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Kuidas teha head 
kingitust? 
Kingitust valides tuleks 
mõelda eelkõige saaja 
peale ning sellele, mis te-
male meeldib ja mitte osta 
kingiks asju, mis endale 
meeldivad. Kõige parem 
kingitus teisele inimesele 
on aga temale pühendatud 
aeg.

lk 11

Jaanus Jalakas: 
valitsusi ja valda-
sid on ümber ni-
metatud, Jumala 
riik ei kao
Advendi- ja jõuluaeg toob 
ikka uusi inimesi kirikusse 
ja elu justkui elavdub. 

lk 8–9

Kadarbiku - 
perefirma, kus 
on ametis kolm 
põlvkonda. 
Loe lk 23

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!
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kindad!
VALI ÕIGED

Töökinnaste valimine nõuab pisut kaasamõtlemist, 
süvenemist ja aega. Vahel ei osata õigesti hinnata 
riske, teinekord aga seab töökeskkond või ilm omad 
piirangud. 
Mugavus
Õige suurusega hästi istuvad kindad on käes mugavad ja kait-
sevad käsi nii, et te ei märkagi seda.
Vastupidavus
Kinnaste valmistamiseks kasutatud materjalid, töökeskkond 
ja ilm määravad selle, kui hästi kindad kestavad.
Soojapidavus
Kihiline lähenemine töötab ka kinnaste puhul. Vastupidava 
pealiskanga alune Thinsulate vooder on ülimalt õhuke, kuid 
väga heade isolatsiooniomadustega kangas, mis hoiab teie 
käed soojas. Veekindel membraan kinnastes kaitseb niiskuse 
ja vihma eest! 
Hingavus
Ka käed vajavad õhutust, kui temperatuur kinnaste sees 
tõusma hakkab. Hea õhutusega kindad hoiavad teie käte 
head tervist!

Väliskiht

Kolmekihiline 
HIPORA® membraan

Thinsulate® G100 vooder

Fliisvooder

TAMREX WinterPRO 
Touch Screen talvekindad 

44
-4

85 32 €
EN 420, EN 388:2016 (3.X.2.2.X), 
EN 511 (1.4.0) + EN 511 4.4 (-50C test) 
Extreme cold fl exibility ISO 4675, Kat 2.

Pehmendused peopesal
Randme siseküljel sisseõmmeldud kummipael 

Refl ekteeruvad elemendid 
Velcro™ krõpskinnitus 

Elastsed siilud sõrmede vahel
Neopreenist pikem randmeosa

TAMREX WinterPRO 
Touch Screen talvekindad 

44
-4

85 3244
-4

85 3244
-4

85

EN 420, EN 388:2016 (3.X.2.2.X), 
EN 511 (1.4.0) + EN 511 4.4 (-50C test) 
Extreme cold fl exibility ISO 4675, Kat 2.

Pehmendused peopesal
Randme siseküljel sisseõmmeldud kummipael 

Refl ekteeruvad elemendid 
Velcro™ krõpskinnitus 

Elastsed siilud sõrmede vahel
Neopreenist pikem randmeosa

Lateksvahust 
kattega soojad 

töökindad 

4.50 €

44
-3

28

A+ kitsenahast 
talvised 

softkindad 

12 €

44
-3

02

A+ sünteetilisest 
nahast fl iisvoodriga 

softkindad 

5.20 €

44
-3

76

AquaGrip WINTER 
lateksvahust kattega 
veekindlad kindad 

7.90 €

44
-3

35

Soojad 
loomanahast 

Hi-Vis 
talvekindad 

13 €

44
-4

09

Sünteetilisest 
PU nahast softkindad 

krõpsrandmega 

11.90 €

44
-3

78

WinterPRO9000 
Veekindlad 

Touch Screen 
talvekindad 

25 €

44
-3

85

Sünteetilisest 
PU nahast softkindad 

sooja fl iisvoodriga 

8.90 €

44
-3

77
H

V

EJENDALS Tegera 
kitsenahast 
labakindad 
voodriga 

39 €

44
-7

79
4

HARJUMAA 
AASTA TEGU 

2022
Paldiski LNG terminal

lk 28

Harjumaa Aasta tegu 2022 tunnustasid Paldiski LNG Terminali juhatuse liiget Marti Häält omavalituste liidu rahvatervise nõunik Kerli Vilk ja ja SA 
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Hannes Ojangu.
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Kaubanduskeskused on ringi sagivaid 
inimesi täis, kõigil on peas miljon mõ-
tet: kuhu veel on vaja jõuda ja kel-
lele on kingitus ostmata – käes 
on pühadeaeg. Selle imelise 
ajaga kaasneb aga tihti 
stress, mida saab vältida.

E lu võib olla palju 
lihtsam, sest  kõik kin-
gitused ja pühadeks 

vajaminevad dekoratsioonid 
saab kerge vaevaga e-poodidest 
tellida. Nii saad vältida närvi- ja 
ajakulu niigi kiirel jõuluperioodil, 
ning jääb rohkem aega veeta lähedaste 
seltsis.

Et jõulutunnet tekitada, on vaja luua hu-
basust ja soojust. Juba novembris tekib tunne, et on vaja 
erinevad lisavalgustusi, millega oma koju pühademaagiat 
tuua. Jõuluhõnguga küünlad, säravad küünlajalad ja rohkelt 
erinevaid LED-jõulutulesid annavad kodule palju juurde. 
Kui sellele valguse mängule lisada veel veidi pidulikumaid 
diivanipatju ja mõned pehmed pleedid, on kodust lahkumi-
seks üha raskem põhjust leida. Seetõttu tasubki ennast sinna 
mõnusasse pesasse kerra tõmmata ja jõulukingid tellida 
Kaup24 või Hansaposti veebilehelt.

PÄKAPIKUD PIILUVAD
Sellel aastal on esimene advent juba 27. novembril. Akendele 
ilmuvad advendiküünlad, mis ei ole enam üldse klassikalised 
jõulukolmnurgad, leidub ka palju huvitavamaid lahendusi. 

