
LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT

Talgupäeval sündis  
Amanduse Aiand
8 Sarnaseid ettevõtmisi – väike aia 
erinevad vormid linnaruumis – on 
viimastel aastatel ellu kutsutud 
mitmel pool. lk 3
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Lohusalu poolsaare  
metsad väärivad kaitset
8 Millised on põhjused, et rannikualade männikuid 
asuti lageraiete eest kaitsma juba sajandeid tagasi, 
teavad maastikuökoloog Anneli Palo ning vääriselu-
paikade ekspert Renno Nellis. lk 6

Toimetajad: Marje Suharov, egle Kaur   |  Kujundus: IlmaPress   |  Trükitud trükikojas Printall 1

“Kõnnime laste ja 
tervise heaks” on 
ellu kutsutud kahel 
eesmärgil: soov on 
nii head teha kui 
ka inimesi rohkem 
loodusesse ning 
aktiivselt liikuma 
meelitada.

“Tänapäeval on maatöödega tihti nii, et 
vanad ei jõua ja noored ei viitsi, sest nad 
on vanade kõrvalt seda maatöö raskust 
näinud,” tõdeb Prantsi talu peremees 
Peeter Vahermägi.

ajaleht@laaneharju.ee

8 Lääne-Harju valla oma 
matka sari ”Kõnnime laste ja ter-
vise heaks“ on ellu kutsutud ka-
hel eesmärgil: soov on nii head 
teha kui ka inimesi rohkem loo-
dusesse ning aktiivselt liikuma 
meelitada. Lisaboonusena saab 
tundma õppida ka oma valda. Ja 
vau-elamusi loovaid kohti koh-
tab meie vallas matkates tõesti 
palju. Veebruarist novembrini 
kestev matkasari on heategevus-
lik, kus osalejad saavad anneta-
da enneaegselt sündinud laste 
toetuseks. 

Oma lugu ajendas tegutsema
Mõtte algataja ja sarja eestvedaja 
on valla tervise- ja sporditööspet-
sialist Jürgen Lepp. „Mõte tekkis 
siis, kui viibisin pikalt Tallinna 
Lastehaiglas koos oma enneaeg-
sete kaksikutega,” räägib Jürgen 
idee algusloo. ”Haiglas käisime 
beebisid vaatamas igapäeva-
selt kaks kuud. Alles kolmandal 
kuul saime titade juurde jääda. 
Nüüdseks on nendest hetkedest 
ja läbitud raskustest möödas 
kaks aastat.” Tallinna Lastehaig-
las aidatakse enneaegseid lapsi 
elule ja kantakse hoolt nende 
igakülgse ravi eest, siiski on jät-
kuvalt vaja täiendavaid teadmisi, 
ravimeid ja aparatuuri edukaks 
raviks. 

Valla heategevuslik matka-
sari on head kõlapinda leidnud 
nii Tallinna Lastehaigla kui ka 
Haigekassa poolt. Matkasarja 
sündmusi jagatakse muuhulgas 
Tallinna Lastehaigla toetusfondi 
kui ka Haigekassa facebooki le-
hel ning info on üleval veebile-
hel Puhka Eesti. Kaheksa matka 
vältel on annetuskarpi kogune-
nud korralik summa.

Matkajaid ja sihtkohti jagub
Matkadega alustati veebruaris 
Keila-Joa pargis. Matka juhtis 
Peep Raun, kes rääkis huvitavaid 
lugusid Keila-Joa ajaloost ja tut-
vustas talvist loodusrada. Küün-
lakuu teine retk viis huvilised 
Padisele, et külastada keskaeg-
set kloostrikompleksi, kõndida 
vanal linnamäel ja männimetsa 
rajatud terviserajal. Piirkonna 
põnevast ajaloost ja faktidest 
rääkis Padise kloostri arendami-
se projekti vedaja Heli Nurger.

Märtsi esimestel päevadel 
seadsid matkalised sammud Va-
salemma mõisa juurest Ämaris-
se. Seekord oli teejuhiks kohalik 
mees ja vallamajas planeeringu-
te spetsialistina töötav Ado Pal-
lase. Ämaris külastati lennuväe-
kalmistuna tuntud paika, kuhu 
on püstitatud lennukitiiva detai-
lidega mälestustähised. Need on 
paigaldatud Ämari baasis teenis-
tuse ajal hukkunud Nõukogude 

Pakri poolsaarel asuvaid Leet-
se mõisahoone varemeid, vana 
paekivimurdu, endist raketibaa-
si, ulatuslikke lehtpuumetsasid, 
mille all kevadeti karulaugud 
võimust võtavad ja muidugi 
ilusat rannajoont. Matkajad vai-
mustusid uhkest pankrannikust 
ja omapärasest liigirikkusest 
pankranniku all.

Künnipäeva matk toimus 
Ohtu küla toredatel talumaasti-
kel, kus hulk maaelu tegevusi 
lausa tee äärde jäi. Külaelust 
rääkisid matkalistele kohalikud 
Urmas Veersalu ja Kadri Kurm.

Aprillis sai teoks teinegi 
matk. Südamekuule sobilikult 
tuli palju liikuda, sest retk ümber  
helesinise laguuni ehk Rummu 
karjääri oli toimunutest üks pike-
maid, lausa kaheksa kilomeetrit. 

Kõnnime laste ja tervise heaks külast külla Paldiskis 
Muula mägedes 
valmis discgolfi 
rada
8 Mai alguses avati Paldiskis 
discgolfi rada. Looduskaunis 
kohas Peetri ehk Muula mä-
gedes asuv üheksa mängu-
korviga raja pikkuseks on 700 
meetrit. Vallavalitsuse esin-
dus mängis avamispäeval raja 
läbi ja kutsub kõiki vallaela-
nikke samuti haaravat mängu 
proovima.

Discgolfi raja ehitas Getup 
OÜ. Rada maksis 7658 eurot, 
millest 5000 eurot kaeti riigi 
toetusena. Vallavalitsus ja raja 
hooldajad soovivad heapere-
mehelikku kasutust ja rõõmu 
mõnusast meelelahutusest. 

Mis on discgolf?
Discgolf sarnaneb reeglite ja 
terminite poolest traditsioo-
nilisele palligolfile. Suurim 
erinevus on mänguvahendis. 
Discgolfis kasutatakse palli 
ja golfikeppide asemel lenda-
vaid taldrikuid. Kui palligolfis 
on eesmärk pall spetsiaalsesse 
auku saada, siis discgolfis on 
eesmärk lennutada ketas spet-
siaalsesse kettidega korvi.

Esimene vise sooritatakse 
viskealalt, mida nimetatakse 
tii-alaks, järgnevad visked 
toimuvad sealt, kuhu eelnevlt 
tehtud vise maandus. Visa-
takse senikaua, kuni ketas on 
korvis (või kettides).

Kes mängib discgolfi?
Discgolf on üks parimaid ter-
visespordi viise, kuna seda on 
võimalik mängida igas eas 
ning sõltumata füüsilisest et-
tevalmistusest. Kuna mängu 
on lihtne õppida, saavad kõik 
osaleda. Discgolfi saab män-
gida nii ajaviitena ja loodust 
nautides kui ka tõsise spordi-
na ja võisteldes.

Kasutatud allikas:  
https://discgolfar.ee/et/
content/6-mis-on-discgolf

armee lenduritele ajavahemikul 
1949 kuni 1993. Hukkunud len-
dureid siiski kalmistule maetud 
ei ole, nende põrm saadeti kodu-
maale.

Matkapäevad on populaar-
sed. Iga kord on osalejate arv 
erinev, kuid keskmiselt koguneb 
korra kohta matkalisi ca 40. Kõi-
ge rahvarohkem matkapäev sai 
teoks endise Rummu vanglaga 
tutvudes ja niiöelda tuhamäele 
ronides. Ligi kakssada inimest 
soovis näha-kuulda lugusid sel-
lest, kuidas vanglamüüride va-
hel elu toimus. Kunagise vangi-
valvuri Oleg Lukjanovi suust 
kostusid värvikad jutud. 

Märtsi viimasel päeval ju-
hatas aastaid Paldiskis elanud ja 
praegu vallasekretärina töötav 
Anti Pärtel matkalised vaatama 

Seekordseteks matkajuhtideks 
olid Heiki Hõimoja ja Raido 
Notton.

Viimati külastati emadepäe-
val Jõuluvana Kustit ja Päkatsit 
Järve talu aktiivpuhkekesku-
ses. Mängiti discgolfi, võisteldi 
suusahüppes, lastele tutvustati 
loodusõppemängu, nositi tervis-
likke marjakesi ja joodi jõuluva-
namajas pajast teed.

Vabatahtlike abi
Matkasarja eestvedaja Jürgen 
Lepp tänab kõiki matkajuhte, 
kes on olnud valmis sarja heaks 
annetama oma vaba aega. Samu-
ti tunnustab ta maaomanikke, 
kes on lubanud oma valdustesse 
rahva uudistama. Korraldajad 
rõhutavad, et retked on erineva 
pikkuse ja raskusastmega. Kõn-
nitakse enamasti kergliiklustee-
del ja tänavatel, kuid ka mööda 
kallas- ja metsaradu. 

Tulge matkama!
Jürgen väljendab suurt heameelt, 
et koos matkates on nähtud palju 
ilusat ja huvitavat. Paaritunnise 
matkapäevaga on saadud tutta-
vaks paljude huvitavate kohtade 
ja inimestega üle Lääne-Harju 
valla, samas on päev täis tervis-
likku liikumist. Kokku on pla-
neeritud eri paigus matkata 22 
korral, et sarjaga koguda piisa-
valt annetusi. 

Matkasari jõuab lõpule 17. 
novembril, mil kogu maailmas 
tähistatakse enneaegsete laste 
päeva. Sellel päeval antakse mat-
kahooajal kogutud raha üle Tal-
linna Lastehaigla toetusfondile.

Paldiski discgolfi raja tutvus-
tamiseks on üles pandud suur 
juhenditahvel.

Järgmine heategevusmatk toimub  
26. mail Laulasmaal, 
kus kauneid paiku laulvatel liivadel tutvustab oma silmade 
läbi ajakirjanik Agu Veetamm. Osalemiseks ei ole vaja regist-
reeruda. Matka algus kl 11 Laulasmaa kooli juures. 

Vajadusel võtke ühendust korraldajaga:  
Jürgen Lepp, jurgen.lepp@laaneharju.ee, tel. 677 6916.

