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Klooga maja ümbrus
täitub kevadtegevustega
8 Kui piirangute tõttu ei saa tegutseda

siseruumides, siis õues on võimalusi palju
rohkem, loe lähemalt lk 3.

kuidas KÄesalu kooli rajamist
toetas vürst volkonski
8 Käesalu kooli põnevast ajaloost

valla väiketootjate
mured ja rõõmud
8 Millega tegelevad valla aktiivsed

läbi aastakümnete ja talulastele hariduse
andmisest loe lk 4.

väiketootjaid ja mis on nende rõõmud
ja mured, loe lk 6.

Vaktsineerimine paotab
ukse tavalisse ellu
Marje Suharov

8 Kodus nelja seina vahel istudes

tööd või koolitükke tehes tabame
end mõttelt, kas see kõik jääbki
nii. Ees on kevad ja suvi, kus oo-

tamas kontserdid, spordiüritused
ja teatrietendused, mis kaks suve
tagasi oli tavaline elu osa. Igatseme oma heade sõpradega koos
energiat tekitada või perekonnaga kohvikus tähtpäevi tähistada.

Sellel aastal sõltuvad kevade ja
suve tegevused eeskätt meist
endist. Sedamööda, kui vastutustundlikult käitume igaüks eraldi
ja ühiskonnana koos ning milline
on valmisolek ja võimekus vakt-

sineerida, leevenevad piirangud.
Nii nagu ütlevad teadlased, arstid
ja teised COVID-viiruse hingeelu tundjad, on peamine pääsetee pandeemiast normaalsusesse
vaktsiin.

Kuidas on läinud LääneHarju valla perearstikeskustes
võitlus kurja viirusega?

Medicumi perearstikeskuses Padisel oodatakse pikisilmi
vaktsiinilisa. Medicumi pereõde Kristina Põldre:
“Oleme saanud 162 doosi Pfizer Comirnaty vaktsiini, millega oleme
vaktsineerinud eakaid ja riskirühma diagnoosidega inimesi. Lisaks on
40 esmase doosiga vaktsineeritud haridustöötajaid ja lähiajal tehakse
neile ka teine süst. Meie nimistus on väga palju eakaid, mistõttu on veel
vaktsineerimist vajavaid inimesi ootel, kuid võib öelda, et 70+ ja 80+
vanuserühmas on meil vaktsineerimine soovijatele tehtud. Vaktsineerimise valmidus on meie poolt olemas ja rõõmustame iga saabuva vaktsiinidoosi üle. On väga suur rõõm tõdeda, et meie piirkonna inimesed
on nii positiivselt suhtunud vaktsiini vajalikkusse ja seni ei ole keegi
jätnud vaktsineerimisele tulemata. Aprilli teisel nädalal on tellitud 70
doosi. Kahjuks on vaktsiini tarned väga kõikuvad ja enne kui vaktsiin
pole külmikus, ei saa paraku milleski kindel olla. 13. aprilli seisuga on
Padisel ja Harju-Ristil Haigekassa vaktsineerimisnimekirjade alusel
vaktsineerimata üle 60-aastaseid inimesi 167.“
Paldiski perearstide nimistus on vanusegrupis 70+ ja 80+ inimestest
vaktsineeritud esmase vaktsiiniga 90 patsienti, teine vaktsineerimine
sellele sihtrühmale toimub maikuu lõpus ja patsientidega võetakse
ühendust telefoni teel. Aprilli teisel nädalal tehti juurde 72 Pfizeriga
vaktsineerimist. Vanusegruppi 60+ vaktsineeritakse AstraZeneca
vaktsiiniga. Kõikide vaktsiini saajatega võetakse ühendust telefoni
teel ja lepitakse kokku vaktsineerimise kuupäev. Paldiski linna
lasteaedade ja koolide õpetajad on enamuses vaktsineeritud esmase
süstiga. Teine vaktsineerimine toimub etteantud graafiku alusel.
Paldiski perearstikeskuse arstidele teadaolevalt ei ole vaktsiini
saanud patsientidel esinenud pärast süstimist terviserikkeid.
13. aprilli seisuga on Paldiskis Haigekassa vaktsineerimisenimekirjade alusel vaktsineerimata 60-aastaseid ja vanemaid inimesi 804.
60-aastaseid ja vanemaid inimesi oodatakse vaktsineerima
(vaktsiiniga Pfizer) 24. aprillil Paldiskis Vene Põhikoolis,
Peetri 26. Registreerimine alates 22. aprillist kell 14.00
aadressil https://app.booklux.com/book/eldred
Lisainfo Lääne-Harju vallavalitsuse infotelefonil: 677 6910

Aitab
juba!
Kaitse end
koroonaviiruse eest.
Vaktsineeri esimesel
võimalusel!

„Töö on pingeline, aga personal
on tubli ja kõik teevad kõike, kui
vaja,“ kiidab Karjaküla Sotsiaalkeskuse juhataja Tiiu Nettan
oma töötajaid.

Vasalemma perearst Eda Arusoo,
kelle nimistus on positiivse COVID-testi
saanud 167 patsienti, selgitab:
“Aprilli alguse seisuga on kahe süstiga vaktsineeritud 66 patsienti.
Ühe vaktsiinisüsti on saanud 182 patsienti. Aprilli teisel nädalal süstiti esimese doosiga lisaks 65 patsienti.”
Eagrupis 80+ on nimistus 126 patsienti, kellest 61 on saanud
vaktsiini, 70+ eagrupis on 196 patsienti, kellest 82 on vaktsiini saanud. Eagrupis 60+ on 265 patsienti.
Perearstikeskused ei oma praegu veel andmeid nende oma nimistu inimeste kohta, kes on vaktsiini saanud töökohtades või vaktsineerimiskeskuses. Vasalemma perearsti Eda Arusoo sõnul tekitab vaktsineerimisel viivitust peamiselt teavitamine. Probleem on, et arstile
antud kontakttelefon võib-olla muutunud ja nii jääbki patsient oma
arsti kutset ootama. Perearstid paluvad kindlasti endast teada anda
vähemalt 65-a ja vanematel vaktsineerimisest huvitatud patsientidel,
kes ei ole perearstilt veel kutset saanud.

Eesti Haigekassa selgitab
Dr Diana Ingerainen
perearst

Vaata COVID-19 vaktsineerimise kohta

vaktsineeri.ee

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

Vaktsiine jagatakse jooksvalt ja vastavalt sellele, kuidas tarned Eestisse jõuavad. Vähesed saabuvad kogused on peamine põhjus, miks
oleme jaotanud vaktsiine maatriksi alusel. Jaotusloogika on üles ehitatud nii, et Haigekassa koostas jaanuari alguse seisuga riskigruppidesse kuuluvate inimeste nimekirjad ning edastas need perearstidele.
Sealt edasi moodustati perearstide vaates viie nädala pikkune maatriks, kus maakonnad jagati gruppideks vastavalt nakkusohule. Seejärel lühendasime jaotusmaatriksit kolme nädala peale, kus kõik perearstid said ühe korra kolme nädala jooksul võimaluse vaktsiini tellida.
Aprillis jõudsime kolmenädalase maatriksini, kus kolme nädala
jooksul saavad perearstid maakonnapõhiselt tellida Pfizerit vähemalt
kaks korda.
Mais ja juunis jätkavad perearstid vaktsineerimisi, aga tulevad ka
suurvaktsineerimised, mille kohta antakse eraldi infot.
Haigekassast rõhutatakse, et nemad saavad vaktsiini pakkuda,
kuid teine osa vastutusest on kindlasti ka tellijal.
Vaktsineerimise andmed on seisuga 12. aprill 2021.
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Kevadkuul kogunes
vallavolikogu kahel korral

juhtkiri

8 Kui märtsi alguses kogunes

Jaanus Saat
vallavanem

Kinnitati Lääne-Harju valla
2021. aasta II lisaeelarve
Teisel lugemisel kinnitas vallavolikogu käesoleva aasta teise
lisaeelarve, millega suurenevad
tulud 490 550 ja kulud 435 756
euro võrra. Teine lisaeelarve on
tingitud riigi poolt eraldatud toetus- ja tasandusfondi vahendite,
tulumaksu laekumise ja 2021.
aasta tulude prognoosi täpsustustest. Kulutustes on lisaeelarves arvesse võetud hallatavate
asutuste koosseisude ja tarifikatsiooni muudatusi. Investeerimistegevuse kogumaht suureneb
3,1 miljoni euro võrra eelkõige
2021. a jaanuaris riigi poolt eraldatud täiendava investeerimistoetuse arvel.

Väsitava kriisi lõpusirgel
peab ühiselt pingutama
8 Pikk talv on läbi ning kevad on käes. Viimased kuud on ol-

nud rasked kõikidele. Otseselt või kaudselt puudutab pandeemia
meid kõiki. On tunda, et inimesed on väsinud ja see mõjutab meie
vaimset tervist. Igal kriisil on mitu etappi ja täna hakkame jõudma
viimasesse. Tihti hakatakse viimases etapis otsima süüdlasi ning
tegema etteheiteid. See on tavapärane, sest kriis on olnud pikk ja
väsitav, kuid ei too lahendust. Oluline on säilitada rahu ning hoida
emotsioone tagasi. Iga kriisi tuleb võtta kui õppetundi ning järeldusi teha siis, kui kõik on läbi ning on aega möödunud olukorda
analüüsida.
Praktiliselt iga päev saame erineva sisuga sõnumeid vaktsineerimise teemal. Tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida, kes on
sõnumitooja või selle autor. Teatud huvigrupid tegelevad teadlikult valeinformatsiooni levitamisega. Miks seda tehakse ja millistel eesmärkidel, jääb tihtipeale selgusetuks. Nii levib ka erinevaid
arvamusi vaktsineerimise kohta. On huvitav jälgida, kuidas teatud
inimestest on saanud eksperdid, kes teavad täpselt, kuidas vaktsiin kellelegi mõjub ja mida see endaga kaasa toob. Kui küsida,
et millele su väide tugineb, siis
öeldakse, et tuttav rääkis. Vahel
on kurb kuulda ja lugeda, kuidas inimesed usaldavaid pigem
On kurb, kui
oma tuttavaid või „isehakanud“
eksperte kui arste ja teadlasi.
inimesed usalda
Mina usun ja usaldan oma pening tema on mulle kinvad pigem tuttavaid rearsti
nitanud, et vaktsiin on ohutu ja
tänases olukorras meile kõikivõi „isehakanud“
dele vajalik. Isegi kui iseenda
tervisest mitte hoolida, siis
eksperte kui arste
olgem hoolivad teiste suhtes.
On liiga palju inimesi, kes oma
ja teadlasi.
käitumisega seavad ohtu riskigruppi kuuluvad inimesed. Inimesed, kes ei lase ennast vaktsineerida ning viirusesse nakatuvad,
on ohuks paljudele teistele.
Samas on rõõm tõdeda, et üha rohkem inimesi soovib vaktsiini. Arusaadavalt on küsimusi palju. Kõige rohkem on küsitud, kuidas suudeti vaktsiinid nii kiiresti toota. Ilmselt pole mitte
kunagi varem tehtud selliseid ülemaailmseid jõupingutusi testimise, ravi ja vaktsineerimise valdkonnas. Kogu maailm põhi
mõtteliselt tegutses selle nimel, et vaktsiine teaduslikult välja töötada ja toota ning sellesse suunati väga suured ressursid.
Olen üks nende hulgast, kes kannatlikult ootab, millal järjekord
minuni jõuab. Ma ei hooli sellest, mis ettevõte või millise riigi
vaktsiini ma saan. Ma hoolin sellest, et see vaktsiin oleks teaduslikult välja töötatud ja katsetatud ning lähtun oma perearsti soovitusest.
Usaldame oma arste ja valdkonna eksperte, sest siiani me
oleme seda ju teinud. Ärgem laskem ennast mõjutada valeinformatsioonil ning isehakanud „arstidel“. Mida kiiremini ja rohkem
inimesi vaktsineeritud saab, seda kiiremini taastub meie normaalne elu. Me kõik ju tahame seda ja sellepärast peame ühiselt pingutama.