Juba kolm päeva hiljem on jõulukuu esimene päev ja käi-
ma hakkavad päkapikud. Paljusid lapsi rõõmustatakse ad-
vendikalendritega, mis ei tähenda aga, et nad igal hommikul 

topeltkoguse maiustusi peaksid saama. Advendikalendreid 
on suures valikus. Neist võib leida legosid, erinevaid väikes-
te printsesside aksessuaare, autosid või Barbie-varustust. 

Kalendrist võivad rõõmu tunda ka emmed ja issid 
– keegi ei pea ilma jääma, sest valikus on ka

selliseid, kus iga ruudukese taga peitub mõni
ilutoode või hoopis midagi vajalikku mees-

tele!

KINGITUSED KÕIGILE ÜHEST 
KOHAST 
E-poest leiad sobivaid kingitusi nii
naistele, meestele kui lastele. Olgu tegu
siis matkasõbra, rohenäpu, käsitöö-

huvilise, kalamehe, kodukoka või spor-
dihuvilisega, sobiva jõulukingituse leiab 

igaühele. Kindlasti rõõmustab nii mõnigi 
naisterahvas uue parfüümi, kodumasina, sisus-

tuselemendi või nahahooldustoote üle, ja täpselt 
samade kategooriate alt leiab sobivaid jõulukinke ka 

meestele. Spordisõpradele tasub kinkida just nende elustiili-
ga kokku sobivaid vahendeid, üheks populaarseks tooteks on 
erinevad nutikellad, aga on ka soodsamaid valikuid, näiteks 
treeningut toetavad toidulisandid ning abivahendid.

Kodukokale või hoopis vanaemale võiks kingituseks so-
bida uus vaeva kergendav köögitehnika ja uued lauanõud 
ning nendega kokku sobiv laudlina, et uhke pidulaud katta. 
Jõulumeeleolu aitavad pühade ajal luua jõulumotiiviga laua-
nõud ja jõulupeo võõrustaja vaeva vähendamiseks kuluks 
kindlasti ära üks koduabiline robottolmuimeja näol, mis peo 
järel suurema töö ise ära teeb.

Lastele on aga jõulukingitusi valida hulga lihtsam. Vaja on 
teada vaid vanust ja juba on pool tööd tehtud. Pisipõnnidele 
sobiks kinkida näiteks erinevaid eakohaseid puslesid või 
puidust ladumistorne, algust saab teha ka juba pisikestele 
mõeldud legodega. Juba veidi suuremad lapsed vaimustuvad 
samuti tihti legokomplektidest, mida leidub nii Harry Pot-

teri, Minecraft i, Star Warsi kui 
ka teiste huvitavate teemade-
ga. Mõttetööd arendavad ka 
lauamängud ja keeruka-
mad pusled.

Veidi vanemad lapsed 
rõõmustavad kindlasti 
mängukonsoolide ja 
nutiseadmete üle.

JÕULUPUU TUPPA JA 
EHTEISSE
Et mitte võtta tuppa elus 
puud, seejuures loodust, ja ka 
ennast okaste koristamise vaevast 
säästes, on võimalik soetada endale kunstkuusk, mis petab 
ära ka kõige tähelepanelikuma silma. Tehisliku jõulukuuse 
saad valida täpselt sellise nagu sulle meeldib, sest neid on eri 
kujuga ja mitmetes värvitoonides, mõnel on isegi jõulutuled 
juba küljes. 

Jõulupuu kaunistamiseks leidub kuuseehteid igale mait-
sele. Trendideks on hõbe ja kuld, traditsiooniline punane, 
rikkalikud värvid ja ka klassikaline looduslähedus – oma 
lemmiku leiab igaüks. Meelisvalgusega jõulutulesid lisades 
annad säravatele ehetele veelgi ilu juurde!

Lisaks jõulukuuse ülesseadmisele võib akende ümbrusesse 
või näiteks trepi käsipuule sättida kuusevaniku. Uksele ripu-
ta pärg, et ka teised sinu jõulumaagiast osa saaksid!

Merit Põld, 
merit.pold@harjuelu.ee

Kingitused ja Kingitused ja 
pühadeks vajaliku    pühadeks vajaliku    
saab koju kätte stressivabaltsaab koju kätte stressivabalt

Kingid
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Harju Elu
Peatoimetaja: Ülo Russak, 
ylo@harjuelu.ee
Toimetajad: Merit Põld, 
merit.pold@harjuelu.ee, 
Askur Alas, 
askur.alas@harjuelu.ee
Küljendaja: Lauri 'PL' Lumiste, 
tel 5590 1803

Müük: myyk@harjuelu.ee, 
tel 5660 8202
 

 sisuturundus

Toimetus: Mustamäe tee 46, 
Tallinn, 12918, HÜM, 
www.harjuelu.ee, 
info@harjuelu.ee, 
tel 505 2475, kell 10–16

Maakonnaleht Harju Elu, 
tellimisindeks 69 841, 
trükk AS Printall.

Reklaami sisu ja lugejakirjades 
toodud seisukohtade eest 
toimetus ei vastuta.

Reklaamide laekumise tähtaeg 
reedesesse lehenumbrisse on 
kolmapäeval kell 14.00.

Väljaanded
Harju Elu, Jõelähtme Vallaleht, 

Kiili Ekstra, Kiili Leht, Kose Teataja
Reklaami tellimine

myyk@harjuelu.ee, tel 5660 8202

Kingituste tegemine 
peaks üheaegselt rõõmu 
pakkuma nii kingituse 
saajale kui ka kingi tegi-
jale endale. Üks õige kin-
gitus peaks tulema süda-
mest ja selle leidmise 
ning pakkimise juures 
võiks kulutada võimali-
kult vähe närvirakke, et 
stressitunne häid emot-
sioone ei varjutaks.

