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Kloogal toimus esimesel
advendil kogukonnapäev

Paldiski ÜHISGümnaasiumis
toimub rohepööre

8 Kuidas valmis Klooga maja ette

8 Jäätmeveo korraldamisest kuni

korduvkasutatavate toidunõudeni,
rohevalla uudiseid loe lk 6

keerukatest tetraeedritest tehtud
rookuusk loe lk 3

Lääne-Harju Spordi
keskususe basseinis saab
õppida kajakisõitu
8 Noori ootatakse põnevatele talvistele süs-

tatreeningutele soojas basseinivees, loe lisaks lk 7

Paldiski Nikolai koguduse õpetaja Merle
Prass-Siim loodab, et suudab koguduse vee
peal hoida: „Oleme hästi avatud, rohkem kui
kunagi varem. Meiega võib alati rääkima tulla,
jagada nii oma muresid kui ka rõõme.“

Ajakohasta
rahvastikuregistri
andmed!
Statistikaamet

8 Eesti 2021. aasta rahvaloendus toimub registripõhisel loenduse

Foto: Marje Suharov

ja valikküsitluse kombineerimisel. Riik saab pea kogu vajamineva
info erinevatest riiklikest registritest, nt rahvastikuregistrist, ehitisregistrist, hariduse infosüsteemist jm. Lisaks registritest andmete kogumisele toimub valikuuring, mille lühikesele küsimustikule
saavad vastata kõik Eesti inimesed.
Loenduse ja registrite andmete kasutamise eelduseks on, et
sealne info oleks ajakohane ja usaldusväärne. Seepärast kutsutakse kõiki inimesi üles oma andmed rahvastikuregistris üle vaatama
ning täiendama.
Esimese sammuna on vajalik rahvastikuregistrist oma andmed üle vaadata ning ajakohastada hariduse, rahvuse ja elukoha
andmed ning kontaktid. Registris saab lisada elukohana ka mitu
aadressi ehk kui alalisi elukohti on mitu, siis tuleb valida üks
neist peamiseks ning ülejäänud aadressid saab esitada lisa-aadressidena.
Rahvaloenduse loendusmomendiks ehk ajahetkeks, mis seisuga andmeid kogutakse (olenemata andmete esitamise ajast või
viisist) on 31.12.2021 kell 00.00 ehk kõik nii registrite kui ka küsitluse andmed kogutakse selle kuupäeva seisuga.

Lauri ja Gethel esimeste jõulude ootuses uues kodus maal.

Iga valda sissekirjutatud elanik
aitab luua paremat tulevikku
ajaleht@laaneharju.ee

8 Rahvastikuregistri andmetel

kasvab Lääne-Harju valla elanike arv igakuiselt teist aastat järjest ja jõuab aasta lõpuks 13 000
piirimaile.
2021. aasta 11 kuu jooksul
on valda sündinud 100 last – 54
poissi ja 46 tüdrukut. Tullakse elama kõikidesse asulatesse,
väiksematesse küladesse ja ka
suurematesse asumitesse. Märgatav on elanike juurdekasv
Klooga alevikus, Paldiski linnas,
Tuulna, Kloogaranna ja Laulasmaa külas.
Meie valla hea käekäik ja
investeeringud tulevikku sõltuvad otseselt sellest, kui palju on
vallas 2022. a 1. jaanuari seisuga
maksumaksjaid.
Omavalitsuse sissetulekutest moodustab üle poole elanike poolt makstud füüsilise isiku
tulumaks. Soovime ju kõik, et
eehöövel ja lumesahk hoiaks
korras teed ja tänavad, toetust
vajavatele elanikele saaks piisavat tuge osutada ning elu edeneks kõigis valdkondades.
Aasta lõpus ootab vallavalitsus inimesi üle vaatama oma
andmeid rahvastikuregistris ja
registreerima end koduvalda
sisse, kui seda miskipärast pole
veel tehtud.

Teeb rõõmu, et noored pered
on valda tulnud ja ka siia jäänud.
Jaanuaris saab aasta, kui LääneHarju valda asusid elama Lauri
Pedaja ja Gethel Burlaka. Valla
elanikuks sattusid nad mõnes
mõttes juhuse tahtel. Sooviti
elukohta Tallinnast Lõuna-Eesti
suunas, et oleks lühem maa sõita Lauri sünnikoju Mulgimaale.
Igapäevaselt meelelahutusmaailmas leiba teeniv Lauri pidas
tähtsaks ka pealinna lähedust.
Kuna eelistatakse ühistranspordiga liiklemist, sai elukoha valikul kaalukeeleks ka rongiliikluse

“

Gethel kirjeldab
esimest emotsiooni:
“Kui suure tee pealt
alla keerasime,
oleks nagu maale
jõudnud – mets,
vaikus ja rahu.“

olemasolu. „Lapsed peavad saama tulevikus iseseisvalt liikuda.
Rong on ju tulevikutransport,“
usub Lauri.
Gethel kirjeldab esimest
emotsiooni maja vaatama tulles:
„Kui suure tee pealt alla keerasime, oleks nagu maale jõudnud –
mets, vaikus ja rahu.“ Perele on
oluline, et maatükk on parasjagu
suur tulevikus kõrvalhoonete
ehitamiseks ja ja iseendale toidu
kasvatamiseks. Ka maja vastas
enam-vähem ootustele.
„Eks elamise saab korda nii,
kuidas endal energiat jagub. Ise
kutsume maja renoveerimist
praegu teiseks etapiks, et sellega saaks korda alumise korruse
ning veel sellel aastal seal jõulusid pidada,“ räägib Lauri, kelle
mõtted keerlevad juba järgmise
etapi – maja fassaadi ja puutöökoja ümber. Unistatakse, et
viie aastaga saab enam-vähem
valmis. „Aga kõik päris valmis
– mitte kunagi,“ naeravad mõlemad majaomanike rõõmude üle.
Renoveerides pannakse ise
käed külge nii palju kui oskusi on. Näiteks betoonist aknalaua vannituppa valas Lauri ise.
“Oleme oma hingelt „rohelised“.
Meile meeldib järeltöötluse ja
taaskasutuse kunst. Kasutame
vähe plastikut, prügi sorteerime
igapäevaselt ning viime paken-

did Vasalemma poe juurde,“
selgitavad Lauri ja Gethel nende
suhet keskkonnahoidu.
Noored leiavad, et elu maal
oleks veel toredam, kui ehitataks kergliiklustee, mida mööda
saaks Keilasse: „Meile meeldib
jala liikuda ning igal võimalikul
juhul me autot ei kasuta.“ Gethel, kes tihti bussiga sõidab, on
talvise teehoolduse pärast mures. Lapsevankriga ei saa bussipeatuseni, sest lumi on suure tee
ääres põlvini. „Ja asi, millest me
ka vähe teadsime, on lennukid
Ämaris. Teinekord tahaks sinna
kohe helistada, kui madallendu
tehakse,“ räägib Lauri riigikaitse
kõrvalnähtudest, millega tema
sõnul peab harjuma elama.
Lauri näeb, et Lääne-Harjus
on kohti, kus teha ägedaid asju,
mis tooks turisti kohale. Tulevikus soovib ta kindlasti kohalikust näiteringist osa võtta. Praegu keskendutakse perele ja oma
kodu renoveerimisele.
Väikese pooleaastase tütre
emana unistab Gethel sellest,
et hakata oma lapsele ümbrust
tutvustama: „Siin on nii palju
looduskauneid kohti, kus õppida
tundma puid ja loomi ning ajalugu. Päris põnevaid asju oli möödunud suvel vallas toimumas,
aga pisike on veel liiga pisike, et
üritustest osa võtta.”
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Rahvaloenduse läbiviimiseks toimub:
– Kõigile avatud veebiküsitlus (28.12. 2021–15.01.2022).
– Valikuuringusse valitud 60 000 inimesele on küsitlusele vastamine kohustuslik, kuid vastama on oodatud kõik Eesti elanikud.
– Valimiaadressidel elavate isikute küsitlemine telefoni teel või
kodukülastusega (22.01–20.02.2022).
– Rahva ja eluruumide loenduse küsitluse jaoks võetakse aadressidest juhuvalim.
Statistikaamet palub olla ettevaatlik võimalike kelmidega.
Rahvaloendaja ei küsi kunagi Sinu ID-kaardi või pangaparoole,
krediit- või deebetkaardi numbreid, palgainfot. Samuti ei nõuta
küsitlemise eest tasu ega ka vastamata jätmise eest ei trahvita. Igasugustest kahtlustest tuleks kindlasti politseile teada anda.
Lisainfot rahvaloenduse kohta saab uurida kodulehelt
www.rahvaloendus.ee ning küsida statistikaameti telefonil
6259300.
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juhtkiri

Üle valla säravate
silmadega uude aastasse
Külli Tammur
Vallavolikogu esimees

8 Detsembrikuu ja aasta lõpu lähenemine toob alati üheaegselt

hinge nii omapärase ootuse kui ka rahu. Eesootavad pühad tekitavad elevust ja põnevust, ka täiskasvanuna tärkab tunne, et äkki
need päkapikud on ikkagi olemas. Ei saa ju lõpuni kindel olla,
kuigi endal on salamahti riidekappi peidetud šokolaadid ja värvipliiatsid. No juhuks, kui need päris päkapikud tulla ei saa.
Samas on vaiksem, tubasem, mõtlikum aeg – põletatakse
küünlaid, ehitakse kodusid ja külades kerkivad jõulutuledes kuused. Märgatakse, tunnustatakse ja abistatakse rohkem kui tavapäraselt. Vaikselt hakatakse möödunud aegu kokku võtma ja mõtiskletakse, mis läks hästi ja mida
oleks vaja elus teisiti teha.
Lääne-Harju valla esimesel neljal eluaastal läks palju energiat ühtse valla tunde
Samuti oli vaja
loomisele nii, et ei kaoks ära
piirkondlik eripära, mille tõttu
jõuda selleni, et
just üht või teist paika armastatakse. Meie valla piirkondade
ühinemise klõps
areng oli alustades üsna ebakäiks ära ka inimeste ühtlane, mistõttu tuli kõvasti
pingutada n.-ö. samale pulgale
peades – ei ole enam jõudmiseks – alustades haridustöötajate palkade ühtlustanelja eri piirkonda.
misega või ühtlaselt heal tasemel avaliku ruumi korrashoiu
saavutamisega. Samuti oli vaja
jõuda selleni, et ühinemise klõps käiks ära ka inimeste peades – ei
ole enam nelja eri piirkonda, millest igaühe suunas saaks piirkonnast pärit inimesed tekinurka sikutada, vaid tuleb teha seda, mis
on kõige vajalikum, kõige mõistlikum.
Kui sügisel seoses valimistega mööda valda ringi käisime ja
väga paljude inimestega vallaelu üle arutasime, siis tajusin küll,
et iga paik on jätkuvalt omaette väärtuste, tugevuste ja omapäraga
– nii peabki olema, kuid aina rohkem suhtlevad eri piirkondade
inimesed omavahel, korraldavad ühiseid ettevõtmisi, planeerivad
projekte. Valla juhtimises oleme jõudnud kõik ühele pildile – selleks, et asjad ühes või teises kohas edeneksid, peab kogu vallas
ühtlaselt hästi minema.
Üks asi on aga kindlalt muutumatuna püsinud – meie vallas
elavad toredad ja sõbralikud inimesed! Vaatamata olnud ja jätkuvalt kestvatele keerukatele aegadele, ollakse optimistlikud, tehakse põnevaid plaane ja vaadatakse säravate silmadega tulevikku.
Just meie inimesed teevad Lääne-Harju vallast maailma parima
koha elamiseks.
Soovin kogu vallaperele mõnusat ja rahulikku pühadeaega,
tervist ja rõõmsat meelt.

