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75 valla noort leiavad
suveks tegutsemist
töömalevas
8 Lääne-Harju valla õpilasmalev viiakse

Paldiskis läbi juba 15. korda, loe lähemalt lk 3

Suur suvesündmuste
kalender

nõuandeid ja soovitusi
Lemmikloomade pidamiseks

8 Suvi täis suveüritusi, suur ülevaade

8 Millised on lemmiklooma omaniku

juunist septembrini Lääne-Harju vallas
toimuvast, loe lk 4.

kohustused, vaktsineerimise ja kiibistamise
ajakava leiad lk 6

„Ühist peakatet kandes tekib „meie“ tunne.
Kui aktusel seisavad õpilased, kellel on mütsid peas, raamatud, lilled ja tänukirjad käes,
jääb see kauaks meelde,“ kirjeldab Risti kooli
direktor Jüri Alter pidulikke koolisündmusi.

Paldiski linnaväljakul avanevad
Pakri poolsaare maastikud
ajaleht@laaneharju.ee

Tuhanded silmapaarid on
terve kevade jälginud Paldiski
keskväljaku valmimist. Lõpuks
on suuremad tööd tehtud ja jaaninädalal saavad vallakodanikud
nautida rohelisel linnaväljakul
puhkamist. Paldiski keskväljaku
kõrval kortermajas elav Elena
Maljutina räägib, et on igal õhtul
jälginud ilusa väljaku kasvamist:
„See töö oleks nagu minu poolt
tellitud, kohe väga meeldivad nii
viited pankrannikule kui ka ilusad suured puud.”
Pärast ehitajate lahkumist
alustati istutustöödega, mis oli
vallavalitsuse avaliku ruumi
spetsialisti ja väljaku idee autori
Madis Vaikmaa sõnul suur ettevõtmine. Lisaks AS-i Lahevesi
töötajatele on taimi istutama
appi tõtanud vabatahtlikud, kellele töödejuhatajal jagub ainult
kiidusõnu. Üks töödel abiks käinu on Paldiski Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Aleksander
Kaznikov. “Tema on mõnel päeval abiks olnud lausa 10 tundi
järjest ja teda tahaks küll kiita –
igatepidi asjalik ja sitke sell, kes
aitab ka tuju üleval hoida!” on
Madis abilisega rahul.
Ka Aleksandril on hea meel,
et on saanud abistada kodulinna
ilusamaks tegemisel: „Ikka tulen
appi kui vaja ja kutsun teisi paldisklasi ka.”
Meri keset linna
Kogu projekti vedanud Madis
Vaikmaa räägib, et vastne linnaväljak on inspiratsiooni saanud
nii Paldiski linna ajaloost kui ka
Pakri poolsaare kargest põhjamaisest rannikumaastikust.
Sõnadesse maalituna võib
linnaväljakut kirjeldada kui lainetavat merd, mis kohtub kivise rannajoonega ja kasvab üle
rannikuniiduks. Ligi 0,2 hektarit enda alla hõlmav sillutatud
lipuväljak sümboliseerib merd.
Väljakut läbivad diagonaalselt
kolme erineva struktuuri ja värvivarjundiga sillutuskivi ribad,
mis omavahel vaheldudes sümboliseerivad lainetust. Väljakule
paigaldatakse Paldiski linnaväljaku jaoks eraldi välja töötatud
istumis- ja istutuskonteinerite
grupid, mis moodustavad stiliseeritud kujul purjepaadid.
Õite- ja värvimaagia
Haljasala sees on ristkülikukujulised niit-istutusalad, mis
paiknevad sarnaselt sillutisele
diagonaalselt. Istutusalade taimematerjali valikul on lähtud
lihtsusest, kasvutingimustest ja

Fotod: Marje Suharov
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Väljaku autor Madis Vaikmaa
tänab linnaväljakul abiks käinud
linnakodanikke, kellest üks
tublimaid oli Aleksander Kaznikov. Madis ise oma panusega
projekti heaks väärib aga kõige
suuremat tänu. Aitäh avaliku
ruumi kujundamise eest!

“

Sõnadesse maalituna
võib linnaväljakut
kirjeldada kui
lainetavat merd,
mis kohtub kivise
rannajoonega
ja kasvab üle
rannikuniiduks.

põhimõttest, et lahendus oleks
dekoratiivne aastaringselt. Talvel loovad lume ja valgete himaalaja kaskede tüvede vahel
kontrasti kontpuu oranžid ja
punased võrsed. Varakevadel
õitsevad kollaste õitega forsüütiad. Suvel pakuvad õiteilu pargiroosid ja põõsasmaranad ning
sügisel hortensiate grupid.
Haljastuse igihalja struktuuri moodustavad serbia kuuse
kompaktsed ja sinakasrohelised
koonused. Neid puid saab talvisel ajal lisatuledega ehtida, et
luua väljaku taustale omalaadne
ruumiline valgustatud puudega
võlumets.
Paekivi – püsti või pikali
Sadama tänava ääres on viie
meetri laiune vertikaalselt laotud paekividega istutusala, mis
eraldab väljaku Sadama tänaval
liikuvatest sõidukitest. Antud ala
sümboliseerib Pakri poolsaarele
iseloomulikku merekallast, kus
pankranniku murenenud paekivid jäävad merre kukkudes püs-

tistena laineid murdma. Kivide
vahele istutatud kõrrelised, mis
tuules looklevad, sümboliseerivad lainetavat merd kivide vahel. Paljudes valla randades levivatele kibuvitsadele osutavad
antud ala taimestuses kasutatud
pargiroosid ning pikalt läbi suve
õitsevad pinnakatteroosid.
Paekivide vahele on istutatud
siinsete rannaniitude taimestikus
esinevaid kadakaid ja pihlakaid.
Paekivide püstine asend on tekitanud mõningaid küsimusi kivide ohutusest. “Väljaku see ala ei
ole mõeldud seal viibimiseks ega
ronimiseks, seega nad võivad
olla ohtlikud vaid potentsiaalselt, nii nagu on ohtlik ronida
kus tahes mujal puu otsas või
rannakividel,” selgitab Madis
küsimusi tekitanud vertikaalsete
paekivide kohta. Kuna tegemist
on istutusala ribaga, kus inimesed ei peaks viibima, kasutati haljastuses okkalisi taimi.
Lisaks eraldatakse ala väljaku
poolt inimesi tõkestava ketiga.
“Uuenenud linna keskväljak on
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saanud palju rohelisemaks ja
mõnusamaks. Need, kes kivide
üle nurisevad, vist ei oska näha
suuremat pilti. Mulle küll väga
meeldib, et väljakule on toodud
tükike merd, kivid ja lained,” on
rahul Paldiski linnas elav proua
Anna Baikova.
Kaev eelmisest ajastust
„Väljaku ehituse ajal leitud kaev
Muuli tänava poolses haljasala
servas on ülimalt tore ühenduslüli vana Paldiskiga,” räägib
Madis. Kaevu ja seda ümbritsevat sillutust on plaanis eksponeerida leitud kujul. Ümber
kaevu rajatakse madal betoonist
raamistus, mis valgustatakse
ja kaetakse klaasiga. „Pimedas
võiks kaevust ja selle valgustusest tekkida tore müstiline
kuma,“ usub ideid peas keerutav
Madis.
Kuna kaev ilmus väljakule
üllatusena ning eksponeerimisel
on tegemist keerukamate erilahendustega, siis valmib see projekt edaspidi.

Väljaku ehitamine on Madise arvates sujunud üldjoontes
hästi. Tema sõnul valmis kogu
väljaku tervik tema peas ülipikalt: “Näiteks väljakul olevaid
valgustite gruppe paigutasin
mõttes päevi, et need iga külje
ja iga vaate pealt mõjuksid proportsioonis ja annaksid vajalikku
valgust. Tänu valgustusele saab
ka pimedatel õhtutundidel mängida lauatennist ja lauajalgpalli.“
„Süda valutab sellepärast,
et lähitulevikus tuleb kujundada
ja haljastada ka väljaku-äärsed
alad – kaubamaja-esine, Muuli
tänav ja Sadama tn bussipeatus”,
näeb maastikukujundaja Paldiski
linnaruumi kui tervikut ja usub,
et ükskord saavad tervikvõtmes
lahendatud lisaks keskväljakule ka linna muud haljasalad ja
ühendusteed.
Linnaväljaku ehituslik maksumus oli 450 000 eurot, millele
lisanduvad veel kulutused kõrghaljastusele ning põõsastike ja
niidulillede alale.
1
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Volikogu
järgmine istung
toimub 30. juunil
8 Rahvasaadikud arutavad ja

juhtkiri

Toetame oma valla tegijaid!
Külli Tammur
vallavolikogu esimees

8 Kevad tuli seekord tõesti teisiti. Kohe nii teisiti, et ei osanud

seda isegi ette kujutada. Tänaseks hakkab vana elurütm vaikselt
taastuma, kuid päris endistviisi ei ela meist edasi ilmselt keegi.
Loodan, et läbitud raskused on meid õpetanud ja tugevamaks teinud. Aitavad meil paremini mõista õpetajaid, oma lapsi ja pereliikmeid, panevad veelgi enam hindama inimesi, kelle amet ei võimaldanud koju jääda ning kes igapäevaselt töötasid selle heaks,
et meil kõigil oleks parem, turvalisem ja ohutum. Edaspidi oleme
ilmselt ettevaatlikumad ja tähelepanelikumad nii enda, oma lähedaste kui ka ümbritseva keskkonna suhtes.
Kooliaasta on läbi saanud – sel aastal vaatab ilmselt iga vanem
oma lapse tunnistust veidi teise pilguga – saime üheskoos hakkama, kuigi iga päev polnud see sugugi lihtne. Ma tunnustan ja tänan
eriti lõpuklasside õpilasi, nende vanemaid ja õpetajaid, kes pidid
ekstra pingutama. Teie koolilõpp ei olnud võib-olla küll ootuspärane, aga kohe kindlasti oli see eriline. Loodan, et teid ootab ees
särav tulevik – see on teie endi kujundada!
Ees ootab suvi, kah pisut teistsugune, kuid saame ehk
siiski kõik pisut hinge tõmmata. Suvepuhkusel oleme harjunud rohkem ringi liikuma, aga mis oleks, kui sel suvel avastaksime oma koduvalda? Kas oled juba külastanud taasavatud Padise kloostrit, käinud õhtuse uduga Soodajärvel kala
püüdmas või avastanud looduse rüppe langenud vanu raudteetamme Paldiskis? Toetame oma valla tegijaid ning turgutame
majandust siin. Ärme kola ringi! Nii anname oma panuse, et
püsiksime terved ja keerulised ajad saaksid kiiremini mööda.
Öeldakse, et raske on unistada, kui kõht on tühi – meie ümber on
palju ka neid, keda kriis on eriti rängalt puudutanud, kes on kaotanud töö, sissetuleku või tervise. Hoolime, märkame ja aitame neid,
kes meie abi praegu kõige enam vajavad. Jääme terveks!

