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Vallas alustas tööd
lastekaitsetalitus

Algas heliloojaid
tutvustav kontserdisari

Reovee käitlemine
nõuetekohaseks

8 Alates septembrist aitab lastele ja

8 Kuidas Paldiskis kohtuti kauni muusi-

8 Uus reovee käitlemise eeskiri

perede vajalikku abi osutada viis
lastekaitsespetsialisti, loe lähemalt lk 3

kaga ja avati uus kogu õppeaasta kestev
kontserdisari, loe lk 4

“Loetakse kõike – vanemad inimesed võtavad palju eesti kirjandust, populaarsed on ka
elulooraamatud. Loosi lähevad nii armastus
romaanid kui ka ajaviitekirjandus,“ ütleb HarjuRisti raamatukoguhoidja Luule Schmidt.

määrab kindlaks põhimõtted, kuidas
tagada puhas põhjavesi, loe lk 6

Poolsada aastat tagasi rajatud
staadionist sai piirkonna spordipärl
Vasalemma ja Risti põhikooli lapsed õnnistasid staadioni sisse sümboolse sprindidistantsi ja kaugushüppega.

Kauaaoodatud staadioni
ehitustööde ja valmimise
eest hea seisnud LääneHarju Spordikeskuse juht Tiit
Tikenberg:

Staadion loob
Lääne-Harju valla
koolidele võimaluse
korraldada
spordipäevi ja
koolidevahelisi
võistlusi ning
võõrustada üleeestilisi võitlusi.

Staadioni 900 tuhat eurot
maksma läinud ehitushanke
võitnud Mullamutt OÜ alustas
staadioni ehitusega tänavu maikuus ning sai töödega valmis
ettenähtud tähtajaks oktoobris.
Esialgset Eesti Jalgpalli Liidu
koostatud projekti tuli lasta muuta ja kohandada üpris palju, sest
soovid muutusid ajas. Siinkohal
soovin tänada Eesti Jalgpalli Liitu, kellega oli lihtne teha koostööd ning kes aitas oma teadmiste ja kogemustega seda projekti
muuta.
Esialgsele projektile sai lisatud täismõõtmetes korvpalli- ja
võrkpalliväljak, millel on eraldi
valgustus ja mis peamine - korv-
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kõrgushüppe ning kaugushüppe
ala. Staadion loob Lääne-Harju valla koolidele võimaluse
korraldada spordipäevi ja koolidevahelisi võistlusi. Samuti
saab vajadusel võõrustada muid
turniire ja üle-eestilisi võistlusi.
Huvi korral saavad ka täiskasvanud harrastajad hakata Vasalemma uut staadioni kasutama.
Vallal on plaanis tulevikus
ka teistesse valla keskustesse
(Padise, Laulasmaa, Paldiski,
Keila-Joa, Harju-Risti, Lehola)

LÄÄNE-HARJU

Valla suur kultuurija
spordisündmuste kalender

Piirangutevabam suvi on
käes ja saab täiel rinnal
nautida suvesündmusi, millest
meie vallas puudust ei tule.
Loe lähemalt valla kultuurija spordikalendrist lk 7.
8
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padisel toimusid
“tulnukate” suurvõist
lused

Lääne-Harju valla väikeste
elanike loomingulistest tegemistest, õppetööst
ja suvistepühade
veetmisest loe lisaks lk 3
8

EHARJUVALD

kohtuvad metsandu
se
Erinevad huvipooled

Erasmus+ õppeprojekt tõi
kokku noored
Eestist, Tšehhist ja Poolast,
kes
selt metsandusprobleemidega, tutvusid ühiloe lisaks lk 8
8

Lääne-Harju vallas on alan
põnev spordi- ja kultuuri ud
suvi

ajaleht@laaneharju.ee

Piirangutevabam suvi on
puks käes ja saab nautida lõsuvesündmusi, millest meie
vallas
puudust ei tule. Nendest
saate
hemalt lugeda valla kultuuri- läja
spordikalendrist lk 6-7.
Eriti palju põnevat on pakkuda spordilembelistele, sest
rajatud on uusi ning kõpitsetud
juba
olemasolevaid vabaajakeskusi.
8

“

Samuti on ootamas rannamõnud
pika rannajoonega Kloogarannas. Kui kurja ilmaga
valitses
veel aasta tagasi seal igav
liiv
ja tühi väli, siis nüüd on
rannaalal valmis saanud aastaringne
puhkeala. Lisaks toimuvad
sel
suvel seal mitmed spordija kultuurisündmused ning rannalised
saavad head-paremat osta
uutest
toitlustuskohtadest.

Varakevadest saati käib
Kloogarannas tihe ehitustöö
Uue näoga Kloogaranna
rannaala avatakse ametlikult
vahetult
enne jaanipäeva, kuid juba
praegu saavad viimast lihvi
nii liivaluidete vahel looklevad
laudteed
kui uhke mänguväljak
lastele.
Liialdamata võib öelda,
et Kloogarannast saab mitte ainult
suvel
vaid igal aastaajal kuum
koht,
sest lisaks juba mainitud
laudteedele, rannavõrkpalli
ning
-jalgpalliväljakutele ning
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m² puitterrasse ja laudteid.
ka
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uued
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ning
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vehooajal avavad oma luugid suJalgteede ääres on puhkekohad,
ka
uued toitlustuskohad.
kus niisama puhataevõi
jalgu liiolulin näha
väga kloppida.
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ilusamaid randu. Et valla
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tamise projekti maht on
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akse
mas hoit
Vasalem evate
elus erin kultuuri
rahvuste
ste Selts
mma RahvuLoe lk 3
8 Vasale
äeva.
juba 15. aastap

tähistas

“Päris Valgusekoda on meil
kõigil
peidetud südamesse ja seda
seesmist valgusallikat peab igaüks
ise
avastama,” ütleb Vihterpalus
Valguskoda rajav perekond
Gužov.

Lääne-Harju Spordikeskuse
juhataja Tiit Tikenberg
tutvustab uue kuue saanud
ja päris uusi spordirajatisi:
8 6. mail avati Lääne-Harju
Spordikeskuse ja OÜ Disclandi
töös Lehola mõisapargis
koos9-rajaline discgolfirada.
Tegu
kujundatud olemasoleva
rajaga, mis on nüüd märksa on ümber
ralikum.
kasutajasõb8 13. mail tehti avavisked
ja
läheduses oleval 10-rajalisel -võistlus Vasalemma terviseradade
discgolfi-rajal,
mis valmis koostöös
OÜ-ga Discland. Rada on
avatud kõigile soovijatele.
8 15. mail avati Paldiskis
ainulaadne betoonist rulapargist
pumptrackist koosnev elamusspordipla
ja
ts, mille valmimist
pikisilmi ootasid. See projekt
on ühtlasi ka suurepärane noored
de mitme sektori ladusast
koostööst – õla panid lisaks õpikunäiettevõtjad Cronimet Nordic
vallale alla
OÜ ja Alexela kui ka Lääne-Harju
Koostöökogu.
8 29. mail avati Rummu
multifunktsionaalne spordiväljak,
saab mängida jalgpalli, korvpalli,
kus
võrkpalli, käsipalli ja tennist.
Lisaks on väljakul eri vanusegruppidele sobiv välijõulinnak,
mille
juurde lisasime ka valla
esimese
slackline’i, millel saab
Võrkpall24
harjutada tasakaalu ja koordinatsiooni
korraldab Klooga Jõulinnak valmis koostöös Tom-.
mi Play OÜ-ga ning
ranna vollefestivali tas täies ulatuses vald.seda rahas8 2. juunil avasime
koostöös
2021, mille raames Rummu lasteaiaga
Lepatriinu
sealse seiklusraja, mis
arendab
mängitakse Klooga väikelaste
koordinatsiooni ja liiSeiklusraja ehitas
rannas sel suvel üle jakumisoskusi.
projekteeris Seiklusring
OÜ.
Nüüdsest on Rummu
lasteaia
50 turniiri.
põnnidel põnevust ja õues
tegutsemise võimalusi palju rohkem.
8 2. juunil valmisid
nas viis rannavõrkpalliv
Kloogaranäljakut. Tegemist on tipptasemel
tega, kus saab läbi viia ka
väljakukõrgtasemel rannavõrkpalli
lisaks mängida rannatennist.
turniire ning
Juba on sealsed väljakud
profid ise ning sündmustekalen
avastanud
Näiteks korraldab Võrkpall24 dris mitmed nimekad turniiridki.
Kloogaranna vollefestivali
mille raames mängitakse
2021,
Kloogarannas sel suvel
rohkem
turniiri igale tasemele. Üks
tippsündmusi saab Kloogarannaskui 50
lasti olema ka 30. juulist
1. augustini toimuv Rannavolle kindPrix M.V Wool Cup (Karikafinaal).
Grand
Rannavõrkpalliväljakute
val avati ka uus rannajalgpallivä
kõrnalised ise kui nautida proffide ljak, kus saavad mängida nii ranmänguilu.
8 7. juunil avasime
uuendatud Vasalemma
tenniseväljaku, kus
vahetati välja väljaku pinnas
ning
tehti
väiksemaid
Nüüd ootame kõiki huvilisi
remonditöid.
nikele on väljaku kasutaminetenniseväljakut kasutama. Valla elavõtta Arbo-Karl Bramanisega tasuta. Huvi korral tuleb ühendust
(tel. 509 0122), et broneerida
väljak sobivaks ajaks. Vajadusel
endale
saab laenutada ka reketid
ja pallid.

