VASALEMMA KOOLIS TOIMUB
VIKTORIIN „KODUVALD“

KEILA LASTE HARIDUSTEE ON
KULGENUD 12 KOOLIKOHAS

Kes teadmistega esimeses ringis peale jäi loe lk 3

Ajaloolisest Keila koolist loe lk 6

MARUTAUD ON SURMAV HAIGUS.
Millal on võimalik oma lemmikut
vaktsineerida loe lk 6
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„On rõõm, et meie juurde
tullakse ka kaugemalt, sest
tuntakse sidet Paldiskiga,“
räägib pensionäre
kogukonnamajas esindav
Evi Treksler.

laaneharjuvald

TASAKAAL
ON PEAASI

Vaimsest kriisist aitab välja
eelkõige liikumine ja suhtlemine
TÖÖLEHT "LIIKUMINE"

MÕTTED

Meie viimase
aja igapäevaelu
kulgeb kriisist kriisi.
Mõttemaailma,
mis varem toetus
heade emotsioonide
pagasile,
lõhuvad ärevad
meediauudised
ja kiirelt taevasse
suunduv hinnatõus
poelettidel.
TOIMETUS
ajaleht@laaneharju.ee
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aljudel, suisa 40% meist,
võib elu jooksul ajuti või
pikemaajaliselt tulla ette
vaimse tervise raskusi. Raskustega toimetulekul on tähtis
professionaalne abi, kuid olulisemat rolli mängib meie endi
oskus vaimset tervist tasakaalustada. Seda enam, et vaimse
tervise spetsialisti jutule pääsu
tuleb praegu järjekordade tõttu
pikalt oodata.
Vaimset tervist puudutavate teenuste kättesaadavuse parandamise vajadus kohalikes
omavalitsustes ilmnes ka mullu
kevadel sotsiaalministeeriumi
vaimse tervise staabi läbiviidud küsitlusuuringust, millest
selgus, et 72% omavalitsuste
hinnangul on vaimse tervise abi
vajadus kasvanud. Kõige enam
vajavad abi lapsed, pered ja vanemad inimesed ning peamised
probleemid on seotud peretülide
ja -vägivallaga.

Psühholoogiline abi Keila
Teraapiakeskuses

Alates aprillikuust paranes Lääne-Harju valla elanike ligipääs
vaimse tervise teenustele ehk
psühhosotsiaalsele abile.
Koostöös Keila Teraapiakeskusega on tagatud teenus
kahel päeval nädalas. Teenuse
osutamise kohad on Keila Teraapiakesksuse ruumid (Keilas
Keskväljak 17) ja nõustamistuba Paldiskis (Rae 38). Teenuse
eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi
pakkumist ja seeläbi leevendada
COVID-19 pandeemiast tulenevat negatiivset mõju vaimsele
tervisele.
Kadri Tomera,
Keila Teraapiakeskuse juhataja

Mis on psühhosotsiaalne abi?
Psühhosotsiaalne abi hõlmab paljusid toetavaid tegevusi,

MIS LIIKUMISELE MÕELDES
KANGASTUB:
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MEIE AJU MÄRKAB JA REGISTREERIB
ÄREVUST TEKITAVAID SÜNDMUSI AUTOMAATSELT. OLULINE ON TEADLIKULT
TREENIDA OMA AJU MÄRKAMA KA
POSITIIVSET. KUI OLED OMA PÄEVA
ÕHTUSSE VEERETANUD, KÜSI ENDALT
MIS OLID NEED 3 POSITIIVSET ASJA, MIDA
MÄRKASID - ENDA PUHUL, SÕPRADE/
KOLLEEGIDE JUURES VÕI LAIEMALT
MAAILMAS MEIE ÜMBER.
TEE VAIMSE TERVISE
VITAMIINIDE TEST JA
VAATA SOOVITUSI

peaasi.ee

mis parandavad inimeste heaolu- ja turvatunnet, ratsionaalset otsustamist ning käitumist.
Võetakse arvesse olukordi,
kus tagasilöögid võivad tulla
ja avalduda isegi aasta pärast
kriisi (nt tervis on halvenenud,
leinast tulenevalt või muust
hädaolukorrast), mis avaldub
psüühikahäirena, ärevuse või
depressioonina.
Abivajajate hulk suureneb
iga aastaga. Inimesed julgevad
üha rohkem pöörduda ja kadumas on suhtumine, et psühholoogi või terapeudi juures käimine on tabuteema.
Eelkõige pöördutakse laste
tõttu, aga selge on see, et kogu
pere vajab tuge. Keila Teraapiakeskus pakub nii rehabilitatsiooni ehk kompleksteenuseid
kui ka üksikteenuseid.
Sel aastal saab täis 10 aastat
laste rehabilitatsiooniteenusega
alustamisest. Kokku on nende
aastate jooksul teenusel käinud
ca 500 abivajajat.
Mis on peamised pöördumise
põhjused?
Oleme kaks aastat kogenud
covid-kriisi ja sel aastal lisandus Ukraina sõjateema.
Kõikides vestlustes koorub
välja hirm surma ees. Ja praegune olukord, juba kolmas aasta,
tõstab teemad esile. Paratama-

tult hõivab see paljude, paljude
inimeste mõttemaailma.
Põhilised mured, miks
pöördutakse on kooliskäimise
tõrge (sotsiaalne isolatsioon
covid-kriisi tõttu), üksinduse
tunne ehk sõprade puudumine,
hirm (surmahirm), madal enesehinnang jne.
Millal on õige aeg abi otsida?
Õige aeg pöörduda on kohe!
Üksi jääda oma muremõtetega
on endale koormav ja lähedastel raske taluda. Põhiline, mida
saab teha lähedasena, on olla
olemas ja kuulata.
Praeguseid võimalusi silmas pidades saab professionaalse teenuse juurde kas perearsti suunamise kaudu või siis
kohaliku omavalitsuse abiga.
Viimasel puhul tulebki abivajal
otse pöörduda Keila Teraapiakeskuse poole ja edasise korraldab keskus.
Keila Teraapiakeskus –
telefon 5660 7792, e-post
info@keilatk.ee

Tallinna Naiste
Tugikeskuse tugipunkt
nüüd ka Paldiskis!
Vaike Pähn, ENVL Tallinna
Naiste Tugikeskuse juhataja

Naistevastane vägivald toimub

MIS VÄGA TIHTI
EI KANGASTU
LIIKUMISELE MÕELDES
enamasti koduseinte vahel ilma
kõrvaliste pealtnägijateta. Pikaajalist vägivalda kogenud naistel ja nende lastel on pidev hirmu- ja ärevustunne ning madal
enesehinnang.
Sageli tekivad unehäired,
depressioon või muud terviseprobleemid. Paljud kannatajad
ei teata juhtunust politseisse
ega otsi abi naiste tugikeskustest. Enamasti on põhjuseks
häbi, hirm, enesesüüdistamine,
majanduslik sõltuvus, aga ka
teadmatus abivõimalustest.
Harjumaal on kaks koostööd tegevat naiste tugikeskust:
Tallinna Naiste Tugikeskus
ja Tallinna Naiste Kriisikodu,
kuhu naistevastase vägivalla

ohvrid saavad pöörduda. Lisaks
veel üleriigiline Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006.
Naiste tugikeskused pakuvad esmast kriisinõustamist ja
järgnevat juhtumipõhist nõustamist. Olukorra kaardistamise
järgselt võib lisaks psühhosotsiaalsele abile vajalikuks osutuda ka psühholoogi ning juristi
teenus ja ajutine turvaline majutus.
Tugikeskuse majutusteenus
on ajaliselt piiratud ja mõeldud
naistele ja lastele, kellel elukohas on oht nende elule ning
tervisele. Kõik pakutavad teenused on ohvrile tasuta.

Vaimse heaolu 7 eeldust (Arne Holte)
• Ma tean umbes, kes ma olen. Ma ei pruugi olla fantastiline, aga olen piisavalt hea.
• Õnneks on olemas keegi, kel on mind vaja.
• On vähemalt mõni asi, milles ma hea olen.
• Ma tean, kuhu ma kuulun.
• Ma võin ilma hirmu tundmatamõtelda, tunda ja mõtteid-tundeid jagada.
• Minu tegemised või tegemata jätmised tähendavad ka
teiste jaoks midagi.
• Mul on keegi, kellega oma mõtteid-tundeid-kogemusi
jagada. On olemas keegi, kes tunneb mind, hoolib minust ja saab mulle vajadusel toeks olla. Ma ei ole päris
üksinda.

Tallinna Naiste Tugikeskus
avas Paldiskis tugipunkti.
Meie kohapealselt töötajalt
saab teavet ja nõustamist
igal neljapäeval
kell 10.00–12.00
tel 5887 9436.
Ära jää oma murega üksi! Helista ja küsi abi!

