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Tunnustati tublimaid
Harjumaal

Tugikeskuse esimene
TÖÖaasta

Arengud üle valla
piiride

8 Milline oli Harjumaa Aasta 2020

8 Kuidas on käivitunud Ämaris aasta

8 Kuidas arengud Keila linna piirialade

tegu ja kes meie valla tegijatest said
veel tunnustuse osalisteks loe lk 3

tagasi valminud Lääne-Harju valla tugikeskus loe lähemalt lk 6

 laneerimises mõjutavad ka Lääne-Harju valla elu
p
ja miks on vaja ühiselt seljad kokku panna, loe lk 7

„Noortesse tuleb uskuda, kes siis
veel kui mitte lapsed ja lapselapsed viivad elu edasi,“ ütleb
Kallaste turismitalu perenaine
Ülle Kuningas.

Lääne-Harju valla
esimesed tunnustus
märgid ootavad
väärilisi kandjaid

8 Lääne-Harju vallas on palju tub-

lisid kodanikke, kodanikuühendusi
ja ettevõtjaid, kelle aktiivne hoiak
ja tegutsemine on andnud suure
panuse elu edendamisse vallas. Et
omavalitsus saaks tublimatest tublimaid vääriliselt tänada ja tunnustada, läbis novembris vallavolikogus
esimese lugemise määrus “LääneHarju valla tunnustamise kord”.
Detsembris vastu võetava korra
järgi on kõigil soovijatel võimalus
üles seada valla tunnustuste saajate
kandidaate. Ettepanekute esitamise
tähtaeg on määruse järgi 1. detsember, kuid seekord saab kandidaate
esitada kuni 1. jaanuarini 2021. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi
nime, teenete kirjeldust koos põhjendusega, miks isik väärib antud
tunnustust. Ettepanekus tuleb ära
märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed.
Lääne-Harju valla
tunnustuse liigid
– Valla aukodaniku nimetus on
Lääne-Harju valla kõrgeim tunnustus, mis omistatakse isikule,
kel on tööalaselt või isiklikult
erakordselt silmapaistvad teened
valla arendamisel ning paikkonna maine ja tuntuse tõstmisel.
– Valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule vallale osutatud
eriliste teenete, pikaajalise töö,
märkimisväärse panuse või väljapaistva loomingu eest, mis on
andnud olulise püsiva panuse
kultuuri, majanduse või muu
valdkonna arendamisse.
– Valla teeneteplaat antakse juriidilisele isikule, kes on oma tegevusega andnud märkimisväärse
panuse vallaelu arendamisse.
– Tiitliga „Aasta tegu“ avaldatakse tunnustust aasta jooksul valla
ja valla elanike jaoks erakordselt
suure tähtsusega ettevõtmisele.
– Tiitliga „Aasta tegija“ avaldatakse tunnustust aasta jooksul
aktiivse tegevuse ja panusega vallaelu edendamisel silma
paistnud isikule, asutusele või
organisatsioonile.
– Valla teenistusmärgiga tunnustatakse omavalitsuse teenistuses
või omavalitsuse heaks pikaajaliselt ja tulemuslikult töötanud
või eriliste teenetega silma paistnud isikut.
Täpsemalt saab tunnustustega
ning nende andmise korraga tutvuda valla kodulehel. Ettepanekud
tunnustuste andmiseks on oodatud kirjalikult e-posti aadressile
info@laane
harju.ee või tavakirjaga Rae 38, Paldiski 76806.
Üld
juhul antakse Lääne-Harju
valla tunnustused üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul sündmusel.
Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari
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juhtkiri

Keeruka aasta kiuste
hooga uude aastasse!
Jaanus Saat
vallavanem

8 2020. aasta on kohe lõppemas ja tehakse kokkuvõtteid ning sea-

takse uusi eesmärke. Aasta on olnud covid-viiruse tõttu keeruline
ilmselt kõikidele. Ühe hetkega pidime korraldama oma elu ümber
ja hakkama elama teistmoodi. Teadmatus tuleviku ees aga tekitab
muret nii tööl kui ka kodudes. Samas tuleb tõdeda, et see viirus on
tulnud, et jääda ja peame õppima sellega elama. Igasuguste muutuste sisseviimine ja nendega harjumine võtab aega.
Vallavalitsuse jaoks on olnud see aasta väga töine. Mitmed
suured investeeringud on vallas täide viidud või kohe teostumas.
Lisaks on oluliselt panustatud ja tehtud väiksemaid investeeringuid meie kõikide ühisesse elukeskkonda, et see oleks ilusam,
puhtam ja atraktiivsem.
2019. aastal alustatud rohevalla tegevustega jätkasime ka sellel
aastal. On heameel, et meie elanikud on rohelise mõtteviisiga aina
enam kaasa läinud ja oma elu korraldatakse ümber nii, et jalajälg
keskkonnale oleks väiksem.
Positiivne näide on siinkohal
kindlasti Klooga kogu
kond,
kes on rajanud toidusalu, taasMeie elanikud
kasutusstuudio, prügimajasid
jne. Rohelist mõtteviisi saavadon rohelise
ki edasi kanda eelkõige meie
omad inimesed ja kogukonnad,
mõtteviisiga
tänu kellele liigume jõudsalt
edasi puhtama ja parema keskaina enam kaasa
konna suunas.
Juba sügisel alustas vallaläinud ja oma
valitsus järgmise aasta eelarve
planeerimisega ning kinnitamielu korraldatakse
sele jõuab see detsembri lõpus.
Järgmise aasta suuremad invesümber nii, et
teeringud on Keila-Joa lasteaia
jalajälg keskkonnale ehitus, kooli- ja jalgpallistaadioni ehitamine Vasalemma,
oleks väiksem.
Kloogaranna ranna-ala arendamine, vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine
Padise piirkonnas, veetrasside rajamine Paldiski suvilapiirkonda
ning kergliiklusteede rajamine Rummu ja Padise vahele ning Pakri poolsaare tippu.
Korteriühistutel avaneb järgmisest aastast võimalus taotleda
toetust kortermaja ümbruse korrastamiseks. See on toetus, mida
on kaua oodatud ning loodame sellega motiveerida meie kortermaju üha enam panustama oma territooriumi korrashoidu.
Milliseks uus aasta tegelikult kujuneb, selgub juba varsti. Kui
viiruse levik ei peatu, mõjutab see oluliselt meie majanduskeskkonda ja seeläbi ka valla eelarvet. Omavalitsuse jaoks on oluline
tuluallikas just tulumaksu laekumine, mida arvestatakse elanike
sissekirjutuse järgi seisuga 31.12.2020. Seega on väga oluline, et
iga meie vallas elav inimene oleks siia ka sisse kirjutatud. Tänu
vallaelanikele, kes omavad meie vallas sissekirjutust, oleme saanud väga palju korda saata, sest just teie makstavatest maksudest
investeeringuid tehakse. Aitäh teile!
Soovin kõigile ilusat jõuluaega. Hoolime ja märkame üksteist
eriti sellel keerulisel ajal. Kingime seekord jõuludeks üksteisele
aega. Veedame jõulud oma lähedastega ning toetame ja abistame
neid, kes on saanud viiruse tõttu kannatada.
Ilusaid saabuvaid jõule ja edukat uut aastat!
Foto: Argo Viikvald
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Volikogu arutas eelseisvate
aastate rahanumbreid
8 Lääne-Harju Vallavolikogu I

koosseisu 38. istung toimus teisipäeval, 24. novembril Padise
rahvamaja suures saalis.

Teisel lugemisel kinnitati valla
2020. aasta II lisaeelarve
Valla II lisaeelarve koostamine
oli tingitud toimunud muudatustest kuluridade vahel ning sellest,
et planeeritud tulumaksulaekumine on olnud oodatust parem.
Allasutuste majanduskulude
muudatused viidi sisse vastavalt
kaheksa kuu tegelikele kuludele.
Koolide ja lasteaedade majanduskuludes tehti muudatusi vastavalt õpilaste arvu muutustele.
Lääne-Harju Kultuurikeskus saab majanduskulude reale
juurde 18 000 eurot, mille eest
rajatakse Klooga maja juurde
prügimaja ning paigaldatakse
valvekaamerad. Ämaris asuva
Lääne-Harju Tugikeskuse reale
lisatakse 40 000 eurot, et lõplikult valmis ehitada teise korruse köök ja asfalteerida keskuse
ümbrus.
2020. a eelarvesse lisati toetuste abil teostatavad investeeringud, näiteks majandusministri
käskkirja alusel Leetse tee remondiks eraldatud 60 411 eurot,
Paldiski rulapargi Leader-meetme toetus 51 120 eurot, Kredexi lammutustoetus 32 000 eurot
jt. Aasta lõpuks on selgunud, et
mitmed planeeritud investeeringud lükkuvad järgmisesse
aastasse, nende hulgas mitmed
kergliiklusteed ning HEV-klasside väljaehitamine.

Kauneid rahulikke jõule ja
rõõmsat uut aastat!

Eelarvestrateegia aastateks
2021–2024 on ettevaatlik
Valla eelarvestrateegia aastateks
2021–2024 üldist tegevuskulude
kasvu ette ei näe. Valla põhitegevuse kulude maht on eelolevatel
aastatel 19,6 miljonit eurot. Kui
majandus taastub ja tulude laekumine ületab eelarves kavandatut, siis korrigeeritakse eelarvet
lisaeelarvete ja eelarvestrateegia
täiendustega.
Lääne-Harju valla põhitegevuse tulude maht oli 2019. aastal
19,6 miljonit eurot. 2020. a on
põhitegevuse tulud eeldatavalt
20,7 miljonit eurot. Tulude 5,6
protsendilise kasvu taga on täiendav (0,9 milj eurot) riigipoolne
toetus teede investeeringuteks ja
tulubaasi stabiliseerimiseks. Eelarvestrateegias on järgmise aasta
tulumaksu kasvuks planeeritud
0% ning aastatel 2022–2023 3%
aastas.
Valla eelarvepoliitiline eesmärk on hoida põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu, mis võimaldab vallal
lisaks laenude teenindamisele
panustada vahendeid investeerimistegevuseks.

