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Karjakülas uus ja
Kloogal uuenenud
mänguväljak

Kodanikuühendus seisab
vastu RMK lageraie
plaanidele Padise lähedal

Padisel ja Kloogal
rajati kogukondlikud
toidusalud

8 Aegamisi kerkib vallas juurde lustimis-

8 Kohalik kogukond seisab vastu RMK lageraie-

8 Mida kujutab endast vastloodud

kohti eri vanuses lastele. Loe lisaks lk 2

plaanidele Padise lähedal. Loe lk 3

„Kui paadist saarele astun, siis
on tunne, et see ongi minu saar,“
ütleb Pakri saarte saarevanem
Jana Stahl.

toidusalu ja kuidas seda haritakse, loe lk 4

Tegus ja rõõmus suvi Kloogal
möödub kultuurilainel

Koos tehtu
annab energiat

Klooga aktiivne vanem põlvkond
on koondunud MTÜ Lodijärve
Pensionäride Ühenduse alla.
Ühingut juhib energiline Rutt
Meikar, kes valiti hiljuti ka Harju
maa Pensionäride Ühenduse
juhatusse.
„Meil on väga aktiivsed pensio
närid, ma soovin neid tõesti kõiki
tunnustada. Kolme aastaga on
liitunud ühinguga 45 inimest,
keda on võrdselt nii vene kui
eesti rahvusest. Augustis käisime
uudistamas Hiiumaad, septembris
korraldame vanavanemate päeva.
Väga soovime ühinguga tänada
valda saadud toetuste eest!“
selgitab ühingu eestvedaja Rutt
Meikar, kel täitub sügisel 85. elu
aasta. Vaatamata väärikale eale
teeb ta silmad ette nii mõnelegi
nooremale. Ta on ise registreeri
nud äriregistris ühingu ja oskab
arvutiga hädavajalikku toimetada.

Anneli Pärlin
Lääne-Harju Kultuurikeskuse
juhataja kt

8 Lääne-Harju Kultuurikeskuse

Klooga majas ja ümber selle on
koos kogukonnaga sel suvel korraldatud mitmeid vahvaid sündmusi ja läbi viidud erinevaid
tegevusi.

Peod ja muud teod
Parkettpõranda proovisime ära
suvisel tantsuõhtul 11. juulil,
kui Meelis Punder ja Priit Pihlap
tantsumuusikat mängisid ning
võistlustantsija Baile Paris peo
käigus kõikidele huvitatutele ka
tantsusammud selgeks õpetas.
Tegemist oli tõeliselt rõõmsa
peoga, millele uus parkett ilusti
vastu pidas ning suur huvi näitas, et taolisi ettevõtmisi võib
korraldada ka edaspidi. Kohviku
avas meie majas sel õhtul MTÜ
Lodijärv, kes pakkus nii soolast
kui magusat kehakinnitust ja erinevaid jooke. Nii oli tantuspõrandal olijail jaksu pidada pidu
kuni keskööni.
Ilusad ilmad on lubanud aktiivset tegutsemist ka väljaspool
maja. Kevadel juhendas kohalik särtsakas neiu Marie Käige
peenrakasti tegemise töötuba

Juubelihõnguline
kohvikutepäev

Foto: Marje Suharov

Klooga maja sai uue kuue
Koroonakevade tõttu olime Kultuurikeskuses sunnitud nii nagu
paljud teisedki ära jätma kõik
varem planeeritud sündmused.
Maja oli suletud ja ringitegevusi ei toimunud. Kui esialgsest
ehmatusest ja nõutusest oli üle
saadud, siis sai teostatud maja
sees väikene remont ning hõredamaks lihvitud aastate jooksul
kogunenud kultuurikiht seisma
jäänud asjade näol.
Klooga maja suur saal oli
saanud uue väljanägemise juba
aasta algul ja nüüd sai uue värvikihi ka koridor, mida on edaspidi võimalik kasutada näituste
eksponeerimiseks. Varem jõusaalina kasutusel olnud ruumist
kujundasime õdusa ja hubase
lavataguse ruumi, mis sobib
hästi väiksemateks koosolekuteks. Kohalikke eakaid koondav
MTÜ Lodijärve Pensionäride
Ühendus eesotsas Rutt Meikariga pidas korda tehtud ruumides
juuli lõpus oma traditsioonilise
koosoleku ning suurearvuline
osalejaskond oli meeldivalt üllatunud toimunud muudatuste
üle. Ka maja fassaad on saanud
nägusamaks.

16. augustil toimus MTÜ Lodi
järve ettevõtmisel juba viiendat
korda Klooga kohvikutepäev. Üks
eestvedajatest Triin Õunamaa sõ
nul oli sellel aastal registreerujaid
kaheksa. Oli kohvikuid, kes pak
kusid kohalikke hõrgutisi ja head
kohvi, kuid ka neid, kes müüsid
aiasaadusi, keediseid ja pakkusid
teravaid elamusi tšilliarmastaja
tele. „Iga kohvikukorraldaja ise
otsustab, mida teeb ja kui kaua
avatud on. Näiteks Kunstikohvikus
kohvi ei pakuta, vaid saadakse
inspiratsiooni meesmodelli visan
dades,“ räägib korraldaja. Külasta
jaid Kloogale jagub, tullakse oma
alevist ja kaugemaltki.

Ühiselt eemaldati kultuurikeskuse majalt mitu värvikihti, et järgmised talgulised saaksid majale uue kollase väljanägemise anda.

ning koos noortetoa huvilistega
sai mulda pistetud tomatid, kurgid, lehtsalat, porgand, redis ja
herned. Kultuurikeskuse peenar
on kogu suve usinasti varustanud nii meie maja noori kui ka
mõnesid
kogukonnaliikmeid.
See andis julgust ette võtta veel
suurema peenra rajamise.

“

On olnud tõeliselt
südantsoojendav
näha, kui
positiivseid ja
tegutsemistahtelisi
inimesi Kloogal on.

Nii koguneski 4. augusti õhtul kümmekond kohalikku inimest Lääne-Harju valla suurima
toidusalu rajamisele. Esimene
rajati vaid mõni nädal varem
Padise kloostri juurde. Kloogale
tuli mõni inimene kohale autokastitäie toidujäätmetega, teised
istikute, papi ja tööriistadega.
Tegemist oli kogukondliku ettevõtmisega: algus sai tehtud koos
ja loodetavasti jagub ühist hooldamise indu ning aasta või kahe
pärast saame üheskoos nautida
ka selle peenra vilju.
Toidusalu on permakultuuri põhimõtteid järgiv pika elueaga peenar, kuhu istutati erinevaid taimi ja marjapõõsaid.
Toidu
salu on loodussõbralik ja
selles toodavad loomulikud lagunemisprotsessid
taimedele
juurde toitaineid. Oli omapärane
ja meeleolukas laduda kiht-kihilt kokku peenar, mis koosnes
toidujäätmetest, papist, osaliselt
lagunema hakanud kompostist,
lehtedest, mullast ja okastest.
Peenar ümbritseti puupakkude-

ga, mis olid looduses oma eluringi lõpetanud. Kuna materjali
jagus mitme peenra jaoks, siis on
toidusalu kõrval teinegi sarnaselt
toimiv nähtus ehk kuhikpeenar.
Mis need täpselt on ja kuidas
välja näevad, tasub juba kohapeale kaema tulla.
Kahte vahvat suvesündmust
Kloogal veab MTÜ Lodijärv.
16. augustil toimus Klooga Kohvikute päev, kus oli avatud mitmeid söögikohti nii hommikul,
lõunal kui õhtul. Mõnel pool oli
võimalik söögi kõrvale kunsti teha ja teises kohas kontserti
kuulata.
Teine traditsiooniline sündmus sama ühingu eestvedamisel
toimub 30. augustil. Tegemist
on traditsioonilise ettevõtmisega
“Paadid järvel”, kus on võimalik kauni looduse rüpes ja siinse
kogukonna keskel panna punkt
suurepärasele suvele Kloogal,
kuulates muusikat, nautides
maitsvaid toite ja lasta end hellitada veel suviselt soojal järveveel. Seda kõike selleks, et vastu
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minna sügise kohustustele ja talve kargusele.
4.–5. augustini toimus ka
teine sündmus Kultuurikeskuse
Klooga majas, nimelt maja puhastamise talgud. Lisaks vuntsitud siseruumidele vajas uut
väljanägemist ka fassaad. Vabatahtlikult panustasid mitmed
kohalikud elanikud ja vallavalitsuse liikmed oma aega ning
kraapisid majalt maha neli erinevat värvikihti ja sinna aastatega
tekkinud sambla. Keskkonna
investeeringute Keskuse 40 abilise hooleks oli maja ülevärvimine. Tänaseks on Klooga maja
värske kollase ilme omandanud.
Peatselt saab hoone koolipoolses otsas olema ka DPD pakiautomaat ning pakkide vastuvõtmine ja saatmine on kohalike
jaoks koduõuele tulnud. Kuuldavasti paigaldatakse Kloogale
peagi ka Coop Eesti Keskühistu
toidukapid.
Uuel hooajal tasub kindlasti tulla ka Kultuurikeskusesse,
kus jätkub endiselt tegevust igas

eas inimestele. Kuigi poksitrennid hakkavad sügisest toimuma kooli
majas, siis noortetuba
ja lauatennis on endises kohas.
Samuti alustab tegevust Elviira Maasalu Muusikatuba. See
ühendab erinevaid muusikalisi
tegevusi. Jätkub Lauluklubi Kibuvits tegevus, aga on ruumi ka
soolo- ja ansamblilaulu- ning
klaveriõppele. Just nii nagu kogukond vajab ja soovib. Kes
soovib rohkem enesesse vaadata
ja igavikulistel teemadel mõtiskleda, nendele on mõeldud Hingetunnid Harju-Madise koguduse
õpetaja Reet Eru eestvedamisel.
Kogu suve kokku võttes, on
olnud tõeliselt südantsoojendav
näha, kui positiivseid ja tegutsemistahtelisi inimesi Kloogal on.
Tuumik ei ole suur, kuid loodan
väga, et säärased kogukondlikud
ettevõtmised panevad tegutsema
aina uusi rakukesi ning kogukondlikkus, koostegemine ja sellest rõõmu tundmine aina kasvavad. Seda nii Kloogal kui kogu
Lääne-Harju vallas.
1

