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Meenutusi meeleolukast suvest
Paldiski pidas juulis sünnipäeva ning tähtpäev oli igati soliidne- 300. Linnapäevadeks pakuti paldiskilastele haaravat ja meeleolukat programmi. Mõeldud oli sellele, et nii linna
omad taidluskollektiivid kui ka valla rahvas saaks oma oskusi näidata.
Juubeliaastat märkivad sündmused algasid noortepäevaga. Mõeldud oli see noorte hulgas propageerima sporti ja liikumist. Noortepäeva kontserdid toimusid ka koolides ning Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis. Kohal oli ka kinobuss.
Teine linnapäev oli rahvuskultuuri päralt. Toimus Paldiski laulu- ja tantsupidu, mis kandis nime
100 minutit Eestile ning loomulikult oli see ühtlasi pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünniaastale.
Päeva täitis ka põnev laadamelu ning õhtul sai nautida kontserdil tõelist tähtede paraadi ja õhtutaeva valgeks löönud ilutulestikku.
Linnapäevade kolmas ja ühtlasi ka viimane päev meenutas Paldiski linna ajalugu. Peetri mägedes
sai näha näidislahingut XVIII sajandist. Kuna Paldiski on alati olnud suuremal või vähemal määral
militaarne, siis pakkus näidislahing koos ohtra suitsu ja pauguga põnevust nii pisipõnnidele kui ka
nende vanavanematele. Paldiski päevad lõppesid romantiliselt õhtukontserdiga vabas õhus Pakri
Paruni juures.

PEL Niitvälja Golfis.
23. augustil toimus Niitväljal Paldiski Ettevõtjate Liidu ( PEL) sügise
alguse koosviibimine. Kohtumisel oli tegevusi nii kehale kui vaimule.
Kutsutute hulgas olid nii liidu liikmed kui ka liidu sõbrad – liikmed
Lääne Harju valla ettevõtete esindajad, kes tegutsevad Lääne Harju
vallas ja lähitulevikus loodetavasti ka PELi uued liikmed.
Koosviibimist alustati golfi demoga, tõsi meie hulgas oli mitmeid kogemustega golfi proffe aga enamus olid golfi rajal esimest või test korda.
Esimese Golfi treeningu viis läbi treener pro Paul Põhi.
Pärast 2,5 tunnist vabas õhus viibimist kuulasime väikest ülevaadet juhatuse liikmelt Nikolai Pitšugov’ilt PELi lähiaja tegemistest, Paldiski
investorteeninduse programmist (PIP) Ly Lepikult ja Klienditugi Rene
Sildveelt. Väga ülevaatliku hetkeolukorra ülevaate andis kinnisvarafirma Uus Maa omanik Ardi Roosimaa.
Ühise õhtusöögi lauas oli 22 l koosolijatel mitmeid valla ettevõtlusega seotud teemasid, millest rääkida. Loodame, et oma vallas tegutseva ja Eesti esimese golfiväljaku külastamine andis PELi liikmetele ja tulevastele liikmetele hea impulsi golfi kursustel osalemiseks ja edasiseks lemmikhobiks
muutumiseks.
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Tallinna ringraudtee trass saab lähikuudel paika