Soov rõõmu valmistada ja kin-
gitusi teha suureneb alati, kui 
lähenemas on mõni tähtpäev 
või püha. Topeltrõõm kingitu-
sest on aga kindlasti siis, kui 
kingipakk sisaldab endas mi-
dagi, mida inimene päriselt va-
jab. Seeläbi saab vähendada ka 
liigset tarbimist ja vältida riiu-
litele või sahtlitesse kasutult 
seisvate asjade kogumist.

Mis ühele vana,  
see teisele uus
Üle Eesti on hulgaliselt taaska-
sutusega tegelevaid poode. 
Mitmetel neist on ka veebile-
hed, millel ringi vaadates võib 
leida nii mõndagi, mis kellegi 
meele rõõmsaks teeb. Nii et 
kingituse hankimiseks ei pea 
tegelikult isegi kodust lahku-
ma. Hea õnne korral leiab tei-
se ringi poest täpselt seda, mi-
da vaja.

Hoolikalt ringi vaadates 
võid peale sattuda hinnalisele 
portselanile, mis rõõmustab 
kindlasti kollektsionääre. Sa-
muti võib muusika- ja raama-
tuhuvilistele sõpradele leida 
just selle pärli, mis nende ko-
gust puudu on.

Suure tõenäosusega leiab 
neist poodidest ka jõulupeoks 
vajaminevad peokleidid ja üli-
konnad.
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Tellimuse 
esitamisel ütle: 

ajalehest lugesin
ja 1. detsembrini või 
kuni kaupa jätkub
kuiv hall lepp 40 l

võrkkotis 

€5,90INFO 5622 6794

MERIT PÕLD
merit.pold@ 
harjuelu.ee

Säästlikud kinginipid 
teevad elu kergemaks

Kindlasti võiks kulude vä-
hendamiseks taaskasutada 
kinkekotte ja pakkepabereid. 
Pakkimiseks võib kasutada 
ka näiteks kangast! Miks 
mitte pakkida kingitus 
mõnda imeilusasse 
laudlinasse või uhkes-
se salli, et ka see siis 
hiljem kasutusele võt-
ta. 

Kui kingitus pakki-
da näiteks ajalehtedes-
se või jõupaberisse, siis 
paela külge seotud käbid 
ja pisikesed kuuseoksad li-
savad omajagu isikupära.

Ära jää viimasele  
minutile!
Tihti juhtub, et kingituse otsi-
mine jäetakse viimasele hetke-
le. Veel hullem, sellele hakatak-
se mõtlema vaid päev enne, kui 
see olemas peab olema, ja on 
suur õnn, kui täpselt sellel ajal 
soovitud poes mingi soodus-
kampaania käimas on.

Vahetult peale jõule ja aas-
tavahetust on kauplustes suu-
red soodustused ja kui hästi 
planeerida, siis saab juba järg-

misteks pühadeks ette valmis-
tuda. Soeta kingitusi jooksvalt 
ja hajuta kulutused terve aas-
ta peale, jälgides erinevaid 
kampaaniaid ja tähtpäevade 
möödumisi, mil hindu tundu-
valt langetatakse.

Näiteks peale Halloweeni 
pakutakse poole soodsamaid 
kommipakke, mille seos hinge-
deajaga on vaid komme ümb-

ritsev pakend, maiused seal 
sees on aga tavaliste kujundus-
tega paberites. Ainus vaev on 
need uude kotti ümber valada 
ja saabki valmis ühe mõnusa 
päkapiku paki!

Pärast isadepäeva ja ema-
depäeva on enamasti heade 
soovidega, esivanemaid kiitva-
te hüüdlausetega tooted all 
hinnatud. Ülistada võime neid 
ometigi ju igal ajal!

Lase fantaasial  
lennata!
Igaühel meist on mingi oskus, 
see tuleb lihtsalt enda kasuks 
tööle panna. Joonista mõni ilus 
pilt, tee käsitööd, nikerda mi-
dagi puidust, meisterda traa-
dist ja pärlitest mõni ehe või 
toeta kolmandale inimesele 
kinki tehes oma sõbra loomin-
gut, kes midagi ise loob. 

Kirjuta märkmikusse, mil-
le võid ka ise paberitest kokku 
köita, lähedasega seotud mä-
lestusi ja häid soove, ja kingi 
see siis edasi.

Isetehtud küpsetised või 
maiused ilusas karbis on tore 
kingitus. Retsepte leidub ka 
neile, kes igapäevaselt eriti 
köögis ei toimeta, hakkama 
saab igaüks! Kaunista näiteks 
terve pannitäis piparkooke ja 
paki need enda poolt kaunis-
tatud karpi!

Käi looduses ringi ja meis-
terda näiteks kuuse- või elu-
puu okstest ja käbidest jõulu-

pärg. Kaunista see meelepä-
raste vahenditega. Karkas-

siks võib kasutada traati, 
painduvatest okstest 
punutud rõngast või 
ehituspoest paariküm-
ne sendi eest soetatud 
toruisolatsiooni. Ok-
sad saad rõnga külge 
kinnitada liimipüstoli 
või nööriga punudes ja 

vahva kingitus ongi val-
mis!

Seiklused ja  
head soovid purki
Üks vahva mõte on kaunistada 
ära üks karp või purk ning täi-
ta see väikeste paberribadega, 
millele on kirjutatud erinevad 
head soovid. Sinna lisaks võib 
poetada ka seikluseid, plaane 
või väljakutseid, mida koos et-
te võtta. Näiteks võib kingi saa-
ja ühel päeval sedelit avades lei-
da eest ettepaneku minna koos 
piknikule, kutse õhtusele jalu-
tuskäigule või hoopiski pidada 
maha üks lauamänguõhtu.

Koos veedetud aeg on hin-
damatu väärtusega. :

Meisterda sõbrale jõulu-
pärg!  Foto Angelina Jollivet

Taaskasuta pakkematerjali, et kuludelt kokku hoida!  
Foto Olga Safronova

  .