AUGUST 2020 | NR 7 (29)

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

Veeteenuse hinnakujundusest
Aare Kaur
AS-i Lahevesi juhatuse liige

8 Alates 1. juunist hakkasid keh-

Andrus Saliste
kogukonnakomisjoni esimees

8 Oleme olnud taasiseseisvunud riigina toimiv vähemalt põlvkon-

na jagu. Iseseisvas riigis elanud inimestena oleme jõudnud faasi,
kus oskame võtta vastutust ja olla märkavad. Vastutust enda kujunemise, aga ka meid ümbritseva osas. Ka kodanikuliikumine on
Eestis juba üsna vana nähtus ja selle üheks vormiks on kas organiseerunud külategevus või piirkonna arengut tagava kooslusena
mittetulundusühing. Olles panustanud küla arengusse läbi kokkulepete, milleks kasutatakse ka sõna arengukava, saame kujundada
enda küla arengut just nii nagu enamus külas seda soovivad. Kui
sellist laiapõhjalist kokkulepet aga ei ole, on raske eriarvamuste
paljususe seast leida just seda parimat, oodatumat lahendust. Paraku ka meie vallas on näiteid, kus „ärgatakse“ liiga hilja või kokkulepped ühisteks arusaamadeks venivad. Olgu selleks Paldiski
mereranna planeering, kus sadama laiendused plaanis, Ohtu kogukonnametsa raieplaanid, Audevälja kaevanduspiirkonna küsimused või täna muret külvav Padise metsaraie küla keskel. Selleks, et
hilinenud märkamisi vältida, tuleks organiseeruda, õppida kokku
leppima, märgata plaane ja panustada tuleviku kujundamisse. Aga
seda kindlasti koos ja läbi tahte saavutada lahendus!
Üheks väga heaks võimaluseks selleks on hetkel koostatav
uus valla üldplaneering. Üldplakätkeb endas ka väikseOn oluline, et läbi neering
maid teemaplaneeringuid ning
iga küla oma tiheasustus- ja hajakompromisside
asustusalade, ettevõtlusalade ja ka
loodusmassiividega on selle suure
mahuksid ühte
kokkuleppe osad.
On oluline, et mahuksime nii
külla ära nii
elanikena kui ka metsamajandajatena läbi kompromissi ära ühte
elanikud kui ka
külla. Naabriga koos tehes saavumetsamajandajad. tame kindlasti kaugemale ulatuva
tulemuse kui üksteisele kaikaid
kodarasse loopides või andrespearulikult kraave kaevates. Kindlasti võib arutelu alla tulla küsimusi teede kuuluvusest ja ligipääsudest kinnistutele, kinnisvara
arendustest ja tööstuse pealetungist. Kuhu peaks jääma rekreatsiooniala või hoonestuspiirkond, kuidas hoiame oma küla traditsioone, aga võimaldame ka arenguid?
Parima lahenduse saame siis, kui arutame teemad algfaasis
läbi. Naabritega koondudes küla eest seisjate gruppi saame ära
jagada olulised vastutused: kes on osavam kultuuriküsimustes,
kes on osavam metsamajandamises, kes on osavam projekte kirjutama ja juhtima ning kes on vilunud registrites infot hankima.
Aga sama oluline on vana hea teadmine, kellel külast on traktor
või kes oskab hästi elektritöid. Hea on talletada saadud info üheks
dokumendiks või omada koos ülevaadet, kaardistada vajadusi. On
oluline, et ollakse seeläbi ka dialoogis kohaliku omavalitsusega,
et kaasajastada küla soovid valla võimalustega. Vallas tegutsev
kogukonnakomisjon on samuti üheks väljundiks, aga ka sisendiks
küladele, kus mured, aga ka head mõtted leiavad laiema kandepinna ja saab kaasa aidata kompromisside sõlmimisele.
Tahan üles kutsuda rohkem märkama ja rohkem kokku leppima, koos panustama, aga ka omama rohkem julgust, et küsida
abi, kui ise ei oska. Usun, et meil on kõigil hea meel, kui valla erinevatel piirkondadel läheb hästi. Koostoime tulemusena on tubli
saavutuse järel koos ka tore jaaniku ajal rõõmu tunda või külapeol
tantsu lüüa.

“

taristu ning Padise reoveepuhasti,
kanalisatsiooni- ja veetaristu renoveerimiseks. Antud töödega on
algust tehtud, toimub projekteerimise ja ehitushanke ettevalmistamine. Investeeringuid vajavad
tööd ka järgmistes piirkondades:
kaasaegse veetaristu ootel on
Rummu, Vasalemma ja Tuulna
piirkonnad; lahendamist vajavad
Paldiski linna ning vallas tervikuna reoveepuhastusel tekkiva mudaga seonduvad küsimused.
Vee ettevõtte tulukust, mis
on hädavajalik investeeringute
teostamiseks ja tegevuskulude
katteks, reguleerib seadusandlikult Konkurentsiamet. Antud
regulatsioonidest lähtub ka AS
Lahevesi, kelle hinnataotluses on kõik hinnakomponendid
Konkurentsiamet
põhjalikult
läbi kaalunud ning arvesse võtnud. AS-i Lahevesi hinnataotlus
registreeriti Konkurentsiametis
09.09.2019 ning see kooskõlastati 01.04.2020 otsusega nr
9-3/2020-003.

Karjakülas uus ja Kloogal
uuenenud mänguväljak
ajaleht@laaneharju.ee

8 Aegamisi kerkib vallas juurde

lustimiskohti eri vanuses lastele.
Uusim avalik mänguväljak asub
Karjaküla alevikus.
Vastvalminud
Karjaküla
mänguväljak rajati võsastunud ja
hooldamata maatükile Metsa tänava ääres. Esmalt koristati seal
prügikuhilad, eemaldati võsa ja
kujundati võimsate tammede ja
mändide ilusad võrad.
Mängulinnakus saab kiikuda viie kiigega, väikelastele on
valminud ronila koos liivakasti
ja liumäega. Vanematele lastele
avati suur ronimislinnak kolme
torni ja liumäega, üks eraldi
seisev ronila, kaks vedrukiike
ja karusell. Mänguväljak leidis
laste hulgas kohe väga aktiivset
kasutust. Avaliku ruumi spetsialisti Madis Vaikmaa sõnul tuli
kohalikele endilegi üllatusena,
et neil Karjakülas nii palju lapsi
on.
Kloogal sai Kaitseministeeriumi toetuse abil teoks mänguväljaku täiendamine. Kaitseministeerium tasub iga-aastaselt
vallale Klooga harjutusvälja
mõjude talumise eest kompensatsiooni. Kokkuleppel kohaliku kogukonnaga suunatakse see
raha kohaliku
elukeskkonna
arendusse.

Foto: Madis Vaikmaa

Iseolemise võlud ja valud oma
küla või linna kujunemisel

lasmaa ja Türisalu piirkonnas.
Tööde käigus toimub Keila-Joa
reoveepuhasti laiendus eesmärgiga kanaliseerida Laulasmaa
ja Türisalu piirkonna reoveed,
tagamaks keskkonnahoid, puhas
põhjavesi ning reostuskoormuse
vähendamine Läänemeres tervikuna. Vee- ja kanalisatsiooniteenusega
liitumisvõimalus
tagatakse Laulasmaa ja Türisalu
piirkonnas kokku orienteeruvalt
2400 kinnistul. Investeeringute kogumaht on ligi 25 miljonit
eurot. Tööde tulemusel rajatakse
kokku üle 40 km joogivee- ja
üle 50 km kanalisatsioonitrasse, rajatakse uus veetöötlusjaam
Laulasmaale ning reoveepuhasti
Keila-Joale. Siinkohal on oluline
märkida, et nimetatud investeeringut toetab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
2020. aasta kevadel oleme
saanud positiivsed kaasfinantseerimisotsused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Harju-Risti
reoveepuhasti ja kanalisatsiooni-

Väikeste ja suurte laste alad on Karjaküla mänguväljakul eraldatud kõnniteega.