Doktor ootab
Padise rahvamajja
vastuvõtule

otsustavad järgmiste päeva
korrapunktide üle:

– Lääne-Harju valla 2019.
aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne
– Lääne-Harju Vallavolikogu
30.10.2018 määruse nr 21
„Lääne-Harju valla arengukava
2019–2030 kinnitamine“ muutmine, II lugemine ja
kinnitamine
– Lääne-Harju Vallavolikogu
30.09.2019 määruse nr 16
„Lääne-Harju valla ühisvee
värgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks
2019–2030 kinnitamine“
muutmine, II lugemine ja
kinnitamine
– Lääne-Harju Vallavolikogu
17.12.2019 määruse nr 31
„Koolieelse eralasteasutuse
ja lapsehoiuteenuse toetamise
kord“ muutmine, I lugemine
– Lääne-Harju Vallavolikogu
25.09.2018 otsuse nr 121
„Kohalike teede nimekirja
kinnitamine endise Padise
valla haldusterritooriumi osas“
muutmine
– Loa andmine riigihanke
läbiviimiseks (audiitorteenus)
– Loa andmine riigihanke
läbiviimiseks (lapsehoiuteenus)
– Vallavara kasutusse andmine
(Kloogaranna, Mere põik 4)
– Korteriomandi võõrandamine
otsustuskorras (Paldiski,
Rae 31-24)
– Vallavara võõrandamine
(Rummu, Sireli 5-12)
– Lohusalu luitemetsade kohaliku
kaitse alla võtmise menetluse
algatamine
– Asustusjaotuse muutmise
algatamine (Soo-otsa)
– Detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine (AÜ Pioon,
Pojengi)
– Detailplaneeringu koostamise
lõpetamine (Kloogaranna,
Liiva tee 12)
– Projekti „Vasalemma seltsimaja
hoone energiatõhusaks muutmine“ omaosaluse tagamine
– Isikliku kasutusõiguse lepingu
sõlmimine (Lehola küla,
Mõisa tee)

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse SA taotles toetust Pakri saarte pühakodade korrastamiseks.
Pildil Väike-Pakri saare kabel, mille pikihoone on hävinenud, kabeli kivitorn on restaureeritud.

2020. aasta mittetulundustegevuse
toetused on jagatud
ajaleht@laaneharju.ee

8 Mittetulundustegevuse toe-

tuseks taotlesid vabaühendused
selle aasta teises taotlusvoorus

ligi 40 000 eurot. Vallavalitsus
otsustas toetada ühingute projekte, soetusi ja sündmusi 22 500
euroga. Järgmise aasta tegevusteks toetuste taotlemise esimese

vooru tähtaeg on 1. november
2020. Täpsemat infot taotlemise
korra ja tingimuste kohta leiab
valla veebilehelt laaneharju.ee/
mittetulundustegevuse-toetus.

II vooru toetuse saajad
Taotleja
MTÜ Kase Käsitöö
MTÜ Lahepere Kultuuriselts
MTÜ Ohtu Külaselts
		
MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad
		
Paldiski Pensionäride Liit
Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda
		
MTÜ Värvimäng
Lohusalu Päästeselts
		
MTÜ Meie Paldiski
		
		
Eestirootslaste
Kultuuriomavalitsuse SA
MTÜ Lodijärv
MTÜ Pakri Tuur

Tegevus
Toetuse suurus eurodes
2020. a näituse koostamine
300
Naisrahvatantsurühma peakatted
960
Noorteprojekti „Nopi üles“ KOV-i kaasrahastus
ning Ohtu ajaleht, kalender ja lastelaager
450 ning 1350
Tegevusruumide kulud ning koolituste/
töötubade läbiviimine
3000 ning 1600
Ühisürituste korraldamine
900
Paldiski ajalooliste postkaartide kogu
soetamine ja digiteerimine
1080
Kunsti- ja looduslaager
650
Päästetehnika hoiustamiseks ja hooldamiseks
vajaliku PVC hall-angaari soetamine
5000
Loominguline linnalaager Adamsoni
Ateljeemuuseumis ning Paldiski kogukonnaköögi
rajamine (KOP-projekti omafinantseeringu toetus)
510 ning 700
Väike-Pakri kabeli tornikiivri korrastamine
Avalike ürituste korraldamine
Lastelaagri korraldamine

3000
2000
1000

Foto: Marje Suharov

Koduteenus – võimalus elada kodus!
Anneli Lääne
projektijuht

Padise Perearstikeskus
8 Padise Perearstikeskus asub alates selle aasta juunist uu-

tes ruumides Padise rahvamajas. Sisse pääseb keskusesse maja
vasakult küljelt, kuhu rajati kaldtee liikumisraskustega inimestele. Parkida saab nii rahvamaja ees kui ka perearstikeskuse sissepääsu juures. Avarates valgusküllastes ruumides on
head võimalused vastuvõtuks ja protseduuride teostamiseks.
Tervisemurede korral aitab teid dr. Jevgeni Aksenenka, kes ootab
oma nimistusse juurde inimesi nii Paldiskist kui kaugemaltki.
Samuti saavad abivajajad registreeruda pereõdede Kristina
Põldre ja Lea Koosa iseseisvatele vastuvõttudele, mis toimuvad
eelregistreerimisega (tel 735 1559).
Medicumi perearstikeskus Padisel on avatud:
– esmaspäeval kl 8.00-18.30
– teisipäeval kl 8.00-16.30
– kolmapäeval kl 8.00-16.00
– neljapäeval kl 8.00-16.00
– reedel kl 8.00-16.30
– Vereanalüüse saab anda esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 8.00-10.30.
Harju-Ristil on pereõe vastuvõtt eelregistreerimisega teisipäeval ja reedel kl 8.30-16.30. Registreerimiseks võtta ühendust Kristina Põldrega, tel. 5696 1212.
2

du Sotsiaalfondi (ESF) rahastatud kaheaastane Lääne-Harju
vallavalitsuse koostatud projekt,
mille käigus osutati koduteenust
valla kahekümnele eakale. Koduteenus võimaldas eakale paremat toimetulemist igapäevaeluga ja andis omastele võimaluse
jätkata oma tööd.
Projekti tegi eriliseks see, et
koduteenuse osutamisega oldi
suureks abiks eakate töötavatele
lastele, kes ei pidanud hoolduskoormuse tõttu lõpetama töösuhet. Suurem hulk projektis osalenud eakate pereliikmetest ei ela
oma vanematega koos, mis omakorda suurendab nende muret vanemate igapäevase hakkamasaamise pärast. Koduteenust osutati
Lääne-Harju valla eakatele, kelle
lapsed elavad ja töötavad Haap
salus, Tallinnas, Kuressaares,
Pärnus, Keilas ja Paldiskis.
Abi, mida hooldustöötajad
osutasid, oli erinev ja individuaalne. Koos hooldustöötajaga

Foto: Egle Kaur

Dr. Jevgeni Aksenenka on uute perearstikeskuse ruumidega rahul.

8 31. mail lõppes Euroopa Lii-

Koduteenuse projekti naiskond (vasakult) Katrin Põllu, Anneli Lääne,
Helina Laanemets, Annely Padrik, Olesja Kuzub, Anneli Sert.

käidi poes, õues jalutamas, tehti
süüa ja koristati. Hooldustöötaja
oli saatjaks arsti juures, käis apteegis, suhtles sotsiaalosakonnaga, tõi tuppa värskeid ajalehti ja
vajadusel suhtles eaka lähedastega.
Koroonakriisi kõrgperioodil
arutlusel oli projekti peatamine,

kuid koos valla sotsiaalosakonna
juhatajaga nõu pidades ja hooldustöötajate tegevusi üle vaadates otsustati projektiga jätkata.
See eeldas hooldustöötajale kaitsevahendite muretsemist, hooldustöötajal nende kasutamist ja
osapooltel kriisireeglitest kinnipidamist. Koduteenuse osutami-

ne kriisiajal näitas teenuse vajalikkust, kuna kriisi ajal muutusid
eakate suhtlemisvõimalused pea
olematuks, laste külastused üldjuhul katkesid ja liikumispiirangud olid minimaalsed.
Projektist saadud kogemused ja tagasiside kinnitasid, et
valla eakad kui nende töötavad
pereliikmed vajavad omavalitsuselt abi ja tuge. Projekti käigus
suheldud pereliikmetega oli hea
koostöö ja nad oli vallavalitsusele abi ja turvatunde eest tänulikud.
On rõõm kinnitada, et 2018.
aastal projekti käigus tööle võetud kaks hooldustöötajat jätkavad tööd valla sotsiaalosakonna
koosseisus ja koduteenust osutatakse edasi klientidele, kes seda
vajavad.
Siirad tänud sotsiaalosakonna juhatajale Anneli Serdile, kes
oma nõuga projektitegevusi toetas ning hooldustöötajaid juhendas. Sügav kummardus projekti
hooldustöötajatele Olesja Kuzubile ja Helina Laanemetsale.

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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BGIRL Karina 2019. aasta
võistluse võitjana Soomes.

Lääne-Harju Õpilasmalev 2020, Paldiski rühma I vahetus. Vasakult
paremale: Aleksei Zaitsev, Andrei Kondratjuk ja Denis Solonari.