Lääne-Harju vallavalitsus ja vallavolikogu

Lääne-Harju valla
2021. aasta eelarve
Esimese lugemise läbis LääneHarju valla 2021. aasta eelarve,
kus põhitegevuse tuludeks on
planeeritud 20 miljonit eurot,
millest maksutulu moodustab
63,1%, kaupade ja teenuste
müük 4,6% ja saadavad toetused
31,8%. Valla olulisim tuluallikas
ehk üksikisiku tulumaksu laekumine 2021. a ei kasva. Maamaksust laekuv tulu on eelneva
aastaga samal tasemel.
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Majanduskulud ja palgakulud planeeritakse järgmisel aastal 2020. aasta tasemel. Mitmed
sellel aastal ära jäänud spordi- ja
kultuuriüritused liiguvad eelarve
ridadel järgmisse aastasse.
Suuremad
investeeringud
2021. aastal on Keila-Joa laste
aia ehitus, Padise–Rummu ja
Pakri kergliiklusteede ehitus
ning teehoiukava elluviimine.
Kergliiklusteede rajamise kulud
ja Ämari päikeseelektrijaama
(Lääne-Harju Valla Tugikeskuse hoone katusel) kulud on
planeeritud katta riigi investeerimistoetuse vahenditest. Lisaks
jätkub AS-i Lahevesi aktsiakapitali suurendamine Laulasmaa–
Türisalu ÜVK projekti oma
finantseeringu
rahastamiseks
(814 000 eurot).
Täiendavalt võetakse 3,9
miljonit eurot laenu, mis eeskätt kulub Laulasmaa piirkonna
ÜVK ja Keila-Joa lasteaia ehituse finantseerimiseks.
Audiitori määramine
Vallavolikogu otsustas määrata
Lääne-Harju valla 2020–2023
majandusaasta aruande audiitoriks kolme hankes pakkumuse
esitanud ettevõtte seast Audest
Audiitorteenuste osaühingu (registrikood 10177426).

Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord sai heakskiidu
Vallavolikogu täiendas ja täpsustas kehtivas määruses sotsiaaltoetuste määramise ja
sotsiaalteenuste osutamise põhi
mõtteid.
Korrale on lisatud uued toetuse liigid: hooldusperetoetus
(varasem hooldusperes oleva
lapse toetus) ning üldhooldusteenuse tagamise toetus. Sünnitoetuse taotleja kohta lisati
täpsustus, et taotleja saab olla
lapsevanem, kes on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju
valla elanik. Samuti makstakse
koolitoetust juhul, kui üks vanematest ja laps on koolimineku aasta 15. augusti seisuga ja
toetuse väljamaksmise hetkel
rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik.
Kolmandate riikide kodanikud
saavad osta Rummul aiamaad
Lääne-Harju valla omandis
oleva kinnistu (registriosa nr
2815350) katastriüksuste kasutajad Rummu alevikus on kasutanud kinnistut aiamaana ligi
30 aastat. Aiamaadega kinnistu
on jagatud 88 maatulundusmaa
ja 4 transpordimaa katastriüksuseks. Lääne-Harju Vallavolikogu
on 31.08.2020 otsuse nr 66 ja
29.09.2020 otsuse nr 70 alusel
võõrandanud 58 aiamaad.
Kuna mitmed maatükkide
ostjad on kolmandate riikide
kodanikud, siis selleks on vaja
volikogult eraldi kinnitust. Volikogu nõustus kolmandate riikide
kodanikele maa müümisega ja
otsustas võõrandada lisaks veel
kuuele aiapidajale maatüki.
Korter Rummus müüakse
enampakkumisel
Volikogu otsusega läheb avalikul enampakkumisel alghinnaga 4800 eurot müüki valla
omandis olev korter Rummu
alevikus Sireli tn 1-23. 3-toaline

korteri
omand (registriosa number 9026602) koosneb 477/9894
mõttelisest kinnistuosast üldpinnaga 47,70 m².

Erivajadustega laste
koolitransport
Volikogu andis vallavalitsusele
loa viia läbi riigihange, millega
soovitakse leida transpordiettevõte, kes sõidutaks kooli haridusliku erivajadusega lapsi. Üle
valla elab kaheksa HEV-last,
kellele on mõistlik tagada kooli
transport erikooli.
Kehtestati detailplaneering
Paekalda ja Järvekalda
kinnistul
Planeeritav ala asub Rummu
alevikus Rummu järve lõunakaldal. Järvekalda kinnistu kohta on
sõlmitud rendileping Vasalemma
vallavalitsuse ja MTÜ-ga Rummu Järve Puhkeala, mille alusel
on ühingul kohustus ehitada välja Rummu järve kaldale üldkasutatavad rajatised.
Kavandatud rajatiste ehitamiseks loodust, reljeefi ja kaldakaitse eesmärke arvesse võttes
on vaja vähendada ehituskeeluvööndit. Keskkonnaamet on
nõustunud ehituskeeluvööndite
vähendamisega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisel piiritletud aladele.
Maatulundusmaa juhtostarve
muudetakse detailplaneeringuga pargi- ja üldkasutatavaks rohealaks.
Vald asub toetama korter
elamute ümbruse korrastamist
Esimese lugemise läbis määrus,
mille abil saavad korteriühistud
tulevikus taotleda toetust kortermajade õuealal haljas- või

puhkeala, kuuride, prügimajade,
parklate, mänguväljakute rajamiseks või haljasalal puude-põõsaste istutamiseks.
Algselt on planeeritud toetus
summad vahemikus 2000–4000
eurot tingimusel, et taotleda saab
kuni 50% kavandatava tegevuse
kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast.
Harku ja Lääne-Harju valla
vahelist halduspiiri ei muudeta
Harku Vallavalitsus tegi LääneHarju vallale ettepaneku muuta
valdade vahelist halduspiiri Läänemere ja Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna tee vahelisel
alal ning osaliselt Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna tee ning
Türisalu küla vahelisel alal.
Harku valla poolses ettepanekus on välja toodud kahe
kohaliku omavalitsuse territooriumi vahele lihtsa ja selge piiri
loomine. Lääne-Harju vallavolikogu oli seisukohal, et antud lõigus kulgeb piir selgelt ja loogiliselt mööda Türisalu küla tihedalt
hoonestatud ala serva. Samuti ei
nõustunud volikogu Harku valla
arvamusega, et Lääne-Harju valla arengupotentsiaali seisukohalt
ei oma valla keskusest Paldiskist
kaugel asuv ääreala olulist tähtsust. Volikogu on seisukohal, et
Keila-Joa ja kõnealune ala koos
Laulasmaa ja Meremõisa küladega on Lääne-Harju vallas väga
perspektiivne piirkond.
Vallavolikogu otsustas, et
haldusterritooriumi piiride ja
terviklikkuse muutmine on
erandlik ning selleks peab olema
selgelt mõistetav vajadus ning
lükkas Harku vallavolikogu esitatud ettepaneku tagasi.

Uued ruumid Haapsalu mnt. 31a-3 asuvad maja sisehoovis.

Keila piirkonna uus teeninduspunkt
on vastuvõtuks valmis
Vallavalitsuse Keila teeninduspunkti uus aadress on Haapsalu
mnt. 31a-3 (sissepääs maja hoovist).
Sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistide vastuvõtt:
T 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
Vallavalitsuse liige Peeter Schneider võtab Keila piirkonna
küsimustega seoses kodanikke vastu eelregistreerimisega
teisipäeviti kl 15.00-18.00 ja neljapäeviti kl 9.00-12.00.
Tel 509 0334; e-post peeter.schneider@laaneharju.ee
NB! Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu on ettevaatusabinõuna kodanike vastuvõtt ajutiselt peatatud kuni 31. detsembrini.
Ametnikega saab ühendust e-posti ja telefoni teel.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta
valla üldnumbril 679 0600.

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

8 Paldiskis tegutseva klubi Bal-

Foto: Marju Piirimägi

tiiski Port liikmed annetasid 22.
novembril Paldiski Radoneži
Vaga Sergi kirikule 30 isevalmistatud jõulumänguasja.
Iga osaleja, kes loovutas
käsitööd tehes väikese osa oma
südamesoojusest, loodab, et nendest kingitustest saab uue-aasta
kuuse kaunistuse, mis toob rõõmu nii kogudusele kui ka vallarahvale.
Seitse aastat tagasi alustas
Paldiski linnas oma tegevust teater Baltiiski Port. Teater on esinenud erinevatel Paldiski mitte
tulundusühingute
sündmustel
ning korraldanud uue aasta pidusid lastele ja linnarahvale. Teatri
liikmed on pakkunud nii suurtele
kui ka väikestele erinevaid loomingulisi koolitusi: valmistatud
on pühadekaarte, mänguasju ja
kingitusi.
Tänaseks on teater Baltiiski
Port tegevust ümber kujunda-

Harjumaa tervisetegijaks 2020 kuulutati Lääne-Harju valla
avaliku ruumi spetsialist Madis Vaikmaa.