Foto: Marje Suharov

juhtkiri

tima uued AS-i Lahevesi veeteenuse ning põhiteenusega seotud
teenuste hinnad, mis avaldati
valla ajalehe aprillinumbris.
Jätkusuutliku vee-ettevõtte
majandamise aluseks on veeteenuste hinnakujundus, läbi mille
tagatakse ettevõtte järjepidev ja
tulevikku suunatud tegevus. Teenuste hinnatõus on paratamatu
reaalsus tulenevalt majandamisega kaasnevate kuluartiklite
ning sisendite hinnamuudatustest. Veeteenus tervikuna peab
olema elanikkonnale ja keskkonnale säästlik ja jätkusuutlik.
AS Lahevesi juhindub veeteenuste hinnakujunduses Konkurentsiameti regulatsioonidest,
võttes arvesse Lääne-Harju valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavas toodud
taristusse suunatud investeeringuid, ettevõtte põhjendatud te-

gevuskulusid ning tulukust. Veeteenuste kui elutähtsate teenuste
osutamine peab olema tagatud
ka kriisiolukordades, tagamaks
ühiskonna ja teiste elutähtsate
teenuste toimimine.
Vastavalt Konkurentsiameti
regulatsioonidele on veeteenuste hind esmajoones kulupõhine
ning hinnakalkulatsiooni põhi
komponendid on otsesed tegevuskulud, millega tagatakse
ettevõtte taristu ja tehnilise seadmestiku töö ning veetootmise ja
reoveepuhastamise protsessid.
Ettevõtte tegevuskulud koosnevad peamiselt taristu hooldus- ja
remondikuludest, investeeringutest ettevõtte tehnilise võimekuse jätkusuutlikkusse ning kulutustest ettevõtte töötajatele ja
spetsialistidele.
Oluline kuluartikkel veeteenuste hinnas on kapitalikulu. AS
Lahevesi viib järjepidevalt ellu
ÜVK arengukava põhiseid projekte ja investeeringuid. Hetkel
rajatakse taristut Keila-Joa, Lau-

Kloogal möödunud kevadel
valminud mänguväljakule ehitati
lisaks erinevate atraktsioonidega
nelja torniga suuremate laste
ronimiskompleks ja kiigeala.
Samuti on mõeldud väikelaste
peale, kes said juurde uue tegevuskeskuse liivakasti, liumäe ja
tegevusseinaga, samuti kaalukiige ja karuselli. Et mänguväljakul
oleks ohutu, laiendati turvaalasid
ja paigaldati äärislauad. Nüüd
mõjub väikelaste mänguala ühtse tervikuna.
Mänguväljakud Kloogale ja
Karjakülla ehitas MoTeh OÜ. Fotol
Klooga mänguväljaku laiendus.

Uued katlamajad toodavad sooja hakkpuidust
Ahto Tisler
N.R. Energy OÜ juhatuse liige

8 Eesti üks suuremaid regio-

Foto: N.R. Energy

naalseid soojatootjaid, OÜ N.R.
Energy on lõpetamas ehitustöid
Rummu aleviku katlamajas ja
kaugküttetorustikul kogumaksumusega 2 miljonit eurot ning
plaanib lähiaastatel uute katlamajade rajamist ka Keila-Joale
ning Kloogale.
Rummusse ehitatavas tänapäevases hakkpuidu katlamajas
on valmis hoonekarp ning kohal
Rummu uue
katlamaja ehitus.
2

soojatootmiseks vajalikud seadmed. Soojatootja N.R. Energy
OÜ juhataja Ahto Tisleri sõnul
on ehitustööd lõpujärgus ning
uuel kütteperioodil tuleb Rummu toasoe juba uuest katlamajast. „Uus täisautomaatne katlamaja vähendab soojakulusid ja
annab võimsuse Rummu aleviku
uuele küttetaristule, mille ettevõte renoveeris eelmisel aastal ligi
miljoni euro eest. Uus katlamaja
aitab vähendada koormust nii
elanike rahakotile kui keskkonna
jaoks,“ märkis Tisler.
Rummu uue katlamaja ehitust toetab sihtasutus Keskkonna
investeeringute Keskus.

N.R. Energy kavatseb Lääne-Harjumaal lähiaastatel uuendada ka Keila-Joa ning Klooga
katlamajad. „Kavatseme nende
renoveerimiseks esitada taotluse
Keskkonnainvesteeringute Keskusele ning kui kõik läheb hästi,
saab uued katlamajad kasutusse
võtta juba 2021-2022 aastal,“
selgitas Tisler.
Lääne-Harju abivallavanem
Erki Ruben märkis, et katlamajade uuendamine on kohalike
inimeste jaoks positiivne ja oodatud areng. „Tänapäevastes
katlamajades kasutatakse fossiilse kütteõli asemel taastuvat
hakke
puitu, mis parandab asu-

late õhukvaliteeti. Oluline on ka
uute katlamajade suurem efektiivsus, mis aitab säästa küttekuludelt,” sõnas Ruben.
N.R. Energy OÜ on investeerinud viimase üheteistkümne
aasta jooksul kaugküttesüsteemidesse üle Eesti ligi 20 miljonit
eurot ning lähiaastatel on kavas
investeerida veelgi piirkondlike
küttetaristute kaasajastamisesse.
1997. aastal asutatud ja täielikult
Eesti erakapitalil põhinev N.R.
Energy varustab soojusenergiaga 22 kaugkütte võrgupiirkonda
üle Eesti ja müüb soojusenergiat
rohkem kui 30 mehitamata kaugja lokaalkatlamajast.
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Lääne-Harju valla noorteorganisatsiooni Meie Kodu Paldiski neli
noort (Aleksander Kaznikov, Darja Reinova, Karin Siig ja AnnaLiisa Nurgamaa) osalesid Noortekohtumise NOKO projektis “Pall
on ümmargune”. Projekti eesmärk oli integreerida vene ja eesti
rahvusest noori. Juunis tutvusid 8 eesti ja 7 vene keelt kõnelevat
noort üksteisega Ida-Virumaal Iisakul ning teist korda saadi kokku
Võrumaal Rõuges. Tekst ja foto Aleksander Kaznikov

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

8 Nõukogude ajal asusid kait-

semetsad sageli põhimagistraalide ääres, hoidmaks inimesi
müra eest, ning ka suuremate
asulate ümber puhkeala eesmärgil. Seevastu praegune metsade
korraldamine on inimese jätnud
tagaplaanile. Täna on meil teine
riigikord ja teised omandisuhted,
kuid riigi mure inimeste heaolu
ja turvalisuse pärast ei tohiks
olla väiksem kui toona.
RMK kavandab raiet Padise
ja Kasepere küla vahel kasvavas
männikus. Raietöid on kokku
kavandatud pea üheteistkümnel
hektaril, sellest ca kolmel hektaril on planeeritud lageraiet.
Kuna tegemist on elanikele olulise puhkealaga, kus asuvad ka
tervise- ja suusarajad, on teema
läinud tuliseks.
Kogukonda pahandab see, et
29. juunil RMK kokku kutsutud
teavituskoosolekul ei arutatud

“

Küpse metsa
pindala vähenemise
tõttu on lageraiete
planeerimine
muutunud puhtaks
matemaatikaks.

raiete planeerimist, vaid seati rahvas fakti ette, et augustis
ja septembris toimub raietöö.
Koosolekule kohale tulnud lootsid, et koos otsitakse kompromissi metsamajanduslike tööde
ja puhkeala rekreatiivsete väärtuste vahel, kuid sellist arutelu ei
toimunud.
Pärast koosolekut algatasid
kohalikud elanikud ja kodaniku-

ühendus Eesti Metsa Abiks petitsiooni Padise metsade kaitseks.
Augusti keskpaigaks oli oma
allkirja sellele andnud pea 900
inimest üle Eesti.
13. augustil kogunesid vallamajas RMK, kogukonnakomisjoni ja valla esindajad, otsimaks
osapooli rahuldavat kompromissi. Kohaletulnud leidsid, et
kogukonnale on vaja rohkem
selgitusi planeeritud metsatööde
kohta, kui palju puude gruppe
säilitatakse uuendusraietel, millal algavad istutustööd ja kuidas
saab hoitud metsapinnas. Leiti,
et edaspidi võiks RMK varasemas tööde planeerimise etapis
inimestega suhelda.
16. augustil toimus ümbritsevate metsade kaitseks toetusüritus ka Kalju-Laval, kus sai
meelelahutuslikus vormis nautida Padise puhkemetsade ilu ning
arutada nende oleviku ja tuleviku teemal.
Seekordne vastuolu Padise
kloostri taga metsas ning ka mu-

jalt kostev kära tiheasustusala
metsade majandamise ümber
oleks ehk olemata, kui riigi ja
poliitikute poolt oleks kuuldanäha rahva poolt kauaoodatud
otsustavaid samme metsapoliitika muutmise osas.
Metsamajandamisel Eestis
on jõutud sellesse etappi, kus
küpse metsa pindala vähenemise
tõttu on lageraiete planeerimine
tavalises majandusmetsas muutunud puhtaks matemaatikaks.
Seaduse mõistes metsana kirjas
olevad 30 meetri laiused metsaribad või 1,3 meetri kõrgune
kasevõserik ei ole ju tegelikkuses see, mida inimsilm hoomaks
metsana.
Metsas toimuv on päädinud
sellega, et rahulolematud hääled ei kosta enam üksiku vaikse
sosinana, vaid tormina paljude
inimeste suust. Kui nende silma
ette visanduvad lageraiestepid,
ei ole imeks panna, kui tonti nähakse isegi seal, kus seda vahest
ei olegi.

Foto: Reet Eru

Mets – majandamiseks või
puhkamiseks?

Padise metsad
võõrustavad nii
tervisesportlasi
kui korilasi.

Remonditööde lõppedes on kogudusemaja uus ja ilus.

EELK Harju-Madise
kogudus tänab!

8 EELK Harju-Madise kogudus on südamest tänulik kõikidele

lahketele annetajatele, kelle toetusel Madise kogudusemaja ja selle ümbrus on saanud kauni väljanägemise.
Aitäh teile Eiki Rump, Tarmo Idarand, Raul Rosenberg, Erika Kaljusaar (Hintsu talupere), Jörg Tutti (Kõrtsu talupere), Maia
Heidemann, Marika Raigo, Õie Kuusk, Liisi ja Laivi Heinsalu,
Tiit Heilu perega, Jarmo Pohla, Taivo Heilu, Kairi Ilmets, Inga
ja Heiki Lilienberg, Angela Ploomi, Anu Oks, Kairi KreidebergHaas, Epp Matthiessen, Reet Pikkpõld, Liisi ja Jan Viigisalu, Pilvi ja Urmas Remmik, Tauno Heilu, Taimi Raigo, Sandra Jõgeva,
Toivo Kalve, Ester Lepik, Meida Link, Aldur Grents, Ludmilla Antonov, Helgi ja Reinhold Matthiessen, Velda Veia, EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse eakate grupp, Elju Grabbi, Soome sõbrad Nousiasteni praostkonnast, Lääne-Harju vald, Reet Eru.

Ämari noortetoa tegus juuli
Noorsootöötajad Kairi Masing,
Piret Saare ja Jelena Slavina

Head mõtted vanast kaevust

Üks Paldiski linnas 20. sajandi alguses asunud kaevudest. Taamal paisatab Georgi kirikutorn.

Kokku rajati Paldiskisse üle 10
ühiselamu, kuhu asusid elama
8 Tänu õnnelikule juhusele
Nõukogude Liidu sõjaväelased.
avastati juunis valminud Pal2001. aastal alustati ühiselamudiski linnaväljaku ehitustööte lammutamist. Kolm hoonet
de käigus platsilt vana kaev.
lasti õhku ning ülejäänud renoÕnneks oskasid ehitajad leidu
veeriti korterelamuteks.
vääriliselt hinnata ega ajanud
Legendi kohaselt nimetati
kaevu lihtsalt kinni. Uue linseda kaevu heade mõtete kaenaväljaku servas eksponeeri- Vana kaevu nii-öelda taasavami vuks. Kaev oli linna keskne
ne toimub 30. augustil Paldiski
tud vana kaev jääb nüüd linna
koht, kus inimesed kogunesid
pühapäevapiknikul.
elanikele ja külalistele meeja veetsid oma vaba aega. Siia
nutama möödunud aegu.
tuldi kaevule ning ka siis, kui oli mõni mure või
Paldiski vanadelt linnakaartidelt ja inimeste probleem, mis vajas lahendamist. Imekombel
mälestustest selgub, et siin asusid kuni 1940. oli kaevu juures alati keegi, kellega koos leiti
aastani eramajad. Need lammutati 1940. aasta- oma murele kiirelt lahendus. Sellepärast hakati
tel ning asemele ehitati viiekordne ühiselamu. nimetama seda kaevu heade mõtete kaevuks.

Kimpude valmistamisel kasutati õisi ümbritsevast loodusest.

kes meid sõidutas. Kolmapäeval,
neljapäeval ja reedel meisterdasime, tegelesime keraamikaga,
keetsime seepi, korjasime metsast teetaimi. Veel joonistasime,

maalisime, mängisime palli- ja
lauamänge. Kõikidest meie tegemistest on pildid üleval Lääne-Harju Huvikeskuse Ämari
Noortetoa Facebooki lehel.
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Foto: Madis Vaikmaa
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Foto: Piret Saare

Ämari kooli endistes ruumides
käesoleva aasta jaanuarist. Siin
käivad aega veetmas kohalikud
kooliealised noored.
Ämari noortetoas oli juuli väga tegus aeg, uksed olid
avatud tööpäevadel kell 13.0020.00. Keskmiselt külastas tuba
16 noort päevas. Esmaspäevad
olid kokkamise päevad – tegime
ise pannkooke, pelmeene, makaronisalatit, kana- ja kalasuppi,
präänikutest torti ja isekorjatud
mustikatest kooki. Teisipäeval
olid väljasõidud – käisime Polli
loomaaias ja Tuhala nõiakaevu
uudistamas, Martsipani muuseumis ja jalutasime Tallinna
vanalinnas. Veetsime lõbusalt
aega Happy Fly batuudikeskuses ja nautisime veemõnusid
Pärnu Tervise Paradiisi veekeskuses. Aitäh bussijuht Taavile,

Foto: erakogu

8 Ämari noortetuba tegutseb
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Fotod: Marju Piirimägi

Harjumaa kauneim
maakodu asub Kloogarannas

Mare Talviste ja Riho Raudi loodud imeline aed Kloogaranna külas Karu teel pälvis 2020. aasta Harjumaa kauneima maakodu tiitli.
Poole hektari suurusel mereäärsel krundil on oskuslikult ära kasutatud maastikuprofiil, rajatud tiik ja värviküllane iluaed.

roheline vald

8 On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel teevad

plaane kodus-suvilas suuremate remonditööde osas - soojapidavad
uued aknad, fassaad, pööningu-katuse soojustamine või uus küttesüsteem. Tänavu tasub ettevõtlikel inimestel aga tõsiselt nende
mõtete realiseerimisele mõelda, kuna kodumaja terviklikul kordategemisel võib energiatõhusust tõstvate tööde osas saada kuni 50
000 eurot ja suvekodu puhul kuni 30 000 eurot toetust KredExilt.
Ka Lääne-Harju valla elanikel tasub rekonstrueerimistoetusele
tõsiselt mõelda, kuna korraliku ehitusfirma poolt projekti alusel
tehtud töödega saab endale nägusa ja soojapidava elamise, mille
ehitustööde maksumusest kuni 50 protsenti - maksimumsummas
50 000 eurot - saab toetusena KredExilt.
KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin
Reinsalu sõnul tuleb esimese sammuna ehitisregistrist kontrollida,
et hoone on registrisse üksik
elamuna kantud ning mis on
selle kasutuselevõtu aasta –
toetust saab küsida enne 2000.
Suvekodu renovee
aastat ehitatud ja kasutuselehoonetele.
rimiseks võib saada võetud
Juhul kui on soov korda
teha hoopiski oma suvekodu,
toetust kuni 30%
siis ka selle renoveerimisel on
saada toetust - tööde
tööde maksumusest, võimalik
maksumusest kuni 30% või
kõige rohkem 30 000 eurot.
aga mitte rohkem
“Paljud eelistavad põhjusel või teisel võtta ette oma
kui 30 000 eurot.
elamise osalise renoveerimise
ehk teevad erinevaid töid etapi
kaupa - näiteks uued aknad, soojustatud fassaad või soojustatud
katus, ahikütte asemel maasoojuspump jm,” kirjeldab Reinsalu.
“Ka selliste tööde planeerijatel tasub kindlasti tingimustega tutvuda ja toetusavalduse esitamist kaaluda, kuna energiatõhususe
parandamisele suunatud töödele on võimalik saada toetust kuni
30 protsendi ulatuses tööde maksumusest ja maksimumsummas
20 000 eurot.”
Oluline on, et kodu või suvemaja tervikliku renoveerimise
taotluse eelduseks on nõuetekohane projekt ja kolm võistlevat
pakkumist ehitusalal tegutsevalt ettevõttelt. Osalise rekonstrueerimise puhul on samuti vaja kolme pakkumise olemasolu.
Rekonstrueerimistoetust saab taotleda üksikelamu, ridaelamu
või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu,
samuti suvila või aiamaja omanik.
Ehitustöödega võib alustada kohe pärast taotluse esitamist.
Vaata täpsemaid tingimusi www.kredex.ee/majaduueks

“

4

Padisel ja Kloogal rajati
kogukondlikud toidusalud
ajaleht@laaneharju.ee

8 9. juulil rajati Padise kloostri

valitsejamaja tarbeaeda kogukondlik toidusalu. Kogukonnale
suunatud projekti “Targa valiku
praktikum” projektijuht Kairi
Niinepuu-Mark selgitab, et juulis Padise kloostri valitsejamajas
toimunud seminaril ammutati
teadmisi permakultuuri põhimõtetest ja toidusalu rajamise
ideedest. Seejärel viidi saadud
teadmised praktikasse, õpiti kasutama sirpi ning kättesaadavast
orgaanikast toidusalu loomist.
Seminaril osalejad said inspiratsiooni asuda elurikkust
võimendama ka oma aedades
ning innustada oma naabreid.
Padise valitsejamaja tagaaeda
istutati põõsarindesse neli söödavat kuslapuud (“Aurora”, ‘Honeybee’), rohttaimede rindesse
suureõieline varemerohi “Hidcote Pink”, harilik soolikarohi, siilkübar “Rubinstern”, sooniline
naistenõges “Neptune”, müntmonarda “Pummel”, pikalehine
münt “Buddleia”, malve “Elsie
Heugh” ja kõrvits. Aias kasvasid juba vana õunapuu, neli vana
tikrit, harilik varemerohi jt rohttaimed.
Toidusallu oodatakse taimi
ka koduaedadest – saialill, kress
ja piparmünt on vaid mõned näited, mida elurikkasse toidusallu
istutada.
Kairi Niinepuu-Margi sõnul jätkatakse Padise toidusalu
rajamisega 2021. aasta kevadel
uut infot täis seminariga, mida
korraldab Lohusalu Poolsaare
Loodusselts koostöös LääneHarju vallavalitsuse ja MTÜ-ga
Meie Paldiski projekti “Targa

Foto: Marje Suharov

KredEx toetab maja terviklikku
renoveerimist kuni 50 000 euro
ja suvekodu puhul kuni 30 000
euro ulatuses

Anneli Pärlin (vasakul), Kairi Niinepuu-Mark ja Marie Käige usuvad, et Klooga ja Padise
toidusalud on heaks eeskujuks teistele kogukondlikele aiahuvilistele.

valiku praktikum raames. Seda
kaasrahastatakse Eesti maaelu
arengukava 2014-2020 kaudu
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.
Järgmine
seminar toimub 24. septembril
ning keskendub jäätmemajandusele. Rohkem infot rohevald.ee

Toidusalu idee on nakkav
Toidusalu rajamise idee haaras
Padise seminarilt endaga kaasa
kloogakas Marie Käige. Aiahuviline neiu kaasas ka teisi kogukonna aktiviste ja nii valmis
Klooga kultuurikeskuse kõrvale
männimetsa alla Klooga toidus-

alu. Permapeenral koguvad kasvu marjapõõsad ja maitsetaimed
nagu vaarikas, sõstrad, lavendel
jt. “Kindlasti soovin, et inimesed
saaksid istutatud taimedest rohkem teada,“ räägib Marie mõttest taimede hingeelu kohapeal
lähemalt tutvustada.
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Pakri saarevanem kannab
südames rannarootsi lugu

“

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

Üheks murekohaks
Pakritel on joogivesi,
mida tuleb tihtipeale
mandrilt tuua, sest
suvel kipuvad kaevud
tühjaks jääma.

8 Üle Paldiski lahe tundub Väi-

Esivanemad südames
„Tiitliga või tiitlita olen saarevanem olnud 14 aastat,“ räägib
Jana. Tema isapoolne suguvõsa
on pärit Pakri saartelt ja Riguldist, seega kannab ta ühe osana
endas rannarootsi identiteeti.
Kui Jana lapsepõlvesuved
Paldiskis veetis, siis näitas vanaema talle üle lahe paistvat
Väike-Pakri kabeli katuseta torni ja Väikeküla sadamakohta.
„Rohkem ta ju mandri pealt oma
sünnisaart näidata ei saanud,“
on Janal kahju. Südameside
Pakritega on Janal tekkinud just
vanaema juttudest, mis olid toredad meenutused saarel veedetud
noorusajast. Okupeeritud Eestist
viidi Jana vanaisa Punaarmeesse
mobiliseerimise sildi all 1941.
aasta suvel Siberisse tööpatti.
Seal elas ta üle nälja ja külmad
talved ning 1944 arvati 354. laskurkorpuse ridadesse. Jana vanaisa Paul Stahl langes sõja lõpus
Kuramaa lahingutes. Siinkohal
tekib Jana mõttelõnga paus. Kurku tekkinud klompi neelatades
selgitab ta, et tänaseni on alles
vanaisa kirjad vanaema Mariale
ajast, mil sõda aina kestis ja kestis. Sõja lõppedes jäi vanaema
kahe väikese lapsega oma vanemate juurde Väike-Pakrile kuni
aastal 1954 kolis Paldiskisse
viimasena vaarvanaema Lisette.
Eli-Uuetoa talupere oli üks kolmest pakrilaste perest, kes koos
teistega Rootsi ei siirdunud.
Alles 1992. aasta suvel Madise kiriku juures toimunud Pakri lahe päevadel nägi vanaema
Maria oma sugulasi Rootsist
ligikaudu viiekümne aasta järel
jälle uuesti. Jällenägemisrõõm
oli sedavõrd suur, et rootsikeelsed sõnad kadusid Marial meelest ja kokku sai jutt vaheldumisi
eesti ja rootsi keeles.
Pakri tõmbejõud
Saarel käis Jana koos teiste rannarootslaste järglastega esimest
korda 1995. aastal. Teed olid
peaaegu läbimatud ja Suurkülas
polnud tasast maalappigi, kuhu
telk üles panna.
Pakrid olid erinevalt tänasest
päevast kuluvärvi, sest saartel
polnud kariloomi. Esimene käik
esivanemate talude juurde oli Janal kingade ja seelikuga. „Olin
ju arvanud, et seal on teed,“ naerab Jana, kes Paldiskisse naastes
kingad prügikasti viskas.
Selle aastatuhande alguses
Väike-Pakri Suurkülla maja ehi-

Fotod: Marje Suharov

ke-Pakri saar kiviviske kaugusel,
kuid linna ja saare vahele jääb
sügav lahesopp, mis iga päev
värvi vahetab ja merel seilajatele
üllatusi pakub.
Suvekuudel, mil laevaliin
Pakri saari maaga regulaarselt
ühenduses hoiab, saab külastaja
nendele imepärastele maalappidele pilgu heita. Eluolu teisel
pool vett on väikesaartele kohaselt eriline. Juunikuisel Pakri
saarte üldkogul valiti taaskord
saarevanemaks rannarootsi juurtega Jana Stahl, kes saartega seotud küsimustele lahendusi otsib.

(üleval) Saarevanem
Jana Stahl koos
rannarootslase Fred
Söderbergiga VäikePakri Suurkülas
2018.aasta suvel.

Saarte Kogu on
tõeline kullaauk, kus
saab õppida teiste
saarte kogemusest
ja näeb suuremat
tervikpilti.

“

Pakri Ühinguga
üheskoos
toimetamine on
olnud põnev, sest
ühingus on toetavad
ja toredad inimesed,“
sõnab Jana.

tama hakates arvas Jana, et jääb
aastaringselt sinna elama. Aga
kui pesamuna sai kooliealiseks,
tuli üksi last kasvataval pereemal
soovunelmad ringi teha.
Pakri loo jätkamine
2005. aastal Rootsis elavaid
rannarootslasi koondava Pakri
Ühingu palvel hakkas Jana neid
esindama Eesti Saarte Kogus.
„Pakri Ühinguga üheskoos toimetamine on olnud põnev, sest
ühingus on toetavad ja toredad
inimesed,“ sõnab Jana. „Eesti
Saarte Kogu on tõeline kullaauk,
kus saab õppida teiste saarte kogemusest ja näeb suuremat tervikpilti“. Tema sõnul tuleb Pakri
saarte elanikke ja maaomanikke
esindada väga erinevates küsimustes.
Koostöös Pakri Ühinguga on
valminud Suur-Pakri Suurküla
tutvustav voldik, raamat ”Pakri-

laste 600 aastat” ja tehtud palju
muud. Kolmel aastal on talgute
korras võsastumisest päästetud
Suur-Pakri Suurküla ehk „varemeküla“. Väike-Pakri Väikeküla allika kaevurakke juures on
võimalik QR-koodi kasutades
kuulata, kuidas endine pakrilane
Endel Enggrön laulab allikale
viitavat katkendit pulmalaulust.
Allikas sai kaevurakked tänu
MTÜ Paldiski Toetusgrupp ja
Pakritel tegutseva OÜ Pakri Tarvas toele. Pakri Ühingu ja paljude teiste organisatsioonide ja
üksikisikute abiga on korrastatud Väike-Pakri kabeli torniosa.
Suur-Pakri kabeli renoveerimine
on jõudnud sisetöödeni.
Kabelite
korrastamiseks
saadi sellel aastal toetust Lääne-Harju vallalt ja Paldiski Toetusgrupilt. Toetus võimaldab
ehitada valmis Suur-Pakri kabeli
siselae ning hooldada ja tõrvata
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Väike-Pakri kabelitorni katust.
Suur-Pakri kabeli valmides lähiaastatel on põhjust saata kutse
Rootsi kuningakojale. Naissaare
kabeli pidulikul sisseõnnistamisel aastal 2018 oli kohal Rootsi
kroonprintsess Victoria abikaasaga.
Rannarootsi kultuuri hoidja
Lisaks saarevanemaks olemisele
ja kaasalöömisele Eesti Saarte
Kogus on Jana pidanud kümmekond aastat Eestirootslaste
Kultuuriomavalitsuse tegevjuhi
ametit. Tallinna Rootsi-Mihkli
koguduse rendiruumides tegutsev kultuuriomavalitsus koondab eestirootslasi mõlemal pool
Läänemerd. Jana tõdeb, et tema
töö ja hobi ongi saartega seotud.
Kuna just rannarootsi kultuur
annab osadele saartele eripära,
siis on ta enda mureks võtnud
rannarootsi kultuuriruumi hoidmise Eestis. Oluliseks peab ta
tantsu- ja muusikapärandi edasikandumist. 14.augustil 2021.
aastal toimub neljas eestirootslaste laulu- ja tantsupidu Haapsalu kuursaali juures, mille organiseerimine on projektijuhina
Jana ning laulu- ja tantsupeo
meeskonna õlul.
Saareelu võlud ja valud
Ületalve elab praegu saarel kolm
inimest, suveks tulevad ka naised ja lapsed saarele. Mere taga
elades tulevad kasuks erinevad
oskused, näiteks paadijuhtimine.
Täna on saarerahva kasutuses
paat, mille ostu toetas väikesaarte programm.
Tänu rannarootslasest Erik
Söderbergi abile, kes ka praegu
saarel osa aastast elab ja omab
inseneriteadmisi,
soetatakse
loomade vedamiseks pontoon.

Toetust selleks saadi Keskkonnainvesteeringute
Keskusest.
Pontooni hakkab haldama Sihtasutus Osmussaare Fond, kes
oli toetuse taotlejaks. Pontoon
lahendab loomade äraveo probleemid Osmussaarel ja Pakri
saartel.
Üheks murekohaks Pakritel
on joogivesi, mida tuleb tihtipeale mandrilt tuua, sest suvel
kipuvad kaevud tühjaks jääma.
Koostöös Pakri Saarte Arenduse
Sihtasutusega loodetakse rajada
puurkaev ka Väike-Pakri Suurkülasse.
Pakri Saarte Arenduse Sihtasutus esitas valla uue üldplaneeringu mõttekorjel ettepaneku
rajada Väike-Pakri saarele tuulepark. Seda arutatakse hetkel
kogukonnas. „Ma ei ole rohelise energia vastu, aga visuaalselt
panna need umbes 15 tuulikut
sinna püsti… Ma pole päris kindel,” on Jana kahtleval seisu
kohal.
Täna külastab saari üsna
palju turiste. Jana sõnul nad
kohalikku elu eriti ei häiri: „Sa
muutud küll korraks vaatamisväärsuseks, aga teinekord on isegi väga lõbus,“ meenutab Jana
korda, kui külastajaid üllatas
eesti keel, mida saarerahvas räägib. Ilmselt oodati rannarootslaste järeltulijate suust hoopis
midagi muud.
Oma saar
Jana kõige suurem südamesoov
on, et Pakritel oleks rohkem püsielanikke. Jana arvab, et kultuuri saab edasi kanda inimene,
kelle jaoks on see kodukoha ajalugu. Jana arvates võiks näiteks
teha avaliku konkursi, otsimaks
saarele elanikke sarnaselt Ruhnu
või teiste väikesaartega. Selleks
on vaja rendimaja, kus talv üle
elada ning alles seejärel otsustada, kas saareelu uustulnukale
sobib. „Inimestel peab olema
võimalik kodu rajada, et saarele
juured ajada,“ muretseb Jana tuleviku pärast.
Jana teab, et saart on väga
lihtne enda omaks pidama hakata: „Kui paadist saarele astun,
siis on tunne, et see ongi minu
saar.“ Ta unistab, et kohalik elanikkond kannaks 600-aastast
lugu edasi uute lugude kõrval.
Eks tulevik näitab, kas see saab
teoks.
5
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Tänavu toimub viimane ohtlike
jäätmete kogumisring septembris
8 Ohtlike jäätmete kogumisrin-

gide raames saavad valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid
(kodukeemia) nagu kasutatud
õlid, õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, raskmetalle sisaldavad
patareid ja väikeakud.
Ohtlike jäätmete kogumisel ei
võeta vastu vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ega autorehve.
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed nagu külmkapid,
pesumasinad, arvutid, telefonid,
raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms saab vallaelanik tasuta üle
anda Karjaküla jäätmejaama.
Kogumisringide raames võetakse vastu ka asbesti sisaldavaid
ehitusmaterjale, sealhulgas eterniiti. Asbesti sisaldavate jäätmete
äraandmiseks tuleb eelnevalt registreeruda, sest ühelt leibkonnalt
võetakse korraga vastu kuni 2 m³
jäätmeid. Kuna autode kandevõime on piiratud, saavad asbestijäätmeid üle anda vaid isikud, kes
on eelnevalt registreerunud ning
kellele on saadetud kinnituskiri.
Registreerumiseks tuleb saata
eterniidi üleandja nimi, elukoht
ja telefoninumber koos üleantava koguse ja sobiva peatuspunkti
nimega hiljemalt 4. septembriks
aadressile teele.kaljurand@laaneharju.ee või helistada telefonil
679 0608.
Kogumisringide korraldamist toe
tab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus projekti nr 15611 „Lää
ne-Harju valla maapiirkondades
ohtlike jäätmete kogumisringide
korraldamine 2019–2020“ raames.

Ootame liituma meie kollektiividega:
Padise segakoor
Proovid kolmapäeviti kell 18:45
Padise rahvamajas. Lisainfo: dirigent
Marge Matson, tel 53421980

Kodukeemia kogumisringid

Keila piirkond – 5. september
Kellaaeg
Peatuspunkt
10.00-10.20
Karjaküla, spordiväljak
10.30-10.50
Keila-Joa, Pargi allee ja Kose tn rist
11.00-11.20
Laulasmaa, Laulasmaa kooli parkla
11.30-11.50
Kloogaranna, Ranna tee parkla
12.10-12.30
Klooga, poe juures
12.45-13.05
Lehola, vana pood
13.20-13.40
Ohtu, küla kiigeplats

Padise naisrahvatantsurühm
ja loodav segarühm
Proovid neljapäeviti kell 18:00
Padise rahvamajas. Lisainfo: rühma
vanem Anneli Bergmann, tel 5185242
Padise naisansambel Kadri
Proovid esmaspäeviti kell 16:30
Padise rahvamajas. Lisainfo: dirigent
Jaan Vaidla, tel 55627383
PadiseRahva Teater
Proovid kolmapäeviti kell 17:15
Padise rahvamajas. Lisainfo: Maia
Heidemann, tel 5275455

Padise ja Vasalemma piirkond – 6. september
Kellaaeg
Peatuspunkt
10.00-10.20
Änglema, endise Puuna kaupluse parkla
10.35-10.55
Harju-Risti, MEIE kaupluse parkla
11.05-11.25
Pae küla, Pae kaupluse parkla
11.40-12.00
Audevälja, Audevälja bussipeatus
12.10-12.30
Padise küla, katlamaja
12.40-13.00
Madise küla, endine töökoda
13.10-13.30
Rummu, Sireli 14 ees
13.40-14.00
Ämari, garaažide juures
14.10-14.30
Vasalemma kool (Lemmaru ja Veskiküla elanikud)
14.35-14.50
Vasalemma, kauplus

Padise puhkpilliorkester ja
löökpillide-puhkpillide individuaalõpe
Proovid individuaalõppel esmaspäeviti
alates kell 17:00 ja puhkpilliorkestril
esmaspäeviti kell 19:30 Padise rahva
majas. Lisainfo: dirigent Triin ViljusSchippers, tel 55642818
Lääne-Harju Kultuurikeskuse
lastekoor
Proovide päev ja kellaaeg Padise
rahvamajas on täpsustamisel. Lisainfo:
dirigent Marge Matson, tel 53421980
Naisrahvatantsurühm Lepalind
Proovid kolmapäeviti kl 19:00
Vasalemma seltsimajas. Lisainfo:
juhendaja Mari Tomp, tel 55578788

Asbestiringi marsruut
Keila piirkond:
Karjaküla – Keila-Joa – Laulasmaa – Lohusalu* – Kloogaranna –
Klooga – Lehola – Ohtu
*Lohusalus peatub auto, kui peatuspunktis soovib asbestijäätmeid
üle anda vähemalt kolm isikut.
Padise piirkond:
Änglema – Harju-Risti – Pae – Audevälja – Padise - Madise
Vasalemma piirkond:
Vasalemma kauplus – Vasalemma kool – Rummu – Ämari

Klooga maja Muusikatuba
Lauluklubi Kibuvits proovid kaks korda
kuus pühapäeviti kell 14:00, esimene
kokkusaamine 6.septembril
Soolo- ja ansamblilaulu (hääleseade)
proovid kokkuleppel, esimene kokku
saamine pühapäeval, 6. septembril
kell 16:15
Klaveriõpe kokkuleppel.
Lisainfo: Muusikatoa juhendaja Elviira
Maasalu, tel 56152424

NB! Asbestiringi täpne marsruut ja ajakava selgub registreerumise
lõppedes ning saadetakse registreerujatele meilile.
Kogumisringid on mõeldud ainult eraisikutele, ettevõtetelt ohtlik
ke jäätmeid vastu ei võeta. Erafirmad on kohustatud ise üle andma
oma ohtlikud jäätmed vastavat luba omavatele jäätmekäitlejatele.

Paldiski segakoor
Proovid teisipäeviti kl 18:30 Paldiski
Gümnaasiumi saalis. Lisainfo: koori
vanem Käti Teär-Riisaar, tel 5056817

Benita Kodu avas dementsusega
inimestele oma kodu

“

ajaleht@laaneharju.ee

8 Eesti elanikkond vananeb ja

6

Oma magamistoa
leiab elanik üles
ukse kõrval oleva
foto järgi, kasutatud
on lapsemeelset
märgistust
abiruumidel.

Foto: Marje Suharov

keskmine eluiga on tõusuteel.
Kuid kahjuks ei ole tervena elatud aastates märgata lisandumist.
Rahvasuus öeldakse, et vanainimene muutub lapseks.
Üheks põhjuseks, miks nii juhtub, on närvirakkude vähenemine ja biokeemilised muutused
ajus. Eriti progresseeruvad on
sellised muutused dementsushaiguse puhul. Inimene hakkab kordama ühtesid ja samu küsimusi,
ei suuda leida oma asju, asetab
tarbeesemed valesse kohta, ei
leia koduteed jne. Seisund hakkab häirima igapäevast elu. Ka
lähedased ei oska tihtipeale uue
olukorraga kohaneda ning vajavad abi ning nõustamist.
Erinevate hinnangute kohaselt puudutab dementsus Eestis
21 000 inimest ning nende lähedasi. Keskmiselt lisandub aastas
3500 dementsussündroomi diagnoosiga inimest.
Juulikuus avati Valkse külas
asuvas Benita Kodus uus juurdeehitus, kus pakutakse hooldusteenust just dementsussündroomiga
inimestele. Benita Kodu juhatuse
liikme Marilin Vaksmani sõnul
on hooldusteenuse nõudlus ning
mäluhäiretega inimeste arv kasvutrendis ja nad nägid vajadust

Tegevust elanikele pakub nn. tüdrukutetuba.

juurdeehituseks, mis arvestaks
just selliste inimeste erivajadustega. Uus kolmnurkne hoone,
kus paikneb 49 voodikohta meenutab lasteaeda mängunurkade ja
mängutubadega.
Iseseisvalt õues viibimiseks
on dementsussõbralikus majas
turvaline aed koos aiamajaga
ning neli talveaia tüüpi rõdu, kus
saab käia aastaringselt värsket
õhku hingamas. Elanike kasutuses on privaatsemad temaatilised

elutoanurgad, eraldatud tegevusruumid “poistele” ja “tüdrukutele” ning teraapiliste vahenditega
sensoorikatuba. Oma magamistoa leiab elanik üles ukse kõrval
oleva foto järgi, kasutatud on
lapsemeelset märgistust abiruumidel.
Mõeldud on turvalisusele
kõndimisel ja sellele, et mälu
kaotanud inimene õue ekslema
ei satuks. Maja keskel asuvas tegelusruumis on bussipeatus, kus

saab oodata bussi, mis ilmselt
liinile ei jõua.
Lisaks dementsuse sündroomiga inimeste hooldusteenusele hakatakse koolitama ka
erialaspetsialiste ning nõustama
inimeste lähedasi. Benita Kodu
50 töötajat on läbinud Tervise
Arengu Instituudi pilootprojekti raames korraldatud põhjaliku
dementsuseteemalise koolituse.
Üldhooldusteenus dementsusega
inimesele kaheses toas maksab
50 ja üheses 64 eurot ööpäevas.
Lähemalt Benita kodus pakutavate hooldus ja terviseteenuste kohta saab lugeda www.
benita.ee

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Lääne-Harju Vallavalitsuse teated
8 Rummu aleviku Aia tn15 kin-

nistu detailplaneeringu eskiisi
avalikul väljapanekul 09.0609.07.2020 laekus üks ettepanek
Keskkonnaametilt seletuskirja
täiendamiseks kraavist tuleneva ebameeldiva lõhna põhjuste
kohta.
Ettepaneku alusel täiendati
seletuskirja peatükki 6.3. Ebameeldiva lõhna tõenäoline põhjus on liigniiskus ja ringkraavi
väljavoolu puudumisest tingitud
taimestiku kõdunemisprotsess.
Seetõttu puudub Aia tn 15 pla-

neeringul naftasaadustega keskkonnareostuse tekkimise oht.

Laulasmaa tee sulgemisest
seoses ÜVK ehitustöödega
8 Laulasmaa külas suletakse
seoses ÜVK torustike rajamisega alates augusti lõpust lõikude
kaupa Laulasmaa tee. Teed kogu
pikkuses samaaegselt ei suleta.
Tööde teostaja AS Trev-2
Grupp teavitab eelnevalt tee
sulgemisest ning ümbersõidu
võimalustest elanikke, kelle igapäevaelu antud tee sulgemine
puudutab. Infot jagab ka vallavalitsus nii valla kodulehel kui
ka Facebooki lehel.

8 Lohusalu küla Rannuka tee 13

ja Rannuka tee 15 kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu eskiisi
avalikul väljapanekul 06.0705.08.2020 laekus üks ettepanek
Keskkonnaametilt seletuskirja
täpsustamiseks ja ehituskeeluvööndi vähendamise vajalikkuse
põhjenduste lisamiseks. Ettepanekuid on arvestatud ja detailplaneeringu materjale täiendatud.

Tööde teostaja on huvitatud,
et kaevetööd saaks tehtud võimalikult ruttu ning valmistaksid elanikele võimalikult vähe
ebamugavust. Samas kitsastel
tänavatel taristut rajades tuleb
ajutiselt leppida olukorraga, kus
koju pääsemine on raskendatud.
Laulasmaa ÜVK on projekt,
mida kohalikud elanikud on aastaid oodanud ja seetõttu palume
elanikelt mõistvat suhtumist
ning vabandame teede sulgemise tõttu tekkivate ebamugavuste
pärast!

Vasalemma võõrustas vanu traielitsikleid
MTÜ Tapa Traieliklubi

salemmas vanad traielitsiklid,
millest vanim oli lausa aastast
1947. Sõbralikus õhkkonnas
peeti maha võistlus Vasalemma
Trial Classic 2020. Rallikrossi
raja äärde ja selle lähedusse oli
ehitatud 9 etappi, mida tuli kummalgi päeval läbida kaks korda.
Võisteldi kolmes raskusastmes. Enamik võistlejaid olid
Soomest. Algselt pidigi võistlus
kuuluma Soome MV sarja, kuid
koroonast tingitud põhjustel otsustati sel aastal korraldada pisut
väiksem võistlus, seda enam, et
valdavalt oli võistlejate vanus
60+ ning vanim oli lausa 80-aastane. Rõõm oli rajal näha ka mitut eestlast, kes soomlaste kõrval

Foto: Margus Almers

8 1. ja 2. augustil põrisesid Va-

Vanim võistleja Lars Jahn,
kes 80-aastasena sai teises
raskusastmes 2. koha.

paistsid lausa noormeestena.
Esimese võistluspäeva õhtul
võeti ette ühine külaskäik Turbas
asuvasse Eesti ainsasse mootorispordi muuseumisse MOMU.
Aga miks toimus võistlus
just Vasalemmas? Vasalemmat
võib pidada Eesti mototraieli
hälliks.1963. aastal toimus seal
esimene ametlik traielivõistlus
ning aasta hiljem juba esimesed
Eesti meistrivõistlused. Kui samal ajal sõideti n-ö avatud maailmas traielit spetsiaalselt selle
ala jaoks tehastes toodetud tsiklitega, siis Eestis sõideti alguses
valdavalt tavaliste tänavasõiduja krossitsiklitega.
Hiljem, 1970ndate keskel
hakkasid osavamad mehed althõlma hangitud jooniste ja piltide järgi juba ise tsikleid ehitama.

1980ndate lõpus, kui käisid ettevalmistused iseseisvumiseks, asi
Eestis kahjuks soikus.
Naabrite
lätlaste
juures oli asi pisut parem. Entusiastid hoidsid asja elus ning
just tänu neile taaselustati
traiel ka Eestis, Vasalemmas.
4. ja 5. septembril 2006. a pärast
enam kui 25 aasta pikkust pausi
toimus seal taas võistlus. Sellest
alates on Vasalemmas pea igal
suvel korraldatud tänapäevase
traieli võistlused. Nii ka tänavu.
Juba 22. ja 23. augustil toimuvad
seal Eesti ja Balti MV etapid.
Loodetavasti on järgmiseks
suveks kurjast pisikust võitu saadud ning siis on lisaks Soomele
veel teistestki riikidest soliidses
eas härrasmehi uhkete tsiklitega
külla tulemas.