“

Lääne-Harju
Vallavalitsus kingib

jõuludeks kommipaki
kõikidele kodustele lastele vanuses
1,5 kuni 7 aastat (seisuga 24.12),
kes ei käi lasteaias ega koolis

Kommipaki saab kätte
lapsevanem vastavalt
sissekirjutusele
elukoha järgsest
teeninduspunktist
sotsiaaltöötaja käest
Lisainfo tel 6790600
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Valimiste järgselt on
volikogul tihe töögraafik
Novembris-detsembris on
Lääne-Harju vallavolikogu teine
koosseis kogunenud juba neljale
istungile, kus on vastu võetud
hulk olulisi otsuseid.
8

Volikogu valis vallajuhid
Vallavolikogu esimehena jätkab
Külli Tammur ning esimese aseesimehena Olga Kugal. Teiseks
aseesimeheks valiti Tanel Lambing.
Volikogu kinnitas LääneHarju vallavalitsuse uue koosseisu viieliikmelisena, kuhu
kuuluvad vallavanem, üks abivallavanem ja kolm vallavalitsuse liiget. Vallavanemana jätkab
neli aastat ametis olnud Jaanus
Saat. Vallavalitsuse liikmeks ja
abivallavanemaks kinnitati Erki
Ruben. Vallavalitsuse liikmeteks
nimetati senine Paldiski piirkonna juht Katrin Glaase, keskkonna- ja planeerimise osakonna
juhataja Kerli Lambing ning
koosseisuvälisena
Laulasmaa
Kooli hoolekogu esimees Erki
Klausson.
Moodustati neli
volikogu komisjoni
Vallavolikogu juurde moodustati
11-liikmeline haridus-, kultuurija sotsiaalkomisjon. Hariduse,
spordi, kultuuri, sotsiaalhoolekande, lastekaitse ja tervishoiu
küsimustega tegelev komisjon
kinnitati koosseisus: esimees
Viktoria Visbek, aseesimees Jüri
Alter, liikmed Eda Arusoo, Olga
Kugal, Vladimir Kamoza, Irina
Helasmäki, Armo Hiie, Maret
Vetemaa, Marina Nikoforova,
Aleksei Šatov ja Ena Soodla.
Vallavara ja eelarve küsimustega tegeleb 9-liikmeline
eelarve- ja majanduskomisjon,
mis alustab tööd järgmises koosseisus: esimees Kadri Kurm,
aseesimees Toomas Simanson,
liikmed Reigo Krutto, Juhan
Idnurm, Vahur Kukk, Erika Bilt-

se, Age Leedo, Heleen Välba ja
Andrus Ossip.
Planeerimise,
maakorralduse, ehituse, arendustegevuse,
keskkonnakaitse,
haljastuse,
liikluskorralduse ja teedeehituse
küsimustega tegelevasse 9-liikmelisse keskkonna- ja planeeringutekomisjoni kuuluvad esimees
Nikolai Pitšugov, aseesimees
Kalev Laast, liikmed Tanel
Lambing, Madis Vaikmaa, Peeter Pere, Kristina Pärni, Juhan
Idnurm, Kaur Kuurme, Simo
Veskioja.
Vallavolikogu 3-liikmelise
revisjonikomisjoni esimeheks
valiti Ena Soodla, aseesimeheks
Reigo Krutto ning liikmeks Jelena Razdorskaja.
Volikogu töö eest
makstav tasu vähenes
Volikogu kinnitas oma vastutusala töö korraldamise eest volikogus järgmised igakuised tasud:
volikogu esimehele 1400 eurot,
esimesele aseesimehele 600 eurot, komisjoni esimehele ja re-

“

Vallavolikogu
liikme tasu istungil
osalemise eest
on 100 eurot ja
komisjonide liikmete
töös osalemise tasu
70 eurot. Volikogu
liikmetele makstav
hüvitis väheneb
aastas 41 000 euro
võrra.

Energiakulude
kallinemise mõjude
leevendamine
Anneli Sert
Sotsiaalosakond

8 Alates jaanuarist 2022 a. on

võimalik taotleda hüvitist, mille
eesmärk on leevendada suhtelises vaesuses elavatele peredele
energiahindade ootamatust kasvust tingitud mõju.
Sihtrühmaks on pered, kelle netosissetulekud on allpool
suhtelise vaesuse piiri, mida
arvestatakse leibkonna ühe inimese kohta 673 eurot kuus. Iga
järgmise vähemalt 14-aastase
leibkonnaliikme kohta on sama
summa kaaluga 0,5 (kordaja 0,5)
ja alla 14-aastaste laste puhul
kaaluga 0,3 (kordaja 0,3).
Rahandusministeerium on
välja töötanud energiahinna
tõusu osalise kompenseerimise
veebirakenduse (https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine). Pered
saavad veebisaidilt kontrollida,
kas kuulutakse toetuse sihtrüh-

ma ning arvutada välja elektri-,
gaasi- ja küttehinna hüvitise suuruse. Kalkulaatori abil saavad
pered oma sissetulekuid sisestades kindlaks teha, kas neil on
toetusele õigus
Peredele hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni
märtsini 80% arvetel toodud
energia koguhinnast, mis ületab elektri- 120 €/MWh (12 s/
kWh), gaasi- 49 €/MWh (4,9 s/
kWh) ning kaugküttel alates 78
€/MWh (7,8 s/kWh). Hüvitise
taotlemiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Olenevalt energiatariifidest,
taotluste arvust ning eraldatud hüvitiste mahust, otsustab
Vabariigi Valitsus 2022. aasta
veebruaris, kas hüvitamist on
võimalik jätkata ka aprillis-mais.
Toetust makstakse riigihalduse ministri 23.11.2021 määruse
Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine alusel.

visjonikomisjoni esimehele 350
eurot, komisjoni aseesimehele ja
revisjonikomisjoni aseesimehele
200 eurot.
Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest on 100 eurot ja komisjonide liikmete töös
osalemise tasu 70 eurot. Kokku
väheneb volikogu liikmetele
makstav hüvitis aastas 41 000
euro võrra.

Valla eelarvestrateegia
2022–2025 läbis I ja II lugemise
Eelarvestrateegia
koostatakse
arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste
finantseerimist.
Dokumenti
uuendatakse igal aastal, täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid ning täiendades prognoosi
aasta võrra. Lääne-Harju valla
põhitegevuse tulude eeldatav põhitegevuse tulude prognoos on
2021. aastal 21,4 miljonit eurot
ja tulude kasv on 5,6%. Tulude
kasv on tingitud täiendavast riigipoolsest toetusest (348 000
eurot) ja planeeritust suuremast
tulumaksu laekumisest (700 000
eurot). Eelarvestrateegias on
aastal 2022 planeeritud tulumaksu kasvuks 5%.
Suuremad
investeeringud
2022. aastal on planeeritud majandus-, hariduse- ja kultuurivaldkonnas. Toetuste abil on
plaanis järgmisel aastal renoveerida Kadaka-Leetse ja Peetri
tee Paldiskis ning Soojuse tänav
Rummus. Samuti ootab väljaehitamist Kloogaranna rannaala
järgmine etapp. Suurim investeeringuobjekt 2022. aastal on
Keila-Joa lasteaed 1,75 miljoni
euroga. Investeeringuteks võetakse laenu ca 2 miljonit eurot.
Netovõlakoormus 2022. aastal
tõuseb 58,2%-le.

Geoloogilise uuringu loa
taotlus Leetses
Marina Minerals OÜ esitas Keskkonnaametile taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks Leetse uuringuruumis Paldiski linnas
riigile kuuluval Reaktoritaguse
kinnistul (43101:001:0295). Ettevõtte soov on kaevandamise
planeerimise eesmärgil välja selgitada kinnistul ehitus- ja täitekruusa paksus.
Ligi 20-ha suurune uuringuala paikneb enamjaolt rohevööndis ning selle vahetus
läheduses asub Pakri hoiuala.
Paarisaja meetri kaugusel uuringualast asub Pakri tuulepark.
Oluline mõju uuringualale on
300 meetri kaugusel asuval Paldiski endisel tuumaobjektil, kus
hoiustatakse radioaktiivseid jäätmeid. Läheduses on Kadaka tee
49 ja 51 maaüksused, kuhu detailplaneeringuga on kavandatud
neli elamut koos abihoonetega.
Eeltoodu mõjudest lähtuvalt ei
olnud vallavolikogu nõus geoloogiliste uuringute läbiviimisega Leetse uuringuruumis karjääri avamise eesmärgil.
Vallavara müük
Alghinnaga 6 000 eurot müüakse
Klooga alevikus Metsa tn 24-6
(registriosa number 10966402)
täielikku renoveerimist vajav
3-toaline korter üldpinnaga 61,1
m².
Esindajate nimetamine
Vallavolikogu kinnitas vallavolikogu esindajad Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse,
Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule ja volikogusse,
Lääne-Harju valla üldhariduskoolide ja huvikooli hoolekogudesse ning Lääne-Harju Valla
Raamatukogu nõukogusse.

