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Ämaris peeti
värvikirevat etnolaata

Mis asi on Virtuaaljooks ja
kus seda harrastada

UUE KOOLIAASTA
ALGUS

8 Vasalemma Rahvuste Seltsi eestveda-

8 Kuidas GPS-i abil oma sportlikku jooksuvormi

8 Kui palju jütse alustas

misel toimus augusti keskel külalisterohke
laat. Loe lisaks lk 3

säilitada ja kuidas ja kus virtuaaljooksud toimuvad, sellest lähemalt lk 4

vallas kooliteed, saab
teada lk 5.

„Liiguta kiiremini ja käi käbedamalt, siis ei saa keegi aru, kui vana
sa oled,“ ütleb elurõõmus endine
vallavalitsuse haridusnõunik Milvi
Brokko.

Rohetiiger valmistub
hüppeks koos vallaga
male avalikkusele Rohetiigri
organisatsiooni, kes on võtnud
nõuks viia Eesti ühiskonnas läbi
rohehüppe, pannes koostöös 40
Eesti ettevõtte ja organisatsiooni
ga alus tasakaalus majandusele.
Igakevadised
kodumaised
Teeme Ära talgud ja sügisesed
üleilmsed koristuspäevad on
saanud eestlastele enesestmõis
tetavaks. Tänu väga suurte inim
hulkade panusele on teeservad ja
metsaalused saanud meie kõigi
rõõmuks tõepoolest ka puhta
maks.
Sellel aastal 19. septembril
toimunud maailmakoristuspäev
oli juba kolmas ja tänaseks on
koristustalgutel osalenud 180 rii
gis juba üle 70 miljoni inimese.
Esimese üleilmse koris
tusaktsiooni juhi ja idee autori
Eva Truuverki sõnul on selline
koristuspäev väga vajalik, kuid
selleks, et maailma puhtana ka
hoida tuleb tegeleda prügi ning
jäätmete tekke põhjustega ja en
netavate tegevustega.
„Inspireerituna Tiigrihüppe
projektist tekkis idee luua Rohe
tiiger, mis suudaks keskkonna
valdkonnas ellu kutsuda sama
kaaluka muutuse, nagu tegi Tiig
rihüpe kunagi tehnoloogiasekto
ris,“ selgitas Truuverk, kes oma
meeskonnaga usub, et Eesti on
parim riik uuenduslike lahendus
te loomiseks ja rakendamiseks.
Rohetiigri meeskonna sõnul
ei ole eesmärk inimese heaolu
hal
vendada, vaid kasutada teh
noloogiaid teadlikumalt. Samuti
pole eesmärgiks majanduskasvu
peatamine, vaid selle viimine
kooskõlla ja tasakaalu nii ühis
konna kui ka looduskeskkonna
ga.
Lääne-Harju vald osaleb
pilootprogrammis
Alustades läbirääkimisi erinevate
organisatsioonide ja ettevõtetega
mõistis Eva Truuverk, et tahe
muutuda on olemas, aga puu
du jääb parktilistest oskustest ja
võimalustest. Keskkonnaalaseid
teadmisi ja infot jagub, aga kee
ruline on teha õigeid valikuid,
mis sobivad konkreetsetele et
tevõtetele. Selleks loodi piloot
programm ja roheakadeemia, kus
osaleb kokku viisteist Eesti et
tevõtet ja organisatsiooni, teiste
hulgas ka Lääne-Harju vald.
Pilootprogrammis kaardista
takse kõigepealt olukord ja kir
jutatakse üles takistused, mille

AS Tere, AS Tallinna Sadam,
Coop Eesti Keskühistu,
Eesti Rahvusringhääling,
Agron Halduse OÜ,
AS Hoolekandeteenused,
AS LHV Pank, Bolt Technology OÜ, Lääne-Harju vald,
Hundipea OÜ, Ülemiste City,
Politsei- ja Piirivalveamet,
Rocca al Mare kool, Elisa
Eesti AS ja Zavod BBDO OÜ.

Rohetiigri
koostööpartnerid:
AS Alexela, OÜ E-Agronom,
Nordecon Betoon OÜ,
Ragn-Sells AS, CRONIMET
Nordic OÜ, AS Vestman
Energia, Estanc AS, OÜ Bepco,
AS Utilitas, OÜ Agenda Public
Relations, OÜ Sustinere,
Miltton Sisu OÜ, Rootloop OÜ,
Tallinna linn, Teeme Ära SA ja
Siromo OÜ.

Rohetiigri toetajad:
Keskkonnainvesteeringute
Keskus, Vabaühenduste Liit,
Avatud Eesti Fond, Aktiivsete
Kodanike Fond, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, CocaCola Foundation, Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA, Eesti
Roheline Liikumine MTÜ ja
veebimajutus.ee.
Vt ka www.rohetiiger.ee

tõttu ei saa organisatsioon olla
keskkonnasõbralik, kuigi tahe
selleks on olemas. Alles see
järel asutakse tegema rohelisi
valikuid, kus appi tulevad ka
oma ala spetsialistid. Rohetiigri
meeskond loodab, et esimeste
programmis osalejate kogemus
laieneb hiljem ka teistele sar

“

Energiamajanduses
soovitakse võtta
valla ühiskondlikel
hoonetel kasutusse
päikesepaneelid ja
sama propageerida
ka korteriühistutes.

nastele organisatsioonidele ja
tekib hea eeskuju. Näiteks saab
Lääne-Harju vald olla rohelise
valla mudeliks teistele omava
litsustele. Keskkonnateadlikkuse
suurendamiseks läbivad piloot
organisatsioonid kümnekuulise
Rohetiigri Akadeemia, kus nad
omandavad olulisi teadmisi kest
likust toimimisest, ringmajan
duse põhimõtetest ning oskusi
muutuste juhtimiseks. Pooleteist
aasta pärast osalevad Rohetiigri
Akadeemias järgmised organi
satsioonid.
Vallavanem Jaanus Saadi sõ
nul on valla roheprogramm välja
kujunemas: “Kodanikualgatu
sest aasta tagasi alguse saanud
Rohevald tegutseb ja vallaelani
kud saavad keskkonnateadlikku
mõtteviisi tõsta, osaledes Targa
valiku Praktikumis. Vallavalit
susena püüdleme aasta lõpuks
rohekontoriks, kus peame oma
igapäevast käitumist keskkonna
sõbralikumaks muutma nii orga
nisatsioonina kui ka inimestena.
Konkreetseid samme as
tutakse valla kilekotivabaks
muutmisel. Järgmisel aastal on
plaanis tekstiilijäätmeid taaska
sutades õmmelda vallaelanike
tarbeks 10 000 poekotti. Samuti
on ideetasandil mõte kasuta
da vallasiseses ühistranspordis
elektriautosid. Energiamajandu
ses soovime kindla suuna võtta
päikesepaneelide kasutamisele
valla ühiskondlikel hoonetel ja
seda propageerida ka korteri
ühistute seas.”
Roheteemade esindusorgani
satsioon ehk partner riigile
Pilootprogrammiga kaardista
takse ka olulised puudused sea
dusloomes, mis taksitavad or
ganisatsioonil või ettevõtet olla
keskkonnasõbralik. Rohetiigri
meeskond kogub ettepanekud
kokku ja esitab need poliitika
kujundajatele ja otsustajatele.
“Proovime ellu viia suurt muu
tust, et initsiatiiv rohepöördeks
tuleb mitte riigi poolt, vaid
rohujuure tasandilt ehk organi
satsioonidelt,” ollakse rohetiigri
meeskonnas optimistlikud.
Siht on tasakaalus
majandusmudel
Rohetiigriga on liitunud koos
tööpartnerid, kes loovad Eestile
uut majandusvisiooni tasakaa
lustatud majanduse põhimõttel.
See tähendab, et võimalikult
vähe kasutada taastumatuid loo
dusressursse. Maailma majandus
kasutab sisendina ligi 95 miljar
dit tonni loodusvarasid aastas,

Foto: Marju Piirimägi

8 Augusti lõpus tutvustati laie

Rohetiigri piloot
programmiga liitunud
organisatsioonid:

Purjelaeva Admiral Bellingshauseni meeskond istutas Paldiskis
puid. Puude istutamisega soovivad nad likvideerida ökoloogilise
jalajälje, mille tekitasid Antarktika merereisi jooksul. Talgutel
osales mitukümmend laevapere
liiget, nende seas kolm kaptenit
ja madrus Kersti Kaljulaid. Laevameeskonna juhendamiseks
tehti näidisistutamine.

Foto: rohetiiger.ee

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

millest 2/3 on taastumatud ja 1/3
on taastuv. Ainult 9–10% kogu
sellest ressursist leiab praegu
taaskasutust. Kaks kolmandikku
materjalist, mis majandusest läbi
käib, visatakse jäätmetena ära
või heidetakse reostusena kesk
konda. Rohetiiger soovib luua
mudelit, kus suunatakse võima
likult palju materjale taaskasu
tusse. Kui loodusest juba võtta,
siis seda ka võimalikult palju ära
kasutada.