Foto: Kadri Kauksi

“

rajast ja ümber staadioni kulgeb
2-realine jooksurada. Jooksurajal on kergejõustiku standardile
vastav kate. Staadionil on olemas 20- kohaline autoparkla.
Staadionit hakkab haldama
Lääne-Harju valla allasutus Lääne-Harju Spordikeskus.
Staadion avab uued võimalused koolidel harrastada
kerge
jõustikku, viia läbi erinevaid jooksu-, hüppe- ja viskealasid. Olemas on spetsiaalne
kuulitõukesektor ning teivas- ja

Foto: Kadri Kauksi

Vasalemma Põhikooli staadion, mis valmis 1971. aastal on
läbinud põhjaliku ümbersünni.
Ajale jalgu jäänud spordirajatisel oli siiani tehtud vaid hädavajalikke remontttöid ning selge
oli, et staadion vajab suuremat
rahasüsti. 2017. aastal andis Vasalemma vallavalitsus staadioni
rendile Vasalemma Jalgpalliklubile. Et Keila-Haapsalu vahelises piirkonnas ei olnud ühtegi
kvaliteetset kunstmuruväljakuga
jalgpallistaadionit, alustati koostööd Eesti Jalgpalli Liiduga, et
rekonstrueerida
spordiväljak
nõuetele vastavaks jalgpalli- ja
kergejõustikustaadioniks.
Spordirahva unistuste täitumise päevaks sai selle aasta 4.
oktoober, mil toimus põhjalikult
renoveeritud staadioni avamine.
Pallide ja lastega täitunud erkroheline väljak oli üle hulga aja
sagimist täis. Väravasse lennutati esimesed pallid, tõugati esimesed kuulid, hüpati kaugushüpped
ja tehti võidujooksud.
Vasalemma
Jalgpalliklubi
treener Eduard Hmeljov on uue
staadioniga väga rahul. Sama
ütlevad lapsed, kes on tänaseks
juba kuu aega jalgpallitreeningutel osalenud - kunstmuru on väga
pehme ja kukkudes ei saa haiget.

pallilaudade kõrguseid saab reguleerida ehk lastele saab seal
korvpallitreeninguid läbi viia.
Tuli leida ka kokkuhoiukohti, et projekt liiga kalliks ei läheks. Niisiis sai ära jäetud kunstmurualune lisakummikiht. See
kummikiht on oluline just siis,
kui staadion oleks päevad läbi
suures kasutuses ning seal mängitaks tipptasemel jalgpallivõistlusi, mida praegu pole ette näha.
Eelkõige on staadion mõeldud
päevasel ajal koolidele ja lasteaedadele tundide läbiviimiseks
ning õhtusel ajal treeningute
läbiviimiseks. Staadion sobib
jalgpalli-, kergejõustiku, korvpalli- ja võrkpallitreeninguteks.
Hiljem on plaanis lisada staadionile ka multifunktsionaalne välijõusaal ning lipumastid.
Oluline on staadioni kunstmuru õige ja regulaarne hooldus,
mis aitab staadionil kesta pikki
aastaid ning millele Lääne-Harju
Spordikeskus suurt tähelepanu
pöörab.
Staadioni
jalgpalliväljaku
mõõtmed on 100 x 64 meetrit,
mis vastab täismõõtmetes jalgpalliväljakule, tagades võimaluse läbi viia ka täiskasvanute
jalgpallivõistlusi. Lisaks on staadionil moodne LED-valgustus,
et seda saaks kasutada pimedal
ajal ning aasta läbi, kui ilm vähegi lubab. Jooksuring ümber
staadioni on 369 meetrit pikk.
Standardne 400-meetrine ring
kahjuks ruumipuuduse tõttu ära
ei mahtunud. Stardi- ja sprindisirge koosneb 3-realisest jooksu-

Lääne-Harju valla elanike
arv
püsib kasvutrendis

Helje Jaanimägi
Vallakantselei nõunik

8 2021. aasta esimese
viie kuuga on Lääne-Harju
arv suurenenud 96 uue elaniku
valla elanike
nikuust oleme rõõmustanud, võrra. Alates möödunud aasta juuet igakuiselt on saabujaid
kem kui siit lahkujaid.
valda rohEriti arenevad Laulasmaa
piirkonnad. Valla läänepoolses– Tuulna – Kloogaranna - Käesalu
mist Rummu alevikus, Kulna, osas on märgata elanike suureneMaeru ja Audevälja külades.
Ka suuremates asulates
nagu Paldiski linnas ja
Klooga alevikus jätkub elanike arvu
kasv.
Lääne-Harju vallas oli märgata
siis, kui vald alustas rongisõidu elanike arvu suurenemist juba
soodustuse pakkumist valda
gistreeritud isikutele. Sellele
remesi linnadest maale kolimajärgnes pandeemia, mis ajendas inija lõpuks ka sinna alaliselt
asuma. Paljudes asulates
elama
on kohalikud elanikud
moodustanud
kogukonnad, kelle eestvedamisel
si. Lääne-Harju valda kolimise korraldatakse erinevaid tegevuvastu on hakatud huvi tundma
mujalt Eestist.
ka
Käesoleva aasta esimese
– 21 tüdrukut ja 22 poissi. viie kuuga on vallas sündinud 43 last
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lisada väiksemaid multifunktisonaalseid spordistaadioneid, kus
ümbruskonna inimesed saaksid
sportlikult aega veeta ja treenida.
Võtmesõna on siin multifunktsionaalsus, et saaks koondada
palju erinevaid spordialasid ühte
kohta ja et rajatised leiaks võimalikult laia kasutust. Sellised
suured projektid on vallale heaks
kogemuste ja teadmiste omandamise kohaks ning aitavad iga
järgmist sarnast projekti teha paremini ja läbimõeldumalt.

EELTEADE!
Alates 2022. aastast levitab
Lääne-Harju vallavalitsus nii
eestikeelset kui venekeelset valla
ajalehte ainult tellijatele!
Kui soovid eestikeelset ajalehte
oma postkasti tasuta kojukandega,
saad selle tellida alates novembrist
valla kodulehel asuva veebivormi
kaudu, täites avalduse e-vormi.
Samuti saad novembrikuu ajalehest
välja lõigata tellimuse kupongi,
selle ära täita ja posti panna.
Täpsem eelinfo telefonil 677 6910.
Säästame rohevallana loodusressursse
ajalehe tootmisel ja levitamisel ning nii jõuab
paberkandjal leht vaid soovijateni.
Loe lehte täismahus www.laaneharju.ee

Kadri Kauks

Toimetajad: Marje Suharov, Kadri Kauksi | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari
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Volikogu kinnitas viimasel istungil
käesoleva aasta kolmanda lisaeelarve
8 Lääne-Harju Vallavolikogu I

juhtkiri

Üldplaneering
juhtimisinstrumendina
Erki Ruben
abivallavanem

8 Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu

põhimõtete ja suundumuste määratlemine. See on seaduse tekst,
aga mida see õigupoolest tähendab? Miks üldse tuleb ruumilist
arengut suunata? Mis ikka juhtub, kui piltlikult ükskõik kuhu ehitada näiteks 5 kortermaja, igas neist 75 korterit? Mis ikka juhtub,
kui ühes looduskaunis külas – näiteks Keibus – jagada 10 hektari
suurune maaüksus sajaks 1000m2 suuruseks elamumaakrundiks
ning müüa need pereelamute ehitamiseks?
Hea üldplaneeringu lahenduse võti peitub selles, kuidas elanike, ettevõtete ja külaliste jaoks juba olemasolevat ressurssi võimalikult jätkusuutlikult ära kasutada. Vältida tuleb lahendusi, mis
nõuavad ulatuslikus mahus täiendava ressursi kasutusele võtmist.
Ressurssideks on näiteks maa, teed ja juurdepääsud, elektri ja
muude tehnovõrkude olemasolu, meri ja mererand, mets ja rekreatiivsed alad, koolid ja lasteaiad, ühistranspordiga ühendatus,
kergliiklusteed jne.
Mis siis juhtub, kui viis 75 korteriga korterelamut kavandada
näiteks Kurksesse ja inimesed asuksid nendes aastaringselt elama?
Statistikaameti andmetel on Eestis keskmise leibkonna suuruseks
2,2 inimest. Eelpool kirjeldatud ehitusmahule kohaliku omavalitsuse poolt heakskiidu andmisel asuks Kurksesse elama
täiendavalt 825 elanikku, kes
vaatamata imelisele loodusele oleksid varem või hiljem
Mis juhtuks, kui
õnnetud. Kurkse väärtused
on eraldatus, rahu, loodus,
viis 75 korteriga
mis sobivad ideaalselt puhkamiseks. Külasse on asunud
korterelamut
aastaringselt elama ka erilised
kavandada näiteks
inimesed, kes on arvestanud,
et lähedal ei ole poodi, lasKurksesse ja
teaeda, kooli, külasse ei käi
ühistransporti, vee- ja kanaliinimesed elaksid neis satsioonivarustus tuleb endal
lahendada, puudub keskküte,
aastaringselt?
isegi tänavavalgustus, kõnniteed. See on enamike nende
inimeste teadlik valik ning
eelpool kirjeldatud väärtused kaaluvad üles linlikud mugavused.
Oletame, et omavalitsus on siiski teinud teadlikult otsuse tuua
eraldatud paika korraga 825 uut elanikku, siis see otsus tähendabki seda, et kõikide teiste piirkondade areng nii kauaks aeglustub
või suisa peatub, kuni selles paigas jõutakse elementaarsete avalike teenuste võimaldamisega järele.
Kui me vaatame vaid põgusalt taolise ebaõnnestunud ruumiotsuse mõju keskkonnale, siis juba oht põhjaveele toimiva ühiskanalisatsioonilahenduse puudumise korral ning kas või kütusepaakides põletatud bensiini ja sellest tekkivate heitgaaside hulk 825
elaniku esmatarbekaupadega varustamiseks põhjustatud sundliikumisest on piisavalt selged argumendid, et mõjust aru saada.
Kokkuvõttes – üldplaneeringu lahendusest võib väga oluliselt
sõltuda, kas meie vallal on võimalik jõuliselt panustada elukeskkonna ägedamaks muutmisesse, täiendavate vaba aja veetmise
võimaluste loomisesse ja muusse elukvaliteeti tõstvatesse teenustesse siin juba elava inimese jaoks või tuleb üha uuesti ja uuesti hoolt kanda kehvade ruumiotsuste tõttu tekkinud vajaduse üle
luua elementaarseid avalikke teenuseid piirkondadesse, mis toimivad paremini just hajaasustusena.