KUPONGIGA  SAATEPERE10

ALLAHINDLUST KOGU E-POE VALIKUST -10%

Lai valik erinevaid jõuluvalgusteid ja dekoratsioone turu parimate hindadega! 
Külasta meie e-poodi ning saa osa jõulumeeleolust:  www.joulutuled.ee

OTSE MAALETOOJALT 
KARNALUKS OÜ LAOS, HERMANNI 1, CTREPIKODA, TALLINN

www.helmic.ee www.helmic.ee www.KL24.eewww.KL24.ee

UUED SOKILÕNGAD

KÄSITÖÖSÕBRA KAUBAMA JA 
24H SINU ARVUTIS

kokku üle 120 000 toote

Tihti juhtub, et kingi-
tuse otsimine jäetakse 

viimasele hetkele – 
soeta neid jooksvalt ja 
hajuta kulutused terve 

aasta peale.

Kingid
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Helkur – 
elupäästja

EVE-MAI VALDNA
Transpordiameti ekspert

Miks on helkuri kandmi-
ne kohustuslik? 
30 aasta jooksul, mis helkur 
on kohustuslik olnud, pole 
möödunud ühtki pimedat 
sügist või talve, mil poleks 
hukkunud mõnd jalakäijat, 
kelle elu oleks võinud helkur 
päästa. Eelmisel aastal huk-
kus pimedal ajal liigeldes 
kokku viis jalakäijat ning 
mitte ükski neist ei kandnud 
helkurit. Helkur päästab elu-
sid – kui lähed kodust välja, 
pane endale kindlasti helkur 
külge. Sügisel on helkurita 
kõndivat jalakäijat pimedal 
ajal lähitulede valguses nä-
ha alles 30 meetri pealt, sa-
mas on isegi kuivades 
teeoludes 90 km/h sõitva 
sõiduki peatumisteekond 70 
meetrit. Lihtne matemaatika 
näitab, et maanteel on hel-
kur jalakäijale ellu jäämiseks 
ülioluline.

Kuidas kanda helkurit?
Rippuv helkur tuleb kinnita-
da sõiduki tulede kõrgusele, 
maapinnast 50–80 cm. See 
tähendab, et täiskasvanul 
peab helkur rippuma põlve 
ja lastel puusa kõrgusel. 
Asulavälisel teel vasakul tee 
ääres kõndides peab helkur 
olema kindlasti paremal 
pool. Samas sõidutee ületa-
misel jääb helkur tihtipeale 
sõidukijuhile nähtamatuks, 
kuna sõidukid tulevad kõige 
pealt vasakult ja alles poole 
tee peal paremalt. Soovita-
me kanda paremal pool näi-
teks rippuvat helkurit ning 
vasakul pool rullhelkurit. Li-
saks tuleb meeles pidada, et 
helkur peab olema igast kül-
jest nähtav teiste liiklejate 
jaoks ehk kui kinnitada hel-
kur koti külge ja kanda kotti 
õla peal, siis helkurit ei 
pruugi olla näha. Kasutuses 
olev helkur tuleb välja vahe-
tada iga paari aasta järel 
ning kindlasti juhul, kui see 
on kriibitud või tuhmunud.

Palju helkurit kasu- 
tatakse?
Meie küsitlused näitavad, et 
pea kaks kolmandikku täis-
kasvanuist kannabki alati 
helkurit, lisaks kannab 20% 
seda küllalt sageli. Kunagi ei 
kanna helkurit aga 7% täis-
kasvanuist. Aina rohkem ko-
guvad populaarsust ka eri-
nevaid helkivad tooted – ol-
gu selleks siis näiteks hel-
kurprossid, helkurpaelad, 
helkurvihmavari, helkurma-
terjalist kindad, helkurklee-
bised ja helkivad kotid. 
Need on helkivad tooted, 
mis teevad meid silmapaist-
vaks, kuid need ei asenda 
sertifitseeritud helkurit.

KÜSIMUST3

Endise Rae vallavanemana 
tean, et meie seitsmes 
koolis töötavad erakord-

selt tublid ja targad õpetajad, 
kellele väärika palga maksmi-
seks oleme omavalitsusena tei-
nud suuri jõupingutusi. Para-
ku on riigi maksukorraldus sel-
line, et kui õpetaja palka tõsta 
100 eurot, siis kätte saab ta sel-
lest palgatõusust vaid 65, iga 
kolmas euro läheb riigile.

Seda ebaõiglust põhjustab 
Jüri Ratase valitsuse poolt viis 
aastat tagasi kehtestatud 
„maksuküür”, mille Reformi-
erakond on nüüd otsustanud 
ära kaotada. Seaduses on ni-
melt kirjas, et tulumaksust va-
bastatud sissetuleku osa hak-
kab pärast 1200-eurost kuusis-
setulekut vähenema, jõudes 
2100 euro juures nullini.

Me pakume selle ebaõigla-
se süsteemi asendamiseks 
maksuvabastust 700 eurot 
kuus igaühele, pärast mida 
kehtiks ühetaoline tulumaksu-
määr 20%.

Meie oponendid on juba 
käima tõmmanud oma vana 
kiunu, et see oleks „kingitus 
kõige rikkamatele, kes saavad 

Maksuküüru kaotamine toob 
keskklassile palgatõusu

Rõõm näha, et valimiskam-
paania stardipakul on Re-
formierakond ausalt oma 

juurte juurde naasnud – igaüks, 
kel rahakott õhem, kui väiksel 
kildkonnal jõukatel, vaadaku 
ise, kuidas hakkama saab. Ora-
vapartei plaan kaotada astme-
line tulumaks tähendab para-
ku just seda.

Riigis, kus inflatsioon üle-
tab 22%, ei tähenda Reformi-
erakonna kavandatav nn mak-
suküüru kaotamine ehk astme-
lise tulumaksu hävitamine mit-
te „keskklassi kaitsmist“, nagu 
oravad ise on välja hõiganud, 
vaid kahjuks ainult ebavõrdsu-
se süvendamist ühiskonnas.