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

Samuti pööratakse tähelepa
nu loodusressursside taastami
sele. Eestis saab palju rohkem
metsa istutada ning taastada loo
dusvarasid veel teisteski majan
dusharudes.
Koordineeriv jõud
Rohetiigri eestvedaja ning ette
võtja Mihkel Tammo sõnul jääb
aga ühiskonnas hädavajaliku
muutuse tegemiseks üksikutest
teerajajatest väheks. „Isegi kui

Rohetiigri üks eestvedajaid on
nii ettevõtluses kui kodaniku
liikumises vilunud Eva Truuverk, kes 2018. aastal pälvis
aasta kodaniku tiitli. Rohetiigri
avaüritusel väljendas ta usku,
et koos tehes on suuri muutusi
võimalik ellu viia.

kasvav arv ettevõtteid ja organi
satsioone võtavad jätkusuutlik
kuse teemat juba väga tõsiselt,
siis napib koordineerivat jõudu,
kogemusi ja keskkonnaalaseid
teadmisi. Rohetiiger on tänaseks
ära tabanud oma rolli ja ühis
kondliku ootuse, kuidas soovita
vat muutust ellu viia. Rohetiiger
koondab tegijad kokku ja pakub
koostööplatvormi, sünergiat ja
katsetamise võimalusi,“ rääkis
Tammo.
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Vallavolikogu tegi otsuseid toetuste,
teede ja tänavate ning vallavara kohta
Lääne-Harju vallavolikogu
esimese koosseisu 35. istung
toimus 31. augustil Paldiskis.
Vallavara kasutamise ja müügiga
ning detailplaneeringutega seo
tud otsuste teated on avaldatud
ajalehe teadete rubriigis.
8

Uue õppeaasta
märksõnad on hariduse
tugiteenused ja koostöö
Hestia Rindla
abivallavanem

8 25. augustil toimus Padise rahvamajas Lääne-Harju valla esi

mene hariduspäev. Iga uue õppeaasta lävepakul on hea kokku
saada, et meenutada möödunud õppeaastat ja seada ühised sihid
uueks algavaks tööks ning saada tuttavaks uute kolleegidega. Ins
piratsiooni hariduspäeva ellukutsumiseks andsid ka pikaaegsed
väärikale puhkusele suunduvad haridusjuhid – 50 aastat haridus
elu korraldanud haridusvaldkonna nõunik Milvi Brokko ja üle 40
aasta koolijuhi ametis olnud Jüri Alter, kellele oli hariduspäev pü
hendatud. Loodan, et Lääne-Harju hariduspäevast saab iga-aasta
ne haridustöötajaid inspireeriv traditsioon.
Möödunud õppeaasta oli võrreldamatu kõikide eelnevatega,
ilmselt ei vaja selgitamist, miks. President Lennart Meri on öel
nud, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib
ja käib natukene kiiremini kui maailm. Tõepoolest on mõistlik lii
kuda sammuke ees või vähemalt sama kiiresti. Ka hariduspäeva
ettekanded olid nendest teemadest inspireeritud.
Meie vald on suur – meil on 8 koolimaja, 10 lasteaeda, 2 hu
vikooli, lisaks 4 haridust toetavat
ühendhuviasutust. Meil on 17 all
asutuse juhti ja üle 300 haridus
töötaja.
Uuel õppeaastal
Püüdleme kõik üheskoos
Lääne-Harju valla arengukavas
on üks olulisemaid kirjeldatud tervikliku, sidusa,
juhitud ja tõhusalt toimiva
eesmärke pöörata hästi
haridusvõrgustiku poole. Oleme
jõudsalt selles suunas liikunud,
tähelepanu
ent palju on veel teha meie ühise
haridusruumi loomisel.
tugispetsialistide
Uuel õppeaastal on üks oluli
semaid eesmärke pöörata tähele
ja õpetajate
panu tugispetsialistide ja õpetaja
te järelkasvule. Taaskord püüame
järelkasvule.
seda teha koostöös Innovega ja
käivitada mentorlusprogrammi.
Siin on taotlusvooru eestvedajana
appi tulnud Laulasmaa Kool, kes kaasab projekti ka kõik teised
meie valla koolid.
Alanud õppeaastal vajab meie kõigi ühist tähelepanu ja jõu
du vastloodud tugipesade reaalne tööle rakendamine. Jätkame
koostöö kasvatamist Keelekümbluskeskusega, et luua õppimis
võimalused kooli keelekümblusklassis lasteaia keelekümblejatest
koolieelikutele. Samuti soovime alanud õppeaastal üheskoos ra
kendada ARNO süsteemi ka koolide, huvikoolide ja huviasutuste
osas. Lisaks plaanime uue lasteaia ehitamist Laulasmaa piirkonda
ning huvikoolide ümberkorraldamist ja uute ruumide kasutusele
võttu. Samuti peame järjepidevalt püüdma parendada meie õpi-ja
elukeskkonda nii taristu kui sisuloome osas, lõimida formaalset
ja mitteformaalset haridust ning õppe-ja kasvatustööd korraldades
lähtuma järjest enam muutunud õpikäsitusest, sest maailm meie
ümber pidevalt muutub.
Ma soovin kõiki allasutuste juhte, haridustöötajaid ja -toeta
jaid südamest tänada möödunud tegusa, ent keerulise õppeaasta
eest ja soovin veelgi rohkem koostööd nii kooli- kui lasteaiapõhi
selt, samuti kaasates huvikoolid, raamatukogud, noortetoad, kul
tuuri- ja spordikeskuse.
Koostegemises peitub edu võti. Head alanud õppeaastat meile
kõigile!

“

Esmakordselt kooli
mineva lapse koolitoetus

8 Esimesse klassi mineva lapse koolitoetust on võimalik taot

leda kuni 31. oktoobrini. Tegemist on ühekordse sotsiaaltoetu
sega, mida vallavalitsus maksab esmakordselt üldhariduskooli
mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale.
Koolitoetust makstakse tingimusel, et vähemalt üks lapse
vanematest ja laps on koolimineku aasta 15. augusti seisuga
rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik.
Toetuse suurus on 130 €.
Taotlust on võimalik vallavalitsusele esitada paberkandjal või
elektroonselt. Taotluse leiab valla veebilehelt laaneharju.ee.
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Eralasteasutuse ja lapse
hoiuteenuse toetamise kord
Volikogu kinnitas koolieelse era
lasteasutuse ja lapsehoiuteenuse
toetamise korra muudatused,
millega täpsustati valla poolt
eralasteasutuses käiva lapse
vanemale makstava toetuse ta
sumise aluseid. Hetkel on valla
10 lasteaias 80 vaba kohta, kuid
piirkonniti on nõudlus erinev ja
vabu kohti kodulähedases laste
aias kõigile soovijatele ei jagu.
Valla pakutava toetuse mõte on
luua paindlikumad võimalused
lapsevanematele, kelle lapse
jaoks ei ole vaba kohta eelistatud
lasteaias ning kellele ei sobi ka
valla pakutav alternatiivne koht
antud teeninduspiirkonna teises
lasteaias.
Kibru tee Vintse külas sai
avalikuks teeks
Volikogu otsusega määrati ava
likult kasutatavaks järgmised
Vintse külas asuvad Kibru tee
(teeregistri nr 5620144) lõigud,
mille omanikega on vallavalitsus
sõlminud vastavad kokkulepped:
Tõnise kinnistul asuv teelõik
pikkusega 92 m, Erma kinnistul
asuvad lõigud pikkusega 215 m
ja 188 m ning Pillemiku kinnis
tul asuv teelõik pikkusega 69 m.
Samuti jääb valla hooldada
avalikuks kasutuseks määratud
metsatee Vihterpalu metskond
147 kinnistul.
Muudeti toimetulekutoetuse
arvestamise aluseid
Omavalitsus vaatab üks kord
aastas üle toimetulekutoetuse
aluseks olevad eluasemekulude
piirmäärad, et kindlustada toetu
se saajatele riiklikult kehtestatud
toimetulekupiir.
Toimetulekutoetuse arvesta
misel võetakse arvesse jooksval
kuul tasumisele kuuluvad elu

Geoloogilise uuringu loa
taotlus Kloogal jäi heakskiiduta
AS TREV-2 soovib uurida ehi
tusliiva varusid nn Klooga uu
ringuruumis ehk Klooga alevi
ku ning Kloogaranna, Tuulna ja
Kersalu küla vahele jääval met
saalal. Lääne-Harju volikogu an
dis 16. aprillil toimunud istungil
taotleja algse taotluse kohta eita
va vastuse. TREV-2 Grupp esitas
Keskkonnaametile uue, vähen
datud mahus (Kloogaranna ja
Tuulna külas) geoloogilise uu
ringu loa taotluse. Vallavolikogu
leidis, et tegemist on põhiole

“

Valla 10 lasteaias
on 80 vaba kohta,
kuid erineva
nõudluse tõttu vabu
kohti kodulähedases
lasteaias kõigile
soovijatele ei jagu.

muselt sarnase taotlusega, mille
kohta vallavolikogu on juba and
nud motiveeritud ja põhjendatud
seisukoha ega nõustunud vähen
datud alaga Klooga uuringuruu
mis AS-ile TREV-2 Grupp geo
loogilise uuringu loa andmisega.
Olukorras, kus maavaradega
seotud ühiskondliku kokkulep
pe saavutamiseks on algatamisel
kogu Harju maakonda hõlmav
teemaplaneering, ei ole kaevan
damisega seotud eraldiseisvate
uuringute läbiviimine elamupiir
konna keskel põhjendatud.
Detailplaneering PaldiskiKeila 110 kv elektriliini
ümberehitamiseks
Algatati detailplaneering, mille
eesmärk on kahe olemasoleva
paralleelselt kulgeva õhulii
ni asemele kahe kaheahelalise
330/110 kV õhuliini kavanda
mine, nendele vajaliku trassiko
ridori asukoha määramine, 330
kV alajaama asukoha määrami
ne ja vajalike servituutide sead
mine. Uut elektriliini on eeskätt
vaja Paldiski majandusarengu
tagamiseks ja planeeritava 500
MW võimsusega pump-hüdroa
kumulatsioonijaama ühendami
seks Eesti elektrisüsteemiga.
Volikogu toetas elanike
soovi moodustada Adruvahi
väikekoht
Kloogaranna külas Adruvahi tee
järgi adresseeritud katastriük
suste lähiaadressid ei vasta liik
luspinnajärgse adresseerimise
nõuetele. Koha-aadress peab ta
gama objekti leidmise geograafi
lises ruumis ning olema kooskõ
las aadressiandmete süsteemiga.
Väikekohajärgne adresseerimi
ne on põhjendatud tihedamalt
asustatud piirkondades, kus ei
ole selgelt välja kujunenud liik
luspinnajärgset adresseerimist.
MTÜ Ranna Kinnistud (registri
kood 80164810) 20. juunil 2020.
a toimunud üldkoosolek otsustas
moodustada väikekoha kohani
mega Adruvahi väikekoht. Väi
kekoha-järgsel adresseerimisel
võib näiteks nummerdada maa
üksused ja hooned järjest nii, et

samal pool teed on nii paaris- kui
ka paaritud numbrid.
Kõltsu tänavavalgustus läheb
valla omandisse
Kloogarannas Kõltsu elamualal
valgustatavad tänavad kuuluvad
vallale. Turvalisuse tagamiseks
on otstarbekas võtta tänavaval
gustuse elektripaigaldis valla
omandis
se. Belinvest Holding
OÜ üle antav Kõltsu II maa
üksusel asuv tänavavalgustus
süsteem koosneb 4149 m maa
kaabeliinist, 163 metallmastidel
asetsevast valgustist ja tänava
valgustuse jaotuskilpidest.
Vallavara müük Rummul
Rummu alevikus on LääneHarju valla omandis 61 348 m²
pindalaga kinnistu (registriosa
nr 2815350), mis on jagatud 88
maatulundusmaa (100%) ja 4
transpordimaa (100%) katastri
üksuseks. Tegemist on pikaaja
liselt aiamaadena kasutatavate
maatükkidega, mis on kasuta
jate poolt osaliselt hoonestatud
aiamajadega. Lääne-Harju Val
lavalitsuse 31.07.2018 korral
dusega nr 520 on kehtestatud
Rummu alevikus Aiamaa maa
üksuse ja selle lähiala detailpla
neering, mille eesmärgiks oli
maatulundusmaa sihtotstarbega
katastriüksus jaotada põlluma
jandusmaa
kasutusotstarbega
kruntideks vastavalt nende tege
likule kasutusele. Volikogu otsu
sega müüakse Rummu aleviku
aiamaad vastavalt vallavalitsuse
le laekunud 45 ostusoovi aval
dusele hinnaga 1,00 EUR/m².
Üldplaneeringu hetkeseisust
Vallavalitsus andis volikogule
lühiülevaate valla üldplaneerin
gu koostamise hetkeseisust. Toi
munud on mõttekorje tulemuste
arutelud. Olulisemate teemadena
on inimeste huviorbiidis juurde
pääsud mereranda, asulaid ümb
ritsevatele metsadele seatavad
piirangud ja tuuleenergeetika
arendamine. Septembri lõpus
valmib üldplaneeringu eskiis
ning seejärel algavad ametlikud
avalikud arutelud.