“

vallavolikogu traditsioonilisele istungile, siis teist korda, 30.
märtsil pidas volikogu istungit
elektrooniliselt MS Teamsi vahendusel.

Volikogu esindajad
raamatukogu nõukogus
Lääne-Harju Valla Raamatukogu
nõukogus on kaks vallavolikogu
esindajat. Vastavalt raamatukogu
põhimäärusele kestavad nõukogu liikmete volitused kaks aastat
kuni 27.03.2021. Volikogu otsusega jätkavad Lääne-Harju valla
raamatukogu nõukogus senised
liikmed Mati Vetevool ja Aleksei
Šatov.
Maatükkide vahetus
Väike-Pakri saarel
Lääne-Harju vallale kuulub
Väike-Pakri saarel Väike-Pakri saare 5 kinnistu (registriosa
nr 13103702, katastritunnus
58001:009:0037,
sihtotstarve
100% üldkasutatav maa), millel
asuvad ehitised on rajanud OÜ
Pakri Tarvas. Maatükk ei ole avalike teenuste osutamiseks vallale
vajalik. OÜ-le Pakri Tarvas kuulub Vahepõllu kinnistu (registriosa nr 7484602, katastritunnus
58001:009:0033,
sihtotstarve
100% maatulundusmaa), mis
on perspektiivne ala Pakri saarte külastuskeskuse rajamiseks.
Volikogu otsustas osta osa (ca 5
ha) Pakri Tarvas OÜ-le kuuluvast

Vahepõllu kinnistust hinnaga 14
000 eurot ning müüa Pakri Tarvas OÜ-le osa (ca 5 ha) vallale
kuuluvast kinnistust Väike-Pakri saare 5 hinnaga 15 000 eurot.
Kuna nimetatud maaüksuste
väärtused on eksperthinnangul
võrreldavad, siis sõlmitakse tehingupoolte vahel võõrandamisja omandamistehing maaüksuste
vahetusega. Pakri Tarvas OÜ
tasub ja organiseerib lahkumõõtmised mõlemal kinnistul ning
tasub Lääne-Harju vallavalitsuse
kontole täiendavalt kahe kinnistu
hinna vahena 1000 eurot.
Põhja-Kadaka tee
Laulasmaa külas
Volikogu otsustas anda Laulasmaa külas asuvale liikluspinnale, mis saab alguse kohalikult
Posti teelt ja kulgeb Põhja-Kadaka väikekohas asuval PõhjaKadaka üldmaa katastriüksusel
(29503:016:0002),
kohanimi
Põhja-Kadaka tee. Liikluspinnale kohanime määramine on
vajalik, et saaks muuta PõhjaKadaka väikekohas asuvate katastriüksuste lähiaadressid liikluspinna järgi pärast väikekoha
kohanime tühistamist.
Kurkse kogukond arendab
külaplatsi
MTÜ-le Kurkse Külaselts anti
kasutusse 10 aastaks vallale kuuluv Supelranna kinnistu (registriosa nr 7400750, katastritunnus
56201:001:1375, pindala 1,4 ha)
Kurkse külas. Külaselts soovib
kinnistule rajada laste mänguväljaku, palliplatsi ja lipuväljaku.
Samuti soovib külaselts arendada
turismi, korrastada kinnistul asuv
rannariba ja kohandada see külarannaks, mis vajab riietusruume,
WC-d ja pesemisvõimalust. Tulevikus unistatakse ka külasauna
ehitusest. Lisaks asub antud kinnistul väike ajalooline lautrikoht,
mis soovitakse registrisse kanda,
korrastada ja taasavada.
AS Kiirkandur vaidlustas
volikogu otsuse
Lääne-Harju
Vallavolikogu
võttis 26.01.2021 vastu otsuse,
millega ei nõustunud LääneHarju vallas Kõmmaste II uu-

Kloogarannas luuakse
aastaringne puhkeala

8 Populaarses Kloogaranna rannas algasid kauaoodatud puhketa-

ristu arendustööd. Rannaala korrastamisel suunatakse kaootiline
liikumine liivaluidetelt harjumuspärastesse liikumiskoridoridesse,
tagades juurdepääsu veepiirile Liiva, Ranna ja Mere teelt. Ühendused tagavad ka võimaluse mere äärde pääseda ka ratastooliga ning
lihtsamalt liikuda lapsevankri ning jalgrattaga.
Rannaala kujundatakse selliseks, et inimestel on tulevikus head
vaba aja veetmise võimalused ka väljaspool suvitusperioodi. Seetõttu on randa viivad peamised ühendusteed omavahel ühendatud täiendavate jalgteedega. Luidete ja mändide varju ehitatakse kaheosaline
laste mänguväljak, et mängulusti saaks nautida aastaringselt. Mänguväljaku ühe peamise atraktsioonina valmib suur, ligi 20 meetrit pikk
laevakujuline atraktsioon. Rannaalal rekonstrueeritakse olemasolev
rannajalgpalli ala, olemasolevad rannavõrkpalliväljakud ja rajatakse
rannatennise väljak.
Kogu Kloogaranna rannaala korrastamise projekti maht on jagatud 3 ehitusetappi. Maakondade arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetme vahenditega (159 000 eurot) ja valla omafinatseeringuga (182 000 eurot) kaetakse 2 etappi (kokku 341 tuhat eurot). Alanud tööde ehitushanke võitis ühispakkuja Reibal JRK OÜ ja Lars Laj
OÜ. Planeeritud tööd saavad valmis jaanipäevaks.
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Endisest Kloogaranna hiilgeajast osaliselt säilinud seenekujuline
mängutorn taastatakse ja sellest saab madal vaatetorn.

ringuruumis aktsiaseltsile Kiirkandur geoloogilise uuringuloa
andmisega. Nimetatud ala asub
väärtusliku miljööga Kõmmaste
küla piirkonnas ja majapidamiste vahetus läheduses. Samuti on
kõnealune maa „Harju maakonnaplaneeringu 2030+“ rohevõrgustiku tuumikalal, mis ühendab
rohekoridore. Olukorras, kus
maavaradega seotud ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks on
algatamisel kogu Harju maakonda hõlmav teemaplaneering, ei
pidanud volikogu kaevandamisega seotud eraldiseisvate uuringute läbiviimist antud piirkonnas
põhjendatuks. Kiirkandur esitas
vallavolikogu otsuse peale vaide, paludes tunnistada otsus kehtetuks. Lääne-Harju vallavolikogu oma seisukohta ei muutnud ja
jättis esitatud vaide rahuldamata.

Kolviku tee Alliklepa külas
üldkasutatavaks
Alliklepa külas asuv Kolviku tee
(teeregistri nr 5620002) ühendab
avalikult kasutatavad Alliklepa
tee (nr 5620143) ja Kibru tee (nr
5620144). Padise valla üldplaneeringuga on Kolviku tee määratud avalikuks teeks. Tänaseks
on Kolviku tee ainsaks juurdepääsuks vähemalt 30 katastriüksusele ning läbib 15 maaüksust,
millest 8 kinnistu omanikud ei
ole nõus tee avaliku kasutusega.
Sundvaldus on seatud 5 kinnistule, mis asuvad Kolviku tee Alliklepa tee poolses osas.
Vallavalitsus on viinud läbi
sundvalduse menetluse, mille tulemusena volikogu otsustas seada Lääne-Harju valla kasuks tähtajatu sundvalduse Alliklepa külas
Allikmetsa kinnisasjale (katastritunnus 56201:001:0354), mida
läbib avalikult kasutatav Kolviku
tee teelõigu pikkusega 6 meetrit.
Sundvalduse kaudu määratav tee avalik kasutus võimaldab
Lääne-Harju vallal teostada ehitusseadustikust ja liiklusseadusest tulenevaid teeomanike õigusi ja kohustusi.
Kibru tee ehk Sadama tee
avalik kasutus
Tee ametlik nimi on sundvalduse
menetluse algatamise ajal Kibru

tee (registri nr 5620144). Kuna
2005. aasta jaanuaritormis lõhkus meri osaliselt Kibru tee, siis
terviktee põhimõttest tulenevalt
antakse teele uus nimi ja number, milleks on Sadama tee (nr
5621144).
Padise valla üldplaneeringu
kohaselt on Sadama tee kohalik
üldkasutatav tee. Vallavolikogu otsustas sundvalduse asemel
kinnistu omanike soovile vastu
tulla ja sõlmida isikliku kasutusõiguse leping Alliklepa külas
asuvale Perbi-Vanatoa kinnisasjale, registriosa nr 491702,
katastritunnus 56201:001:0325,
mida läbib avalikult kasutatav
Sadama tee, teelõigu pikkusega
441 meetrit.
Nakkusohtlik olukord nõuab
kiiremaid otsuseid
Covid-pandeemia on tinginud
olukorra, kus vallavalitsusel
oleks vaja teha kiirelt otsuseid,
mis on volikogu pädevuses. Üks
muutuvas situatsioonis kiireid
otsuseid vajav valdkond on eelkooli- ja üldharidus.
Vabariigi Valitsus on andnud soovituse mitte viia rangete
Covid-piirangute ajal lapsi ilma
hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Olukorras, kus rühm või
terve lasteaed on olnud nakkusohu tõttu suletud, on otstarbekas
kehtestada lasteaia kohatasu arvestus päevapõhisena või osalustasu maksmine peatada. Et sedalaadi otsuseid saaks kiirelt teha,
muutis vallavolikogu määrust
nr 40 „Lapsevanema osalustasu
kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes“
ning määrust nr 31 „Koolieelse
eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“, andes
vallavalitsusele õigused eriolukorras ja põhjendatud juhtudel
teha muudatusi lapsevanema
osalustasu määra suuruse ning
tasumise kohta tagasiulatuvalt 1.
märtsist 2021. a. Eralasteasutuste ja -lastehoiu puhul võib vallavalitsus otsustada erandkorras
ja põhjendatud juhtudel maksta
omavalitsuse, teenuse pakkuja ja
lapsevanema vahel kokkulepitud
valla toetust täies ulatuses olenemata lastehoius kohal käidud
päevade arvust.
Vasalemma reoveepuhasti
rajamiseks soovib vald riigilt
maad
Suurem osa Vasalemma majapidamistest on katmata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Selleks, et kogu aleviku reovesi
puhastada, on vaja olemasolevale puhastile leida uus asukoht,
sest Puhastusseadme tee 4 asuv
maaüksus on väike ja seal puudub eelvool. Riigile kuuluv Kiisa maaüksus asub Vasalemma
aleviku reoveekogumisala vahetus läheduses ning reoveekogumisala ja Vasalemma jõe vahelisel alal. Maaüksusele saaks
tulevikus rajada Vasalemma aleviku vajadusteks reoveepuhasti.
Volikogu otsustas taotleda
Keskkonnaministeeriumilt Veskikülas asuva Kiisa kinnistu (registriosa nr 9812050, riigivara
registrikood KV75367, katastritunnus 86801:001:0935, pindala
3,85 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) otsustuskorras
tasuta võõrandamist Lääne-Harju vallale.