Reformierakonnalt tuleb 
nõrgemate heaks raha alati 
küünte ja hammastega välja 
kangutada. Just nemad pidur-

RE maksuplaan teeb rikkad  
rikkamaks ja vaesed vaesemaks!

kütta oma mõisu ja basseine”, 
nagu ütles Taavi Aas. See on 
täitsa vale. Kui viis aastat taga-
si oli tõesti nii, et maksuküüru 
alla jäid keskmisest kõrgemat 
palka saavad töötajad, siis tä-
na on meil isegi mediaanpalk 
1400 eurot. See tähendab, et 
valdav enamus Eesti palga-
saajaid saab maksuküüru kao-
tamisest kasu.

Need on täiesti tavalised 
Eesti inimesed – õpetajad, 
päästjad, politseinikud, medit-
siini- ja kultuuritöötajad. 

Mõned näited
Kõrgharidusega kultuuritööta-
ja miinimumpalk tõuseb järg-
misel aastal 1600 euroni. Mak-
suküüru kaotamine ja tulu-
maksuvaba miinimumi tõus jä-
taks kõrgharidusega kultuuri-
töötajale kuus täiendavalt kät-
te 84 eurot ehk 1008 eurot aas-
tas.

Politseiniku miinimumpalk 
on 2023. aastast alates 1849 eu-
rot, Reformierakonna kesk-
klassi maksuvabastus tähen-
daks politseinikule 112 eurot 
rohkem kätte, aastas teeb see 
1344 eurot.

Õpetajate arvestuslik kesk-
mine palk tõuseb 2023. aastal 
2048 euroni. Reformierakonna 
maksusüsteemiga saaks sellist 
palka saav õpetaja täiendavad 
134 eurot palgatõusu, aastapal-

ga tõus oleks 1608 eurot. Vae-
valt, et need inimesed on kõi-
ge jõukamad.

Jah, muidugi tähendab kõi-
gile inimestele 700-eurose tu-
lumaksuvabastuse andmine, et 
see jõuab ka kõrgemat palka 
saavate inimesteni, kellele jääb 
kuus samuti 140 eurot rohkem 
kätte. Reformierakonna näge-
muses ongi see õiglane.

Politseiniku miini-
mumpalk on 2023. 

aastast alates 1849 
eurot, keskklassi mak-
suvabastus tähendaks 

talle 112 eurot rohkem 
kätte, aastas teeb see 

1344 eurot.

Me toetame seda, et väik-
semapalgalistelt inimestelt po-
le mõistlik tulumaksuga raha 
kokku korjata, et seda siis toe-
tustena tagasi maksta. Aga kõi-
gi ülejäänute puhul on õiglane 
see, et me võtame neilt tulu-
maksu võrdselt, seega iga 
viienda euro ehk 20%.

Absoluutsummas maksavad 
rohkem teenivad inimesed ju 
niikuinii rohkem tulumaksu ja 
tulumaksuvabale miinimumi 
tõttu on ka nende maksumäär 
kõrgem.

Näiteks 1500 eurot teeniv 
inimene maksaks Reformiera-
konna maksusüsteemiga iga 
kuu tulumaksu umbes 160 eu-
rot ehk umbes 10% oma sisse-
tulekust. Samal ajal 15 000 tee-
niv inimene maksab tulumak-
suks 2860 eurot ehk maksu 
osakaal tema palgast on ligi-
kaudu 19%.

Venemaa alustatud täiema-
huline sissetung Ukrainasse 
puudutab hinnasõja ja energia-
sõja kaudu iga Eesti inimest. 
Reformierakond pakub hinna-
tõusudega võitlemiseks välja 
parempoolse ja liberaalse la-
henduse: jätame inimestele 
rohkem kätte nende teenitud 
raha, et nad saaksid ise otsus-
tada, kuhu see paigutada.

 Viimaste aastate meetmed 
inimeste toetamiseks on fo-
kusseerunud madalama sisse-
tulekuga inimestele – tõstsime 
tulumaksuvaba miinimumi, 
pensione ja toimetulekutoe-
tust. Maksuküüru kaotamine 
on järgmine loogiline samm, 
kus me vähendame Eestis kõr-
geid tööjõumakse, et inimesed 
saaksid oma teenitud raha eest 
rohkem otsuseid ise teha.

Kust raha tuleb?
Meie oponendid küsivad meilt, 
mis see plaan maksab ja kust 
see raha tuleb. Selle mõju rii-
gieelarvele on esimesel aastal 

hinnanguliselt 340 miljonit eu-
rot. Need on 340 miljonit, mis 
jäävad Eesti keskklassile aastas 
rohkem kätte. Reformierakon-
na loogika on, et kui inimestel 
on endil rohkem raha käes, ei 
pea riik nii palju toetussüstee-
me püsti hoidma, või neid juur-
de mõtlema ja uusi maksueran-
deid kehtestama.

Ka omal ajal ettevõtete tu-
lumaksu kaotamisel süüdista-
ti meid, et selleks sammuks po-
le piisavalt raha, ent kui selle 
ellu viisime, selgus, et saime 
hakkama. Oleme absoluutselt 
veendunud, et nelja aasta jook-
sul, samal ajal riigieelarvet vas-
tutustundlikult majandades ja 
Eesti majandust kasvatades, on 
kate võimalik leida.

Ka teised erakonnad nõus-
tuvad, et maksuküür on ajale 
jalgu jäänud ja tabab kõige ras-
kemalt just keskklassi. Seda tu-
leb muuta.