Hea valla elanik!

8 Alates aastast 2022 levitab Lääne-Harju vallavalitsus nii eesti-

keelset kui venekeelset valla ajalehte ainult tellijatele! Kui soovid
eestikeelset ajalehte tasuta kojukandega, saad selle tellida valla
kodulehel asuva veebivormi kaudu täites avalduse e-vormi.
Valla ajalehe venekeelset väljaannet saab koju tellida alates
1. jaanurist 2019. Tellimiseks saata e-kirjaga sooviavaldus tellija nime ja postiaadressiga tellimus@laaneharju.ee. Need lugejad,
kellel ajaleht juba tellitud, jääb Tellimus kehtima tähtajatult.
Vallalehe saab tellida ka pärast 1. jaanuari 2022. Kui saadate
tellimuse 10 päeva enne lehe ilmumist, saame teie soovi lisada
järgmise ajalehe tellijate nimekirja. Valla ajalehe kojukannet teostatakse ainult Lääne-Harju valla piires.

Talvine teehooldus Lääne-Harju vallas

8 Padise ja Harju-Risti piirkonnas teostab talihooldust Warren

Safety OÜ. Valla esindaja tekkivate küsimuste lahendamisel:
Meelis Randmäe; tel. +372 5666 8487,
e-post meelis.randmae@laaneharju.ee
8 Vasalemma piirkonnas teostab talihooldust JM Company OÜ.
Valla esindaja tekkivate küsimuste lahendamisel:
Meelis Randmäe; tel. +372 5666 8487,
e-post meelis.randmae@laaneharju.ee
8 Madise piirkonnas teostab talihooldust Osaühing Amigo Trans.
Valla esindaja tekkivate küsimuste lahendamisel: Ivo Meller:
tel. +372 5305 8511, e-post ivo.meller@laaneharju.ee
8 Keila ja Paldiski piirkonnas teostab talihooldust Harju Kaevetööd OÜ. Valla esindaja tekkivate küsimuste lahendamisel: Ivo
Meller: tel. +372 5305 8511, e-post ivo.meller@laaneharju.ee
8 Kergliiklusteede hooldust korraldab AS Lahevesi, kontaktisik
on Jüri Karisma, tel .+372 5569 9270, e-post juri@lahevesi.ee
8 Valda läbivate riigiteede hooldust korraldab Transpordiamet.
Teeolud riigiinfo telefonil 1247
Lääne-Harju valla erateede talvisel teehooldusel kehtib
uus kord. Kui eratee omanik soovib lumelükkamist, siis peab ta
esitama avalduse vallavalitsusele
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Pikenes 2022. aasta
mittetulundustegevuse
taotlemise aeg
Käti Teär-Riisaar
Arendusnõunik

Foto: Anneli Pärlin

8 Teavitame, et Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toeta-

Klooga maja ette valmistati kogukonnapäeval taaskasutatav rookuusk, mis koosneb 80st nelitahukast.

Kloogal tähistati koos
I advendiga kogukonnapäeva
Anneli Pärlin
Lääne-Harju Kultuurikeskuse
juhataja kt

8 28. novembril jagus Klooga

maja ümber terveks päevaks sagimist ja tegevust nii suurtele kui
väikestele. Lõuna paiku alustasime Eesti Rookoondise liikmete
Urmas Veersalu eestvedamisel
ja Anne Erlachi tõhusal toetusel
pilliroost nelitahukate valmistamist. Algul keerulisena tundunud tegevusest sai peagi mõnus
ajaviide. Kuna iga järgmine tetraeeder valmis tegijal kiiremini
kui eelmine, oli märgata osalejates mõnusa hasardi tekkimist.
Kolme tunni jooksul tegime 80
nelitahukat ja need sai kokku
pandud üheks enam kui 3-meetri kõrguseks rookuuseks, mis
männipuu otsa kinnitatuna jääb
jõuluajal kaunistama Klooga
majaesist. Tavapärast jõulupuud
sel aastal meie majast ei leiagi

ning rookuuse saab hiljem taas
lahti võtta ja muude kaunistustena kasutada. Kuuse tegemise
ajal oli ReStuudio eestvedaja
Marie Käige juhendamisel võimalik valmistada pudelikorkidest jõulukaunistusi, mis leidsid
oma koha tegijate kodustel jõulukuuskedel. Advendimeeleolu
lõid Triin Õunamaa esitatud jõululaulud ja Priit Saare lustlikud
akordionipalad.
Peale lõunat toimus MTÜ
Lodijärve poolt kodanikupäeva
tähistamiseks kokku kutsutud
kogukonnakoosolek, mida juhtis Reigo Krutto. Vallavanem
Jaanus Saati poolt said vastuse
varasemalt kokku kogutud kohalike elanike küsimused seoses
Klooga elukeskkonnaga. Räägiti
nii tänavavalgustusest, prügimajandusest, liikluskorraldusest,
huvitegevusest kui võimalikust
riiete vahetamise soojakust järve ääres. MTÜ poolt tänati ko-

“

Advendiküünla
süütasid üheskoos
õpetaja Reet Eru ja
vallavanem Jaanus
Saat.

gukonna tublimaid. Vallavanem
andis suure ja olulise panuse eest
Klooga kogukonnaelu edendamisse üle tänukirja ja meened
Maris Ehrbachile. Külma eest
sai leevendust soojendusega
telgist ning Lodijärve poolt pakutud kuumast kakaost ja piparkookidest.
Kogukonnakoosoleku järgselt rõõmustas kohalolijaid jõu-

lulauludega lauluklubi Kibuvits ja Klooga koolimaja koor
“KLOKOKO” Elviira Maasalu
eestvedamisel.
Harju-Madise
koguduse õpetaja Reet Eru rääkis oma advendimõtiskluses
jõuluootusest ja tuletas meelde,
et kirikus kohtume Jumalaga ja
leiame rahu. Seepärast on kirikusse oodatud nii lapsed kui täiskasvanud, sest rahu on see, mida
me nendel keerulistel ja ärevatel
aegadel vajame.
Advendiküünla
süütasid
üheskoos õpetaja Reet Eru ja
vallavanem Jaanus Saat. Tegemist on traditsiooniga, mille on
Kloogal ellu kutsunud MTÜ Lodijärve Pensionäride Ühendus
eesotsas Rutt Meikariga ja mis
igal aastal toob soojust südametesse ja kaasa võetava küünlaleegi näol valgust paljudesse
kodudesse.
Valgust, soojust ja jõulurahu,
hea lugeja!

mise kord on muutmisel. Korra muutmise algatamise vajadus tulenes toetavate mittetulundustegevuste sh täpsustatud kriteeriumite selgemast loendist, uutest tähtaegadest ning taotlusega seotud
menetlemise toimingutest.
Kui kehtiva korra järgi sai toetusi taotleda kaks korda aastas,
siis edaspidi saab uue perioodi taotlusi esitada 2. jaanuariks (üks
kord kalendriaastas) ja jooksva kalendriaasta aruannete esitamise
tähtaeg on 31. detsember. Kogu taotluste menetlemine käib kohaliku omavalitsuse iseteeninduskeskkonnas SPOKU.
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja seltsid, kelle
taotletav tegevus peab toimuma valla või selle elanike avalikes
huvides.
Toetuse saamise tagab üldjuhul tegevus, mis on vastavuses
valla arengukavaga või kus on arvestatud tegevuse mõjusust piirkondlikul tasandil või kui aktiivselt on kaasatud kohalik elanikkond ja kasusaajate arv. Samuti arvestatakse toetuse eraldamisel
kohaliku kultuuripärandi edendamist või kogukondlike algatuste
elluviimist või traditsioonide edendamist. Eriti oluliseks peetakse
erinevatesse toetusfondidesse esitatavate projektide omaosaluse
katmist. Muudetava korra alusel ei toetata haldus- ja kommunaalkulude katmist, välisreisi ja rahvusvahelisel konkursil osalemise
kulu, täiskasvanute huvitegevuse osalustasu, projektikirjutamise
või – juhtimise ning töötasude ja nendega seonduvate maksukulude katmist ning ettevõtlusega konkureerivat tegevust.
Toetuse saamiseks 2022. aastal on taotluste esitamise tähtaeg
hiljemalt 31. jaanuar 2022. Käesoleva aasta aruannete esitamise
tähtaeg on samuti 31. jaanuar 2022.
Lisainfo ja küsimused: Käti Teär-Riisaar,
arendusnõunik, kati.tear@laaneharju.ee, tel 679 0602.

Ohtu jõulupood avas
uksed juba kümnendat korda
Krista Maaro Ohtust

8 Ohtu küla jõulupood avas sel aastal juba kümnendat korda oma

uksed, et pakkuda kohalikku käsitööd ja toidukraami. Jõulupoe
idee algatajaks on Heli Nurger, kellel 2012. aasta detsembris,
ühel imelisel lumesajusel hilisõhtul, tekkis idee avada oma kodu
eeskojas väike jõulupoeke. Ta kaasas kohalikud perenaised ning
reklaamis pakutavat kaupa Facebookis. Poeke tekitas elevust ja
kliente käis. See andis tõuke mõttele ka järgmisel aastal pood avada. Nii sai alguse Ohtu jõulupood, mis on erinevatel aastatel olnud
avatud erinevates taludes. Väikesest poekesest on välja kujunenud
iga-aastane kogukondlik ühistegevus, kus teenindajateks on kohalikud vabatahtlikud ning pakutavaks kaubaks kohalikes taludes
kasvatatud, valmistatud, meisterdatud või küpsetatud tooted. Olete lahkelt oodatud meid külastama!