Lääne-Harju
Huvikeskuse töö on
käima lükatud
Viktoria Visbek
Lääne-Harju Huvikeskuse juhataja

Klooga breiktantsu tüdruk
sihib olümpiale
Marje Suharov

Eesti Tantsuspordi Liidu
andmetel on 2024. aasta Pariisi
olümpiamängudel esmakordselt
olümpiakavas breiktants. Rahvusvaheline
Olümpiakomitee
püüab uute atraktiivsete, noorte
seas populaarsete alade kaudu
spordi juurde meelitada aina rohkem noori ja luua just noortele
rohkem võimalusi olümpiamängudel osalemiseks. Üks selline
spordiala on Eestilegi kuulsust
toonud vigursuusatamine. Meie
vallas Kloogal elav sihikindel
tüdruk Karina Ekimenko treenib kõvasti, et breiktantsus järgmistel võistlustel hästi esineda
8

ja pääseda olümpiale. Eestis on
selle ala harrastajaid tüdrukute
seas vähe.
Paldiski keskväljaku kõrval
laste mänguplatsil on mudilased
juba Karina tantsutunni ootel.
Kuna treeningruum Põhjasadamas on sellel kevadel olnud suletud, siis harjutatakse MTÜ Fresh
Apples Crew treenerite Dmitri ja
Vadim Silitšenko käe all värskes
õhus.
Möödunud sügisel osales
Karina võistlustel Soomes, kus
breikarite hulgast valiti edasipääsejad maailmameistrivõistlustele Prantsusmaale. Karinal
õnnestus koju tuua turniiri võit
ning osaleda breiktantsu MM-il,

kus jõudis poolfinaali nelja parema hulka.
Lisaks heale elementide raskusastmele on breiktantsus väga
oluline füüsiline vorm, sest
hindajate silmis oled hea siis,
kui sul on ette näidata ägedad
puhtalt sooritatud tantsutrikid.
Karina selgitab, et tantsu hindab asjatundjatest žürii: „Pead
olema hea kõikides kriteeriumides – rütmi- ja muusikataju,
elementide keerukus, puhtus ja
originaalsus ning sooritus.” Karina usub, et teda viis võiduni
just hea tervik.
Vanemad toetavad igati lapse
treeninguid, seda enam, et Karina on koolis ka tubli viieline.

roheline vald

Valla õppeasutustes lehvib nüüd roheline lipp
ajaleht@laaneharju.ee

8 5. juunil andis Eesti Vaba-

riigi president Kersti Kaljulaid
Paldiski Ühisgümnaasiumile ja
lasteaiale Naerulind sümboolselt
üle Rohelise Lipu – programmi
Roheline Kool tunnustuse. Tunnustusüritus toimus erandkorras
küll veebi vahendusel, kuid lipu
saajate rõõmu see ei vähendanud.
Rahvusvahelise
haridusprogrammi Roheline Kool (EcoSchools) väljastatav keskkonnamärgis tõendab õppeasutuse
edukat osalemist programmis
ning annab tunnistust sellest, et
keskkonnasäästlik mõtteviis on
terviklik osa kooli või lasteaia
igapäevategemistest.
Ülemaailmne Rohelise Kooli programm, millega on liitunud
59 000 õppeasutust 64 riigist,
edendab keskkonnahariduse abil
jätkusuutlikku arengut. Eesti liitus programmiga 2016. aastal.
Selle õppeaasta alguseks osales
programmis üle 140 Eesti kooli ja lasteaia. Programmi kohta

Foto: Naerulind
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8 2019. aasta septembris liideti Paldiski Huvikes-

Rohelipu pälvinud lasteaias Naerulind kujundatakse keskkonnahoidlikku mõtteviisi juba maast madalast.

saab täpsemat teavet selle Eesti
koordinaatori, Tartu loodusmaja
kodulehelt. Programmi koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi
rõhutas, et keskkonnahoidliku
ja loodust väärtustava mõttemaailma kujundamine lastes ja
noortes on praegu olulisem kui
kunagi varem ning jagas heameelt, et Lääne-Harju vallas on

sellele tähelepanu pööravaid õppeasutusi.
Paldiski Lasteaed Naerulind
liitus Rohelise Kooli programmiga 2018. aasta augustis. Lasteaia
direktori Taive Kikase sõnul aitab
programm kujundada keskkonnasäästlikku mõtteviisi teadlikult ja
süsteemselt nii personali, laste kui
ka lastevanemate seas: „Roheline

Lipp kinnitab, et oleme oma lasteaiaga keskkonnateadlikumad
ning õigel teel. Tunnustus annab
meile veelgi indu juurde. Eriline
tänu ja tunnustus kogu lasteaia
kollektiivile, kes aina rohkem pühenduvad. Võin julgelt öelda, et
keskkonnasõbralikkuse teema on
tänu Rohelise Kooli programmile
meie lasteaia igapäevaelus väga
aktuaalne. Teame, milliseid väärtusi tuleb meil endil tähele panna
ning lastele juba maast madalast
õpetada.”
Ka Paldiski Ühisgümnaasiumi direktor Helve Mandzolo
rõõmustas tunnustuse üle: „Uhke
tunne on saada presidendilt selline tunnustus! Eelkõige tegi aga
rõõmu, et keskkonnasäästliku
mõtteviisi võtsid õpetajad ja õpilased ruttu omaks.” Koolijuhi
sõnul on tal kolleegidega väga
vedanud, sest uute ideede tekkides leidub alati õpetajaid, kes
elluviimise enda peale võtab.
Õppeasutused jätkavad ka
edaspidi roheliste väärtuste kujundamist meie lastes ja noortes.
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kusega Vasalemma Huvikeskus ja Rummu Päevakeskus. Selle aasta jaanuaris võeti huvikeskuse
koosseisu ka Padise ja Klooga (endine Klooga
Kultuuri- ja Noortekeskus) noortetoad ning Paldiski Huvikeskus sai endale uueks nimeks Lääne-Harju Huvikeskus.
Jaanuaris avasime veel uue noortetoa endises Ämari kooli hoones,
jagades maja Lääne-Harju Tugikeskusega.
Seega kuulub praeguse seisuga Lääne-Harju Huvikeskuse
koosseisu kuus noortetuba – Paldiski, Padise, Rummu, Vasalemma, Ämari ja Klooga, kus töötab 18 noorsootöötajat ja huviringi
juhendajat.
Iga uue organisatsiooniga alustamine on raske ja seda eriti
meil, sest alustasime koos koroonaviirusega. Kui noortetubade
uksed olid laste ees kinni, läksid noorsootöötajad vallavalitsuse palvel haldusosakonna töötajatele appi – viisid distantsõppel
olevatele õpilastele koju sooja
toitu. Kahe kuu vältel viisime
koolilõunat igasse valla nurka, kokku üle 6000 portsjoni.
Huvi maleva vastu Teiseks meie ülesandeks oli
igapäevane
mänguväljakute
desinfitseerimine kord 24 tunni
oli suur, kuna
jooksul, sealhulgas laupäeviti
ja pühapäeviti. Lisaks tegime
see pole ainult
noortele selgitustööd erioluvõimalus teenida
korra käitumisreeglitest õues,
kodus ning sotsiaalvõrgustikes.
koolivaheajal
Hetkel oleme uuesti avanud
oma uksed külastajatele ja käitaskuraha, vaid
mas on tore malevasuvi.

“

ka võimalus veeta
toredalt aega vanade
sõpradega ning
leida uusi.

Lääne-Harju õpilasmalev
Juba talvel sai otsustatud, et sellel suvel toimub Lääne-Harju
õpilasmalev. Paldiskis viiakse
töömalevat läbi juba 15. korda, seega oli meil piisavalt
kogemust, et küllalt lühikese
ajaga vormistada kõik vajalikud load ja dokumendid. Noorsootöötajad õppisid kaugõppes,
sooritasid eksameid ja said õigeaegselt kõik vajalikud tõendid.
Aprillis projekti üleandmisel Eesti Noorsootöö Keskusesse oli
veel teadmata, kas laagrid eriolukorra tõttu üldse toimuvad. Saime
toetust 3240 eurot. Suurem osa õpilasmaleva kuludest tasub kohalik omavalitsus, kuna ENTK toetus ei kata õpilaste palku ja töövahendeid – nendeks kuludeks läheb vaja üle 12 000 euro. 750-eurose toetuse saime ka õpilasmaleva endiselt partnerilt MTÜ-lt
Heategevusfond Uus Laine. See summa võimaldab meil soetada
õpilastele töövormi.
Kokku osaleb 2020. aasta töömalevas 15. juunist kuni 24.
juulini 75 meie valla õpilast, kellega sõlmitakse tööleping. Töötasuks makstakse noortele Eesti miinimumpalka – 3,48 eurot tunnis.
Malevapäev koosneb kahest osast. Hommikul teevad õpilased 4 tundi tööd, milleks on peamiselt heakorrastamine. Pärast puhkepausi
toimuvad erinevad huvitegevused: mängud, kohtumised, ekskursioonid, õpitoad jne. Laupäevad ja pühapäevad on puhkepäevad.
Sellel aastal on töömaleva koosseisus 4 rühma – Paldiski rühm 3
vahetusega ning ühe vahetusega rühmad Kloogal, Padisel ja Rummus. Huvi maleva vastu oli suur, kuna see pole ainult võimalus
teenida koolivaheajal taskuraha, vaid ka võimalus veeta toredalt
aega vanade sõpradega ning leida uusi. Kahjuks ei saanud piiratud
kohtade tõttu kõik soovijad töömalevasse tulla. Loodame järgmisel aastal võtta vastu rohkem õpilasi või korraldada Kloogal kaks
vahetust, kuna seal oli konkurss kõige suurem (kaks soovijat ühele
kohale). Omalt poolt tervitame kõiki õpilasmalevasse vastuvõetud
õpilasi ning lubame teile korraldada põnevaid tööpäevi.
3
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JUUNI