Reformierakond küsib neil 
valimistel mandaati Eestile edu 
toonud lihtsa ja õiglase, ühe-
taolise maksusüsteemi taasta-
misele. Anname igale inimese-
le kuus kasutada 700 eurot tu-
lumaksuvabalt, kaotame mak-
suküüru ja naaseme ühetaoli-
se maksusüsteemi juurde, mis 
on Eestis kehtinud 1994. aas-
tast. :

MART 
VÕRKLAEV
riigikogu liige 

(Reformierakond)

TAAVI AAS
riigikogu liige 
(Keskerakond)

dasid eelmises valitsuses järje-
kindlalt peretoetuste tõstmist 
ja seisavad nüüd vastu erakor-
ralisele pensionitõusule ma-
hus, mis Eesti inimesi ka päri-
selt aitaks. Oma valimisplat-
vormis tahavad oravad küüned 
sisse lüüa tulumaksusüsteemi-
le, et teha sellest hästi sihitud 
toetusmeede ühiskonna kõige 
jõukamale kihile.

Kõrgenenud energiahinda-
de juures tahavad mõisad ja 
basseinid kütmist – võib plaani 
sisu kujundlikult kokku võtta.

Võidaksid vaid jõukad
Astmelise tulumaksu kaotami-
sest võidaksid kahjuks ainult 
inimesed, kelle palganumber 

ületab 2100 eurot. Võidu suu-
rus oleks 140 eurot kuus ja 1680 
eurot aastas. Kui palju neid ini-
mesi Eestis üldse on? Kahe kol-
mandiku eestlaste sissetulek 
paraku ühes kuus keskmist 
palka ei ületa...

On ka täiesti ennekuulma-
tu, et valitsuserakond, mis vä-
simatult pasundab riigi rahan-
duse korrashoiust, ilmub järs-
ku välja ideega, mis läheb aas-
tas maksma 340 miljonit eurot! 
Katteallikat loomulikult ei aval-
data, see oleks liiga keeruline 
rehkendus. Kuid paratamatult 
tekib küsimus – kas seda raha 
ei ole tõesti kuhugi mujale pan-
na?

Eestis ei ole vaja lõhet suu-
re ja kasina sissetulekuga ini-
meste vahel enam rohkem sü-
vendada. See on meil niigi suur. 
Suhtelises vaesuses virelevad 
meil nii pensionärid kui ka ük-
sikvanemad. Meie praegune 
ravikindlustussüsteem jätab 
umbes 100 000 inimest ars-
tiabita.

Parem kulutame sadu mil-
joneid seal, kus lisaraha on hä-
dasti tarvis ning ehitame üles 
riigi, mis päriselt ka hoolib. 
Maksame pensionäridele vä-
hemalt 1000 eurot kuus, et 
keegi ei peaks eluõhtul peost 
suhu elama. Teeme ümber ter-
vishoiu rahastuse, et arstiabi-
le oleks võrdne juurdepääs igal 
meie inimesel, sõltumata nen-
de sissetulekust. Parandame 
sotsiaalteenuseid nii, et ükski 
hädaline ei kukuks süsteemi 
aukudest läbi.

Julgeolekuteemade-lembe-
sele Reformierakonnale tasub 
veel meelde tuletada, et ka vae-
sus on julgeolekurisk.

Aitavad ainult astmed
Keskerakond on nõus, et riigi 
üks alustala on tugev kesk-
klass. Keskklassi, seda kandvat 
kihti, saab aga kasvatada ainult 
vaesuse likvideerimise teel, 
mille juures on üks oluline töö-
riist just astmeline tulumaks. 
Meie eesmärk on tõsta viletsa-

mal järjel inimesi üles ja muu-
ta riik seeläbi tugevamaks, mit-
te upitada jõukaid veel kõrge-
male. Seisame seega astmelise 
süsteemi eest kindlalt, ehkki 
näeme vajadust astmeid üle 
vaadata ja ajakohastada. 

Tulumaksuvaba miinimu-
mi tõstmist toetab ka Keskera-
kond. Meie nägemuses aga 
peaksid ühiskonda suurema 
panuse andma need, kellele on 
selles ühiskonnas ka rohkem 
antud – suurema sissetuleku-
ga inimesed. See ei ole kelle-
legi liiga tegemine, vaid soli-
daarsus ja suuremeelsus nõr-
gemate vastu on väärika Eu-
roopa rahva elementaarne 
tunnus. Hoolivas riigis ei jäe-
ta kedagi ainult saatuse mee-
levalda.

Et hoolimine võimalik 
oleks, tuleb maksusüsteem 
kindlasti üle vaadata, aga meie 
plaan on seda teha arukalt ja 
läbimõeldult. 

Oma täpse maksureformi 
kavaga tuleme välja lähiajal. :

Julgeolekuteemade-
lembesele Reformiera-

konnale tasub veel 
meelde tuletada, et ka 
vaesus on julgeoleku-

risk.

Foto  
Adobestock, 

montaaž 
Harju Elu
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BENSIINI HIND VÕIB LANGEDA: 
tõenäosus lähiajal mootorikütuste 
hinnalanguseks on kasvanud 
hoolimata faktist, et diislikütuse osas 
võib tekkida defitsiit, teatab Circle K.

KOKKUPÕRKEID METS- 
LOOMADEGA: praegusel aastaajal 
võib kokkupõrkeid metsloomadega 
ette tulla ka kogenud juhtidel. 

634
tulekahju toimus mul-
lu kindlustatud hoone-

tes. Üle kolmandiku 
ehk 226 tulekahju 
juhtus talvekuudel. 