Vau-elamusi kohtab Lääne-Harju valla matkasarjas osaledes tihti, olgu 
see siis pankrannikul jalutades,  talukarjamaadel loomadega tutvust 
tehes või “tuhamäe” tipus ronides.

kas Paldiskisse tuleb 
metanoolitehas?
8 Viimastel nädalatel olnud meedias jututeemaks 
rahvusvahelise tööstuskontserni huvi rajada Paldiskisse 
suurinvesteeriguna metanoolitehas. lk 6
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“Jürgen on ühis
matkadel näinud 
palju põnevat ja 
saanud tuttavaks 
väga huvitavate 
kohtade ja 
inimestega üle kogu 
LääneHarju valla.

Heategevuslike matkade eestvedaja koos oma kaasa ja matkasarja 
inspireerinud tublide põnnidega – vaid tugev perekond saab hakkama 
enneaegsete kaksikute kasvatamisega
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“Akna välisküljele 
toiduainete 
asetamise keeld 
rakendub linnades 
ja alevikes korter
elamute puhul,  
mitte kõikjal.

teated

Laulasmaa joogi- ja  
solgivesi suundub peagi 
torudesse ja trassidesse
Aare Kaur 
AS Lahevesi juhatuse liige

8 Sel kevadel oleme jõudnud aastaid tagasi algatatud Laulasmaa 
ja Türisalu veemajandusprojekti elluviimiseni. Laulasmaa vee-
majandusprojekti raames saab rajatud üle 41 km joogiveetorus-
tikku ja 57 km kanalisatsioonitrasse. Laulasmaale Posti tänavale 
rajatakse ka uus veetöötlusjaam kahe puurkaevuga, mille sügavus 
ületab 100 meetrit. Samuti laiendatakse Keila-Joa reoveepuhas-
tusjaama, kuhu suunatakse Laulasmaa piirkonna reovesi.

Projekt on oluline nii elaniku kui ka keskkonna seisukohast. 
Piirkonna inimeste jaoks paraneb igapäevaelu kvaliteet – liitu-
des tekib võimalus tarbida puhast joogivett ja kasutada mugavat 
ühiskanalisatsiooni. Need teenused tõstavad tublisti kinnisvara 
väärtust. Vähem oluline pole ka keskkonnahoid. Reovee nõuete-
kohase kogumisega vähendatakse reostuskoormust nii lokaalselt 

kui ka Soome lahte ja Lääne-
merd tervikuna silmas pidades. 
Laulasmaa piirkonnas kogutak-
se reovett praegu valdavalt ma-
hutitega, mis paraku ei ole alati 
lekkekindlad. Võib toimuda kas 
tahtmatu või tahtlik reovee im-
mutamine pinnasesse. Paesel 
pinnasel kujutab see tõsist kesk-
konnareostuse ohtu ning selle 
kaudu riski joogivee kvaliteedi-
le.

Hetkel oleme projektiga rii-
gihanke ettevalmistamise staa-
diumis. Tulenevalt Laulasmaa 
ÜVK projekti maksumusest, mis 
on orienteeruvalt 16,5 miljonit 

eurot, on tegemist rahvusvahelise riigihankega. Ehitustööde tõe-
näoline algus on planeeritud 2019. aasta septembrisse. 

Siinkohal kutsume jätkuvalt Laulasmaa ÜVK piirkonna ela-
nikke, kes ei ole veel jõudnud seda teha, esitama ÜVK-ga liitumi-
se avaldust. Selleks leiate ankeedi aktsiaseltsi Lahevesi või Lääne-
Harju valla kodulehelt. Seal jagatakse elanikele jooksvalt infot ka 
tööde alguse ja järje kohta.

Ka valla teistes piirkondades on veemajanduses lahendamist 
vajavaid teemasid. Käesoleval aastal oleme esitanud taotlused 
Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetuse saamiseks ka Padise 
ja Harju-Risti reoveepuhasti renoveerimiseks. Täpsem oleks ise-
gi öelda, et on tegemist rajamisega, sest olemasolevad puhastid 
kujutavad endast pigem biotiike, mitte kaasajal rakendatavaid pu-
hastusseadmeid. Eeldatav vastus rahastamise kohta peaks KIK-ilt 
saabuma juunis. 

Lõpusirgele on jõudnud Ka Lääne-Harju valla ÜVK arenguka-
va koostamine. Hetkel oleme sellega kooskõlastuste etapis. 

juhtkiri

8 Paldiskis 30. aprillil kogu-
nenud vallavolikogu arutas ja 
võttis vastu otsuseid seoses val-
lavara kasutamise ja müügiga. 
Muudeti ka valla põhimäärust. 

Pakri saared kirjutatakse  
valla põhimäärusesse
Möödunud aastal kanti Lääne-
Harju valla koosseisu kuuluv 
Väike-Pakri saar vabariigi väi-
kesaarte nimistusse, kuhu kuulu-
vad vähemalt viie püsielanikuga 
alla 100 km² suurusega saared. 
Väike-Pakril on viimastel aasta-
tel alalisi elanikke kümmekond. 

Püsiasustusega väikesaarte 
seaduse järgi peab saare üldkogu 
reglement ja saarevanema vali-
mise kord olema sätestatud oma-
valitsuse põhimääruses. Sellega 
seoses tuli lisada Lääne-Harju 
valla põhimäärusesse vastav 
peatükk. 

Pakri saarte üldkogu kogu-
nes viimati 12. aprillil. Saare-
vanemaks valiti Kerstin Allvee. 
Saare üldkogu kooskõlastab 
väikesaare arengudokumentide-
ga, maakasutusega, transpordi-
ühendusega ja muude kohalike 
valdkondadega seotud küsimusi. 
Väike-Pakri saare kui püsiasus-
tusega väikesaare riiklik toetus 
2019. aastal on 16 052 eurot. 

2019. aasta esimene 
lisaeelarve
Teisel lugemisel kinnitas voli-
kogu Lehola raamatukogu koli-
misega seotud valla lisaeelarve. 
Laulasmaa Kooli Lehola koo-
limaja vajab õpilaste arvu kas-
vu tõttu lisaruume liitklasside 
lahutamiseks. Ruumipuuduse 
leevendamiseks plaanitakse raa-
matukogu viia uude moodulmaj-
ja, mille ostuks ja paigalduseks 
kulub 92 460 eurot.

Kinnitati vallavara  
valitsemise kord
Teisel lugemisel vastu võetud 
määrus reguleerib valla omandis 
oleva vara valitsemist ja kasuta-
mist. Määrus ei puuduta vallale 
kuuluvate eluruumide, sh sot-
siaaleluruumide kasutusse and-
mist, ega ka osakute ja aktsiate 
võõrandamist ning omandamist. 

Muuhulgas käsitleb määrus 
vallavara enampakkumise, ta-
suta ja tasu eest võõrandamise 
korda. Kui võõrandatakse kin-
nisvara ja hooneid, siis langetab 
otsuse volikogu. Vallavara pu-
hul, mille jääkväärtus on väik-
sem kui 32 000 eurot, langetab 
otsuse müügi kohta vallavalit-
sus. Kõigi enampakkumiste pu-
hul peab vallavalitsus tulemusest 
volikogu kirjalikult teavitama 
ühe kuu jooksul.

Vallavara võib tasuta või alla 
hariliku väärtuse võõrandada, 
kui vara antakse üle  pääste-, ha-
ridus-, teadus-, kultuuri-, keele- 
või noorsootööga seotud ülesan-
de täitmiseks või tervishoiu- või 
sotsiaalteenuse osutamiseks. Ta-
suta võib vara üle anda ka heate-
gevuslikul eesmärgil.

Volikogu sotsiaalkomisjonis 
muudatus
Vallavolikogu alalise sotsiaal-
komisjoni koosseisus kinnitati 
liikme kohast loobunud Jelena 
Razdorskaja asemele Anu Lee-
duks.

Karjaküla Sotsiaalkeskuse 
hoone renoveerimise projekt
Volikogu otsustas tagada Kar-
jaküla Sotsiaalkeskuse hoone 

Vallavolikogu kogunes volbriõhtul

energiatõhususe ja taastuvener-
gia kasutuse edendamise pro-
jekti omaosaluse kuni 200 000 
eurot.

Kui projekti rahastustaotlus 
rahuldatakse, siis soojustatak-
se hoone sokkel, fassaad ja ka-
tuslaed. Lõunafassaadi aknad 
saavad päikesekaitserulood. 
Ehitatakse 35 kW võimsusega 
päikeseelektrijaam ja soojus-
tagastusega ventilatsioonisüs-
teem. Projekti tulemusel paraneb 
hoone sisekliima ja elamistin-
gimused ning vähenevad ülal-
pidamiskulud. Arvutuslikuks 
majandamiskulude kokkuhoiuks 
kujuneb 10 000 eurot aastas ning 
atmosfääri paisatakse ca 65 tonni 
vähem süsihappegaasi. 

Investeerimislaenu võtmine
Volikogu otsustas lubada võtta 
vallavalitsusel kuni 4 600 000 
eurot investeerimislaenu. Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse 
toetatava Laulasmaa ühisvee-
värgi- ja kanalisatsiooniprojekti 
omaosaluse finantseerimiseks 
saab laenata kuni 2 600 000 eu-
rot ning muude, 2019. a eelarves 
loetletud investeeringute ellu-
viimiseks kuni 2 000 000 eurot. 
Tegelik laenusumma selgub vas-
tavate hangete läbiviimisel.

Mitmeaastaste  
hangete läbiviimine
Omavalitsuse pakutavate teenus-
te seas on palju selliseid, mida 
on mõistlik korraldada pikemat 

aega kestvate lepingutega, et ta-
gada teenuste järjepidevus ning 
kõrgem kvaliteet. Eelarveaastat 
ületavate hangete läbiviimiseks 
on aga vaja volikogu luba. Vo-
likogu otsustas lubada vallava-
litsusel läbi viia mitmeaastase 
tähtajaga riigihanked valla teede 
talve- ja suvehoolduseks, hal-
latavate asutuste valveteenuste 
ja seadmete hooldusteenuste 
ostmiseks, reisijate juhuvedude 
korraldamiseks, elektrisüsteemi-
de ohutuse tagamiseks ning täna-
vavalgustuse hoolduseks. Seoses 
omavalitsuste ühinemisega on 
vajalik koostada ka Lääne-Harju 
valla üldplaneering ja viia läbi 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Planeeringu koostaja 
ning KSH läbiviijaga sõlmitakse 
leping kuni kolmeks aastaks.