Vaimse tervise võti on
liikumises

Võta kord päevas koos kaaslasega ette ühine jalutuskäik või
jooksutiir. Pane jalutama/jooksma minnes kätte töökindad, haara kaasa prügikott ja nopi üles
lume alt välja sulanud prügi*.
*Jooksutrenni ja prügi korjamise ühendamist nimetatakse
plogginguks ehk prügijooksuks.
Prügijooksu tehes vaheldub liikumine puhkepausidega ja see
on hea intervalltreening, mis
parandab vastupidavust ja töövõimet.
**Kui asendad mõne oma
igapäevastest bussi- või autosõitudest hoopis plogginguga, tood
lisaks oma tervisele kasu ka
keskkonnale.
Sellisel moel saad enda
vaimset tervist tasakaalustada
lausa mitme vitamiiniga üheaegselt: hoiad häid suhteid, lood
juurde meeldivaid emotsioone
ning liigud. ●
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Hea meeskond on valmis
ootamatusteks
ANNELI SERT

sotsiaalosakonna juhataja

N

ii nagu igas valdkonnas tuleb luua plaane ja püstitada
eesmärke nii on see ka sotsiaalvaldkonnas. Kuid meie
omapäraks võib siiski pidada seda, et peame olema
valmis ettenägematuteks..
Pidagem siin silmas olukorda, mis tekkis seoses viiruse levikuga või energia hinnatõusuga ja seda leevendava meetmega, mis kohandati läbi kohaliku omavalitsuse.
Lääne-Harju vald oli üks esimesi, kes hakkas energiatoetuse taotlusi vastu võtma. See sai alguse 4. jaanuaril k.a ning
kolme esimese kuuga saime menetletud üle kaheksasaja taotluse. Kahtlemata oli see töötajatele oluline töökoormuse suurenemine. Protsessi jagamine 5 töötaja vahel õigustas ennast
ning kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik on võimalik. Läbi selliste olukordade areneme me ka ise inimestena.
Ka puhkenud sõda Ukrainas ning sõjapõgenike Eestisse ja ka
meie valda tulek on kahtlemata olnud paras proovikivi. Kiiresti
saime töö korraldatud selliselt, et tuleksime toime nii vallaelanikele kui ka valda lisandunud
sõjapõgenikele vajaliku abi
ja toe tagamisega.
Alates aprillikuust
Öeldakse, et kui soovid
inimest tundma õppida, siis
suurenes Läänemine temaga reisile. TunHarju valla elanikul dub, et selleks sobivad ka
kriiside ja ootamatuste ühiligipääs vaimse
selt üleelamine.
tervise teenustele.
Viimased aastad ja eriti
viimased nädalad on näidanud kui abivalmis ja hooliv
on meie valla kogukond. Oleme tajunud palju headust ja positiivset kollektiivset energiat.
Korduvalt on tehtud üleskutseid vabatahtlikuks tegevuseks
ja materiaalse abi osutamiseks. Tulemus on rohkem kui rõõmustav. Reageerinud on ohtralt eraisikuid ja õla on alla pannud
ka paljud ettevõtted ning organisatsioonid.
Inimesed ja meeskonnad on erinevad ning me ei saa teada,
kui palju esinenud raskustest on seletatavad isiklike ja kui palju keskkonnamõjudega. Igaühel meist ja meie organisatsioonides, sõltumata selle ülesehitusest suurusest või tavadest, on
võimalus vaimset heaolu kasvatada ning tõsta oma inimeste
vaimset vastupanuvõimet. Vaimse tervisega tegelemine ei pea
alati olema keeruline ja kulukas protsess ning julgustame selleks igapäevaselt samme astuma.
Näiteks alates aprillikuust suurenes Lääne-Harju valla elanikul ligipääs vaimse tervise teenustele ehk psühhosotsiaalsele
abile. Koostöös Keila Teraapiakeskusega on tagatud teenus kahel päeval nädalas ning esmane nõustamine on inimese jaoks tasuta. Kui vajad toetamist, julgustame seda võimalust kasutama.
Viimased kaks aastat on toonud endaga plaanivälist tegevust ja lisakatsumusi, kuid meie inimesed on vastu pidanud.
Oleme nende aastatega koos karastunud üksteist usaldama õppinud ning valmis järgmisteks väljakutseteks. ●
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Volikogu andis loa riigihangete
läbiviimiseks ja vallavara müügiks
Lääne-Harju
Vallavolikogu II
koosseisu seitsmes
istung toimus
29. märtsil Paldiskis
vallavolikogu saalis.
Vaidlused eratee
kasutamise üle
Lohusalus

MTÜ Lohusalu Rahvas (registrikood 80595378) taotles
Laulasmaa külas Metsalinnu
(29501:007:1073), Laululinnu
(29501:007:1074) ja Rahuranna tee 6 (29501:007:1859)
kinnistut diagonaalis läbivale
erateele sundvalduse seadmist
avalikuks kasutamiseks, samuti tee sulgenud aia ehitamise
kohta riiklikku järelevalvemenetluse algatamist. Metsarada
on vajalik inimestele Heliküla
bussipeatusesse pääsemiseks.
Vallavalitsus jättis 19.01.2022
kirjaga taotluse rahuldamata,
mispeale esitas MTÜ Lohusalu
Rahvas vaide.
Volikogu jättis vaide rahuldamata kuna leidis, et avalik
kasutus takistaks kinnistute ela-

mumaana kasutamist ja on metsateele liigselt koormav. Samuti
ei ole põhjendatud ajutine sundvalduse seadmine, kuna tegemist ei ole ainsa võimaliku jalgteega kõnealusel alal. Lisaks on
Heliküla bussipeatuse tegelik
ühistranspordi kasutamine vähem kui 1 inimene päevas,
mis tõendab sisulise avaliku
huvi puudumist. Planeeringud
näevad ette kergliikustee rajamist Lohusalu tee äärde, kuid
selle ehitamise täpsem aeg ei
ole kindlaks määratud. Osaline
kergliiklustee väljaehitamine
on kulukas ja seda ei ole valla
eelarvestrateegias kavandatud.

kätt haridus- ja allasutustele
üksikuteks väljasõitudeks,
pensionäride poeringi korraldamiseks jm);
4. Paldiski linnas vallavalitsuse hallatavate asutuste tehnilise valveteenuse ja seadmete hooldusteenus;
5. käidukorralduse ja tänavavalgustuse
hooldusteenus
valla piires;
6. Karjaküla jäätmejaama operaatorteenus.
Pikemaks perioodiks kui
üks eelarveaasta tekkivate kulutuste puhul annab loa riigihangete läbiviimiseks vallavolikogu.

Vallavalitsus viib läbi
oluliste teenuste
riigihanked

Vallavara müük
otsustuskorras

Vallavalitsust volitati kuni neljaks aastaks läbi viima järgmiste teenuste riigihankeid:
1. talihooldustööde teenus valla eri piirkondades;
2. IKT täisteenus vallavalitsusele ja allasutustele, sh
IT-teenuste ja -taristu toimimiseks ja haldamiseks;
3. transporditeenus juhuvedude teostamiseks (vajalik ees-

Valla bilansis on üle 100
erinevas seisukorras välja üüritud korterit. Üürnikel on võimalus soovi korral oma eluase
vastavalt hindamisaktile välja
osta.
Otsustuskorras müüb vald
üürnikele korteriomandid:
Rummu alevikus Sireli tn
1-22 (kinnistu nr 9026502),
Sireli tn 7-12 (kinnistu nr
9030602), Sireli tn 7-8 (kinnis-

tu nr 9030202), Ämari alevikus Lennu tn 30-29 (kinnistu nr
8956502).

Vallavara müük
enampakkumisel

Elakroonilisel enampakkumisel
osta.ee keskkonnas müüakse
29. aprillil ühetoaline korter
Karjakülas Keila tee 11-2 (kinnistu nr 11081502), kahetoaline
korter Vasalemmas Kivi tn 4-8
(kinnistu nr 7852102), Puidulao
kinnistu (56202:001:0758) Padise külas.

Informatsioon

Vallavalitsuse tellimusel koostab konsultatsiooni- ja koolitusfirma Geomedia Lääne-Harju
valla haridusvõrgustiku analüüsi, mis valmib peagi ja mida
seejärel tutvustatakse vallavolikogule.
29. aprillil toimub talgupäev, mil on planeeritud korrastada Paldiskis Põhja tn 4
kinnistu.
13. aprilli seisuga on Lääne-Harju vallas teadaolevalt
213 sõjapõgenikku Ukrainast.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 26. aprillil. ●

Täname Ameerika Ühendriikide saatkonda abi eest!

Vasalemma ÜVK
projektid on töös!
AARE KAUR
AS Lahevesi juhatuse esimees

V

asalemma ÜVK I etapis projekteeritakse ja
ehitatakse Vasalemma
alevikku uus puurkaev-pumpla,
rajatakse 25 vee ja kanalisatsiooni liitumispunkti ning avalik
veevõtukoht. Samuti projekteeritakse ning ehitatakse uued veetorustikud 505 meetri ulatuses
ning olemasolevad veetorustikud
rekonstrueeritakse 525 meetri
ulatuses. Rajatakse 721 meetrit
isevoolset torustikku ja 17 meetrit survekanalisatsiooni torustikku ning üks reoveepumpla.
Vasalemma ÜVK I etapi
projekteerimistööd on lõppenud. 05.04 esitas töövõtja Watercom OÜ vallavalitsusele ehitusloa taotluse.
Tööde teostamine peale ehitusloa väljastamist toimub Vasa-

lemma alevikus Tihase, Ööbiku,
Kadaka, Kivi, Võsa ja Lepiku tänaval. Tööd teostatakse käesoleva aasta jooksul, tööde planeeritav lõpp on 2022. aasta kolmas
kvartal.
Planeeritava Vasalemma
ÜVK II etapi elluviimiseks
esitas AS Lahevesi 25.03.2022
Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse projekti kaasrahastamiseks summas 896 336,59
eurot. Projektile lisandub omafinantseering summas 504 189,93
eurot. II etapiga on plaanis rajada
1,9 km veetorustikku, 3,0 km kanalisatsioonitorustikku, 66 VK
liitumispunkti, 3 kanalisatsiooni
pumplat ja üks reoveepuhasti.
Otsust KIK-ist ootame käesoleva
aasta juuni lõpuks. Planeeritava
ehitusala skeemiga saab tutvuda
AS Lahevesi koduleheküljel: https://www.lahevesi.ee/projektid/
vasalemma-uvk/ ●

USA saatkonna toel renoveeriti Rummu lasteaia fassaad, katus, ventilatsioonisüsteem, maja sai uued aknad ja uksed ning tehti siseviimistlustöid - kokku ca 400 000 euro eest. Tööde teostamise peatöövõtja oli PRO Ehitus OÜ, tellija ning rahastaja – Ameerika
Ühendriikide suursaatkond Eesti Vabariigis. Pildil valla ja USA saatkonna esindajad. ●