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Kui soovid oma
ravimtaimede või
muu toidukraami
Foto: Vasalemma kool

kuivatamiseks
kasutada Klooga
maja juures asuvat
taimekuivatit, võta
julgelt ühendust
Lääne-Harju

Viis aastat tagasi loeti Julius Oro mälestuseks luuletusi
Vasalemma mõisa aulas, seekord toimus võistlus veebis.

Foto: Marie Käige

Kultuurikeskuse

Luuletasime Julius Oro
mälestuseks ja enda rõõmuks

juhatajaga telefonil
5304 0839.

Helen Hiie
Vasalemma Põhikool

Kompostritest kogutud mulda kasutakse kogukondlikes peenrakastides toidupoolise kasvatamiseks.
Pildil (vasakult) Marie Käige, Jaana Ojala pojaga, Maris Ehrbach, Urve Basmanova.

8 16. märtsil oli Vasalemma

Klooga maja ümbruses algasid
põnevad kevadtegevused
8 Piirangute tõttu ei saa siseruu-

mides hetkel tegevusi läbi viia.
Seepärast püüame võimalikult
palju põnevat ja kasulikku teha
Klooga maja ümber värskes
õhus. Ootame kogukonda nendes ettevõtmistes julgelt kaasa
lööma.
Klooga majja on saabumas
PäikesEST poolt loodud päikese
energial toimiv taimekuivati,
mille abil on võimalik kõiksugu
ravim- ja maitsetaimi kuivatada. Innovatiivse seadme tervitamisse on kaasatud Klooga kooli
õpilased ja õpetajad, kes keva-

“

22. mail toimub
Klooga majas
ravimtaimede
õpituba, kus uurime
erinevate taimede
võluvõimeid.

del distantsõppe tundide raames
õpivad tundma erinevaid taimi
ning lähevad seejärel loodusesse
nurmenukke, paiselehti, nõgeseid, kuusevõrseid jms korjama.

Korjatud loodusannid on plaanis
kuivatada ning asjaosalistega jagada. Kuivati on mõeldud kogukondlikuks kasutamiseks.
Kuivatiga samaaegselt saabub maja juurde kaks uut kompostikasti. Kui lapsed taas kooli
saavad tulla, siis ootame neid
esimestel päevadel koos kodus
tekkinud biojäätmetega nagu
kartulikoored ja muu taoline.
Koostöös kooliga täidame Klooga maja kompostikastid ja õpime
õuetundides biojäätmetest kompostmulla valmistamist.
Kui olud lubavad, tahame
noortetoas emadepäevaks või ka
hiljem koos lastega valmistada
kaarte taaskasutuse meetodil.
Meisterdamiseks kogume april-

Hoiame meeleolu etluskonkurssidega!
Erika Kaljusaar
Paldiski Ühisgümnaasiumi
draamaringi juhendaja

8 Kõik on väga muutunud! Va-

jab harjumist, et oleme ka huvi
hariduses kolinud internetti.
Vaatamata sellele on Paldiski
Ühisgümnaasiumi noored saavutanud sel õppeaastal toredaid
tulemusi Harjumaa etluskonkurssidel. Kuna kõik konkursid
toimusid videoformaadis, on
suur õnn, et meil on 21. sajandi
tasemel meediaklass.
Tahan väga tänada õpetaja
Petri Hütti, kes on olnud abiks
salvestamisel ja aparatuuri sättimisel. Suur au on näidata end
sedavõrd professionaalselt. Meie
koolinoored on olnud edukad ja
toonud Harjumaalt Paldiskisse
hulgaliselt hinnatud kohti.

Vastuvõtt Paldiski Ühisgümnaasiumi

10. klassi

2021./2022. õppeaastaks toimub
9. klassi tunnistuse ja vestluse
alusel. Palume kõigil õpilas
kandidaatidel registreerida
end tel 5818 8082 või
kool@paldgym.edu.ee
kuni 14. maini 2021.

1. Üleriigiline noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel”
Harjumaa vooru korraldas Viimsi Gümnaasium 3. detsembril.
Lisaks Lydia Koidula loomepärandile esitati konkursil Triin
Soometsa luulet. Tublid tulemused saavutasid: 5.–7. kl Meribel
Ebber I koht ja 10.–12. kl Matteus Teinemaa III koht.
2. Õpilasetlejate riigikonkursi Harjumaa vooru korraldas
Laagri Kool 4. veebruaril. Iga
osaleja esitas peast ühe luuletuse
ja ühe proosapala, mille alusel
valiti Harjumaa esindajad riigikonkursile. Põhjust rõõmustamiseks andsid: 5.–7. kl Meribel
Ebber II koht, 7.–9. kl Maria
Uusberg II koht, 10.–12. kl Juhan Klaassen eripreemia.
3. Vendade Liivide 33. etluskonkursi Harjumaa eelvoo-

ru korraldas 31. märtsil Kiili
Gümnaasium. Iga osaleja esitas
vabalt valitud luuletuse ja proosapala, millest ühe autoriks oli
Juhan või Jakob Liiv ning teise
autoriks üks Juhan Liivi luuleauhinna laureaatidest. Juhan Liivi
luuleauhind antakse eelmisel
kalendriaastal esmatrükis avaldatud silmapaistva eestikeelse
luuletuse eest, mida kannab liivilik vaimsus. Osalesime kaheksa
õpilasega ja auhinnatud said: 10.
kl Mirjam Toom II ja III koht,
mis läks jagamisele Lagedi koolist Lisete Štšerbakoviga. Žürii
otsustas eraldi ära märkida ka
järgmised tööd: 9. kl Getriin Ingrid Jürioja omapärase esituse ja
sotsiaalpoliitilise sõnumi edastamise eest; 6. kl Meribel Ebber
L. Tungal “Seltsimees laps” katkendi meisterliku ettekande eest;

li- ja maikuus Klooga maja ees
olevasse korjekasti kodus kasutult seisvaid kuivanud küünelakke. Too Sinagi sahtlites seisvad
lakid emadele-lastele rõõmuks!
Maikuus on aiandushuvilistel suisa mitu põhjust Kloogale
tulla: laupäeval, 22. mail toimub
Klooga majas ravimtaimede
õpituba, kus uurime erinevate
taimede võluvõimeid. Samuti
uuendame ja täiendame möödunud aastal rajatud kogukondlikku toidusalu.

I kooliastme laureaadid:
1. klass
– Remi-Indro Lepik, luuletus
„Minu Mäks“, Padise Põhikool,
juhendaja Lembe Lepik
Kristella Entveg, luuletus „Jänes
sõpru aitab“, Vasalemma Põhikool, juhendaja Triin Põldsalu
2. klass
– Keana Uussaar, luuletus „Minu
koduloomad“, Padise Põhikool,
juhendaja Marika Laanes
– Hendrik Madelin, luuletus
„Kevade tulek“, Lehola kooli
maja, juhendaja Nele Lavrikov
3. klass
– Chloe Joy Kirschinger, luuletus
„Taevane trall“, Vasalemma Põhikool, juhendaja Christine Kõrge
– Ravill Teras, luuletus „Varblane“, Paldiski Ühisgümnaasium,
juhendaja Inga Jürioja

Ootame Sind kevadist Kloogat
avastama! Jälgi meie tegevusi
Facebookis: Re Stuudio või
Lääne-Harju Kultuurikeskuse
Klooga maja

9. kl. Maria Uusberg stiililt ja
tasemelt ühtlaselt tugeva proosaja luulekatkendi esitamise eest.
Meie koolist on ka eelnevatel aastatel õpilased taolistes ettevõtmistes osalenud. Nüüdseks
juba kooli lõpetanud Roosa-Angeelika Antonov tuli alati koju
auhinnatud kohaga. Rääkimata
Arabella Vallsalust, kes käis
Harjumaad esindamas etluskonkursil “Koidulauliku valgel“
Pärnus ja nüüdseks õpib Tallinnas ja püüab teatriklassis oma
sinilindu. On rõõm avastada
noorte andeid ja neid julgustada
ennast väljendama. Usk endasse
viib sihile ja annab julgust ning
elurõõmu. Palju õnne kõigile
tublidele etlejatele!

Alumiiniumkatuseredelite
valmistamine.

Allikaveega
silmade
pesemine.

Paastumaarjapäev Laulasmaa lasteaias
Ülle Krabo
Õppealajuhataja

8 25. märtsil toimetasid Laulasmaa lasteaia õuel valgete pearät-

Paldiski Ühisgümnaasium ootab
alates 2020./2021. õppeaastast
oma meeskonda:
• muusikaõpetajat
• klassiõpetajat
• ajalooõpetajat
• eesti keele õpetajat
(0,5 ametikohta)
• inglise keele õpetajat
(0,5 ametikohta)
Kandideerimisavalduse ja CV
palume saata hiljemalt 31.05.2021
aadressil kool@paldgym.edu.ee.
Lisainfo tel: 5818 8082.

Julius Oro luulekonkursi
tulemused

Foto: Ülle Krabo

Marie Käige, Re Stuudio
Anneli Pärlin,
Lääne-Harju Kultuurikeskus

Põhikooli endise õpetaja, luuletaja Julius Oro (Julius Oengo) 120. sünniaastapäev. Vasalemma koolil on traditsioon
iga viie aasta järel oma kuulsust meeles pidada, korraldades selleks sobiv sündmus.
Seekord toimus Lääne-Harju
valla kooliõpilastele omaloominguline luulevõistlus.

II kooliastme laureaadid:
4. klass
– Õie-Liis Marken, luuletused
„Sõprus“ ja „Eestimaa“, Risti Kool,
juhendaja Marge Matson
5. klass
– Lisanna Jaave, luuletused „Hunt“ ja
„Numbrid“, Paldiski Ühisgümnaasium, juhendaja Merit Visnapuu
6. klass
– Annabel Loos, luuletused „Loodus“;
„Mango“ ja „Võrkpall“, Paldiski
Ühisgümnaasium, juhendaja Enel
Pärs
– Madis Laanemetsz, luuletused
„Teha luuletust“ ja „Külm on siia
teel“, Vasalemma
Põhikool, juhendaja Hille Magnus
III kooliaste
I koht – Anette Marie Põldsalu, luuletused „Vihmapilv“, „Hingedepäev“
ja „Joo klaasike vett“, Vasalemma
Põhikool, 8. klass, juhendaja Hille
Magnus
II koht – Liisa-Maria Laide, luuletused
„harilik erand“, „minu vaatenurk“ ja
„ajatolm“, Vasalemma Põhikool, 9.
klass, juhendaja Hille Magnus
Eripreemia – Veroonika Prihhodko,
luuletus „Haldjate tants“, Paldiski
Vene Põhikool,
9. klass, juhendaja Galina Juhganson
Äramärkimist leidsid juhendajad
– Inga Jürioja, Paldiski Ühisgümnaasium, 3. klass, kogumik „Linnud“
– Marge Matson, Risti Kool, 4. klass,
kogumik „Luuletused sõbrapäevast
ja Eestimaast“

Katuseredelid OÜ.
www.Katuseredelid.ee
tel. 51 59 155

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

tidega tüdrukud ja naised. Peeti paastumaarjapäeva, mis on naiste
püha. Kõigepealt lauldi muusikaõpetaja Piret Arikaineni eestvedamisel päikesele tervituslaulu ja ennäe imet, päike piiluski pilve
vahelt välja. Seejärel pesti allikaveega silmi, et tüdrukud ja naised
oleksid terve aasta ilusad ja terved. Pihlaka külge seoti punased
lindid, et säiliks side loodusega ning linte sidudes sooviti salasoove – loodetavasti need ka täituvad. Siis kõik kiikusid, et selg suvel
rasket tööd tehes ei valutaks. Eriti hoogsalt kiikusid õpetajad!
Lõpuks söödi koos pannkooke ja joodi vana kombe kohaselt
punast jooki, sedapuhku morssi. Pannkoogid sümboliseerivad
suuri kapsalehti ja tõotavad head kapsasaaki. Punane jook annab
aga hea tervise ja jõu terveks suveks. Paastumaarjapäeval ei tohi
aga näputööd teha, muidu pidavat ussid kapsasse minema.
Poisid ootavad nüüd Jüripäeva, et teha koos poiste ja meeste
toimetusi.
3
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Ligi sajandi jooksul said Käesalu kandis
lapsed kooliharidust mitmes koolihoones.
Aluskaart: Maa-ameti ajaloolised kaardid,
asukoha kaart 1923. aastast.