“

valla info

1. november on mittetulundus
tegevuse toetuse taotlemise tähtaeg

8 Kuni 1. novembrini on vabaühendustel võimalik esitada

mittetulundustegevuse toetuse taotlusi 2022. aastaks.
Avalduse saab sisestada infosüsteemis SPOKU.
Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord
on muutmisel ja kui muudatused on uue volikogu poolt vastu võetud, tehakse sellekohane teavitus nii kodulehel kui valla
ajalehes.
Täpsema info taotlemise korra ja tingimuste kohta leiab
veebilehelt laaneharju.ee/mittetulundustegevuse-toetus.
2021. aastal eraldati valla eelarvest mittetulundusühingute
tegevustoetust 74 tuhat eurot.

2

koosseisu 50. ja 51. istung toimusid 27. septembril Paldiskis
vallamajas. Nelja aasta jooksul
võttis volikogu vastu 500 otsust
ja kinnitas 115 määrust.

Lisaeelarvega täpsustati valla
tulusid ja kulusid
Tänavuse kolmanda lisaeelarve
tingisid tulumaksu laekumise
suurenemine 300 000 euro võrra
ning sellest tulenevad muudatused kuluridade vahel. Kulud suurenevad 520 000 euro võrra.
Suure huvi tõttu toetuste
taotlemise vastu eraldatakse
vahendeid juurde programmile
“Hoovid korda” (18 000 eurot)
ja mittetulundustegevuse toetusteks (14 000 eurot). Ligi 220 000
euro ulatuses suurenevad kulutused avalike alade heakorratöödele ja teede hooldusele. Tingituna
täpsustunud õpilaste arvust muutusid eelarves ka koolide majanduskulud.
Vallavalitsuse
palgafondi
suurendati 60 000 euro võrra,
kuna moodustati lastekaitsetalitus ning palgati kaks täiendavat
lastekaitsetöötajat, samuti võeti
tööle koolidesse tugiisiskuid.
Lisaeelarve investeeringute
osas kajastuvad laekunud toetusrahad ning kulutused kallinenud
ja juurde tulnud ehitusprojektidele.
Saue ja Lääne-Harju vald said
ühise jäätmekava
Teisel lugemisel kinnitati naaberomavalitsuste ühiseid jäätme-

“

Saue ja LääneHarju vald
otsustasid kokku
panna ühise
jäätmekava.

majanduse eesmärke ja tegevusi
kajastav jäätmekava 2021–2026.
Jäätmehoolduskavas kirjeldatakse tekkivate jäätmete liigi,
koguse, päritolu ja käitluse hetkeolukorda ning antakse hinnang tuleviku jäätmevoogude ja
täiendavate jäätmerajatiste vajadusele.

Kinnitati heaoluprofiil valla
elanike tervisest ja heaolust
Lääne-Harju
vallavalitsuse
töögrupp osales Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu
Instituudi pilootprojektis, mille
käigus kaardistati elanike tervise ja heaolu näitajaid ning ning
neid mõjutavaid tegureid. Selle
tulemusena koostati valla heaoluprofiil 2020. Heaoluprofiilis
kajastuvad statistilised andmed
rahvastikust, tervist toetavast
elukeskkonnast, teenuste kättesaadavusest ja riskirühmadega
tegelemisest. Andmed tuginevad
aastatele 2017-2020. Heaoluprofiil on aluseks tegevuskava
koostamisele, millega juhitakse
tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele ja
ennetuslikele aspektidele.
Geoloogilise uuringuloa
taotlus Ohtu külas
Päidre Põllud OÜ on esitanud
Keskkonnaametile sooviavalduse geoloogilise uuringuloa
saamiseks Vasalemma III uuringuruumis, Ohtu külas Sarapiku kinnistul (katastritunnus
29501:011:0066). Maaomaniku
eesmärk on 16,48 ha suurusel
maatükil välja selgitada liiva,
kruusa ja lubjakivi tarbevaru.
Geoloogiline uuring soovitakse
läbi viia traditsioonilises hajakülas. Volikogu ei nõustunud geoloogiliste uuringute läbiviimisega karjääri avamise eesmärgil,
sest vallas on piisavalt kasutusele võetud karjääre ning kruusa,
liiva ja lubjakivi varustuskindlus
on olemas. Lisaks on antud piirkonnas maavara kaevandamise
üheks oluliseks keskkonnariskiks veerežiimi muutus.

Volikogu valimiste tulemused
2021. aasta KOV valimistel valiti
Lääne-Harju Vallavaolikogu
21 liikme hulka:
– Valimisliidust Ühendus 17 kandidaati
– Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast 2 kandidaati
– Reformierakonnast 2 kandidaati
Kalajahutehase keskkonnaluba
Eesti Kalatootjate Keskühistu
toodab Paldiski linnas Kadaka
tee 10 kinnistul (katastritunnus
43101:001:0595)
toorkalast
kalajahu ja -õli. Kehtiva keskkonnakompleksloa muutmisega
seatakse tingimused kalajahutehasest leviva lõhna vähendamiseks ja reoveepuhasti töökindluse suurendamiseks.
Uue keskkonnaloa tingumuste järgi muudetakse toorkala
töötlemise tehnoloogilist protsessi nii, et ebameeldiva lõhna
teke oleks minimaalne. Vähendatakse tootmisprotsessiga kaasnevat veekasutust ja veeheidet
ning tehakse tihedamini reovee
seiret. Lisaks täiendatakse välisõhu saastamist käsitlevaid seirening mõõtmistingimusi.
Kalajahutehases tekkivate
häiringute ilmnemisel teavitab
omavalitsus koheselt Keskkonnaametit, kes keskkonnaloa täitmise tingimusi kontrollib.
Vallavara võõrandamine
Avalikul
enampakkumisel
müüakse renoveerimist vajavad
korteriomandid:
1. alghinnaga 4 000 eurot kahetoaline korter Rummus Sireli
tn 3-18 (kinnistu nr. 9033102)
üldpinnaga 38,8 m², mis koosneb 388/8314 mõttelisest osast
kinnistust;
2. alghinnaga 5000 eurot
ühetoaline korteriomand Vasalemmas Kivi tn 4b-26 (kinnistu
nr. 7620202) üldpinnaga 32,7
m², mis koosneb 327/13188 mõttelisest osast kinnistust.

Avalikul enampakkumisel
müüakse alghinnaga 1352 eurot
hoonestamata elamumaa kinnistu Paldiski linnas Lepiku tn
13 (58001:003:0277) pindalaga
1352 m².
Avalikul enampakkumisel
müüakse tingimuslikult 51,6 ha
suurune Paldiskis asuv detailplaneeringuala kinnistu (registriosa nr 13698402), mis koosneb
22 katastriüksusest. Vald annab
ostjale üle kohustuse välja ehitada viie aasta jooksul avalikud
teed ja tehnorajatised, mis arendaja hiljem tasuta vallale üle annab. Alles seejärel saab tulevane
omanik võõrandada kinnistud.
Arendusprojekti kinnistu Sadama 31b, 33a, 33b ja Pallase 5
Paldiskis alghind enampakkumisel on 102 000 eurot.
Erateed avalikuks kasutuseks
Niitvälja külas asuv Liivamäe
tee (teeregistri nr 2954241)
ühendab Lehola-Klooga maanteed (nr 2954250) Lasketiiru teega (nr 2954231). Mitmed Liivamäe ja Lasketiiru teed kasutavad
kinnistuomanikud on avaldanud
soovi anda tee avalikku kasutusse. Teeregistrisse kantakse avalikuks kasutamiseks Liivamäe teel
asuvad Kivimurru, Liivaveski ja
Lasketiiru kinnistute teelõigud
ning Lasketiiru teel asuv Liivaveski kinnistu teelõik.
Samuti määrati avalikku
kasutusse Maeru külas asuv
Sepa rohumaa 3 kinnistut
(29501:010:0365) läbiv Sepa tee
(tee nr 2954530).