27.06 kl 20.30 Wismari poisid, Lohusalu sadam

kl 20.00 ansambel Mahavok, Padise klooster
kl 20.00 ansambel Mahavok, Padise klooster
kl 20.00 Mait Maltis, Lohusalu sadam
kl 19.00 Estonian Voices, Kallaste talu Kalju-lava
kl 19.30 Eplik, Kasar ja Pehk, Kallaste talu Kalju-lava
kl 20.30 Väikeste Lõõtspillide Ühing, kontsert-tantsuõhtu;
Kallaste talu Kalju-lava
11.07 kl 13.00 Rippsildade kontsert – Uno Loop 90, Eleryn Tiit,
Rahel Ollisaar, Hedvig Hanson, Uku Suviste, Heidy Tamme,
Silver Laas; Keila-Joa (tasuta)
11.07 kl 20.00 Topeltmäng, Lohusalu sadam
11.07 kl 19.00 suvine tantsuõhtu Klooga majas (end. Klooga
Kultuuri- ja Noortekeskus)
11.07 Kiiksuga jalgpall Kloogal
15.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
16.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas, Ohtu mõisa tall
16.07 kl 19.30 Tanel Padar, Kallaste talu Kalu-lava
16.07 Kohvikutepäev Kloogal
17.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
18.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
18.07 kl 20.00 Revals, Lohusalu sadam
22.07 kl 19 Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester – Saabumissümfoonia, Arvo Pärdi Keskus
23.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
23.07 kl 19.30 Smilers, Kallaste talu Kalju-lava
24.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
25.07 kl 15.00–03.00 Paldiski Linnapäev – laat linnapargis,
ansambel Shanon (Pakri 5/7 plats)
25.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
25.07 kl 20.00 Anne Veski, Lohusalu sadam
30.07 kl 19.30 Karl-Erik Taukar Bänd, Kallaste talu Kalju-lava
30.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
30.07 kl 20.00 Koit Toome, Valter Soosalu ja Märt Avandi – Jaak
Joala 70. Siin on see laul Kõltsu mõis
31.07 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla
potitehas”, Ohtu mõisa tall
31.07 kl 19.00 Anu Saagim, Kethi Uibomägi, Liina Pulges – suvetuuri
#SUVEMAASIKAS vestlusõhtu “Head tüdrukud nii ei tee!”,
Laulasmaa Spa

Suveõhtutel Kloogarannas

01.08 kl 19.00 Ajateatri etendus “Tema taevaliku Õnneküla potitehas”, Ohtu mõisa tall
01.08 kl 19.30 Regatt ja Retropidu vol. 2, Kallaste talu Kalju-lava
01.08 kl 20.00 Curly Strings, Lohusalu sadam
04.08 kl 18.00 NUKU teatri koguperelavastus “Röövel Hotzenplotz”,
Kallaste talu Kalju-lava
04.08 kl 20.00 Lenna ja Tanel Padar, Kõltsu mõis
06.08 kl 19.30 Shanon, Kallaste talu Kalju-lava
07.08 kl 19.00 Victor Crone ja Stig Rästa, Kallaste talu Kalju-lava
08.08 kl 17.00 Risto Joost (kontratenor), Andrew Lawrence-King
(harf), Villu Vihermäe (viola da gamba), Saale Fischer (klavessiin) – An Evening Hymn, Arvo Pärdi Keskus
08.08 kl 20.00 Synne Valtri Band, Lohusalu sadam
11.08 kl 19.30 Rap’n’Jazz: Reket ja Tafenau, Kallaste talu Kalju-lava
13.08 kl 19.00 Anne Veski, Kõltsu mõis
13.08 kl 19.30 Dagö, Kallaste talu Kalju-lava
15.08 kl 20.00 Hellad Velled, Lohusalu sadam
16.08 maastikuratta maraton Paldiskis
19.08 kl 19.00 Liis Lemsalu ja Ott Lepland, Kallaste talu Kalu-lava
22.08 kl 20.00 Ps Troika, Lohusalu sadam
27.08 kl 19.30 Terminaator, Kallaste talu Kalju-lava
28.08 IX suvelõpu festival “Pärtlipäeva pärlid”, Kuti-Muti laager,
Laulasmaa
29.08 kl 16.00 Muinastulede öö tähistamine Kloogarannas, õhtul
Karl Erik Taukar Band (tasuta) ja lõke
29.08 kl 20.00 Kukerpillid, Smilers ja DJ Märt Rannamäe, Lohusalu
sadam
29.08 Muuseumiöö
30.08 kl kl 12–21.00 Pühapäeva piknik Paldiski Keskväljakul, kl
19.00 Maarja kontsert (tasuta)

05.09
05.09
11.09
13.09
18.09

SEPTEMBER

kinopiknik!

Parim filmivalik, põnevad külalised,
kohvik.
Piletit pole. Lihtsalt tule ja ole.
Kinokava vaata facebook.com/Kinopiknik
ja www.kinopiknik.ee

Kuni juuli lõpuni toimuvad Kloogarannas iga-aastase

SUVEVOLLE ETAPID

Kõik võrkpalliharrastajad on oodatud teisipäeviti kl 18.
Üle-eestilise sarja etappidel loositakse võistkonnad kohapeal.
Mängud toimuvad ühe reglemendi järgi
samal ajal 17 võistluspaigas üle Eesti.
Infot leiab Eesti Võrkpalli Liidu veebilehelt:
www.volley.ee/suvevolle

Suvine tantsuõhtu
Meelis Punderi ja Priit Pihlapiga
11. juulil kl 19
Klooga majas (Aedlinna tee 3)
Pilet 5 eurot / Avatud baar

Triatlon Ironman Tallinn
Sügispidu „Paadid Järvel“ Kloogal
kl 19.00 Synne Valtri Band Padise rahvamajas,
Vanavanemate päev Kloogal
Lääne-Harju valla lahtised meistrivõistlused discgolfis,
Järve Talu aktiivpuhkekeskus
19.09 kl 12.00 / 17.00 K. Türnpu Meestelaulupäev “Suurmeister
155”, Niguliste kirik / Türnpu park

Paldiski Linnapäev
25.juulil kl 15.00 – 03.00 Pakri 5/7 platsil

Päeval laat linnapargis
Õhtul tasuta kontsert.
Peaesinejaks ansambel SHANON

Matkad elektriliste FatMax tõukeratastega
Rummu ja Tuhamäe radadel juulis ja augustis igal teisipäeval ja
pühapäeval; septembris 01.09 ning igal pühapäeval;
Rummu ja Padise kloostri radadel juulis ja augustis igal neljapäeval; septembris pühapäeviti.
Õhtused matkad elektriliste FatMax tõukeratastega
Laulasmaa, Lohusalu ja Keila-Joa radadel igal kolmapäeval.
Parveretk Rummu karjääris koos rafti- ja SUP-isõidu
ning tuhamäe ja veealuse vangla varemete külastusega (2 h)
suvekuude tööpäeva õhtutel ning pühapäeviti.
Parveretk Rummu karjääris (1 h)
suvekuude tööpäeva õhtutel ning pühapäeviti.
SUP-laudadega matkad Rummu karjääris koos tuhamäe
külastusega suvekuude tööpäeva õhtutel ning pühapäeviti.
Rafti- ja kanuumatkad Rummu karjääris koos tuhamäe
külastusega suvekuude tööpäeva õhtutel ning pühapäeviti.
Proovisukeldumised ja snorgeldamised parvega
veealuse vangla varemete kohal 08.07, 11.07, 12.07,
22.07, 25.07, 26.07, 29.07, 01.08, 02.08, 12.08, 15.08, 16.08,
29.08, 22.08, 23.08, 26.08, 29.08, 30.08.
Veematk koos ekskursiooniga Murru vanglas jooksvalt läbi suve
Elektrirattamatkad koos ekskursiooniga Murru vanglas
jooksvalt läbi suve
Lisainfot saab veebilehelt
www.paekalda.ee/seikluskeskus ja
Paekalda Puhkekeskuse Facebook-i lehelt.
Registreerida saab
seikluskeskus@paekalda.ee ja tel. +372 528 9472

bink.ee

01.07
02.07
04.07
07.07
09.07
11.07

JUULI

AUGUST
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Valla staažikaim
koolijuht on läbi ja lõhki
lääneharjukas
Marje Suharov

8 Risti koolis on vaikne, ent üle

Kerkis kaks koolimaja
1977. aastal alustas Jüri Alter
Padise koolis kunstiõpetuse
õpetajana. Aasta pärast usaldati
toonasele 25-aastasele noormehele koolijuhi amet vanas Padise
mõisakoolis. Padise uue kooli
ehituseks läks 1981. aastal. Maja
küla keskuses sai valmis pea ühe
aastaga, kuigi Jüri meenutab naljaga pooleks, et maalrid ja pahteldajad olid rohkem kooli ümber mustikal kui klassiruumides.
Koolidirektoriks jäi ta Padisele
18 aastaks.
Lisaks haridusasutuste tüürimisele juhtis Jüri neli aastat Keilas SOS lasteküla. Uue lasteküla
käivitamisel tuli täita peremajad
nii personali kui lastega. Saime
toetusrahasid nii Eestist kui ka
Euroopa kuningakodadest.

Vasalemma
lasteaiast Sajajalgne astuvad
koolipinki neli
mudilast: Kaisa
Piilbak; Kristella
Entveg; Ragnar
Sarv; Mirtel
Roosalk. Pidulik
lõpetamine ühes
valla vanemas,
75-aastases
lasteaias.

Õnnitleme
kõiki valla
lasteaiaja kooli
lõpetajaid!

Risti koolis on tugev side erinevate põlvkondade vahel. Viimaste paatidega Rootsi sõjapakku suundunud
Alma ja Julius Kalmu poegade pered lõid Upsalas preemiafondi, millega tunnustatakse igal aastal tublisid
koolilõpetajaid. 200-eurost stipendiumi antakse nüüd välja fondiloojate laste ja lastelaste toel. Sellel aastal
said preemia: Triinu Piirmets, Eliise Sepp, Henry Sepp ja Matteus Teinemaa.
Keila SOS Lasteküla 1997.a. Foto: erakogu

“

Padisel ja HarjuRistil on perekonnad
tugevamad ja
realistlikumad kui
mujal. Seetõttu sai
võimalikuks suurt
peretuge vajanud
Pakri saare kooli
projekt.