Käesalu algkool mõisas (1950-1960). Keskel koolijuhataja Alice Viher.
Foto: Harjumaa Muuseum: HMK_F564

Käesalu algkooli viimane maja Meremõisas
(Lubergi suvilas) 1958-1965.

Käesalu koolimaja enne 1906. aastat.
Foto erakogust.

Foto: Harjumaa Muuseum: HMK_F6186

Käesalu vallakooli lugu
Jüri Alter, Risti Kooli õpetaja

8 Käesalu vallakool on asutatud

1871. aastal Sipeksi külas Oti talus. Kooliõpetajaks oli Käesalu
külas Ollema (Olluma) talus sündinud Hans Donart (1847–1904).
Koolmeistri ametit õppis ta Keila
kirikuhärra juures. Kooliõpetajana töötas ta Käesalu koolis 28
aastat (1871–1899). 1878. aastal
sai umbes kilomeetri kaugusel
Oti talust valmis uus koolimaja
ning kool kolis taluhoonest sinna.
Koolimajas tegutses ka Käesalu
vallavõim alates 1881. aastast
kuni 1891. aastani, mil Käesalu
vald ühines Keila vallaga.
Talulapsed 10-aastaselt kooli
Käesalu kooli elu-olust sel ajal
annab ettekujutuse 1880. aastal
õpetaja Hans Donarti poolt kir-

jutatud üleriigiline statistiline
ankeet oma kooli kohta. Seal
on kirjas, et Käesalu vallakool
on asutatud 1871. aastal. 1880.
aastal käisid koolis nii poisid kui
tüdrukud koos. Kõik lapsed tulid
ainult tundideks kooli. Ööbimist
koolis ei olnud. Koolilaste pealt
ei võetud maksu. Kool klassideks ei ole jagatud. Õppeaasta
algab 15. oktoobril ja lõppeb 15.
aprillil. Õpetust saab antud eesti keeles. Lapsed saavad koorilaulmist õpetatud. Koolis on 17
poissi ja 16 tüdrukut. Kooli tullakse kümneaastaselt. Kõik lapsevanemad on talupoja seisuses.
Koolil on krihvlitahvel ja suled.
Kooli tegevusaastaks on saadud kokku raha 66 rubla. Koolis
õpetatakse usuõpetust, lugemist,
kirjutamist, rehkendamist, geograafiat, laulmist, vene keelt.

Vald ja mõis lõid käed
1903. aastal on 25 aastat vana
koolimaja väga halvas seisus.
Katus laseb vihmavett läbi ja
lagi on varisemisohus. Valla abitalitaja Toomas Niinemann teeb
vallavolikogule ettepaneku lammutada vana koolimaja ja ehitada uus. Valla ja mõisahärraga
kooskõlas hakatigi vana kooli
maja kohale uut kaasaegsemat
hoonet ehitama.
Keila-Joa ja Käesalu mõisa
härra Grigori Petrovitš Volkonski andis tasuta ehituspalgid
ning talumehed tõid katuseõled.
Ehituskulud kandis vald. Uus
koolimaja sai valmis 1906. aasta
sügiseks. Avamispäeval õnnistas
koolimaja Keila kirikukoguduse
pastor Jüri Kukk ning head sõnad andis kooliperele edasi vürst
Grigori Petrovitš Volkonski.

Endisaegne Paldiski ja tema inimesed
Jelena Maljutina

8 Pole saladus, et Paldiski ko-

duloomuuseum, mis asub sama
katuse all taverniga Peetri Toll,
on juba üle kaheksa aasta kübekese haaval kogunud kõike,
mis on Paldiski ajalooga seotud.
Nende aastate jooksul on meil
kogunenud tohutu hulk materjali: raamatud ja maakaardid,
postkaardid ja fotod, ajaloolised
ülevaated ja ajaleheartiklid.
Vaieldavate ajalooliste faktide kontrollimiseks ja materjali
süstematiseerimisel abi saamiseks pöördusime ajakirjanik
Josef Katsi poole, kelle Tallinna
ajaloo teemalised artiklid on ajalehe Pealinn lugejate seas väga
populaarsed.
Josef Kats lähenes ülesandele põhjalikult ning arhiivimaterjalide uurimise käigus saime
oma kodulinna kohta teada palju uut ja huvitavat. Siis tekkiski
4

Fotol on kujutatud parun von Lüberas.

Käesalu mõisahoone, kus asus Käesalu
mõisakool (1921-1958).

Käesalu vallakooli õpilased 1910. a.
Keskel õpetaja Hans Laagus.

Foto erakogust.

Foto: Harjumaa Muuseum, HMK_F567

Käesalu vallakool töötab
nüüd juba kolmeklassilise koolina. Õppetöö käib endiselt ühes
klassiruumis ühe õpetaja juhtimisel. Kõigi 10-13 aastaste õpilaste õppimine toimub üheaegselt liitklasside põhimõttel.
Kool kolis mõisa
20. augustil 1921. aastal otsustas
Keila vald osta Käesalu mõisahoone. Kolme kuuga korrastati
ruumid õppetööks ja 21. novembril sai Käesalu kool endale
uue koolihoone. Kooliga liitus
ka Joa kool. 1965. aasta kevadel
lõpetas Käesalu kool oma tegevuse.
Tänaseks on Käesalu vana
koolimaja 1922. aastast eraomaniku valduses. Käesalu mõisahoone ja Lubergi suvila on samuti eraomaniku valduses.

mõte kirjutada lugude sari inimestest, kelle elulugu on Paldiski ajalooga tihedalt seotud.
Lääne-Harju vallavalitsus toetas seda algatust. Ja nii nägigi
päevavalgust viisteist ajaloolist
esseed: Rogerwieki kindluse
rajajast parun von Lüberasist ja
memuaarikirjutajast Andrei Bolotovist, kubermangu arhitektist
Johann Caspahr Mohrist ja õnnetust komandandist De Robertist,
kes saatuse tahtel pidi Paldiski
– toonase nimega Baltiiski Port
– rootslastele üle andma; Paldiski esimesest ajalookirjutajast
Carl Russwurmist ja linnapeast
Nikolai Deminist, kes kohalikku omavalitsust üle kahekümne
aasta juhtis, ning ka merekooli
asutajast Aleksandr Feldgunist.
Lood nendest ja teistest ajaloolistest isiksustest avaldatakse
ka raamatus „Endisaegne Paldiski ja inimesed“, mis plaanitakse
välja anda juba sel aastal.

Vasalemma raamatukogu
on uutes ruumides

Lugejatel on alates aprillikuust võimalus külastada Vasalemma
piirkonna raamatukogu uues asukohas Ranna tee 10 Vasalemmas.
Külastajatele on raamatukogu avatud teisipäeval ja reedel
kl 9–17 ning kuu teisel ja neljandal laupäeval kl 10–14.
Külastajatele on raamatukogu vaba wifi-ühendus.
Raamatukogust saab laenutada raamatuid kohapeal ja tellida huvi
korral lugemist ka teistest Lääne-Harju valla raamatukogudest.
Raamatute tagastamiseks on
ukse kõrvale paigaldatud tagastuskast.
Vaata ja loe lähemalt lhvraamatukogud.ee

Karjaküla jäätmejaam
võtab vastu ohtlikke jäätmeid

8 Lääne-Harju valla elanikke teenindab Karjaküla jäätmejaam,

mis asub Tõmmiku külas Karjaküla kalmistu ja AS-i Keila Betoon vahelisel alal.
Jäätmejaam on avatud T, N ja L kell 10.00-18.00.
Lisainfo: 5884 4870;
kodulehekülg www.hkt.ee/karjakula-jaatmejaam/

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

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Sotsiaalkeskuse perenaine on loonud eakatele
sõbraliku ja energiasäästliku perekodu
kohtumisi omastega eelneval
kokkuleppel ei ole mingil viisil
piiratud.
Hooldekodus ollakse õnnelikud meditsiinilabori Synlab
kingitud nutitahvli üle, millega
sugulased saavad lähedastega ühendust võtta. Kuigi see ei
asenda silmast silma suhtlust,
on sotsiaaltöötaja ja Skype-i abil
võimalik eakatel lähedasi näha ja
igatsust leevendada.
Tiiu usub, et normaalse elu
juurde naasmiseks on COVIDviiruse vastu vajalik vaktsineerida. Hooldekodu elanikest on
vaktsineeritud 92% ja töötajatest
pooled.

Marje Suharov

8 Keila külje all asuv Karjaküla

Sotsiaalkeskus on saanud kevadiselt helerohelise välisilme –
aasta kestnud renoveerimistööd
on läbi saanud. Kõige suuremad
muutused on aga toimunud hoone sees: maja säästab nüüd targalt energiat ning majaelanikud
on õppinud COVID-pandeemia
tingimustes elama uutmoodi elu.
Maja ja selle elanikud oma südamesse võtnud keskuse juhataja
Tiiu Nettan usub, et olles kui üks
suur pere, on nad selle keerulise
aja hästi üle elanud.

Paralleelid koduse Kesk-Eestiga
Tiiul täitus aprillis Karjaküla
sotsiaalkeskuse juhatajana kuraditosin aastat. Põllumajandusliku hariduse omandanuna töötas
ta Jõgeva riigimajandis selektsionäär-zootehnikuna ja direktori asetäitjana.
Aastast 1997 on ta seotud
sotsiaalvaldkonnaga ning Jõgeva vallas sotsiaaltöö juhtimise
kõrvalt lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Teise Eesti
otsa tuli ta otsima uusi väljakut-

Ühistegevused hooldekodus on nakkusohu vältimiseks pausile pandud. Koos tähistatakse vaid
tähtpäevi. Puhkeruumis on elevust – toimub ülestõusmispühade eelne munade värvimine.

“

Eks selle ehitusega
olen halle juukseid
juurde saanud,
sest tekib olukordi,
kus ma võin tahta,
loota ja oodata,
aga tulemus ei
olene minust.