Vilivalla
kabelist
võib saada
mälestuskabel

8 15.septembril kohtusid

(vasakult) Risti kogudu
se õpetaja Annika Laats,
Tallinna
Rootsi-Mihkli
koguduse õpetaja Patrik
Göransson, Eestirootslas
te Kultuuriomavalitsuse
juhatuse esimees ja Pakri
saarevanem Jana Stahl,
vallavanem Jaanus Saat
ning Eestirootslaste Kul
tuuriomavalitsuse juhatuse
aseesimees Elna Siimberg
Vilivallas. Arutati Vili
valla kabeli muutmist mä
lestuskabeliks, kus oleks
näitusena eksponeeritud
kohalike inimeste lood
ning võimalus hetkeks
peatuda ja mõtiskleda.
Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee

Foto: Marju Piirimägi

juhtkiri

ruumi alalised kulud nagu üür,
korterelamu haldamise ja reno
veerimiseks võetud laenu mak
sed, vee- ja kanalisatsioonitee
nuste ja soojusenergia või kütuse
maksumus, elektri- ja majapida
misgaasi kulu, maamaks, hoone
kindlustus, prügivedu.
Toimetuleku
arvestamisel
rakendub alates 1. septembrist
võrreldes seni kehtivate piirmää
radega muudatus kahe kululiigi
osas. Seni kehtinud üüri piirmäär
ruutmeetri kohta kuus tõusis 5
eurolt 8 eurole. Piirmäärana
seni kehtinud elektrienergia tar
bimisega seotud kulu üheliikme
lisel perel oli 25 eurot kuus ning
10 eurot iga järgneva pereliikme
kohta kuus. Antud piirmäärasid
tõsteti üheliikmelisel perel kuni
30 euroni kuus ja 12 eurot iga
järgneva pereliikme kohta kuus.
Keskmiselt on toimetuleku
toetuse saajaid vallas 160.
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Foto: erakogu

Muhu pätte valmistasid Silja Nõu (pildil vasakul) juhendamisel
teiste seas Anne Jaaksaar, Lea Urgard ja Kaja Hõimoja.

Ämaris etnolaadal osalenud lauluansambel Krapiva, juhendaja Juri Baskakov.

Meelike Reimer, Ann Räämet,
Anne Jaaksaar

Ämaris peeti värvikat etnolaata

Poola ansambel Polonia.

li Krapiva (juhendaja Juri Baska
kov). Valgevene seltskonda esin
das ansambel Lyanok (juhendaja
Tatjana Nižnik). Esines ka Va
salemma tantsurühm Lepa
lind
(juhendaja Mari Tomp). Kõikjal
kõlas laul ja muusika. Löödi

tantsu ning lõpus oli suur sõb
ralik ja värvikas rahvusvaheline
ringtants, mis nägi välja nagu
mitmevärviline pärg.
Tänu Vasalemma Rahvuste
Seltsi osalejate aktiivsele tööle
Elena Slavina juhtimisel tehakse

suuri jõupingutusi kultuuriüri
tuste korraldamiseks ja laste loo
vuse arendamiseks Lääne-Harju
Huvikeskuse Ämari noortetoas.
Suur tänu Vasalemma Rah
vuste Seltsile toreda vaba aja
veetmise võimaluse eest!

Ohtu lastelaager toimus taas
Krista Maaro, ohtukas

Ohtu küla lapsed saavad suviti kokku põnevas tegevuslaagris.

misest ja kasutamisest. Kosutav
jalutuskäik muudab teadagi näl
jaseks ja oh seda üllatust, kui
tagasiteel võis näha päikese käes
helkimas „Legends`i“ hõbedast
burgerikioskit. Ühe noore mat
kalise mure, et oi aga mul pole
raha kaasas, sai kaaslaselt lo
hutava vastuse: “Siin, maal, on
kõik tasuta!“.
Kolmandal päeval ootasid
Ohtu jahimajas lapsi kohalikud
jahimehed. Päeva peategelaseks
oli kobras. Lapsed said näha,

milline kobras välja näeb ja kui
kollased hambad tal tegelikult
on. Räägiti kopra eluviisist ja
käidi kraavi ääres vaatamas kob
raste ehitatud tammi ning lan
getatud puid. Jalutuskäigu tegi
eriti meeleolukaks korralik vih
masabin, mis lastele palju rõõmu
pakkus.
Laagri viimane päev tõi
lapsed kokku külaplatsile, kus
alustasime päeva traditsioonili
selt pannkookidega. Kokkamise
päeval valmistati üheskoos soo

laseid suupisteid ja magusaid
kausikooke.
Omavalmistatud
roogadega katsid lapsed pika
laua, et koos peredega selleaas
tane lastelaager pidulikult lõpe
tada.
On suur rõõm, et meie külas
on jätkuvat entusiasmi lastelaagri
korraldamiseks ja läbiviimiseks,
aitäh kõigile vabatahtlikele. Suur
tänu ja sügav kummardus Selve
rile, Veski-Matile ja kohaliku
le omavalitsusele, kes toetasid
meie ettevõtmist ka sel aastal.

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

Avati Rita Loeli mälestuspink

Foto: Marju Piirimägi

aastal juba neljandat korda. Kui
gi keerulised ajad segasid meie
esialgseid plaane, ei lasknud me
ennast heidutada ja nii sai laager
toimuma 22.-24. juulil. Laagris
osales 30 last vanuses 5-13, neist
19 last elavad Ohtus aastaring
selt. Traditsiooniliselt toimetati
iga päev erinevas talus.
Esimesel päeval kogunesid
kõik osalejad Salu talu suveköö
ki, kus pärast hommikuputru ja
tutvumisringi jagati lapsed kahte
gruppi. Sel ajal, kui üks selts
kond tegi Argo Aruvaldi juhen
damisel puutööd, sai teine grupp
Made Saadve juhendamisel hul
ga teadmisi prügi sorteerimise
kohta. Päeva lõpuks, kui mõle
mad grupid olid selgeks saanud
prügi sorteerimise ja valmista
nud puidust meistriteose, sai iga
osaline ka diplomi.
Teise päeva hommikul olid
kõikide laagrilaste sammud suu
natud Prantsi tallu, kus peale
hommikuputru mindi matkale
Ohtu rabasse. On ju suur turba
raba otse meie küla servas ja hea
on teada, mis saladusi see endas
peidab. Lapsed said teadmisi
turbast, selle tekkest, kaevanda

Autor: Krista Maaro

8 Ohtu lastelaager toimus sel

Laulasmaa naiste nobedate näppude valmistatud Muhu pättide/
susside näitust.
Kaks aastat tagasi Laulasmaa koolis Leader-programmi toel
rahvariideid valmistanud naiste hoog läks nii suureks, et pärast
kursuse lõppu polnud enam võimalik käed rüpes istuda. Kui ju
hendaja Silja Nõu pakkus võimalust Muhu pättide tegemiseks, kõ
las see justkui uus võimalus kokku saada ja õppida tundma järje
kordset tahku eesti rahva pärandist. Paljud käsitöömeistrid õppisid
esmakordselt Muhu tikandit tegema, samuti ka kingsepatööd. Kui
tikkimine selge, siis hakkas igaüks välja mõtlema oma pättide
le mustrit, mida ta neile tikkida tahtis. Juhendaja abiga õppisime
tikkima erinevaid lilli – rukkililli, karikakraid, moone, roose ja
veel palju muud hu
vitavat.
Muhu
tikandi
teeb ilusaks värvi
demäng. Tikkimist
võib pidada kunstiks
– nõel on pintsel,
lõng on värv. Tikki
mine lihtsalt tõmbab
su endasse ja ajataju
kaob.
Pätid kuuluvad
Muhu rahvarõivas
te komplekti juur
de, kuid sobivad ka
igapäevaseks kand
miseks.
Roositud Muhu pättide värvi ja lilleküllus vaimustas
Muhu pätid, mis tikkijaid valmistama mitu paari jalanõusid.
eeskujuks võeti, tu
lid kasutusse umbes
100 aastat tagasi. Muhu pätid on tekstiilist ja nahast käsitsi val
mistatud jalanõud. Villane pealistekstiil on rikkalikult kaunista
tud lilltikandiga. Pättide vormimiseks ja tallutamiseks kasutasime
puidust liiste ehk pätipakke.
Susside valmistamine on aeganõudev käsitöö ja iga paar val
mib selle kandja jala järgi. Uus näputöö vaimustas niivõrd, et nii
mõnigi sai pidama alles pärast mitmenda pätipaari valmimist.
Seda, kuidas tegijate oskused arenesid, võib näha näitusel iga
valminud sussipaari juures. Ühegi pätipaari hinda pole võimalik
mõõta rahaga, vaid üksnes valmistaja rahulolu ja rõõmuga.
Pätimeistrid: Anne Jaaksaar, Ann Räämet, Helena Suurvärav,
Jaana Roos, Kaja Hõimoja, Külli Trei, Lea Urgard, Marika Sarv,
Meelike Reimer.