Harjumaa Aasta tegijate
konkursil tuli valda
mitu tunnustust

8 Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) ja Harjumaa Tervise-

nõukogu kuulutasid Harjumaa tervisetegijaks 2020 Lääne-Harju
valla avaliku ruumi spetsialisti Madis Vaikmaa. Aktiivne tervise
edenduse ja tervisespordi entusiast Madis Vaikmaa on loonud
hulgaliselt tervisespordi harrastamise tingimusi, olles ühelt poolt
nii eestvedajaks, parimate lahenduste otsijaks kui ka sageli käe
külgepanijaks rajatiste valmimisel. Madis on hakkaja kaasaja,
kes on tervisespordi juurde toonud palju uusi harrastajaid ja loonud soodsa pinnase kohalike elanike terviseteadlikkuse tõusuks.
Harjumaa Aasta teoks 2020 valiti Padise kloostri varemete
konserveerimine ja külastuskeskuse taasavamine. Maikuus avatud ja värskenduskuuri läbinud Padise klooster oli sel aastal oluliseks turismimagnetiks tuhandetele külastajatele Eestist ja ka
kaugemalt. Südamega restaureeritud varemed on võitnud juba
ka Muinsuskaitseameti auhinna.

mas klubiliseks liikumiseks ning
teatritegevust praegu ei toimu.
Klubi korraldab koolitusi meistriklasside põhimõttel osalejatele
vanuses 10-82 eluaastat. Osalejate hulgas on ka pensionäre ja
puudega inimesi.
Liikmeid ühendab soov
omavahel suhelda ning tegeleda
loominguga. Kõiki innustab ja
abistab klubi juht Tamara Barteneva.
Paldiski raamatukogus on
klubi korraldanud kuus näitust.
Klubi liikmetel on alati hea
meel, kui valla elanikud ja külalised leiavad võimaluse seda külastada. Kõik on teretulnud klubi
tööga tutvuma.
Aitäh Jaanus Saatile, Katrin
Glaasele, E. Martsepile ja Viktoria Visbekile meie klubi arengu
toetamise eest!
Foto: Erakogu

klubi Baltiiski Port

Klubi Baltiiski Port
liikmed kirikule jõulukinke
üle andmas.

Õpime lugusid jutustama veebis

Inga Eelmäe
projektijuht, Laulasmaa Kool

8 Laulasmaa Kool ühines sellel

sügisel Euroopa Komisjoni rahastatud uue Erasmus+ projektiga „Digitaalne loojutustus“. Projekt on 2-aastane koostöö kuue
partnerkooli vahel Euroopa eri
piirkondadest, eesmärgiga arendada õpilaste lugude jutustamise
oskust ning kaasata ainetundidesse uuenduslikke multimeedia
vahendeid.
Projekti käigus hakkavad
partnerkoolide (lisaks Eestile
Portugalist, Itaaliast, Hispaaniast, Türgist ja Poolast) õpilased ja õpetajad arendama digitaalset kirjaoskust ja uurima
koos erinevaid veebilahendusi ja
tarkvarasid, mille abil jutustada
lugusid ja rikastada selle kaudu
ainetunde.
Projekti
peakoordinaatori
Elsa Fernandesi sõnul soovis ta
väga projekti kaasata kooli Eestist. “Eesti on tuntud kui edasi-

“

Kaasaegses
õpikeskkonnas on
väga oluline koht
ka koolide vahelisel
koostööl. Oma
kogemusi saavad
jagada nii õpilased
kui ka õpetajad.

jõudnud riik tehnoloogia kasutamise poolest pedagoogilistes
lähenemistes ja seetõttu soovisime väga, et esimene õppekohtumine toimuks just Eesti koolis“,
nentis Portugalist pärit õpetaja

Elsa Fernandes. „Meil on suured
ootused sellele koostööle, sest
usume, et meil on Eesti koolilt
palju õppida, mitte ainult seda,
mis puudutab veebivahendeid
loojutustuses, aga kogu õppimise ja õpetamise protsessi korraldust läbi tehnoloogia palju terviklikumal viisil“.
Hetkel on esimene õppekohtumine, mis oleks pidanud
toimuma õpetajatele Laulasmaa
Koolis novembrikuus, lükatud
COVID-19 laialdase leviku tõttu edasi vähemalt 2021. aasta
kevadeni. Sellega koos ka neli
õppekohtumist, mis peaksid
aset leidma Hispaanias, Itaalias,
Türgis ja Poolas ning kaasama
kooliõpilasi vanuses 10–15. Õpi
lastele mõeldud õppekohtumised
algavad tõenäoliselt 2021./2022.
õppeaasta sügisel.
Laulasmaa Kooli informaatikaõpetaja Inga Mehide arvates
aitab projekt arendada õpilastes
loovust, tehnilist mõtlemist ja
koostööoskusi. “Projekt annab

võimaluse õpitut praktikas rakendada, tuua tundidesse rohkem avastamisrõõmu ning muuta tunnid põnevaks”, leiab Inga
Mehide. “Kaasaegses õpikeskkonnas on väga oluline koht ka
koolide vahelisel koostööl. Oma
kogemusi saavad jagada nii õpilased kui ka õpetajad. Just rahvusvahelise koostöö võimalus
teeb selle projekti eriti põnevaks.
Liitusin projektiga, et kõigest
sellest osa saada ja oma nõu ja
jõuga kaasa aidata.”
Kuni reisimise taas turvaliseks muutumiseni viiakse tegevusi läbi veebi vahendusel. 9.
detsembril toimus projektipartnerite veebiseminar, kus Eesti
esindaja tutvustas Animoto fotoslaidide loomise programmi
ning digipostkaartide valmistamist võimaldavat Canva programmi. Esimeseks ülesandeks
ongi projektis osalejatel luua
Canva abil uusaasta tervitusega
postkaart ja saata head soovid
laiali partnerkoolidele.

Elena Maljutina
Peetri Toll ja Paldiski
koduloomuuseum

8 Novembris sai tavern Peetri

Toll mitu head uudist! Juba eelmisel aastal tõmbas meie hoovis
linnaelanike tähelepanu punane
retrostiilis auto, mis sai lõpuks
endale
registreerimisnumbri.
Seega alustab juba järgmisest
hooajast nn. Pakri Express turistide vedu Pakri poolsaarele.
Plaanis on korraldada regulaarseid reise umbes kaks korda
päevas kindlatel kellaaegadel
või ettetellimisega muudel aegadel. Peoürituste jaoks saab autot
koos autojuhiga ka rentida. Antud koostööprojekt on suunatud
turismiarendusele piirkonnas ja
kõik pileti ostjad saavad soodsamalt külastada Amandus Adam-

soni Ateljeemuuseumi, Pakri
tuletorni, kohvikut Pakri Parun
ning Paldiski koduloomuuseumi
tavernis Peetri Toll. Sõiduki soetamist toetasid Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfond (Leader programm), Lääne-Harju
vald ja MTÜ Paldiski Toetusgrupp.

“

Juba järgmisest
hooajast nn. Pakri
Express turistide
vedu Pakri
poolsaarele.

Teine hea uudis puudutab
Paldiski koduloomuuseumi, mis
tegutseb tavernis Peetri Toll.
Muuseum soetas unikaalse Paldiski ja Pakri saarte fotode ja
postkaartide kogu. Kõik materjalid on tänaseks korraliku resolutsiooniga skaneeritud. Tulevikus
on plaanis kasutada neid raamatu väljaandmisel. Antud projekti toetasid Lääne-Harju vald ja
MTÜ Paldiski Toetusgrupp.
Viimase uudisena on rõõm
teatada, et taverni meeskonnaga
liitus hiljuti uus peakokk, kes
valmistab järgmiseks hooajaks
ainulaadset menüüd, mis toob
esile ka Peetri-aegsed road ja
maitsed. Mõnedega nendest
saab tutvuda juba detsembris,
tellides jõulupeoks 5-käigulise
õhtusöögi.
Ilusaid saabuvaid pühi!

Foto: Elena Maljutina

Ägedad uudised
tavernist Peetri Toll

Uhke retrostiilis ekspressauto turistidele on hooajaks valmis.
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Elna Siimberg
Eestirootslane Keibu külast

8 Rootsikeelse kogukonna init-

siatiivil ehitatud kooli avamisest
Alliklepas möödus sellel aastal
85 aastat. 1960. aastal on Alliklepa rootsikeelse kooli rajamise
lugu kirjeldanud endine Vihterpalu ja Alliklepa kooli õpetaja
Martha Gottkampf järgnevalt.
19. sajandi teisel poolel elasid Vihterpalu rootslased halvemini kui hõimlased Riguldis,
Vormsil ja mujal Eestis, sest neil
puudus rootsi keelne kool.
Kirikuõpetajad Risti rootsieesti segakeelses koguduses olid
tavaliselt saksa rahvusest, kes ei
soovinud hoida rootsi keele õpetamise ja rootsi jumalateenistuse
pidamise traditsiooni. Nii toimusid teenistused Risti kirikus
ainult eesti keeles. Kool järgis
kiriku eeskuju ja muutus tasapisi
samuti eestikeelseks.
Aastal 1919, kui Vihterpalu
kool asus Änglema külas Puunal, võeti sinna tööle rootsi keelt
oskav õpetaja.
1921. aastal kolis valla eestikeelne rahvakool Vihterpalu
mõisa, kus aasta hiljem avati
rootsi paralleelklass. Kooli rootsikeelne osa töötas vahepeal
taludes. Lõpuks, peale mitut

kümnendit kõlas rootsi keel jälle
Vihterpalu kooli klassiruumis!
See ruum oli, aga pime ja niiske
ning inventar igivana. Kooliõuel
kaklesid poisid – „mutid“ eesti
koolist ja „silgud“ rootsi klassist
– ühtepuhku. Vihterpalu rootslased hakkasid unistama oma koolimajast.
Endine Vihterpalu Puuna
koolimaja, mis pärast kooli mõisa kolimist oli kasutusel vaestemajana, vajas hädasti remonti.
Kuludest pääsemiseks otsustas
vallavalitsus maja ära müüa.
Rootsi Hariduse Sõprade
kohalik osakond Vihterpalus
otsustas 1933. aastal vana koolimaja 200 eesti krooni eest ära
osta. Palgid, kivid ja tellised
veeti hobuste ja regedega 6 kilomeetri kaugusele kooli krundile Allikleppa, mille oli annetanud kohalik talupoeg Johan
Benström.
Seejärel hakati ehituseks
raha koguma. Korraldati pidusid
loteriiga, teeõhtuid ning kokku
õnnestus saada 65 eesti krooni.
Ülejäänud puuduolev raha saadi
kirikuannetustena ja Rootsi sõpradelt. Talumehed kinkisid oma
metsadest palke ja olid abiks vabatahtlikena.
Keset talve, veebruaris 1935,
kolis „rootsi klass“ mõisast uude