Lastekaitsetalitus startis mihklikuuga
8 Lääne-Harju Vallavalitsuse

sotsiaalosakonna juures alustas
9. septembril tööd lastekaitsetalitus, mida asus juhtima kogemustega lastekaitsespetsialist
Lada Raja.
Talituse ellukutsumise taga
on aasta-aastalt kasvanud töökoormus ning soov korraldada
lastele vajaliku abi osutamist
võimalikult sihipäraselt ja kiiresti.
Talituse juhi Lada Raja sõnul on varase märkamise kõrval
edaspidi suurem rõhk ka ennetustööl. Hetkel on lastekaitse
talituse kuuest ametikohast
täidetud viis, meeskonnaga oodatakse liituma kuuendat spetsialisti.
Lastekaitsetöötajad on erialase kõrgharidusega, millele
lisaks omandatakse töö käigus
sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
Laste ja perede abivajadus
on erinev, mõnikord piisab ka
ärakuulamisest ja nõustamisest.
Igal juhul julgustab Lada Raja
laste vanemaid või teisi lähedasi
pöörduma lastekaitse poole pi-

Mure korral võta ühendust
oma piirkonna lastekaitsetöötajaga:
Vallamaja kolmandal korrusel
asuv Lastekaitsetalitus on kogunenud iganädalasele koosolekule.
Vasakult Kairit Kamber, Signe
Nõmm, Küllike Zukker ja Lada
Raja.

gem varem kui hiljem: „Lihtsam
on lahendada väikesi muresid
kui püüda ohjata suureks paisunud probleeme.“

PALDISKI ja PADISE PIIRKOND
Karin Kuslap – karin.kuslap@laaneharju.ee, tel 679 0622
Signe Nõmm – signe.nomm@laaneharju.ee, tel 674 1171
Küllike Zukker – kyllike.zukker@laaneharju.ee, tel 677 6325
KLOOGA, LAULASMAA, LEHOLA ja VASALEMMA PIIRKOND
Kairit Kamber – kairit.kamber@laaneharju.ee, tel 677 6333
Lada Raja – lada.raja@laaneharju.ee, tel 677 6933

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

Rummu sügislaat tõi kohale värvikad esinejad
Tatjana Tode
Vasalemma Rahvuste Selts

8 Tasapisi ning ootamatult on

saabunud sügis – see värvikas ja
tore aastaaeg. Ükski kunstnik ei
suuda maalida nii värvirikkalt,
kui loodus meile sel ajal maalib.
Loomulikult tahaks seda kuidagi
tähistada ja seepärast korraldataksegi mitmesuguseid üritusi,

mis on selle võluva aastaajaga
seotud. Juba aastaid korraldab
Vasalemma Rahvuste Selts sügislaata, mis sel korral toimus
11. septembril Rummus.
Sama värvikas oli ka
kultuuriprogramm: tantsurühm
Kolor (juhendaja Nina Gets)
rõõmustas vaatajaid kaasahaaravate tantsudega ning esinejad
ansamblist Laikonik (juhendaja

Valentin Milearen) viisid meid
mõneks ajaks poola rahva laulumaailma.
Nagu igal laadal kõlas muusika, toimusid mängud lastele ja
täiskasvanutele ning sai osa võtta kivi-, lusika- ja näomaalingute
töötubadest. Suur tänu töötubade
juhendamise eest Svetlana Mädeletsile, Jelena Merilale ja Tatjana Zaborskajale!

Padise lasteaias loome üheskoos homset
Virve Tauts, Padise Lasteaia
liikumisõpetaja, projektijuht

8 Eelmisel aastal viisime edu-

kalt läbi meeskondliku koolitusprojekti ja tagasisides õpetajatelt
oli ülimalt positiivne, samas selgusid ka uued koolitusvajadused.
Ja nii saigi loodud sel aastal uus
projekt „Täna loome koos homset”. Õnnestunumaks hindame
praktilist ja kohe rakendamist
võimaldavat koolitust. Püüdsime
teha parimad valikud koolitusturul pakutava vahel. Väärtustame
oma lasteaias meeskonnakoolitusi, kus saavad osaleda õpetajad
või kogu maja personal koos.
Ühine õppimine annab kõigile
lasteaia töötajatele võimaluse

saada teadmisi ja oskusi ühest
allikast, tänu millele on lihtsam
koos ka midagi muuta ja õppeprotsessi arendada. Lasteaias
saab last kõige paremini toetada
omavahelises koostöös ja selleks
peab midagi koos tegema, lihtsalt niisama ei muutu midagi,
sest head mõtted jäävadki paberile. Parim võimalus koolitusteks
lisaraha saada on kirjutada projekte.
Õpiürituste teemad valisime lähtuvalt meie arenguvajadustest ning samas püüdsime
kujundada ka ühtset ja õppivat
organisatsiooni.
Õpiürituste
prioriteetideks olid digivahendite integreerimine õppeprotsessi
ja õuesõppe mitmekesistamine.

Esimene koolitus “Õuesõppe kasutamine lasteaias” toimus mais
2021, koolitajaks oli Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling.
Teine koolitus “Õpetaja ja lapse
didipädevused ning praktiline
meediakajastus” toimus augustis
2021, mille viis läbi haridustehnoloog Elyna Heinmäe.
Meie projekti eesmärgid püstitasime lähtuvalt lasteaia uues
arengukavas (2021-2025) paika
pandud missioonist ja visioonist: alushariduse võimaldamine kodulähedases ja turvalises,
lapsesõbralikus õpi- ja kasvukeskkonnas, väärtustades kodukoha loodust, kultuuriväärtusi
ja tervislikku eluviisi. Soovime
olla lapsest lähtuv, tervislikkust,

Kaubaletid olid kraami all
lookas: mesi, maiustused, hamburgerid, hot dog’id, parfümeeria, riided, raamatud, ehted ja
palju muudki.
Suur tänu laada korraldajatele eesotsas Jelena Slavinaga
ning kõikidele osalejatele, kes
olid hingega asja juures ning
panustasid oma aega ja energiat!

kodukanti, loodust ja üksteist
väärtustav lasteaed. Projekti tulemusena loovad lapsed koos
õpetajaga rohkem digitaalset
sisu, väljendavad end loominguliselt kasutades IKT võimalusi; õpetajad juhendavad laste
ekraanikasutust ja lõimivad seda
õppekavaga. Õuesõpet kasutame
kui suurema vabaduse võimalust
üha enam.
Padise Lasteaia meeskond
usub, et koos suudame muuta
tööelu täisväärtuslikumaks ja
tulemuslikumaks. Alustada tuleb
aga kõigil iseenda teadmistest ja
oskustest ning miks mitte teha
seda üheskoos. Pole oluline, mis
rolli me täidame, lõplik eesmärk
on ikka üks.

Paldiski lasteaial
valmis Sipsikuga logo
Natalja Samblik
Direktor

8 Nüüd on Paldiski Sipsiku lasteaial olemas ametlik logo, mää-

ratletud kindlad värvid ning ka nimekuju.
Milleks seda vaja on?
Lasteaed osaleb pidevalt avatud konkurssidel ja projektides,
jagab oma kogemusi kolleegidega Eestis ja välismaal. Mõnes
mõttes on Paldiski lasteaed Sipsik hariduskeskkonna omamoodi
bränd ja me soovime suurendada oma brändi tuntust. Eestis on
palju lasteaedu, mis kannavad sama nime – Sipsik. Kuid meie
Paldiski lasteaed Sipsik on see, mis me nii väga armastame: on
uuenduslik, tähelepanelik lastele ja nende vanemate vastu, keskkonnasõbralik, ainulaadse meeskonna ja arenguvisiooniga.
Valminud logo iseloomustab meie lasteaeda ja peegeldab
kõiki meie põhiväärtusi- lapsest lähtumine, turvalisus, koostöö
ja avatus. Samuti rõhutab selle erilisust alates Lääne-Harju valla
mastaabist kuni kõikide EL riikideni, kellega meil on partnerlussuhted rahvusvahelistes projektides. Paldiski lasteaed Sipsik logo
aluseks on 2021. aasta lõpetaja Alisa Novitskaja joonistus ja selle
on funktsionaalseks logotüübiks muutnud disainer Mari-Liis Laanes, kes tuli sellega hiilgavalt toime.

Janika Loos
Kehalise kasvatuse ja
loodusainete õpetaja

võimaldas meil läbi viia palju tunde ja tegevusi õues, teha
meeskonnatööd, osaleda mitmetes projektides ning lõimida läbi
erinevate tegevuste õppeaineid.
Teadlaste Öö festivali raames
osalesime keskkonnateemalisel
võistlusel Meister-Komposter,
kus õppisime kompostimisel kasutama hapendamisel toimivat
Bokashi-meetodit.
Esmakordselt
tähistasime
oma koolis maailmanädalat.
Nädal algas üle-koolilise pesapäevaga. Õpilased läbisid meeskondadena üheksa pesa. Õpiti
tundma erinevate maade lippe
ja pealinnu, sobitati kokku riike
ja vaatamisväärsusi, konverteeriti raha väärtust ning toimusid
pingete vabastamise tegevused.
Tantsupesas tutvustati õpilastele
sirtaki tantsu, selle ajalugu ning
seotust kreeka kultuuri ja ajalooga. Loodusepesas tutvuti eksootiliste puuviljadega neid degusteerides ja hinnates.
Maailmanädala raames osalesime kogu kooliga maailmakoristuspäeval. 12. klassi õpilased

Foto: Janika Loos

8 Päikeseliselt soe september

Maailmanädalal õpiti tundma erinevate maade lippe ja pealinnu.

kaardistasid eelnevalt koduloo
tunni raames koristuskohad linna
erinevates piirkondades. Õpilased jaotusid hommikul meeskondadesse ning seejärel suunduti
koristuskohtadesse. Päeva lõpetasime ühise laulmisega „Laulame Eestimaa puhtaks”, kus
õpetaja Ilona juhatamisel lauldi
tuntumaid koorilaule.
Koos Heategevusfondiga Aitan Lapsi, Mesikäpa ja slackline.
ee-ga õnnestus meil oma koolihoovi saada tasuta tasakaalurada. Slackline.ee andis esimesed
olulised juhised ōpetajatele ja

õpetajad omakorda teadmised
ohutuse ja esimeste sammude
osas edasi ōpilastele. Täna saab
öelda, et tasakaalurada on õpilaste poolt hästi vastu võetud ja
igapäevases aktiivses kasutuses.
Maailmanädala lõpetasime
erinevate maade muinasjuttude
lugemisega.
Nädal meie koolis toimus
MTÜ Mondo maailmapäevade
konkursi raames, mida rahastasid Välisministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Nädala läbiviimisel toetas meid
ka puuviljaettevõte Bambona.