Foto: Lea Urgard

Etnolaadal löödi
tantsu ning peo
lõpetas suur
sõbralik ja värvikas
rahvusvaheline
ringtants nagu
mitmevärviline pärg.

8 15. augustil toimus Ämaris

etnolaat, kus kaubeldi vilkalt mee,
ehete ja käsitööga. Vasalemma
Rahvuste Seltsi liikmed etendasid
naljakat stseeni: suvest, kimbust
ja vanaprouast Šapokljakist.
Lastele korraldati mänge ja
võistlusi ning loomulikult jaga
ti auhindu, millega lapsed olid
väga rahul. Politsei rääkis lastele
liikluseeskirjadest ja sellest, kui
das jalgrattaga maanteel käituda.
Piirkonnavanem politseinik
Mart Meriküll kontrollis jalg
rataste seisukorda: ketipinget,
tulesid, kellasid ja riputas ratas
tele helkureid. Lapsed olid selle
üle väga rõõmsad.
Vasalemma Rahvuste Seltsi
korraldajad kutsusid kontserdi
kavasse osalema Poola ansamb
li Polonia (juhendaja Valentina
Maltsarek) ja vene lauluansamb

8 Septembrikuus sai Harjumaa raamatukogus Keilas uudistada

“

Tatjana Tode,
valla elanik

Mandrinaiste
Muhu pätid

4. septembril tähistas Naiskodukaitse Paldiski jaoskond 24.
taasloomise aastapäeva. Tähtpäeval avati Rita Loeli kodumaja ees
Paldiskis temanimeline mälestuspink. Meie hulgast lahkunud Rita
Loel oli paldisklane, kellel oli suur roll naiskodukaitse taasloomises. Samuti andis ta välja linna ajalehte, tegi kaastööd Paldiski
televisioonile ning organiseeris kogukonnaüritusi.
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Virtuaaljooksu püsirada –
mis see veel on?

Lääne-Harju Spordikeskus

Lääne-Harju Spordikeskus
koostöös Ospordiga katsetab
pilootprojektina virtuaaljooksu
püsiraja kontseptsiooni Padisel.
Idee ajendiks oli koroonaviiru
sest tingitud eriolukorraga kaas
nenud piirangud. Püsirada on
avatud pika perioodi vältel, mis
võimaldab osalejatel kasutada
seda vabalt valitud ajal, välti
maks suurt rahvahulka.
Virtuaaljooksu püsiraja kesk
ne mõte on aidata kaasa inimeste
regulaarse
liikumisharjumuse
kujundamisele läbi virtuaal
jooksu formaadi, mida vürtsitab
võistlusmoment.
Valdavalt toimuvad virtuaal
jooksud põhimõttel, kus osalejad
läbivad kindlaks määratud dis
tantsi vabalt valitud kohas ning
edastavad korraldajale GPS-i
andmed. Püsirada aga kätkeb
endas kindlaksmääratud distant
si ja etteantud trassi, mis loob
osalejatele võrdsemad võistlus
tingimused.
Virtuaaljooksul
osalemi
seks tuleb luua konto keskkon
nas osport.ee ning rajal kasu
tada GPS võimekusega seadet
(spordikell või nutitelefon)
ning pärast raja läbimist laadida
GPX-fail osport.ee keskkonda.
Padise virtuaaljooksu võistlus
juhend avaneb veebilehel osport.
ee võistluste kalendris.
Padise virtuaaljooksu ring
kattub olemasoleva 5-km tervi
seraja ringiga. Rada on tähista
tud virtuaaljooksu ja terviseraja
suunaviitadega. Start/finiš asub
Padise linnamäe parkla juures.
Tulemusi avaldatakse kol
mes arvestusklassis: naised, me
hed ja noored (kuni 14-a). Iga
klassi kiiremale on kingituseks
auhinnakott.

Keskväljakule kogunenud inimesed nautisid sööki ja toetasid Paldiski kogukonnaköögi rajamist.

Paldiskis toimus lõbus
pühapäevapiknik
Merle Tank ja Käti Teär-Riisaar
Paldiski kogukond

8 Paldiski vastvalminud kesk

väljak oli 30. augustil rõõmsalt
värviline ja siginat-saginat täis.
Toimus kogukondlik sündmus
“Pühapäevapiknik”, mis vältas
terve päeva ja pakkus võimaluse
nii kohalikel kui ka linna tulnud
külalistel veeta üks mõnus päev
täis muusikat ja head sööki. Päe
vale lisas sära president Kersti
Kaljulaid, kes osales ekspedit
sioonilaeva Admiral Bellings
hauseni meeskonnaliikmena sa
mal päeval Paldiskis toimunud
puude istutamise talgutel.

Päeva jooksul esinesid Va
salemma Rahvuste Seltsi lau
lukoorid ja tantsijad, ansambel
Regatt ja Maarja. Avatud oli
lasteala, kus toimusid mitmesu
gused tegevused. Lisaks näidati
välikinos multifilme.
Pikniku korraldamisel osales
üle 60 vabatahtliku. Siinkohal
täname südamest kõiki, kes nõu,
jõu ja kokakunstiga abiks olid –
teie kõigi särav energia paistis
välja kogu peoalal ja tänu teile
sai sellest üks tõeliselt vahva
sündmus! Täname ka kõiki de
moalal osalenud organisatsioo
ne ja Lääne-Harju vallavalitsust
igakülgse toetuse eest.

Kogukonnaköögi tarvis
sai kogutud 752,70 eurot, mis
on igati hea tulemus. Paldiski
kogukonnakööki kui sellist
hetkel veel pole – on üksnes
idee, et võiks olla üks tore
koht, kus Paldiski elanikud
saaksid kohtuda ja koos süüa
teha. Ruumid on olemas ja
ootavad sisustamist ning
pikniku korraldamisega sai
astutud väike samm edasi.
Loodame, et üritus ise aitas
kaasa tugevama kogukonna
tunde juurdumisele Paldiskis
ja tulevaste sündmuste kor
raldamisel tahab veelgi enam
inimesi kaasa aidata!

Porikuu festival toob Loode-Eestisse
sündmusterohke sügise
www.porikuu.ee

8 3. oktoobril algav ja 1. novembrini vältav Po

rikuu elamusfestival kutsub külastama põnevaid
sündmusi Lääne-Harjumaal ja Läänemaal.
Porikuu festivali eesmärk on näidata ka turis
mivälisel ja pisut porisel hooajal, et Loode-Eestis
on põnevaid paiku, mida külastada ning ettevõt
misi, milles kaasa lüüa. “Porikuu programmi
sündmused viivad osalejaid paikadesse, kuhu
sageli igapäevaselt ei pääse ning mille põnevaid
lugusid alati kuulda ei saagi,” sõnab Porikuu fes
tivali projektijuht Elisabet Mast.
Kuna festivali programm täieneb jooksvalt,
julgustab Mast Harju- ja Läänemaa sündmuste
korraldajaid endast märku andma ja oma ettevõt
miste tutvustamiseks Porikuu festivali program
miga liituma. “Meie üritustel pole piire – kavas
on nii videvikuõhtuid, räätsamatku kui ka teat
rietendusi. Seega sobib programmi kõik, mis
meelitab avastama Loode-Eestit ka väljaspool
peamist turismiperioodi ning pakub võimalusi
sügise nautimiseks,” kirjeldas Mast.

Juba festivali avanädalavahetusel, 2. ok
toobril, on võimalik kuulata Porikuu festivali
soojendussündmusena Kallaste Turismitalus ka
minavalgel Margus Vaher Duo musitseerimist.
3. oktoobril leiab aga aset suurejooneline valgus
rännak Turbast Ellamaale.
Põneva ajaloojutu ja valgusmaagiaga val
gusrännakut korraldava Laternamatkade mat
kajuhi Mihkel Reile sõnul on tegu nende jaoks
täiesti uue matkamarsruudiga, mis kokku pan
dud just Porikuu festivali jaoks. „Liigume pa
rajalt mõnusas tempos ning pajatame põnevaid
lugusid omaaegsest energiapealinnast, Haap
salu raudteest ning paljust muust,’’ sõnab Rei
le. Matk algab Turba raudteejaamast ning lõpeb
Ellamaa rahvamaja juures, kus pakutakse sooja
teed ja kehakinnitust. Tagasi alguspunkti viib
matkalised korraldaja poolt tagatud buss. Val
gusrännakule on vajalik eelregistreerimine. Re
gistreerida ja pileteid soetada saab internetis:
www.laternamatkad.ee. Porikuu festivali põne
vatest üritustest saab ülevaate Porikuu elamus
festivali kodulehelt www.porikuu.ee.

Madis Vaikmaa ja Tiit Tikenberg
tähistamas virtuaalrada Padise
terviseraja parklas.

Padise virtuaaljooks on ava
tud kuni 30. septembrini 2020.
Tegemist on testperioodiga, mil
le vältel oodatakse kasutajatelt
tagasisidet rajatähistuse ja teh
nilise või tarkvaralise kogemuse
kohta.
Kontaktisik: Jürgen Lepp,
553 8113, jyrgen.lepp@spordi
keskus.laaneharju.ee
Võtke virtuaaljooksust osa ja
jagage meiega oma kogemusi!

Foto: Jürgen Lepp

Foto: Marju Piirimägi
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“

Virtuaaljooksul
läbivad osalejad
kindla distantsi
vabalt valitud
kohas ja edastavad
korraldajale GPS-i
andmed.

Teadmistepäev Klooga lasteaias
Harda Meri
Klooga lasteaia vanemõpetaja

8 1. september algas lasteaias

Mõmmi (õpetaja Harda) ja Jänku
(õpetaja Karin) tulekuga. Mõm
mi oli viisakas, tark ja sõbralik,
kes jagas lastele oma teadmisi.
Jänku seevastu oli naljanina ja
omamoodi veidi laisk, kes püü
dis kõrvale hoida õppimisest,
kuid tema naljad meeldisid laste
le väga. Üheskoos lastega män

giti sõnamänge, korjati käbisid,
millest koostati numbreid.
Nüüd oli aeg minna rongi
peale, kuhu mahtusid nii suured
kui väikesed lapsed. Esimene
peatus oli „K“ – kalli peatus,
kus Jänku õpetas humoorikat
kallistamist küünarnuki ja var
vaste kokku saamist kaaslasega.
Järgmine peatus oli „L“ – laulu
peatus, kus lauldi „Tähelaulu“.
Järgnes „O“ – ootamise peatuses
ootas meie lasteaia õppejuht Eri

ka, kellel olid head soovid laste
le algaval õppeaastal. Järgmine
peatus oli jälle „O“ – oma rühma
peatus. Nüüd jõudis rong gri
masside peatusesse „G“, kus lap
sed said erinevaid nägusid teha.
Viimane peatus „A“ oli aabitsa
peatus. Kokku saime KLOOGA
– meie armas kodukoht. Pidu
lõppes ühise laulumänguga „Kui
sul tuju hea“ ja mesikäpa kom
midega.
Head kooliaastat kõigile!