Foto: erakogu

Alliklepa
rootsi kool 85

Näitemängus “Vihterpalu pulm” osalejad Alliklepa kooli taustal 1935. aastal.

koolimajja Alliklepas. Kooli
ruumid olid avarad ja valged
ning lõhnasid vaigu järele.
16. juunil samal aastal pühitses kirikuõpetaja Sven Danell
koolimaja. Rahvas tuli lähedalt
ja kaugelt – Pakritelt eesotsas
puhkpilliorkestriga, Riguldist,
Noarootsist, Vormsilt, Haap-

salust ja Tallinnast. Pärast pidulikku pühitsemist esitati näitemängu „Vihterpalu pulm“.
Kõik tegelased olid vihterpalurootslased, kes istusid pika
laua taga pinkidel. Laual seisid
ehtsad Vihterpalu õllekannud
värskelt pruulitud vahutava õllega. „Pulmarahvast“ kostitati

traditsioonilise eestirootslaste
klimbisupiga.
Täiesti valmis sai koolimaja alles 1937. aastal. Seal peeti jumalateenistusi, leerikooli,
kohtumisi, kursuseid, pidusid,
lugemisõhtuid, teeõhtuid. Külarahvas oli saanud endale koolimaja ja kogukonnamaja.

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum sai 10-aastaseks
8 Kümme aastat tagasi, 12.

novembril Amandus Adamsoni
165. sünniaastapäeval avas Paldiskis uksed Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum.

Kuulus skulptor Paldiski
lähedalt
19. sajandi lõpust pärit ja skulptori enda nägemuse järgi valminud suveateljee restaureerimisega sai tükike ajaloolist Paldiskit
viimasel hetkel päästetud ja maja
ise Harjumaa Muuseumi filiaali
näol uue hingamise. Paldiski lähedal Uuga-Rätsepa talus
1855. aastal sündinud Amandus
Adamson oli eeskätt virtuooslik
puunikerdaja, kelle meisterlikkus pälvis juba 19. sajandi lõpul
rahvusvahelist tähelepanu. Lisaks pirnipuule töötas Adamson
ka pronksi ja Carrara marmoriga. Aastail 1899–1907 töötas ta

“

Eestis seostub
Adamsoni nimi
eelkõige 1902. aastal
Tallinnas avatud
Russalka monu
mendiga, samuti
arvukate Vabadus
sõja monumentidega.
4

Peterburi Keiserliku Portselanitehase jaoks, luues mudeleid
biskviitskulptuuridele.
Adamson oli suurepärane
meister dekoratiivskulptuuris,
kuid laiem rahvusvaheline tuntus saabus 20. sajandi alguses
monumentaalskulptuuride loojana. Peterburis kaunistavad
Adamsoni loodud skulptuurid
näiteks Nevski prospektil kunagist Singeri kompanii peahoonet
(praegune Raamatumaja), samuti on tema kujundatud Troitski
silla laternapostid. Eesti kontekstis seostub Adamsoni nimi
eelkõige 1902. aastal Tallinnas
avatud Russalka monumendiga,
samuti teatakse teda arvukate
Vabadussõja monumentide loojana. Adamsoni looming pälvis
tunnustust juba oma kaasajal
ning tema kõrvale on tolle ajastu
kunstiajaloost keeruline võrdset
leida.
Muuseum külastajatele ja
kogukonnale
Kümne aasta jooksul on muuseum toonud vaikselt kulgeva
Paldiski argipäeva hulganisti
värvikaid kunsti- ja kultuurisündmusi. Lapsed ja täiskasvanud on saanud muuseumitundides mässata saviga, olla nii
esineja, osaleja kui ka pealtvaataja rollis mitmesuguste kontserdite, etenduste ja kõikvõimalike muude ettevõtmise juures.
Tegevuste ampluaa on ulatunud
lumeskulptuuride loomisest kogukonnaaia avamiseni. Nii kohalikud kui kaugemalt tulnud
kunstnikud on aastate jooksul
loominguga täitnud pea kõik
muuseumi krundil asuvad rajatised.
Adamsoni kunagise elumaja
konserveeritud trepp on olnud
tunnistajaks nii postapokalüpti-

Foto: Tarmo Rande

Merle Tank
A. A. Ateljeemuuseumi juhataja

Ateljeemuuseumi hoovi kaunistavad sel aastal taaskasutatud materjalidest valminud dekoratiivsed kuused ja vanadest akendest loodud
valgusinstallatsioon “Zinaida aken”. Hoovi saab külastada muuseumi
lahtiolekuaegadel T–P 11.00–18.00. Ootame külla!

lisele muusikale kui udupeenele
haldjatantsule. Maja imelist aurat ja aeda koos võimsa lehisega
on taevani kiitnud lugematu hulk
külastajaid ning aastate jooksul
on vahetute emotsioonide ja heade soovidega täitunud mitu külalisteraamatut. Külastajad soovivad ikka ja jälle jõudu ja jaksu
kauni kultuurimälestise hoidmi-

sel. Pärandi hoidjaid on muuseumi kümne tegevusaasta jooksul
olnud mitmeid, majahoidja rollis
on aga pühendunult toimetanud
üks ja sama inimene.
Väikelinnale omaselt on
muuseumist aastate jooksul sujuvalt kujunenud omamoodi kogukonnakeskus, kuhu tullakse
jagama nii muret kui rõõme. Või

ära andma asju, mida endal enam
vaja ei lähe. Kümme aastat on
piisavalt pikk aeg mõtisklemaks,
mis on läinud hästi ja mis suunas
võiks edasi liikuda. Muuseumil
sai eelmise aasta lõpus valmis
uus püsiekspositsioon ja peagi on
ilmumas uhiuus püsinäituse kataloog. Adamsoni elu ja loomingu ainetel pani kultuuriajakirjanik Ella Agranovskaja kunstniku
165. sünniaastapäeva puhul kokku venekeelse dokumentaalfilmi
„Amandus Adamson – eluajad“
(Амандус Адамсон. Времена
жизни), mille linastus toimus
Ateljeemuuseumi sünnipäeva tähistamisel 14. novembril. Laiema avalikkuse ette jõuab film
loodetavasti uue aasta alguses.
Nii mõnedki toredad projektid
on vaatamata nappidele majanduslikele võimalustele teostunud
tänu kohaliku kogukonna toetusele. Ühe väikese muuseumi
suurim varandus ongi inimesed,
kes on valmis panustama oma
vaba aega ja oskusi muuseumi
tegevuste hüvanguks. Samavõrd
oluline on olnud MTÜ Paldski
Toetusgrupi tugi mitmete ideede elluviimise juures. Näiteks
on tänu sellele kujunenud omamoodi traditsiooniks Talvemaa
etenduste korraldamine koostöös Paldiski Gümnaasiumi
teatriringiga ja jaanuari lõpus
toimuv tuleskulptuuride põletamine Paldiskis Muula mägedes.
Praeguse aja keerulised olud
teatri tegemist väga ei soosi, aga
muuseumi aeda valminud Talvemaad tasub ikka uudistama tulla. Kuuskede põletamise sündmusega plaanime linnarahvast
rõõmustada ka jaanuaris 2021.
Soovin omalt poolt rahulikku
jõuluootust ja loomingulistest
ideedest pakatavat uut aastat ja
muuseumile uut kümnendit!

Kooli tegutsemise aeg jäi lühikeseks. Viimane kooliaasta oli
Alliklepa koolis 1943.–44. aasta
talvel. Tänaseks ei ole koolimaja
enam alles, näha on ainult vundament. Endise rootsi kooli juurde viival teeotsal seisab RMK
matkatee tahvel, mis jutustab
meile kadunud kooli lugu.

In memoriam
Timo Juhani
Lemberg
27.05.1957–24.11.2020

Lahkunud on
Vihterpalu mõisa
taastaja ja omanik
Timo Lemberg.
Timo oli tagasihoidlik
Soome mees, kelle
elutööks oli sel
sajandivahetusel
Vihterpalu
mõisakompleksi
varemetest
ülesehitamine.
Kandes südames
kadunud vanaisa
palvet, teha midagi
eestlaste heaks, täitis
ta oma missiooni
sooja südame ja
aadlimehe hingega.
Tänu temale
on Vihterpalu
mõisakompleksis
ehedal kujul säilinud
kõik see, mida oli
võimalik taastada ja
üles ehitada.
Aitäh, et pühendasid
end osakesele
Eestimaast!