23.-30. septembril osalesime juba seitsmendat korda
üle-euroopalisel spordinädalal.
Oli pallimängu, oli jooksu, oli
võimlemist ja matkamist. Liikuma Kutsuva kooli meeskond
viis nädala vältel igal hommikul
õues läbi hommikuvõimlemise.
Osalesime oma kooli esindusega
Harjumaa koolide staadioniteatejooksudel ning heategevuslikel
jooksudel liikumisvõime kaotanud laste heaks. Algklasside
õpilased võistlesid omavahel
rahvastepallis ning vanemad
õpilased selgitasid parimad välja
suures võrkpallilahingus. 8. ja 9.
klass käisid õpetaja Riina eestvedamisel matkamas Ubari maastikukaitsealal ja Pääsküla rabas.
Kaitseliidu Naiskodukaitsjad
Larissa Sarman ja Helve Sooääre viisid õpilastele läbi praktilise
esmaabi koolituse. Saadi teadmisi esmaabi ajaloost, korrati
üle olulisemad telefoninumbrid
ning õpiti, kuidas anda esmaabi
erinevates olukordades.
Tsiteerides hiina filosoof
Confuciust:
„Räägi mulle ja ma unustan,
näita mulle ning ma ehk jätan
meelde,
kui osalen, siis saan kindlasti
aru.“
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Tegevusrohke september Paldiski Ühisgümnaasiumis

Fotol Eesti karikavõistluste Vasalemma etapi
võitnud tütarlaste võistkond.

Padise käsipallitüdrukud
saavutasid karikavõidu
Siiri Uusküla
käsipallitreener

8 18.-19. septembril toimusid Vasalemma Põhikooli Spordihoo-

nes tütarlaste D (2009 ja hiljem sündinud) vanuseklassi Eesti karikavõistlused käsipallis. Eelmistest võistlustest, mis toimusid Vasalemmas samade võistkondade vahel, oli möödunud terve aasta.
Kui eelmisel korral saavutati III koht , siis seekord õnnestus tüdrukutel võita I koht. Võistkonnas mängisid Eleriin Masing, Britta
Kärt, Minna-Maria Pajusild, Veronika Tross, Arabella Raie, ÕieLiis Marken, Kätlyn Tähe, Ketlyn Lont ja Maribel Nuut. Võistluste parimaks mängijaks valiti Padise mängija Eleriin Masing.
Septembri alguses toimusid võistlused ka 2006 aastal sündinud tüdrukutele, kus koos Pärnu võistkonnaga saavutati III koht.
Oma esimese võistluse pidasid ka meie kõige pisemad käsipallitüdrukud (2011 ja 2012 aastal sündinud), kes osalesid 25. septembril Roobar Miniliiga käsipalli etapil Padise Põhikooli ja Risti
Kooli spordisaalis.
Esimese kolme hulka veel ei jõutud, kuid kogemusi ja innustust edasi treenida saadi kuhjaga.
3
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Hariduselust Leholas läbi
mitme sajandi
Jüri Alter
Risti Kooli õpetaja

Foto: Marek Litnevski

8 Lehola kooli lugu algab juba

Kontsertmeister Anu Randma ja sopran Olesya Litnevski.

Algas heliloojaid
tutvustav kontserdisari
Marek Litnevski

8 18. septembril toimus Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Koo-

li saalis Paldiskis kohtumine kauni muusikaga. Toimus kammer
laulu kontsert „Valged unenäod“. Sopran Olesya Litnevski ja
kontsertmeister Anu Randma avasid sellega kontserdisarja, mis
toimub kogu õppeaasta vältel. Kontsertidega tutvustatakse kuulajatele nii tuntud kui ka vähe esitatavate heliloojate loomingut.
Kontserdisarjas esinevad koos professionaalidega ka noored ja
andekad huvikooli õpilased.
Seekordsel kontserdil kõlasid kooli seinte vahel Rootsi ja Norra heliloojate klassikalised laulud, kelle muusika on täidetud muinasjutuliste Skandinaavia helidega. Koos esinejatega tunnetasid
kuulajad Põhjala metsade atmosfääri, sukeldusid meeldivate mälestuste õrna vinesse ning said muusika taktis nukraid ja helgeid
emotsioone. Kontserdisari toimub Lääne-Harju valla ja Paldiski
Toetusgrupi kaasabil.

1786. aastal, kui Venemaa Rahvakoolide Asutamise Komisjon
töötas välja ja kehtestas ülevenemaalise koolistatuudi – “Rahvakoolide määruse”. 20. juulil
1787 andis Riia asehaldurkonna
valitsus välja Liivi- ja Eestimaa
kubermangu kohta käiva uue
haridusalase patendi, mis nõudis küla- ja kihelkonnakoolide
asutamist. Külakooli avamise
eest vastutas kohalik mõisnik.
Koolitubades pidi olema küllaldaselt valgust ja nõutav soojus
ning õppetöö pidi kestma mardipäevast jüripäevani. Tegelikult
sõltus koolitöö aeg koolmeistri
töövahekorrast mõisaga, sügispõllutööde lõppemisest ning
koolipidamise ruumi tingimustest. Külakoolides õpetati lapsi
1-2 päeva nädalas. Lugemise
selgeksõppimine nõudis 2-3
talve ja kooliõpetust anti tavaliselt 12. eluaastani. Pärast seda
algas leeriks ettevalmistumine
ja lapsed arvati juba “raamatulugejate” hulka. Koolis õpetati
peamiselt lugemist, laulmist ja
katekismust. Kasutati Tallinnas
Lindförsi kirjastuses 1786. aastal
trükitud 16-leheküljelist aabitskatekismust.
Laste koolipäevad olid väga
ühesugused- õppepäeva alustati
hommikupalvega, järgnes tähtede õppimine ning veerimise ja
lugemise harjutamine. Koos lugemisega õpiti pähe katekismuse peatükke ja laulusalme. Päev
lõppes kirikulaulu ja õhtupalvusega.
Selliseid küla- ja mõisakoole
oli 1786/87 ning 1787/88 õppeaastal meie Lääne-Harju valla
territooriumil 3 (Leholas, Ohtus
ja Ristil). Kahjuks said koolid
õppetööd teha ainult 12-15 aastat. 1800. aastaks olid nad oma
tegevuse lõpetanud. Uuesti hakati õpetama lapsi koduõpetuse
kaudu rehetalus.
Leholas said lapsed oma
tõelise koolimaja aastal 1872,
mil 1866. aastal loodud Lehola
vallavolikogu ja Lehola mõisnik Karl Woldemar Alexander
Gernet ehitasid koostöös kaasaegse koolihoone. Aastatel 1872
– 1873 oli koolmeistriks Hans
Kuli ja 1873 – 1887 Hans Trass.
1880. aastal kirjutab Hans Trass
üleriigilises statistilises ankee-

Asukoha kaart (1936). 1872 - 1920 asus koolimaja punase täpiga märgitud kohas.
Aluskaart: Maa-amet 2021, ajaloolised kaardid.

Lehola algkool 1914. aastal. Teises reas vasakult
neljas on koolmeister Eduard Lammas.
Harjumaa Muuseum: HMK_F3131

Üleriigilise koolide statistika 20.03.1880.a. Lehola valla
kooli esileht. Täitis koolmeister Hans Trass.
Rahvusarhiiv: EAA.854.1.1933

Ilmunud on ajalooraamat “Õhuvägi 100”
8 Septembris ilmus müügile

Eesti militaarlennunduse ajaloo
raamat “Õhuvägi 100” esimene
osa, mis hõlmab sündmusi Eesti
õhuväe loomisest ja sellele järgnenud ajast kuni Eesti Vabariigi

taasloomiseni. Kuigi vahepeal
katkes Eesti õhuväe ajalugu,
ei katkenud Eesti meeste püüd
kõrguste ja kiiruste järele. Õhujõududes teeniti nii NSVL relvajõududes kui ka raudse eesriide

taga. Just nende toel loodi kaasaegne Eesti õhuvägi.
Õhuväe poolt koostatud ja
MTÜ Õhuväe Allohvitseride
Kogu poolt välja antud raama-

dis, et koolis käib 44 õpilast,
kellest 26 on poisslapsed ja 18
tüdrukut vanuses 7-16 aastat.
Ankeedi esilehel märgib ta meie
valla nimetuseks Õhtu Harjumaa
kreis. Lehola koolis õpetatakse
eesti keele lugemist ja kirjutamist, usuõpetust, rehkendamist,
geograafiat, laulmist ja koorilaulu, vene keele lugemist ja
kirjutamist. Kooli eelarveks on
90 rubla, mis kulub koolmeistri palgaks. Enda kohta kirjutab
Hans Trass, et on sündinud 1847.
aastal, on naisemees, koolmeistriks õppinud Keila kirikuõpetaja
juures ja pärast koolitööd on vallakirjutajaks.
Lehola vallakool sai oma
majas töötada 48 aastat. 3. novembril 1920 kolis Lehola kool
Ohtu mõisa härrastemajja kuhu
oli kokku liidetud Ohtu, Lehola
ja Maeru koolid.
Alates 1987. aastast saavad
Lehola lapsed uuesti Lehola
lasteaed-algkoolis õppida. Koolijuhtideks on olnud aastatel
1987-2001 Taimi Kalberg ja
2001-2017 Tiina Savisaar.
Täna on Lehola kool liidetud
Laulasmaa kooliga ja kannab nimetust Laulasmaa Kooli Lehola
koolimaja. Lehola laste rõõmukilked on jätkuvalt kosta Lehola
oja kallastel.
Lehola vana vallakooli hoone ei ole säilinud. Lehola-Klooga tee ääres asub 2. detsembril
2000 paigaldatud mälestuskivi
1872. aastal avatud Lehola vallakooli tähistamiseks.

tut on võimalik osta raamatupoodidest või tellida otse MTÜ
Õhuväe Allohvitseride Kogu`lt
e-mail: ovakogu@gmail.com

Põhja 12b, Keila

Moodne kodu linna südames
Korteri hinnas:
köögimööbel tehnikaga

·

· kuni 2 parkimiskohta · panipaik

Müük on alanud! Valmib 2022. aasta oktoobris.
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Fotol (vasakul) Harju-Risti haruraamatukogu hoidja Luule Schmidt koos endise õpetaja Jüri ja kooli koristaja Pillega.