Järgmise koolina asus Jüri
juhtima Lohusalu Algkooli
imelise looduse keskel Lohu
salu poolsaarel, endises kapteni
suvemajas. Õpilastele oli seal
koolimaja juba ammu kitsaks
jäänud ja vallajuhid hakkasid
planeerima põhikooli ehitust
Laulasmaale.
Elu on andnud pikaaegsele
koolijuhile võimaluse osaleda
kahe koolimaja ehitamisel. Ka
Jüri vanaisa, olles Keila vallavanem, ehitas 1928–1930. a Keilasse koolimaja. „Kui vanaisa
oleks kauem elanud, oleks ta näinud, et pojapoeg on temast kooli
ehitusega ette läinud,“ muigab
Jüri.
Põhikoolina ehitatud Laulas
maa koolimaja valmis 2007.
aastal. Maja on Jüri arvates väga
unikaalne ehitis, sest selles on
vihjeid antiikkultuurile – aatrium, amfiteater ja auditoorium.
„Kui toimus nurgakivi panek, siis ütlesin ehitajatele, et
teeme selle uhke projektiga hoo-

Foto: Merlyn Metssoon

Koolimüts on uhkuse asi
Uhkusega näitab Jüri sametist B.
G. Forseliuse Seltsi aabitsakukega koolimütsi. „Kui ma 2012.
aasta sügisel asusin Risti kooli
juhtima, siis tegime õpilastele
koolimütsid,“ räägib direktor,
kes sama oli ette võtnud ka verinoort Laulasmaa kooli juhtides.
Risti kooli mütsid on tumesinised, millele on õmmeldud
siinse rannarootslaste piirkonna
sümbolina kollane pael. Peakatete soetust toetab igal aastal
kohalik ettevõte M.V.Wool. Jüri
usub, et müts lisab õpilastesse
väärikust ja uhkust oma kooli
üle: „Ühist peakatet kandes tekib
„meie“ tunne. Kui aktusel seisavad õpilased, kellel on mütsid
peas, raamatud, lilled ja tänukirjad käes, jääb see kauaks meelde,“ kirjeldab direktor pidulikke
koolisündmusi.

Foto: Monika de Oliveira

hulga aja on oodata laste kilkeid.
Õhtuse peo ootel on aulasse
valmis pandud kingitused lasteaialõpetajatele. Samuti ootavad
pühendustega raamatud direktor
Jüri Alteri kabinetis põhikooli
lõpetajaid, keda on sellel aastal
kaheksa. „Olen endale üles kirjutanud mälestusraamatute pealkirjad, et ei juhtuks nii, et õpilane
saab ühte raamatut mitu korda.
See oleks küll hull lugu,“ muheleb Jüri Alter, kellele lõpuaktus
jääb koolijuhina viimaseks.

ne nii nagu ehitaks oma pojale
või tütrele,“ meenutab koolijuht
ja teab, et töömehed Eesti Ehitusest nii ka tegid.
Vaheaasta esivanemate
tallermaal
Kui Jüri oli Laulasmaa koolist
sunnitud lahkuma, võttis ta sarnaselt oma tuttavale koolijuhile Soomest aasta puhkust: „Oli
väga äge aeg. Mul oli aega loodust vaadelda, mida koolis toimetades tavaliselt ei näe.“ Töötuna müttas ta oma talumaadel ja
rajas kiviaeda.
Jüri pere juured on Ohtu
mail. Vanavanaisa elas Karjakülas, hiljem Laulasmaal renditalus. 20. sajandi algul ostis vanavanaisa talu Illurma külla, kus
elab praegu Alterite pere kuues
põlvkond.
Meie Bullerby Pakri saartel
„Pärast aastat olin väge täis,“
räägib Jüri 2012. aastast, mil ta
kandideeris Risti kooli direktoriks. „Siia kanti oli hea tulla, tuttavad inimesed olid ees,“ meenutab ta.
Jüri arvab, et Padisel ja Harju-Ristil on perekonnad tugevamad ja realistlikumad kui mujal.
Seetõttu sai võimalikuks suurt
peretuge vajanud Pakri saare
kooli projekt. 2019. aasta talvel
käisid kaks koolijütsi väikeses
klassiruumiks kohandatud Pakri koolis. Tunde andis mandrilt
saarele kolinud õpetaja Marge.
Kui meri lubas, siis käisid lapsed koos teiste Ristil õppivate
klassikaaslastega õppekäikudel.
Palju koolitunde tehti õues. „Kui
matemaatika tund oli mererannas, siis tuli liivale kirjutatud
liitmisülesannet teha kiirelt, sest
laine võis selle ära viia,“ meenutab Jüri saareõppe omapära ja
võlusid.
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Kuna lastega perekonnad tulid saarelt ära Harju-Ristile, siis
õpetajate poolt hellitavalt kutsutud Bullerby kool lõpetas. Juhul
kui Pakri saarele tuleb jälle lastega perekond, siis on Risti kool
valmis sama kordama. Jüri usub,
et inimesed on koolitunde kätte
saanud ja saarekool tuleb jälle:
„Vanadel Pakri kooli fotodel
vaatab vastu ju lausa mitukümmend last.“
Hariduse häll
„Siin Ristil on olnud hea tööd
teha – on olnud kokkuhoidev ja
toetav õhkkond,“ on Jüri rahul.
Risti kihelkonnas on aastasadu
inimestele haridust antud ja
tegutsevad vanimad maakoolid Eestis. Harju-Ristil on alles
kolm koolimaja – tsaariaegne,
eestiaegne ja nüüdisaegne. Esimese eestikeelse kooli rajasid
B. G. Forselius ja G. Herlin
1683. aastal Vilivalla külla
Risti kiriku pastoraadi juurde.
Mälestuskivi ümbruse korrastamise eest on Risti koolilapsed
hoolt kandnud.
Üks esimesi mälestusi on
Jüril sellest, kui vaimulik Ado
Köögardal teda Keilas asunud
Kuusiku talus ristis. Jüri on Siberis sündinud. Ta oli kolmeaastane, kui perekond tagasi
Eestisse naases ja lapsed vanaisa
soovil koheselt ristiti.
„Meie kultuur ja haridus põhineb kristluse baasil,“ räägib
Jüri ja jätkab: „Kui tulin Ristile,
algas koolil tihe koostöö kirikuga. Õpetaja Annika Laats on abi
andnud nii lastele kui ka lastevanematele.“
Jõulude ajal on kogu kool
kirikus käinud, seal kontserte
andnud ja kuulanud kirikuõpetaja jutlust. Vabariigi aastapäeval viib koolipere lilled ja
süütab küünlad kirikaias asuva

vabadussõja monumendi juures.
„Sellised emotsionaalsed hetked
annavad jõudu,“ mõtiskleb Jüri.
Ring peal
Nüüd on pikaaegsel koolipapal
Lääne-Harju haridusasutustes
ring peal. Lahkudes on tal kahju
kooliõhkonnast ja lastelt saadavast emotsionaalsest energiast.
Ollakse kui üks perekond. “Kui
teed lasteasutuses tööd, on hästi-hästi oluline inimlikkuse moment. Leian, et kui lapsele on
usaldusväärne riidehoiutädi või
raamatukoguhoidja, kellelt ta
saab tuge ja kellega julgeb arutleda või rääkida, on see lapsele
võimalus,“ näeb koolijuht teid
laste abistamiseks.
Risti kooli on lapsi viimastel aastatel juurde tulnud. Jüril
on hea meel, et 61 lapse asemel
on õpilasi nüüd 106: „Lapsevanemad usaldavad mind ja minu
kunagised õpilased Padiselt on
oma lapsed Risti kooli toonud.“
Aeg ajaloo uurimiseks
Niisuguse pinge ja vastutusega
Jüri enam töötada ei soovi, kui
siis kunstiõpetajana või loovtöö
juhendajana. Lääne-Harju haridusajaloo põhjaliku tundjana
huvitaks teda valla haridusloo ja
vaimumaailma üleskirjutamine
alates tsistertslastest kuni tänapäevani. Jüri näeb vaimusilmas,
kuidas ta kannab kaardile erinevate ajastute koolid. Veel võiks
olemasolevaid arhiive korrastada
ja süsteemi luua. Oluline on seda
teha koos koduloohuvilistega,
kes saavad uurimisel abiks olla.
„Ma ise olengi tükk ajalugu,“
naerab peagi rahulikumale tegevusele keskenduv koolipapa, kes
on meie vallas koole juhtinud 41
aastat.
Suur tänu Jürile tehtud töö
eest!
5
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Uus väikesadam Alliklepas on oluline sündmus nii
merel sõitjatele kui elanikele.