Lääne-Harju
vallavalitsus ja
vallavolikogu

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Kuningate turismitalu kloostri taga
metsas – elamusi igale maitsele
8 Oktoobri lõpus Rakveres toi-

munud Põhja-Eesti turismikonverentsil tunnustati 2020. aasta
parimaid turismivaldkonna tegijaid. Parima väikeettevõtte tiitli
pälvis Kallaste turismitalu Padiselt.
Kindlasti on paljud lehelugejad Kallaste talus saanud
osa Kalju lava kontserdimelust,
nautinud saunamõnusid, roninud
seiklusrajal või mänginud kettagolfi. Kloostri jõe ürgorgu on
mõnusa atmosfääri loonud perekond Kuningas.
Baleriin vs puidutehnoloog
Kallaste turismitalu pidajad Ülle
ja Kalmer Kuningas on võrukad,
kes pärast kooliõpinguid siia
kanti elama asusid. Ülle sõnul
oli sattumine Padisele puhas juhus ning turismiga tegelema viis
elu ise.
Ülle meenutab, et oli kolmandas klassis, kui teadustas
emale oma soovi Tallinna elama
minna. Võrus balletiringis osalenud Ülle tahtis kangesti pealinnas balletti õppida. Kuna ema
arvates ei olnud baleriini elukutse amet kogu eluks, siis täitus
unistus Tallinnast alles pärast
keskkooli lõpetamist.
Esimeseks
edasiõppimise
mõtteks oli toiduainete tehnoloogia Tallinna Tehnikaülikoolis, aga sinna oli kõrge konkurss.
„Supiinseneri minust ei saanud,
sai hoopis puidutehnoloog,“
meenutab sama kooli keemiateaduskonnas puidutehnoloogia lõpetanud Ülle. Oma kogemusele
tuginedes mõtles ta juba toona,
et tema lastel peab olema võimalus õppida seda, mida nad kõige
rohkem soovivad.
Puidutehnoloogina
jõudis Ülle töötada mõned aastad.
1990. aastatel sattus ta Ettevõtlike Noorte Koja (Junior Chamber International) tegemistesse,
mis on rahvusvaheline võrgustik
aktiivsetele inimestele. „See oli
minu jaoks märgiline ja huvitav
aeg,“ räägib Ülle, kes noortekoja
kaudu jõudis osaühingusse Eesti
Veevärk, kus ta oli üks rahvusvahelise projekti vedajatest. 1990.
aastatel töötas Ülle oma abikaasa
Kalmeri kinnisvaraettevõttes.
Kuigi unistus pealinnaelust
oli täitunud, asuti kolme lapsega perele otsima maale maja.
„Soovisime paika, kus oleks palju metsa ja veesilm – just nagu
lapsepõlves,“ räägib Ülle, selgitades, et oma juurte vastu ei saa.
Tükike Võrumaad Padisel
Ühel päeval nägid abikaasad
kuulutust, et Padise kandis
müüakse vana koolimaja. Kallastele tulles oldi hämmingus,
sest vahelduva pinnamoega koht
oli nagu tükike Lõuna-Eestit.
„Võrumaa oleks nagu ise siia
tulnud, just see mida hingele
vaja,“ on Ülle juhusele tänulik.
Lõunaeestlasena lummas koht
niivõrd, et nad ei pannud tähelegi, kui mere ääres see asub. Kui
nad naabrite õuel kalavõrke kuivamas nägid, selgus, et meri on
vaid 7 km kaugusel.
Kahjuks oli vana koolimaja täielikult lagunenud ja selle

asemel tuli ehitada uus maja.
Kloostri jõe kaldad olid võsas
ja ujuma pääses ainult naabrite
juurest. Täna pääseb jõe äärde
Kalmeri ehitatud treppi mööda.
Alguses plaaniti küll maale elama jääda, kuid seistes keset metsa, kus ei olnud ei teatreid ega
poode, arvas Ülle, et kui ta juba
lapsena oli otsustanud linnas elada, siis päriseks maale ta ei jää.

Maakodust elamustaluks
Kallaste talust sai perele suvede
veetmise koht. Kuigi ostmisest
on möödas 30 aastat, siis turismiga alustati tasapisi 17 aastat
tagasi. Ülle meenutab, et esimesena võõrustati spordilaagreid:
„Vanem tütar käis kergejõustiku
trennis ja ütles treenerile, et meil
on maal jumala hea trenni teha.
Siis nad tulid ja magasid mattide
peal, 20 last kolmes toas.“
Ülle sõnul tulid Kalmerilt
sealt järgmised ideed. Tema
initsiatiivil toimusid korvpallilaagrid ja integratsioonilaagrid
lastele vene keele õppimiseks,
hakati pakkuma talu suvepäevade läbiviimiseks.
Peremees Kalmer õppis põllumajandusülikoolis mehaanika
teaduskonnas. Eraettevõtjana on
ta asutanud nii transpordi kui
kinnisvarahaldusega
tegeleva
ettevõtte. Ettevõtluse kõrvalt on
tema käe all valminud Kallaste
talu hoovimaja, saunamajad ja
kontserdipaik. „Kalmer muudkui ehitab ja pere mõtleb, kuidas
uus asi tööle rakendada,“ selgitab Ülle taluarenduste kulgu, “tal
peab koguaeg olema midagi põnevat teha.”
Perekond hindab väga Kalmeri töökust ja ettevõtlikkust.
Tema kohta sobib tõetera – kes
teeb, see jõuab.
Kalju lava
Jõeoru pervele kontserdipaiga
ehitamiseks sai Kalmer inspiratsiooni ühes Sitsiilia linnakeses
amfiteatrit külastades. Kallaste turismitalu maade keskel on
väike saunamaja, kus suviti elab
Kalju Terasmaa pere. Musikaalse pere auks sai kontserdikoht
nimeks Kalju lava.

“

Turismiäri on
elulaad ja pere
toetuseta ei ole
asjal mõtet,“ ütleb
Ülle. Suurematele
üritustele tuleb küll
võtta abijõudu,
aga peamiselt on
turismitalu ikkagi
pere asi.

Foto: kallastetalu.ee

Marje Suharov
ajaleht@laaneharju.ee

Vaatamata keerulisele suvele toimusid ka sellel aastal Kalju laval
kontserdid. Fotol Ülle ja Kalmer ansambel Regatt retropeol.

Aastal 2021 algab juba kümnes kontserdisuvi. Kontsertide
korraldamise ja reklaamimisega
tegeleb peretütar Kristina Kuningas, kelle sõnul hakkab järgmise suve kontserdikava juba
kokku saama.
Ülle on rahul, et tütar võttis
Kalju lavaga seonduva enda peale. Ja eriti hea meel on tal selle
üle, et Kristina selja taga on ka
abikaasa Hendrik ning Kuningate pere pesamuna Kaspar:
„Noortesse tuleb uskuda, kes siis
veel kui mitte lapsed ja lapselapsed viivad elu edasi.“
Kontserdipaiga teeb eriliseks
see, et boonusena saab näha taluloomi ja vanu põllutöömasinaid.
Pererahva hobid elamusteks
külastajatele
Jõeorus paikneva taluasjade
muuseumi vanad masinad on
peremehe hobi. Lisaks on Kalmeri südameasjaks taluloomad
– kitsed, küülikud, haned, kuked
ja kanad. Hanetibude väljahaudumiseks on ostetud lausa inkubaator. Küülikud elavad vabalt
ja kui rebane ka mõne ära viib,
siis paljunevad need aktiivselt
juurde.
Üllele meeldib lisaks neljakordsele vanaemaks olemisele
viimastel aastatel ka massaaž.
Huvilised saavad lõõgastava
massaažiga tutvust teha saunaklubis, mis alustas saunamaja
teise korruse saali valmimisega
ja on tegutsenud kaks aastat.

Ülle arvates on massaaži
kursustele minna liiga kallis,
iseasi kui sa just sellega iga
päev leiba ei teeni. Klubi vormis on huvilistel hea õppida ja
kui esmased oskused on selged,
saavad nad oma pereliikmetele
vajadusel lõõgastust pakkuda.
Koos on proovitud selliseid huvitavaid massaaže nagu tok-zen,
lomi-lomi ja muudki.
Turismi arendamine
kriisiolukorras
Kuna peamaja köögis valitses
ruumikitsikus, valmib kevadeks
köögi laiendus. Köögis toimetab
talu perenaine Katrin, kes lisaks
külastajatele toiduvalmistamisele küpsetab soovijatele ka e-poe
vahendusel.
Kevadel avatakse uus 18 korviga discolfirada. „See spordiala
on koroona ajal eriti moodi läinud,“ vaeb Ülle kriisiaja plusse
ja miinuseid. Õnneks on siseturism alles jäänud, kuid ürituste
toimumised on tühistatud, sest
olukord koroonarindel muutub
iga päevaga. Nii jääb ära Päkapikuakadeemia, mida on aastaid
korraldatud.
Lume olemasolul saaks läbi
viia teisigi talveüritusi, aga talve ju ei ole. Kuna pere armastab
suusatamist, siis suusaharrastamiseks on sõidetud Euroopa
suusamägedele. Pererahval on
kahju, et reisimine on piiratud,
sest iga reis on turismiedendajale õppereis.

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

roheline vald

Väikemetsaomanikud koguvad
teadmisi ökosüsteemiteenustest
Pille Ligi, Enclaves of Life

8 Lääne-Harju piirkonnas käivitus rahvusvaheline projekt „Elu

enklaavid” (Enclavaes of Life), et tõsta väikemetsaomanike teadlikkust ökosüsteemiteenuste pakkumise võimalustest metsades.
Projekti käigus loodavatel pilootaladel näidatakse, kuidas luua
ja hooldada neid väikeomanduses olevaid metsi, kus metsade majandamise eesmärgiks on pakkuda üha rohkem ökosüsteemiteenuseid.
„Lääne-Harju Koostöökogu on juba varasemalt koostööd teinud juhtpartneriga Tšehhist, kes kutsus meid nüüd kaasa lööma
kogukonnale ja metsaomanikele suunatud Erasmus programmi
projektis,“ avas Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Rafael Milerman projekti tausta.
„Enklaav on taimede ja loomade esinemine väljaspool nende
harilikku levilat,“ lausus Rafael
Erinevate öko
Milerman.
Kogukonna huvidest antud
süsteemiteenuste
projektis rääkides märkis LääneHarju valla keskkonna- ja planeepakkumine võib
ringute osakonna juhataja Kerli
Lambing, et erinevate ökosüsteeolla mõnes
miteenuste pakkumine võib olla
mõnes paigas konflikti lahendapaigas konflikti
mise jaoks ainuvõimalik tee ning
lahendamise jaoks seetõttu on väga tänuväärne kohaliku kogukonna, valla ja noorte
kaasamine ettevõtmisesse.
ainuvõimalik tee.
Plaanis on luua vähemalt
viis erinevat katseala, mille baasil koostatakse juhendid selle kohta, kuidas jõuda hetkeseisust
metsas omaniku unistuste metsani. Koostatav käsiraamat õpetab
huvilisi aktiivselt tegelema maastikukujunduse ja taasmetsikustamisega projekti käigus kokku koondatud parima teadmise põhjal.
Elu enklaavide projekti rahastab Euroopa Liidu Erasmus
programm ning see kestab 1. juunist 2020 31. märtsini 2023 ja
seda koordineerib meie piirkonnas Lääne-Harju Koostöökogu.