Foto: Marje Suharov

Karjaküla suur pere
Teisiti kui pereliikmetest Tiiu
hooldekodu 53 kliendist ja 16
töötajast mõelda ei oska. „Kõige
vanem hooldekodu elanik saab
maikuus 100-aastaseks, pesamuna on neljakümne kolmene,“
tutvustab juhataja majaelanikke
fotodelt seinal. Üle poole klientidest on maja alumisel korrusel,
kus asuvad põetuskohad. Teisele
korrusele on paigutatud elama
eakad, kes on võimelised treppidest liikuma. Tiiu loob majas
ringi liikudes positiivse meeleolu, öeldes tervitussõnad ja head
soovid igale hoolealusele: „Mina
teietan kliente, sest nad on nii
väärikad.“
Sotsiaalkeskuses on ööpäevaringselt tööl kaks hooldajat,
päeval lisaks sotsiaaltöötaja,
hooldustöö juht ja Eesti Haigekassa toel sellest aastast ka
koduõde. Majas on saun, pesumaja ja köök, kus valmib toit
ka Karjaküla lasteaiale. „Töö on
pingeline, aga personal on tubli
ja kõik teevad kõike, kui vaja,“
jagub juhatajal oma inimeste
kohta vaid kiidusõnu. Ta on tänulik, et just kohalikud elanikud
on pärast karusloomakasvatuse
sulgemist Karjakülas leidnud tee
hooldekodu töötajate ridadesse.

Karjaküla sotsiaalkeskuse juhataja Tiiu Nettan tutvustab hoone keldris
asuvaid soojustagastusega ventilatsiooniseadmeid.

seid ja nüüd on tore elada laste
ja lastelaste läheduses. Kandideerides Karjaküla Sotsiaalkeskust juhtima, nägi ta siinkandis
sarnasust oma kodukohaga.
Keila vald ja linn olid tollel ajal
võrreldavad omavalitsused Jõgevaga ja seda ümbritseva vallaga.
„Lisaks on siin samuti jõgi ja
raudtee,“ selgitab Tiiu aastatetaguseid valikuid, tõdedes, et nüüd
on ta juured kindlalt paesesse
pinnasesse ajanud.

Terve olemine sõltub meist
enestest
Möödunud aastale mõeldes räägib Tiiu, et raske oli meil kõigil:
„Ma olen nii tänulik, et töötajad
on olnud vastutustundlikud ja
hooldekodus nakatunuid ei ole
olnud. See aeg näitas, et viirusest hoidumine sõltub peamiselt
meist enestest.“ Hooldekodu uksed olid eelmise aasta eriolukorras lukus ja nüüd on maja alates
märtsikuust jällegi suletud. Kuid

Parim kingitus on aeg
Riik toetab täna nii koduõenduse
kui koduhoolduse teenust ning
eakatel on võimalus kauem kodus elada. Hooldekodu teenus on
omastele kõige kallim ja Karjaküla näitel küündib hind 935 euroni kuus. Kuid selle summa eest
on kõik oluline tagatud: hooldustöötajate hoolitsus, meditsiiniline abi, sotsiaalnõustamine, kolm
korda päevas soe toit, saun, retseptiravimid, põetusvahendid ja
invatarbed jms
„Kõik on olemas, aga meie
töötajatel ei jää kahjuks aega
eaka kõrval istuda ja lihtsalt juttu ajada. Olen ikka lähedastele
öelnud, et küpsise või mahlapaki asemel kinkige aega. Rääkige
kuis teil läheb, küsige, kuulake
ning võimalusel jalutage õues,“
ütleb Tiiu. Ta tunneb rõõmu viimastel aastatel kaunimaks muutunud Karjaküla elukeskkonnast:
„Karjaküla on kui elama puhkenud.“
Maja ei saa kunagi valmis
Sellel aastal täitub Karjaküla
Sotsiaalkeskusel kahekümnes tegutsemisaasta. Sajandivahetusel
endisest lasteaiast ümber ehitatud maja kohandati nii puuetega
inimeste kui eakate sotsiaalkeskuseks.
Endisel Keila vallal oli soov
pakkuda avahooldusteenuseid ja
lastehoolekannet, aga suurema
nõudluse tõttu kujunes keskusest
ikkagi hooldekodu. Aja jooksul
on hoones tehtud väiksemaid
ehitustöid ning kohandatud ruume ümber parema teenuse pakkumiseks.
Aasta tagasi koos pandeemiaga algas majas suur renoveerimistöö, mis on tänaseks joone
alla saanud. Olulisem muutus on

uus ventilatsioonisüsteem, mis
hoiab õhu värske. Tiiu tõdeb, et
ehitustööde läbiviimine samaaegselt hooldekodu igapäevase
toimimisega oli keeruline. Ajal,
kui puuriti auke suurte ventilatsioonitorude jaoks läbi kõikide
korruste, tuli majas tagada ka
klientide heaolu. „Oi seda tolmu ja müra,“ ohkab Tiiu, kuid
on üleelatuga rahul, sest juba
majja sisenedes on tunda muutusi – hoolekandeasutustele sageli
omane spetsiifiline lõhn on asendunud värskema õhuga.
Hoones valmis rida põhjalikult läbimõeldud energiasäästlikke lahendusi: soojustagastusega
ventilatsioonisüsteem,
pelletikatel, soojustati välissein
ja katuslagi. Katusele paigaldati
päikesepaneelid ja lõunafassaadi akendele väline päikesekardin. Tiiu sõnul tagab edev ruloo
akende ees selle, et päike ei küta
tuba liiga soojaks.
„Eks selle ehitusega olen halle juukseid juurde saanud, sest
tekib olukordi, kus ma võin tahta, loota ja oodata, aga tulemus
ei olene minust. Samas tean, et
lihtsalt kätte tulnud asjad tunduvad iseenesest mõistetavad, aga
kui sa vaeva näed, teeb tulemus
hiljem rohkem rõõmu,“ mõtiskleb keskuse juht Tiiu.
Renoveerimisprojekti eelarve oli 747 185,16 EUR, millest Riigi Tugiteenuste Keskus
toetas meetme „Avaliku sektori
KOV allsektori hoolekandeasutuse hoonetes energiatõhususe
ja taastuvenergia edendamine“
kaudu 463 254,79 euroga. Lääne-Harju Vallavalitsuse panus
omaosalusena oli 120 000 eurot
ning ülejäänu moodustas OÜ
Karjaküla Sotsiaalkeskuse omavahendid ja laen.
Projekteerimise ja ehituse
hanke võitis ja töid teostas AS
EVIKO ning lepingu maht oli
735 413,16 EUR. Omanikujärelevalve teenust teostas OÜ Casaverde. Projektiga paigaldati
hoonesse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, lisati pelletikatel, soojustati välissein ja katuslagi, paigaldati lõunafassaadi
akendele väline päikesekardin
ja katusele PV paneelid koguvõimsusega 35kW. Arvutuslikult
väheneb aastas hoonesse tarnitud energia 27 965 kwh võrra
ning CO₂ paiskamine atmosfääri
väheneb 63,53 tonni võrra. Tegelikud numbrid selguvad aasta
möödudes.

Populaarne kergliikur lisati liiklusseadusesse
Eve-Mai Valdna
Transpordiameti ennetustöö
osakonna ekspert

8 Sellest aastast hakkasid kehti-

Kergliikur on ühe inimese vedamiseks ette nähtud
istekohata elektri jõul liikuv sõiduk.

ma Liiklusseaduse muudatused,
mis reguleerivad kergliikuriga
liiklemist. Kuna uus sõidukiliik
kogub üha populaarsust, tasub
nõuded ja soovitused üle korrata. Kergliikur on ühe inimese vedamiseks ettenähtud istekohata
elektri jõul liikuv sõiduk, mille
valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis. Selleks, et kergliikuriga sõit oleks ohutum:
– kanna
jalgratturikiivrit (kohustuslik alla 16-a
kergliikurijuhtidel);

– kasuta erksavärvilisi riideid,
et liikluses paremini märgatav olla;
– vali rahulikum liikluskeskkond ning tee- ja liiklusoludega sobiv sõidukiirus,
selleks et toime tulla ootamatuste ja ohtudega (näiteks
kõrged äärekivid, ebatasane
teekate jms);
– alati arvesta võimalusega,
et teised liiklejad ei pruugi
kergliikurit märgata.

– tasakaaluliikuri puhul iseeneslikku liikumist takistav
seade;
– signaalkell, välja arvatud
juhtrauata kergliikuri puhul;
– ees valge ja taga punane tuli
ning külgedel kollane, punane või valge helkur või
tuli, välja arvatud juhtrauata
kergliikuri puhul. Pimeda ajal
või halva nähtavuse korral on
kohustuslik sisse lülitada ees
valge ja taga punane tuli.

Selleks, et kergliikur oleks
tehniliselt sõidukorras, peab sõiduvahendil küljes olema:
– töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem;

Kergliikuriga võib liigelda
jalgrattarajal (10–15-aastane peab
omama jalgratta juhtimisõigust);
jalgrattateel; jalgratta- ja jalgteel;
jalgteel ning kõnniteel. Sõita võib
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ka õuealal. Kui puudub ülalnimetatud tee või teeosa või selle
seisukorra või liiklusolude tõttu
on seal sõitmine oluliselt raskendatud, tohib kergliikuriga sõita
sõidutee parema ääre lähedal
või teepeenral. Sõidutee parema
ääre lähedal või teepeenral võib
iseseisvalt liigelda 10–15-aastane kergliikurijuht, kui ta omab
jalgratta juhtimisõigust. Alates
8-aastased lapsed võivad sõidutee paremas ääres ja jalgrattarajal
liigelda ainult täiskasvanu järelevalve all. Alla 8-aastased lapsed
ei tohi ka koos täiskasvanuga
jalgrattarajal ja sõidutee ääres
kergliikuriga sõita.
Ohutut liiklemist!
5
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Eesti merendusettevõtted soovivad
segapakendite tõhusamat käitlemist
Sirle Arro, Tallinna Sadam
Eesti merendusettevõtted soovivad jäätmejaamadelt suuremat läbipaistvust ja segapakendite tõhusamat ringlusse suunamist.
Sadamad ja laevandusettevõtted koguvad juba mitmeid aastaid
jäätmeid liigiti ning on leidnud tõhusamaid lahendusi jäätmete
ringmajandusse suunamiseks. Samas tekitab ettevõtetele muret segapakendite vähene ümbertöötlemine, selgus märtsikuus toimunud
Tallinna Sadama korraldatud Eesti merendusettevõtete ringmajanduse ümarlaual.
Valdav osa segapakenditest, mis laevadel kogutakse, põletatakse
või ladestatakse prügimäele, vaid 16% sellistest jäätmetest saab
uue elu. Segaolmejäätmeid, sh pakendeid ei töödelda sageli ümber,
sest need on määrdunud, satuvad olmejäätmete hulka või puudub
jäätmejaamal võimekus selliseid jäätmeid kulutõhusalt sorteerida.
„Laevaomanikud ja sadamad on teinud ära suure töö, lõpetades
ühekordsete plastnõude kasutamise ning võttes kasutusele korduvkasutatavad söögiriistad. Ootame oma tarnijatelt üha rohkem
hoolivamat suhtumist keskkonda, mis tähendab jäätmetekke vähendamist ning plastide kasutamise vähendamist pakendite tootmisel.
Leiame, et turule tuleks tuua rohkem tooteid, mis on taaskasutatavates pakendites ning seejuures vältida topeltpakendamist,“ ütles
Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik.
Ringmajanduse põhimõtted tuleb merendusettevõtete hinnangul
lõimida riigi strateegilistesse dokumentidesse. Samuti tasub kaaluda
riiklike finantstoetusi või makse, mis soodustaks kokkukorjatud jäätmete kasutamist uute toodete tootmisel. Vähemtähtis pole teadusja arendustöö ringlust võimaldavate pakendite väljatöötamisel ning
ressursina kasutamisel.
Merendusettevõtted ootavad jäätmekäitlusettevõtetelt ühtlasi
läbipaistvuse suurendamist, et oleks selgelt arusaadav, kuidas ja mil
määral ettevõtete üleantud pakendid ümber töödeldakse, põletatakse või ladestatakse. Ühine ootus on, et segapakendite sorteerimine peab olema tänasest tõhusamalt korraldatud, et võimalikult suur
osa pakenditest saaks uue elu.
Tallinna Sadama korraldatud sadamate ja laevanduse ringmajanduse
ümarlaual osalesid laevafirmad Eckerö Line, Tallink ja TS Laevad,
jäätmekäitlusettevõtted Green Marine ja Ragn-Sells ning Rohetiigri
mentorid sihtasutustest SEI Tallinn ja Teeme Ära.
Tallinna Sadam tegeleb Rohetiigi programmis jäätmete ringlusse
suunamise probleemiga. Ettevõte on sidunud oma strateegia ÜRO
kestliku arengu eesmärkidega. Muu hulgas soovitakse saada 2050.
aastaks kliimaneutraalseks, saavutada sadamas seisvatel laevadel
nullemissioon ja suunata 70% laevajäätmeid ringmajandusse, panustades sedasi puhtamasse Läänemerre.