Täpsustati heakorraeeskirja
Tulenevalt õiguskantsleri ette-
panekust arvestada paremini 
haja- ja tiheasustuse olustiku 
ning omandivormide erinevus-
tega ning mitte liigselt piirata 
hajaasustuses elavate inimeste 
õigusi, otsustati täpsustada det-
sembris vastu võetud heakorra-
eeskirja mõnda sätet. Teekatte, 
murukamara, lillede, põõsaste, 
hekkide või puude kahjustamise 
ja omavoliliste raietööde keeld 
kehtib edaspidi munitsipaalmaal. 
Keeld asetada akna välisküljele 
toiduaineid rakendub linnades, 
alevites ja alevikes korterelamu-
te puhul, mitte kõikjal, nagu sä-
testas eeskiri varasemalt. Sama 
täpsustus hakkab kehtima rõdu 
või lodža piirdest kõrgemal pesu 
kuivatamise kohta – seda ei tohi 
teha korterelamutes linnalistes 
asulates.

 
Munitsipaalkorterite müük
Lääne-Harju valla omandis on 
üle 100 korteri, millest enamik 
asub Ämari ja Rummu alevikus. 
Paljud korterid vajavad suuri 
investeeringuid. Omavalitsus 
leiab, et mõistlik on osa sellistest 
pindadest võõrandada. Volikogu 
otsustas müüa avalikul suulisel 
enampakkumisel Rummu ale-

vikus Lääne-Harju vallale kuu-
luvad asustamata korterid Sireli 
5-11 ja Sireli 5-21.

Avaliku enampakkumise teel 
müüakse veel järgnevad korteri-
omandid: Klooga alevikus Met-
sa tn 13-1 ning Harju-Ristil maja 
4 korterid 9, 10, 11 ja 12. Viima-
sed olid varem Harju-Risti las-
teaia kasutuses. Otsustuskorras 
võõrandatakse korterid Rummu 
alevikus Sireli 7-14 ja 7-15 ning 
Sireli 3-7.

Padise võrgupiirkonna 
soojusmajanduse arengukava
Padise soojusvõrgu piirkonna 
küttesüsteemide opereerimise õi-
guse sai hiljuti SW Energia OÜ. 
Konkurentsiamet kooskõlastas 
Padisel kütte uue piirhinna ning 
tarbijatele paigaldati soojamõõt-
jad. Küttehind piirkonnas tõusis 
märgatavalt. Volikogu otsustas 
algatada Padise võrgupiirkonna 
soojusmajanduse uue arengu-
kava koostamise. Vallavalitsus 
sai ülesandeks töötada välja ja 
kinnitada Padise võrgupiirkon-
na soojusmajanduse arenguka-
va 2019–2029 lähteseisukohad. 
Arengukava on tarvis, et taotleda 
toetust üleminekuks taastuvener-
giale, millega muuhulgas kaas-
nevad madalamad küttearved. 

Kuidas kasutatakse  
reservfondi raha?
Kui reservis on raha, on vaja 
korda, kuidas seda kasutada. 
Reservfondi suuruseks määras 
vallavolikogu kuni 1% valla eel-
arve põhitegevuse kuludest. Re-
servfondi täpse suuruse määrab 
volikogu igaks eelarveaastaks 
eelarve vastuvõtmisel.

Reservfondi kasutab val-
lavalitsus ettenägematuteks ja 
erakorralisteks väljaminekuteks, 
näiteks avariiliste olukordade 
kõrvaldamiseks, aga ka projek-
tide rahastamistaotluste rahulda-
misel valla omafinantseerimise 
kohustuse täitmiseks. Reserv-
fondist võib katta eelarvesse pla-
neeritust suurema investeerin-
guhanke tulemuse ülekulu, kui 
hanget ei ole mõistlik nurjunuks 
tunnistada.

 
Tehnovõrkude kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks seati maa-
kaabelliini rajamiseks tähtajatu 
isiklik kasutusõigus järgmistele 
valla omandis olevatele kinnis-
tutele Paldiski linnas: Peetri tä-
nava lõik 1, Peetri tn 5a, Peetri 
tn 3. Samuti teoastab OÜ Elekt-
rilevi elektriliinide ümberehitus-
töid Vasalemma piirkonnas ning 
ettevõte sai seal isikliku kasutus-
õiguse järgmistele kinnistutele: 
Veskiküla Koolitee L6, Veskikü-
la Koolitee L7, Veskiküla Koo-
litee L8, Veskiküla Koolitee L9, 
Veskiküla Koolitee L10, Ves-
kiküla Koolitee L11, Veskiküla 
Koolitee, Veskiküla Metsatuka 
tee, Lemmaru küla Vasalemma 
kool. Kuna volikogu võttis sa-
mal istungil vastu ka vallavara 
valitsemise korra, siis edaspidi ei 
pea volikogu enam taolist tehno-
võrkudele isikliku kasutusõiguse 
seadmist menetlema. 

Tulekul eurovalimised
Volikogu otsustas moodusta-
da 26. mail toimuvate Euroopa 
Parlamendi valimiste läbiviimi-
seks viis jaoskonda ning kinnitas 
vastavad jaoskonnakomisjonid. 
Jaoskonnad töötavad samamoo-
di ja samas asukohas, nagu hilju-
tistel Riigikogu valimistel.

Fotol abivallavanem Erki Ruben, saarevanem Kerstin Allvee ja 
vallavanem Jaanus Saat pärast Pakri saarte üldkogu.

Lääne-Harju vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi  
osalema valla arengukava 2019–2030  
täiendamise valdkondlikes töögruppides
07.06 kl 9.30–12.00 turismivaldkond
10.06 kl 9.30–12.00 elukeskkond ja avalik ruum
10.06 kl 13.00–15.30 teed ja ühistransport
11.06 kl 9.30–12.00 ettevõtluskeskkond
11.06 kl 13.00–15.30 haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
12.06 kl 9.30–12.00 vaba aeg, terviseedendus ja kodanikuühiskond
12.06 kl 13.00–15.30 sotsiaalkaitse
Kogunemine Paldiskis Rae tn 38 II korruse istungite saalis
Augusti alguses toimub töögruppide töö tulemuste avalik arutelu
Ettepanekuid arengukava täiendamiseks saab esitada volikogu  
menetluse ajal augustis ja septembris.

SULETAVA 
UKSE PÄEV
Sügisel suletav Ämari põhikool ootab 
kõiki oma sõpru külla 
10. juunil kell 18.00

“Paranenud joogivee 
ja kanalisatsiooni 
teenused tõstavad 
tublisti kinnisvara 
väärtust, oluline on  
ka keskkonnahoid.
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Viivika Reintam 
Paldiski Ühisgümnaasiumi huvijuht

8 Paldiski eesti kooli kutsub kõiki vilistlasi, endisi õpeta-
jaid ja teisi kooliga seotud inimesi tähistama kooli 25. sünni-
päeva laupäeval, 1. juunil kell 17.00 Paldiskis Rae 56. Tähis-
tame 25 aasta möödumist sellest, kui endises sõjaväelinnas 
avati taasiseseisvunud Eestis 1994. aastal eestikeelne kool. 
Tähtpäeva raames toimuvad päev läbi erinevad üritused.  
Paldiskis on haridust antud üle 240 aasta. Selle aja jooksul on siin 
tegutsenud palju erineva nime ja õppekeelega koole. Nõukogu-
de perioodil olid viimased eesti õppekeelega klassid Paldiskis 
1975.–1976. õppeaastal. Pärast seda saadeti eesti õpilased Keila 
kooli ja eestikeelse hariduse andmine katkes kuni 1994. aastani. 
Sinnamaani ei julgenud keegi isegi unistada sellest, et endises kin-
nises sõjaväelinnas hakatakse jälle eestikeelset haridust andma.  
Paldiski linnaosa halduskogu võttis 31. mail 1994 vastu otsuse 
rajada linna eestikeelne algkool. Hakati tegema ettevalmistusi, 
et kool saaks 1. septembril uksed avada. 1996. a kasvas algkoo-
list välja põhikool, 1999. aastal avati eestikeelne gümnaasium. 
2013. aasta augustikuu oli kooli ajaloos märgilise tähenduse-
ga. Paldiski linna koolivõrgu korrastamise tulemusena sündis 
uus gümnaasium – Paldiski Ühisgümnaasium. Gümnaasiumis 
õpivad koos nii eesti kui ka vene õpilased. Põhiharidust annab 
linnas kaks kooli: Paldiski Põhikool ja Paldiski Vene Põhikool. 
Eesti koolil oli ja on siiani ülioluline roll Paldiski eesti linnaks 
muutumisel, sest kool on ka kogukonna traditsioonide ja väärtuste 
kandja, eriti ääremail. 

Veerandsada aastat 
eesti kooli Paldiskis

Merle Tank 
Adamsoni Ateljeemuuseumi 
juhataja

8 4. mail toimunud Teeme Ära 
talgupäev tõi Amandus Adam-
soni Ateljeemuuseumi aeda kok-
ku toreda seltskonna inimesi nii 
Paldiskist kui ka mujalt, kes kõik 
soovisid panustada Amanduse 
Aiandi rajamisse. Ehkki ilm pani 
talguliste rõõmsa töötuhina kõ-
vasti proovile, said kõik plaanitud 
tööd edukalt tehtud ning muuseu-
mi aia päikesepoolne külg täitus 
toreda istutuskastide riviga.  

Istutamisele pühendatud 
päeval pistsid Paldiski Põhikooli 
3. ja 4. klassi lapsed suure hoo-
lega kasvatatud taimed mulda, 
katsid hoolikalt kattelooriga ja 
lugesid sõnad peale, et heitlik 
ilm liiga ei teeks. Lisaks külvati 
ühiselt salatit, tilli ja saialille – 
nii mõnestki kastist tuleb vahva 
Tootsi peenar!

Sarnaseid ettevõtmisi – 
väike aia erinevad vormid linna-
ruumis – on viimastel aastatel 
ellu kutsutud mitmel pool. Näib 
olevat kasvav trend sedasi soo-
dustada ja suurendada sidusust 
eri ühiskonnagruppide vahel. 

Mudilaste elu läks lõbusamaks 
8 Klooga ja Keila-Joa alevikus said selle aasta aprillis PRIA ra-
hastatava Leader-toetuse abil valmis laste mänguväljakud.

Möödunud suvel esitas vallavalitsus Lääne-Harju Koostööko-
gule projektitaotluse “Mänguväljakute rajamine Klooga ja Kei-
la-Joa puhkealale” ning sai rahastuse. Klooga mänguväljak asub 
Aedlinna tee 7 asuval puhkealal, kus männimetsaga kaetud alal on 
elemendid väikelastele – vedru- ja beebikiiged, liumägi ning roni-
ala. Suurematele lastele on roniala puude vahel. Lapsevanematele 
mõeldes kavandas vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialist Madis 
Vaikmaa juurde ka istepingid. 