Paldiski Fitness asub
Paldiskis, Pakri Plaza
hoones (Rae 38)
III korrusel.
Kohtumiseni jõusaalis!

laaneharjuvald i www.laaneharju.ee
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Viktoriin „Koduvald“
Sel aastal tähistab Vasalemma kool
100. juubelit. Kuigi kooli ümmargust
sünnipäeva tähistame novembris, on kooli
juubeliga seotud üritused juba alanud.
Sooviga, et meie pidupäevast saaksid
osa ka teised valla koolid otsustasime
korraldada valla koolide vahel viktoriini.
JANIKA KÕIV
Vasalemma Põhikooli huvijuht

Klooga koolimaja teeb
usinalt ettevalmistusi sügiseks
Kevad on seemnete külvamise aeg. Ka
Laulasmaa Kooli Klooga koolimajas on
alustatud uute seemnete külvamisega.
NELE LAVRIKOV
Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja
õppejuht

Õ

petaja Riina Talvise
kindla ja hooliva käe
all on väikeseid juurekesi ajamas hetkel 12 armast ja
terast seemnekest ja kui mõni
seemneke ei ole veel leidnud
oma kohta, siis õpetaja Riina
ootab neid Klooga koolimajja kolmapäeviti kell 16.30 ja
1. septembril 1. klassi. Õpetaja
Riina on õpetajaametit pidanud
üle kahekümne aasta, ta on end
pidevalt täiendanud, on ise õpija teadmishimuline ja suudab
seda ka oma õpilastesse süstida.
Klooga kool on pika ja hu-

vitava ajalooga. 2017. aastast
on Klooga kool Laulasmaa
Kooli osa ja maja ametlik nimi
on Laulasmaa Kooli Klooga
koolimaja.
Alates 2018. aastast on
Klooga koolimaja eesti keelse
õppekeelega. Meie majas on

“ ––––––––––

Me pöörame
palju tähelepanu
laste individuaalsusele, et kõik
lapsed saaksid
õppida vastavalt
oma võimetele.

kuus klassi ning peale kuuendat klassi, kui lapsed on saanud endale kindlad jalad alla,
suunduvad nad edasi õppima
9 kilomeetri kaugusel asuvasse
Laulasmaa peamajja. Klooga
koolimaja oma kahe esimese
kooliastme ehk 1.-6.klassiga on
justkui algklasside maja, mis
on paljudele suurtele koolidele
omane.
Meie koolimaja on lastele
ideaalne õpi- ja kasvukeskkond. Sel õppeaastal õpib meil
56 õpilast ja igal aastal on laste
arv kasvanud. Ega meie majja
väga palju enam juurde ei mahugi, kolmekümmend kiiremat
saaksid endale veel koha erinevatesse klassidesse.
Mis siis on meie maja rosin? Lapsed ja õpetajad, kes on
eelnevalt õppinud või töötanud
mõnes suures koolis, ütlevad,
et meie majas on nii vaikne,
kõik tunnevad kõiki ja ollakse

kui üks suur pere, kes tegutseb
koos. Meil märgatakse kõiki ja
kõike. Me pöörame palju tähelepanu laste individuaalsusele,
et kõik lapsed saaksid õppida
vastavalt oma võimetele ning
leiaksid meelepärased huviringid koolist või naabermajas
asuvast noortekeskusest. Meil
ei ole liitklasse.
Teeme esimesi tõsisemaid
samme ka nii öelda andekate
laste õppe individualiseerimiseks.
Hetkel õpib kuus meie
õpetajat ülikoolis ning neli
neist õpivad eripedagoogideks.
Enamus meie õppivatest õpetajatest omandab teist või kolmandat kõrgharidust, mis kindlasti annab palju juurde tervele
kooliperele. Õpetajad saavad
uusi teadmisi ning lisaks sellele
mõistavad nad lapsi paremini,
sest nad on ju ka õppija rollis.
Õpime ja kasvame koos! ●

M

is võiks olla lapse elus
tähtsam kui tema kodukoht? Lapsepõlvekodu jääb meelde ja kodukoht
armsaks kogu eluks. Sellepärast
valisime viktoriini teemaks „Koduvald“ – saame rääkida oma
koolist ja kodukohast ning tutvuda teiste koolide õpilastega.
Viktoriini esimene voor toimus 29. märtsil, kui Vasalemma
kooli võistkonnale tulid külla Laulasmaa kooli ja Paldiski
Gümnaasiumi noored. Viktoriini valmistumisel olid suureks
abiks meie kooli algklassid. Nad
valmistasid igale koolile ilusa
suure värvilise nimesildi. Viktoriini aitasid läbi viia 4. klassi
õpilased Hanna Looren Samberg
ja Martin Kask. Tehnilise poole
eest vastutas ja arvuti taga istus
9. klassi õpilane Martin Soodla.

Viktoriini küsimused koostasid
õpetajad.
Kas teie teate miks ei taha
vaarikad Vasalemmas hästi
kasvada? Kas Väike-Pakri on
Suur-Pakri saarest suurem või
väikesem? Mis nime kannab
väikseima elanikearvuga küla
Lääne-Harju vallas? Kõigile
neile ja paljudele teistele küsimustele leidsid lapsed vastuse.
Saime koos mängides meie valla kohta palju huvitavat teada.
Esimese vooru võitis Paldiski Gümnaasium. Palju õnne neile! Võistkonda kuulusid Oliver
Ploom (6. kl), Maris Merekülski
(7. kl), Caroline Vikat (8. kl) ja
Rasmus Miilmaa (9.kl). Neid
ootame sügisel finaali.
Viktoriini „Koduvald“ järgmine voor toimub 19. aprillil
kui meile tulevad külla Padise
ja Risti kooli võistkonnad.
Meeldivate
kohtumisteni
Vasalemma koolis! ●

Võistlejad viktoriini mängulaua taga, mille tegid taaskasutatud pappkastidest 4. klassi õpilased 		
FOTO:JANIKA KÕIV

FOTO: INGA EELMÄE

Laulasmaa
kooli 2.B klassi
õpilased

KULTUURITEATED

Kunstikonkurss
Balder Tomasbergi
loomingust
MIHKEL TIKERPALU
Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli direktor

L
Laulasmaa Kool
tähistas
fantaasiarikkalt
15. sünnipäeva

ääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool
ja Amandus
AdamsoLääne-Harju
valla
laste ja noorte kun
ni Ateljeemuuseum kutsuvad kõiki Lääne-Harju“Balder
valla lapsi
ja
Tomasberg
125”
noori osalema kunstikonkursil, mis on pühendatud Paldiskist
pärit kunstniku Balder Tomasbergi 125. sünniaastapäevale.
Ootame konkursile töid, mis on inspireeritud Balder TomasberMuus
gi loomingust – teosed, mis on valminud kunstniku piltide põhjal, Lääne-Harju
Amandus Adamson
sarnastel motiividel (linna- ja asula- ning maastikuvaated) või stiilis kutsuvad kõiki Lää
osalema kuns
(pliiatsijoonistused, akvarell, vesivärv). Konkursile tööde esitamise noori
pühendatud Paldisk
Tomasbergi 125. sü
tähtaeg on 6. mai 2022
Tööde esitamiseks võtke palun ühendust e-maili teel: Mihkel. Ootame konkursile
Balder Tomasbergi
Tikerpalu@mkkool.laaneharju.ee.
on valminud kunstn
motiivide
Konkursile laekunud töid hindab kunstiekspertidest žürii kol- sarnastel
maastikuvaated) võ
mes vanuseklassis – 7-10aastased, 11-14aastased ja 15-18aastased (pliiatsijoonistused
Konkursile tööde e
noored kunstnikud.
2022
Tomasbergist inspireeritud laste jaTööde
noorte
kunstiteosed
esitamiseks
võtke palun ühendustseame
meiliaadressil Mihkel.Tikerpa
huvilistele tutvumiseks üles AdamsoniKonkursile
Ateljeemuuseumi.
Näituse žürii kolmes vanus
laekunud töid hindab kunstiekspertidest
ja 15-18-aastased noored
kunstnikud.
avamine ja säravate Lääne-Harju valla11-14-aastased
noorte kunstnike
tunnustaTomasbergist inspireeritud laste ja noorte kunstiteosed seame huvilistel
mine toimub muusemis lastekaitsepäeval,
1.
juunil
2022.
●
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi. Näituse avamine ja säravate Lä

kunstnike tunnustamine toimub Adamsoni Ateljeemuusemis lastekaitse

INGA EELMÄE

S

Projektijuht

ünnipäevahoog sai sisse
21. märtsil, mil Laulasmaa koolimaja teisel korrusel avati näitus „Laulasmaa
Kool 100 aasta pärast“. Ulmeline näitus koosnes algklassiõpilaste tulevikukooli nägemustest.
Piltidel võis näha nii visioone koolimajast, mis sisaldab kino, kohvikut ja lõbustusparki kui ka lennukamaid

ideid koolimajast, mis asub
merevees või hõljub kosmoses.
Sama korruse fuajees sai teleriekraanilt vaadata põhikooli
õpilaste tehtud animatsioone
teemal „Laulasmaa Kool 100
aasta pärast“.
Meeleolukad videod andsid
edasi vanemate klasside õpilaste kujutluspilte tulevikukoolist.
Esimesel korrusel oli üleval ka
põhikooli õpilaste näitus Laulasmaa koolimaja interjööridest
ja eksterjöörist.

24. märtsi hommikul kogunes kogu koolipere kahele
korrusele, et laulda käest kinni
sünnipäevalaulu. Samal päeval ilmus ka Laulasmaa Kooli 15. sünnipäevatrükis „Üks
värvikas hetk“, mis sisaldab
õpetajate ja õpilaste meenutusi ühiselt veedetud koolielust,
fotosid õpilastest ning valikut
õpilaste kunstitöödest.
Et Laulasmaa Kooli atmosfääri mõjutab ka seda ümbritsev imekaunis looduskesk-

kond, siis sisaldab raamatuke
ka mitmete fotograafide jäädvustusi kohalikest metsadest ja
randadest.
Sünnipäeval toimus kontsert-aktus Laulasmaa, Klooga
ja Lehola koolimajade õpilastele koos piduliku tordisöömisega.
Õhtul toimus aga põhikooli
õpilastele pidu, kus lõi laineid
Laulasmaa koolimaja bänd.
Suureks hitiks osutus ka õhtu
lõpetanud disko. ●

Balder Tomasberg,
Pakri pank, 1918,
akvarell
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Kooliharidusest Keilas
JÜRI ALTER
Risti Kooli õpetaja

1

millest 66 rubla annab Keila mõisnik Friedrich von
Meyendorff ja 33 rubla Keila vallavolikogu. Koolmeister
Kustas Ampel oli iseõppija ja
õpetust sai Keila kirikuõpetajalt.
Aastatel 1886-1919 töötas Keila vallakool Kruusiaugul. Kool asus Keila kirikust
3 km kaugusel Paldiski maantee
ääres. Kruusiaugu koolmeistriteks olid Kustas Väljamäe
(1886–1893), Kustav Laurentius (1893–1896), Heinrich
Maksim (1896–1899), Hans
Kristjuhan (1899–1914), Elvine
Sillenberg (1914–1915), Olga
Michelson (1915–1916), Liidia
Bachmann (1916–1917), Alla
Neumann (1917–1919).
Kuna Keila alevikus ei olnud oma kooli, siis 1907. aastal Keila kirikuõpetaja Jakob
Kukk, kooliõpetaja Johannes
Depmann,
raamatukaupmees
Gustav Treumann, vallasekretär
Anton Tuberg jt. asutasid Keila Rahvahariduse Seltsi. Selts
asutas 01.10.1907. aastal oma
eestikeelse 3-kl erakooli. Kool
tegutses aastatel 1907–1911.
Koolijuhataja oli Henrik Treufeld. Kooli ruumid olid üüritud
Keila mõisniku Uexkülli kivimajas (Haapsalu mnt 8). Kool

691. aasta sügis-talvel algas Keila köstrimajas Keila
kooli haridustee. 19-aastane köstri poeg Elias Packel
hakkas õpetama lapsi lugema
katekismust ja laulma kirikulaule. Tema eestvedamisel õpetati
lastele lugemisoskust aastatel
1691–1726. Kahjuks selle ajavahemiku sees ei suudetud ellu
viia mitmel korral ette võetud
koolimaja ehitamine.
1786/87 kooliaastal töötas
Keila kihelkonna kool (1-2 aastane lugema õppimise kool).
Seda kinnitab Keila kiriku pastori Otto Reinhold Holtzi kooli
“katsumine” Keilas. Kool sai
kihelkonna koolina tegutseda
10 aastat. Köster-koolmeistiks
oli Isaak Titfer.
1820. aastal palgati Keila
pastori Otto Reinhold Holtzi
poolt kaks rändavat lugemisõpetajat, kes kihelkonnas liikudes õpetasid lastele lugemisoskust ja katekismust.
18.saj. ja 19.saj.esimesel
poolel õpetati lugemisoskus selgeks siiski põhiliselt koduõppe
teel.
Statsionaarne kooliõpetus algas Keilas 1867. aastal Väljaotsa vallakoolis. Koolmeistriks oli
Kustas Ampel.
Kool tegutses
Väljaotsa rehetalus aastatel 1867-1886.
1880.
aasta
üleriigilises
statistika aruandes kirjutab
Kustas Ampel, et koolis
on 17 poissi
ja 20 tüdrukut
vanuses 7–16
aastat. Kooliõpetus on ena- Keila Rahvaharidusseltsi koolipere (1907–1911)
malt maakeeli, HARJUMAA MUUSEUM: HMK_F7101
õpetatakse lugemisoskust,
kirjutamist,
usuõpetust,
katekismust,
rehkendamist,
laulmist, geograafiat, vene
keele lugemist
ja kirjutamist.
Kooli
aasta eelKeila köstrimaja, 1924
arveks on
HARJUMAA MUUSEUM: HMK_F6933
99 rubla,

Lääne-Harju valla
etlejate konkurss
NATALJA SAMBLIK
Paldiski lasteaed Sipsik direktor

L

ääne-Harju vallas toimus 14. märtsil esimest
korda
koolieelikutele
mõeldud virtuaalne luule lugemise konkurss „Kui mina hakkan luulemaie ...“.
Konkursist võisid osa võtta
kõik valla lasteaedade 2–7-aastased lapsed. Laps pidi esitama
eestikeelse lasteluuletuse ja
koos täiskasvanuga laadima
esinemisvideo ürituse Facebooki lehele „Kui mina hakkan luulemaie ...“. Facebookis enim meeldivaks märgitud
osalejale panid konkursi korraldajad välja spetsiaalse auhinna Lääne-Harju Luuleleid.

Emakeelepäeval, 14. märtsil tegi lasteaed Sipsik konkursi tulemused teatavaks.
Üritusest võttis osa 50 last
seitsmest
Lääne-Harjumaa
lasteaiast. Kõik nad said mälestuseks vallavanema allkirjaga diplomid.
Kõige rohkem meeldimisi
(219) kogus Roben Malmre
Padise lasteaiast. Võitjale anti
auhind, milleks oli raamatu kujutisega klaaskarikas.
Korraldajad märkisid ära
lasteaia Naerulind, kust tuli
kõige enam esinejaid – konkursile laekus sealt 22 videot.
Populaarseim eesti autor oli
Sirje Luke. Kõige nooremad
osalejad olid kolmeaastased. ●

suleti 1911. aastal, kuna kahjustas riigikeele (vene keele)
oskust.
1912. a sügisel loodi Keila
Kroonu Elementaarkool Keila Rahvahariduse Seltsi kooli
asemel. Kool oli venekeelne ja
venemeelne. Kool asus samas
Uexkülli kivimajas. Kool töötas
1912–1918 aastatel. Koolijuhataja oli Semjon Pekarski.
13.03.1918 asutati Keila
alevi 3-kl algkool Keila Kroonu Elementaarkooli asemel.
Töötati 1918–1919. a Uexkülli
kivimajas. Üüri tasuti J.Tähele.

Koolijuhataja oli Hans Laagus.
12.09.1919 asutati Keila
Kõrgem Rahvakool Keila alevi
3-kl algkooli asemel. Töötati
1919–1921. a Keila vallamajas
(Haapsalu mnt 25), G. Kulbi
poemajas (Jaama tn 6). Õpilasi
oli koolis 139. 06.10.1919 muudeti kool 6-klassiliseks. Koolijuhatajad olid: August Käomägi
(1919–1920), Konrad Preem
(1920–1943).
1921 aasta septembris asutati Keila 6-kl Algkool Keila
Kõrgema Rahvakooli asemel.
Sellise nimetusega töötas kool

1921–1940 ja 1941–1944. Koolil oma koolimaja ei olnud.
Asuti viiel erineval üüripinnal.
1920-ndatel aastatel asuti J.Tähe vabriku hoones (Haapsalu
mnt 8), G.Kulbi raamatukaupluses (Jaama tn 6), A.Tubergi
majas (Jaama tn 11 ja 13), Petersoni majas (Pargi tn 9) ja Keila
vallamajas (Haapsalu mnt 25).
Koolis kasvas õpilaste arv üle
200. Oma koolimaja vajadus oli
väga hädavajalik.
Uue oma koolimaja ehitamine sai reaalsuseks 24. veebruaril 1928 aastal. Siis, Eesti

Keila 6-kl algkool Jaama tänaval Tubergi majas 1920-ndad. HARJUMAA MUUSEUM: HMK_F4287

Keila algkooli maja - 1930.

Keila vallakool Kruusiaugul - 1918. Vasakult teine on
koolijuhataja Alla Neumann

Keila 6-kl algkooli 6. klass 1927/28 õppeaastal.
Keskel koolijuhataja Konrad Preem.

HARJUMAA MUUSEUM: HMK_F2796

HARJUMAA MUUSEUM: HMK_F3050

FOTO ERAKOGUST.
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Vabariigi 10. aastapäeval, otsustati valla- ja alevivalitsuse ühisel pidulikul koosolekul ehitada
Keilasse ajakohane koolimaja,
mis oleks ühtlasi ka Vabadussõjas langenute mälestuseks.
Hoone projekteeris arhitekt
Tõnis Mihkelson. Kaasarhitektiks oli August Tauk. Koolimaja
nurgakivi pandi 8. septembril
1929. a Koolimaja pühitseti
21. septembril 1930.a. Ehitus
läks maksma 99450 krooni.
Sellest oli ettevõtja ning ehitaja
Madis Kolgi tasu 95000 krooni. Kuludest pool tasus Keila
alev ja pool Keila vald. Keila
Algkooli hoones õpivad siiani
algkooli õpilased. Tänaseks on
algkooli majale tehtud 3 juurdeehitust ja lastel on väga kaasaegsed õpitingimused. ●

 Keila köstrikool köstrimajas (1691–1726).
 Keila kihelkonnakool
kiriku pastoraadi juures
(1724)
 Keila vallakool Väljaotsa
talus (1867–1886)
 Keila vallakool Kruusiaugul (1886–1918)
 J. Tähe vabrikuhoone
Haapsalu mnt 8. Siin asus
Keila Rahvaharidusseltsi
3. kl erakool (1907–1911).
Siin asus ka Kegelskoje Pravitelstvennoje
Utshilistse - riigikool
(1912–1914). Siin asus ka
Keila Kõrgem Rahvakool
(1918–1921).
 Keila vallamaja
Haapsalu mnt 25. Siin asus
Keila Kõrgema Rahvakooli
osa klasse.
 Anton Tubergi maja
Jaama tn 7. Siin asus
Keila Kõrgem Rahvakool
(1918–1921) ja Keila 6-kl
algkool (1921–1930)
 G. Kulbi kaupluse maja
Jaama tn 6. Siin asus Keila
Kõrgema Rahvakooli üks
klass.
 Petersoni maja Pargi
tn 9. Siin asus Keila 6-kl
algkooli üks klass.
 Keila Algkooli maja Pargi tn 2 (1930– tänaseni)
Keila 1.Keskkooli maja
Põhja tänaval (1975–2011).
Keila Kooli maja Ehitajate tee 1 (2011– tänaseni)

Asukoha kaart (1936)
FOTO: JELENA SLAVINA

Talve ärasaatmine
ja kevade vastu
võtmine
Kevad sel aastal oma tulekuga ei kiirusta.
Tali pakkus meile see-eest rõõmu ning tõi
meile detsembrikülmad ja veebruarituisud.
Kuid aeg liigub ikka edasi soojema aastaaja
poole.

TATJANA TODE

A

Vasalemma Rahvuste Seltsi liige

mmustest aegadest alates on kombeks tali
rõõmsalt ja lärmakalt
minema saata, paljude inimeste, muusika, laulude, tantsude ja
teatrietendustega.
Nii korraldas ka Vasalemma
Rahvuste Selts 13. märtsil talve

ärasaatmise peo. Üritusest võtsid osa rahvusvähemuste keskuse Радзiма koosseisu kuuluvad
organisatsioonid: õppe- ja arengukeskus EVA-Studiorum, Türgi kool, teater Vepsa Hing.
Enne etendust „Saatuse
iroonia ehk mitte hääd leili!“
tutvustas Vepsa Hinge juhataja
Sergei Tšistodelov oma teatrit.

Ансамбль народного творчества «Колор» из Таллинна.

Publik võttis näitlejad ja etenduse vastu suure aplausiga. Seda
enam, et teatri Vepsa Hing trupp
esines meie valla publikule esimest korda.
Samuti ei jätnud kedagi ükskõikseks Tondiraba huvikooli
koreograafiaansambel
Kolor
(juhendaja Nina Gets), kes üllatas vaatajaid uute ilusate tant-

sudega. Toimusid ka viktoriinid, loosimised ja palju muud
huvitavat. Nagu taolisel peol
kombeks, kostitati kõiki kuuma
tee, pannkookide, rõngassaia ja
kommidega!
Aitäh Jelena Slavinale ja
väsimatutele aktivistidele ning
võimaluse eest saada teada midagi uut Eesti kultuurielust! ●
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Paljurahvuseline Paldiski
on uhke oma linna üle
Paldiski on tänu soodsatele looduslikele
tingimustele ja heale geograafilisele
asukohale ajaloolise tähtsusega
sadamalinn. Linna haldusterritooriumi alla
kuuluvad endised rannarootsi alad Pakri
saartel ning Pakri poolsaar, kokku 60 km2 .

MARJE SUHAROV
ajaleht@laaneharju.ee

A

lates 2017. aasta sügisest on Paldiski vallasisene linn. Paldiskis elas
1. jaanuari seisuga 3563 inimest. Poole rohkem oli linnas
alalisi elanikke nõukogude vägede lahkumise eel 1990-ndate
alguses. Siin elavad inimesed
on eestimaalased, kes peegeldavad oma erinevate rahvustega Eesti lähiminevikku, mis on
paljuski seotud militaarse taustaga.
Kaks aastat tagasi valminud
linna keskväljakust on saanud
inimeste
lemmikpuhkekoht.
Kuna linlastel puudub suurem
kontserdisaal, siis keskväljak
on saanud ka ürituste toimumise kohaks. Nii mitmedki üritused on kogukonna endi poolt
ellu kutsutud. Linnas tegutsevad vabaühendused koondavad
paljurahvuselise kogukonna aktiivsemat kihti.

Väikesed ja suured
Peetrid

Just nii kutsuvad end hellitavalt Paldiski noored ja vanemad
kogukonnaliikmed, kes toimetavad suure õhinaga Peetri 31
majas (valge maja), et rajada
sinna kogukonnamaja. Üheskoos moodustatakse Paldiski
elu edendav kogukonnagrupp,
kuhu kuulub ligi 60 inimest.
Omavahel suheldakse sotsiaalmeedia Paldiski tegusate grupis,
kus koordineeritakse kokkusaamisi ja ettevõtmisi. Tegusatega
on liitunud inimesed lasteaiast,
koolist, segakoorist, naiskodukaitsest ja mujaltki. “Meil on
aktiivseid liikmeid ja toetajaid,
kes elavad ja töötavad väljaspool linna, aga osalevad meie
tegemistes,“ räägib kogukonna
üks eestvedajatest Käti TeärRiisaar.
Tulevane kogukonnamaja
omab auväärset silti 19. sajandist ja on kuulunud linna suurmehele Karl Friedrich Kalkile,
kes annetas kunagi maad Nikolai kiriku ehitamiseks. Nõukogude ajal asus majas sõjaväe
pank ning taasiseseisvumise
järel läks maja Põhjasadama
omandisse. Eelmisel aastal
rentis vald hoone 10 aastaks
kogukonnategevusteks. Majja
on äsja sisse kolinud Naiskodukaitse, kunstikool Bjarte, Lääne-Harju Noored, MTÜ Meie
Paldiski ning eesti pensionärid.

bel koos köögitehnikaga. Nüüd
käib töö selle puhtaks lihvimisel, kruntimisel ja ülevärvimisel. Köögi valmimise järgselt
on plaani võetud välja selgitada, mis on Paldiski maitse ning
mitmerahvuselise linna kuulsamad retseptid toiduraamatusse
kirja panna.

Rõõm koos tegemisest

Pensionäre
kogukonnamajas
esindav Evi Treksler on toimetamas savitoas: „Koos teeme
töötubasid, kasutades ära oskusi, mis kellelgi on – kes valdab savi- kes klaasikunsti. On
rõõm, et meie juurde tullakse
ka kaugemalt, sest tuntakse sidet Paldiskiga.“
Käti Teär-Riisaar lisab, et
liikmete tugevad küljed saavad
rakendatud igasuvisel kogukonnapäeval. Linna noorte poolt
viiakse läbi patsi- ja näomaalingute töötoad. Kogukonnakohvik ning lasteala lasub samuti
liikmetest asjatundjate õlul.
„Tegime lausa nimekirja,
mida kõike ette võtame,“ räägib
Käti Paldiski tegusate ägedatest
plaanidest võtta tulevikuplaani
endisele kilupealinnale omane
kilufestival. Kindlasti soovivad
tegusad alustada dokumentaalfilmide õhtutega, bridžiõppega,
toidukoolituste ja teeõhtutega
ning seltskonnatantsude õppimisega.
Alates aprillist toimub
Paldiski kogukonna eestvedamisel III mälumänguturniir.
Mälumängijad kohtuvad igal
kolmandal kolmapäeval Paldiski Ühisgümnaasiumi saalis
ja suvel Amadus Adamsoni
Ateljeemuuseumi hoovis. Juuli
kahel esimesel päeval korraldatakse Paldiski III kogukonnapäeva, mis sel korral on kes-

Paldiski tegusad annavad kogukonnaköögile lihvi.
FOTO: KÄTI-TEÄR RIISAAR

kendunud vaimse ja füüsilise
tervise edendamisele. Kätile ja
Evile teeb rõõmu, et kogukonnaliikmed on alati kohal, kui
neid on vaja: “Tore, kui saab
enda inimestele toetuda. Ootame kõiki uudistama ja üritustel
osalema!”

Paldiski Naisteklubi ja
Pensionäride Liit

Oma ühistegevused on ka väärikas eas muukeelsetel linlastel.
Täna on organisatsiooni põhituumikus Tatjana Spis, Ljubov
Fisjuk, Alla Garmaš ning Alla
Gribunina.
„Pärast Eesti taasiseseisvumist oli elu keeruline ja majanduslikult raske. Valitses teadmatus nii eestlaste kui venelaste
hulgas, mis tuleb ja kuidas edasi elada,“ räägib Alla Nikolajevna. Linna aktiivsed inimesed kogunesid esialgu Paldiski
Linnavalitsuse maja Sadama
9 keldrikorrusel, kus asusid
Punase Risti esimesed väikesed ruumid. Alla Nikolajevna
on üks Paldiski Punane Risti
asutajatest. 1990-ndatel alustas ta koostööd vabatahtlikega
Saksamaal, kus tutvus sealse
naisorganisatsiooni tegevustega: „Tänu headele sõprussuhetele saime ka meie idee asutada
Paldiski Naisteklubi.“
Aja jooksul tekkis naisteklubil ettevõtmisi sedavõrd
palju, et 1998. aastal asutati li-

saks Paldiski Pensionäride Liit,
kuhu kuulub sellest kevadest
151 inimest. Tegevusi ühingute vahel jagatakse. Viimastel
aastatel on naisteklubi rohkem
tegelenud koolituste korraldamisega nagu arvutikasutus,
tervisliku toidu koolitus, eesti keele õpe jne, Pensionäride
Liidu liikmed organiseerivad
kultuurilisi ja vabaaja tegevusi.
Pensionäride Liidu esimeehe Tatjana sõnul kuuluvad ühingusse enamasti Paldiskis elavad
eakad, kellest üle 90% on üksikud naised, vene, ukraina, valgevene, eesti, mordva ja teistest
rahvustest. Endise geograafiaõpetaja Alla Aleksandrovna
ettepanekul külastatakse bussiekskursioonidel kord aastas
kauneid ning põnevaid paiku
Eestis ning lähemal piiri taga.
Kevadel, sügisel ja aastavahetusel korraldatakse kõikidele
liikmetele peoõhtud. Juba kaheksandat aastat astutakse peol
üles näitemänguga. Ljubov, kes
etendusi lavastab, selgitab, et
näidendid kirjutab tema tütar:
„Ta tunneb meid kõiki ja tegelaskujud sünnivad vastavalt
meie karakteritele.“
Pärast kaheaastast pausi toimus 27. märtsil taas kevadpidu.
Tatjana ütleb, et peod on alati
lõbusad: „Mis siis, et kohale
tullakse kepiga; tantsitakse alati!“ Ta tänab kõiki liikmeid ja
abilisi ilma kelleta oleks üritusi

Andrei Kirillov raamatut tutvustaval näitusel Paldiski Koduloomuuseumis
FOTO: MARJE SUHAROV

ja tegevusi läbi viia keerukas.

MTÜ Pakri Käsitöö
ja Koduloo Koda
ehk Paldiski
Koduloomuuseum

tegutseb Paldiskis tavernis Peetri Toll üle kaheksa aasta. Koht
on kui kohalik kultuurikeskus,
mis kogub Paldiski ajalooga
seotud materjale ja eksponaate.
Korraldatud on näitused „Paldiski vanadel fotodel”, „Ajaloolised külmrelvad kogu maailmast”, “Paldiski ajalugu. Uued
leiud”. „Meie tegemisi ühendab
kogukonnaga ajalugu ja kirjandus. Tegutseme kõikide rahvustega koos,“ räägib muuseumi
tegevjuht Jelena Maljutina ning
lisab, et tavern on muutunud
vaatamisväärsuseks, sest peale muuseumi on seal ka infopunkt, kuhu kogutakse Paldiskit
tutvustavaid trükiseid. Talvisel
hooajal toimuvad neli-viis korda taverni teisel korruse saalis
teatrietendused, mis on kohalike seas väga populaarsed. Tänu
väikesele, 40 inimest mahutavale saalile, on etendustel kammerlik atmosfäär. „Tunned isegi
näitlejate hingamist,“ ütleb Elena ja lisab, et tehakse koostööd
Vene Noorsooteatriga. Tihedalt
suheldakse Paldiski tegusatega ning osaletakse suvisel kogukonnapäeval ja linnapäeval.
Koostööd tehakse ka Adamsoni
muuseumiga. ●

Köök on kogukonna süda

Paldiski kogukonnagrupi tegusad said maja võtmed kätte
möödunud aasta maikuus. Võimalus oli kohe sisse kolida, aga
kuna majja soovitakse rajada
kogukonnaköök, oli vaja kaasajastada vee-, ventilatsiooni- ja
kanalisatsioonisüsteem. Esimesel kogukonnapäeval kogutud
raha eest soetati kasutatud möö-

Paldiski Pensionäride liidu aktiivgrupis on 15–30 inimest, kes igal kolmapäeval kogunevad Pakri Plaza 3. korrusel. Arutatakse jooksvaid küsimusi ning õnnitletakse juubilare.
FOTO: MARJE SUHAROV

Raamat Paldiskist
Märtsi lõpus tutvustati
Paldiski Koduloomuuseumis ajaloolist trükist
„Endisaegne Paldiski ja
tema inimesed“, mis on
juba kolmas muuseumi
poolt välja antud raamat.
Raamatu autoriks on ajakirjanik ja ajaloolane Josef
Kats, kes jutustab Paldiski ajaloost läbi linnaga
seotud inimeste saatuste
ja avaldab seni teadmata
põnevaid fakte. Raamatu
toimetaja Jelena Maljutina
ütleb, et väljaandes on
läbi erinevate sajandite
linnaga seotud 15 inimese elulood ja jutustused.
Näiteks leiavad raamatus
tutvustamist Andrei Bolotov – memuarist, kelle
mälestused elavdavad
meie linna 18. sajandil,
Püha Georgi kiriku arhitekt
Caspar Moor, Karl Kalk,
kelle jõupingutusel ehitati
Paldiskisse raudtee, Paldiski merekooli asutanud
Aleksandr Feldhuhn,
ajaloo-uurija Lembit
Odres, pikaajaline Paldiski
linnapea Nikolai Demin jt.
Paldiski Koduloomuuseumi kuraator ja kunstnik
Andrei Kirillov on joonistanud raamatule fotode alusel inimestest 15 portreed.
Samuti otsis ta illustreerivad materjalid, millest nii
mõnigi on väga unikaalne.
Näiteks gravüür, mida on
kasutatud raamatu ümbrisel, on leitud antiigipoest
Saksamaalt ning arhiivist
Prantsusmaal leiti Eestis
veel seni tundmata ajaloolised kaardid.
Raamatu väljaandmist
toetas MTÜ Heategevusfond Uus Laine ning Lääne-Harju vald. Raamat on
vene keeles, kuid lähiajal
on oodata ka eestikeelset
trükki.

6

aprill 2022 i nr 4 (48)

www.laaneharju.ee i

laaneharjuvald

ROHELINE VALD
FOTO: KERLI LAMBING

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab
asbestijäätmete
kogumisringid
Asbestijäätmete
kogumisringid toimuvad:
– 11. juunil Keila ja
Paldiski piirkonnas
– 12. juunil Padise ja
Vasalemma piirkonnas

Lääne-Harju kogukonnad koonduvad nutikaks toidujagamiseks
5. aprillil paigaldati Vasalemma Pärna tänavale, Coopi kapi kõrvale päikesepaneelidega
varustatud toidujagamise kapp.
ROHEVALD.EE

T

egu on hübriidkapiga,
mis võimaldab jahekapil
saada jahutuseks vajalik

energia ka päikesepaneelidest.
Toidujagamise kappide idee
algataja ning teostaja on kogukondlik algatus Roheline Vald,
mis töötab välja ning viib ellu

keskkonnasäästlikke algatusi
Lääne-Harju vallas.
Taastuvenergial toimivad
hübriidkapid on juba paigaldatud Laulasmaale ning Paldis-

kisse. Kapi prototüüp on toidujagamise keskusena kasutusel
Leholas. ●

Lemmikloomade vaktsineerimise
ja kiibistamise kampaania
Lääne-Harju valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja järgi on loomaomanik
kohustatud looma kiibistama ning
marutaudi vastu vaktsineerima.
KERLI LAMBING
Keskkonna- ja ehitusosakonna
juhataja

K

iip võimaldab lemmiklooma kiiremini identifitseerida ja omanikuga
kontakti saada. Loom ei pea
veetma hoiupaigas stressirohket
ja kulukat aega. Identifitseerimata loom on suur kuluallikas
ka vallale.
Käesoleva aasta 18. märtsil
jõustus määrus, millega taaskehtestati kohustuslik marutaudivastane vaktsineerimine koertele ja kassidele. Marutaud on
püsisoojaste loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis
pole ravitav ja lõpeb 2–10 päeva
jooksul haigestunu surmaga.
Lääne-Harju vallavalitsus
korraldab koostöös Keila Loomakliiniku loomaarsti Jaak
Jõksiga lemmikloomade marutaudivastase vaktsineerimi-

se ja kiibistamise kampaania
erinevates valla piirkondades.
Kodu lähedal vaktsineerimine ja kiibistamine võimaldab
tulla kohale ka loomaga, kes
näiteks pikemat Oodatud on
kõik terved loomad. Kindlasti
tuleb arvestada, et kiipimine ja
vaktsineerimine toimub välitingimustes ja loom peab olema
teistega sõbralikult järjekorras.
Kaasa tuleks võtta olemasolev
vaktsineerimispass, vajadusel
saab vormistada selle kohapeal.
Loomaomanikul võiks kaasas

olla ID-kaart. Kassid on soovitatav paigutada transpordipuuri,
koertel võiks olla suukorv.
Lääne-Harju valla
elanikele on marutaudi
vastu vaktsineerimine ja
kiibistamine tasuta.
Kompleksvaktsiini
soovi
korral tasub selle eest loomaomanik ise, kassi eest 18 ja koera eest 22 eurot. Teiste haiguste
vastu vaktsineerimise olulisust
rõhutab fakt, et 2019. aasta lõpust senini on Eesti eri piirkondades diagnoositud nii koertel
kui rebastel taas mitmeid koerte
katku juhtumeid. Kohapeal on
võimalik oma lemmikule osta
ka kirbu- ja puugirohtu ning ussirohtu.

Võimalusel registreeri kiibistamise soov valla kodulehel elektroonilise vormi abil.
Juhul kui seda ei ole võimalik
ise täita, siis võta ühendust Lääne-Harju valla keskkonna- ja
ehitusosakonna juhataja Kerli
Lambing, telefon 677 6936;
e-posti aadress kerli.lambing@
laaneharju.ee
Täpsem info kampaania
kohta
• Keila Loomakliinik, telefon
670 5243
• Üldised küsimused kampaania korralduse kohta Lääne-Harju valla keskkonnaja ehitusosakonna juhataja
Kerli Lambing, telefon 677
6936; e-posti aadress kerli.
lambing@laaneharju.ee
Hooli oma lemmikust! ●

Vaktsineerimise ja kiibistamise aeg ja koht
•
R 20.05 kell 16.00-19.00 Paldiskis vallavalitsuse hoone juures (Rae tn 38)
•
L 21.05 kell 11.00-11.45 Laulasmaa kooli parklas (Kloogaranna tee 20)
•
L 21.05 kell 12.00-13.30 Klooga alevik (MINI-TOP poe juures)
•
L 21.05 kell 14.00-15.00 Karjaküla alevikus külaplatsil (E.Vilde tn 1)
•
P 22.05 kell 11.00-12.30 Vasalemma alevikus Kuuseplatsil (Jaama tn 11)
•
P 22.05 kell 12.45-14.00 Ämari alevikus Gamma poe juures (Ämari tee 1)
Täpi alevikus Kooli tn 1 juures
•
P 22.05 kell 14.15-15.30 Rummu
•
P 22.05 kell 15.45-16.45 Padise keskuses Padise teenuspunkti juures (Rahvamaja)
•
P 22.05 kell 17.00-18.00 Harju-Risti keskuses Meie poe parklas

Kogumisringide raames võetakse vastu ainult asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, sealhulgas eterniiti.
Asbesti sisaldavate jäätmete äraandmiseks tuleb eelnevalt registreeruda. Ühelt
leibkonnalt võetakse korraga
vastu kuni 2 m³ jäätmeid.
Registreerumiseks
tuleb
saata eterniidi üleandja nimi,
elukoht ja telefoninumber koos
üleantava koguse ja sobiva
peatuspunkti nimega hiljemalt
6. juuniks aadressile marika.
ilves@laaneharju.ee või helistada telefonil 5353 4720.