Alliklepa verivärske
jahisadam ootab seilajaid
Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 Mai alguses sai teoks Märt Raski merehuvilistest perekonna

suur ettevõtmine – Alliklepa küla kaunil rannaalal valmis avalik
väikesadam. Juba 20 aastat tagasi võeti ehitusluba väikesadama
arendamiseks rahvasuus Pertaninaks kutsutud kaldaalal. Vahepeal
soiku vajunud projekt võttis hoo sisse 2017. aastal, mil Alliklepa
Sadam OÜ taotles Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetust.
Väikestele alustele sobilikku sadamat arendav Märt Rask räägib, et kord rannikut mööda merel seilates ütles sõbrast admiral
Kõuts: „Siia peab sadam saama!“ Sadama rajamine on madalate
vetega Alliklepa lahes ainuvõimalik just sellel kaldaosal. Avalikus
kasutuses suplusrannast 1,5 km kaugusel väikese merre ulatuva
maanina kõrval on merepõhja reljeef sobilik. Lisaks lainemurdjale rajati 2,7 meetri sügavune ja 15-meetri laiune süvend paatide
merelepääsuks: “Kõik, mis mere sisse on rajatud, on paekivisse
raiutud,“ näitab värske sadamaomanik valminud ränka ehitustööd.
„Kui laevateest ehk faarvaaterist kõrvale kalduda, on jama majas.
Vett on meretee kõrval kohati vaid pool meetrit,“ on sadamaehitaja detailidega kursis.
Sadam on valmis külalisi vastu võtma ja ootab jahte sadamasse ning kohalikke merehuvilisi paate vette laskma. Korraga
mahub kai äärde 24 väikest laeva, millest neli võivad olla lausa
12-meetrised.
Sadamaalal on videovalve ja signalisatsioonisüsteem, et oleks
tagatud turvalisus. Juuni algusest ametlikult sadamakapteni tiitlit
kandev Märt Rask tutvustab automaatset väravavalvesüsteemi,
mis võimaldab sadamateenust kasutada ööpäevaringselt. Teenuse tasumist kontrollib arvutisüsteem ja kapteni kohalolek ei olegi
vajalik.
Vastvalminud hoones on merelt tulijaid ootamas pesemisvõimalused ja WC-d. Samuti on mõeldud selle peale, et sadamabaarist saaks külmarohtu.
Sellel aastal on inimeste liikumine piiratud, mistõttu lõppes
hooaeg enne kui alata jõudis. Kuid järgmisel navigatsioonihooajal alustatakse täiel tuuril. Piirkonnajuhi Leemet Vaikmaa sõnul
on sadama ehitus ajalooline sündmus, mis avab uusi võimalusi ja
turgutab piirkonna elu mitmeski mõttes.
Täpsem informatsioon: alliklepasadam.ee

Foto: Marian Nummert

roheline vald

Toidusalu
täidab aia
elurikkusega
ja soodustab
looduslikku
kahjuritõrjet.

Padisele rajatakse
kogukondlik toidusalu
Kairi Niinepuu-Mark
Rohelise valla töörühma liige

8 9. juulil toimub Lääne-Harju kogukonna ja vallavalit-

suse koostöös Targa valiku praktikumi teine seminar, mille käigus alustatakse kogukondliku toidusalu loomist Padise kloostri külastuskeskuse tarbeaeda. Seminarile on
oodatud vallaelanikud, kes soovivad omandada permakultuuri põhitõdesid ning toidusalu rajamise praktilises töötoas
ammutada inspiratsiooni toidusalu rajamiseks ka oma aeda.
Seminarile saab registreeruda veebilehel www.rohevald.ee
Projekti “Targa valiku praktikum” kaasrahastatakse Eesti
maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist.
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RMK raietööd Padise
terviseradade piirkonnas

Pakri pangal avati
matkakeskus
ajaleht@laaneharju.ee

8 Paldiskis Pakri poolsaare

Jürgen Kusmin
RMK Lääne-Harjumaa
metsaülem

8 Augustis ja septembris teeb

RMK raieid Padise alevikust
lõunas olevas metsas. Kuna alal
paiknevad terviserajad, RMK
lõkkekoht ja piirkond on oluline
puhkeala, siis soovime kavandatud töödest ka eelnevalt teada
anda.
Antud riigimetsast (88 ha)
on üle veerandi jõudnud küpsesse ikka, keskealisi metsi on
üle poole ja noorte metsade osakaal on veidi üle 10%. Et antud
ala puistute vanuseline tasakaal
oleks ühtlasem ja erivanuselisi
metsi jaguks ka meie lastele ja
lastelastele, on vajalik tegeleda
ka nende metsade uuendamisega. Puhkemetsadena on neil ka
oluline sotsiaalne roll ja seepärast on otstarbekas teha töid sel
alal hajutatult väiksemate lankidena ja aastate lõikes pikemal
perioodil. Kokku on Padise küla
ja Kloostri jõe vahelises riigimetsas kavas 5,5 ha harvendusraieid (kaardil lühendiga HR)
kahe langina, kaks aegjärkse raie
lanki (kaardil lühendiga AR) kogupindalaga 2,2 ha ja kolm lageraielanki (kaardil lühendiga LR)
kogupindalaga 3,3 ha. Aegjärkne raie on uuendusraie viis, kus
esimeses etapis raiutakse umbes
pooled puud ja aastaid hiljem

kui harvendatud metsa alla on
looduslikult tekkinud uus elujõuline metsapõlv, raiutakse ülejäänud puud, va säilikpuud. Lageraielangid uuendatakse männi
istutusega järgmisel kevadel. Et
istutatud taimede kasvukeskkond oleks parem ja aegjärkse
raie lankidel oleks ka kohalikel
puuseemnetel võimalus kasvama
minna, peame tekitama lankidele madalad vaod (nn maapinna
mineraliseerima). Püüame teha
need võimalikult madalad, et

hilisemal metsas liikumisel ei
oleks takistusi.
Harvendus- ja lageraieid oleme kavandanud ka Kivitammi
tee äärde Kloostri jõest läände ja
lõunasse jäävates riigimetsades.
Teatele on lisatud kaart raiealade
paiknemisega, tähelühendid tähistavad kaardil raieliiki, numbrid raiekuud ja aastat.
Raietöid tutvustame 29. juunil kell 16 kogunemisega terviseradade parklas. Täpsem info
e-postil jurgen.kusmin@rmk.ee.

Kanna hoolt oma lemmiku eest!
Keskkonna- ja planeeringute
osakond

8 Kevade saabudes tuleb üha

rohkem teateid nii koos peremehega liikuvate rihmastamata kui
ka ilma peremeheta hulkuvate
koerte kohta. Hulkuv ja segaduses koer võib inimesi hirmutada
ja olla neile ka ohtlik. Nii koertel
kui kassidel on omapäi hulkudes
oht auto alla jääda, teiselt loomalt pureda saada või sattuda
pahatahtliku inimese kätte.
Kordame üle avalikus kohas
loomaga liikumise nõuded!
– Avalikus kohas viibimisel ja
liikumisel tuleb loomal kasutada ja
lutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.
– Jalutusrihmaga
ohjamata
võib koeraga avalikus kohas
viibida tarastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel
ja inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus
koer vajaduse korral koheselt
jalutusrihma külge kinnitada.
Loomaga on keelatud viibida
vastava keelumärgiga tähistatud kohtades.
– Loomapidaja on kohustatud
koristama oma kinnistust väljaspool asuval alal oma looma väljaheited.
– Lemmikloom peab olema
märgistatud mikrokiibiga ja
registreeritud lemmikloomaregistris.
Lemmikloomade
vaktsineerimise ja kiibistamise
kampaania
Lääne-Harju valla koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi on

Foto: Mart Arrak

Foto: Marje Suharov
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Vaktsineerimise ja kiibistamise ajakava
• 04.07 kell 11.00–14.00 Paldiskis vallavalitsuse hoone juures (Rae 38)
• 05.07 kell 11.00–12.30 Klooga alevikus MINI-TOP poe juures
• 05.07 kell 13.00–13.45 Laulasmaa kooli parklas
• 05.07 kell 14.00–14.45 Keila-Joa alevikus Pargi allee–Kose tee ristmiku juures
• 05.07 kell 15.00–15.45 Karjaküla alevikus külaplatsil (E.Vilde tn 1)
• 11.07 kell 11.00–12.30 Vasalemma alevikus Kuuseplatsil (Jaama tn 11)
• 11.07 kell 12.45–14.00 Ämari alevikus Gamma poe juures (Ämari tee 1)
• 11.07 kell 14.15–15.30 Rummu alevikus Kooli tn 1 juures
• 11.07 kell 15.45–16.45 Padise keskuses Padise teenuspunkti juures
(Vallamaja)
• 11.07 kell 17.00–18.00 Harju-Risti keskuses Meie poe parklas

loomaomanik kohustatud looma
kiibistama ning marutaudi vastu
vaktsineerima.
Kiip võimaldab lemmiklooma kiiremini identifitseerida
ja omanikuga kontakti saada.
Loom ei pea veetma hoiupaigas
stressirohket ja kulukat aega.
Identifitseerimata loom on kulukas ka vallale.

Marutaudi vastu vaktsineeritakse riikliku programmi järgi, et
hoida Eesti jätkuvalt marutaudivaba.
Lääne-Harju
vallavalitsus
korraldab koostöös Keila Loomakliiniku loomaarsti Jaak
Jõksiga lemmikloomade marutaudivastase vaktsineerimise ja
kiibistamise kampaania erineva-

tipul, Eesti kõrgeima tuletorni vahetus läheduses asub uus
matka- ja vabaajakeskus. Siit
jookseb läbi ka ranniku matkarada.
Matkaplatsi eest hoolt
kandev Andrus Kuiva räägib,
et keskuse soov on olla olemas nii koduvalla elanikele
kui ka kaugemalt tulnud matkajatele ja turistidele.
Kämpingus on ööbimisvõimalused (4x4 magamiskohta), saab nii telkida kui ka
matkabussiga peatuda. Aiaga
piiratud territooriumil on grillid, lauad ja ka laste mänguväljak.
Matk OÜ korraldab gruppidele ümbruskonnas matku,
firmadele üritusi ja koolidele
ekskursioone ja õppepäevi
looduses. Samuti on võimalik
pidada territooriumil sünnipäevi.
Ka kortermaja elanikele
on mõeldud. Siin on hea võimalus tulla perega loodusele
lähemale ja korraldada mõnus
piknik koos grillimisvõimalusega. Kellel on soov ümbruskonnaga lähemalt tutvuda,
saab laenutada jalgratta.
Lisaks imepärasele loodusmaastikule avanevad pangalt võrratud vaated päikeseloojangule.
Täiendavat infot leiad:
www.matka.ee ja facebookist.

tes valla piirkondades. Kodu lähedal vaktsineerimine ja kiibistamine võimaldab tulla kohale
ka loomaga, kes näiteks pikemat
autosõitu ei talu.
Oodatud on kõik terved loomad. Kindlasti tuleb arvestada,
et kiipimine ja vaktsineerimine
toimub välitingimustes ja loom
peab olema teistega sõbralikult
järjekorras. Kaasa tuleks võtta
olemasolev vaktsineerimispass,
vajadusel saab vormistada selle
kohapeal. Loomaomanikul võiks
kaasas olla ID-kaart. Kassid on
soovitatav paigutada transpordipuuri, koertel võiks olla suukorv.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta. Kiipimine on
Lääne-Harju valla elanikele tasuta.
Kompleksvaktsiini
soovi
korral tasub selle eest loomaomanik ise – kassi eest 16 ja koera eest 20 eurot. Teiste haiguste
vastu vaktsineerimise olulisust
rõhutab fakt, et üle mitmekümne aasta on Eestis diagnoositud
uuesti koerte katk (kolm juhtumit, mis on laboratoorselt tõestatud).
Võimalusel registreeri kiibistamise soov elektroonilise
vormi abil (vt laaneharju.ee/et/
lemmikloomad). Juhul kui seda
ei ole võimalik täita, siis võta
ühendust vallavalitsuse nõuniku
Teele Kaljurannaga, telefon 679
0608.
Täpsem info kampaania kohta: Keila Loomakliinik, telefon
670 5243.
Üldised küsimused kampaania kohta: Lääne-Harju valla
keskkonna- ja planeeringute osakonna juhataja Kerli Lambing,
telefon 677 6936; e-post kerli.
lambing@laaneharju.ee

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 Vallavalitsus on
algatanud 26.05.2020 korraldusega nr 509 detailplaneeringu Lohusalu külas Nabe tee 7 // Lohu
(katastritunnus 29501:001:0245)
kinnistul ja selle lähialal. Planeeritav kinnistu asub LääneHarju vallas Lohusalu külas
Lohusalu küla detailplaneeringu
alal, mis on kehtestatud Keila
Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 274/0602. Planeeritav ala piirneb idas Nabe tee 5
(29501:001:0083)
elamumaa,
Nabe tee 3 (29501:001:0085)
elamumaa ja Lohusalu tee 129
(29501:001:0551)
maatulundusmaa kinnistutega, lõunas
Nõlva tee 5 (29501:001:0246)
elamumaa,
Nõlva
tee
7
(29501:001:0149) elamumaa ja
Nõlva tee 9 (29501:001:0148)
elamumaa kinnistutega, läänes
Vahimäe tee 1 (29501:001:0181)
elamumaa kinnistuga ning põhjas
Nabe tee 4 (29501:001:0390) ja
Nabe tee 2 (29501:001:0046) elamumaa kinnistutega. Planeeritava
ala ligikaudne pindala on 1,8 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk
on elamumaa kinnistu jagamine neljaks krundiks. Nabe tee
7 kruntimise tulemusel suurendatakse Nõlva tee 5 elamumaa
kinnistu pindala. Planeeringuga
lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126
lõike 1 punktidele 1–9, 11, 12,
17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus
puudub.
8 Lääne-Harju Vallavalitsuse
02.06.2020 korraldusega nr 540
kehtestati Lääne-Harju vallas
Alliklepa külas Vahtra kinnistu
(56201:001:0071) ja selle lähiala
detailplaneering. Planeeringuga

jagatav kinnistu paikneb Padise
valla üldplaneeringu põhijoonisel
planeeringukohustusega
alal, mille juhtotstarve on elamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringuga
moodustatakse neli elamumaa krunti ja
üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Kruntideks jagamisel
on arvestatud lagedate aladega,
mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndit
vähendada.
Detailplaneeringuga on lubatud
ehitusõigus hoonete suurima
ehitisealuse pindalaga 250–450
m² kuni kolmele hoonele, mille
hulgas on üks kahekordne elamu ja kaks abihoonet. Hoonete
kõrgused elamul kuni 9 m ja abihoonetel kuni 6 m. Veevarustus
lahendatakse puurkaevudega ja
kanalisatsioon kogumismahutitega. Elektrivarustuseks rajatakse
liitumiskilbid ja ühendus maakaabelliiniga vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele.
Transpordimaa laius on 14 m ja
sellel paikneb olemasolev tee, kiviaed ning planeeringuga kavandatud elektri-maakaabelliin ja
päästetehnika ümberpööramise
tasku. Juurdepääsuks kruntidele
rajatakse tee algusega avaliku
kasutusega Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 kinnistul pikkusega 40 m ja laiusega 4,2 m ning
laiendatakse olemasolevat teed
Vahtra kinnistul. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise
kulud kannab vastavalt sõlmitud
lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.
Lääne-Harju Vallavalitsuse
09.06.2020 korraldusega nr 562
„Detailplaneeringu koostamise
lõpetamine “ lõpetati Ohtu kü-

las Teeääre (29501:011:0202)
ja Suurepõllu (29501:011:0216)
maaüksustel detailplaneeringu
koostamine. Nimetatud detailplaneering oli algatatud Keila
Vallavalitsuse 19.04.2011 korraldusega nr 253 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja
detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine“. Detailplaneeringu lõpetamise põhjuseks
on kinnistu omaniku soov läbi
viia maakorralduslikud tegevused krundi piiride muutmiseks.
8 Lohusalu küla Rannuka tee
13 ja Rannuka tee 15 kinnistute
ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub
06.07–05.08.2020 Lääne-Harju
valla kodulehel ja vallavalitsuses
asukohaga Rae 38, Paldiski linn.
Detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda valla kodulehel www.laaneharju.ee.
Lääne-Harju Vallavalitsuse
09.06.2020 korraldusega nr 561
on algatatud detailplaneering
Lohusalu külas Mäe tn 10 (katastritunnus
29501:001:0072)
ja Mäe tn 12 (29501:001:0069)
kinnistutel.
Planeeritavad kinnistud asuvad Lohusalu külas Mäe detailplaneeringu
põhjapoolsel
alal, mis on kehtestatud Keila
Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 275/060. Planeeritav ala piirneb põhjas Mäe tn 8
(29501:001:0074) elamumaa, kirdes Mäe tn 6 (29501:001:0073)
elamumaa, idas Mäe tn 5
(29501:001:0071) ja Mäe tn 7
elamumaa ( 29501:001:0068)
kinnistutega, edelas Mäe tn
14 (29501:001:0067) elamumaaga ja läänes Hüübu tee 27
(29501:001:0670)
maatulundusmaaga. Planeeritava ala li-

gikaudne pindala on 5668 m².
Ehitisregistri andmetel on Mäe
tee 10 kinnistu hoonestatud. Kinnistul on üksikelamu ehitisealuse
pindalaga 202,6 m² (ehitisregistri
kood 120670677). Lisaks asub
kinnistul Ehitisregistris kajastamata abihoone ja kasvuhoone.
Mäe tn 12 kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Mäe tn 10 ja Mäe tn
12 kruntide vahelist piiri, suurendades Mäe 10 krunti ja vähendades Mäe 12 krundi pindala. Planeeringu eesmärk on elamumaa
kinnistute ümberjagamine ja ehitustingimuste määramine. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga lahendatakse
ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele
1–9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu
algatamisel võimalike uuringute
vajadus puudub.
8 Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 16.06.2020
korraldusega nr 590 detailplaneeringu Vintse külas Kirsi
(56201:001:1435) ja Kadaka
(56201:001:1436)
katastriüksustel ning nende vahele jääval
Rehetoa tee (56201:001:1434)
transpordimaa osal.
Planeeritav maa-ala paikneb
Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus on umbes 2,2
ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu
koostamise eesmärk on elamumaa jagamine neljaks elamumaa
krundiks. Planeeringu ülesanded
vastavalt planeerimisseaduse §
126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11,
12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Suvine
linnalaager

Foto: Anna Samoylova

10.–12. augustini kolm päeva
põnevaid juhendatud tegevusi
nii muuseumi aias kui vabas
looduses lastele vanuses 7–12
Adamsoni 3, Paldiski,
Lääne-Harju vald
Osalustasu: 25 eurot
Registreerimine
kuni 3. augustini:
amandusadamson@hmk.ee /
tel. 674 2013 (T–P 11.00–18.00)
Korraldajad:
Harjumaa Muuseum;
Meie Paldiski MTÜ;
Klooga Käsitöö Ateljee MTÜ
Info: tel. 6742013

Keila Jalgpalliklubi ootab noortevõistkondadesse uusi huvilisi
Tauri Tamkivi
Keila JK treener
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Keila Jalgpalliklubi noortevõistkonnad avavad uksed kõigile uutele jalgpallihuvilistele.
Riigis kehtinud eriolukord
mõjutas ka spordiklubide elukorraldust. Keila Jalgpalliklubi
soov ja eesmärk oli sporditegevust mitte peatada, vaid leida
innovaatilisi ja toimivaid lahendusi, kuidas eriolukorra ajal
kohaneda ja sporditegevusega
jätkata. Korraldasime klubisiseselt online-mõttekodasid ja
suurendasime igapäevast tree-

nerite vahelist suhtlust, et jagada
kogemusi ning leida töötavaid
lahendusi. Treeningud olid üles
ehitatud kaugõppevormis – treenerid koostasid mängijatele individuaalsed treeningplaanid, mis
koosnesid erinevatest video- ja
veebitreeningutest, palliga ja
pallita harjutustest, sportlikest
väljakutsetest. Erilist tähelepanu
tuli pöörata suhtlusele, motiveerimisele ja inspireerimisele.
Uues olukorras saadud teadmisi ja kogemusi hakkame kasutama klubi igapäevatöös. Oleme
rõõmsad, et meie liikmed ja toetajad olid keerulises eriolukorras
ja on jätkuvalt meiega, mis lisab

enesekindlust, et oleme tugev
ja elujõuline klubi ja kogukond.
Eriline kiitus meie klubi liikmete lapsevanematele, kelle rolli ei
saa kuidagi alahinnata!
Sporditegevus hakkab vaikselt avanema ning taas on lubatud võistkonnatreeningud ning
spordivõistlused. Kutsume kõiki
lapsi suvel sportima Lääne-Harjumaa suurimasse jalgpalliklubisse! Ootame huvilisi treenima
oma kõikidesse noorte võistkondadesse. Kõik väärivad võimalust ning proovikuu on tasuta!
Sügisest avame taas jalgpallitreeningud Lääne-Harju vallas
Padisel ja Laulasmaal. Hea meel

on Laulasmaal valmiva uue spordihoone üle. See annab kindlasti
suure tõuke kohalike noorte sporditegemisse. Kuni sügiseni on
huvilistel võimalus treenida Keilas toimuvatel ühistreeningutel.
3.–7.augustil on tulemas vahva ning lõbus RIMI jalgpalli
suvelaager, mida korraldame
koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga
Keilas ja Väänas. Registreerimine laagrisse algab 15. juunil. Lisainfo: jalgpall.ee/rahvajalgpall/
suvelaagrid
Kogu treeningute info on leitav www.keilajk.ee
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Õnnitleme!
Valda sündisid
Ragnar Ben Achour
Laura Pesti
Kirill Šutkov