TOETAME KOHALIKKE VÄIKETOOTJAID

Koostöös peitub vägi

võimalused kohalike väiketootjate elu parandamiseks. Ideaalis
võiks tekkida kogukond, kus
kõikidel on hea tegutseda. Siin
mõned mõtted:
● Ühine väljapanek
Rõõmu kaubamajas
Suur kaubamaja, kus on palju ruumi ja mida külastavad
nii kohalikud elanikud, turistid, aga ka Läänemaal elavad
ja suvitavad inimesed.

Inga Stelmak
kohalik väiketootja

8 Koostöös peitub edu võti, eri-

ti maapiirkondade ettevõtluses,
kus väikseid tegijaid on palju,
konkurents tihe ja paljusid ettevõtjaid kimbutavad sarnased
probleemid ja mured.
Kindlasti on vallas koostöörakukesi teisigi, kuid väärib märkimist Treppoja Sahvri
(treppojasahver.ee), Puidubutiigi
(puidubutiik.ee), Nõmmiku talu
(nommiku.ee) ja Ecomari (ecomari.eu), vaheline koostöö, mis
sai alguse jõulude ajal Treppoja
sahvri perenaise Age Viimsalu
ideest pakkuda kliendile terviklahendusena valmis kinkepakki.
See on mugav lahendus kliendi
jaoks, saab lihtsalt tellida või epoest osta ning kinkida. Üksnes
moos või juust jääb ühekülgseks,
seepärast pandi kokku omavahel
sobivad tooted, seati need serveerimiseks vajalikule puidust
alusele, pakendati stiilselt. Puidubutiigist saab kinkepaki saata
otse kingisaajale, seejuures on
võimalus lisada kaart koos soovitud tekstiga. Puidust alusele
saab lasta graveerida nime või
pühenduse. Kingipakkidega jätkatakse ka edaspidi. Lähenevaks
emadepäevaks on ka juba erineva hinnatasemega kinkepakid
valmis pandud.
Paljud väiketootjad tunnevad suurt puudust meeskonnast.
Treppoja Sahvri perenaine Age
Viimsalu: „Toimetame mehega kahekesi ja kõik etapid tuleb läbida ainult kahe peaga.
On suurepärane, kui leiad oma
kandi inimesed, kellel on samad
mõtted ja eesmärgid, koos tekib
rohkem lennukaid ideid ja neid
on palju lihtsam ellu viia. Üksi
toimetades jääd oma ringi kinni
ja uuendused on rasked tulema.“
Treppoja Sahver on väike
pereettevõtmine, kus valmistatakse teravaid ja maitsekaid
kastmeid ning moose. Age Viimsalu: „Purki ja pudelisse saavad
vaid need maitsed, mis on meile
endale meelepärased ja mida ise
kasutame. Kõik retseptid oleme
ise välja töötanud ja enda pere
peal järele katsetanud. Tänaseks
on valik juba väga muljetavaldav ja uusi ideid ning mõtteid
on pidevalt peas. Need üheksa
aastat, mil oleme toimetanud,
on lennanud väga kiiresti, oleme
palju õppinud ja arenenud, ent
kindlasti on veel väga palju ka
areneda.“
Puidubutiik on e-pood, kus
müüakse Leigri Puukojas käsitööna valmistatud puidust
mööblit ja väiketooteid. Leigri
Puukoda on Kloogarannas tegut-

● Koduleht koos e-poega
Võiks luua ühise kodulehe
koos veebipoega, kus oleksid
meie kandi tooted üleval.

Foto: erakogu
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Väiketootjate koostöö tulemusena kokku pandud
kinkepakk emadepäevaks.

“

On suurepärane,
kui leiad oma kandi
inimesed, kellel on
samad eesmärgid,
tekib rohkem ideid
ja neid on koos
lihtsam ellu viia.

sev pereettevõtmine, mis tegeleb
erinevate puidutöödega – tehakse prügimaju, saunu, terrasse ja
mööblit.
Ecomarja põhjamaised aeglaselt kuivatatud marjad ja viljad
on paigutatud stiilseteks kingitusteks. 2017. aastal valis Riigikantselei Ecomari marjad šokolaadis Eesti Euroopa Nõukogu
eesistumise kingituseks ärikingituste kategoorias. Ecomarja
tooted pakuvad elamusi kõigile
meeltele – marjades on säilinud
mahlasus, pehme tekstuur, marja aroom ning marja enda kuju.
Mitmed marjad üllatavad ka
šokolaadides. ”Ecomari OÜ on
teinud koostööd teiste kohalike
väiketootjatega ka varem – kevadine pandeemia pani otsima
uusi võimalusi, kuidas luua sünergiat ja laiendada turustusvõrgustikku,” märkis Kairi Niinepuu-Mark.

Nõmmiku talu tegutseb pereettevõttena aastast 1989. Meiereis valmivad täispiimast jogurt,
kohupiim, kohupiimakreemid,
Hollandi tüüpi juust ja pasta-filata tüüpi juust. Meierei perenaine Liivi Ermas: „Valmistame
lehmapiimatooted
peamiselt
käsitööna, kasutades vaid talutootmisele omaseid traditsioonilisi retsepte ning roheenergiat
alates 2019. aastast. Hindame
kõrgelt piima kvaliteeti ja teame,
et suudame seeläbi garanteerida
kvaliteetsed ja maitsvad tooted.
Nõmmiku talu meierei tooted on
valmistatud ilma kunstlike lõhna-, maitse-, säilitus ja värvaineteta.“ Nõmmiku talu on tunnustatud käitleja aastast 2003 ning
kuulub Talumeiereide Liitu.
Lisaks ühistele pakkidega
toimetamisele oleme mõelnud
ja arutanud, millised võiksid olla

● Ühtne logistika
Ühise e-poega peab kaasnema ka hea logistika. Väga
heaks näiteks on “Nopri kojukanne”, kes suudab kaubaringidele koondada erinevad tootjad, sest Võrumaalt
Tallinna piirkonda on üksi
logistikat korraldada väga
kulukas.
● Ühtne kaubamärk
Eestis on palju tugevaid piirkondlikke kaubamärke. Kahjuks meil siin ei ole. Aga kui
ei ole, siis tuleb ise ära teha.
Võiksime luua omakandi
maitsete vaagna ja pakkuda
seda meie piirkonda külastavatele turistidele. Vaagnal
võiks olla suur ja paljulubav
nimi, näiteks „Loode Eesti
parimad palad“.
● Ühised üritused
Ühine osalemine suurematel
messidel ja laatadel ning kohalikel üritustel oleks heaks
võimaluseks väiketootjate
jaoks. Ühiselt hakkab paremini silma ja on mõjusam.
Siinkohal kutsuks üles ka
teisi ettevõtjaid tegema omavahel koostööd. Vallaelanikel aga
soovitame enne kaugemalt teenuste ja toodete tellimist uurida,
kas soovitut on võimalik osta ka
kodule lähemalt.

TRANSPORT LÄÄNE-HARJU VALLAS TASUTA!

OÜ MuruLand = Murevaba muruhooldus

Avalik suuline enampakkumine

Tähelepanu,
lemmikloomaga jalutaja!

8 Selleks, et kõigil elanikel oleks rõõm jalutada puhtas ko-

duvallas, paigaldas vallavalitsus lemmiklooma ekskrementide
jaoks populaarsematesse puhke- ja jalutuskohtadesse Paldiskis,
Kloogal ja Keila-Joal nn. junnijaamad. Need on kaheosalised
rohelised prügikastid, mis on varustatud kilekottidega. Mai
alguses paigaldatakse kaheksa junnijaama lisaks Paldiskile ja
Kloogale veel ka Laulasmaale, Vasalemma, Rummule ja Ämarisse.
Kasuta junnjaama oma lemmiku järelt koristades!
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Karjaküla Sotsiaalkeskus OÜ müüb avalikul suulisel enampakkumisel
5. mail 2021. a. kell 14.00 Lääne-Harju vallas, Karjaküla alevikus, Talu tee
8 asuvast kinnistust (nr 12418202) 285/1878 mõttelist osa ja reaalosa
eluruumi nr 6, mille üldpind on 28,50 m² ja mis koosneb toast ja köögist.
Kapitaalremonti vajav korter asub kahekordse maja lõunapoolsel küljel.
Korteri juurde kuulub 411 m² aiamaad.
Kaasomandi teostamine on kitsendatud teiste korteriomandite koosseisu
kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Alghind 4000 (neli tuhat) eurot,
pakkumise samm 100 (ükssada) eurot.
Enampakkumise võitjal tuleb ostuhind tasuda täies ulatuses enne
müügilepingu sõlmimist. Lisaks tasub enampakkumise võitja kõik kinnisasja tehinguga seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja
notaritasud. Tehing peab olema lõpule viidud hiljemalt 7. juuniks 2021. a.
Palume kindlasti enne oksjonit müüdava objektiga kohapeal tutvuda, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Tutvumine toimub 28. aprillil kell 14.00.
Kontakt: karjakylasots@hot.ee või tel. 529 1745

KUI SUL POLE AEGA, TAHTMIST VÕI VAHENDEID MURU
NIITMISEKS, SIIS USALDA SEE TÖÖ MEILE
Pakume muru niitmise ja trimmerdamise teenust
Reageerime kiirelt, töö on kvaliteetne ning arvestame Teie soovidega
Trimmerdamine

Muru niitmine
30 €/1000 m2
2

üle 4000 m – 25 €/1000 m

20 €/250 m2
2

üle 1000 m2 – 18 €/250 m2

(pindala arvutus Maa-ameti kaardi järgi, 50 m 2 täpsus)
Transport:

Lääne-Harju vallas tasuta, kaugemale 0,3€/km
(tasuda tuleb ainult sõit sihtkohta)

Püsihooldus:

-10% hinnast (kui niita iga 2 nädala tagant)

Min. hind:

35 €

Tel. 56920306

Urmo Õunloo

murulandoy@gmail.com

Lääne-Harju vald, Harjumaa

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Lääne-Harju Vallavalitsuse teated
8 Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 09.03.2020 korraldusega nr 212
detailplaneeringu Põllküla külas Metsavahi tee 3 katastriüksusel (katastritunnus 43101:001:0054).
Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel
planeeringukohustuseta alal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Põllkülas ning piirneb
Vana-Põllküla tee 6 (katastritunnus
29501:009:0037), Metsavahi tee 7
(43101:001:0055), Metsavahi tee 5
(29501:009:0130), Vana-Põllküla tee
2a (29501:001:0456), Vana-Põllküla
tee 2 (29501:001:0455), Vana-Põllküla tee 4 (29501:009:0434) elamumaa; Tambeti (29501:009:0449),
Linsi
(29501:009:0175),
Rehe
(29501:009:0310),
Männimetsa
(29501:001:0778), Vana-Põllküla tee
1 (29501:009:0321) maatulundusmaa
ning Serva (29501:009:0466) riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeritava ala suurus on 14,5 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on
maatulundusmaa kasutuselevõtt avalikke teenuseid pakkuva ökofarmina.
Vastavalt kehtivale Keila valla üldplaneeringule peab äri- ja ühiskondlike
hoonete planeerimiseks koostama detailplaneeringu. Planeeringu ülesanded
vastavalt planeerimisseaduse § 126
lõike 1 punktidele 2–9 ja 11–13. Detailplaneeringu algatamisel võimalike
uuringute vajadus puudub.
8 Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.04.2021 korraldusega nr 327
detailplaneeringu Klooga alevikus Tallinna mnt 14 kinnistul (katastritunnus
43101:001:0203).
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,17 ha. Planeeritav kinnistu asub
Lääne-Harju vallas Klooga alevikus
Tallinna mnt ja Lennu tee vahelisel alal.
Tallinna mnt 14 kinnistu piirneb läänes
ja põhjas Tallinna maantee transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0628)
kinnistuga ning lõunas Lennu tee L2
transpordimaa (29501:001:0598) kinnistuga. Planeeritavast alast põhjas 125
m kaugusel asub Klooga raudteejaam.
Detailplaneering on üldplaneeringu
kohane. Tallinna mnt 14 kinnistu pindala on 11 777 m², millest 6726 m² on
looduslik rohumaa, 4272 m² metsamaa
ja 779 m² muu maa. Kinnistul on põlenud hoone vare.
Keila valla üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt 14 kinnistu
tiheasustusalal, mille juhtotstarve on
väikeelamumaa. Kinnistu on suures
ulatuses ühtlase kõrgusega, langedes
loode suunal. Tallinna mnt 14 kinnistule ulatuvad elektriõhuliin Krisbi
ja JÕUSÖÖDA 1:ELE kitsendused
ja maaparandussüsteemi KLOOGA
eesvoolu kraavi K-4 kaitsevöönd ja

veekaitsevöönd.
Looduskaitselised
piirangud puuduvad. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine
elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja
-tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine,
keskkonnakaitseliste abinõude ning
vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse
§ 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12,
16, 17. Detailplaneeringu algatamisel
täiendavate uuringute vajadus puudub.
8
Lääne-Harju
Vallavolikogu
30.03.2021 otsusega nr 30 võeti vastu
Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0527)
ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav kinnistu planeeringuala pindalaga 1,2 ha asub Lääne-Harju
vallas Meremõisa külas tee nr 11390
Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja
kohaliku Männimäe tee ristmike vahelisel alal.
Planeeritav ala piirneb põhjas
ja kagus kohaliku tee nr 2959030
Männimäe
tee
(katastritunnus
29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas Tallinn-RannamõisaKloogaranna teega nr 11390, kirdes
Männimäe tee 15 (29501:007:0149)
ja Männimäe tee 3 (29501:007:0151)
elamumaa kinnistutega ning läänes
Meedre (29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Detailplaneering
on üldplaneeringut muutev. Keila valla
üldplaneeringu järgi on antud kinnistul
määratud juhtotstarve looduslik ala,
mets. Detailplaneering teeb ettepaneku
muuta Männimäe tee 1 kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon elamumaaks.
Planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega
krundiks. Igale elamumaa krundile
kavandatakse üks 2-kahekorruseline
elamu ja üks abihoone summaarse ehitisealuse pindalaga kuni 200 m². Juurdepääs planeeringu alale on tagatud
kohalikult Männimäe teelt. Detailplaneeringule on koostatud mürahinnang
ja esitatud ettepanek müra sihtväärtuste tagamiseks müratõkkeseina rajamiseks planeeringuala maanteepoolsel
küljel. Kanalisatsioon ja veevarustus
on lahendatud liitumisega MTÜ Meremõisa omanduses olevate trassidega.
Planeeringuala läbivad side- ja elektrikaabelliinid tõstetakse ümber. Krunti 3
läbib lahtine kraav, mille kergliiklustee
poolsel osal pikendatakse allavoolu
suunal truupi. Tuletõrje veevarustuseks
rajatakse mahutiga varustatud veevõtukoht Männimäe tee äärde.
Männimäe tee 1 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
05.05–03.06.2021 Laulasmaa raamatukogukogus asukohaga Kloogaranna
tee 20, Laulasmaa küla ja valla veebilehel www.laaneharju.ee ning Lääne-

Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38,
Paldiski linn.
8
Lääne-Harju
Vallavalitsuse
06.04.2021 korraldusega nr 328 võeti vastu Kersalu külas Madise tee 16
(katastritunnus 43101:001:0517) ja
Madise tee 18 (43101:001:0519) maatulundusmaa kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav ala asub Kersalu külas 11190 Põllküla-Madise tee vahetus
naabruses Keila valla üldplaneeringu
joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga
on 1,69 ha. Planeeringualal puudub
hoonestus. Juurdepääs kinnistutele
on tagatud olemasolevalt Madise tee
L1 (katastritunnus 43101:001:0520)
transpordimaalt. Madise tee L1 on
kaasatud lähialana planeeringualasse.
Detailplaneering on üldplaneeringu
kohane. Planeeritav ala piirneb põhjas
Madise 16a (43101:001:0518) maatulundusmaaga, kirdes Madise tee 12
(29501:009:0315) maatulundusmaaga,
idas Madise tee 20 ( 29501:009:0227)
maatulundusmaaga, lõunas Madise tee
22 (29501:009:0312) maatulundusmaa
ja läänes 11190 Põllküla-Madise teega
(29501:009:0293).
Detailplaneeringuga moodustatakse kolm elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni
neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m². Hoonete lubatud
kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel
6 m. Parkimine on lahendatud omal
krundil, veevarustus ühe puurkaevuga
ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.05–19.05.2021 LääneHarju Vallavalitsuses, aadressil Rae
38, Paldiski linn ja valla veebilehel
www.laaneharju.ee. Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda asutuste
lahtioleku ajal kohapeal.
8
Lääne-Harju
Vallavalitsuse
23.03.2021 korraldusega nr 287 kehtestati Lääne-Harju vallas Tuulna külas
Pauli väikekoht 1–44, Pauli üldmaa 1
ja 2 maaüksuste detailplaneering
Planeeritav ala asub Lääne-Harju
vallas Tuulna külas ning hõlmab endas kogu aiandusühistu Pauli territooriumi, mille kogusuuruseks on 11,78
ha. Aiandusühistu Pauli territoorium
on jagatud kaheks osaks, mille vahelt
kulgeb asfaltkattega 11399 Klooga suvilate tee. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Detailplaneering näeb ette olemasoleva Pauli üldmaa 1 krundi jagamist
neljaks elamumaa, üheks tootmismaa
ning kaheks liiklusmaa sihtotstarbega
krundiks. Väikseim, 131 m² suurune
ajutine krunt (Pos 7B) on ette nähtud

liitmiseks olemasoleva Pauli väikekoht
7 krundiga (uus aadress Lõuna-Pauli
põik 2), 690 m² suurune ajutine krunt
(Pos 15B) liidetakse Pauli väikekoht
15 krundiga (uus aadress: Lõuna-Pauli
tee 10). Planeeritud elamumaa krundid
(3 tk) on kavandatud kõrghaljastatud
alale, kuhu on ette nähtud ehitada igale
krundile kuni 2-korruseline üksikelamu ning kuni 2 kõrvalhoonet, säilitades võimalikult palju väärtuslikku
kõrghaljastust. Planeeringuala põhjaosas asuv olemasolev Pauli üldmaa 2
krunt jagatakse planeeringuga kaheks
– elamumaa sihtotstarbega krundiks
(Pos 46) pindalaga 1849 m² ja transpordimaa krundiks (Pos 45) pindalaga
3559 m². Enamus planeeringualal paiknevaid elamumaa sihtotstarbega krunte
on juba hoonestatud, planeeringuga
täpsustatakse hoonestusala ulatust ja
ehitusõigust. Juurdepääs kruntidele on
tagatud planeeringuala keskelt kulgeva
kõvakattega tee kaudu, planeeringuga määratakse teede alustele maadele
transpordimaa sihtotstarve. Planeeritavatele alale antakse kaks veevarustuse
lahendust. Esmase lahenduse kohaselt
rekonstrueeritakse olemasolev aiandusühistu poolt hallatav veetorustik
ning tagatakse veeühenduse võimalus
kõigile kruntidele. Teine lahendus realiseerub pärast ühisvee- ja kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist Tuulna
külas. Täpsem trasside paiknemine
nähakse ette edasise projekteerimise
käigus. Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseni lahendatakse ala kanalisatsioon igal krundil
eraldi kogumismahutite abil. Tulekustutusvee saamiseks on planeeritud neli
maa-alust tuletõrjevee reservuaari, mahutite täitmiseks tuleb neile kavandada
veeühendus. Taristu väljaehitamisega
seotud kulud kannab huvitatud isik
vastavalt sõlmitud lepingule.
Planeeringul puudub oluline mõju
looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on
positiivne.

Õnnitleme!
Valda sündisid
Kenert Koldits
Oskar Endrik Jaska

Ruslan Kisseljov
Tormy Larka

Randel Tilga
Günther Sepp

RISTI KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Risti kirikus Harju-Ristil kuu 2. ja 4. pühapäeval.
Kuni valitsuse korralduste muutumiseni toimuvad
jumalateenistused otseülekannetena Facebook/ristkirik.
pühapäeval, 25. aprillil kl 13;
pühapäeval, 9. mail kl 13;
pühapäeval, 23. mail kl 13.
Varasemad salvestused on leitavad koguduse kodulehel
www.ristikirik.ee
TÄISKASVANUTE LEERIKURSUS
alustab õppetööd Risti kogudusemajas laupäeval, 8. mail algusega
kl 11. Huvilistel palume võtta ühendust risti@eelk.ee või
tel 5564 9256, et saaksime arvestada osalejate ajakava ja eelistustega.
Võtke julgesti ühendust, kui soovite sel 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 55649 256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee

Vasalemma Põhikool ootab oma meeskonda
•
•
•
•
•
•

Matemaatikaõpetajat (1,0 ametikohta)
Inglise keele õpetajat (0,7 ametikohta)
Inimeseõpetuse õpetajat (0,3 ametikohta)
Huvijuhti (0,75 ametikohta)
Pikapäevarühma õpetajat (0,5 ametikohta)
Sotsiaalpedagoogi (ajutiselt ära oleva töötaja
asendamiseks, 0,5 ametikohta)

Tööle asumise aeg 23. august 2021.a.
CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad palume saata aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee
10. maiks 2021. a. Lisainfo tel 671 3335.

Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

Vasalemma Kunstide Kooli*
direktori ametikohale.
* alates 01.09.2021 Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool

LÄÄNE-HARJU
VALLAVALITSUS

Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavad Vasalemma Kunstide Kool ja Paldiski Muusikakool ühendatakse alates 1. septembrist 2021 Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooliks.
Ühendhuvikoolis saab õppida muusika-, kunsti- ja tantsuerialal. Õppetöö toimub Paldiski linnas ja Rummu alevikus.

Meie valla
suusataja
maailma
pikimal
maratonil

Huvikooli direktori ülesandeks on tagada asutuse tulemuslik töö ja areng koostöös
kooli pidaja, huvikooli õppenõukogu ja hoolekoguga, edendades laste ja noorte võimalusi kaunite kunstide alase huvihariduse omandamiseks Lääne-Harju vallas. Direktor
vastutab kooli üldseisundi, hea maine, kvaliteetse ja kaasaegse õppe ning rahaliste
vahendite ja vara sihipärase kasutamise eest.
Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses hindab konkursikomisjon kandidaatide dokumentide vastavust nõuetele. Teise vooru kutsututele toimub vestlus konkursikomisjoni liikmetega. Enne vestlusvooru tuleb kandidaatidel esitada essee Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli arendamisest ning rollist valla kultuuri- ja hariduselus.

8 Märtsi viimasel nädalavahe-

tusel toimus Rootsis, põhjapolaarjoone taguses Jokkmokki
piirkonnas 1884. aastast peetav suusamaraton, praeguse
nimetusega Red Bull Nordenskiöldsloppet. Traditsiooniline,
tänavu 228 kilomeetri pikkune
maraton on teadaolevalt maailma pikim ühe korraga sõidetav
suusavõistlus. Start antakse
hommikul kell viis ja enamik
suusatajaid lõpetab õhtu- või
ööpimeduses.
Kaheksa eestlase seas
osales ka Lääne-Harju valla
suusataja Tõnis Vaikmaa, kes
Eesti parimana lõpetas ajaga
15 tundi ja 6 minutit kuuekümne esimesena. Võitis rootslane
Klas Nilsson tšehhi Jiří Pliska
ja norralase Daniel Strandi ees.
Rohkem infot
www.nordenskioldsloppet.se

Kandidaadilt eeldame:
• huvikooli juhtimiseks sobilikku erialast (eelistatult muusikaalast) kõrgharidust;
• vähemalt 2-aastast juhtimise kogemust;
• head analüüsi- ja planeerimisoskust;
• väga head suhtlemisoskust ja koostöövõimet;
• ametikoha ja kaasaegse õpikeskkonna vajadustele vastavat digipädevust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel ja vene keele
oskust kõnekeele tasemel.
•
•
•
•
•
•
•

Kasukus tuleb:
erialane pedagoogiline staaž;
innovaatilisus, loovus, aktiivne eluhoiak, avatus;
hea stressi- ja pingetaluvus;
vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
kultuuri- ja haridusvaldkonna tundmine;
valmisolek osaleda valla kultuurielus;
autojuhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume:
• täistööajaga huvitavat ja väljakutseterohket
tööd arenevas omavalitsuses ja huviasutuses;
• võimalust eneseteostuseks ja uuteks algatusteks
organisatsiooni ülesehitamisel ja arendamisel;
• ametikohale vastavat täiendkoolitust.

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

Sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga (maksimaalselt
1800 tähemärki), CV ja ametikohale esitatud nõuetele
vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning konkursil osaleja soovil muud
dokumendid palume esitada Lääne-Harju Vallavalitsusele hiljemalt 3. mail 2021
e-posti aadressil marily.haitson@laaneharju.ee.
Vestlusvooru kutsutud kandidaatidel tuleb esitada essee
Lääne-Harju
Muusikaja
Kunstide Kooli arendamisest
ja rollist valla kultuuri- ja hariduselus.
Lisainfo:
Liivi Siim
(haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna nõunik)
liivi.siim@laaneharju.ee
tel. 679 0625
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Erakuulutused
Fekaalivedu kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused, ohtlike puude/
okste langetamine, viljapuude
lõikamine, trimmerdamine, heki
lõikus ja pügamine.
Tel +372 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 5079362

Mesinikest lastega pere soovib
rajada kodu, otsime kinnisvara
vundamendi või majaga, krunt
alates 1ha. Tel 5661 2806.
Puude hooldus&raie
kutsetunnistusega arboristilt.
56999884, laur@puujuuksur.ee
Ostan maamaja, suvila, elumaja
või mereäärse kinnistu Harjumaal!
Kristian 5298707
kkreevs@gmail.com

Müüa sõelutud muld, sõelmed,
liiv, killustik, freesasfalt,
purubetoon ja muid puiste
materjale. Kohalevedu 1-30t.
Telefon 5046446

Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt
kasutult seisvaid. Koha peal kiire
vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või
56188671

MITTEH OÜ renoveerime
ja ehitame teie elu- ja
sanitaarruume.
mittehehitus@gmail.com tel
53586385

Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust
koduaedades, ühistute ja
äriühingute ümbruses. Helista ja
küsi lisa – tel 5399 3595

Maalinäitus „Lahkumine Marsilt“

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis 02.05-30.05.2021
Erki Kannus (s.1958) toob esmakordselt publiku ette oma
viimasel aastal valminud maaliseeria. Ekspressiivses käekirjas
õlimaalidelt vaatab (või ei vaata) vastu alasti naine.
Autor ütleb:
“Joonistades püüdsin keskenduda vähem keha anatoomilisele
täpsusele ning rohkem joone kalligraafiale ja pintsli tantsule
paberil.” Nii on ka need maalid nagu reegliteta, improviseeritud
liikumine, mis ei erinegi väga joonistusest.
Ateljeemuuseum on
avatud T-P 11.00-18.00
Galerii külastamine on tasuta!

Järgmine Lääne-Harju
valla leht ilmub
18. mail 2021.
Pakume tööd tootmisesse.
Asukoht Keila. Tööaeg E-R kahes
vahetuses. Tasu al 1000 bruto.
Info: 5666 4372, cv@hragency.ee
Paekalda Puhkekeksus Rummul
pakub tööd haldutöötajalehooldustehnikule. Peamised
ülesanded: hoonete, õueala ja
inventari korrashoid ja jooksvad
tööd. Vajalik B-kat juhiload.
Info ja kandideerimine: 58070700,
paekalda@gmail.com
Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220
Telli kutsetunnistusega
korstnapühkija juba täna.
Juuni lõpuni soodushind era
maja pühkimine 50 eurot.
Helista 56004050 või kirjuta
info@1korsten.ee
www.1korsten.ee
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Võtmed kätte
lahendused maja ehituseks. 53
529 476 mehitus@gmail.com

Valus on taluda
kesk kevade hurma,
kaotuse valu ja surma

Avaldame kaastunnet
Sirje Siidirätsepale
kalli elukaaslase

ANTS
ROOSSAARE
kaotuse puhul

OÜ Ekoy Elektroonika

Las küünlavalgus
mälestusi paitab
ja kaotusvalu
leevendada aitab
Südamlik kaastunne
volikogu aseesimehele
Tanel Lambingule armsa isa

Lembit
Lambingu
surma puhul

Lääne-Harju Vallavolikogu
ja Vallavalitsus

LAOTÖÖTAJA

PERI on asutatud 1969. aastal Saksamaal ning on üks juhtivaid raketiste ja
tellingute tootjaid maailmas.

Sinu peamisteks tööülesanneteks saavad olema raketise tarvikute käitlemine,
ladustamine, laadimine ja komplekteerimine.
Oled tubli kandidaat, kui:
oled eelnevalt teinud lao- või muud füüsilist tööd välitingimustes;
sul on piisav füüsiline vorm tempokaks tööks;
oskad kasutada elementaarseid käsitööriistu;
sul on tõstukijuhi load või oled valmis neid omandama;
oled täpne ja vastutustundlik ning sul on tööl käimise harjumus.

Sind ootab:
toetavad töökaaslased;
stabiilne töökoht rahvusvahelises ettevõttes;
töötasu alates 1200€ kuus (bruto), lisaks ettevõtte
soodustused;
korralikud töövahendid ja tööriided;
tööaeg E-R 8:00-17:00.
Saada oma CV alloleva lingi kaudu
Lisainfo: peri@peri.ee

Pakume hea hinnaga
Eestis kasvatatud elupuid,
okaspuid ja lehtpõõsaid.

Uudisena müüme ka
viljapuid ja marjapõõsaid.
Lisainfo www.väänapuukool.ee
Ootame Sind puukooli
E–R 8–18 ja L 10–16.

Toetuse väejuhatus otsib oma meeskonda

ÕIGUSNÕUNIKKU

Asume Harku vallas
Vääna külas Väänatammi teel.
Kontakttelefon 5669 5577

Meilt leiad taimi,
mis rõõmustavad Sind
ka peale esimest talve!

SINU TÖÖÜLESANDED




Toetuse väejuhatuse teenistujate õigusalane nõustamine
Dokumentide juriidilise korrektsuse tagamine

OOTAME SINULT







Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellega võrdsustatud
kraad) õigusteaduses
Töökogemus õiguse valdkonnas
Eesti keele oskust kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel
Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara (Microsoft
Office programmid, Word, Excel, PowerPoint) ja
dokumendihaldusprogrammi kasutamise oskust
Valmisolekut taustakontrolli läbimiseks ja sobivust riigisaladuse
juurdepääsuloa taotlemiseks ning väljastamiseks

KANDIDEERIMISEL ANNAVAD EELISE





Riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu
Varasem töökogemus avalikus sektoris või kaitseministeeriumi
valitsemisalas
Riigikaitse valdkonna tundmine ja kohtus esinemise kogemus

OMALT POOLT PAKUME

TOETUSE VÄEJUHATUS
Toetuse väejuhatuse eesmärk on
tagada Eesti Kaitseväe
võitlusvalmidus ja jätkusuutlikus
vajalike materjalide, teenuste ja
väljaõppega. Olgu see logistika,
toitlustuse, raamatupidamise,
meditsiini, sotsiaal- ja
psühholoogiaalase toetuse,
muusika või ajateenijate
väljaõppega seotud ülesanded
Te olete oodatud meie
meeskonda.








Põhipuhkust 35 päeva aastas
Stabiilset sissetulekut
Suurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud
jne)
Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi
Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG
 05.05.2021
TÖÖAEG, -KOHT JA TÖÖLE ASUMINE
 Täistööaeg, Paldiski (Rae põik 1), kokkuleppel
LISAINFO
 Tööandja võimaldab vastavalt teenistuslikule vajadusele vaktsineerimist
ning eeldab konkursi võitjalt valmisolekut end vaktsineerida
KANDIDEERIMISEL PALUME ESITADA MOTIVEERITUD SOOVIAVALDUSE JA CV

KONTAKTISIK
Ly Joakit
53099273
Ly.Joakit@kra.ee
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Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee

