aadress
Rae 38, Paldiski linn) ning koostaja
Hirundo OÜ (registrikood 11220970,
aadress Sõpruse pst 218-13, Tallinn
13416; e-posti aadress taimi.kirs@
gmail.com).
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Rummu Dünamo meeskond taas saalijalgpalli meistriliigas
Eduard Hmeljov
JK Vasalemma treener ja
juhatuse liige

olnud võimalust lõpuni viia Eesti
Saalijalgpalli meistrivõistlusi lõpuni viia. Kuid esimese ja teise
liiga mängud on saanud lõpuni
korraldada.
Mõlemas liigas osales kaks
meie meeskonda - Rummu Dünamo ja Rummu Dünamo II, mis
on moodustatud meie valla eri
piirkondade (Rummu, Padise,
Vasalemma, Ämari, Paldiski)
mängijatest.
Neli aastat tagasi sattus klubi
meeskond kõrgliigast esimesse
liigasse, kuna paljud mängijaid
lahkusid välismaale tööle ja
toimus põlvkonnavahetus. Klubi meeskond nõrgenes. Kuid

Foto: erakogu

8 Koroonaviiruse leviku tõttu ei

Fotol on Rummu Dünamo
esimene Meistriliiga koosseis
2006. aastal.

nüüdseks on noored mängijad
omandanud kogemusi ja hooajal
2019/2020 kangekaelselt seatud
eesmärgil astus taas klubi meeskond meistriliigasse. Õnnitleme

selle puhul kõiki mängijaid, olete tublid!
Treeneri ja kogu meeskonna
nimel tänab jalgpalliklubi Lääne-Harju vallavalitsust ja vallavanemat toetuse ja abi eest! Samuti soovime tänada Nordkalk
AS-i finantsabi eest uue mänguvormi soetamisel!
Sel aastal osalevad võistkonnad Rummu Dünamo ja Rummu
Dünamo II Eesti jalgpalli meistrivõistlustel III ja IV liigas, samuti saalijalgpalli meistrivõistluste meistriliigas ja teises liigas.
Vasalemma JK sooviks kindlasti
esindada Lääne-Harju valda korralikus spordirõivastuses. Seoses sellega palume sponsorite
abi! Meie meeskond tõesti vajab
sponsorlust ning oleme tänulikud igasuguse, isegi väikseima,
toetuse eest!

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari

Õnnitleme!
Valda sündisid
Lisandra Kasmann
Mette-Mirt Rauk
Caroly Matsjulevitšjus
Mia Maribel Vain

Dobromir Serdjukov
Teona Žamgarjan
Dominic Veermets

Erik Simora
Linda Regina Käo
Melissa Kraft

RISTI KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Risti kirikus Harju-Ristil:
P, 31. mail kl 13 – nelipüha jumalateenistus;
P, 14. juunil kl 13 – jumalateenistus;
P, 28. juunil kl 13 – surnuaiapüha Risti kalmistul.
Jumalateenistuste salvestused on järelvaadatavad ja -kuulatavad
koguduse kodulehel www.ristikirik.ee ja FB/ristikirik
Avatud piibliring kuu esimesel reedel, 5. juunil kl 18.30
kogudusemajas, ilusa ilma korral kirikaias.
Leerikursus täiskasvanutele on alanud.
Huvilistel võtta ühendust tel 5564 9256.
Leerikursus noortele vanuses 14–19
kohtub esmakordselt reedel, 26. juunil kl 18.00 kogudusemajas.
Täpsem info ja registreerimine tel 5559 5850 (Linda).
Võtke julgesti ühendust, kui soovite ristida oma lapsi,
kihluda või laulatada oma abielu.
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 5564 9256, risti@eelk.ee, www.ristikirik.ee

Tule ja räägi kaasa!

Lääne-Harju valla üldplaneeringu ettepanekute piirkondlikud arutelud
11. juunil kell 17:00 Padise rahvamajas
15. juunil kell 17:00 Paldiskis vallamajas (Rae tn 38 II korrus)
16. ja 17. juunil kell 17:00 Laulasmaa koolis
(Kloogaranna tee 20, Laulasmaa)
18. juunil kell 17:00 Vasalemma teeninduspunktis
(Ranna tee 8, Vasalemma)

Loe üldplaneeringu koostamisest lisaks
Lääne-Harju valla kodulehelt: laaneharju.ee/üldplaneering
Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 02.06.2020

AVALIKUL ELEKTROONILISEL ENAMPAKKUMISEL

osta.ee keskkonnas järgmised kinnistud ja korteriomandid:
1) Vaarika kinnistu Altküla külas (registriosa nr 5607550, katastritunnus 56201:001:1103, pindala 13659 m²),
alghind avaldatakse valla kodulehel, tagatisraha 200 eurot;
2) Vana-Vallamaja kinnistu Padise külas (registriosa nr 6124750,
katastritunnus 56201:001:1299, pindala 10 281 m²),
alghind 35 000 eurot, tagatisraha 3500 eurot.
3) korter Harju-Risti 4-12 Harju-Risti külas (registriosa nr
11843002, üldpind 63,10 m²), alghind 11 000 eurot,
tagatisraha nõuet ei ole.
4) korter Lossi tn 6-70 Keila-Joa alevikus (registriosa nr 5274402,
üldpind 47 m²), alghind 32 000 eurot, tagatisraha 3200 eurot.
Lisainfo Lääne-Harju valla kodulehel ja veebilehtedel osta.ee ja kv.ee.