Laulasmaa Kool teeb rahvusvahelist koostööd
Inga Eelmäe
Laulasmaa Kooli projektijuht

kahes Erasmus+ projektis. Esimene neist on suunatud koolimajadele eesmärgiga täiendada
teadmisi digivahendite kasutamisest ja teine on suunatud lasteaedadele eesmärgiga ühtlustada
personali visiooni nüüdisaegse
õpikäsitluse teemal. “Projektides osalemine annab võimaluse
kasutada teiste riikide parimaid
praktikaid oma õppeasutuses,”
põhjendab ühendkooli juht Kadi
Mäekuusk otsust projektidega
liitumiseks.
Novembri alguses viibisid
Laulasmaa Koolis Erasmus+
projekti raames 11 välisõpetajat, kellele tutvustati Laulasmaa
Kooli digitaalseid õppemeetodeid. Lehola koolimaja õpetaja
Aivi Tomson andis väliskülalistele edasi teadmisi StopMotioni
animatsiooni tegemise programmist. „Kindlasti andis töötuba
Erasmus+ projektinädalas osalejatele hea võimaluse õppida, kuidas nutitelefoniga animatsioone
luua ja kuidas seda õppetööga siduda”, ütles Aivi. Ta lisas, et osalejate tagasiside oli väga positiiv-

Foto: Inga Eelmäe

8 Laulasmaa Kool on osalemas

Laulasmaa koolimaja õpetajad tutvustavad väliskülalistele
Mardipäeva kombestikku.

ne ning kõigil valmisid vahvad
tööd. Lisaks õpetati Erasmus+
projekti partneritele Laulasmaa
Kooli õpetajate poolt Photoshopi programmi, 3D pliiatsitega
joonistamist ning Snapmakeri
seadmega laserprintimist ja graveerimist. Välisõpetajatele meeldis Laulasmaa koolimaja avarus
ja hea tehniline varustus, külalisetele avaldas muljet ka koolis
valitsev puhtus ja vaikus.

Nädalase projektikohtumise
jooksul tutvusid külalised kohaliku looduskeskkonna ja kultuuriga. Õpetajad Portugalist,
Hispaaniast, Türgist ja Poolast
osalesid hingedepäeva õhtul
looduskaunil
laternamatkal
Laulasmaa rannas, kus päikeseloojangul lauldi regilaule ning
kuulati kandle- ja torupillimuusikat. Rahvuste õhtul said osalejad nautida 5 partnerriigi rah-

vuslikke toite ja jooke. Eestlased
üllatasid õhtu jooksul külalisi
mardipäeva kombestiku tutvustamisega – külalised said ära
proovida nii sabatantsu kui ka
pärimusliku laulumängu „Need
tondid tulevad kaugelt maalt“.
Laulasmaa Kooli lasteaia
haridustöötajatele algas sügisel
Erasmus+ projekt „Muutunud
õpikäsitluse rakendamine Laulasmaa Kooli lasteaedades“.
Esimese tegevusena toimus novembris Tabasalu Teelahkme
lasteaia direktori Anneli Laamani loeng „Sissejuhatus Reggio
Emilia meetodisse“. Itaalias,
Reggio Emilia linnakeses Malaguzzi keskuses metoodikaga
tutvunud ja Eesti Reggio Emilia
Ühingusse kuuluv Anneli Laamani kogemusest kuulmine aitas lasteaia õpetajatel mõista, et
seda metoodikat ei saa üks ühele
üle võtta, vaid peab kohandama
eesti kultuuri ja haridussüsteemi
eripäradega.
Võimalus meetodiga tutvuda selle sünniriigis avaneb
Laulasmaa Kooli lasteaia haridustöötajatele märtsis 2022,
mil 9-liikmeline grupp suundub
Milaanosse 10-päevasele koolitusele.

Toimetajad: Marje Suharov, Kadri Kauksi | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari
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Harju-Madise
kihelkonna koolidest
tegutseb vaid Padise kool
Jüri Alter
Risti Kooli õpetaja

8 1683/84. aasta talvel sai al-

guse Arul, Risti kirikumõisas
B.G.Forseliuse ja G.Herlini eestvedamisel Harju-Madise ja Risti
kihelkonna laste esimene kooliaasta. Mõlema kihelkonna lapsed kutsuti nii Risti kui Madise
kiriku kantslist kooli lugemist,
kirjutamist kui arvutamist õppima. Kokku tuli Aru rehetallu
50 last. 1686. aasta detsembris
andis Rootsi kuningas Karl XI
korralduse ehitada Ristile ja Harju-Madisele koolimajad. 1688.
aasta sügiseks sai Madisel klaasitud akendega ja mantelkorstnaga
koolimaja valmis. Koolmeistriks
tuli Benkt Adamson, kes oli Risti kiriku köstri Uustalu Adama
poeg. Noore poisina õppis ta lugema ja kirjutama 1683/84. aastal Aru kirikumõisas G.Herlini
ja B.G.Forseliuse käe all. 1684.
aastal võttis B.G.Forselius Benkt
Adamsoni Ristilt ja Jõesuu Toomase Harju-Madiselt kaasa Tartu
Piiskopimõisa koolmeistrite seminari õpetajateks. 1688. aastast
oli Harju-Madise kool HarjuMadise ja Risti kirikute pastori
Gabriel Herlini ja koolmeister
Benkt Adamsoni aktiivsel tegutsemisel Eestimaa ja Liivimaa
üks uhkemaid ning edukamaid.
Kui 1688. aastal oli Harju-Madisel lugeda oskajaid 60 inimest,
siis 1694. aastal oli juba 288 inimest.
Madise kool töötas aastatel
1684. – 1707. Kahjuks aastate
1695–1697 ülirängad näljaaastad, Põhjasõda ja katkuaastad
katkestasid kooli jätkamise. Lugemisoskuse väärtustamine ja
õppimine kandus nüüd kodutaludesse.
Padise tänane kool peab Harju-Madise kooli enda eelkäijaks.
Harju-Madise kihelkonna koolidest on alles just Padise kool,
kus õppimas praegused Madise
lapsed.

1860. aastast alustab Kloostri-Aruküla vallakool (mõisakool)
õppetööd Eduard von Rammi
karjamõisa ruumides Uuemõisas
(Tannenthalis). Koolmeistriks on
Uuemõisas aastatel 1860–1870
Priidik Ambach. 1863. aastal
kirjutab ta Õpetatud Eesti Seltsi
poolt korraldatud kooliõpetajate
aruandes, et kool asub Madise
kihelkonnas,
Padise-Kloostri vallas, “Tammiko” mõisas
(Uuemõisa, Tannenthal). Koolis
käivad 21 poissi ja 3 tüdrukut
Arukülast ning Määralt. Koolitöö kestab kolm päeva nädalas
ja sinna tullakse õppima 9 aastaselt. Lapsed õpivad lugema,
laulma, kirjutama ja rehkendama. Priidik Ambach on 24 aastat
vana ja naisemees. Koolmeistri
ameti on ta õppinud Madise kirikuõpetaja käest. Palka maksab
mõis 4 tündrit rukist küla ja 4
magasiaidast.
17. aprillil 1868. aastal saab
Kloostri vallavolimeeste protokollist lugeda, et Kloostri mõisa mõisnik Eduard von Ramm
annab uue Aruküla vallakooli
ehitamiseks Aruküla lähedal
Kloostri jõe kaldal maatüki ning
ehitusmaterjali. Koolimaksud
kannab vald. 1870. aastal saab
uus Aruküla kool valmis. Koolmeistriks võetakse valla poolt
Toomas Friedemann. 1880. aasta üleriigilise statistika aruandes kirjutab ta, et kooli nimi on
Kloostri-Aruküla kool. Kool on
mõisa ja vallakool. Koolis käib
85 last vanuses 10 –16 aastat.
Kooli eelarvesse on kantud 144
rubla vallavolikogu poolt ja 70
rubla mõisavalitsejalt. Koolmeistri palgaks kulub 170 rubla.
Toomas ise on sündinud 1835.
aastal ja on naisemees. Koolmeistri ameti õppis ta Madise
kirikumõisas kirikuõpetajalt ja
ta õpetab koolis usuõpetust, kirjutamist, rehkendamist, geograafiat, laulmist.
Kloostri-Aruküla vallakoolis
on koolmeistriteks olnud aasta-

Olen silmapaistev!

tel 1870–1922 kuus koolmeistrit. Nendeks olid Toomas Friedemann, Jakob Neuman, Jakob
Sandat, Villem Tuulik, Eduard
Lember ja Tõnis Kõll.
1919. aastal viidi Aruküla
koolist III ja IV klassid Kloostri algkooli, mis asus Kloostri
vallamajas. Aastal 1922 kolis
Kloostri algkool Kloostri mõisa
härrastemajja. Kool töötas seal
60 aastat. 1982 aasta 16. jaanuaril avati Padise kool uues avaras
koolimajas Padise asulas. Täna
õpivad ajaloolise Harju-Madise
kihelkonna lapsed kaunis Padise
Põhikoolis.

Asukoha kaart (1935)
Aluskaart: Maa-amet 2021, ajaloolised kaardid
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1. Uuemõisa kool (1860-1870)
3. Kloostri algkool (III ja IV klass Kloostri vallamajas)
5. Harju-Madise kirikumõisa köstrikool (1688-1707)

Kloostri algkool (1919–1922) Kloostri vallamajas Kaseperes.
Foto: EFA.554.0.182681

Kloostri-Aruküla vallakool (1870–1922).
Foto erakogust.
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2. Kloostri algkool (1922-1982) Padise mõisahoones
4. Kloostri-Aruküla kool (1870-1922)

Kloostri algkool ja Padise kool (1922–1982) Padise mõisa
härrastemajas. Foto aastast ca 1890. Foto: EAA.1414.2.94.2

Kloostri-Aruküla vallakooli õpilased koos koolmeistri
Tõnis Kõlliga 1919. aasta kevadel. Foto erakogust.

Lasteaia õuel on rehielamu!

Vajadusel leiab rohkem infot:
liikluskasvatus.ee/et/lapsevanemale/1/jalakaija/enda-nahtavaks-tegemine

Ülle Krabo
Laulasmaa lasteaia õppealajuhataja

8 Jaanuari lõpuni on Lääne-Harju valla Paldis-

8 Laulasmaa lasteaia õpetajad Aire Läns ja Irma Eimla kujundasid

õue varjualuse alla imetoreda rehielamu, kus ühes otsas elab pererahvas ja teises otsas elavad koduloomad. Maja on heintega hästi
soojustatud ja seal käib päris vilgas elu.
Kinnitust leiab vanasõna, et „häid lambaid mahub palju ühte lauta“, sest juba oleme seal terve lasteaiaperega vastu võtnud kadrisante
ja süüdanud esimese advendiküünla. Rehielamud püsivad sajandeid,
meie kasutame enda oma vähemalt suure suveni.