Raamatukogu Luule teab ja
aitab juba veerand sajandit

Marje Suharov

8 Peagi saabuvad pikad ja pi-

medad sügisõhtud kutsuvad vilkuvatele ekraanidele vahelduseks kätte võtma raamatu. Meie
valla kaheksas raamatukogus
laenutavad soovijatele lugemist
nii tummad laenutuskapid kui ka
lahkelt naeratavad ja soovitusi
jagavad raamatukoguhoidjad.
Sel suvel saja-aastaseks saanud
raamatukogus Harju-Ristil juhatab Luule Schmidt, kel täitumas
25. ametiaasta.
Kodukanti tööle
Luule on juurtega kohalik. „Sündisin Hatu külas, vahepeal käisin
lihtsalt ära,“ ütleb ta ise. Pärast
telegrafistiks õppimist 1975. aastal elas ja töötas ta mõnda aega
Raplas, seejärel tuli tagasi koju
Hatus. Üks esimesi töökohti oli
Luulel siin Kungla sovhoosis
kaadriinspektorina. Alates 1993.
aastast asus ta tööle Padise vallas, kus maksis lehmapidajatele
välja piimaraha. „Lapsed meenutavad siiani, kui ma suure
kotiga sularaha koju tõin ja põrandale kallasin. Seejärel hakkasime seda kõik koos ümbrikesse
jagama. Järgmisel päeval viisin
piimaraha taludesse,“ meenutab
Luule erilisi aegu ja toredaid
memmesid taludes, kellest paljud on tänaseks siit ilmast kadunud. “Ei ole ühtegi talu, mida ma
tänu piimaringile ei tea,“ täpsustab ta. 1997. a 1. jaanuaril, kui
Luule viiest lapsest noorim läks
kooli, asus ta tööle raamatukogu
juhatajana.
Sajand raamatulaenutamist
Harju-Risti raamatukogule nõukogude ajal välja antud passi
andmetel registreeriti asutus 1.
juunil 1921, enne seda laenutati
raamatuid kogukondlikel alustel.
Saja aasta vältel on raamatuko-

gujuhataja ametit pidanud vaid
kaks inimest - aastatel 19491996 legendaarne Hilda Mäesalu ja pärast teda tänaseni Luule
Schmidt. Varasemalt on raamatute laenutamine olnud liidetud
koolidirektori või mõne muu
ameti ülesannetega.
Läbi aegade on kandnud
külaraamatukogu mitmeid rolle.
Näiteks oli raamatukogu töö
plaanis enne 1990. aastaid marksistliku maailmavaate kujundamine. „No kohe ei teagi, et mina
peaks inimeste poliitilisi vaateid
kujundama,“ naerab Luule vanu
arhiividokumente sirvides. Kuna
Harju-Risti raamatukogu ajalugu
ei ole kõik väga selge, siis palub
Luule nendel, kes teavad midagi
Hilda Mäesalu kirjutatud väga
ilusast kroonikaraamatust, ühendust võtta. Teada on, et 1930.
aastate alguses, kui valmis Risti
koolimaja, avati saali ühes nurgas avalik raamatukogu. Aastatel 1945-1995 asus Harju-Risti
raamatukogu endises külanõukogu majas, misjärel kolis Risti
Kooli algklasside hoone praegusesse käsitööklassi. Saja aasta vältel on raamatukogul olnud
laenutuspunktid ka Vihterpalus
ja Hatus.

Lugemist nii kooli kui külasse
Alates 2008. aastast on raamatukogul kooli juurdeehitusena kaasaegsed ruumid läbi
kahe korruse. Teisel korrusel
asub kooliraamatukogu osa ja
lastekirjandus. Iga õppeaasta
alguseks komplekteerib raamatukogujuhataja sajale lapsele
vajaminevad õpikud. „Mõtlen
ikka, et vaesed lapsed, raamatud
on päris rasked. Lõpuklassides
on neid lausa 12-13.“ Tänu raamatukogus valitsevale mõnusale
õhkkonnale ei tahagi lapsed pärast tunde kohe koju minna, vaid
veedavad aega teisel korrusel.

„Ega nad juturaamatuid palju
enam lugeda ei taha,“ tõdeb Luule, raamaturiiulite vahel „istutakse“ hoopis telefonis.
Kuigi rahvast elab piirkonna
külades (Vintse, Alliklepa, Kurkse, Hatu, Pae, Altküla, Kõmmaste, Keibu, Vilivalla) vähe, on
lugejaid läbi aegade olnud palju
ja see arv on kasvutrendis. Kokku on raamatukogus kojulaenutajaid 330, kellele lisaks veel
ajalehtede ja ajakirjade lugejad
kohapeal.
Loetakse kõike - vanemad
inimesed võtavad väga palju eesti kirjandust, populaarsed on ka
elulooraamatud. „Loosi lähevad
nii Erseni kirjastuse armastusromaanid kui Varraku ajaviitekirjandus,“ selgitab Luule, kes ise
võtab meelsasti kätte eesti kirjanike teosed. Pikaaegne raamatukogutöötaja lisab, et laenutamine
on palju lihtsamaks läinud, sest
kasutatakse veebipõhist infosüsteemi URRAM.

“

Iga õppeaasta
alguseks
komplekteerib
raamatukogujuhataja
sajale lapsele
vajaminevad õpikud.
„Mõtlen ikka, et
vaesed lapsed,
raamatud on päris
rasked.”

Raamatute kodu
vs suhtluskoht
Üritusi on viimasel ajal raamatukogus tehtud vähe, sest viiruseaja tõttu ei soovita rahvahulka
kokku kutsuda. Suure juubeli
tähistamine seisab lugemissõpradel alles ees. „Teeme seda siis,
kui inimesed julgevad rohkem
koos käia,“ vaatab Luule optimistlikult tulevikku.
Varasemalt on lugejatel olnud kohtumisõhtud kirjanikest
Erik Tohveri ning Helga ja Enn
Nõuga. Kohtumistel on teiste
hulgas alati kohal pensionile
jäänud Risti Kooli õpetajad, kes
on ühtlasi ka suured laenutajad.
Nende igapäevane külastus on
Luule sõnul päeva oluline osa ja
tal on püsikundede üle hea meel:
“Me räägime ilmaasjadest ja viskame nalja.“
Luule arvab, et silmast-silma
suhtlemist ongi viimasel ajal vähemaks jäänud: „Vanasti rääkisid inimesed omavahel rohkem,
nüüd sureb naaber ära ja sa ei
teagi.“
Elutähtis „abikeskus“
Igapäevane raamatukogu külastaja, endine Risti Kooli direktor
Eha Päiv ütleb, et Luule on tõeline majaperenaine ja maja lukk:
„Ta on nii oma inimene! Lisaks
on ta kui tugiisik, kes aitab, kui
vaja.“
Nii ongi Luule abiks kümmekonnale perekonnale, kelle
kommunaalmaksete arved tulevad tema meili peale ja ta teeb
vajalikud ülekanded: „Kindlasti
saaksid nad ka ise hakkama, aga
nii on see kord jäänud.“
Keskuste tagamail elades
peavad inimesed parema elukvaliteedi saavutamiseks olema nutikad, kuid sellest veel olulisem
on suhtlemine ja lihtne inimlikkus.
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Reovee käitlemine nõuetekohaseks
Teele Kaljurand
Keskkonna- ja planeeringute
osakond

8 Lääne-Harju Vallavolikogu

võttis käesolev aasta 31. augustil 2021. aastal vastu uue reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Selle eesmärgiks on tagada
majapidamistes tekkiva reovee
nõuetekohane käitlus, mis on
Lääne-Harju valla territooriumil
äärmiselt oluline, kuna piirkonna
põhjavesi on aluskorra geoloogilise ehituse tõttu nõrgalt kaitstud
või puudub selle kaitstus maapinnalt tuleneva reostuse suhtes
täielikult.
Lekkivatest reovee kogumismahutitest ja mittetöötavatest
reovee
immutussüsteemidest

levivad pinnasesse ja sealt edasi
põhjavette erinevad saasteained,
mikroorganismid, bakterid ning
viirused. Tekib reaalne oht reostada lähiümbruse puur- või salvkaevude joogivett. Lisaks võib
lokaalne reostus levida teistesse
põhjaveekihtidesse ning rikkuda
ka nende kvaliteedi.
Oluline on teada, et kinnistu omanikul on kohustus tagada tema valduses olevate reoveekäitlussüsteemide vastavus
nõuetele. Reovee kogumismahutid peavad olema lekkekindlad ja regulaarselt tühjendatud.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata
vanadele, näiteks betoonist valatud või betoonrõngastest ehitatud, mahutitele, mis võivad
olla tänaseks amortiseerunud või

ole kunagi olnud lekkekindlad.
Selliste süsteemide kasutamine
on keelatud ning need vajavad
kohest välja vahetamist. Nõrgalt
kaitstud või kaitsmata aladel on
omapuhastitest lubatud kasutada vaid biopuhasteid, septikute
(mehaaniliste puhastite) kasutamine ei ole lubatud. Arvestada
tuleb, et igasugune reoveekäitluse lahendus tuleb eelnevalt
kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Reovee nõuetekohane
käitlus aitab tagada puhta põhjavee (joogivee) ning inimeste
tervise ja heaolu.
Reovee kohtkäitlusrajatistele esitatavate nõuete kohta saab
rohkem teavet Lääne-Harju valla
koduleheküljelt: https://laaneharju.ee/reovee-kohtkaitlus.