Robin Saarsoo
Stefan Midri
Andrei Romanov

JUMALATEENISTUSED RISTI KIRIKUS
toimuvad kuu 2. ja 4. pühapäeval kl 13
pühapäeval, 23. augustil kl 13;
pühapäeval, 13. septembril kl 13;
pühapäeval, 27. septembril kl 13 –
noorte ristimis- ja leerijumalateenistus.
PIIBLIRING
kuu esimesel reedel, 4. septembril kl 18.30.
TÄISKASVANUTE SÜGISENE LEERIKURSUS
kohtub esmakordselt laupäeval, 12. septembril kl 11,
kui lepime kokku sobiliku ajakava.
RISTI KIRIK ON SUVEKUUDEL AVATUD T-P kl 12.30-18.
Pääs torni ja tornikohvikusse.
SÕBRA TUBA Harju-Risti vanas koolimajas N 11-14 ja L 11-16
võikokkuleppel tel 5344 8571 (Maarika).
Teise ringi riided, jalanõud jm.
Õp Annika Laats
tel 55649 256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee FB/ristikirik

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukangast koovad

13.septembril 2020 a.
Kell 13.00
Klooga Kultuurikeskuse õuealal

8 Kloogaranna Selts korraldas Kloogaranna rannavolleplatsidel

Foto: Egle Kaur

 Päevakohase kõnega tervitab EELK
peapiiskop Urmas Viilma
 Päeva juhid Ülle ja Tuulike
 Pillimäng ja laulud Aivar Araki
kapellilt ja ansambel MERIVER+
 Külalisesinejad Maardu Kultuurikeskusest
Naiskodukaitse poolt soe lõunasöök kõigile
(sümboolse tasu eest)
Koogikohvik ja Harjumaa käsitöö meistrid
müüvad oma toodangut

Vollesarja kaheksal etapil kogusid enim punkte Frederick Kalmberg ja
Reelika Borman (keskel), neist vasakul Kaur Jasson ja Karl Penu ning
paremal Piret Ehala ja Laura Leiten.

Tule lauluga, tule tantsima!
Korraldaja: MTÜ Lodijärve PÜ
Toetajad: Lääne-Harju vallavalitsus, Harjumaa PÜ Liit

Lohusalu kutsub meresõpru
purjetama ja võistlustele
Kuno Peek, kommodoor, Tallinna Jahtklubi

TÖÖPAKKUMISED VALLA KOOLIDES
Risti Kool asukohaga Harju-Risti külas
kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

Foto: Kuno Peek

Jahtklubi rahvusvaheline karikavõistlus, mis on ka purjetamise
Eesti meistrivõistluste osavõistlus. Viies paadiklassis (Optimist,
Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial ja Laser Standard) võistleb paarsada purjetajat ning parimad selguvad vähemalt 13 vanuseklassis.
Tallinna Jahtklubi purjetamiskooli Lohusalu filiaal tegutseb
juba 5. hooaega. Trennid toimuvad aastaringselt – suvel toimetatakse rohkem merel ja mere ääres ning talvel arendatakse füüsilist
vormi nii saalitrennides kui teistel spordialadel (jooks, rattasõit,
suusatamine jpt). Purjetrennidesse on jätkuvalt oodatud kõik noored meresõbrad, kellel vanust vähemalt 8 aastat. Lohusalu sadam
ja meri meeldivad noortele nii väga, et siin viiakse läbi ka mitmepäevaseid suvelaagreid.
Purjetamistreeningud annavad noortele mitmesuguseid teadmisi-oskusi: näiteks varustuse hooldamine, navigeerimine, ohtudega arvestamine, koostöö ja suhtlemine, õpetuste järgimine,
omavahel ja teistega võistlemine (paljud võistlused-mõõduvõtud
on klubisisesed) jne. Kogenumaid purjetrennides käijaid iseloomustab parem füüsiline vorm ja mitmekülgsem tehniline taip.
Tallinna Jahtklubi purjetamiskool on Eesti suurim – kolmes
filiaalis (Pirital, Kakumäel ja Lohusalus) osaleb treeningutel kokku rohkem kui 150 noorpurjetajat (vanuses 8-25). Purjetamiskooli
kohta rohkem infot leiab jahtklubi kodulehelt www.tjk.ee.

Luisanna Tutenpal
Robin Sarv
Kahro Sointka
Adeele Randväli
Arabella Suuder

VANAVANEMATE PÄEV

Kloogaranna Selts

8 28.-30. augustini toimub Lohusalus juba 20. korda Tallinna

Valda sündisid
Sofia Sõrra
Adelin Mihkelson
Ameelia Tolokonnikova
Mia Marta Kreitsmann
Amina Vilder

Head inimesed, noored ja vanad –
tuleme kokku, veedame koos lustaka päeva

Suvevolle toimus
Kloogaranna rannaliival
juba kuuendat hooaega üle-eestilise võrkpallisarja Suvevolle turniiri.
Juunis ja juulis tuli teisipäeva õhtuti erinevates mängupaikades üle
Eesti kaheksa etapi jooksul mängima kokku 1225 võrkplliharrastajat.
Kloogarannas käis võistlemas kokku 70 nais- ja meesmängijat.
Rahvaliku võrkpallisarja formaat võimaldab võistelda kõikidel
huvilistel, sest võistkonnad loositakse kohapeal. Mängud toimuvad
igas võistluspaigas samal ajal sama reglemendi järgi.
Kloogaranna etappide üldvõitjateks tulid ning sümboolse rannalõvi tiitli pälvisid naistest Reelika Borman ning meestest Frederick
Kalmberg. Naiste arvestuses teise koha sai Laura Leiten ning kolmanda Piret Ehala. Meeste teine oli Karl Penu ning kolmas Kaur Jasson.
Kloogaranna Selts tänab kõiki võistlussarjas kaasalööjaid ning
jääb põnevusega ootama uut rannahooaega. Kuuldavasti pidi vald
hakkama peagi rannas ellu viima kauaoodatud arendusplaane, rajades randa juurde vaba aja veetmiseks vajalikku taristut.

Õnnitleme!

ERIPEDAGOOG (1,0)
LOGOPEED (1,0)

Lohusalu sadam võõrustab igal aastal nii rahvusvahelisi
karikavõistlusi kui on ka kohalike harrastajate kodusadamaks.

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

Nõutav erialane haridus või selle omandamine.
Tööleasumise aeg on 01.09.2020.
Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate
dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 26.08.2020
e-aadressil: ristikool@gmail.com
Laulasmaa Kool pakub Klooga koolimajas tööd:

KLASSIÕPETAJALE (1,0)
INGLISE KEELE ÕPETAJALE (0,7)
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid
saata info@laulasmaakool.ee.
Lisainfo tel. 608 8900
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Erakuulutused
Fekaalivedu, kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist, tel 53 468 430
Auto ost. Ostan kasutusena
jäänud sõiduki, võib vajada
remonti, kiire tehing ja
vormistamine. Kõik pakkumised
oodatud. Tel 53654085
skampus@online.ee
Katuste ja fassaadide pesemine ja
värvimine. Tel 5010834
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
Kui oled julge ja hea suhtleja
siis see pakkumine on sulle!
Klienditugi OÜ otsib Saue
kontorisse telefonimüügi
assistente.
www.klienditugi.ee/staar
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töötan puhtalt ja väljastan
ametliku akti. Tel 56890125,
e-post kuldnoop@gmail.com
Teostan ehitustöid (üldehitus).
Katuste remont: kivi, plekk ja
lamekatused. Korstnapitside
parandus. Tel 51998917
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Pakume võtmed
kätte lahendusi hoonete, majade
ehitusel. Tel 53 529 476
mehitus@gmail.com

Järgmine Lääne-Harju valla leht ilmub 22. septembril.
Müüa sõelutud muld, sõelmed,
liiv, killustik, purubetoon ja muid
puiste materjale. Kohalevedu
1-30t. Tel 5046446
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 5079362
Müüa soodsalt Lääne-Harju
vallas, Tõmmiku külas,
Aarnamäe karjääris täitepinnast,
sõelutud ja sõelumata mulda,
transpordivõimalus. Tel 56 564
103, e-mail: pallemer@gmail.com

ELANIKKONNAKAITSE KOOLITUS
10.09.2020 kell 18:00-20:00
Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise Rahvamajas
Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetusbüroo
viib läbi elanikkonnakaitse ja elanike
hädaolukordadeks valmisoleku koolituse.
Koolitusel näitame esitlust ja jutu illustreerimiseks ka praktilisi
vahendeid (nt. toiduvarud, priimus, matka-gaasipliit,
patareidega raadio, taskulamp jne).
Teretulnud on koolitusel osalejate
küsimused ja head ideed.
Koolituse sihtrühmaks on täiskasvanud.
Koolitus on tasuta.

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
Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220
Ökokompostmuld, sõelutud
põllumuld, kõdusõnnik
(hobuse ja lehma), freesasfalt,
graniitkillustik, liiv, killustik.
Tel 501 5992 väikeveod.ee

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

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

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€

PELLET

/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

PALDISKI KOGUKOND KORRALDAB KOGUPEREÜRITUSE

PÜHAPÄEVAPIKNIK
Esinevad
PALDISKIS
13.00
Rahvuste
Selts
30.08 KELL Vasalemma
12-20 PALDISKI
LINNAVÄLJAKUL

30.augustil kell 12-20 Paldiski lipuväljakul
17.00 Regatt
13.00 VASALEMMA RAHVUSTE SELTS
19.00 Maarja
14.00 FILMID
17.00 REGATT
19.00 MAARJA

LOTERII,
LASTENURK,
TOIDUALA
Kinopiknikul
näeb
filme

Toimub loterii

ÜRITUS
ON
TASUTA
Avatud on
lastenurk
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