Foto: Aire Läns

ki raamatukogus (Rae 38) võimalik külastada
Transpordiameti ennetustöö osakonna väljapanekut „Olen silmapaistev!“ Näituse eesmärgiks
on inspireerida kõiki läbi uudsete lahenduste tutvustamise end pimedal ajal nähtavaks tegema!
Näituse külastajatel on võimalik lahendada liiklusviktoriini ning võita enda nähtavaks tegevaid
auhindu!
Eri suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri ning
ohutusvesti kõrval on viimastel aastatel enda
nähtavaks tegemise vahendite hulka lisandunud
innovatiivseid lahendusi. Helkurniidiga kudumid, helkurtraksid, rõivale triigitavad helkivad
kujundid, helkurkleebised ja -prossid, käsitööhelkurid, helkur-spray, laetavad helkurid,
LED-tuledega tooted jne aitavad iseseisvalt või
koos klassikalise helkuriga jalakäijat ja jalgratturit oluliselt nähtavamaks muuta. Kindlasti tuleb arvestada, et helkurribadega rõivad ja
helkur-spreyga üle pihustatud esemed võivad
kasutamise käigus kuluda, mistõttu nende peegeldavad omadused aja jooksul kahjustuvad.
Helkurribadega väliriiete keskmiseks elueaks
peetakse kuni 25 pesukorda. Soovituslik on
kanda korraga mitmeid eri funktsiooniga valgustpeegeldavaid tooteid, millest vähemalt üks
peaks olema sertifitseeritud.

5

Laulasmaal elavad lasteaias olevas rehielamus koduloomad.
Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee | Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee
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Kirikuõpetaja, kes hoolitseb
nii pühakoja kui hingede eest
Marje Suharov

8 Jõulude paiku leiavad end ki-

rikupingis pühalikus meeleolus
istumas ka need, kes tavaliselt
üle pühakoja lävepaku ei astu.
On hetk aastas, mil meenutatakse möödunut ja vaadatakse
tulevikku. Paldiski Nikolai koguduse õpetaja Merle Prass-Siim
on inimeste hingede ja kultuuripärandiks oleva kirikuhoone eest
hoolt kandnud üle kümnendi.

Head sõbrad!

Peagi on käes aasta ilusaim ja oodatuim aeg, mil võime tähistada meie Päästja Jeesuse Kristuse sündi, et pimedus saaks
lõplikult võidetud ja valgus pääseks heledalt särama.
Algab rahu ja rõõmu aeg. Aeg märkamiseks ja hoolimiseks.
Aeg, püüda olla leplikumad ja unustada korrakski probleemid
ja riiud ning keskenduda heale ja positiivsele enda ümber.
Ma soovin kõigile saabuvateks pühadeks armastust, hingerahu, mõistmist ja helgust. Et me ei laseks oma südamesse
liigset kurjust, vaid jätaksime ruumi headusele. Jumal näitab
meile oma armastust ja see eriline armastus meie vastu saab
reaalseks Jeesuse Kristuse sünniga siia maailma, et ta oma tulekuga tooks meile valguse ja rahu, üksteisemõistmist ja hoolimist. Et armastus võidutseks ja me suudaksime näha ka teisi
enda kõrval. Need märksõnad võiksid meid saata läbi ootusaja
saabuvatesse pühadesse, kui ka kogu järgneva aasta.
Õnnistatud saabuvaid pühi!
Merle Prass-Siim
EELK Paldiski Nikolai koguduse õpetaja

Hingelt hingehoidja
Merle sõnul on ta igipõline keilakas ja kasvanud tavalises Eesti
perekonnas, kes kirikusse jõuab
vaid pühade ajal. „Minu kodukogudus ongi Keila kogudus, mis
on mulle väga südamelähedane.“
Merle teekond usuteaduseni
algas keskkooli viimases klassis,
kui lõpetas leerikooli Keila koguduses. Mõte vaimuliku ametist tekkis koolilõpetajal, nähes
kiriku kalendris teavitust Usuteaduste Instituudist. „Mul oli
kohe tunne, et sinna ma lähen,“
meenutab Merle otsust õpingute
jätkamisest. „Kuna olen rahulikuma meelega ja rohkem kuulaja tüüpi, siis valisin vaimuliku
suuna.“

Kiriku esimene dokument
Kui Merle hakkas kiriku ajalugu
uurima, voolas seda arhiivides
lausa sadade lehekülgede kaupa.
Algselt kuulus kogudus HarjuMadise kiriku juurde. 18. sajandi
keskpaigast on teada Paldiskis
elavate saksakeelsete liikmete
soov, et jutlus toimuks ka kohapeal. Nii kohustatigi Harju-Madise koguduse õpetajat käima
kaheksa korda aastas Paldiskis.
Jutlust peeti väikeses kahekordses puumajas, mida kogudus teenistusteks rentis. Merle on tänulik, et Paldiski Nikolai kirik on
üks väheseid, kellel on säilinud
see kõige esimene algdokument
aastast 1769. Arhiiviallikates
on kirjas, kuidas valiti kirikule
praegune koht, kes olid annatejad ja ehitajad. „Ka siis olid
samad mured, mis praegu – inimesi oli vähe ja raha oli vähe,“
ütleb Merle.
Kinnimüüritud kino
1938. aastal sunniti kogudus lahkuma ja kirik suleti. Nõukogude
väed kolisid Paldiskisse ning
kirikust sai ohvitseride klubi.
Pühakoda ümbritsev paekivist

Lääne-Harju vald ja LaulasmaaOTT kutsuvad:

Laulasmaagia
ja JõuluOTT

Foto: erakogu

Paldiski väike kogudus
Usuteaduse Instituudis õppimise ajal suunati Merle Paldiski
Nikolai koguduse juurde. 2007.
aastal ordineeriti ta diakoniks ja
paari aasta pärast õpetajaks Paldiskisse. „Terve selle aja olengi
olnud siin ja proovinud kogudust
üles ehitada. Tee on olnud päris
vaevaline,“ ohkab õpetaja naeratades.
Alguses ei olnud koguduses töötegijaid ehk abilisi, keda
on vaja kiriku korras hoidmisel,
jumalateenistuste
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Kuna
hooldajaõpetaja käis vaid jumalateenistusi pidamas ja väga tihti
muul ajal Paldiskisse ei jõudnud,
olid koguduse liikmete vahel
probleemid, mida oli vaja harutama hakata.

Õpetaja Merle Prass-Siim ja vallavanem Jaanus Saat esimest advendiküünalt süütamas.

aed võeti üles ja sellest ehitati
eesruum. Klubis käidi tantsimas
ja vaadati kino. “Olen kohtunud
inimesega, keda sõidutati selleks
Tallinnast Paldiskisse, et filme
näidata,“ imestab Merle.
Vanadelt fotodelt on näha
trepp, mis viis väljast üles kinoruumidesse. Kui kirikut 1990.
aastate alguses taastati, siis trepp
lammutati ja ruumide uksed
müüriti kinni. Merle kirjeldab
põnevat protsessi, kuidas kinoruumid paar aastat tagasi uuesti
avatuks said. Kirikusaali lääneseina lammutades leidsid nad
filmirullide hoidmise ja kinoprojektori ruumi. „Meil ripub õhus
mõte sinna koguduse muuseum
teha. Oleks ehe oma ajastu näide, mis nõukogude ajal kirikutega juhtus,“ peab kirikuõpetaja
plaani.
Puhkenurk surnuvankrikuuri
varemetel
Kiriku kõrval on surnuvankrikuuri varemed. Merle räägib, et tihti
on seda kohta peetud kabeliks,
kuid seal hoiti surnute vedamiseks vankreid. Varemed on aastaid olnud õnnetus seisus. Plaaniga paekiviseinad maha võtta ja
müüritisele pingid teha nõustus
ka Muinsuskaitseamet. Vankrikuuri müüride vahelt kaevati

välja paekivist põrand. „Tore, et
saime selle ränkraske paekivide
vedamise töö valla abiga ära tehtud,“ on õpetaja tänulik ja lisab, et
kevadel on vaja puhkenurka veel
natuke viimistleda.
Maised mured
Õpetaja Merle sõnul on talvisel
ajal kirikus väga külm. 1990.
aastate keskpaiku taastas pühakoda Soome kogudus, kes lähtus
oma kogemusest ja paigaldas
eesruumi põranda alla elektrikütte. Praegu köetakse kirikut
ainult hädapärast, et veetorud
ei külmuks. Kirikus on päris
uus orel, mis kingiti ühe toreda Soome sõpruskonna inimese
poolt, kuid siiani ei ole organisti.
Koguduse majanduslik seis on
kellegi palkamiseks vilets. „Lähedal asuvate kirikute organistid
on hõivatud, sest jumalateenistused kipuvad olema samal ajal,“
räägib õpetaja.
Kultuuri- ja hingekoda
„Mõtlen päris tihti, mis saab
edasi,“ on koguduse õpetaja
mõtlik. Paldiski omapäraks on
see, et linnas elatakse peamiselt
kortermajades, kuhu inimesed
tulevad ja lähevad. Ka koguduse
126 liikme hulgas on neid, kes
on lihtsalt ühel hetkel kiriku vaa-

teväljast kadunud. Ka pühadeks
lähevad inimesed selle koguduse
juurde, kus on nende juured. Igapühapäevastel jumalateenistusel
osaleb tihti ainult 4–5 inimest,
pühade ajal rohkem. Paldiski
Nikolai kiriku koguduse liikmete keskmise vanus on suhteliselt
madal – nelikümmend aastat.
Varasemalt on toimunud pühapäevakool ja proovitud alustada
ka leerikooliga. Praegu õpetaja
huvilisi ei näe: „Olen mõelnud,
et igal asjal on oma aeg ja ju see
aeg ei ole veel tulnud.“
Ta loodab, et suudab koguduse edaspidi vee peal hoida:
„Oleme hästi avatud, rohkem kui
kunagi varem. Meiega võib alati rääkima tulla, jagada nii oma
muresid kui ka rõõme.“
Viimastel aastatel on kogudus
pannud aluse uuetele traditsioonidele. Järgmise aasta oktoobris
tähistatakse kiriku pühitsemise
180. aastapäeva. Juunist oktoobrini saab toimuma heategevuslik
vestlusõhtute sari huvitavate inimestega. Uksed avatakse Paldiski kogukonnapäeval. „Ehk astuvad inimesed rohkem üle kiriku
lävepaku, kui seal toimuvad ka
üritused ja kontserdid,“ mõtleb
hingehoidja tulevikule. „Tahaks
loota, et jõulud tulevad kaunid,
nii nagu alati.“

Toimetajad: Marje Suharov, Kadri Kauksi | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari

pühapäev, 19. detsember
kell 13-16
Laulasmaa kooli ees
kohalikud toidutootjad / kaunis käsitöö
valik kingipakke /jõuluvana kontor / kohvik
oma valla lauljad ja tantsijad
Täpne kava, esinejad ja kauplejate
nimekiri FB-s Laulasmaagia ürituse lehel
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Jäätmete vähendamisest Paldiski Ühisgümnaasiumis
Janika Loos
bioloogia ja kehalise
kasvatuse õpetaja

Foto: Kerli Lambing

8 Paldiski Ühisgümnaasium lii-

Korteriühistu Sadama 19 Paldiskis.