Kohalikud kogukonnad saavad oktoobri alguseni taotleda

toetust kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorust!
MTÜ-d ja SA-d saavad kogukonnaelu edendavataeks tegevuseks toetust
taotleda kuni 4000 eurot ühe projekti kohta.
Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) kodulehel.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada HOL-i e-posti aadressile
kop@hol.ee hiljemalt 1. oktoobril kell 16.30.
Lisainfo: Maret Välja, HOL-i peaspetsialist, telefon 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee

4

Mõmmi oli
viisakas, tark
ja sõbralik, kes
jagas lastele
oma teadmisi.
Jänku seevastu
oli naljanina ja
omamoodi veidi
laisk, kes püüdis
kõrvale hoida
õppimisest.

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

Kooliaasta algas valla
koolides tavalisest
ärevamalt
Liivi Siim, alates septembrist haridus-, kultuuri- ja
noorsootöö osakonna nõunik

8 Sel aastal tuli kevad teisiti ja sel aastal on ka kooliaasta algus

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

ärevam. Sisuliselt kuus kuud ei ole õpilased kontaktõppel olnud ja
eks see jättis oma jälje igapäevasele suhtlemisele õpetajate, õpilas
te ja lastevanemate vahel.
Koolid valmistusid õpilaste tulekuks väga hoolikalt, sest kõik,
kes on kooliga seotud, on kevadise kogemuse põhjal veendunud,
et õpetada ja õppida on igal juhul lihtsam kui saame seda teha
silmast-silma ja koos olles ühes klassiruumis. Jah, me saime dis
tantsõppega hakkama ja saame ka edaspidi, kui selleks tekib hä
davajadus.
Kool ei ole ainult ainetunnid ja õppekava läbimine. Kool õpe
tab suhtlema, koos tegutsema, üksteist märkama ja teiste ees oma
seisukohti kaitsma. Distantsilt on kõike seda raske, kui mitte või
matu teha. Hoidkem siis üksteist ja peame kinni reeglitest, et koo
liaasta oleks meie kõigi jaoks võimalikult normaalne.
Head uut kooliaastat!

8 Aktiivse hoiakuga ja alati

naeratav endine vallavalitsuse
haridusnõunik Milvi Brokko üt
leb Padise hariduskonverentsil,
et õpetaja amet on kõige huvita
vam ja vajalikum elukutse maa
ilmas. Tema sõnad ei ole pelgalt
kõnefraas, vaid seda kõike on
ta ise omal nahal kogenud. Viie
kümnendi sisse mahub valla ha
riduselu juhtimine, õpilaste pe
dagoogiline liikuma utsitamine
ja kirglikud käsipallitreeningud.
Nüüd on aeg teatepulk üle anda.

Pallimängud ja
pedagoogitöö Raplamaal
Teise klassi kevadel oli Milvi
tulnud koolist koju ja teatanud,
et temast saab õpetaja. „Eks see
oli elukutse valiku kohta tõsine
avaldus, sest kogemust oli mul
ju lausa kaks aastat,“ naerab Mil
vi, kellest saigi pärast instituudi
lõpetamist õpetaja Kohila Kesk
koolis.Selles Raplamaa koolis
jõudis ta töötada 31 aastat, olles
kehalise kasvatuse õpetaja, huvi
juht, klassi- ja õppealajuhataja.
Neid aastaid meenutab Milvi
sooja tunde ja uhkusega, sest
just sealt sai ta hea haridusalase
elukooli.
Õpetajaameti juures peab
Milvi kõige olulisemaks põhi
tõeks olla kõigepealt inimene
ja siis õpetaja. Sel kombel saab
tihti osa õppimise või käitumise
ga probleeme koolis lahendatud
ja lapsevanemat kohe kaasama
ei peagi.
Suuresti tänu Milvi pühen
dumusele sai Kohila koolist tu
gev spordikallakuga kool.
Kümme aastat kõrgel ta
semel käsipalli mänginuna ei

Foto: Marje Suharov

–		 Esimesse klassi läks tänavu 114 õpilast.
–		 Kõikides valla koolides kokku alustas 1119 õpilast.
–		 Laulasmaa Koolis õpib 379 õpilast, neist Klooga ja Lehola
koolimajas kummaski 56.
–		 Padise Põhikoolis käib 70 last.
–		 Paldiski Vene Põhikoolis on 229 õpilast.
–		 Paldiski Ühisgümnaasiumi 210 õpilase seas alustas gümnaasiumis 29 õpilast.
–		 Risti Koolis on 109 õpilast.
–		 Vasalemma Põhikoolis õpib 122 last.

Noorusaegadel tipptasemel käsipalli mänginud Milvi oli
palliplatsil hinnatud väravavaht.

heitunud Milvi, kui kuulis, et
Raplamaal on pallimäng number
üks korvpall ja käsipall ei olegi
arendatavate spordialade liigas.
Kuna spordihing vajas toitu,
siis samaaegselt õpetajaametiga
treenis Milvi Kohila koolis ka
korvpallipoisse. Vaatamata maa
konna spordielus valitud aren
gusuunale meisterdati koolis ise
väravpalliväravad ning mängiti
tublilt ka käsipalli.
Huvijuhi tööaastate sisse
mahtus palju huvitavaid ettevõt
misi, näiteks iga-aastased kom
somolilaagrid Kloogarannas.

“

Õpetajaameti
juures peab Milvi
kõige olulisemaks
olla kõigepealt
inimene ja siis
õpetaja.

Lääne-Harjumaale
hariduselu nõustama
Aastal 2002 asus Milvi tööle
Keila vallavalitsusse hariduss
petsialistina. Pärast 2017. aastal
toimunud valdade ühinemist oli
Milvi Lääne-Harju vallaks lii
tunud omavalitsuste ainus hari
dusnõunik, mistõttu tuli ta vastu
palvele siin vallas tööle asuda.
Esmaseks ülesandeks oli saada
ülevaade kõikidest ühendvalla
koolidest ja lasteaedadest, et ha
kata looma ühist haridusvõrku.
Tagasi vaadates tõdeb Mil
vi, et kahe ja poole aastaga on
suur töö ära tehtud. Oluline oli
koostada koolidele ja lasteaeda
dele hariduse arengukava. Aren
gudokumendi koostaja Rivo
Noorkõivuga kaardistati kooli
de probleemid, haridusasutuste
juhtkondadega tehti vestlusringe
ja pandi paika üldised arengu
suunad.
Kõige keerulisem oli Ämari
põhikooli sulgemine. „Ükskõik
kuidas sa seda teed, on see ras
ke,“ meenutab Milvi vallavalit
suse veidi rohkem kui aastata
gust otsust jätta vallas alles üks
vene kool.
Milvi loodab, et hariduslike
erivajadustega (HEV) õpilas

te tugisüsteem hakkab sügisest
hästi tööle. Seda on vaja, et ai
data neid lapsevanemaid, kelle
lastel on probleemid, kes ei julge
suhelda ja ei tea kuhu pöördu
da. “Kõik peab hästi korralikult
läbi mõtlema, et abi oleks käe
pärast just siis, kui seda kõige
rohkem vaja on”, mõtiskleb
Milvi ja soovitab suuremaid
muutusi koolides läbi viia vana
sõna “Tark ei torma” järgi. Eriti
hindab pikaaaegne haridusjuht
omavalitsuse head suhet nii õpe
tajate kui koolijuhtidega: „Küll
oli hea, kui mis tahes küsimuses
sain nõu saamiseks pöörduda
koolide poole.“ Viiekümne töö
aasta jooksul on Milvil tulnud
teha koostööd kuue kooli direk
tori ja seitsme vallavanemaga.
Kõlas lõpuvile
Milvi elutööd on pärjatud pal
jude tunnustustega. 2014. aas
tal autasustati Milvit Harjumaa
HOL-i auhinnaga VÄIKE HOL
MER, millega tunnustatakse
omavalitsuses töötava ametniku
suurt panust. Käesoleva õppe
aasta alguses toimunud Lää
ne-Harju
hariduskonverentsil
Padisel üllatasid aga Laulasmaa
õpetajad, kes panid tänusõnad
tehtu eest laulu sisse.
Milvi tunneb suurt heameelt,
et tal on olnud võimalus teha
seda tööd, mis on väga meeldi
nud. Ta soovib öelda tänusõnad
kõigile, kellega on olnud võima
lus koos töötada ning ka õpilas
tele ja lapsevanematele, kellega
on koostööd tehtud.
„Liiguta kiiremini ja käi kä
bedamalt, siis ei saa keegi aru,
kui vana sa oled“. Selle ütlemi
se sai Milvi kaasa Laulasmaa
lasteaia konverentsilt „Pärimus
kultuur lasteaias“. „Olengi selle
rahvaütluse järgi tegutsenud,”
ütleb pensionipõlve pidama
suunduv õpetaja Brokko.
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Augusti lõpus toimunud hariduskonverentsil Padisel tänati Lääne-Harju haridusellu panustanud
endist haridusspetsialisti Milvi Brokkot ja Risti kooli direktorit Jüri Alterit.

Foto: erakogu

Populaarne väravpall
võitis südame
Milvi lapsepõlv ja kooliaeg möö
dusid Ida-Virumaal. Õppides Ki
viõli Keskkooli neljandas klassis
tekkis klassikaaslastega huvi
pallimängude vastu. Ühel soojal
suvepäeval leidsid nad kooliven
na, kes õpetas neile korvpalli.
Väravpalli ehk tänapäevaselt kä
sipalli juurde jõudis Milvi aasta
hiljem, kui alustati treeninguid
ühe tolleaegse Eesti parima tree
neri Leo Häikelaineni käe all
Kiviõli kaevanduse spordisaalis.
„Ja peagi mängisime meiegi va
bariigi tasemel,“ meenutab endi
ne käsipallur uhkusega.
Milvi unistus saada naiskon
na väravavahiks täitus kaheksan
das klassis. „Sain Baltimaade
parimaks,“ tunnistab ta. 1960.
aastatel omistati noorele sportla
sele Nõukogude Liidu esivõist
lustel korduvalt turniiride pari
ma väravavahi tiitel.
Kiviõli kooli seitsmendast
klassist alates treeniti koos nais
tega ning seejärel juba KohtlaJärve rajooni naiskonna koossei
sus, millega tuldi 1962. ja 1964.
a Eesti käsipalli meistrivõistlusel
hõbedale. Milvi on kroonitud
neljal korral Eesti meistriks ning
pälvinud tähelepanu ka üleliidu
listel võistlustel, kus teda kutsuti
NSV Liidu koondisesse. Milvi
valis õppimise Tallinna Peda
googilises Instituudis.