Kuna autode kandevõime on
piiratud, saavad asbestijäätmeid üle anda vaid isikud, kes
on eelnevalt registreerunud
ning kellele on saadetud kinnituskiri.
NB! Asbestiringide
täpne marsruut
ja ajakava selgub
registreerumise
lõppedes ning
saadetakse registreerunutele meilile.
Kogumisringid on mõeldud
ainult eraisikutele ja üle saab
anda vaid asbestijäätmeid.
Erafirmad on kohustatud
asbestijäätmed üle andma vastavat luba omavatele jäätmekäitlejatele. ●

Kuupäev

Piirkond

11. juuni

Keila
piirkond

Karjaküla – Keila-Joa – Laulasmaa –
Lohusalu* – Kloogaranna – Klooga –
Lehola – Ohtu

11. juuni

Paldiski
piirkond

Peetri tn 4, Paldiski linn

12. juuni

Padise
piirkond

Änglema – Harju-Risti – Pae –
Audevälja – Padise – Madise

12. juuni

Peatused

Vasalemma Vasalemma kauplus – Vasalemma kool –
piirkond
Rummu – Ämari

*Lohusalus peatub auto, kui peatuspunktis soovib asbestijäätmeid
üle anda vähemalt kolm isikut

Ole valmis!
MARJU PIIRIMÄGI

S

Kriisikomisjoni staabi sekretär

uuremate õnnetuste korral võib tekkida olukord,
kus mingi piirkond või
ala muutub ajutiselt või pikemaks ajaks elamiskõlbmatuks.
Näiteks üleujutuse, laiaulatusliku mürgise kemikaali
levimise, kiirgushädaolukorra
või muude sündmuste korral võib tekkida olukord, kus
inimeste ohutuse tagamine on
võimalik vaid nende viimisega
teise ohutusse asukohta.
Evakuatsioon on meede, mida rakendatakse vaid
äärmusliku vajaduse korra.
https://www.olevalmis.ee/et/
juhis/ohuteavitus

Evakuatsioonikohad
Lääne-Harju vallas

Vastavalt Lääne-Harju valla kriisiplaanile on üle valla
üheksa evakuatsioonikohta,
mis asuvad peamiselt koolides ja spordihoonetes. Kohaliku elaniku jaoks on oluline
selgitada välja lähim koht,

kuhu ohu korral saab varjuda
Võimalusel printige evakuatsioonikohtade info välja
ja pange koju nähtavale
kohale. Kõikide täiendavate
küsimuste
korral
saab
pöörduda
Lääne-Harju
valla kriisikomisjoni staabi
poole
e-posti
aadressil
kriis@laaneharju.ee
või
vallavalitsuse infotelefonil
677 6910. Viimane töötab ka
hädaolukorras ja kriisi ajal.
Olukorras, kui vallavalitsusel ei ole võimalik infot
jagada sotsiaalmeedias või
telefoni teel, tehakse seda paberkandjal, kinnitades kohalikele elanikele mõeldud teated
evakuatsioonikohtade sissepääsude juurde. ●

Jrk

Objekt ja aadress

1.

Paldiski Ühisgümnaasium, Rae tn 56 Paldiski

2

Paldiski Spordikeskus, Pakri tn 7, Paldiski

3

Rummu Spordikeskus, Aia tn 5, Rummu

4

Vasalemma kooli võimla, Lemmaru küla

5

Risti Põhikool, Harju- Risti

6

Laulasmaa koolimaja ja spordihoone, Kloogaranna tee 20,
Laulasmaa

7

Padise kooli võimla, Padise keskus

8

Klooga koolimaja, Aedlinna tee 5, Klooga

9

Lääne-Harju valla Tugikeskus, Lennu tn 18, Ämari

laaneharjuvald i www.laaneharju.ee
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LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUSE TEATED
Lääne-Harju
Vallavalitsuse
06.04.2022 korraldusega nr 334
võeti vastu Lääne-Harju vallas
Laulasmaa külas Laululinnu ja
Metsalinnu kinnistute detailplaneering.
Planeeritav ala piirneb põhjas
11395 Laulasmaa-Lohusalu tee
(katastritunnus 29501:007:0257)
transpordimaa kinnistuga, idas
Laulasmaa-Lohusalu
kergliiklustee L4 (29501:001:0675)
transpordimaa ja Rahuranna
tee 2 (29501:001:0652) üldkasutatava maa katastriüksustega, lõunas Rahuranna tee 6
(29501:007:1859) ja Rahuranna
tee 8 (29501:007:1858) elamumaaga, läänes Lohusalu tee 73
(29501:007:4090) elamumaa ja
L. Sumera tee 1 (29501:001:0655)
üldkasutava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L5
(29501:001:0676) transpordimaa
katastriüksustega. Planeeritava
ala ligikaudne pindala on 0,69
ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kahele elamumaa krundile. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne
ehitusõigus 300 m2 ühe elamu
ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete lubatud kõrgused
on elamul 9 m ja abihoonel 5 m.
Parkimine on lahendatud omal
krundil. Kruntide veevarustus on
lahendatud ühise puurkaevuga,
kanalisatsioon on lahendatud

Jüripäev
Padisel
23.04.2022
Programm Padise kloostris
ja külastuskeskuses
• Kell 12.00 – 13.00
arheoloog Villu Kadakas tutvustab kloostris
kõige vanemat kihistust
ja räägib, mida me saame
arheoloogiliste leidude
toel jüriöö sündmuste
kohta teada.
• Kell 13.00 – 13.30 ajaloolased Kristjan Kaljusaar ja
German Lebedev tutvustavad kloostris näitust
„Universitas vasallorum“
Harju-Viru rüütelkonna
ajaloost.
• Kell 13.30 – 14.00 Kohvipaus kloostri külastuskeskuses.
• Kell 14.00 – 15.00
Kloostri külastuskeskuses
räägib ajaloolane Linda
Kaljundi Jüriöö järelelust
Eesti kirjanduses ja
kunstis.
• Kell 15 ekskursioon
arheoloog Ain Mäesaluga
Padise linnamäele.

lokaalselt kogumismahutitega.
Tulekustutuse veevarustuseks
rajatakse mahutiga veevõtukoht.
Juurdepääs Laululinnu krundile 1 on lahendatud vastavalt
Transpordiameti ja Lääne-Harju
Vallavalitsuse vahel sõlmitud
riigitee nr 11395 Laulasmaa Lohusalu km 1,516 ja 1,586 ristumiskohtade ehitamise lepingule
nr 7.1-1/21/4045-6. Metsalinnu,
krundile 2 on juurdepääs ette
nähtud Rahuranna teelt vastavalt 01.03.2021 Harju Maakohtu
kohtumäärusele haldusasjas nr
2-20-1151. Kergliiklustee rajamiseks moodustatakse transpordimaa krunt 4, mis antakse
Lääne-Harju vallale üle maade
vahetusega ajutiste kruntide 1b
ja 2b vastu ning nende liitmisega
vastavalt Laululinnu ja Metsalinnu katastriüksustega vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu
26.01.2021 istungi protokollile nr 1.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud
Transpordiamet
18.01.2022 kirjaga 7.1-2/21/953-4,
Päästeamet 27.01.2022 kirjaga nr
7.2-3.1/9834-2 ja Elektrilevi OÜ
15.02.2022 kirjaga nr 0090238134.
Laululinnu ja Metsalinnu
kinnistute
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
04.05.–18.05.2022 Lääne-Harju
Vallavalitsuses, aadressil Rae
38, Paldiski linn ja Laulasmaa
raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla
ning Lääne-Harju valla veebile-

hel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
Lääne-Harju
Vallavalitsuse
06.04.2022 korraldusega nr 335
võeti vastu Lääne-Harju vallas
Alliklepa külas Perbi-Luha ja
Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneering.
Planeeritavad
kinnistud
paiknevad osaliselt Padise valla
üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille
juhtotstarve on elamumaa. Planeeritavad kinnistud piirnevad
põhjas Läänemere rannaga ja
Perbi-Rannavalli (43101:001:0222)
maatulundus¬maaga,
idas
Perbi (56201:001:0998) maatulundusmaaga, kagus Perbiranna (56201:001:0999) elamumaaga, lõunas Perbi-Metsa
(43101:001:0230) ja Perbi-Kadaka (43101:001:0229) maatulundusmaadega, läänes Männituka (56201:001:0663) ja Kase
(56201:001:0658) elamumaa kinnistutega.
Kinnistud on osaliselt kaetud
metsaga. Perbi-Luha kinnistu
põhjapoolsel osal 1,9 ha ulatuses on püsielupaik KLO3001208.
Kruntideks jagamisel on arvestatud püsielupaigaga KLO3001208
ja seetõttu asub jagatav ala väljaspool püsielupaika. Kinnistute
omaniku soov on moodustada
neli elamumaa krunti ja üks
maatulundusmaa krunt.
Padise valla üldplanee-