Korteriühistud ehitasid valla
toel prügimaju ja parkimisalasid

8 Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.04.2021 korraldusega nr 426

eraldati korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetust kokku 18-le korteriühistule. Detsembri alguseks on
14 korteriühistut oma tegevustega lõpuni jõudnud ning toetust on
välja makstud 26 042,75 eurot. Kõige populaarsemaks tegevuseks
osutus prügimajade ja parkimisalade rajamine.
Neli ühistut taotlesid vallavalitsuselt tegevuste elluviimiseks
pikendust, kuna olukord ehitusturul on sel aastal olnud keerukas
ja töid ei ole saanud lõpuni viia.
Lisainfo: keskkonna- ja planeeringute osakonna juhataja
Kerli Lambing, kerli.lambing@laaneharju.ee

tus Rohelise Kooli programmiga
kaks aastat tagasi. Rohelise kooliga liitumine on aidanud meie
tegemistesse tuua veelgi enam
keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
2019. a sügisel sai teoks ammune plaan valmistada kooliõue
kompostikastid. Materjaliks kasutasime euroaluseid ja kaasa
oli löömas pea kogu põhikool.
Poisid tööõpetuse tundides riisusid ja kärutasid lehti, algklassiõpilased said lehtedes möllata
ja neid kokku hüpata. Sel aastal
kasvatati kastides kõrvitsaid ja
vaatamata veidi põuasele suvele
saime rõõmustada loomaaia elanikke väikese kõrvitsasaagiga.

Kuna varasemalt meie koolis
suuremale jäätmete sorteerimisele ei ole tähelepanu pööratud,
seadsime üle-eelmise õppeaasta
eesmärgiks juurutada sisse papi
ja paberi sorteerimise. Novembris, ühel keskkonnatöörühma
praktilisel koosolekul, valmisid
õpilaste poolt paberi kogumiseks
taaskasutusmaterjalidest
kujundatud kastid klassides ja
koridorides.
Eelmise õppeaasta põnevaks
projektiks kujunes jäätmete sorteerimiskappide valmistamine.
Idee sai alguse ühest vanast kapist, mis koolimajas enam kasutust ei leidnud. Kuna olime
varem mitmes Harjumaa koolis
taolisi õpilaste poolt üles turgutatud kappe näinud, oli see ka
meie ideepangas oma aega ootamas. Mõte sai 8. klassis loovtöö-

projektina välja hõigatud ja õpetaja rõõmuks olid kõik õpilased
huvitatud kaasa lööma. Oli selge, et ühest kapist jääb väheks.
Õnneks leidus ühe õpetaja keldris kaks väiksemat kappi oma
saatust ootamas. Järgnes kuu
aega põnevat uuenduskuuri. Projekt haaras mitmeid õppeaineid:
klassijuhatajast
ajalooõpetaja
juhendas lihvimisel/puurimisel
ning käsitöö- ja kunstitundides
toimus värvimine ja lakkimine.
Bioloogiatunnis uurisime keskkonnamärgiseid ja puurimisest
allesjäänud kettad läksid kasutusse märgistena. Kapid leidsid
oma koha koolimaja kolmel korrusel ning võeti koolipere poolt
rõõmuga kasutusse.
Eelmise aasta tore taaskasutusprojekt oli 7. – 8. klassi tüdrukute käsitöötundides valminud

vanadest t-särkidest heegeldatud istumisalused nelja õuesõppeklassi, kus laudadeks-toolideks on Keila kaablifirmadelt
annetatud kasutatud kaablirullid.
Kevadiste talgupäevade raames
on need saanud endale rõõmsa
näo.
Käesoleva õppeaasta üheks
suuremaks eesmärgiks on pöörata tähelepanu toidujäätmete
vähendamisele. Koostöös köögiga kogusime novembrikuu
andmed sellest kui palju toitu
alles jääb ning palju jäätmeid
tekib. Toidujäätmete teema raames teevad uurimistööd kaks
10. klassi tüdrukut. Novembris
osalesime ka Kuusakoski Nutijahi kampaanias ning suunasime
koju seisma jäänud nutiprahi ja
vanaelektroonika ümberkäitlemisele.

roheline vald

Rohevallani jõuame kiiremini end ja
meie elanikke pidevalt harides
ajaleht@laaneharju

Keskkonnaministeeriumi
asekantsler Kaupo Heinma tutvustas vallavalitsuses Rohevalla
töörühmale rohelise kontori põhimõtteid, keskkonnasõbralike
ürituste korraldamist ning igapäevast jäätmete sorteerimist
Veel viis ta läbi Paldiski eakate esindajatele jäätmekooli,
mille tarbeks oli kaasa võtnud
kotitäie enda tekitatud jäätmeid.
Just nende kõige levinumate
jäätmeliikide näitel selgitas ta,
millistesse konteineritesse need
panna. Kuulajad olid varmad
küsimusi küsima ning loodetavasti sai nii mõnigi seni ebaselge
olnud teema selgeks. Sarnaseid
jäätmekoole plaanib vallavalitsus korraldada ka teistes valla
piirkondades.
Paldiskis asuv Anne Koogi
Kodu kasutab toidu kaasa müümiseks
korduvkasutatavaid
toidukarpe, mis valmisid Rohevalla projekti “Tark valik, oma
pakend” tulemusena.

Foto: Kadri Kauksi
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Fotol Anne KoogiKodu perenaine Anne Eesmaa ja Kaupo Heinma.

Korraldatud jäätmeveo teenus ühtlustub
Marika Ilves
Keskkonna- ja planeeringute
osakond

8 Riigihanke tulemusel jätkab

üle kogu valla korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Eesti
Keskkonnateenused AS. Alates
käesoleva aasta aprillist liituvad
valla erinevad piirkonnad järkjärgult uue korraldatud jäätmeveo hankelepingu teenusega.
Jäätmevedu uue hankelepingu
järgi osutatakse juba endise
Vasalemma valla territooriumil, Paldiski linnas ning Ämari Lennubaasi territooriumil.
Alates 01.01.2022 liitub endise
Keila valla territoorium ja alates 01.02.2022 läheb uuele hankelepingu teenusele üle endise
Padise valla territoorium, seniks
jätkab seal kuni 31.01.2022 Radix Hoolduse OÜ.
Jäätmeseaduse järgi ei ole
kirjaliku lepingu olemasolu jäät6

mevaldaja ja -vedaja vahel kohustuslik, kuid tõrgeteta koostöö
tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks on see siiski
vajalik. Eesti Keskkonnateenused AS saadab enne vedudega
alustamist kõikidele konkreet-

“

Alates aprillist
liituvad valla
erinevad piirkonnad
järk-järgult uue
korraldatud
jäätmeveo
hankelepingu
teenusega.

se piirkonna jäätmevaldajatele
kaaskirja ja eeltäidetud jäätmeveolepingud koos hinnakirjaga.
Lepingus esitatud andmed tuleb
üle kontrollida, vajadusel neid
uuendada. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveost, sest
jäätmeseadusest tulenevalt on
kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga automaatselt liitunud. Jäätmeveoga alustatakse kõikidelt jäätmevaldajatelt olenemata sellest,
kas jäätmevaldajal oli leping
eelmise vedajaga või mitte.
Kuna endise Keila valla territooriumil oli ka enne vedajaks
Eesti Keskkonnateenused AS,
siis teenuse tingimused on üldjoontes sarnased eelmise hankelepinguga - hinnad segaolmejäätmeveole mõnevõrra soodsamad,
suurjäätmete üleandmine ning
biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu muutub tasuliseks
ning samuti on võimalik tellida

segapakendite vedu oma kinnistult. Segapakendite teenus ei ole
kohustuslik teenus, kuid kulude
vähendamiseks on soovitav teenus tellida, kuna küllaltki suure
osa kodus tekkivatest jäätmetest
moodustabki just pakend. Sorditud jäätmete üleandmine
on soodsam kui segaolmejäätmete üleandmine. Näiteks kui
240-liitrise segaolmemahuti tühjenduse hind koos käibemaksuga on 2,27 eurot, siis 240-liitrise
segapakendimahuti tühjenduse
hind koos käibemaksuga on 0,56
eurot. Segapakendite vedu pakub jäätmevedaja tiheasustuses
kaks korda kuus ning hajaasustuses üks kord kuus.
Täpsema informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta
Eesti Keskkonnateenused AS-ga
telefonil 1919, iseteeninduse või
kodulehe kaudu https://www.
keskkonnateenused.ee/klienditugi/.

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

Lääne-Harju
vallavalitsus otsib

TUGIISIKUT

Laulasmaa Kooli Karjaküla
lasteaeda ning Laulasmaa Kooli
Lehola lasteaeda
Nõuded kandideerijale:
Vähemalt keskharidus,
sõbralikkus, pingetaluvus
ja koostöövalmidus.
Kasuks tuleb tugiisiku
koolituse läbimine.
Lisainfo: Erika Elissaar
tel 59190749.
Tööle asumise aeg on
esimesel võimalusel
Sooviavaldus saata
aadressil
marily.haitson@laaneharju.ee.