Keila-Joal valmis mängulinnak detailplaneeringuga määra-
tud alal asukohaga Pargi allee 2. Mänguväljakul on atraktsioonid 
5–12-aastastele lastele.

Projekti maksumus oli 31 025,16 EUR, millest Leader-toetus 
moodustas 27865,40 eurot.

Väiksed rummukad osalesid suurel spordivõistlusel Paldiski eesti kool kannab kogukonna traditsioone ja väärtusi. 

Lastele oli suur elamus võistelda uhkes Audentese spordihallis.

Väikelinnades on üldjuhul veel 
säilinud võimalus omada aia-
maad, kus kasvatada oma tar-
beks supirohelist ja muud head-
paremat. 

Kogukonnaaia mõte võib es-
mapilgul näida tarbetuna, kuid 
olles olnud 4. mail talguliste 
kõrval ja kuulnud koolilaste va-
hetuid muljeid, võin julgelt öel-
da, et üks ei välista teist. Kellel 
pole soovi suurt aiamaad pidada, 
saab istutuskastis näpud mulla-
seks teha, kogenud aiamaapidaja 
saab teistele oma nippe jagada ja 
lastele on värskes õhus toimeta-
mine üldjuhul puhas rõõm. 

Amanduse Aiandi ametlik 
avamine toimub 25. mail kell 15. 
Külla tuleb Anna Morozova, kes 
jagab kogemusi Mustamäe Aia 
rajamisest. 

Kohtume aias!

Talgupäeval sündis Amanduse Aiand

Laste nobedate 
näppude all valmis 
Tootsi peenar.

Tunnustati lauluannet

Theresa Radhaá sai konkursil Harjumaa Laululaps 13–15-aas-
taste vanuserühmas II koha. Muusikaõpetaja Helen Hiie sõnul 
(fotol paremal) on Theresale looduse poolt antud suurepärane 
laulu anne ning lauljana eristub ta hääletämbri poolest teistest 
lauljatest. Õnnitleme tubli saavutuse eest! 

Vastvalminud mänguväljakul Keila-Joal on istumispingid 
ka emmedele-issidele.

Signe Vaikla, lasteaia direktor

8 Rummu lasteaia Lepatriinu 
5–6-aastased lapsed käisid 12. 
aprillil üle-eestilisel lasteaialaste 

spordipäeval Tallinna Audentese 
spordihallis. Tosin tublit sport-
last võtsid osa teatejooksudest, 
poiste köieveost ja ja tüdruku-
te osavusvõistlusest. Lapsed 

said suurepäraselt hakkama 
ning võitsime maitsva lepatrii-
nutordi. Lapsi premeeriti veel 
värviraamatu, jäätise ning dip-
lomiga. Oleme suure kogemuse 

võrra rikkamad ning loodame 
olla järgmine aasta veel tubli-
mad. Suur tänu õpetajatele laste 
õpetamise ja lapsevanematele 
toetuse ning kaasaelamise eest.

Fo
to

: H
el

en
 H

iie
 e

ra
ko

gu

Tublid aednikud Teeme Ära talupäeval ei heitunud jahedast ilmast.
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Terri Prabhudeep Mang,  
MTÜ Valguspere

Helen Kooviste,  
MTÜ Väevoog

8 Oled märganud, et paljud 
head ideed kogukonnas jäävad 
teostumata, kuna napib moti-
vatsiooni, elujõudu, rõõmu ja 
tegutsemistahet? Soovist panus-
tada ja luua juurde võimalusi 
elujõulisuse kasvatamiseks sün-
dis koostööprojekt „Elujõulisem 
kogukond”, mida kaasrahasta-
takse Euroopa Maaelu Arengu 
Põllu majandusfondi LEADER 
meetmest. Projekti osapoolteks 
on MTÜ Väevoog Audevälja 
külast, MTÜ Valguspere Hatu 
külast ning koostööpartneriks on 
kutsutud Padise Lasteaed. 

2018. aasta kevadel said 
teoks seminaripäevad „Stressist 
elujõu ja rahuni” ja „Elujõud 
käib kõhu kaudu”. Suvel leidis 
aset 12-kuni 16-aastastele tüd-
rukutele noortelaager „Koosole-

Paldiski Püha Georgi kogudus 
peagi 300-aastane
Toomas Erikson, diakon

8 Paldiski Püha Georgi 
õigeusu koguduse algu-
seks tuleb lugeda 1721. 
aastat, kuna sel aastal 
rajati Paldiskisse telk-
kirik vene sõja väelaste 
ja tööliste (sunnitöölis-
te) tarbeks, kes olid siia 
saadetud kindlustustöö-
dele Vene keisri Peeter 
Suure korraldusel. 

Puukirik ehitati aas-
tatel 1724–1728 telk-ki-
riku asemele ja pühitseti 
1728. a lõpul püha suur-
märtri Georgiose auks. Klassitsistlik baroki sugemetega kivikirik 
ehitati puukiriku asemele 1784–1787. Kivikiriku suuremad üm-
berhitustööd toimusid aastal 1869, mil kellatornile ehitati uus, 
kõrge püramiid-kiiver ja uus altarikuppel. 

Lisaks Paldiskisse saadetud venelaste (sh vene vanausuliste) 
järeltulijatele liitusid 1888. a kogudusega õigeusku siirdunud eest-
lased ning Suur- ja Väike-Pakri saarte rootslased, kes olid 1886. a 
õigeusu kirikusse astunud. 

Paldiski kogudus suleti 1939. a, kui baaside lepinguga sai Pal-
diskist Nõukogude Liidu sõjaväebaas. Kiriku altar demonteeriti 
ja paigaldati Ristija Johannese kirikusse Tallinnas Nõmmel. Nõu-
kogude okupatsiooni ajal kasutati kirikuhoonet algul madruste 
klubina, seejärel juurviljahoidlana. 1970. aastatel hoone purustati, 
alles jäid vaid seinad, osa kellatornist ja laevõlvist. Kirik sai uue 
katuse ja aknad 2000. aastatel riikliku programmi “Pühakodade 
säilitamine ja areng” raames. 

EAÕK Paldiski Püha Georgi kogudus on taasasutatud aasta-
tel 1994–1996. Koguduses teenivad alates 2018. a preester Afrat 
(Ergo) Laas ja munkpreester Orenti Kampus. Koguduse esimene 
preester oli Panteleimon Hafanov (1728–1731) ja esimene eestla-
sest preester Joann Rehemaa (1887–1898).

Jumalateenistused on kirikus iga kuu 1. ja 3. püha päeval.

Kadri Paas 
Risti kogudus

8 Harju-Risti küla servas asub 
isevärki kirbukas nimega Sõbra 
tuba. Seda peab EELK Risti ko-
gudus, mille hingekarjaseks on 
õpetaja Annika Laats. Eriti lai 
valik on ses vanasse koolimajja 
peitunud „toas“ rõivaid ja jala-
nõusid erinevas vanuses lastele.

Kirbuka ajalugu on kirju. 
Aastaid tagasi ostis kogudus 
vana auväärse koolimaja unis-
tusega rajada sinna kristlik hool-
dekodu kohalikele eakatele. Mit-
mekorruseline vana ja väärikas 
hoone on suur ja avar. Paraku 
osutus plaan Päästeameti ja teis-
te ametkondade nõudmiste tõttu 
teostamatuks. Maja on sellegi-
poolest koguduse diakoonia ehk 
halastustöö keskuseks. Muuhul-
gas koliti hoone külapoolsesse 
serva Sõbra tuba – varem küla 
keskel kitsastes ruumides tegut-
senud taaskasutuskeskus koos 
teise ringi rõivaste, jalatsite, 
nõude, ehete ja kõikvõimalike 
muude aksessuaaridega.

Sõbra toa perenaine Maarika 
Jõesaar ja EELK Risti koguduse 
juhatuse liige Kaja Viisitamm kin-
nitavad, et erinevalt kasumitee-
nimise eesmärkidel peetavatest 
kirbukatest ei ole Sõbra toa mõte 
suurt raha teenida. „1990ndatel 
aastatel saatsid meile erinevat 
riideabi Saksa ja Soome sõprus-
kogudused, aga praeguseks ajaks 

üksteise aitamisest. „Kirbukako-
gemusega inimesed ütlevad, et 
meie juurest leiab ka väga kor-
ralike kaubamärkidega tootjate 
kvaliteetseid rõivaid. Nii mõnel-
gi esemel on veel siltki küljes. 
Ja mida eriti tahaksin rõhutada: 
beebidele, väiksematele ja suu-
remale lastele leiab Sõbra toast 
küll ilusaid asju. Arvestades, kui 
palju maksavad uhiuued lasterii-
ded ja et pisikesed ei kanna neid 
ju naljalt täiesti „ära“, siis meie 
juurest saaks küll igas vanuses 
laps end vägagi ilusti riidesse,“ 
soovitab Viisitamm vanematel 
Sõbra toast läbi astuda.

„Eks siin ole nii, et terve elu-
ring on kaetud – sünnist surma-
ni,“ lisab Marika. Kahes suures 
klassiruumis asuvas Sõbra toas 
on praegu valikus tuhandeid eri-
nevaid rõivaid ja pisut vähem 
jalanõusid. 

Sõbra tuba on avatud  
neljapäeviti kl 11–14 ja laupäeviti 
kl 11–16. Täpsem info ja kontaktid 
on leitavad koguduse kodulehel 
www.ristikirik.ee

Sõbra tuba riietab väiksemad ja suuremad lapsed

Elujõulisem kogukond 
mise vägi” ja naistelaager „Elu 
säravas naiselikkuses”. Toimu-
sid jõustamiskoosolekud Lääne-
Harju Koostöökogu piirkonna 
eri paikades: Mõnuste Juustuko-
jas, MTÜ Harju Loogiline stuu-
dios Vasalemmas ja Arvo Pärdi 
keskuses Laulasmaal.

Uue hooaja avasime jõus-
tamiskoosolekuga Risti koolis. 
Ees ootab veel kahepäevane 
loovusväe seminar 1. ja 2. juu-
nil, noortelaager 15.-17.juunil, 
naistelaager 15.-19. juulil ning 
meestelaager 13.-15. septembril, 
samuti projekti pidulik lõpetami-
ne. Olete väga oodatud uudista-
ma MTÜ Valguspere kodulehte 
www.valguspere.ee, kus on kõi-
ki neid sündmusi kajastatud. 

Võõrustajaks on helge ja 
väekas Hatu mõis. Hatu mõisa 
suve on kaunistamas ka esma-
kordne Eesti Kundalinijooga 
Festival 19.-21.juulil ja Hedvig 
Hansoni kontsert „Olemise viis” 
12. juulil. Täname kõiki projekti 
õnnestumisele kaasaaitajaid!

Eelmisel aastal toimus Hatu mõisas seminaripäev “Elujõud käib kõhu kaudu”...

...ja neidudele suunatud noortelaager “Koosolemise vägi”.

on välisabi praktiliselt lakanud ja 
nüüd on siin suuremalt jaolt ko-
halike inimeste ja möödasõitvate 
suvitajate toodud esemed,“ rääkis 
Viisitamm. Sõbra tuba hoiavad 
avatuna samuti kohalikud vaba-
tahtlikud.

Sõbra tuppa on oodatud 
kõik, kes peavad lugu keskkon-
nateadlikust taaskasutusest ja 

Kaja ja Maarika hoolitsevad kirbuka eest vabatahtlikult.
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Apostliku õigeusu Püha Georgi kirik 
Paldiskis (ehitatud 1787). Foto tehtud 
enne torni ümberehitamist (ümber-
ehitus toimus aastail 1895-1899).
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“Põllumehe ametist 
on kergemaid 
ameteid: istud laua 
taga ning ostad,  
müüd, vahetad. 
Põllumajandus on 
nagu hundi kurk, 
sinna mahub kõik!

Marje Suharov 
ajaleht@laaneharju.ee

8 Esilehel tutvustatud matkasari 
„Matkame laste heaks“ viis ap-
rilli keskel matkalised läbi Ohtu 
küla. Põigati sisse ka Prantsi talu 
maadele kaema perekond Vaher-
mägi mahelihaveiseid. 

Nädalad hiljem, kui taluloo-
mad tigeda tuule ja vihma eest 
metsatukas varjul, on neid juba 
mitme vasika võrra rohkem.

Lasteaed metsatukas
Peremees Peeter Vahermägi sõ-
nul on poegimine poole peal, pea 
iga päev lisandub mõni valge või 
beežika tooniga nudipea. Ligine-
des metsatukale, kus amme kari 
ja paarkümmend vasikat end 
varjule on seadnud, hakkab sa-
gimine. Peeter tõdeb, et loomad 
on pigem pelglikud ja liiguvad 
eemale: “Kui tulen tööriietes 
või traktoriga, siis ei lase nad 
end häirida, tunnevad oma ära. 
Lihaveisekarjal peab olema stra-
teegiline suurus, siis suudab ta 
end ise kaitsta. Kui vasikas teeb 
hädakisa, tormab ema ja suurem 
osa karjast appi ning läheb pusk-
lemiseks.“ Veisekari metsatukas 
on kirju: esineb herefordi, aber-
diin-anguse ja šarolee ristandeid. 
Need veisetõud on sobivad  meie 
tingimustes kasvatamiseks. 

Karjalaskepäeva  
ootama ei pea
Loomad paiknevad ümber maja 
olevatel karjamaadel aasta läbi. 
Laut on veterinaarabi andmise 
jaoks, juhul kui poegimise järg-
selt on vaja kedagi turgutada. 
Metallist aedikud karjamaal on 
abiks karja sorteerimisel. Näi-
teks kevadel peab karjast eral-
dama noorloomad, et need ei 
läheks uute vasikate eest piima 
noolima.

Teist põllupidajat ja mahe-
lihaveisete kasvatajat Ohtus ei 
ole. Kogu Lääne-Harju valla 
peale on vaid kolm-neli ma-
helihaveise kasvatajat, millele 
lisandub paar piimakarja suur-
farmi. Prantsi talu on Harjumaal 
suuruselt maheveiste kasvatajate 
esikolmikus.

Linnapoisist põllumeheks
Peeter on Keila poiss. Prant-
si talukoht on pere suguvõsa 
käes olnud üle kuuekümne aas-
ta. Abikaasa Keili on siin oma 
lapsepõlve veetnud. Elamiseks 
korda seatud vanas talumajas 
on nüüd alaliselt elatud juba 20 
aastat. Peeter talitab loomi ning 
perenaine hoiab silma peal põl-
lumajandusega seotud paberima-
jandusel. Nagu ta ise nimetab, on 
tal ka taksojuhi amet, sest kahte 
tütart on vaja sõidutada nii akro-
baatika- ja võistlustantsu trenni 
kui ka muusikakooli.

Mure söötis põldude pärast
„Meid tõi põllumajanduse juur-
de see, et ümber maja olid ku-
lupõllud. Vanasti oli kulu põle-
tamine väga moes ja kevadeti 
tundus olukord eriti ebaturvali-
ne. Mõtlesime, et võtame mõ-
ned loomad ja saame ehk põllud 
korda,” meenutab Keili. Peeter 
lisab, et 2009. aasta suvel tekkis 
tõesti selline uitmõte: „Soetasi-
me esimese Belarusi ja tegime 
heina ära. Esimesed loomad ost-
sime Rein Riga farmist ja mõt-
lesime, et peame ühe talve ära 
ja vaatame. Aga järgmisel aastal 
tõime juba Urmas Sepa talust 

lisa. Nüüd on põhikarjas ligi 200 
looma.“

Prantsi talu aastakümneid 
kasuta sesinud põldudelt tuleb 
nüüd korralik hein ja karjamaa-
del kasvab rohi. Kuigi Peetril 
on lisaks ka puiduettevõte, võib 
nüüd juba ka teravilja ja loomade 
müügiga pere ära elatada. Tera-
vilja kasvatatakse 200 hektaril, 
peamiselt kaera, otra ja rukist, 
aga ka hernest. Teraviljakasvatu-
ses ollakse samuti mahetootjad.

Selleks, et uuel alal tegut-
seda, asuti teadmisi omandama 
Olustvere Põllumajanduskoolis. 
Peeter on lõpetanud ning Keili 
on lõpetamas taimekasvatuse 
eriala. Peeter soovitab ka teistele 
täiendõpet, kus koolipingis õppi-
vate praktikute tundides käib äge 
kogemuste vahetus. 

Põllumajandus on  
nagu hundi kurk
Arenguplaanidest rääkides ei 
ole Peeter rahul sellega, et põl-
lumees peab riigimaa oksjonitel 
konkureerima võrdselt teiste 
kinnisvarafirmadega. Põllupida-
jal peaks olema eelised. „Põllu-
majandusettevõtja elu ei ole liht-
ne. Kui metallitööga tegeledes 
viskad rauatüki nurka ja ei juhtu 
midagi, siis loomade ja teravilja-
ga on perioodid, kus ei loe see, 
et oled väsinud, sa lihtsalt pead!“ 
tõdeb Peeter. Ta lisab, et tõenäo-
liselt on kergemaid ameteid: is-

siis kindlasti mitte saare peale, 
sest ikka on hetki, kui vaja kohe 
tagasi sõita, ” räägib Peeter puh-
kamisest. 

„Kontor-suvemaja on isevär-
ki hoone. Talumaja kõrval asuva 
vana maakeldri katus vajas va-
hetamist. Eesti Vabaõhumuuseu-
mist käidi kaemas ja selgus, et 
selline kelder on üks suuremaid 
omataoliste seas. Kahjuks ei 
olnud maapealsest osast mida-
gi säilitada,“ räägib pererahvas 
suvila saamise lugu. „Mõtlesi-
me, et kasutaks uut katusealust 
kasulikult, Keili tegi joonised 
ja nii sai vanast talu maakeldri 
pealsest suvemaja-kontorihoone. 
Meil siin ütlus, et hakkad keld-
rile katust ehitama, välja tuleb 
ikka maja,“ on Peeter valminud 
ehitise üle uhke.

Jõudu annab aktiivne 
külakogukond
„On tore, et meil on aktiivne kü-
larahvas ja külaselts. Olen Ohtu 
külaseltsi juhatuses olnud kahel 
korral. Juhatus vahetub iga kol-
me aasta tagant, et tuleks juurde 
uusi inimesi ja ideid. Kui oled 
ise selle perioodi läbi teinud, siis 
hindad kaasalöömise vajadust,“ 
tutvustab Peeter õhinapõhist te-
gevust. Küla kokkutulekud toi-
muvad Ohtus kolme või viie aas-
ta tagant. Aastaid tagasi toimus 
suurejooneline mõisakooli kok-
kutulek. Sellised kokkusaamised 

aitavad luua kogukonnatunnet.  
Unistatakse ka oma külakeskuse 
rajamisest. Praegu saadakse kok-
ku valla abiga soetatud kahetoa-
lises korteris küla keskuses.

Traditsiooniks on laste suve-
laagrid, kus Ohtu lapsed viibivad 
nelja päeva jooksul eri taludes ja 
paikades. Igal päeval on töötoad 
ja õpiringid. Ka Prantsi talu on 
laagrilisi võõrustanud.

Külaseltsi rahvas on koos 
teinud vahvaid väljasõite suus-
kadel, jalgrattal, bussi või lae-
vaga.  Sellel aastal organiseerib 
külaaktiiv bussireisi Peterburgi. 
„Eks reisimise juures ongi kõige 
tähtsam seltskond ja meie selts-
konda võib nimetada täitsa „kuu-
likindlaks,“ hindab Peeter küla-
elu kõrgelt. Teinekord visatakse 
matkaidee meililisti lausa öösel 
ja on küllaga neid, kes „kuu-
tõbiste“ matkadega (matk, mis 
toimub kuuvalgel ööl) ühinevad.

Äsja sadu tuhandeid inimesi 
jooksutanud film „Tõde ja õi-
gus“ jättis maaelust raskepärase 
mulje. Peeter tõdeb, et ka täna-
päeval on maatöödega tihti nii, et 
vanad ei jõua ja noored ei viitsi, 
sest nad on vanade kõrvalt seda 
raskust näinud. Prantsi talus on 
teisiti – jõutakse ja tehakse.

Taluelu hoidjad Ohtus peavad mahekarja

Vanem peretütar Marta tutvustab, kuidas Prantsi talus loomi kasvatatakse.

mais ja septembris laupäeviti; 
juunist kuni augustini reedel,  
laupäeval, pühapäeval

väljumine  
Paldiskist kl 10
väljumine  
Väike-Pakrilt kl 16

Hind edasi-tagasi  
inimese kohta 10 eurot  
(tasumine sularahas)

Reisijate kogunemine  
Paldiski Lõunasadama terminali ees
Vajalik isikut tõendav dokument

Regulaarliin 

PALDISKI– 
VÄIKE-PAKRI– 
PALDISKI

Info: 5199 1718

tud laua taga ning ostad,  müüd, 
vahetad. Põllumajandus on nagu 
hundi kurk, sinna mahub kõik! 

Palju on tehtud investeerin-
guid tehnika ja seadmete jaoks. 
”Belarus ei ole enam tõhus töö-
masin ja tuleb uue tehnika poole 
vaadata. Aga kui tekivad koor-
mised, siis  ei piisa enam 10 ha 
maa harimisest,“ on Keili kursis 
finantsnumbritega.

Suvila kõrvalmajas
“Tegime suvemaja kohe eluhoo-
ne kõrvale, et ei peaks kauge-
male sõitma. Puhkusele kodust 
kaugemal jõuame harva, sest 
meil on ju loomad. Kui sõidame, 

Loomad on pigem pelglikud, kuid tunnevad alati peremehe ära.

Euroopa Parlamendi 
valimised 26.05.2019
Valimisjaoskonnad on valimis-
päeval avatud kl 9.00–20.00
Valimisjaoskond nr 1 –  
Lääne-Harju Valla  
Raamatukogu, Rae tn 38,  
Paldiski linn
Valimisjaoskond nr 2 –  
endine Padise vallamaja,  
Padise küla
Valimisjaoskond nr 3 –  
endine Vasalemma vallamaja, 
Ranna tee 8, Vasalemma alevik
Valimisjaoskond nr 4 –   
Laulasmaa raamatukogu,  
Kloogaranna tee 20,  
Laulasmaa küla
Valimisjaoskond nr 5 –  
Klooga Kultuuri- ja  
Noortekeskus, Aedlinna tee 3, 
Klooga alevik
Täpne elukohajärgne valimis-
jaoskond, kus saab hääletada, 
on märgitud valijakaardile. 
Valimiste info on kättesaadav 
www.valimised.ee

16. juunil  
avatud väljakute päev 
Niitvälja Golfis

Eesti Golfi Liit ja golfiväljakud 
kutsuvad tasuta golfiga tutvuma. 
Ideaalne võimalus esmakordselt 
golfimängu proovida ja seda 
täiesti tasuta!

Avatud väljakute päeva 
programm Niitvälja Golfis 
algab kell 12.00 ja kestab ca 
2,5 tundi.  Tutvutakse Niitvälja 
Golfikeskusega, proovitakse 
erinevaid golfilööke ning käiakse 
professionaalse golfariga väljakul 
mängimas. Golfimänguks 
vajalik varustus ootab kohapeal. 
Kaasa võtta hea tuju ning selga 
ilmastikule sobiv riietus.

Oodatud on igas vanuses  
golfihuvilised!

Fo
to

: J
ü

rg
en

 L
ep

p

Fo
to

: M
ar

je
 S

u
ha

ro
v



MAI 2019  |  NR 5 (16) WWW.LAANEHARJU.EE  |  WWW.FACEBOOK.COM/LAANEHARJUVALD

Lääne-Harju Valla lehe kontaktaadress: ajaleht@laaneharju.ee   |  Reklaam ja kuulutused: reklaam@laaneharju.ee6

Kas Paldiskisse tuleb 
metanoolitehas?
8 Viimastel nädalatel on olnud meedias jututeemaks rahvus-
vahelise tööstuskontserni huvi rajada Paldiskisse suurinvesteerin-
guna metanoolitehas.

Tööstuslikke kemikaale tootev Šveitsi päritolu kontsern 
Larkwater Group on alustanud eelläbirääkimisi Eesti riigi va-
litsusasutustega ja Lääne-Harju vallaga Euroopa suurima me-
tanoolitehase ehituseks. Vallavalitsus sai 6. mail arendajalt 
Larkwater Group kirja, milles avaldab soovi rajada Paldiski linna 
territooriumil riigile kuuluvale Tõnise kinnistule (katastritunnus 
58001:001:0267) metanoolitehas ning taotleb vajalike menetlus-
toimingute algatamist. Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat on 
rõhutanud, et taolist arendust lubab omavalitsus siin ellu viia ai-
nult tingimustel, kui kahjulikud keskkonnamõjud on välistatud, 
tehas pakub tööd kohalikule elanikkonnale ning arendaja panus-
tab Paldiski elukeskkonna parandamisse.

Eestisse investori kutsunud ettevõtja Toivo Asmer selgitas 
valla ajalehele, mis seisus on asjad arendajate poolt vaadates. 
“Kohtusin taas arendaja Larkwater Group juhatuse liikme Juha 
Mikkoneniga. Pärast meediakajastust Eestis soovivad ka Poola ja 

Läti investorid uuesti kohtuda 
AS-i Larkwater Group esin-
dajatega. Nad on teadlikud, 
mida erinevad meediakanalid 
seonduvalt Paldiskiga kirjuta-
sid ning on väga mures. Pole 
saladus, et nii Poola kui ka 
Läti ei taha leppida kaotuse-
ga ja püüavad jätkuvalt suur-
investeeringut endale saada. 
Poola ja Läti variandid tehase 
ehitamiseks olid märgatavalt 
varem laual kui Eesti omad. 
Lähiajal toimuvad taaskord 
kohtumised nii lätlaste kui ka 
poolakatega ning usun ja loo-
dan, et Paldiskit maha ei kriip-

sutata. Ootame ka ära, milline on lõplikult Lääne-Harju vallava-
litsuse seisukoht ning kas ja kuidas saaks alustada eriplaneeringu 
ning keskkonnamõjude hindamisega. Kui kohaliku omavalitsuse 
poolt on huvi leige, ei ole võimalik loota edule. Kui aga vastupidi, 
võib see projekt õnnestuda.”

Toivo Asmeri sõnul on kõige tähtsam kogu protsessi juures 
see, et suudetakse leida ühine keel kohalike elanike, valla- ja rii-
gijuhtide ning keskkonnakaitsjatega: “Mis oluline ja mida mina 
loodan – et saaks igal tasandil pragmaatiliselt ja inimlikult asju 
arutada.” 

Paldiski elanikke kimbutab 
kalajahutehase hais
8 Paldiski elanikud ei ole rahul aeg-ajalt kalajahutehastest linna 
leviva haisuga. Pakri poolsaarel Kadaka teel paiknev Eesti Kala-
tootjate Keskühistu poolt rajatud Paldiski Kalajahutehas alustas 
tööd eelmisel aastal, kuid praeguseks on tegevus peatatud. 

2019. aasta alguses algatas Keskkonnainspektsioon menetlu-
se, kontrollimaks tehase reovee puhastusseadme nõuetekohasust. 
Tuvastati, et merre juhitav jääkvesi ei vasta nõutud normidele.

10. aprillil esitas Keskkonnainspektsioon Eesti Kalatootjate 
Keskühistule ettekirjutuse, mille alusel tuleb reoveepuhasti puu-
dused kõrvaldada ning reovee puhastamiseks rakendada pari-
mat võimalikku tehnoloogiat. Kalajahutehase ekspluatatsiooniga 
kaasnev lõhnahäiring ei ole lubatud. Ettevõtte kohustus on kõi-
kidest häiringutest teavitada. Seetõttu palub vallavalitsus halva 
lõhna või muu häiringu korral kodanikel pöörduda otse Keskkon-
nainspektsiooni poole (tel 1313, e-post valve@kki.ee).

Valla ajalehele kinnitas Aleksandr Valtsev kalajahutehasest, et 
tehase tegevus on peatatud seni, kuni on valminud tegevuskava 
puuduste kõrvaldamiseks koos eelarvega, mis on Keskkonnami-
nisteeriumi poolt kooskõlastatud. Menetlusprotsess kestab kaks 
kuni kolm nädalat ning probleemid saavad lahendatud eeldatavas-
ti juuni alguseks.

Kairi Niinepuu-Mark 
Lohusalu Poolsaare Loodusselts

8 Eelmise aasta sügisel in-
venteeris Lohusalu poolsaarel 
omavalitsuse omandis olevat 
metsamaad kaks oma valdkon-
na tunnustatud spetsialisti: Tartu 
Ülikooli teadlane, maastikuöko-
loog Anneli Palo ning vääriselu-
paikade ekspert Renno Nellis. 
Poolsaare luitemetsadel tuvastati 
kõrge loodusväärtuslikkus.

Teadlase Anneli Palo hin-
nangul võib Lohusalus kasvavat 
luite metsa käsitleda nii loodus- 
kui ka kultuuripärandina. Tead-
lase arvamusel asuti ranniku-
alade männikuid lageraiete eest 
kaitsma juba sajandeid tagasi 
ja põhjuseid selleks oli mitu: 
tuiskliiva kinnistamine külade 
ja põldude kaitseks, maamärgid 
merel liikujaile ning militaarst-
rateegilised eesmärgid. Tead-
lane hindab, et uuritud alaga 
võrdselt või isegi väärtusliku-
maid nõmmekooslustega metsi 
paikneb Lohusalu eramaadel ka 
täna. Teadlased on seisukohal, et 
nendele aladele ei sobi praeguse 
metsaseaduse alusel ette nähtud 
uuendus- ja hooldusraied.

Lohusalu munitsipaalmetsa-
de loodusväärtuslikkust puudutav 
eksperthinnang soovitab Lohusalu 
munitsipaalmaadel asuvale met-
saalale kohaliku tasandi kaitseala.  
Vääriselupaikade ekspert Renno 
Nellis väisas Lohusalu poolsaarel 
metsi üle-eestilise vääriselupai-
kade inventuuri käigus. Vääris-
elupaigad on keskmiselt mõne 

hektari suurused veel säilinud 
vanade loodusmetsade tükid, 
mis on koduks haruldastele või 
ohustatud liikidele – sestap vaja-
vad need alad kaitset. Lohusalu 
poolsaare munitsipaalmetsades 
registreeriti kaks vääriselupaika: 
üks lõuna ning teine põhja pool 
rohevõrgustiku alas.

Eestis inventeeriti viimati 
vääriselupaiku süstemaatiliselt 
aastatel 1999–2002. Ekspertide 
hinnangul leiti toonase inven-
tuuri käigus vaid kuni 50% ole-

masolevatest vääriselupaikadest. 
Ülejäänud jäid registreerimata 
ning vahepeal toimunud raietest 
puutumata alad on nende seisu-
kohal seni veel kaitseta. Eesti 
Looduseuurijate Selts on asunud 
alates 2018. a sügisest kaardista-
ma Eesti metsi, plaanides inven-
tuuri käigus üles leida ja regist-
reerida vääriselupaiku üle Eesti.

Lohusalu poolsaare luite-
metsade eksperthinnanguga on 
võimalik tutvuda veebilehel lo-
husaluloodus.ee

kodanik küsib

“Arendust lubab 
omavalitsus ellu viia 
ainult tingimustel, 
kui kahjulikud 
keskkonnamõjud  
on välistatud.

Lohusalu poolsaare  
metsad väärivad kaitset

“Lohusalus kasvavat 
luite metsa võib 
käsitleda nii 
loodus kui ka 
kultuuripärandina.

Jäätmed õigesse kohta!

Pakendid
8 Eraldi kogutud pakendijäätmed tuleb viia 
pakendikonteinerisse. Pakendite kogumist kor-
raldavad üleriigiliselt MTÜ Eesti Taaskasutusorga-
nisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ 
Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Reeglina on 
kogumispunktis eraldi konteiner paberile ja papile 
ning segapakendile, mõnes kohas ka klaaspakendile. 
Kui viimast eraldi ei ole, võib klaaspakendi panna 
segapakendikonteinerisse.

Ohtlikud jäätmed
8 Ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale) ja 
elektroonikajäätmeid võetakse valla elanikelt tasuta vastu:
Karjaküla jäätmejaamas T, N, L 10.00–18.00
Paldiskis Peetri tn 4 asuvas kogumispunktis 
Vasalemmas Ranna tee 8 hoone taga (avatud T 
15.00–18.00 ja kuu esimesel laupäeval 9.00–12.00)
8 Asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, sh eterniiti, 
võetakse hinnakirja alusel vastu:
Keila linna jäätmejaamas (Tehase tn 5, Keila) T, N, R 12–18; L 10–16

Rehvid
8 Vanarehve võetakse eraisikutelt tasuta vastu:
Kuusakoski Paldiski teenindusplatsil  
(Rae põik 14, Paldiski) E–R 8–17
Keila Rehvikeskuses  
(Tallinna maantee 14, Keila) E–R 10–18; L 10–15
Vasalemmas Ranna tee 8 hoone taga  
(avatud T 15.00–18.00 ja kuu esimesel laupäeval 9.00–12.00)

Ülejäänud jäätmeid, mida korraldatud jäätmevedu ei hõlma,  
saab vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale ära anda  

Karjaküla jäätmejaamas.

Jäätmepunktide ja -jaamade asukohtade  
infot leiab kaardirakendusest www.kuhuviia.ee  

või taaskasutusorganisatsioonide koduleheküljelt.

4. mail toimunud rogainivõistlus “Libahundi jälg” Pakri saartel oli ülipo-
pulaarne. Osales 608 inimest, millega löödi selle ürituse senine rekord. 
Sõltumata külmast ja märjast ilmast, hoolimata ekstreemsest laevasõi-
dust ja erioludes randumisest õnnestus sündmus suurepäraselt.

Vasalemma Jalgpalliklubi uudised
Eduard Hmeljov, JK Vasalemma treener

8 Märtsikuus osa-
lesid JK Vasalemma 
ja Pakri SK Alexela 
noortevõistkonnad 
(poisid 2008) turnii-
ril Haapsalu CUP. 
Meie võistkonnad 
näitasid häid tule-
musi: JK Vasalem-
ma (2008) saavutas 
teise koha, Pakri 
SK Alexela (2008) 
kolmanda koha! Pa-
rimaks mängijaks 
tunnistati Bogdan 
Žukov!

Lõppenud saalijalgpalli hooajal esindasid meie klubi Rummu 
Dünamo (esiliigas) ja Padise Rummu Dünamo (teises liigas). Mõ-
lemad võistkonnad mängisid hästi. Rummu Dünamol jäi õige vähe 
puudu, et pääseda kõrgemasse liigasse. Püüame seda teha järgmisel 
hooajal.

Fo
to

: T
iiu

 M
äg

i

Turniiril Haapsalu CUP saavutas  
JK Vasalemma (2008)  teise koha.

Tartu Ülikooli teadlane, maastikuökoloog Anneli Palo loodusväärtusi tuvastamas.
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Juubilarid mais
94 Olga Kuldveer
92 Vilma Klesment
92  Lidia Kolesnikova
90 Raisa Budnik
90 Elsa Allikmaa
85 Nikolai Novožilov
85 Lidia Zimina
85 Oode Vester
85 Klavdia Kirjušenkova
85 Aleksandra Šutkova
80 Zinoviya Tsalko
80 Endel Lärm
80 Maire Hääl
80 Anatoly Kvade
75 Margarete Lamp
75 Uuno Sallo
75 Toomas Taniloo
75 Anne Rooväli
75 Ira Kirpichnikova
75 Rosali Kukk
75 Inna Karasjova
75 Jaak Viirok
70 Mare Kangro
70 Aasa Koobak
70 Inga Dubrova
70 Mati Viimsalu
70 Liivi Aston
70 Väino Süld
70 Ene Inno
70 Merle Roletsky
70 Ljudmilla Redko
70 Valentina Salikhova
70 Nikolay Olkhovskiy
70 Mare Varipuu
70 Arvo Maasikas
70 Niina Zujeva
70 Aleksandra Delendik
70 Aleksandr Mamonov
70 Eldur Karu
70 Tsvetkov Viatcheslav

Vallas sündinud 
Olle Aua
Aran Ristikivi
Trevet-Theo Tera
Klaus Leesalu
Emily Errit
Robin-Marcus Marienburger
Lenna Remmik
Iiris Meisalu
Christian Aljas
Aron Vool
Emma Kai Jõesaar

teated palju õnne!
Lääne-Harju vallavalitsus teatab
8 Kloogaranna küla Joa tee 43 kinnistu (katastritunnus 
29501:007:0665) ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapane-
kul 08.02-10.03.2019 laekus tähtaegselt kirjalikult  ettepanekud 
kuuelt isikult. Ettepanekuid tehti kergliiklustee ja detailplaneerin-
gu liikluslahenduse muutmiseks, ärimaa sihtotstarbe muutmiseks 
elamumaaks ja kanalisatsioonilahenduse täpsustamiseks. Üks vas-
tuväide esitati menetluse kohta.

Joa tee 43 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus-
te avalik arutelu toimus 17.04.2019  Lääne-Harju Vallavalitsuse 
istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn. Osa võttis 18 
inimest ja viie isiku kohta esitati kirjalikud volitused. Kirjalikest 
ettepanekutest võeti arvesse reoveetorustiku ümbertõstmist välja-
poole Treppoja veekaitsevööndit. Täpsustati Joa tee 43 Treppoja 
poolset kinnistu piiri. 

Osapooled jäid eriarvamusele kergliiklustee vajaduse, ärimaa 
krundi sihtotstarbe sobivuse ja kanalisatsiooni lahenduse muutmi-
se vajaduse ning avaliku väljapaneku kordamise suhtes. 

8 Rummu aleviku Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) 
ja Paekalda (86801:001:0526) kinnistute detailplaneeringu eskiisi 
avalik väljapanek toimub 10.06.-10.07.2019 Vasalemma teenin-
duspunktis asukohaga Vasalemma alevik, Ranna tee 8 ja Lääne-
Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38.

Lääne-Harju vald müüb 11.06.2019 avalikul suulisel enam-
pakkumisel, mis toimub kell 10.30-13.40 Lääne-Harju vallavalit-
suses (Paldiskis Rae tn 38 II korruse volikogu saalis) 
järgmised kinnistud:
– kell 10.30 Sadama tn 38g, Paldiski (registriosa number 

10480050), üldpind 372 m², alghind 600 eurot  
(osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 100 eurot);

– kell 10.50 Saialille tn 8, Paldiski (registriosa number 
13003402),üldpind 1000 m², alghind 1500 eurot  
(osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 150 eurot);

– kell 11.10 Sadama tn 16, Paldiski (registriosa number 
6350902), pindala 1290 m2 alghind 31 000 eurot  
(osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 3100 eurot).

Korteriomandid:
– kell 12.00 Harju-Risti küla, Harju-Risti 4-12 (registriosa 

number 11843002), üldpind on 63,10 m², alghind 14000 
eurot;

– kell 12.20 Harju-Risti küla, Harju-Risti 4-11 (registriosa 
number 11842902), üldpind on 76,00 m², alghind 15000 
eurot;

– kell 12.40 Klooga alevik, Metsa tn 13-1 (registriosa number 
10968502), üldpind 62,60 m², alghind 16000 eurot;

– kell 13.00 Rummu alevik, Sireli tn 5-11 (registriosa number 
9028102), üldpind 39,20 m², alghind 1500 eurot;

– kell 13.20 Rummu alevik, Sireli tn 5-21 (registriosa  number 
9029102), üldpind 37,00 m², alghind 1500 eurot.

Täpsem info valla kodulehel.

Merly Tammin 
ühe vahva Dokyo judoka ema

8 Eelmise aasta juulis loodi 
judoklubi Dokyo (jaapani k. 
julgus). Sensei (jpn. k. õpetaja) 
Jaanus Olev tahtis klubi teha pä-
ris ise ja enda moodi. Pikk ning 
edukas treeneritöö ning oskus 
ja tahe lastega tegeleda andsid 
usku, et ettevõtmine õnnestub.

Põnev ja laste jaoks uudne 
treening, mis sobib igas vanuses 
poistele ning tüdrukutele, leidis 
piisavalt kõlapinda. Info paljaja-
lu kimonos läbiviidavast tunnist, 
mis algab sensei ja õpilaste kum-
mardava tervitusega, meelitas 
rohkelt uudistajaid.  

Aasta jooksul on liitunud 
Dokyoga ligi 100 last ja noort 
alates kolmandast eluaastast Tal-
linnast, Paldiskist, Laulasmaalt 
ning Vasalemmast. Kui pealin-
nas võitlevad judoklubid laste 
pärast, üritades üksteist parema-
te tingimustega üle trumbata, siis 
maapiirkondades on vanemad, 
õpetajad ja ka ametnikud väga 
tänulikud, kui mõni spordiklubi 
avaldab soovi sealse järelkasvu-
ga tegeleda. Võimalus kodu lä-
hedal treenida leevendab noorte 
vähese liikumise probleemi.

Lääne-Harju judolapsed 
treenivad hea ventilatsiooniga 
avarates saalides. Paldiski judo-
kad saavad end pärast väsitavat 
trenni premeerida saunaskäigu 
ja basseiniga. Eriline tänu kuu-
lub siinkohal pühendunud ja 
asjatundlikule valla spordispet-
sialistile Jürgen Lepale. Samuti 
teevad judokad kummarduse Va-
salemma Spordimaja haldusjuhi-
le Paul Laurile ning Laulasmaa 
Kooli direktorile ja õpetajatele, 
kes aitasid kaasa judo jõudmise-
le Lääne-Harju valda. 

Dokyo kiirele arengule aitab 
kaasa ning süstib eneseusku lap-
sevanemate siiras pühendumi-
ne. Alustavale spordiklubile on 

igasugune toetus ning initsiatiiv 
väljastpoolt väga väärtuslik. 