“

5
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Esimene aasta valla Tugikeskuses

ajaleht@laaneharju.ee

8 Aasta tagasi valmis Lääne-

Irina Helasmäki
Seltsi sekretär

8 2020. aasta hakkab lõppema ning aeg on teha kokkuvõtteid.

Abikäsi perekondadele
Juba aasta alguses alustati teise
korruse ruumide väljaehitamisega. Hätta sattunud peredele, kes
vajavad ajutist eluruumi, on valmis saanud 6 suuremat peretuba,
kus on sisse ehitatud kööginurk,
3 väiksemat kaheinimesetuba
ning lisaks 6 ühekohalist tuba.
Aasta lõpuks saab lõplikult sisustatud teise korruse ühisköök
ja siis ollakse elanike vastuvõtmiseks valmis. Tugikeskuse
juhataja Olga Kugal on rõõmus
AS-ilt Tallink saadud kasutatud
mööbli üle (voodid, lauad).

Tugikeskuse juhataja Olga Kugal (vasakul) ja vanemklienditugi-valvur Tamara Zarubina.
Turvalisuse tagamisel on abiks üldkasutatavaid ruume jälgivad kaamerad.

Kui koht üheses toas maksab
60, kaheses toas 40 ja kolmeses
toas 30 eurot kuus, siis vast valminud peretubades on kohatasu
90 eurot esimesele pereliikmele, millele lisandub 10 eurot iga

“

Siia kolides tuleb
arvestada ka teiste
elanikega. Samuti
nagu oma korteris
ei saa ka siin
lärmata ja valjult
muusikat kuulata.

järgneva liikme kohta. Hind sisaldab lisaks üürile ka kommunaalkulusid (vesi, elekter jm).
Toetav ühiselamu
Keskuse teisele korrusele kolisid
mõne kuu eest kehvadest elutingimustest Rummu alevikus Ülle
ja tema kutsekoolis õppiv poeg
Veiko. „Eks siin on teisiti kui
päris kodus,“ on Ülle siiski rahul
paranenud elutingimustega.
Aasta jooksul juhatajana hulga kogemusi saanud Olga Kugal
räägib, et tugikeskusesse kolinud
inimestel on omad harjumused,
mis visad kaduma: „Siia kolides
tuleb arvestada ka teiste elanikega. Samuti nagu oma korteris
ei saa ka siin lärmata ja valjult
muusikat kuulata.“ Tugikeskuses kehtib kainuse printsiip ja
joobes elanikke sisse ei lubata.
„Mõned siia suunatud loodavad, et me tagame ka arstiabi,
kuid me ei ole hooldekodu,“
rõhutab Olga ja selgitab, et nad

Foto: erakogu

Seoses viiruse laiaulatsuliku levikuga olime sunnitud oma plaane ja üritusi muutma ning paljud tegevused ära jätma. Aga meie
töö ei saa seisma jääda ning jätkame oma tegevust ka keerulistes
oludes.
RIMI kauplustes asuvate annetuskastidesse pandud raha eest
osteti vähekindlustatud perede lastele toidu- ja hügieenipakid. Lisaks soetati esimesse klassi minevatele lastele koolitarbeid ning
tehakse kingitused jõuludeks. Sel aastal jätkati ka esmaabi kursustega. Täiskasvanutele on kursused tasulised, aga lastele tasuta.
Samuti jätkati koduhoolduteenuse osutamist Paldiski linna elanikele. Antud teenust ostab Paldiski Punase Risti seltsilt Lääne-Harju vallavalitsus.
Täname kõiki oma koostööpartnereid – Lääne-Harju vallavalitsust, RIMI kaupluseid ning kõiki teisi, kellega oleme 2020.
aastal koostööd teinud. Täname ka meie liikmeid ning kogu vallarahvast toetuse ja abi eest.
Soovime kõikidele rahulikke jõule, edukat uut aastat ning palju tervist ja edu!

Soe tuba ja dušinurk
Valla sotsiaalosakonna kaudu on tugikeskusesse suunatud
inimesi Karjakülast, Rummult,
Kloogalt ja Paldiskist. Kokku
on eluruumiteenust osutatud 33
abivajajale. Anneli Serti sõnul
on olnud neid, kes vajavat peavarju lühiajaliselt, näiteks nädala
jagu, aga enamikel esimese korruse elanikel täitub peagi aasta.
Esimese korruse ruumid sobivad
hästi üksikutele inimestele, kellel pole elukaaslast ega perekonda. Koos puhatakse ühisköögis,
kus igaühe jaoks on eraldatud
kapinurk ja kõik võimalused
söögi tegemiseks. Pesu saab pesta pesuköögis ning tagatud on ka
pesemisvõimalused.

pakuvad vaid elamispinda. On
ka neid, kes arvavad, et on leidnud kodu kuni elu lõpuni, kuid
nii see ei ole. Lepingud sõlmitakse üheks aastaks ja kui inimene leiab töö, saab ta endale
ise uue elukoha leida. Juhataja
tõdeb, et kahjuks puudub tihti siinsetel elanikel igapäevane
majandamisoskus. Nad ei oska
ots-otsaga kokku tulla. Üks tugikeskuse elanik on sellel aastal
lausa kaks korda lahkunud, siis
jälle töö kaotanud ja siia sattunud. „Elu hammasrataste vahele
sattunud inimesed vajavad palju
nõustamist just tööotsingutel, samuti toetamist ametiasutustega
suhtlemisel,“ ütleb Olga ja lisab,
et koostöös sotsiaalosakonnaga
saadakse hakkama.
Järgnevatel aastatel soovitakse endise Ämari koolimaja
teise korruse renoveerimata osas,
kus kunagi asus kooli keemiakabinet, avada eakate päevakeskus.
Nõudlust sellise teenuse järgi on.
Foto: Marje Suharov

Eesti Punase Risti
Paldiski Seltsi aasta

Foto: Marje Suharov

Harju Valla Tugikeskuse esimene korrus Ämaris. Jaanuaris
kolisid sisse esimesed elanikud,
kelle elutingimused võrreldes
varasematega muutusid märgatavalt paremaks.
Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert selgitab, et aasta jooksul on tugikeskuses koha leidnud inimesed,
kes elasid väga kehvades elamistingimustes või puudus neil
üldse kindel eluase. Samuti on
sinna sattunud inimesi, kes on
kaotanud kodu õnnetuses või on
suured üürivõlgnikud.

Eesti karikavõistlustel saavutasid 2009. a sündinud ja nooremad
tüdrukud III koha (Eleriin Masing, Britta Kärt, Minna-Maria Pajusild,
Kristel Lont, Arabella Raie, Kertu Vahemaa, Veronika Tross, Leen
Anseer, treener Siiri Uusküla).

Padiselt võrsub tubli
naiskäsipallurite järelkasv

Kui ilmaolud
lubavad, siis
rulapargi ehitustööd lõpetatakse
veel sellel aastal.

8 Selle aasta karikavõistlustel saavutasid Padise käsipalli tüd-

rukud erinevates vanuseklassides II ja III koha. II koht saavutati
oktoobris C vanuseklassi (2006 a.sündinud ja nooremad) võistlustel, kui haiguse tase oli madal ja mängiti koos Pärnu tüdrukutega
moodustatud võistkonnas. Palliplatsil mängisid Nora Randmäe,
Karola Lisette Epner, Victoria Kohv, Kelly Suurküla, Eleriin Masing ja Ketlin Sobols.
Mida aeg edasi, seda keerulisemaks muutus olukord. Tänu
võistkondadele, kes suutsid täita etteantud reegleid sai 5.-6. detsembrini Vasalemmas läbi viia D2 (2009. a sündinud ja nooremad) vanuseklassi tüdrukute võistlused. Võistlusmängud olid huvitavad ja tasavägised ning Padise võistkonnal õnnestus saavutada
kolmas koht. Võistkonnas mängisid Risti kooli tüdrukud Eleriin
Masin, Britta Kärt, Õie-Liis Marken, Leen Anseer, Minna-Maria
Pajusild, Kristel Lont, Kertu Vahemaa ning Padise Põhikoolist
Arabella Raie ja Veronika Tross.
Lisaks osalesid tüdrukud ka D vanuseklassi (2008 a. ja nooremad) võistlustel, kus saavutati IV koht.
Loodame, et viirusepuhang annab peagi järgi ning uuel aastal
on võimalik taas pääseda väljakule ja treeningsaalidesse.
6

Trikisõitjad on spordiväljaku ootuses
ajaleht@laaneharju.ee

8 Paldiskis Linna pargi kinnis-

tul valmib peagi elamusspordi
väljak, kus ühtse terviku moodustavad betoonkattega rulapark
ja asfaltkattega pumptack.
Eestis ainulaadne spordirajatis on pea 1000 m² suurune
ja seda saab kasutada erinevate
liikumisvahenditega nagu rulad,
rattad (bmx), rulluisud ja tõukerattad.

Monoliitne betoonist skatepark koosneb paljudest elementidest: erinevate kallakutega viraaž, hüpekad, vulkaan ja reilid
(liutorud).
Asfaltkattega pumtrack on
uudne ja huvitav ning väga kaa-

sahaarav liikumisrajatis. Lainetest (rolleritest) ja spetsiaalselt
disainitud kurvidest moodustub
rada, kus on võimalik ratta või
rulaga kiigutades luua edasi liikumise energiat ilma otseselt
väntamata/tõukamata. Kehamas-

si õige liigutamise tulemusena
tekib üha suurenev hoog. Rada
arendab koordinatsiooni, reaktsiooni, vastupidavust, jõudu ja
sellel sõitmine on väga kaasahaarav.
Rada ehitavad koostöös ettevõtted Hevent Ehitus OÜ ja OÜ
Kivipartner. Rulapargi ehituseks
saadi toetust PRIA Leader-meetmest ja õla panid alla ka ettevõtjad. Kokku läheb spordirajatis
maksma ligi 100 000 eurot.