Laulasmaa Kool otsib oma
meeskonda

EESTI KEELE JA
KIRJANDUSE
ÕPETAJAT
ning

LOODUSAINETE
ÕPETAJAT

II ja III kooliastmesse alates
jaanuarist 2022. a.
Kandideerimiseks palume
esitada elulookirjeldus ja
kvalifikatsiooninõuetele
vastavust tõendavate
dokumentide koopiad
esimesel võimalusel
e-posti aadressile
info@laulasmaakool.ee.

karjääri tee (teeregistri nr 11172)
kaitsevöönd.
Looduskaitselised
piirangud puuduvad. Hooajaliselt
esineb kohati pinnasevee kõrgvee tasemest tingitud üleujutusi.
Planeeringualale on kaks juurdepääsu: põhjas Vasalemma karjääri
teelt ja läänes Keila - Haapsalu
maanteelt Murrulaane tänava kaudu.
Keila - Haapsalu maanteel on
liiklusest tingitud kõrgendatud
müratase. Lääne-Harju üldplaneeringule teostatud liiklusmüra hinnangu põhjal ulatuvad riigimaanteel müratasemed päevasel ajal
60–65 dB-ni ja mõjuala 70 km/h
kiiruse juures 75–100 meetrini.
Sellest lähtuvalt planeeringu lahenduses võtta arvesse mürast tingitud häiringuid ja käsitleda müra
vähendamise meetmeid.
Detailplaneeringu eesmärk on
Tatra maaüksus jagamine 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, 11–13, 17
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus
puudub.
8 Lääne-Harju Vallavolikogu
30.11.2021 otsusega nr 96 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Rannuka tee 13 ja
Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeringuala suurus on 4,4
ha. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav ala
piirneb põhjas Kolmnurga (katastritunnus 29501:007:1665), Vainu
tee (29501:001:0453) ja Vainu
tee 17// Vainu (29501:001:0042)
kinnistutega ja kirdes Rannuka
tee 9a (43101:001:0085) tootmismaaga,
idas
Ringmängu
(29501:007:1666), lõunas Lahepere lahega, edelas Vainu tee
17// Vainu (29501:001:0042) kin-

nistuga, läänes Esma kinnistuga
(29501:001:0179). Keila Valla
üldplaneeringu joonise 2A põhjal on Rannuka 13 maaüksuse
maakasutus üldmaa ja Rannuka
15 kinnistu osal väikeelamumaa.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti ja
üks maatulundusmaa krunt. Detailplaneeringuga
täpsustatakse
rohevööndit. Rohekoridori piiri täpustamise vajadus oli tingitud sellest, et olemasolev piir kulges läbi
Rannuka tee 13 elamu ja Rannuka
tee 9 kinnistul paikneva Lahevesi
AS-le kuuluva puurkaev-pumpla
(registrikood PRK0000582). Antud puurkaevu sanitaarkaitseala
raadius on 30 meetrit ja ulatub
Rannuka tee 9a ja Rannuka tee 11
katastriüksustele ning seetõttu ei
ole sellel alal rohevõrgustiku toimimine täies ulatuses tagatud. Piiri korrigeeriti eeltoodud vastuolu
kõrvaldamiseks 15 meetri võrra
kirde ja kagu suunal.
Rannuka kinnistu (registriosa
nr 8187402) koosseisus on kaks
katastriüksust Rannuka tee 13
(29501:001:0121) ja Rannuka tee
11 (43101:001:0088). Rannuka tee
13 katastriüksus on hoonestatud,
millel paikneb elamu (ehitisregistri kood 116025112) ehitisealuse
pindalaga 295 m². Keila Vallavalitsus on 13.12.2017 väljastanud
haldusakti nr 1712994/00965 ehitusteatise alusel hoone laiendamiseks. Uus ehitisealune pind on
408,3 m². Rannuka tee 11 ja Rannuka tee 15 katastriüksustel hooned puuduvad.
Detailplaneeringu
kohaselt
on krundile 1 lubatud ehitusõigus
summaarse ehitisealuse pindalaga
850 m² ühe elamu ja kuni kolme
abihoone ehitamiseks ning krundile 2 on planeeritud ehitusõigus
ühe 2-korruselise elamu ja kuni
kahele abihoonele summaarse
ehitisealuse pindalaga 300 m².
Mõlema elamu maksimaalne kõrgus 10 meetrit ja abihoonetel 5,5
meetrit. Parkimine on lahendatud
omal krundil. Kanalisatsioon on
lahendatud krundil 2 lokaalselt ja

veevarustus liitumisega ühisveevärgi trassiga. Krundil 1 on vee ja
kanalisatsioonilahendus juba varasemalt olemas.
Detailplaneeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus
Rannuka kinnistu juhtotstarve
krundil 1 elamumaaks ja krundil
3 maatulundusmaaks. Tingituna
kaldaastangust on Rannuka tee 13
ja Rannuka tee 15 kinnistutel läbi
viidud ehituskeeluvööndi vähendamise menetlus.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 01.09.2020
kirjaga nr 7.2-3.1/7953-2, Elektrilevi OÜ 03.03.2020 kirjaga nr
9924221191, Telia AS 08.03.2020
kirjaga nr 33518328, Lahevesi
AS 02.03.2020. Keskkonnaamet
on andnud 23.07.2021 kirjaga nr
7-13/21/10591-4 nõusoleku ehituskeeluvööndi
vähendamiseks
vastavalt 04.02.2021 põhijoonisel
märgitule. Rahandusministeerium
on andnud detailplaneeringule
19.10.2021 kirjaga nr 14-11/71782 heakskiidu.
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke,
kultuurilisi ja sotsiaalseid mõjusid.
Kahe elamu rajamisega ei teki olulist mõju looduskeskkonnale, detailplaneeringu on koostamisel on
lähtutud looduskaitseseaduse § 34
eesmärkidest. Detailplaneeringu
sotsiaalne mõju on positiivne, sest
maatulundusmaa krundil säilib
suurel osal looduslik olukord ja on
tagatud inimeste vaba liikumine ja
juurdepääs Läänemere rannale.
8 Valkse küla Väljaotsa ja
Toakilgi kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu
koosolekul 30.11.2021 Microsoft
Teamsis osales 7 inimest. Arutati
Transpordiameti ettepanekuid
eskiisile.
Eskiislahenduses on muudetud juurdepääsu lahendust Veepõllu ja Väljaniidu kinnistutele ja
jalgteed krundil 5. Täiendati seletuskirja müra teemal ja jätkatakse
detailplaneeringu põhilahenduse
koostamist.

Paldiskis saab teha tutvust
kajakisõiduga
Tiit Tikenberg
Lääne-Harju Spordikeskuse juht

8 Alates novembri esimesest

nädalast tegutseb Paldiskis Lääne-Harju Spordikeskuse basseinis uus noorte grupp kajakkidel.
Just nimelt – talvised kajakitrennid soojas basseinivees!
Lääne-Harju valla spordikeskus tervitab ja toetab kõiki
algatusi arendada noorte liikumisharrastusi. Süstatreeningud
on saanud teoks tänu kohaliku
veespordi entusiastile ja mittetulundusühingu Aktiivne Terve
Elurõõmus eestvedajale Andres
Sepale ning Zegul Kayaks OÜle, kes on aidanud noori kajakkide ja varustusega.
Igal neljapäeval ja laupäeval õpib grupp 10-11 aastaseid
noori Andres Sepa juhendamisel kajakisõidu nippe ja ohutut
veel olemist. Trennid on väga
mitmekülgsed, lõbusad ja noort
arendavad. Õpitakse tundma vajalikku varustust ning kontrollima, kas kasutatav päästevest on
ikka õiges mõõdus ja töökorras.
Tehakse selgeks kajaki juhtimise
võtted, kuidas pöörata ja pidurada või hoopis hoogu juurde anda.
Saadakse üle ebakindlusest, rõõmustatakse õnnestumiste üle

Õnnitleme!
VALDA SÜNDISID
Kasper Aksberg

Olev Suuder

Rasmus Viilas

RISTI KOGUDUSE TEATED
JÕULUAJAL Anno Domini 2021
Jõuluõhtu jumalateenistused reedel, 24. detsembril kl 12 ja 16.
NB! Jõuluõhtu jumalateenistusele pääseb korraga max 100 inimest,
vajalik eelregistreerimine. Koguduse liikmetel palume registreeruda varakult aadressil risti@eelk.ee või tel 5358 3632. Registreerimislink koguduse kodulehel avaneb 20. detsembril.
I jõulupüha jumalateenistus laupäeval, 25. detsembril kl 13.
II jõulupüha jumalateenistus pühapäeval, 26. detsembril kl 13.
Uue aasta esimene jumalateenistus pühapäeval, 9. jaanuaril kl 13.
Jumalateenistuste otseülekanded ning järelvaatamise võimalus
koguduse kodulehel ja Facebookis.
Jõuluõhtul toimub otseülekanne jumalateenistusest algusega kl 16.
Koguduse õpetaja Annika Laats, tel 55649 256, risti@eelk.ee

HARJU-MADISE KOGUDUSE TEATED
19. dets – 4. advent, Jumalateenistus armulauaga kell 11.00
		
kaasa teenib Padise segakoor
24. dets – PÜHA JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS kell 16.00
		
kaasa teenib koguduse segakoor
25. dets – 1. JÕULUPÜHA jumalateenistus armulauaga kell 11.00
		
kaasa teenib Piret Arikainen lastega
26. dets – 2. JÕULUPÜHA jumalateenistus armulauaga kell 11.00
		
laulavad koguduse lapsed
31. dets – VANA-AASTA ÕHTU
		
jumalateenistus armulauaga kell 16.00
2. jaan – jõuluaja 2. pühapäev,
		
jumalateenistus armulauaga kell 11.00
9. jaanuar – Kristuse ristimise püha jumalateenistus
		
armulauaga kell 11.00, kaasa teenivad ja
		
esinevad Lembit Saarsalu ja Ain Agan.
16. jaan – 2.pp pärast ilmumispüha jumalateenistus
		
armulauaga kell 11.00
Koguduseõpetaja REET ERU tel: 56 904 754, reet.eru@eelk.ee
Juhatuse esimees: ELJU GRABBI helju4810@hot.ee, tel: 52 48 588

PALDISKI NIKOLAI KOGUDUSE TEATED
R 24. dets kl 14.00 Jõuluõhtu sõnajumalateenistus
P 26. dets. kl 11.00 2. jõulupüha jumalateenistus armulauaga
R 31. dets kl 11.00 Aastalõpu jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Merle Prass-Siim
tel: 55698093, merle.prass-siim@eelk.ee

Lääne-Harju vallavalitsus
müüb avalikul enampakkumisel

Kinnistud Paldiskis;
Ronga, Haraka ja Varese müük
Avalikul enampakkumisel, 05.01.2022 osta.ee keskkonnas
Lääne-Harju vallas Paldiski linnas asuva detailplaneeringuala.
Enampakkumisega müüakse ühtse paketina Lääne-Harju
vallale kuuluvast kinnistust (registriosa nr 13698402) 22
katastriüksusest.