Päikesepargi rajamise töötuba Laulasmaal
8 20. oktoobril algusega kl

17.00 toimub LauSpa konverentsiruumis Laulasmaal kogukonna energeetika seminar ja
praktiline töötuba, mis võtab
fookusesse kogukondlike päikeseparkide loomise.
Seminaril saab teada, mis
on kõrgustesse küündivate energiahindade taga ja tulevikuperspektiiv, millised on riiklikud
kogukondadele ja KOV-idele
suunatud toetusmeetmed, mis
on kogukondliku energiaühistu kasu liikmeile ning milliseid
tehniliste ja finantseerimisvõimalustega saab arvestada. Energiaühistu idee on paigaldada
päikesepargid avalikus kasutu-

ses olevatele hoonetele. Töötoas mudeldatatakse Laulasmaa
Kooli ja Spordihoone päikesepargi tootlus, lähipiirkonna elanike liitumisvõimalus päikesepargiga, kogukonna kaasamine
osanikeks, luuakse aja- ja tegevusplaan. Kogukondliku energiapargi osanik saab olla iga inimene, kas kohalik või piirkonna
fänn, kes soovib panustada taastuvenergiasse ja olla rohekapitali
osanik.
Seminari esinejad on Taavi Velleste (Sunly City), Märt

Helmja (Energiaühistu), Lauri
Lillemaa (LaSpa), Kristo Kaasik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kalvi Nõu
(Alexela). Seminar on tasuta,
kuid osalemiseks tuleb registreeruda rohevald.ee lehel, registreeruda tuleb ka neil, kes soovivad
seminaril osaleda virtuaalselt.
Seminari korraldab Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ,
projektijuht kairi NiinepuuMark, koostöös Lääne-Harju
vallavalitsuse ja Meie Paldiski
MTÜ-ga.
Projekti
kaasrahastatakse
Eesti maaelu arengukava 20142020 kaudu Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist.

SISUTURUNDUS

Tuuleenergia projektid vajavad pärituult
Margus Vihman
Tallinna Sadama juhatuse liige ja
kommertsjuht
8 Taastuvenergia projektide ja

eeskätt tuuleparkide arendustega
valitseb reaalne oht, et me mängime maha Eesti suurepärased
konkurentsieelised ning jääme tulevikus põlevkivielektrist väljudes
ilma nii energiajulgeolekust, kiirenevast majandusarengust kui ka
reaalsest kasust kogukondadele.
Peale seda kui Suurbritannia,
Saksamaa, Taani, Belgia, Holland,
jt riigid on oma rannikualadel
meretuulepargid praktiliselt täis
arendanud, on Läänemere ida
regioon muutumas tuuleenergia
tootjate jaoks tõeliselt kuumaks
kohaks. Siin piirkonnas otsitakse
aktiivselt võimalusi, kuidas oma
tootmisvõimsusi püsti panna ning
sellega katta tuleviku energiavajadusi.
Eestil on asukohana, tuuleolude ning tuuleparkide arendamiseks vajalike tugiteenuste
kvaliteetseks pakkumiseks olulised eeliseid, siis tõsiasi on see, et
aktiivne rohepööre ning taastuvenergiaprojektide kiire kasv ei kesta
aastakümneid, mida võib mugavalt iga päev edasi lükata. Mingil
hetkel lähevad Eesti edukust suurendada aitavad projektid lihtsalt
siit mööda.
Kui seni ongi palju räägitud
sellest, et mõni tuulepark võib leida Eesti asemel oma asukoha hoopis mõne lähiriigi territooriumil,
siis vähem on olnud juttu sellest,
mis selle tõttu Eestisse tulemata
võib jääda.
Tuuleparkide ja eriti meretuleparkide ehitamine on ülinõudlik
6

väljakutse meie logistikasektorile.
Meretuulepargid vajavad kogu
projekti elluviimiseks võimalikult
lähedal asuvat baassadamat, mille
kaudu transportida kohale tuuliku osad, need kokku monteerida
ning seejärel meretuuleparki toimetada ja püsti panna.
Kõige suuremad eeldused
selleks on Paldiski Lõunasadamal,
kus on palju vaba maad ja vastava suurusega kai, mis võimaldaks
sellises mastaabis projekte ellu
viia. Ühe tuuliku transport vajab
140 meetri pikkuse ja vähemalt 8
meetrise süvisega laeva vastuvõtmise võimekust, mida tuuleparkide asukohaks sobivates piirkondades lihtsalt ei leia.
Parameetritelt järgmine ning
asukoha poolest samuti sobivaks
sadamaks kategoriseerub Saaremaa süvasadam, kuid siis juba
oleks tõsine konkurent Ventspilsi
sadam, mis samuti on väga huvitatud tuuleparkide projekte teenindama.
Selleks aga, et ehitajad saaksid valida Eesti sadamad, jättes
siia miljoneid eurosid maksutulu,
on vaja aga otsuseid, mis annavad võimaluse plaanitavate meretuuleparkide projektidega edasi
minna. Tuulepargid on 30 aastat
kestvad projektid, mida me ei tohiks lasta niisama oma nina alt ära
napsata. Uskuge, meie lähinaabrid
on väga huvitatud seda tegema,
astudes juba praegu suuri samme
meelitamaks taastuvenergia investeeringuid.
Tänu meretuuleparkidele on
vägagi reaalne perspektiiv, et Pakri
poolsaarest võib saada üks esimesi n-ö kliimaneutraalseid piirkondi.
See oleks isegi maailma mastaabis

silmapaistev saavutus. See tähendab, et kogu igapäevane energiakasutus tuleks taastuvallikatest.
Suurte tuuleparkide energiat
oleks tulevikus võimalik salvestada vesinikuna, mida siis omakorda
saab kasutada transpordivahendites ja ka näiteks tööstuses.
Meretuuleparkide
rajamise eeldus on aga koostöötahe
elanike ja arendajate vahel ning
loomulikult on möödapääsmatu
meretuuleparkide äärsete kohalike kogukondadega arvestamine.
Kuigi kohati jääb tunne, et kogukondade vastuseis on absoluutne,
siis tegelikult on meretuuleparkidel hulgaliselt piirkonna elujärge
parandavaid mõjusid. Alustades
kalameestest ja meretöötajatest
kuni elektrikute ja teenindussektorini välja.
Ajaloos korra tagasi vaadates,
kui Norras hakati naftapuurtorne rajama, siis esmajärjekorras
kasutati ära ka kõik kalameeste
ja nende laevastiku poolt pakutavad ressursid, kes saaksid soliidse tulu eest aidata teenindada
meretuuleparkide paigaldamise
ja hooldusega seotud töötajaid.
Paljudes meretuuleparkide piirkondades on saanud täiendava
hoo sisse turismisektor, kes saab
pakkuda nii majutusteenuseid kui
ka korraldada näiteks huvireise
tuulikute piirkonda – jah, see on
päriselt inimestele huvi pakkuv
vaatamisväärsus, mida taanlased
näiteks oskuslikult ära kasutavad.
Nii mitmedki meretuuleparkide
arendajad on valmis panustama
märkimisväärselt
omavalitsuse
tegevustesse, mille tulemusel paraneb ka kohalik elujärg.
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Enamlevinud küsimused
korraldatud jäätmeveo kohta
Keskkonna- ja planeeringute osakond

Millistel tingimustel võib ühismahuteid kasutada?
Ühismahutit on võimalik kasutada kahelt või enamalt kinnistult jäätmete kogumiseks. Ühismahutit on lubatud kasutada:
• tiheasustusalal asuvatel kinnistutel, mis on teineteise lähinaabrid
või mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui 200 m kaugusel;
• hajaasustusalal asuvatel kinnistutel, mis asuvad jäätmemahutist
mitte enam kui ühe kilomeetri kaugusel;
• hoone-, aiandus- ja suvilaühistul (k.a garaažiühistu).
Ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada vastav taotlus, kus kõik
osapooled kinnitavad oma soovi ühiselt jäätmeid koguda ning kus
märgitakse muulhulgas ära liitunud kinnistute ühismahuti asukoht.
Milliseid jäätmeliike saan korraldatud jäätmeveo abil ära anda?
Korraldatud jäätmevedu on tagatud järgmistele jäätmeliikidele:
• segaolmejäätmed;
• suurjäätmed (näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed,
kardinapuud, vaibad, madratsid jms);
• vanapaber ja kartong;
• biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
• aia- ja haljastusjäätmed.
Meil kõigil on õigus elada puhtas elukeskkonnas. Üha enam tuleb
pöörata tähelepanu jäätmetekke vähendamisele, jäätmete ohutumaks
muutmisele ning nende taaskasutamisele. Mida vähem me jäätmeid
tekitame, mida hoolikamalt jäätmeid sorteerime ja mida rohkem neid
taaskasutusse saadame, seda vähem jääb neid segaolmejäätmete konteinerisse panemiseks. Sorteeritud jäätmete üleandmine on tarbijale
odavam. Kodumajapidamises tekkivate jäätmete põhilise ja igapäevase osa moodustavad pakendid, biolagunevad köögijäätmed, vanapaber.
Milliseid lisateenuseid saan täiendavalt tellida?
Lisateenusena on võimalik tellida pakendijäätmete äravedu LääneHarju valla üldplaneeringuga määratud ja hoonestatud tiheasustusaladel järgmiselt:
• alates 01.04.2021 Vasalemma alevik, Rummu alevik, Ämari alevik;
• alates 01.06.2021 Paldiski linn;
• alates 01.01.2022 Karjaküla alevik, Valkse küla, Lehola küla, Lohusalu küla*, Laulasmaa küla*, Kloogaranna küla, Tuulna küla,
Klooga alevik, Kersalu küla, Meremõisa küla, Keila-Joa alevik.
Lisaks Kersalu külas Aida aiandusühistus ja Kulna külas Tammermaa asumis.
* Laulasmaa ja Lohusalu külas on kuni 31.12.2021 võimalik tellida
vabaturuteenuse hindadega segapakendite vedu. Teenuse tellimiseks tuleb ühendust võtta jäätmevedajaga.