Tulemas on suured ostu-
pühad
Maailma kõige populaarsem os-
tupäev, nn must reede langeb sel 
aastal 25. novembrile. Tegu on 
USAst alguse saanud aasta suuri-
ma ostupäevaga, mil nii kauplu-
sed kui ka netipoed on tulvil eriti 
suuri allahindlusi ja pakkumisi.
Must reede on alati novembri vii-
masele neljapäevale järgneval 
reedel. Sellega avatakse jõuluhoo-
aeg ning paljud inimesed ostavad 
oma jõulukingid just siis. Selleks, 
et vältida detsembris emotsioo-
nioste ning rahvarohkeid kauban-
duskeskusi, on mõistlik alustada 
jõulukingituste varumisega juba 
praegu. (HE)

Hooldajatele tuleks pare-
mini maksta
Mõttekoja Praxis analüüsist sel-
gub, et pikaajalises hoolduses on 
tööjõupuudus muutumas aina 
kriitilisemaks. Töötajaid hoiab 
hooldustööst eemale madal palk, 
kehvad töötingimused ja valdkon-
na halb maine. Järgmise kümne 
aasta jooksul vajab Eesti pikaaja-
lise hoolduse sektorisse ligi 3000 
töötajat. Seda olukorras, kus lähi-
tulevikus tööjõupuuduse iseenes-
likku leevenemist ei ole oodata, 
sest nõudlus hooldusteenuste jä-
rele elanikkonna vananemise tõt-
tu aina kasvab ja töötava elanik-
konna osakaal väheneb. (HE)

Tulekahjudest üle kol-
mandiku juhtub talvel
Kindlustusseltside liidu kahjuen-
netuse valdkonna juhi Ülli Rei-
metsa sõnul tuleb igal aastal en-
ne talve ahjusid kontrollida ja 
korstnaid pühkida, et ennetada 
tulekahju tekkimist. „Põleng saab 
sageli alguse valesti paigaldatud 
või hooldamata küttesüsteemist, 
levinud põhjuseks on ka vanane-
nud elektripaigaldised ja väsinud 
isolatsioon. Kodudes on tulekah-
ju sage põhjus see, et puidust 
hoone osad, mööbel või muu põ-
levmaterjal on küttekehale, korst-
nale või kerisele liiga lähedal,“ üt-
les Reimets. Ta lisas, et korstna-
pühkija, pottsepa ja tuleohutu-
seksperdi teenust tuleb tellida as-
jatundjalt. (HE)

Laenu võtmisel jälgi eu-
ribori
Viimased kuus aastat on euribor 
püsinud negatiivsena, mis tähen-
dab, et laenulepingutes oli eurib-
ori määr nullis ning tänaseks on 
see tõusnud 2,5 protsendini. 
Intressimäära tõus ühe protsen-
dipunkti võrra tähendab keskmi-
se kodulaenu puhul (u 100 000 
eurot 25 aastaks) kuumakse tõu-
su umbes 50 euro võrra. Seetõt-
tu soovitatakse laenu taotlemisel 
tuleviku kindluse mõttes alati lä-
bi arvutada, kas saadakse hakka-
ma laenu tagasimaksetega ka kõr-
gema intressi puhul, näiteks 6 
protsendi protsendi juures. Eu-
ribori tõusu riski maandamiseks 
võib euribori fikseerida. (HE)“.

UUDISED

Reede, 25. november
Kell 11 Laagri kultuurikeskuses film Kukerpillidest.
Kell 15 Loo noortekeskuses filmiõhtu.
Kell 19 Muraste kinopunktis film „Vanamees ja põrsauss“.
Kell 19 Tankeri pruulikojas DJ Priit Põldmäe.
Kell 19 Laagri kultuurikeskuses film Kukerpillidest.
Kell 19 Viimsi Artiumis N. Beutleri tantsuooper „8: metamorfoos“.
Kell 19 Viimsi mõisas Tõnu Naissoo trio kontsert.
Kell 21 Kiili rahvamaja 60. sünnipäev, esineb Karl-Erik Taukar.

Laupäev, 26. november
Kell 11 Saue spordihoones Saue valla meistrivõistlused jalgpallis.
Kell 11–15 Ruila spordihoones tervisepäev.
Kell 11–16.30 Saue grillikaubamajas Eesti verivorsti pidu.
Kell 13.30 Vaskjala loomeresidentuuris Anders Bergmani ja Tina 
Kohlmanni kunstiloomingu tutvustus.
Kell 16 Viimsi huvikeskuses kontsert „Elu nagu filmis!“.
Kell 18 Kose-Uuemõisa külakeskuses naiskoor Meelika ja jõu-
luootuste kontsert.
Kell 19 Viimsi Artiumis N. Beutleri tantsuooper „8: metamorfoos“.

Pühapäev, 27. november 
Kell 11 Vasalemma põhikooli spordihoones Lääne-Harju valla 
meistrivõistlused korvpallis.
Kell 13 Kehra rahvamajas avendikontsert, esinevad Kehra kunsti-
dekooli muusikud. 
Kell 14 Kehra linnaväljakul jõulukuuse tulede süütamine. Esine-
vad Kehra gümnaasiumi õpilased laulude ja tantsudega.
Kell 14 Maardu kultuuri- ja infokeskuses ansambli Orthodox Sin-
gers advendikontsert.
Kell 15 ansambli AnnabRe kontsert Loo keskkoolis.
Kell 16 Jüri kirikus advendiküünla süütamine ja Rae kammerkoo-
ri kontsert.
Kell 16 Kostivere kultuurimõisas advendiküünla süütamine ja 
koosviibimine.
Kell 16 Kose kirikus ja keskväljakul advendiküünla süütamine.
Kell 16 Laulasmaa spordiklubi eest jalutuskäik valguse ja tule 
juurde.
Kell 16 Saue vallamaja parklas advendikontsert.
Kell 17 Neeme rahvamaja ees advendi tähistamine.
Kell 17 Sakus Teaduse 1 maja ees advenditule süütamine ja val-
gusemäng.
Kell 18 Raasiku rahvamaja ees advendi tähistamine.
Kell 19 Riisipere kultuurimajas Riisipere kammerkoori ja sega-
koori K.O.O.R. kontsert.
Kell 19 Viimsi huvikeskuses etendus „Audients.“

Esmaspäev, 28. november
Kell 17.30 Habaja külakeskuses advendiaja väljakuulutamine.
Kell 19 Viimsi Artiumis ERSO kontsert.
Kell 19 Viimsi huvikeskuses etendus „Audients.“

Neljapäev, 1. detsember
Kell 19 Haiba rahvamajas film „Vanamees ja Põrsauss“.