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Lääne-Harju Vallavalitsuse teated
8 Lääne-Harju Vallavolikogu
on algatanud 27.10.2020 korraldusega nr 75 detailplaneeringu
Kersalu külas Kleemeti mets 1
katastriüksusel
(katastritunnus
29501:009:0017) ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeritav ala asub LääneHarju vallas Kersalu külas ning
piirneb lõunast Tallinn-Paldiski maanteega (teeregistri nr 8),
idast Hollandi katastriüksusega
(29501:009:0194,
sihtotstarve
100% maatulundusmaa), läänest Merivälja katastriüksusega
(29501:009:0061,
sihtotstarve
100% elamumaa) ja põhjast Lahepere lahega. Planeeritava ala suurus on umbes 1,4 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on
Keila valla üldplaneeringu järgse
juhtfunktsioonita maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehituse ja hoonestusõiguse seadmine
üksikelamu rajamiseks ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede
kavandamine. Kuna Keila valla
üldplaneeringus ei ole elamuehituse sihtostarvet sinna planeeritud
ning kavandatavad hooned soovitakse püstitada ranna ehituskeeluvööndisse, siis on detailplaneering
üldplaneeringut muutev. Planeeringu ülesanded vastavad planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–13, 16-17.
Detailplaneeringu algatamisel
võimalike uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel.
8 Lääne-Harju Vallavolikogu
on algatanud 27.10.2020 korraldusega nr 74 detailplaneeringu
Meremõisa külas Kungla mets
2 katastriüksusel (katastritunnus
29501:007:0314) ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav ala asub LääneHarju vallas Meremõisa külas ning
piirneb põhjast Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteega (teeregistri nr 11390), idast kehtestatud
Innu maaüksuse detailplaneeringu
alaga, lõunast Pajo katastriüksusega (29501:007:1289) ning läänest
Kääbusmetsa
katastriüksusega
(29501:001:0566). Planeeritava
ala suurus on umbes 12 ha.
Detailplaneeringu
eesmärgiks on maa jagamine elamumaa
kruntideks, ehitusõiguse ja tehnovõrkude ja teede määramine.
Planeeringu eskiislahenduse kohaselt moodustatakse neli transpordimaa, üks ühiskondliku maa
ja kakskümmend kaheksa elamumaa sihtotstarbega krunti. Kuna
Keila valla üldplaneeringus ei ole
elamuehituse sihtotstarvet sinna planeeritud, siis on detailplaneering üldplaneeringut muutev.
Planeeringu ülesanded vastavad
planeerimisseaduse § 126 lõike 1
punktidele 1–13, 17, 20.
Detailplaneeringu algatamisel
võimalike uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla
veebilehel.
8 Lääne-Harju Vallavolikogu
27.10.2020 otsusega nr 76 on tunnistatud osaliselt kehtetuks Keila
Vallavalitsuse 14.09.1999 määrusega nr 3 kehtestatud Klooga aleviku detailplaneering.
Taotleja ei soovi detailplaneeringut Kivi tn 1 katastriüksuse (katastritunnus 29501:009:0122) osas
kehtestatud kujul ellu viia. Kehtiva
detailplaneeringuga on eelnimetatud katastriüksuse sihtotstarbeks
määratud kultuuriehitiste maa-ala,
aga omanik soovib katastriüksusel
paikneva hoone kasutusele võtta
hooldekoduna. Detailplaneeringu
kehtestamisest on möödunud üle

20 aasta. Ainult ühe katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks uue
detailplaneeringu koostamisega
kaasneks
ebaproportsionaalselt
suur halduskoormus. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisel on võimalik olemasoleva klubihoone ümberehitamine
hooldekoduks projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneeringu
muus osas on tagatud detailplaneeringu elluviimine.
Projekteerimistingimuste taotlusele lisatud eskiislahenduse kohaselt hoone üldmõõte ei muudeta,
küll aga saab hoone uue siselahenduse ning tehnosüsteemid.
8 Lääne-Harju Vallavolikogu
24.11.2020 otsusega nr 87 kehtestati Lääne-Harju vallas Rummu
alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda
(katastritunnus 86801:001:0526)
kinnistute detailplaneering.
Planeeritav ala asub Rummu
alevikus Rummu järve lõunakaldal suurusega 13,1 ha. Detailplaneering on üldplaneeringut
muutev. Vasalemma Vallavalitsus
sõlmis 03.11.2017 mittetulundusühinguga Rummu Järve Puhkeala (registrikood 80424903)
Järvekalda kinnistu kasutamise
rendilepingu. Lepingu alusel võttis MTÜ Rummu Järve Puhkeala
rendile ligikaudu 8,60 ha suuruse
osa kinnistust koos kohustusega
ehitada välja üldkasutatavad rajatised Rummu järve kaldale, sealhulgas osaliselt kalda ehituskeeluvööndisse. Keskkonnaamet andis
Järvekalda ja Paekalda detailplaneeringule 13.08.2020 kirjaga nr
7-13/20/2699-5 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Detailplaneeringuga täpsustatakse kruntide maakasutuse sihtotstarbeid, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus puhke- ja

äriotstarbeliste ehitiste ja rajatiste
püstitamiseks. Järvekalda kinnistule on planeeritud avaliku kasutusega liivarand ja ujuvsild ning
randa teenindav abihoone, mänguväljak lastele, riietuskabiinid
ja välikäimlad, autoparkla, rannavolle plats, aiaga piiratud lava ja
tantsuplats, maastikul paiknev aktiivpuhkuse ala ja ning vaatetorn.
Järvekalda kinnistu summaarne
ehitisealune pind on 1267 m² ehk
10% krundi pindalast, suurim korruselisus hoonetel on kaks korrust.
Rajatakse juurepääsutee, tuletõrje
veevõtukoht ja tähistatakse RMK
matkaraja kulgemine krundil. Vasalemma valla üldplaneeringus
tehakse ettepanek muuta maatulundusmaa juhtotstarve pargi ja
üldkasutatavaks rohealaks (H).
Paekalda kinnistul on ehitisregistri andmetel rajatud puhkemaja
(registrikood 120582983) ehitisealuse pindalaga 154 m² ja paadisild (registrikood 220606132)
ehitisealuse pindalaga 60 m². Detailplaneeringuga suurendatakse
krundi ehitisealust pindala 330 m²
võrra ühe teenindus- ja toitlustushoone rajamise võimaldamiseks.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad positiivsed majanduslikud mõjud, mis avalduvad
turismi ja puhkemajanduse elavnemisest Rummu ja Padise piirkonnas ning laiemalt Lääne-Harju
vallas. Kultuurilised ja sotsiaalsed
mõjud on positiivsed. Looduskeskkonnale avaldatud koormus
suureneb, kuid see ei ole oluline
mõju. Kaldakaitse eesmärkidega
ja rohevõrgustiku kasutamise tingimustega on planeeringuga kavandatud tegevused kooskõlas.
Detailplaneeringu
kohaste
rajatiste rajamise kulud kannab
vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Arendused Keila linna servas
puudutavad ka valda
ajaleht@laaneharju.ee

8 Seoses uue üldplaneeringu

koostamisega pöördus septemb
ris Keila linnavalitsus linnaga
piirneva Kulna küla Tammermaa asumi elanike poole. Linna
liiklusvoogude hajutamiseks on
arutlusele võetud kehtiva üldplaneeringu plaanid, kus nähti
ette Tammermaa asumi külje alt
tänava rajamist Ringtee tänavani
ida pool raudteed.
Lääne-Harju
vallavalitsuse esindajad on kohtunud Keila
linnavalitsuse esindajatega, et
arutada Keila linna lõunapoolse ümbersõidu kavandamisega
seotud küsimusi. Aruteludele on
kaasatud ka asjasse puutuvaid
vallaelanikke.
Lääne-Harju
abivallavanem Erki Ruben:
“Keila linna kõnealused arendus
alad asuvad linna läbivast raudteest lõunas. Linna piires on
ajalooliselt olnud üks raudteeülesõit, mis ühendab kahel pool
raudteed asuvaid linnaosasid.
Ohutuse ja kvaliteetse elukeskkonna standardile vastava linna
liikluse saavutamiseks on tarvis
ühendusi rohkem.
Kõige olulisem suund on
Keila linnast idapoole kavandatav ümbersõit, mis annaks elanikele võimaluse pääseda otse
Tallinna ringteele ilma Keila
kesklinna läbimata. Maantee-

Õnnitleme!
Valda sündisid
Kennert Pello
Kaddy Badi
Lisell Värk

Patrik Tigane
Laurel Laanekivi

RISTI KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Risti kirikus Harju-Ristil
kuu 2. ja 4. pühapäeval.
Jõuluõhtu ehk 24. detsembri jumalateenistused
esialgsete plaanide kohaselt kl 14, 16 ja 21
Esimese jõulupüha jumalateenistus
reedel, 25. detsembril kl 13
Vana-aasta viimane jumalateenistus
pühapäeval, 27. detsembril kl 13
Uue aasta esimene jumalateenistus
pühapäeval, 10. jaanuaril kl 13
Jumalateenistuste otseülekanded koguduse
kodulehel ja Facebookis.
NB! Praegusel muutlikul ajal palume kindlasti jälgida
jooksvalt uuenevat infot koguduse kodulehelt
www.ristikirik.ee ja FB/ristikirik
Võtke julgesti ühendust, kui soovite uuel aastal
ristida oma lapsi, kihluda või laulatada oma abielu, aga ka siis,
kui hing on haige või otsite tuge, lootust ja rahu.
Õp Annika Laats, tel 5564 9256, risti@eelk.ee