2020./2021. õppeaasta algus arvudes

Tugiteenuste koordineerijad vasakult: Karin Jantson-Viljanen
(Laulasmaa), Mirjam-Helena Rannarüütel (Risti–Padise), Julia
Kašina (Paldiski), Kadi Kask (Vasalemma–Rummu) ja vallavalitsuse nõunik Merle Kodu.

Uuel õppeaastal alustas
tööd neli tugipesa
Merle Kodu
nõunik, hariduslike erivajadustega õpilased (HEV)

8 Koolides ja lasteaedades kasvab üha nende laste arv, kes vaja

vad arengus ja õppimises lisatoetust. Lääne-Harju valla kooli- ja
lasteaiavõrgus alustasid uuest õppeaastast tööd neli tugipesa. Tu
gipesade meeskonnad on Vasalemma Põhikooli, Risti Kooli, Pal
diski Ühisgümnaasiumi ja Laulasmaa Kooli direktori alluvuses,
kuid tegutsevad piirkondlikult, vastavalt Risti – Padise, Vasalem
ma – Rummu, Paldiski ja Laulasmaa piirkonnas.
Tugipesa meeskonna ülesanded haridusasutustes:
• eripedagoogiline, sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline ja
logopeediline nõustamine ja töö lastega;
• varane märkamine ning seire alates koolieelsest lasteasutusest
(kaasatud meditsiiniline personal, perearstid);
• sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja
hindamiste korraldamine;
• tõendus- ja vajaduspõhine õigeaegne sekkumine lapse ja noore
arengu toetamiseks;
• õpetajate ja lapsevanemate nõustamine.
Tugipesades asus tööle kaheksa uut, kvalifitseeritud spetsia
listi tõhusa täiendusena juba koolide olemasolevatele tugispet
sialistidele. Eesmärgiks oleme seadnud tugiteenuste kompleksse
kättesaadavuse, haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamise ning
vajalike teenuste väljatöötamise vastavalt piirkonna eripärale.
5
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Restart – nõustamisteenus kriisis väikeettevõtjatele

roheline vald

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, ettevõtluskonsultant

8 Koroonaviirusest põhjustatud

Foto: Marju Piirimägi

Paldiski linnas märgistatakse kaevukohad
eesti- ja venekeelsete tekstidega.

Andre Pichen
MTÜ Pühapäevane prügikoristus piknikuga
8 Augustis algas kampaania “Meri algab siit”, mille käigus

märgistatakse viieteistkümnes Eesti linnas, s.h ka Paldiskis ligi
1000 sademevee kaevuluuki. Kampaaniaga soovitakse teavitada
inimesi sellest, millist ohtu kujutavad endast sademeveega Lää
nemerre sattunud sigaretikonid. Eesmärk on parandada Eesti jõ
gede, järvede ja eelkõige Läänemere tervist ning tõsta Eestimaa
elanike keskkonnateadlikkust. Suitsetajatele omane komme poe
tada suitsukonisid vihmavee äravoolu restkaevudesse toob endaga
kaasa suure keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi.
Läänemere üks suurimaid reostajaid lisaks põllumajandusli
kele väetistele on sigaretikonid. Valitseb valearusaam, et konisid
ja muud setet puhastab veepuhastusjaam. Tegelikkuses suubub
suurem osa vihmaveest otse lähimasse veekogusse. Peale plasti
kust filtri, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 oht
liku keemilise ühendi. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas
puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või plastkiust
sigaretikonide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mis põhjus
tavad merebioloogiale suurt kahju. Lisaks on antud projekti ees
märk muuta inimeste käitumisharjumusi ning luua seoseid enda
ja “teiste” vahel, andes tulemuseks nii tervema ja mitmekesisema
elukeskkonna kui ka puhtamad tänavad.
Projekti “Meri algab siit” peamine sisu on linnades paiknevate
sademevee kaevuluukide kõrval asuva asfalti markeerimine teks
tiga “Meri algab siit”. Lisaks märgitakse asfaldile visuaalne tähis
reostamise keelamiseks ja siluett-viide kohalikele vee-elanikele
(kaladele, hüljestele), mis muudab probleemist arusaamise ja sel
lega suhestumise lihtsamaks. Teksti täpne sõnastus sõltub linnast
ning linna lähedal asuvast veekogust. Näiteks Haapsalu kaevuluu
kide tähiseks saab “Meri algab siit” ning väliskülaliste jaoks on ka
ingliskeelne tekst. Sigaretikonid on ka globaalsete uuringute järgi
üks mahukamaid reostajad ning seetõttu on ennetustöö ja inimeste
käitumisharjumuste muutus hädavajalik. Sarnast kampaaniat on
praktiseerinud mitmed Euroopa riigid ning elanike teadlikkus on
seetõttu märgatavalt kasvanud ning reostus vähenenud.
Projekti “Meri algab siit” toetab Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

mõju majandusele saab ükskord
läbi. See milline saab olema
ettevõtlusmaastik peale kriisi,
sõltub meie tänastest otsustest.
Üks kriisist mõjutatud ettevõtja
jaoks tähtsatest otsustest on, kas
vedada löögi alla sattunud ette
võte hambad risti kriisist läbi või
piltlikult öeldes keerata kraanid
kinni, et saaks hiljem alustada
puhtalt lehelt.
Harju Ettevõtlus- ja Aren
duskeskus on alustanud kriisis
ettevõtete nõustamist vastavalt
Taanis, Saksamaal ja Poolas po
sitiivselt rakendatud Restart me
toodikale.
Meie esimene ja kõige täht
sam eesmärk on aidata ettevõt
jal teha kiire, hoolikalt kaalutud
ja faktidele põhinev otsus – kas
ettevõtet on võimalik päästa. Nii
nagu viitasin eelpool, peab see
otsus olema ratsionaalne ja teh
tud ilma emotsioonideta.
Selleks, et aidata ettevõtjal
teha see raske otsus, on meil
olemas nõustajad ja diagnostika
tööriistad. Otsuse puhul ettevõte
päästa, kaasame kogenud men
torid ja vajadusel ka juriidilised

Vaata lähemalt www.heak.ee/restart
või võta ühendust restart@heak.ee
Programmi väljatöötamist toetatakse Euroopa Regionaalarengu
fondi vahenditest „Interreg Baltic Sea Region“ programmist.

eksperdid, kes on ettevõtjale nõu
ja kogemusega toeks vajalike ja
kindlasti ka valusate muudatuste
läbiviimisel.
Otsuse puhul ettevõte lik
videerida, nõustame ettevõtjat,
millised sammud on vaja astu
da, et kõiki võlausaldajaid ko
heldaks võrdselt ning pankro
tiprotsess kiirelt ja võimalikult
valutult lõpule viia. Vajadusel
kaasatakse juriidilise valdkonna
eksperdid, kes aitavad tagada, et
kõik tehingud oleksid läbi viidud
vastavalt seadustele.
Restart teenuse etapid
1. Esmane kontakt ettevõtja ja
Harju Ettevõtlus- ja Arendus
keskuse konsultandi vahel.
Viiakse läbi diagnostika ette

võtte seisukorrast, et tuvasta
da probleemi tegelik ulatus.
2. Valikuvariantide
analüüs.
Kavandatakse läbirääkimised
võlausaldajate, lepingupart
nerite ja töötajatega, eesmär
giga tuvastada, kas eelnimeta
tud osapooled on nõus tulema
vastu lepinguliste kohustuste
täitmise ajatamisega või le
pingutingimuste
muutmi
sega. Peale seda hinnatakse
võimalusi. Konsultant annab
faktidest tuleneva soovituse,
kas ettevõte likvideerida või
päästa. Lõpliku otsuse, kui
das edasi minna, teeb ettevõt
ja ise.
3. Olukorras, kus ettevõtja ot
sustab ettevõtte likvideerida,
nõustab konsultant ettevõt

Investeerimiskonverentsil räägiti rohepöördest
Aune Past

8 Paldiski Ettevõtjate Liidu ja

valla koostöös toimus juba kol
mandat aastat Pakri tuletorni
jalamil rahvusvaheline inves
teerimiskonverents Teistmoodi
Paldiski. Tänavuse konverentsi
teema oli taastuvenergia, rohe
majandus ja jätkusuutlik elukesk
kond. „Selle konverentsiga tähis
tasime PEL-i 10. juubelit. Meie
liikmed on olnud väga vastutus
tundlikud investorid, kes peavad
silmas nii majanduslikku kasu
kui elukeskkonna parandamist.
Koostöö Lääne-Harju vallaga
on olnud tulemuslik, vald ühelt
poolt võimaldab vastutustund
likku ettevõtlust, teiselt poolt aga

Ettevõtluskeskkonna arendamisvõimalustest nii Eestis kui Paldiskis rääkisid Valdo
Kalm, Heiti Hääl, Külli Tammur ja Aavo Kärmas.

seisab vallaelanike hea käekäigu
eest,“ võtab toimunu kokku PELi tegevjuht Ester Tuiksoo.
Konverentsi esimene osa oli
pühendatud rohelisele maailma
vaatele. Riigihalduse minister
Jaak Aab tutvustas riigi toetusi