ringus on Kolviku tee märgitud avaliku kasutusega teena.
Juurdepääs moodustatavatele
kruntidele lahendatakse avaliku
kasutusega Alliklepa teelt (tee
nr 5620143) alates Alliklepa tee
L6 (43101:001;0843) transpordimaa kinnistust mööda olemasolevat avalikuks kasutamiseks
määratavat Kolviku teed (tee nr
5620002). Kolviku tee avalikuks
kasutamiseks
määramiseks
seatakse erakinnistutele Lääne-Harju valla kasuks isiklik kasutusõigus või sundvaldus. Detailplaneering on üldplaneeringu
kohane.
Detailplaneeringuga moodustatakse 4 elamumaa krunti.
Igale krundile on planeeritud
ehitusõigus kuni neljale hoonele
summaarse ehitisealuse pindalaga vastavalt krundile 310 m2
või 350 m2. Hoonete lubatud
kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus
on lahendatud puurkaevudega
ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Tulekustutuse
veevarustuseks on ette nähtud
mahutiga veevõtukoht 260 m
kaugusel Kolviku tee ning Pärna
tee ristmikul vastavalt kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneeringule.
Detailplaneeringu
on
kooskõlastanud
Päästeamet
16.03.2022 kirjas nr 7.2-3.1/14102 toodud tingimusel, Keskkon-

naamet 24.03.2022 kirjaga nr 6
2/22/2979 4 ja Elektrilevi OÜ
20.12.2021 kirjaga nr 2230229458.
Alliklepa küla Perbi-Luha
ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneeringu avalik
väljapanek 04.05.–18.05.2022
Lääne-Harju
Vallavalitsuses,
aadressil Rae 38, Paldiski linn ja
Harju-Risti raamatukogus, aadressil Risti Kool, Harju-Risti küla
Lääne-Harju valla veebilehel
https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 31.08.2021 otsusega nr 74 detailplaneeringu
ja jätnud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
Paldiski linnas Posti katastriüksuse osas.
Planeeritav
katastriüksus
paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse
juhtfunktsiooniga maa-alal.
Planeeritav
ala
piirneb
põhjast Paldiski tuulepargiga Tuulepargi katastriüksusel
(58001:001:0251), läänest mahuka päikeseelektrijaamaga Sadama tn 55 (43101:001:1533) ja
Klibuloo maaüksustel, lõunast
Sadama tänavaga, millest teisel
pool asub Paldiski peaalajaam
ning elurajoon Põdra ja Sambla
tänavate ääres, idast Soometsa
(58001:001:0352) katastriüksuse-

Paldiski Vene Põhikool
Paldiski Vene
ootab oma kooliperre

Põhikool ootab oma
kooliperre
 psühholoogi
(0,5 kohta)

 muusikaõpetajat (0,9 kohta)
•  psühholoogi (0,5 kohta)
 kunstiõpetajat
(0,5 kohta)
•  muusikaõpetajat (0,9 kohta)
 klassiõpetajat (1,0 kohta)
•  kunstiõpetajat (0,5 kohta)
(keelekümblus
klass, eesti keele tase - C1)
•

 klassiõpetajat (1,0 kohta)

(keelekümblus klass, eesti keele tase - C1)

Nõuded kandidaadile:
Nõuded kandidaadile:
•



erialane magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võivad olla
erialane magistrikraad
omandamisel);või sellele vastav
kvalifikatsioon
õpetajakutse
(võivad
olla
• eesti ja
keele
oskus vähemalt
B2 Tööleasumise
aeg
on
29.
august
2022.
omandamisel);

avalduse,
CV B2
ja haridust tõendavate
 eesti keele Palume
oskus
vähemalt
dokumentide koopiad saata aadressile

info@pvp.edu.ee Lisainfo telefonil 674 1325.

Tööleasumise aeg on 29. august 2022.

Palume avalduse, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata aadressile
info@pvp.edu.ee Lisainfo telefonil 6741325.

Üritus on tasuta, aga eelregistreerimisega.
Rohkem infot: padise.ee,
@Padiseklooster
Perepäevi Padisel toetab
Lääne-Harju Koostöökogu projektist “Puhume
purjesse – Lääne-Harju
Koostöökogu kogukondade ühtsuse ja koostöö
toetamine läbi uudsete
tegevuste ning sündmuste”, mille tegevusi kaasrahastatakse
Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi
LEADER meetmest.

ga, millest järgmine on Paldiski
radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaika teenindav Leetse
tee 21 (58001:004:0032). Planeeringuala pindala on 18 ha.
Planeeringu eesmärk on
muuta maatulundusmaa tootmismaaks päikeseenergia tootmiseks. Eeltoodust tulenevalt
on antud asukoht taastuvenergia
tootmiseks sobilik. Kuna planeeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarbe muutmine on
ulatuslik, siis vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktile
1 on tegemist üldplaneeringut
muutva
detailplaneeringuga.
Üldplaneeringu muutmine on
põhjendatud, kuna luuakse eeldused kaaluka avaliku huvi täitmiseks, sealhulgas eelduslikult
muid huvisid riivamata.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata,
kuna planeeringuga kavandatavatel tegevustel puudub oluline
keskkonnamõju. Kui detailplaneeringu menetlemise käigus
selgub, et keskkonnamõju strateegiline hindamine on vajalik
algatada, siis see algatatakse.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel https://laaneharju.ee/
et/algatatud-detailplaneeringud. ●

Ootame alates 2022/2023. õppeaastast
oma meeskonda

•
•
•
•
•

klassiõpetajat
inglise keele õpetajat
eesti keele õpetajat
huvijuhti
logopeedi
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
palume saata hiljemalt 31.05.2022 aadressil
kool@paldgym.edu.ee.
Lisainfo tel: 58 188 082.
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ERAKUULUTUSED
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd. Kortermajade
renoveerimine MTR
EEH011474. Pakume erinevaid
lahendusi hoonete ja majade
ehitusel. mehitus@gmail.comtel 53529476
Valmistan puidust uksi ja aknaid. Kontakt: Toomas tel
53087220
Fekaalivedu kogumiskaevude
tühjendus! Helista ja küsi pakkumist tel 53 468 430
Biopuhastite müük, paigaldus
ja projekteerimine. Teostame
töid hajaasustuse programmi
2022 raames. www.septicum.
ee, rene@septicum.ee
+37253886333
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
Tööd saab valgustite koostaja
Keilas! Väljaõpe kohapeal. Töö
on kahes vahetuses. Lisainfo:
Ilja@hragency.ee või 56663851
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kiire vormistamine ja tehing kohapeal.
Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või tel 5618867
Müügil erinevate kodulindude
täissöödad. Lisaks kõik linnupidamiseks vajalik inventar. Asume Keilas, Haapsalu mnt 21.
Info: 627 7777
Suurte kogemustega pearaamatupidaja osutab raamatupidamisteenust AS-le, OÜ-le,
MTÜ-le, SA-le. Kontakt e-postiaadress: info@konsultatsioon.
ee või telefonil 50 17448

laaneharjuvald

Õnnitleme!

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

Meie valda sündisid
ELIISE MÕTUS
LYSANDRA PIIBEMANN
NOEL ARDEN LONDON
IRIS SÄSIL LOTAMÕIS
TREVOR VALTIN
JAKOB MATTO
LISANNA MATTO
RAIMOND KOIT

ARHITEKT. ERAMAJA projekt
Hind kooskõlastustega ehitusloani 1000 –1600 eurot. Tel
58319789,
aare.keel@gmail.com
Roheline Haljastus OÜ teostab
kevadist katuste hooldustööd pesemine, rennide puhastamine jne, piirdeaedade paigaldust ja remonti. Piirdeaedade
erinevate tarvikute müük. Tel
55 888 56

HARJU-MADISE KOGUDUSE TEATED
24. aprill – Ülestõusmisaja 2. pühapäev, jumalateenistus kl 11
1. mai – Ülestõusmisaja 3. pühapäev, jumalateenistus kl 11
8. mai – Ülestõusmisaja 4. pühapäev, Emadepäev, jumalateenistus kl 11
15. mai – Ülestõusmisaja 5. pühapäev, jumalateenistus kl 11
22. mai – Ülestõusmisaja 6. pühapäev, jumalateenistus kl 11

Ootame oma meeskonnaga liituma TOOTMISTÖÖLIST. Töö
sisuks on erinevate sisustuselementide valmistamine väikebusside ümberehitustöödes.
Pakume tööks vajalikku väljaõpet kohapeal. Töö asukoht
Harku vald, Kumna küla, Bennett Grupp OÜ. Täpsem info tel
+372 502 87 25

Vajadusel saab võtta ühendust telefoni või e-posti teel:
koguduseõpetaja REET ERU,
tel: 56 904 754, reet.eru@eelk.ee

RISTI KOGUDUSE TEATED
Pühapäeval, 24. aprillil kl 13– jumalateenistus;
Pühapäeval, 8. mail kl 13– jumalateenistus, emadepäev;
Pühapäeval, 22. mail kl 13 – jumalateenistus.

Liiv, killustik, freesasfalt koos
veoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel 5079362

Jumalateenistustest on väikelastel ja nende vanematel võimalik
osa saada ka kiriku käärkambris olevas LASTETOAS.

Pakume tööd bilansivõimelisele raamatupidajale. Kaasaegsed töötingimused. Sõbralik,
avatud ja toetav kollektiiv. Töökoht asukoht Keilas. CV saata:
clothingcompany888@gmail.
com

JUMALATEENISTUSTE OTSEÜLEKANDED on jälgitavad
Facebookis FB/ristkirik ja koguduse kodulehel.
PIIBLIRINGI kuu 1. teisipäeval, 3. mail kl 18
Risti kogudusemajas.
KEVADTALGUD kirikaias, kogudusemajas ja vana koolimaja õuel
laupäeval, 30. aprillil ja laupäeval, 6. mail algusega kl 11.
Võtke julgesti ühendust, kui soovite sel aastal ristida oma lapsi,
kihluda või laulatada oma abielu, aga ka siis, kui hing on haige
või otsite tuge, lootust ja rahu.

Aitame ehitusloa projektiga.
Tel. 5439 0520
majapaberid@gmail.com

Õp ANNIKA LAATS, tel 55649 256, risti@eelk.ee

Ostan kokku igas seiskukorras
autosid. Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga.
Tel 53451955,
autosober@gmail.com
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