Millised jäätmeliigid on kohustuslikud korterelamutel?
Kortermajas on kohustuslik koguda eraldi segaolmejäätmed, vanapaber ja kartong, köögi- ja sööklajäätmed. Kindlasti tuleb leida võimalus tellida ka suurjäätmete vedu ning tiheasustusaladel soovitame
korterelamutel eraldi tellida ka pakendijäätmete vedu. Hoolitse selle
eest, et korteriühistul oleks tellitud kogumismahutid:
• segaolmejäätmetele;
• biolagunevatele köögijäätmetele;
• vanapaberile-kartongile;
• vajadusel pakenditele.
Lisaks hoolitse selle eest, et tellitud oleks ka mugav võimalus ära
anda suurjäätmeid oma kortermaja juurest.
Kutsume vallaelanikke üles huvi tundma oma kinnistu või piirkonna jäätmekorralduse osas. Kinnistu omanikud, kes kasutavad kinnistut, kuid mingil põhjusel ei toimu teil jäätmevedu, siis palun võtke
teenuse tellimiseks ühendust valla jäätmevedajaga.
Korraldatud jäätmevedaja andmed
Endise Vasalemma ja Keila valla territooriumil, Paldiski linnas,
Ämari Lennubaasi territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS, tel
1919, e-posti aadress: tallinn@keskkonnateenused.ee, kodulehe aadress: https://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/
Endise Padise valla territooriumil Radix Hoolduse OÜ,
tel 7386740, e-posti aadress: radix@keskkonnateenused.ee.
Rohkem teavet leiab valla kodulehelt:
https://laaneharju.ee/korraldatud-jaatmevedu

Lääne-Harju Vallavalitsuse teated
Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.09.2021 korraldusega nr
968 kehtestati Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus
86801:001:0256) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu
põhijoonisel planeeringu-kohustusega alal, mille juhtotstarve on
pereelamute maa (EP). Metsa tn 6 kinnistu kõlvikulise koosseisu
moodustab 6215 m2 metsa- ja 620 m2 muu maa. Kinnistu asub
luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline
ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal.
Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (86201:002:0135)
elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (86601:001:0340) elamumaadega, lõunas Suusaraja
(43101:001:1761) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9
(86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (86801:002:0132), Tööstuse
tn 5 (86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3
(86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga.
Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse
tänavalt on tagatud Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga jagatakse kinnistu
kaheks elamumaa krundiks. Elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehituseks summaarse
ehitisealuse pindalaga 280 m2 ja 390 m2.
Veevarustus on lahendatud olemasoleva Tööstuse tn 3 puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0005041) veevõtu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse krundile 1 tuletõrje veevõtu koht mahtuvusega
30 m3. Taristu väljaehitamisega seotud kulud kannab huvitatud
isik vastavalt sõlmitud detailplaneeringu koostamise lepingule ja
veevarutusega liitumiseks vastavalt hinnapakkumise kokkuleppele AS-iga Lahevesi.
Elektrivarustusega liitumiseks tuleb huvitatud isikul sõlmida
liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Planeeringul puudub oluline
mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
Lohusalu küla Kalda kinnistu detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekusid ettepanekud ühelt isikult. Ettepanekuid tehti
servituutide seadmise, trasside ja piirdeaia paiknemise kohta.
Lohusalu küla Kalda kinnistu detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 26.10.2021
kl 17:00 Lääne-Harju Vallavolikogu istungite ruumis aadressil
Rae 38, Paldiski linn.
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Õnnitleme!
VALDA SÜNDISID
Vladislava Ivanova
Hanna Kallaste
Meiron Püve
Viivika Pelt

Miroslava Rudetskaja
Mikk Mattias Vain
Agnes Kljukina
Madis Reintam

Laura Kanepi
Georg Linholm

RISTI KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Risti kirikus Harju-Ristil:
24. oktoobril kl 13 – jumalateenistus.
14. novembril kl 13 – jumalateenistus.
21. novembril kl 13 –igavikupüha. Kirikuaasta viimane
		
jumalateenistus, lahkunute mälestamine.
28. novembril kl 13 – I advendi jumalateenistus.
		
Laulab segakoor Rello.
NB! Jumalateenistusest on võimalik osa saada ka
otseülekandena FB/ristikirik. Varasemaid teenistusi saab
järelvaadata kodulehelt www.ristikirik.ee
Hingedepäeval, 2. novembril on kirik avatud kl 16-20.
Võimalik süüdata mälestusküünlaid.
Kl 18.30 muusikaline mõtisklus ja palvus.
LASTEKLUBI ehk pühapäevakool kuu 2. ja 4. pühapäeval
kl 12-13. Oodatud lapsed vanuses 4-12.
Sügistalgutele ootame abilisi laupäeval, 23. oktoobril ja
30. oktoobril kl 10-14.
SÕBRA TUBA vanas koolimajas N 11-14 ja L 11-16 või
kokkuleppel tel 5344 8571 (Maarika).
Teise ringi riided, jalanõud jm.
Võtke julgesti ühendust, kui soovite ristida oma lapsi,
kihluda või laulatada oma abielu, aga ka siis, kui hing
on haige või otsite tuge, lootust ja rahu.
Koguduse õpetaja Annika Laats,
tel 55649 256, risti@eelk.ee
Vastuvõtt kogudusemajas R 16-18,
muul ajal ja paigas vastavalt kokkuleppele.
www.ristikirik.ee, FB/ristikirik

LEADER meetme
projektitaotluste
vastuvõtt Lääne-Harju
Koostöökogus
Avatud meede 5: Covid-19 kriisi
mõjude leevendamise meede
ettevõtluse taastumise edendamiseks Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas. Lääne-Harju
Koostöökogu piirkonda kuuluvad
Lääne-Harju vald (Paldiski, Keila,
Vasalemma, Padise) ja osaliselt
Saue vald (Kernu ja Nissi).
Taotlusvoor on avatud 15.- 22.
november kuni kl 17.00.
Piirkondlikud nõustamispäevad:
01.11.2021 kl 13.00-17.00
Riisipere kultuurimajas,
Nissi tee 53c
02.11.2021 kl 13.00-17.00
Lääne-Harju Kultuurikeskuse
Klooga majas, Aedlinna tee 3
04.11.2021 kell 13.00-17.00
Lääne-Harju Koostöökogu
Vasalemma kontoris, Ranna 8
Lisainfo ja registreerimine:
Ellin Sarapson, 50 50 444,
ellin@vomentaga.ee;
Marianne Adson, 53 015 752,
marianne@vomentaga.ee
Täpsem info ja taotlemise tingimused Lääne-Harju Koostöökogu
kodulehel www.vomentaga.ee
Kohalik tegevusgrupp hindab
projektitaotlused 50 tööpäeva
jooksul alates nende esitamise
tähtajast.

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd

LASTEAIAÕPETAJALE (1,0) ja
ÕPETAJA ABILE (1,0).
Tööle asumine oleks esimesel võimalusel.
CV ja sooviavalduse palume saata e-posti
aadressile: direktor@lasipsik.edu.ee

Lisainfo telefonil
56488905

Toimetajad: Marje Suharov, Kadri Kauksi | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari
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Erakuulutused
Fekaalivedu kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430
Elektritööd, elektririkked 24/7.
Teostame siseelektri- ja välisvõrgu
töid. Sidekanalisatsioon Sinu
majja Lohusalus, Laulasmaal ja
lähiümbruses. Tel 53080886
info@kaguengineering.ee
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused, ohtlike puude/
okste langetamine, viljapuude
lõikamine, trimmerdamine,
heki lõikus ja pügamine.
Tel +372 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töötan puhtalt ja väljastan
ametliku akti. Tel 56890125,
e-post: kuldnoop@gmail.com
Kutsume hispaania keele
kursustele Laulasmaal. Uus
algajate grupp alustab sügisel
ja tunnid hakkavad toimuma
reedeti 18:00 - 19:15 Laulasmaa
koolis. Info ja registreerimine
hola@hispaaniakeeletunnid.
ee või facebook.com/
hispaaniakeeletunnid
Müüa Vasalemmas rongijaama
lähedal heas korras 2-toaline
korter, korrus 3/3; 50m2;
tel 53452774
Õmblejad saavad tööd Keilas,
uues tehases PROTTEN.
Universaal või overlok masinal.
Saada cv protten@protten.ee
Piirdeaedade ning soojakute rent
ja müük. Tel 57712345
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Järgmine Lääne-Harju
valla leht ilmub
16. novembril 2021.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Võtmed kätte
lahendused maja ehituseks.
53 529 476
mehitus@gmail.com
Soovin osta kodu Paldiskis,
1-2 toalise korteri. Palun
helista 55575555 või kirjuta
ilvesmaris7@gmail.com. Maris
(eraisik)
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
Ostan kasutuseta jäänud sõiduki.
Ei pea olema sõidukorras. Võib
olla rikkega või remonti vajav.
Sõiduauto, kaubiku või maasturi.
Võtan arvelt maha. Oodatud
kõik pakkumised. Kiire tehing
ja vormistamine. Tel 53654085
skampus@online.ee
Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220
Roheline Haljastus OÜ,
piirdeaedade rajamine ja
renoveerimine ning kalmude
korrashoid ja kujundamine!
Gsm 55 888 56
www.rohelinehaljastus.ee

Pakume tööd haljastus- ning
lihttöölisele. Asukoht Saue vald.
Nõutav B-kategooria olemasolu
ja hea füüsiline vorm.
Lisainfo 5067491.

Ostan kokku autosid. Sobivad
igas seisukorras. Autode arvelt
kustutamine. Järgi tulemine
puksiiriga. Telefon 53451955,
e-mail autosober@gmail.com
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