Foto: Marje Suharov

Algas kampaania
“Meri algab siit”

jat, kuidas teha valusaid ot
suseid (töötajate teavitamine
ja koondamine, kreeditoride
teavitamine, ettevõtte sanee
rimise või pankrotiavalduse
esitamine jms) juriidiliselt
korrektselt ja töötajatele või
malikult valutult. Vajadusel
kaasatakse valdkonna spet
sialistid, näiteks juristid, kes
on spetsialiseerunud pankroti
valdkonnale.
4. Juhul kui ettevõtja otsustab
ettevõtte päästa, kaasatakse
mentorid, kes toetavad ettevõt
jat tegevuskava koostamisel ja
elluviimisel. Mentori ülesanne
on olla neutraalseks osapoo
leks otsuste tegemise juures.
5. Peale olukorra stabiliseeru
mist, saab ettevõtja kaasata
nii mentori kui ettevõtluskon
sultandi ettevõtte uuendusk
uuri läbiviimiseks. Eesmärk
on ettevõttele uue strateegia,
ärimudeli ja tegevuskava
koostamine. Näiteks võib
ärimudeli muutuseks olla
füüsilisest müügikohast loo
bumine ning keskendumine
müügile ainult e-kanalites.
HEAK pakub siin ka perso
naalkoolitusi ettevõtjale.
Pane tähele! Nõustamine on
ettevõtja jaoks tasuta ning on ta
gatud täielik konfidentsiaalsus.

ja lubas, et pikka aega planeeri
tud Tallinna ringraudtee ulatub
ka Paldiskisse. Selleks on ette
valmistusi juba alustatud. Põ
nevad ettekanded rohevalla ja
Rohetiigri teemadel pidasid val
lavanem Jaanus Saat, Harjumaa

Omavalitsuste Liidu tegevjuht
Joel Jesse ja Rohetiigri kaasa
sutaja Jaanus Purga. Ettevõtlus
Paldiskis on ennekõike tark, tu
levikkuvaatav rohemajandus.
Teadlased ja majandusini
mesed arutlesid võimaluste üle,
kuidas võiks Paldiskist saada
Läänemere tööstuskeskus koos
tänapäevase
elukeskkonnaga,
kus oleks hea elada ja töötada.
Kui varem sõitsid osad kon
verentsikülalised kohale jalgrat
taga, siis tänavu oli kõigil soovi
jail võimalik kasutada maailma
ühe esimese elektriautode ja
gamise ettevõtte ELMO Rent
elektriautosid. Võib uhkusega
lisada, et ELMO Rent asub Pakri
Teadus- ja Tööstuspargis.

Piret MEos

Tulest - Tuulest

Näitus Avatud
1. - 30 september
2020

6

Muuseum Paldiskis
avatud
T-P 11.00 - 18.00

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
müüb avalikul elektroonilisel
enampakkumisel 08.10.2020 osta.
ee keskkonnas alljärgnevad korte
riomandid.
1. Alghinnaga 11 000 eurot
müüakse korteriomand asuko
haga Harju-Risti külas HarjuRisti 4-12 (registriosa num
ber 11843002), mis koosneb
631/8200 mõttelisest osast kin
nistust ja reaalosast üldpinnaga
63,10 m².
2. Alghinnaga 22 000 eurot
müüakse Ämari alevikus Lennu

tn 24-3 2-toaline korteriomand
(registriosa number 8809802)
üldpinnaga 47,20 m², mis koos
neb 472/26838 mõttelisest kin
nistuosast ja reaalosast. Enam
pakkumise tagatisraha on 2 200
eurot.
3. Alghinnaga 4 000 eurot müüak
se Rummu alevikus Sireli 5-12
täielikku renoveerimist vajav
2-toaline korteriomand (regist
riosa number 9028202) üldpin
naga 36,80 m², mis koosneb
362/8294 mõttelisest kinnistu
osast ja reaalosast. Enampakku
mise tagatisraha on 400 eurot.
Enampakkumise tingimused:
1) enampakkumisel osalemiseks
tuleb teha pakkumine osta.ee
kodulehe kaudu;
2) Lääne-Harju Vallavalitsus tun
nistab enampakkumise võitjaks
isiku, kes pakub kõrgeimat os
tuhinda ja nõustub müügitingi
mustega;
3) ostuhind tuleb tasuda täies ula
tuses enne müügilepingu sõl
mimist;
4) enampakkumise võitja tasub li
saks enampakkumise lõppsum
male kõik kinnisasja tehinguga
seotud dokumentide vormista
mise kulud, riigilõivud ja nota
ritasud.
Palume kindlasti enne ostu
korteriga kohapeal tutvuda, hili
semaid pretensioone ei rahuldata.
Müügiobjektiga tutvumiseks võtta
ühendust tööpäevadel telefonidel
5666 8487 või 5305 8511.
Müügikuulutuste ja -tingimus
tega saab tutvuda www.osta.ee.
Lisainfot enampakkumise prot
seduuri kohta saab telefonil 5343
7020.

8 Lääne-Harju Vallavalitsus on
algatanud 02.09.2020 korraldu
sega nr 843 detailplaneeringu
Tõmmiku külas Silla rohumaa
(katastritunnus 29508:001:0048)
kinnistul ja lähialal.
Planeeritav ala asub LääneHarju vallas Tõmmiku külas 11194
Karjaküla tee vahetus naabruses ti
heasutusega alal. Planeeritava ala
suurus koos lähialaga on 2,05 ha.
Juurdepääsutee planeeringualale
tuleb rajada 11194 Karjaküla teelt.
Kinnistul puudub hoonestus.
Planeeritav ala piirneb kirdes
11194 Karjaküla tee (katastritun
nus 29501:007:0607) transpor
dimaa kinnistuga, lõunas Vahtra
(29501:007:0759) maatulundus
maa kinnistuga ja põhjas Saare
(43101:001:0808) elamumaa kin
nistuga. Kinnistu lõuna- ja edela
osa on kaetud metsaga ning 11194
Karjaküla tee kinnistuga piirnev
osa on lage. Kinnistut läbib ka
gu-loode suunal elektriõhuliin
35-110kV L3528:(L35028). Maa
pind langeb ühtlaselt põhja-lõuna
suunal. Põhjapoolne osa kinnistust
asub Karjaküla aleviku ja lõuna
poolne osa Tõmmiku küla territoo
riumil. Keila valla üldplaneeringu
joonise 2A põhjal asub planeeritav
ala väikeelamumaa juhtotstarbega
piirkonnas. Detailplaneering on
üldplaneeringu kohane
Planeeringuga soovitakse kin
nistu jagada 5 krundiks, millest
kolm on elamumaa, üks transpor
dimaa ja üks tootmismaa sihtots
tarbega. Planeeringu ülesanded
vastavalt planeerimisseaduse §
126 lõike 1 punktidele 1–9 ja
11–13, 17. Detailplaneeringu al
gatamisel täiendavate uuringute
vajadus puudub.

8 Lääne-Harju Vallavolikogu
31.08.2020 otsusega nr 63 keh
testati Lääne-Harju vallas Kersalu
külas Vanaranna tee 51 (katastri
tunnus 29501:009:0093) kinnistu
ja selle lähiala detailplaneering.
Planeeritav ala asub 8 TallinnPaldiski tee ääres. Kinnistu prae
gune sihtotstarve on maatulundus
maa. Keila valla üldplaneeringus
on antud maa-ala maakasutuse
juhtotstarve üldmaa ja väike osa
kuulub tiheasustusega piirkonda.
Kuna detailplaneeringuga jaga
takse kinnistu kolmeks ja muude
takse üldmaa sihtotstarve osaliselt
ärimaaks, on see üldplaneeringut
muutev detailplaneering.
Detailplaneeringuga jagatak
se kinnistu kolmeks krundiks.
Ärimaa sihtotstarbega krundile
1, pindalaga 7734 m², rajatakse
80 m kõrgune mobiilsidemast ja
seadmete hoone koos piirdeaia
ning juurdepääsuteega. Krundile
2, pindalaga 17755 m², jäetak
se maatulundusmaa sihtotstarve.
Vanaranna teele moodustatakse
transpordimaa sihtotstarbega krunt
3, pindalaga 1913 m², mis antakse
tasuta vallale. Keila valla üldpla
neeringu joonisel 2A muudetakse
krundi 1 ulatuses (7734 m²) üld
maa juhtotstarve ärimaaks (joonis
AS-5).
Detailplaneeringu
kohaste
rajatiste rajamise kulud kannab
vastavalt sõlmitud lepingule hu
vitatud isik. Planeeringul puudub
oluline mõju looduskeskkonnale
ja valla majandusele.
Detailplaneeringu materjalide
ga on võimalik tutvuda valla vee
bilehel www.laaaneharju.ee

8 Padise käsipallitüdrukute treeningud toimusid erilise kevade

Alan Dolžikov
Alevtina Tseitina
Agnes Randmaa

RISTI KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Risti kirikus Harju-Ristil kuu 2. ja 4. pühapäeval
Pühapäeval, 27. septembril kl 13 – jumalateenistus, noorte leeripüha. Jutlustab Eesti Kaitseväe vanemkaplan Ago Lilleorg.
Pühapäeval, 11. oktoobril kl 13 – lõikustänupüha,
uute altari- ja kantslikatete pühitsemine.
Pühapäeval, 25. oktoobril kl 13 – jumalateenistus.
NB! Täiskasvanute leerikursusega on võimalik liituda
laupäeval 26. septembril kl 11
Risti kogudusemajas. Oodatud kõik huvilised:
nii need, kes veel ristimata, kui ka need, kes ei ole veel sugugi
kindlad, kas soovivad saada ristitud ja õnnistatud.
Võtke julgesti ühendust, kui soovite
ristida oma lapsi, kihluda või laulatada oma abielu.
Avatud piibliring kuu esimesel reedel,
2. oktoobril kl 18.30 kogudusemajas.
Jumalateenistuste salvestused on järelvaadatavad ja -kuulatavad
koguduse kodulehel www.ristikirik.ee ja FB/ristikirik
Sõbra tuba ehk taaskasutuskeskus
Risti vanas koolimajas N 11-14 ja L 11-16
või kokkuleppel tel 5344 8571. Teise ringi riided, jalanõud jm.
Õp Annika Laats, tel 5564 9256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee

Rauast mehed tegid hea tulemuse
Lääne-Harju Spordikeskus

8 Kolmandat aastat toimunud triatloni suursündmusel IRON

Sajad ratturid startisid Pakri poolsaare põneval maastikul.

Ratturid vurasid Paldiskis

Jürgen Lepp

8 15. juubelihooaega pidav rat

Foto: Mare Neps

Emily Aadumäe
Maksim Toptšin
Ottomar Melis
Mia-Girtel Paur
Kristofer Nummert

27.09 - 17. pühapäev pärast nelipüha,
jumalateenistus armulauaga kell 11.00
4.10 - 18. pühapäev pärast nelipüha,
jumalateenistus armulauaga kell 11.00
11.10 - lõikustänupüha, jumalateenistus armulauaga kell 11.00
18.10 - 20. pühapäev pärast nelipüha,
jumalateenistus armulauaga kell 11.00
25.10 - 21. pühapäev pärast nelipüha,
jumalateenistus armulauaga kell 11.00
Vajadusel võta julgesti ühendust koguduse õpetajaga
Reet Eru, tel. 5690 4754, e-post reet.eru@eelk.ee

Siiri Uusküla, treener

Septembri keskel toimunud Tapa karika
võistlustel ja Lääne-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel käsipallis saavutasid Padise
2007. aastal sündinud tüdrukud 3. koha.