Tallinna ümbrus vajab paremat raudteeühendust. Foto: Andras Kralla
Minister Kadri Simsoni juhitav valitsuse transiidikomisjon arutas tänasel kogunemisel
AS Eesti Raudtee tellitud eskiisprojekti Tallinna 1520 mm ringraudtee teostatavuseks ja
ehituseks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.
Eesti Raudtee juht Erik Laidvee tutvustas komisjonile ka raudtee strateegilise plaani tegevuskava
ja eesmärke. Laidvee sõnul on mõistlik juba praegu panna paika kava Tallinna ringraudtee
väljaehitamiseks, et kaubaveod raudteel näiteks Paldiski sadamast lõuna suunas ei peaks toimuma
läbi Tallinna kesklinna ja Kopli raudteejaama.
„Uute reisirongide tulek kasvatas rongireisijate arvu hüppeliselt ning kohe muutus teravamaks ka
Tallinna lähiümbruse raudtee sõlmpunktide läbilaskevõime küsimus. Paremat lahendamist vajab ka
Paldiski-suunaline kaubavedu, mis pole praegu veel väga intensiivne, kuid eelduslikult kasvab, ning
arusaadavalt häirib üha enam Tallinna kesklinna ja Kopli inimeste igapäevaelu.
Eeldusel, et rööbastransport jääb Euroopa Liidus keskkonnakaalutlustel eelisarendatavaks
maismaatranspordi liigiks, tuleb leida sobiv lahendus Paldiski suuna raudteeühenduse ja Tallinna
ringraudtee ehituseks tulevikus,“ selgitas Simson.
Rail Balticu trass külgneb Lagedilt kuni Tammemäe külani koridoriga, mis on Harju 2030+ maakonnaplaneeringu ja Eesti 2030+ üleriigilise planeeringuga ette nähtud Tallinna ümbersõidu
raudteeks, et Paldiski-suunalised kaubaveod saaks liikuda ümber Tallinna.
Rail Balticu projektist muid raudteearendusi rahastada ei saa, küll aga on võimalus rahastusallika
leidmisel mahutada vajalikud tööd juba käimasolevate kõrvale või säilitada selle tarbeks koridor,
teatas ministeerium.
Logistikauudised.ee
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Paldiski Ühisgümnaasiumi õpilased külastasid valla ettevõtteid
Seoses projektiga „Ettevõtluskoda“ külastasid 26. septembril Paldiski Ühisgümnaasiumi
42 õpilast viit Lääne-Harju valla ettevõtet, noortele tutvustati oma igapäevaelu.
Esimene ettevõte, mida külastati, oli Paldiskis asuv parketitehas
Bole OÜ, kus toodetakse naturaalse kujuga parketti. Seal näidati
noortele omapärase parketi tootmisprotsessi, alustades puidu kvaliteedi kontrollimisest ning lõpetades parketi õlitamise ja põranda
kokkupanemisega, enne, kui see pakendatakse ja uuesti tükkideks
lahti võetakse nagu pusle. 2010. aastal asutatud ettevõte saab tellimusi üle kogu maailma, nende seas kõige nõudlikumad riigid on
Saksamaa, Jaapan, Hiina ja Ameerika.
Pärast seda toimus ringkäik Paldiski Lõunasadamas, mis kuulub Tallinna Sadama koosseisu.
Rangete turvanõuete ja halva ilma tõttu toimus ringkäik sadama territooriumil bussiga, kus sadama
kapten rääkis õpilastele seal tehtavatest töödest ja samuti pisut ka sadama ajaloost.
Järgmisena suunduti juba Laulasmaa poole, kus külastati spaad ja hotellikompleksi. Laulasmaa on
tuntud oma kauni ja rahuliku asukoha poolest. Seal olles näidati noortele uut restoraniosa, hotellitube, mida on kokku 147, ja teisi ruume, kus on võimalik lõõgastuda ja unustada oma igapäevased
probleemid. Hotelli esindaja ütles, et nende eripära on see, et neile kuulub 13 ha maad, kus külastajatel on võimalik võrkpalli või minigolfi mängida või lihtsalt matkata. Saime teada, et alates 7. oktoobrist hakkab vast renoveeritud saalis toimuma igal pühapäeval klaverikontsert.
Neljas ettevõte oli Vasalemmas asuv Akso- Haus, mis toodab moodulmaju. Noortele näidati nii ettevõtet tutvustavat videot kui ka viidi suurde angaari, kus sai oma silmaga näha, kuidas moodulmajade tegemine käib. Ettevõttest tellitakse nii maju, suvilaid, aga ka lasteaedu, koolimaju.
Viimasena külastati Vihterpalus asuvat pereettevõtet M.V.Wool,
mis on tuntud oma kalatoodetega. Ülevaate ettevõttest andis peremees hr Mati Vetevool ise. Ringkäigul näitas ta õpilastele kogu
tootmisprotsessi, alustades kala puhastamisest ning lõpetades
nende pakendamise ning külmikutega. Kogu toodangust jääb
Eestisse 60% ja 40% läheb välismaale. Kala tellitakse tõesti igale
poole: Soome, Rootsi, Taani, Prantsusmaale, Dubaisse, Jaapanisse, Iisraeli. Ettevõte on osalenud kahel aastal Eesti Parima Toiduaine valimisel ja mõlemal korral
on nad võitnud. Pereettevõte on töötanud aastast 1988 ning pakub tööd üle 150 inimesele.
… loe edasi lk.4
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Sellel õppeaastal viiakse Paldiski Ühisgümnaasiumis läbi projekti „Ettevõtluskoda,“ mille üheks eesmärgiks on muuta ettevõtlus- ja majandusõpe koolis praktilisemaks. Projektis on erinevaid tegevusi,
näiteks tuleb noortel kokku panna ettevõtlus- ja majandusalane lauamäng, teha õppevideo, mis tutvustaks üht valla ettevõtet, ja loomulikult on õpilastel võimalus näha ka oma silmaga, kuidas ettevõtetes töö käib. Oktoobris aga külastavad projektis osalejad Tartu Ettevõtlusküla, kus on nende
jaoks ette valmistatud programm „Ettevõtja argipäev.“ Projekt kulmineerub märtsi lõpus LääneHarju valla ettevõtluspäevaga, mis peaks panema ilusa punkti õppeaastale, kus jagatakse oma muljeid, saab näha lauamänge, õppevideoid, ja kuhu oodatakse esinema ka kohalikke ettevõtjaid. Projekti üks koostööpartner on PEL, oma õla on alla pannud ka Lääne-Harju vallavalitsus.
Rauno Rikand, Paldiski Ühisgümnaasiumi, 11. klassi õpilane

Hiina Suursaatkonna esindajad Lääne Harju vallas.
Koostöös EAS iga külastas 22. augustil Paldiskit Hiina Suursaatkonna 3 liikmeline delegatsioon, eesotsas Majandus- ja kommertsatašee Wu Yanga. EASi poolt oli esindajaks investorkonsultant Toomas Kästik. Pärast tutvustavat ringsõitu Paldiski sadamates ja teiste hästi toimivate ettevõtete piirkonnas jätkus kohtumine Lääne Harju valla vallavanema Jaanus Saat’iga ja Paldiski
Ettevõtjate Liidu juhatuse liikme Nikolai Pitšugovi ja Team Paldiski OÜ juhataja Peep Siitam’iga. Hiina Suursaatkonna esindajatel on plaanis tutvuda Eesti erinevate ettevõtlus piirkondadega üle kogu Eesti s.h. Paldiskiga.
Saatkonna esindajad kuulasid Peep Siitami ja Jaanus Saati ülevaateid LHV ja Paldiski ettevõtluse
hetkeseisust ja tulevikuvõimalustest ning võtsid informatsiooni teadmiseks, lubadusega anda Ülevaade Paldiski ärilistest võimalustest edasi Hiina ettevõtjatele.

Peaminister PELis
02. novembril külastab Paldiski Ettevõtjate Liitu EV Peaminister. Visiidi käigus on tal plaanis
vestelda ettevõtjatega, kuulata muresid ja ettepanekuid, seejärel külastab Peaminister ka kahte
Paldiski ettevõtet. Kõik kohtumised on veel kokkuleppimise tasandil.

PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIT
Rae 38, Paldiski

Tegevjuht Ester Tuiksoo, tel 511 2330

Pakri Plaza, III korrus

pel@investinpaldiski.ee
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