Foto: Tiit Tikenberg

8 Lääne-Harju Vallavalitsus on
algatanud 23.11.2021 korraldusega nr 1219 detailplaneeringu
Lääne-Harju vallas Vasalemma
alevikus Tatra ja Ranna tee 19
kinnistutel.
Planeeritavad kinnistud asuvad
Vasalemma alevikus Keila - Haapsalu maantee (teeregistri nr 17) ja
Vasalemma karjääri tee (teeregistri
nr 11172) ristmiku lähialas. Tatra
kinnistu piirneb põhjas 11172 Vasalemma karjääri tee (katastritunnus
29501:010:0774) transpordimaa
kinnistuga, idas ja lõunas Ranna
tee 17c (43101:001:1192) maatulundusmaa kinnistutega ning lõunas Pae (43101:001:1250) ja läänes
Maanteeääre
(43101:001:0963)
sihtotstarbeta maa kinnistutega.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus
koos lähialaga on ligikaudu 4,41
ha.
Tatra kinnistu pindala on
36302 m2, millest 12164 m2 on
looduslik rohumaa, 23555 m2
metsamaa, 127 m2 õuemaa ja 456
m2 muu maa. Kinnistu on hoonestamata. Kinnistut läbivad side
maakaabelliinid. Ranna tee 19
katastriüksuse elamumaa pindala
on 3127 m2, millest 2695 m2 on
õuemaa, 379 m2 metsamaa ja 53
m2 looduslik rohumaa. Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt
asub Tatra kinnistu tiheasustusalal,
mille juhtotstarve on perspektiivne
pereelamute maa, mille puhul on
lubatud kavandada ka elamupiirkonda teenindavaid kaubandus-,
teenindus-, haridus-,tervishoiu- ja
vabaaja harrastusega seonduvaid
ettevõtteid ning asutusi kui see
ei too kaasa olulisi mõjusid elukeskkonnale, tehnoehitisi, parke,
haljasalasid, mängu- ning spordiväljakuid.
Kinnistu on suures ulatuses
ühtlase kõrgusega tõustes ida suunal. Tatra kinnistu keskosa on lage.
Planeeringualal asuvad tehnorajatistest tingitud piirangud elektriõhuliini alla 1 kV ja sideõhuliini
SIDE10388 ja side maakaabelliini kitsendused ning Vasalemma

Paldiskis Lääne-Harju Spordikeskuse basseinis toimuvad kajakitrennid.

ning kogetakse kuhjaga isiklikke
eduelamusi.
Kajakitrenn mõjub noortele
väga hästi, on juhendaja Andres
Sepp veendunud. See arendab
füüsilist vormi ja vaimset tasakaalukust ning süstib lastesse
kuhjaga enesekindlust. Lapsed,
kellel on energiat üleliia, võivad selle kõik basseini jätta ning
tasuks saadavad kogemused
aitavad neid tavaelus paremini
ennast kontrollida ja õpetavad
teineteisega arvestama. Kes
varasemalt pole veega suurim
sõber olnud, ei pea samuti kajakitrenni kartma – õhkkond on lõbus ja üksteist toetav, ohutusele
pööratakse alati palju tähelepanu

ning uusi sõprussuhteid on kerge
luua.
MTÜ Aktiivne Terve Elurõõmus poolt läbiviidavad kajakitunnid on avatud nii poistele kui
tüdrukutele alates 10 eluaastast.
Kui sul tekkis huvi tutvuda kajakisõiduga, võta julgesti ühendust (sepp.andres@gmail.com).
Grupp on väike (kuni viis kajakki veel) ja igaüks saab personaalset tähelepanu. Uute noorte
lisandumisel on võimalik avada
uus grupp nii lastele kui ka noortele, kel vanust kuni 19 eluaastat.
Ja ka täiskasvanutele on aeg basseinis eskimopöörde õppimiseks
olemas!
Kohtumiseni kajakitrennis!

Toimetajad: Marje Suharov, Kadri Kauksi | Kujundus: IlmaPress | Trükitud trükikojas Printall | Tiraaž: 7700 eksemplari

https://www.osta.ee/kinnistud-paldiskis-ronga-haraka-javarese-muuk-167208120.html

Rummul korteriomandi müük:
Sireli 5-9
Avalikul elektroonilisel enampakkumisel, 29.12.2021 osta.
ee keskkonnas korteriomandi asukohaga Sireli tn 5-9,
Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond (registriosa
number 9027902, katastritunnus 86801:001:0199), mis
koosneb 266/8294 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana
eluruum nr 9 üldpinnaga 26,6 m². Korter on 1-toaline,
vajab kapitaalremonti ning asub 1961. aastal ehitatud
kolmekorruselise elamu kolmandal korrusel. Elamus Sireli
tn 5 on olemas tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon,
puudub tsentraalne küte. Enampakkumise alghind on 3000
(kolm tuhat) eurot.
https://www.osta.ee/rummul-korteriomandi-muukssireli-5-9-167211783.html
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Erakuulutused
Elektrik oma vallast Luminoso OÜ,
Leo Leetma 59196264,
leo@luminoso.ee või leia minu
leht FB Luminoso OÜ
Fekaalivedu kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi
pakkumist tel 53 468 430
Handler OÜ Keila lähistel pakub
tööd elektrikilpide montööridele.
Vajalik hea tehniline taip, kogemus
ja tehniliste jooniste lugemise
oskus. Võimalik nii täis- kui osaline
tööaeg. Info 5020660,
marko@handler.ee
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd. Pakume võtmed
kätte lahendusi hoonete ja
majade ehitusel.
mehitus@gmail.com 53529476
Keila Lasteaed Miki pakub tööd
assistendile. Tööleping alates
01.01.2022. Avaldus ja CV palume
saata: miki@keilalasteaiad.ee.
Info telefonil 5052184
Müüa Vasalemmas rongijaama
lähedal heas korras 2-toaline
korter, korrus 3/3; 50m2; tel
53452774

Korstnapühkija ja pottsepa
teenused, ohtlike puude/
okste langetamine, viljapuude
lõikamine, lume koristamine,
heki lõikus ja pügamine.
Tel +372 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee
Korstnapühkija teenus,
kolde remont, ummistuste
likvideerimine, puhastusluukide
paigaldus. Tel 51 980 980
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töötan puhtalt ja väljastan
ametliku akti. Tel 56890125,
e-post: kuldnoop@gmail.com
Müüa sõelutud muld, sõelmed,
liiv, killustik (värviline),
freesasfalt, purubetoon ja
muid puiste materjale. Platsi
ja sissesõiduteede ehitus.
Ekskavaatori tööd. 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

Müüme transpordiga freesasfalti
fr 0-32, purustatud betooni fr
0-63, graniitkillustikku fr 0-16 ja
16-32. Sertifikaadid olemas. Info
ja tellimine kalsep@kalsep.ee ja
5265342.
Novalina OÜ pakub Teile
laia valikut koduteenuseid:
koduhooldusteenused,
koduabiteenused,
transporditeenused, muu: küünte
hooldus, juuksur, massaaž. On
võimalik kokku leppida muude
koduteenuste osas.
+372 56725840; +372 56725850
info@novalina.ee
Ostan kokku autosid. Sobivad
igas seisukorras. Autode arvelt
kustutamine. Järgi tulemine
puksiiriga. Telefon 53451955,
e-mail autosober@gmail.com
Otsid abilist/hooldajat endale või
oma lähedasele? Olen koolitatud
ja kogemustega rõõmsameelne
abiline Kontakt: 59196264
ingridleetma@gmail.com või
FB Ingrid Leetma
Piirdeaedade ning soojakute rent
ja müük. Tel 57712345

Valmistan puidust uksi ja aknaid.
Kontakt: Toomas tel 53087220
Õmblejad saavad tööd Keilas,
uues tehases PROTTEN.
Universaal või overlok masinal.
Saada cv protten@protten.ee või
helista tel 53310767
Valmistan tellimisel jõulu- ja
matusepärgasid.
Anu tel 58151393.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd. Kortermajade
renoveerimine MTR EEH011474.
Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com
tel 53529476

Padise Kastell aitab luua pühademeeleolu
nii jõululaual, kui kingikotis!
Kui soovid leida täiuslikku kingitust,
millega üllatada lähedasi, tänada kolleege või
meeles pidada olulisi inimesi, siis Padise Kastelli kingipakk
on just selleks loodud! Meie kingipakk pakub maitseelamusi
ja meeldejäävaid emotsioone. See on kingitus,
mida sooviks saada igaüks! Valida on võimalik
kolme erineva sisu- ja väärtusega paki vahel.
Aitame katta Sinu pidulaua, et saaksite nautida
perega koosveedetud aega, jättes toidukunst meie
hooleks. Võimalus tellida jõulupühadeks või vana- aasta
õhtuks uhke pidulaud traditsioonilistest jõuluroogadest ja
rikkalikest suupistetest Padise Kastelli võtmes.
Tellimusi võtame vastu e-kirja teel info@padisekastell.ee
kuni 18. detsembrini.

Tere, kes Lääne-Harju
piirkonnas annaks
head nõu?

Tanel Lambing

Kinnisvaramaakler, EKMK
Lääne-Harju kinnisvara asjatundja

+372 517 76 78
tanel@regiokv.ee

Vasalemma Põhikool pakub tööd

kokale

Tööleasumine esimesel võimalusel.
Sooviavaldus saata e-posti aadressile
siiri.lall@vask.edu.ee.

Info tel 6713335
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