Valda sündisid
Karmo Kuiv
Kennet Müür
Eva Guseva
Aksel Gonzalez Luht
Andreas Moondu

EELK Harju-Madise koguduses:

Padise käsipallitüdrukute
tegus suvi
tõttu mitte siseruumis, vaid Risti vana kooli juures valminud ter
viserajal ja väliväljakul. Seadsime eesmärgiks osaleda juuli lõpus
ja augusti algul toimuvatel rannakäsipalli Eesti meistrivõistlustel.
Esimesel etapil, mis toimus Põlvas, saavutasid meie mõlemad
võistkonnad 4 koha. Nädal hiljem 3. augustil toimunud etapil
saavutasid 2007. aastal sündinud tüdrukud 3. ja ja 2004. aastal
sündinud tüdrukud 1. koha. Viimasel etapil saavutasid mõlemad
võistkonnad 2. koha. Kokkuvõttes saavutasid 2007. a tüdrukud
meistrivõistluste 3. koha. Võistkonnas mängisid Victoria Kohv,
Mari-Liis Roos, Laura Liisa Neuhaus, Laura Lisette Robas, Car
men Ehrbach, Eleriin Masing, Ketlin Sobaols.
2004. a sündinud tüdrukud võistlesid koos Pärnu tüdrukute
ga ja tulid teisele kohale. Võistkonnas mängisid Nora Randmäe,
Lili Marleen Vader, Maria Viisitamm, Jaana Nuut, Karola Lisette
Epner.
Loodame, et ilma piiranguteta alanud uus treeninghooaeg on
võimalik edukalt lõpuni viia.

Õnnitleme!

tamaratoni sari Marimetsa Kapp
kinnitas 16. augustil teist järjes
tikust aastat kanda Paldiskis.
Imelisi vaateid ja vahelduvat
maastikku pakkuval Pakri pool
saarel kogunesid sajad ratturid,
et osa saada meeleolukast spor
disündmusest. Rajameister Rein
Pilli oskus kasutada maastikku
ja vormida sellest põnev ratta
rada jättis osalejatele kustumatu
mulje.
Võistluspäeval said osale
misrõõmu nautida perede kõige
pisemad lapsed (kuni 4-a), kelle
sõitudel aega ei võeta ja kus kõik
on võitjad. Lastesõitudel võeti
mõõtu 1- ja 2-kilomeetristel dis
tantsidel. Traditsioonina kõiki
dele lastele pärast finišit jagatud

jäätis kadus kuumal suvepäeval
võluväel.
Pikal põhisõidul (38 km)
startis 200 ratturit, mille või
du noppisid naiste arvestuses
Maris Lillep (RedBike-Wilo)
ning meeste arvestuses Ivo Suur
(ProShop Team).
Lühikesel põhisõidul (18
km) startis ligi 100 ratturit. Nais
te arvestuses võidutses Maribel
Rannala (CFC) ning meeste ar
vestuses Richard Ründva (Nõm
me Rattaklubi).
Ühe osapoolena korraldaja
test tuleb tõdeda, et pikk etteval
mistusperiood tasus end kuhjaga
ära - rahulolevad ja õnnelikud
osalejad innustavad organisee
rima uusi üritusi. Suur tänu kõi
kidele, kes aitasid Paldiski II
rattamaratoni Marimetsa Kapp
toimumisele kaasa!

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

MAN Tallinn saavutas Lääne-Harju valla võistkond tugeva 5.
koha. Raudmeeste meeskonda kuulusid Eiko Toom (ujuja), Karlis
Puusepp (rattur) ja Egon Mõek (jooksja). Rada läbiti ajaga 9 h 40
min, mis on meeste senisest kolmest võistlusest parim tulemus.
Suurürituse heasse käekäiku on panustanud kolmandat aastat
järjest meie valla tublid vabatahtlikud, kellele on osalemine pak
kunud meeldejäävaid elamusi, rahvusvahelise suurvõistluse kor
raldamise kogemust ja uusi tutvusi.
Palju õnne ja suur tänu meie raudmeestele ning vabatahtlikele!

Foto: Erakogu

8 Lääne-Harju Vallavalitsus
koormab
hoonestusõigusega
25.09.2020 avalikul elektroo
nilisel enampakkumisel osta.ee
keskkonnas Lääne-Harju vallale
kuuluva kinnistu aadressil Sada
ma tn 36a, Paldiski linn (regist
riosa nr 10785402, katastritunnus
58001:005:0114, pindala 36042
m²; sihtotstarve sihtotstarbeta maa
30 aastaks) alghinnaga 4419 €/aas
tas (tagatisraha 442 €).
Hoonestaja (hoonestusõiguse
omaja) on kohustatud hoonestama
hoonestusõigusega
koormatava
kinnistu päikeseelektrijaama ja
sellega seotud ehitistega ning ta
suma enampakkumisel kujunenud
hoonestusõiguse tasu. Hoonestus
õiguse tasu indekseeritakse iga 5
aasta tagant tarbijahinnaindeksi
alusel.
Enampakkumine
toimub
elektroonilises müügikeskkonnas
www.osta.ee
Täpsemate hoonestusõiguse
ning enampakkumise tingimuste
ga ning muu vajaliku infoga saab
tutvuda valla veebilehel www.laa
neharju.ee

Pildil vasakult: Eiko Toom (ujuja), Karlis Puusepp (rattur)
ja Egon Mõek (jooksja).
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Erakuulutused
Fekaalivedu, kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430
Auto ost. Ostan kasutuseta
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; 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
Vajatakse 3 m küttepuude
(läbimõõt 10-20 cm) 40 cm
pikkusteks halgudeks saagijat.
Lõhkuda pole vaja, tööstusvool
olemas. Asukoht Maeru. Tel
55993699
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 puitbriketti, pelletit,
pakitud kivisütt ja kütteklotse
võrkkotis. Transport Keila
lähiümbruses tasuta.
Tel 53593615, keilabrikett.ee
Müüa sõelutud muld, sõelmed,
liiv, killustik, purubetoon ja muid
puistematerjale. Kohalevedu
1-30t. Telefon 5046446
Ostan Riga võrri, Delta, Mini ja
nende varuosi. Tel 5219252,
andrusat@gmail.com
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
Otsin lapsele inglise keele õpetajat
Keilas või Keila lähedal.
Kontakt 53403391

Meil südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...
Mälestame kallist sõbrannat

Anna-Liisa Pill

24.VII 1995 - 29.VIII 2020
Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
Aini-Riin, Eigo, Ivar,
Kerdi, Kristi ja Maret

Kallis
Maris Ehrbach!
Avaldame Sulle
kaastunnet

õe

surma puhul.
Klooga lauluklubi
“Kibuvits”

Pakume tööd koristajamajahoidjale tootmishoones.
Sobib hästi ka meesterahvale.
Töö aeg kokkuleppel.
Asume Keila linnast 3km
kaugusel Kumna külas.
Helista ja küsi lisa +372 5281437

Teostan ehitustöid (üldehitus).
Katuste remont: kivi, plekk ja
lamekatused. Korstnapitside
parandus. Tel 51998917

Ökokompostmuld, sõelutud
põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja
lehma), freesasfalt, graniitkillustik,
liiv, killustik. Tel 501 5992
väikeveod.ee

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

Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220

Ootame liituma
meie kollektiividega:

Järgmine Lääne-Harju
valla leht ilmub
20. oktoobril.

PALDISKI
MÄLUMÄNG

Padise segakoor
Proovid kolmapäeviti kell 18:45
Padise rahvamajas.
Lisainfo: dirigent Marge Matson,
tel 53421980
Padise naisrahvatantsurühm
ja loodav segarühm
Proovid neljapäeviti kell 18:00
Padise rahvamajas
Lisainfo: rühmavanem 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 puhkpilliorkester ja löök
pillide-puhkpillide individuaalõpe
Proovid individuaalõpel esmaspäeviti alates kell 17:00 ja puhkpilliorkestril esmaspäeviti kell 19:30
Padise rahvamajas
Lisainfo: dirigent Triin ViljusSchippers, tel 55642818

alustab uut hooaega oktoobris!
Mängud toimuvad oktoobrist
aprillini iga kuu kolmandal
kolmapäeval Paldiski
Ühisgümnaasiumi saalis.
Esimene mäng 21.10 kell 19.00.
Neljaliikmelised võistkonnad
registreerida hiljemalt 18.10.

Lääne-Harju Huvikeskus
pakub osalise koormusega
(0,5 ametikohta) tööd

noorsootöötajale
Vasalemmas

E-mail:
pakriparun300@gmail.com

Noosootöötaja töö sisuks
on noorte tegevuste
koordineerimine
Lääne-Harju vallas.
Kandideerimiseks saata
CV aadressile
viktoria.visbek@
hk.laaneharju.ee hiljemalt
30.09.2020.

Ootame oma
meeskonnaga liituma:
VÄLISTRASSIDE EHITUSTÖÖLISI
Eeldame:
– töökogemust,
– kohusetundlikkust,
– pingetaluvust,
– meeskonnatöö oskust,
– B-kat. juhiluba
Pakume:
– väljaõpet ja toetust
tööde teostamisel,
– tulemustele vastavat
töötasu

Info Viktoria Visbek,
tel. +372 674 1319.

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

Kandideerimiseks palun saada
oma CV: vensen@vensen.ee
Lisainfo tel. 516 7337, Mihkel

Klooga maja Muusikatuba
Lauluklubi Kibuvits ja naisansambli
proovid kaks korda kuus pühapäeviti.. Klaveriõpe kokkuleppel.
Lisainfo: Muusikatoa juhendaja
Elviira Maasalu, tel 56152424

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

ALUSTAME UUTE INGLISE KEELE
KURSUSTEGA KEILAS JA VEEBIS
- KURSUSED ALGAJATEST
KUNI B2 TASEMENI
OOTAME KA ALGTASEMEL
HISPAANIA KEELE HUVILISI

umine:
Lisainfo ja registreer
WWW.KEELEKOOLITUS.EE
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