EELK Harju-Madise koguduse teated
Õnnistatud kirikuaasta algust, advendiaega ja kauneid jõulupühi!
Täname kõiki hoolsaid koguduseliikmeid ja tublisid annetajaid,
kes on koguduseelu käimashoidmiseks juba omapoolse panuse
andnud!
Pühapäeval, 31. jaanuaril 2021 kell 11 alustame täiskogu koosolekut jumalateenistusega, kirikus järgnevad koguduse nõukogu ja
juhatuse valimised (neljaks aastaks).
Valida saavad ainult koguduse täieõiguslikud liikmed, st et peab
olema tehtud liikmeannetus ehk liikmemaks ja vähemalt üks kord
2020. a jooksul osaletud armulaual.
Kallid Harju-Madise koguduse liikmed, loodan teist võimalikult
paljusid näha veel sellel aastal ja osalemas valimispäeval. Hoiame
vastutustundega meile antud erilist aaret!
20.12 kl 11 – 4. advendi jumalateenistus armulauaga,
naisanambel Kuldsed Liivad
24.12 kl 16 – Püha Jõuluõhtu jumalateenistus, koguduse segakoor
25.12 kl 11 – Kristuse sündimispüha jumalateenistus armulauaga,
Piret Arikainen lastega
27.12 kl 11 – johannesepäeva jumalateenistus armulauaga
31.12 kl 16 – Vana-aasta jumalateenistus armulauaga, kaasa
teenib sopran Varju Kukk, orelil Urve Aun
03.01 kl 11 – Jõuluaja 2. pühapäev jumalateenistus armulauaga
12. 01 kl 11 – Kristuse ristimise püha jumalateenistus armulauaga
19. 01
– 2. pp pärast ilmumispüha jumalateenistus armulauaga
Vajadusel võta julgesti ühendust koguduse õpetajaga.
Reet Eru tel: 5690 4754 või e-post reet.eru@eelk.ee

amet on juba sõlminud Roadplan
OÜ-ga lepingu Tallinna Ringtee
34.-38. km Valingu-Keila lõigu
ja Keila lõunapoolse ümbersõidu
idaosa eelprojektide koostamiseks.
Paljude Lääne-Harju valla
elanike jaoks on tähtis ka Keila–
Haapsalu maanteelt tulles Keila
linna ümbersõit lääne poolt. Kui
eelmises lõigus kirjeldatud idapoolne ringtee valmis ehitatakse, siis on võimalik Keila linna
keskust läbimata pääseda ka Va-

salemma ja Padise poolt tulijatel
Tallinna ringteele.
Selline ringtee, mille eesmärk on suunata oluline osa
liiklusest Keila linnast mööda,
ei saa kulgeda läbi Tammermaa
asumi. Möödasõit peab paiknema Tammermaa asumist piisavalt kaugel.
Keila linna üldplaneeringu eelnõus on läbi Tammermaa
asumi kavandatud alternatiivsed
trassid liikluse suunamiseks.
Seetõttu ongi Lääne-Harju vald

pidanud oluliseks selgitada Keila linnale Lääne-Harju valla inimeste huve. Liiklusvoo paigutamisega Keilast Tammermaale
ei lahenda tegelikult probleemi,
mistõttu need alternatiivid ei ole
teostatavad ega mõistlikud.”
Keila linna abilinnapea
Timo Suslov:
“Keila linn ei soovi suurt läbisõitu Tammermaa piirkonda, vaid
arutada tuleb pikemat, 20 aasta
perspektiivi liikluse hajutamisel.
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Samuti ei keela linn transiitliiklust läbi linna mujalt piirkonnast,
peale raskeveokite.
2002. a kehtestatud Keila
linna üldplaneeringus on liikumised kaardistatud ümber Keila
linna ning neid liikluskoridore ei
vaidlustanud sellel ajal keegi.
2018. aastal alustas Keila
linn üldplaneeringu koostamist,
mille raames tuleb varasemad
plaanid uuesti läbi arutada. Oleme kaasanud nii Tammermaa
elanikke kui ka Lääne-Harju valla ametnikke.
2020. a planeeringu kaartidel on kajastatud perspektiivid,
mida elanikud on saanud kommenteerida ja täpsustada. Keila
linnale on oluline tänasel hetkel
idapoolne ümbersõit kuni Ringtee tänavani. Läänepoolne suund
on pigem hilisem etapp. Oleme
naabervaldadega
korraldanud
mitmeid kohtumisi ja arutanud,
kuidas võiks perspektiiv liikluse suunamisel välja näha. Üldplaneeringu mõte ongi oluliste

ja vaidlust tekitavate küsimuste
lahendamine.”
Keila linna üldplaneeringut
koostav projektimeeskond näeb
pikemas perspektiivis, et lõunapoolne rajatav maantee ja Tammermaale plaanitud jaotustänav
toetaks teineteist. Tänav lahendaks ebamugavused üle raudtee
liikumisel ning kavandatav lõunapoolne magistraaltee suunaks
raskeliikluse ümber Keila. Planeerijad teavad, et tänavate ja
maanteede planeerimine on pikk
protsess, mis eeldab väga paljude osapooltega kokkuleppele
jõudmist. Teedeehituseks läheb
alles aastate pärast.
Arutelude tulemusena on
Keila linn ja Lääne-Harju vald
jõudnud arusaamisele, et mõistlik on panna seljad kokku ning
koos pöörduda Maanteeameti
poole ning selgitada valla ja linna ühiseid vajadusi. Keila linna
lõunapoolne ümbersõit peab
paiknema kõiki osapooli rahuldavas asukohas ning toimima.
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Erakuulutused
Fekaalivedu, kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430
Hispaania keel. Kutsume ühinema
2021. aasta alguses alustava
algajate hispaania keele kursusega
Laulasmaal! Tunnid reede
õhtuti Laulasmaa koolis. Info ja
registreerimine a.s.wesman@
gmail.com
Ostame vanavara - mööbel,
dokumendid, fotod, mänguasjad,
nõud, tööriistad, ehted, kunst,
mootorattad ja palju muud!
Ardo, 56 07 85 79

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
Teostan üldehitustöid.
Oman pikaajalist kogemust.
Tel 50 32 708
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Pakume võtmed
kätte lahendusi hoonete,
majade ehitusel.
Tel 53 529 476
mehitus@gmail.com

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel
18.12.2020 osta.ee keskkonnas alghinnaga 22 000 eurot
KORTERIOMANDI ASUKOHAGA LENNU TN 24-3,
ÄMARI ALEVIK, Lääne-Harju vald. 2-toaline korteriomand
(registriosa number 8809802) koosneb 472/26838 mõttelisest
kinnistuosast ja reaalosast eluruum nr 3 üldpinnaga 47,20 m².
Lääne-Harju Vallavalitsus müüb avalikul elektroonilisel
enampakkumisel 25.12.2020 osta.ee keskkonnas
KORTERIOMANDI ASUKOHAGA SIRELI TN 1-23,
Rummu alevik, Lääne-Harju vald. Korteri (registriosa
number 9026602) moodustab 477/9894 mõttelisest osast
kinnistust ja reaalosana eluruum nr 23 üldpinnaga 47,7 m².
3-toaline korter vajab kapitaalremonti ning asub
kolmekorruselise elamu kolmandal korrusel.
Vt müügikuulutusi www.osta.ee

Ostame talumaja koos metsa
või põllumaaga. Hooned võivad
vajada põhjalikku remonti.
Telefon 5666 9006
Kondiiter ja kokk saavad
tööd Padisel.
Helista 50 32 829 või 50 47 167
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Padise klooster pakub viiruste perioodil
mitmeid võimalusi turvaliseks ajaveetmiseks.
Tulge Padisele koos pere või väiksema seltskonnaga, sest
kloostris on võimalus värskes õhus ohutult aega veeta!
Kloostrikülastuse teevad meeldejäävaks kahes
raskusastmes Nahkhiiremängud, mis aitavad suurtel ja
väikestel iseseisvalt ja mänguliselt kloostri ajalooga tutvust
teha. Külmakartlikud saavad külaskäigule kaasa tassi sooja
teed ja õlgadele pleedi. Kloostri kõrval asuva lõkkeplatsi
kasutamiseks on kloostrist võimalik osta lõkkepuid ja panna
väljasõidule õdus ja meeleolukas punkt.
Kloostri külastuskeskuses on avatud jõulupood, kus
kohalike käsitöömeistrite toodangust on valida palju toredat
nii endale kui jõuluvana kingikotti. Kingitusi saab ka ise
töötubades meisterdada. Puidupõletit ja värve kasutades
võib kujundada erinevaid puidust esemeid või luua
ainulaadne kadakast kuuseehe. Kunstkärjest saab rullida
mesiselt lõhnavaid küünlaid ja paberipressiga kujundada
kaarte ja järjehoidjaid.

Korstnapühkija ja pottsepa
teenused; ohtlike puude/
okste langetamine; viljapuude
lõikamine; trimmerdamine;
heki lõikus ja pügamine.
Tel +372 5348 7318
e-post igor@inkteenused.ee
Valmistan puidust uksi
ja aknaid. Kontakt: Toomas
tel 53087220

Põnev jõuluootus
Padise kloostris

Järgmine
Lääne-Harju valla
leht ilmub
19. jaanuaril
2021.

Avatud on lugemisnurk, lasteala ja vahva näitus “Lennake
mesipuu poole”, mis avab humoorikalt mesinduse ja
mesilaste sügavat maailma. Huvilised saavad osa võtta
viktoriinist ja võita temaatilisi auhindu.
Kel aega ja energiat üle, saab minna avastama Padise
imeilusaid terviseradu. Mõnusaks olemiseks riietuge soojalt!
Padisel olete hoitud!
Oleme avatud K-P 11-16.
Pühadeaegsed lahtiolekuajad:
erandkorras avatud E 21.12, T 22.12
suletud K 23.12; N 24.12; R 25.12; N 31.12; R 01.01

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