Judo näol ei ole tegemist 
mitte ainult üldfüüsilise tree-
ninguga, vaid sportimise käigus 
õpitakse olema üksteise vastu 
viisakas, sõbralik, austav. Judo 
harrastamine annab juurde jul-
gust ja enesekindlust ning õpetab 
emotsioone juhtima. Treening 
arendab lapsel võrdselt kõiki 
lihasgruppe ning on seega just 
õige spordiala, millega alustada. 

Kõige pisemate trennides 
saab mängida-mürada, mille 
käigus paranevad painduvus, 
kiirus, osavus; lisaks kaaslastega 
arvestamine, üksteise toetamine 
ning koostegemise rõõm. Alates 
seitsmendast eluaastast lisandub 
üldfüüsilisele treeningule heite-
tehnika. Mida vanemaks saavad 

Judoklubi julgetele avastajatele

lapsed, seda tehnilisemaks muu-
tuvad treeningud.

Sensei läheneb lastele või-
malikult individuaalselt. Ande-
katele ja püüdlikele antakse või-
malus pingutada rohkem ning 
neilt ka nõutakse enam. 

Dokyos suunatakse lapsi ise 
otsustama, kas teha võistlussporti 
või treenida pingevabalt iseenda 
rõõmuks. Treener ei saa kedagi 
sundida, kuid tema nõuandeid 
ja soovitusi tasub kuulata. Sen-
sei Jaanus Olevil on judotreeneri 
6. kategooria, mis omistatakse 
treenerile, kes muuhulgas treenib 
noortekoondise judokaid rahvus-
vahelisel tasemel. Dokyo õpilas-
te hulgas on mitmekordseid Eesti 
meistreid ja Eesti meistrivõist-
luste medaliomanikke (Maria 
Simona Papp, Matheas Trilljärv, 
Georg Reimets, Janari Olev, Laur 
Leemets jt). Sel talvel võitis klu-
bi kasvandik Matheas Trilljärv 
Baltimaade meistri tiitli kadettide 
vanuseklassis. 2018. a lõpus tuldi 
Eesti Klubide Karikal kadettide 
vanuseklassis kolmandale koha-
le. Jaanus Olevi edukamad sport-
lased osalevad Euroopa Karikae-
tappidel. Nii et Dokyo praegustel 
judokatel on väärilised eeskujud, 
kelle poole alt üles vaadata ja 
kelle käest õppida.

KEILA MUUSIKAKOOL VÕTAB VASTU ÕPILASI ESIMESSE KLASSI
Erialad:  klaver (kuni 8-a), kannel, viiul (kuni 8-a), saksofon,  
  trompet, kitarr, löökpillid, akordion, klarnet, orel,  
  flööt, metsasarv, tšello, tuuba, tromboon

ETTEVALMISTUSKLASSI OOTAME EELKOOLIEALISI LAPSI!
Konsultatsioonile ja sisseastumiskatsetele saab registreerimise alusel.

Konsultatsioon 4. juunil kell 17.00-19.00  
(kaasa võtta avaldus, kuhu on märgitud ka pillisoov)
Sisseastumiskatsed 5. ja 6. juunil kell 16.00-19.00

Avaldust saab alla laadida veebilehelt  
www.keila.ee/muusikakool ja täita kohapeal

Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi vastu vastava oma-
valitsuse või muu finantseerija garantiikirja alusel. Garantiikiri on 

aluseks huvikooli õpilaskoha maksumuse katmiseks lepingu sõlmimisel.

“Judo harjutamise 
käigus õpitakse 
olema üksteise vastu 
viisakas, sõbralik, 
austav.

Judotreening arendab lapsel võrdselt kõiki lihasgruppe ning on õigeim 
spordiala, millega alustada. Fotol treeningtund eelmisel aastal.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad  
dokumendid palun saata info@laulasmaakool.ee 

Rohkem infot tel. 6088900

JUMALATEENISTUSED Risti kirikus  
toimuvad kuu 2. ja 4. pühapäeval kl 13:
26. mail teenib õp Steve Knowers;
9. juunil nelipüha jumalateenistus;
23. juunil võidupüha jumalateenistus, laulavad Padise segakoor ja Keila 
noortekoor La-Do;
14. juulil surnuaiapüha Risti kalmistul.

AVATUD PIIBLIRING  
kuu esimesel reedel, 7. juunil kl 18.30 kogudusemajas.

MININOORTEKAS kogudusemajas reedel, 31. mail kl 18.30. Vajalik eelnev 
registreerumine! Osavõtjaankeeti küsi risti@eelk.ee, info tel 5564 9256

SUVINE LEERIKURSUS algab laupäeval, 29. juunil kl 11. Esimeses tunnis 
lepime osalejatega kokku sobiliku ajakava. 

Info www.ristikirik.ee, risti@eelk.ee ja tel 5564 9256 (õp Annika Laats)

Laulasmaa Kool pakub  
2019/2020 õppeaastast täiskoormusel tööd:

Klooga koolimaja pikapäevarühma õpetajale
Klooga koolimaja klassiõpetajale inglise keele lisaerialaga 

Klooga koolimaja õppejuhile 
Lehola koolimaja klassiõpetajale 

Laulasmaa koolimaja tehnoloogia õpetajale 
Laulasmaa koolimaja köögiabile 

Lehola koolimaja koristajale 
Laulasmaa lasteaia õpetaja abile 

Lehola lasteaia õpetaja abile

Registreerimine tööpäeviti 10.00-18.00 tel. 53533891 
Lisainfo tel. 5165765
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Erakuulutused Järgmine  
Lääne-Harju valla leht ilmub  

18. juunil

REKLAAM JA KUULUTUSED: reklaam@laaneharju.ee

Müüa
 haljastusmuld
 liiv
 killustik
 purustatud betoon
 freesitud asfalt (Eesti oma)
Toome kauba ise kohale

Kopp-laaduri teenus 
kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382

Abi maja ehitusloa või kasutusloa 
asjaajamisel. Tel 5306 1181 Mikk 
majapaberid@gmail.com

Arboristi teenused. Ohtlike puude 
raie. Puude hoolduslõikus, hekkide 
hooldus, kändude freesimine, 
raie teenused, võsa tööd, puude 
istutus. www.puukirurg.ee  
info@puukirurg.ee   
tel +372 5057786

ATKO Liinid OÜ võtab tööle 
bussijuhi Lehetu piirkonda. 
Täpsem info tööpäeviti telefonil 
627 2737, 627 2713 või pöörduda 
Sõstramäe 12, Tallinn.

Ehitise audit 1-nädalaga  
tel 56 847 855  
eaudit.ee@gmail.com 

Ekskavaatori tööd 14 tonnise 
ja 5 tonnise ekskavaatoriga.
Väikekallurveod 1-5 tonni. 
Kallurveod 10-30 tonni. Muld, 
killustik, liiv, frees, kruus. 
Vundamendid, parklad ja teed, 
muruplatsid, torustikud ja 
biopuhastid soodsalt.  
Tel 56663676,  
kaugkyte@gmail.com

Fekaalivedu, kogumiskaevude 
tühjendus! Helista ja küsi 
pakkumist tel 53 468 430   

Kasutatud autode kokkuost. 
Ostame kõiki sõidukeid. Korras, 
rikkega, ülevaatuseta  
Tel 58190200  
autohoov@gmail.com

Kodu suveks korda! Hekkide 
pügamine, võsalõikus, 
trimmerdamine jpm. Tunnustatud 
kvaliteet. Tel 56738933

Korstnapühkimistööd 
(nõuetekohane akt)  
tel 5040875

Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused, ohtlike puude/
okste langetamine, viljapuude 
lõikamine, muruniitmine 
(trimmeriga), heki lõikus ja 
pügamine. Tel +372 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee    

Kuiv okaspuu al 55€, kask al 60€; 
toores okaspuu al 39€/rm. Pikkus 
30, 40,50 cm. Vedu 5-6 rm kaupa. 
Tel 5164278

Kõdusõnnik, sõelutud muld, 
killustik, graniitkillustik, freesasfalt, 
liiv.  Müük veoga: väikeveod.ee  
Tel 5015992

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

Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu 
ja heina niitmine, saetöö aias. Tel 
55547291  

Magus mesi Padise niitudelt! 
0,5l purk/700g hind 5,50 eur 
purk. Toon mee tasuta koju kätte. 
Helista 51 91 61 71

Viime tasuta ära teie vanaraua 
(pliidid, pesumasinad, torud, 
vannid jne) Laulasmaa, Klooga, 
Saue, Laitse kandis. Tel 55541036

Muld peenrasse ja haljastuseks  
7 eur/m3. Transport väikekalluriga 
1-5 tonni. Transport kalluritega 
10-30 tonni. Laadimine oma 
transpordile kokkuleppel  
Keila-Joal. Tel 56663676 
kaugkyte@gmail.com

Müüa soodsalt Lääne-Harju 
vallas, Tõmmiku külas, 
Aarnamäe karjääris liiva, 
sõelutud ja sõelumata mulda, 
transpordivõimalus.  
Tel 56 564 103,  
e-mail: pallemer@gmail.com

Ohtlike puude langetamine ja  
õunapuude lõikus. Tel 5210334

Oled oodatud Katrini 
Massaažituppa Keilas. Pakun 
klassikalist, lõõgastavat massaaži. 
Info ja broneerimine   
tel 5606 8837 Katrin

Otsime ome kollektiivi õmblejaid. 
Pakume stabiilset töökohta 
arenevas väikefirmas, mis toodab 
põhiliselt ekspordiks. Töö on 
mitmekülgne, kuna toodame 
väikepartiidena. Töötasu 800-
900€. Asume Sauel, Kasesalu 12. 
Aneri Sport OÜ, tel 5137705

Pakume tööd lukksepp-keevitajale 
ja C-kategooria autojuhile (kallur).  
Asukoht Saue, info 506 7491

Tuleohutusnõuded OÜ 
pakub: ehitusprojekti 
tuleohutusosa koostamine ja 
audit; ehitise tuleohutusaudit; 
küttesüsteemi ekspertiis. Info: 
tuleohutusnouded@gmail.com; 
tel +372 5301 2340.

Õhksoojuspumba paigaldus ja  
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga  
paigaldaja Kalev Lepistu.  
Lisainfo  tel 5656 2191

Muld, liiv, killustik, kruus, 
freesasfalt koos transpordiga.  
Tel 53953788

Katuste kõrgsurvepesu ja 
värvimine (plekk, kivi, eterniit). 
Fassaadi survepesu ja värvimine. 
Tänavakivide puhastus. Tel 56 241 
509 Andres

Elektritööd
Elektripaigaldise käit
Päikeseelektrijaamad
ATS hooldus

TERA AS info@tera.ee
503 5222

www.tera.ee