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenuste
pakkumisega tegelev munitsipaalettevõte AS Lahevesi pakub tööd

operaator-lukksepale ja väliterritooriumi
korrastaja-hooldajale
Operaator-lukksepa ülesandeks on igapäevased
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus- ja remonditööd.

Nõudmised kandidaadile:
• hea füüsiline tervis ja pingetaluvus, meeskonnatöö valmidus, kesk- või
keskeriharidus, valmisolek töötada väljaspool tööaega, erialane töökogemus,
hea arvutikasutamise oskus, B- kategooria juhiload, kohusetundlikkus,
ausus ja algatusvõime, eesti keele oskus.
Kasuks tuleb:
• erialane töökogemus, vee- ja reoveepuhastustehnoloogiate tundmine,
C- või T-kategooria juhiload, võõrkeelte oskus.

Väliterritooriumi korrastaja-hooldaja tööülesanded:
• haljastuse ja pargialade hooldus, niitmine, trimmerdamine;
• väliterritooriumi korrashoid;
• lume, jää ja libeduse tõrje ning muud jooksvad ülesanded.
Nõudmised kandidaadile:
• vähemalt põhiharidus, eesti keele oskus, eelnev töökogemus, B-kategooria
sõiduki juhtimisõigus, hea füüsiline vorm, valmidus meeskonnatööks.
Kasuks tuleb:
• erialased oskused ja teadmised üldehituses, väiketraktori ja laaduri juhtimisõigus.
Ettevõte pakub:
• stabiilset ja vaheldusrikast tööd, erialast täienduskoolitust,
väikese kollektiivi sõbralikku õhkkonda, konkurentsivõimelist palka.
Kandideerimisavaldus ja CV saata kuni 30. juunini
lahevesi@lahevesi.ee. Täiendav info tel. 5551 2798.
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Erakuulutused
Arboristi teenused. Ohtlike
puude raie, puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude
freesimine, raie teenused, võsa
tööd, puude istutus, raiejäätmete
hakkimine.
www.puukirurg.ee; info@
puukirurg.ee
tel +372 5057786
Auto ost. Ostan kasutusena
jäänud sõiduki, võib vajada
remonti, kiire tehing ja
vormistamine. Kõik pakkumised
oodatud. Tel 53654085
skampus@online.ee
Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
Tel 5306 1181
majapaberid@gmail.com
Fekaalivedu, kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430
Katuste ja fassaadide pesemine ja
värvimine. Tel 5010834
Kivipere OÜ. Tänavakivi paigaldus.
Platside ja teede ehitus ka
muudest materjalidest. Teostame
ka aedade ehitust ja haljastust.
Helista ja küsi lisa. Tel 56670520,
www.kivipere.ee
Kivipere@hotmail.com
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused; ohtlike puude/
okste langetamine; vilja- puude
lõikamine; trimmerdamine;
heki lõikus ja pügamine.
Tel +372 5348 7318
e-post igor@inkteenused.ee
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töötan puhtalt ja väljastan
ametliku akti.
Tel 56890125,
e-post kuldnoop@gmail.com
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime.
Tel 5079362
Müüa kvaliteetset kodulindude
täissööta (kanadele, broileritele,
kalkunitele). Lisaks saadaval
linnupidamiseks vajalik inventar.
Asume Keilas,
tel 628 8888

Järgmine Lääne-Harju valla leht
ilmub 22. juunil.
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Keila jahtkond
mälestab oma
kauaaegset liiget

Avaldame siirast kaastunnet Oksanale perega
kalli isa ja vanaisa

LEMBIT
EELMÄED

kaotuse puhul.

NIKOLAI BELITSKI

ja avaldab
kaastunnet
omastele.

Tagalapataljon

Müüa soodsalt Lääne-Harju
vallas, Tõmmiku külas,
Aarnamäe karjääris täitepinnast,
sõelutud ja sõelumata mulda,
transpordivõimalus. Tel 56 564
103, e-mail: pallemer@gmail.com
Ostan koduks vana palkmaja,
mis võib vajada korrastamist.
Eelistatud on rehielamu või
20-30-ndate elamu. Mida suurem
krunt, seda parem. Helista
5276879 või kirjuta
kmaesalu@online.ee
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt
kasutult seisvaid. Koha peal kiire
vormistamine ja tehing.
Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või
56188671
Paekalda Puhkekeksus Harjumaal
pakub tööd perenaisele ning
puhastus- ja klienditeenindajatele.
Võimalik ka osaline tööaeg,
suvine hooajatöö ja erialase
praktika läbimine. Info: 58070700,
paekalda@gmail.com
Rendile anda rohumaad telefon
53333631.
Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220
Õigusabi ja kohtuesindus.
Tel 5029197, info@amantese.ee
Ökokompostmuld, sõelutud
põllumuld, kõdusõnnik
(hobuse ja lehma), freesasfalt,
graniitkillustik, liiv, killustik.
Tel 501 5992
väikeveod.ee

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!
ALATES
RUF
130€
PUIT/ALUS
BRIKETT

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

195€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Pakume võtmed
kätte lahendusi hoonete,
majade ehitusel. Tel 53 529 476
mehitus@gmail.com

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