Lennart Matto
Renely Kangur
Alina Semenihhina

Henri Viitla
Maikel Meos

RISTI KOGUDUSE TEATED
P, 28. juunil kl 13 – surnuaiapüha Risti kalmistul
P, 28. juunil kl 16 – surnuaiapüha Vilivalla kalmistul
(rootsi ja eesti keeles)
P, 12. juuli kl 13 – jumalateenistus
P, 26. juuli kl 13 – jumalateenistus Risti kirikus, täiskasvanute
ristimine ja leeripüha
P, 9. august kl 13 – jumalateenistus
P, 23. august kl 13 – jumalateenistus
Jumalateenistuste salvestused on järelvaadatavad ja -kuulatavad
koguduse kodulehel www.ristikirik.ee ja FB/ristikirik
Avatud piibliring
kuu esimesel reedel, 3. juulil kl 18.30 kogudusemajas.
Südasuvine mininoortekas
16.–17. juulil. Täpsem info ja regimine tel 525 4884 (Helen).
Muuseumiöö Risti kirikus
laupäeval, 29. augustil kl 18–23.
Leerikooli on oodatud kõik huvilised vanuses 15–100.
Leeriõppe ja ristimise kohta saab infot
tel 55649 256 või risti@eelk.ee
Võtke julgesti ühendust, kui soovite ristida oma lapsi,
kihluda või laulatada oma abielu.
Kirik on suvekuudel avatud T–P 12.30–18.
Pääs võlvidele, torni ja iseteenindavasse tornikohvikusse.
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

Kooliealised lapsed ja noored on alates 25. juunist oodatud
Ron Pehka suvetrennidesse Laulasmaa spordiväljakule.
Teisipäeval ja neljapäeval
kell 15-16.00 ning 16.00-17.00
Osalustasu 5 eurot kuus.
Trennid on jõukohased igale lapsele ja noorele.
Selga ilmale sobilik trenniriietus ja
jalga spordijalatsid, kaasa veepudel!
Osalemissoovist anna teada
Laulasmaa Spordiklubile:
laulasmaask@gmail.com
või 5390 4666

Uute õpilaste vastuvõtt

Paldiski Muusikakooli
2020.–2021. õppeaastaks toimub 31. augustil.
Registreerumine katsetele 27. augustist kell 10.00–18.00
Õppida saab flööti, klassikalist kitarri,
klaverit, saksofoni, klarnetit, löökpiile, viiulit.
Palume avaldus alla laadida http://pm.edu.ee/vastuvott/,
täita ja saata kooli e-aadressile: ljudmila.maslakova@pm.edu.ee

NÄITUSED
02.06–28.06 „Näkid ja näkitsejad“,
May ja Ursula Aavasalu (keraamika)
01.07–09.08 „Eelaeg“, Merle Kannus (klaasimaal)
11.08–30.08 „Tehas nr 7 – Linn Utoopia“, Annela Samuel
01.09–27.09 „Tulest – Tuulest“, Piret Meos (klaasikunst)
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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
Pakume tööd automehaanikule.
OÜ Bennett Grupp pakub
tööd mehaanikule. Täpsem
informatsioon telefonil +372 502
87 25 või e-mail arvi@bennett.ee
Handler OÜ Keila lähistel pakub
tööd elektrikilpide montöörile.
Vajalik tehniline taip ja
elektrialased oskused ning eelnev
kogemus kilbimontöörina.
Info 53586353,
reelika@handler.ee

Järgmine
Lääne-Harju valla leht
ilmub 18. augustil.
Fekaalivedu, kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused; ohtlike puude/
okste langetamine; viljapuude
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
Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas, tel 53087220

Katuste ja fassaadide pesemine ja
värvimine. Tel 5010834

Müüa kvaliteetset kodulindude
täissööta (kanadele, broileritele,
kalkunitele). Lisaks saadaval
linnupidamiseks vajalik inventar.
Asume Keilas, tel 628 8888

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

Müüa soodsalt Lääne-Harju
vallas, Tõmmiku külas,
Aarnamäe karjääris täitepinnast,
sõelutud ja sõelumata mulda,
transpordivõimalus.
Tel 56 564 103,
e-mail: pallemer@gmail.com

Müüa sõelutud muld, sõelmed,
liiv, killustik, purubetoon ja muid
puiste materjale. Kohalevedu
1-30t. Telefon 5046446
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 Puhkekeskus Rummul
pakub tööd perenaisele
(igapäevatöö organiseerimine,
külaliste teenindamine,
toitlustamine, heakorra tagamine)
ja puhastusteenindajatele.
Võimalik ka osaline tööaeg,
suvine hooajatöö.
Info 58070700,
paekalda@gmail.com
Ökokompostmuld, sõelutud
põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja
lehma), freesasfalt, graniitkillustik,
liiv, killustik.
Tel 501 5992, väikeveod.ee
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 5079362

Avaldame siirast
kaastunnet
õpetaja Helen Hiiele

vanaema

Emaga räägitud jutud
jäävad kestma,
ema tehtud pai
soojendab homseid päevi.
Avaldame
siirast kaastunnet Jurile
kalli ema

kaotuse puhul.
Kolleegid Vasalemma
Põhikoolist

GALINA ORLOVA
kaotuse puhul.
KÜ Kivi 4a

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

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

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

190€
/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

SISUTURUNDUS

E-Selver – sinu kodukoha suurim
toidupood on vaid kliki kaugusel!

http://marimetsakapp.ee – Rohkem infot võistluse ja võistlussarja kohta Facebookis: Marimetsa Kapp

E-Selveri muhedad kullerid
on siinmail juba mõnda aega
kohalike koduustele toidu- ja
tööstuskaupu kätte toimetanud. Kojuveopiirkonna piiri
taga ootavad aga järgmised
külad ja inimesed. Nõnda saigi
Põhja-Eesti piirkond 1. juunist
piirkonnalisa nii ida- kui läänesuunal.
Läänest piirneb teenindusala
nüüd täies ulatuses Läänemaaga. Teenindusalasse lisandus
Vihterpalu. Idas astusime julge sammu üle Lääne-Virumaa
piiri populaarsetesse suvituspiirkondadesse Käsmusse ja
Võsule.
Täna tellid,
täna saad kauba kätte!
E-Selveril on Eesti suurim
teeninduspiirkond, järjekordi
meil pole ning kui teed tellimuse päeva esimeses pooles,
saad kauba kätte veel samal
päeval!
Laias valikus on nii toidu- kui
tööstuskaubad – täpselt nagu
kõige paremini varustatud supermarketiski. Kaup on värske
ja sinu tellimuse komplekteerijad on hoolikad – valime tooted välja nii nagu valiksid sa
neid ise!
E-Selveri kliendil on võimalus
ka tellimuse teekonda jälgida. Kohe, kui kaup on kokku
pandud, bussi tõstetud ning
see hakkab kauplusest kliendi poole liikuma, hakkab ka
klient kaardil liikuvat bussi
nägema. Kaardi link saabub
koos tellimuse kinnituse ja arve-saatelehega. Kaart uueneb
iga 20 sekundi järel.
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Tule naudi palavate ilmadega või
päikeseloojangu saatel SUP-laua sõitu
ilusas Kloogarannas!
Rohkem infot facebooki või instagrami
lehelt: Kloogarannasup

KODU UHKUS OÜ
Pakume
kodu- ja äripindade
koristusteenust:

Juunikuust alates on e-Selveri Põhja-Eesti piirkond mõnevõrra suurem,
laiudes Vihterpalust Käsmuni (ja tsipa kaugemalegi) välja.

Kuidas tellida?
1. Mine lehele
www.selver.
ee ja logi sisse
Partnerkaardiga
või jätka
külalisena
2. Määra kauba
kättesaamiseks
endale sobiv
aeg ja asukoht
3. Vali välja kaubad
ja lisa need
ostukorvi
4. Kontrolli üle
enda ostukorvi
sisu ja maksa
internetipangas
5. Oota kullerit
enda määratud
kohas ja
kellaajal!

Samuti saavad e-Selveri kliendid tellimust tehes valida, kas
kaup pakitakse kile- või paberkotti. Pakendisoovist tuleb
märku anda tellimuse ostukorvi vaates, täites tärniga
kastike „Soovin, et kilekoti
asemel pakendatakse tooted
paberkotti“. Kilekott jääb aga
pakendina kasutusse sügavkülmutatud toodete puhul, millele
otsitakse samuti keskkonnasäästlikumat alternatiivi. Kileega paberkoti eest klient raha
maksma ei pea.
Lisaks laiale valikule toidu- ja tööstuskaupadele toob
e-Selver koju kätte ka suure
kodutehnika nagu külmkapid,
pesumasinad, telerid, aga ka
mängukonsoolid.
E-Selveri laia valikuga saad
tutvuda meie veebipoes aadressil www.selver.ee.

Hoolduskoristus
Suurpuhastus
Aurupuhastus
Akende pesu
Ehitusjärgne koristus
Ja palju muud.

Lisainfot saab aadressil:
koduuhkus.ee
Kontakt:
info@koduuhkus.ee
+372 5815 4117
Kohvik Kegel otsib
oma väiksesse sõbralikku
kollektiivi hakkajat

kokka
ja abikokka.

Pakume oskustele ja
kogemustele vastavat
korralikku töötasu.
Lisainfo kegel@kegel.ee,
tel 56 216 616

3. juulil kell 8.00-9.00 saab
Paldiski keskväljakul lasta
TASUTA üle kontrollida oma
jalgratta tehniline seisukord..
Abi pakuvad Falck Autoabi
mehaanikud rattaretke
“Tahan sõita ohutult” raames.

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