Laupäev, 3. detsember
Kell 11 Viimsi huvikeskuses lastekontsert.
Kell 17 Rae kultuurikeskuses esinevad Konguta segakoor Lõuna- 
Eestist ja Patika külakoor.

Pühapäev, 4. detsember
Kell 11–16 Ääsmäel jõuluorg.
Kell 13–15 Riisipere kultuurimajas advendilaat.
Kell 12 Metsanurme külas jõululaat.
Kell 16 Neeme rahvamaja ees jõuluvana Urmi lastele.
Kell 17 Anija mõisa aidas jõulumaa.
Kell 17 Viimsi Artiumis kontsert „Maailm samme täis“.
Kell 18 Saue noortekeskuses film „Eia jõulud Tondikakul“.
Kell 18 Anija mõisas advendikontsert: Orthodox Singers.
Kell 19 Rae kultuurikeskuses komöödiateatri etendus „Kui palju 
maksab mees?“

Kolmapäev, 7. detsember
Kell 11 Saku päevakeskuse ruumides jõululaat.

TULEMAS

NÄDALA PLUSS JA MIINUS

HARJU ARV

LÜHIDALT

Vähesed teavad, et siinsa-
mas Harjumaal, Viimsi 
külje all, asub kõrgtehno-
loogiline droonitehas, kus 
valmistatud mehitamata 
lennumasinaid kasutavad 
ka ukrainlased Vene oku-
patsioonivägedega võitle-
miseks.

Värske rahvaalgatusega kogu-
takse toeta.me keskkonnas ra-
ha, et Ukrainasse veel kaks 
drooni saata.

„Tahame koguda 400 000 
eurot, et saata Ukrainasse kaks 
tipptasemel Eesti drooni, mis 
aitavad kindla peale putiniste 
kiiremini Ukrainast välja suru-
da. Ligi 100 000 oleme juba 
kokku saanud. Neid droone on 
seal väga vaja, nad on juba õi-
gustanud end, nad aitavad 
säästa inimelusid,“ kõneleb et-
tevõtmise üks algatajaid Ju-
ku-Kalle Raid. Ta on veendu-
nud, et raha saadakse kokku ja 
teeb omalt poolt selleks kõik, 
olles ka ise panustanud 12000 
eurot.

Juba kümme aastat mehi-
tamata õhusõidukeid tootnud 
Threod Systems on maailma-
tasemel ja kogu tehnoloogia on 
siinsamas välja töötatud. Ette-
võtte peamiseks fookuseks on 
mehitamata õhusõidukid ja 
nende stardiplatvormid, kaa-
merasüsteemid ning sideva-
hendid. 70 töötajaga ettevõttel 
on ette näidata hulk auhindu ja 
sertifikaate. Oma tooteid on 
firma eksportinud paariküm-
nesse riiki.

Nimed: Kalev ja Lembitu
Threod Systemsi müügijuhi 
Kaarel Kullamaa sõnul on an-
netustega osta plaanitavad 
EOS-C VTOL droonid, mis on 
juba ristitud Lembituks ja Ka-
leviks, tehase kõige uuem too-
de.

„Tegu on mehitamata õhu-
sõidukiga, mis on võimeline 
tõusma ja maanduma verti-
kaalselt – umbes 10 meetri kõr-
guselt hakkab see lendama na-
gu lennuk. Kuna droon on täie-
likult elektriline, madala soo-
jus- ja helisignaaliga, saab se-
da kasutada luuretegevuses, 
info kogumiseks, üksuste liiku-
mise tuvastamiseks,“ selgitab 
Kullamaa.

Droon võib lennata kuni 4,5 
km kõrgusele, kuni 50 km kau-
gusele ja püsida õhus kuni kolm 
tundi. Samal ajal edastab droon 
videopilti ja koordinaate juhti-
miskeskusesse. Kui keskuse 
operaator leiab drooni tippta-
semel kaamera abil vaenlase, 
saadab ta täpsed koordinaadid 

Eesti droonid: signaal 
tuleb ja pauk käib!

ASKUR ALAS
askur.alas@ 
harjuelu.ee

kohe raketi- või suurtükiüksu-
sele.

Internetis ringlevatest vi-
deotest võib näha, kuidas meie 
drooni kaamerat saab keerata 
ja suumida ning üsna pea leiab 
drooni operaator Ukrainas 
metsatukka varjunud Vene 
tanki ja veidi eemalt maja taga 
peidus olevad kaks tanki. Veidi 
aja pärast käivad kärgatused ja 
seal, kus olid vaenlase tankid, 
on ainult tuleleegid ja tohutud 
suitsusambad.

Droonid on olnud edukad
„Ukrainas on meie droone edu-
kalt kasutatud suurtükitule 
juhtimises. Signaal tuleb ja 
pauk käib!“ kinnitab Kullamaa. 
Drooni on ka keeruline maha 
võtta – Kullamaa sõnul on sel-
le tugevuseks võimekus vastu 
seista segajatele, näiteks kui 
GPS-signaali segatakse, lendab 
ta edasi oma kaamera ja auto-
piloodi abil. Lisaks on droonil 
endal nö sisemine kaart, mis-
tõttu on see võimeline orien-
teeruma ka ilma GPSita. Kõrge 
lennulagi ja tänapäevased sen-
sorid võimaldavad tal „näha“ ka 
pimedas ja halvast ilmast ole-
nemata.

Miks me just need droonid 
saadame? „Kuna ta on elektri-
line ja vaikne ning teda on kee-
ruline alla lasta,  tal suur või-
mekus ja töökindlus. Ta on 

Eesti elektriline EOS-C 
droon
• Lennuaeg kuni 3 h.
• Lennulagi kuni 4500 m.
• Maksimaalne kiirus 108 
km/h.
• Lennukaugus kuni 50 km.
• Segamiskindel.
• Elektro-optiline ja infrapu-
nakaamera.
• Koordinaatide ja kauguse 
määramine.
• Sihtmärgi jälitamise või-
mekus.

TEAVE

Toeta Eesti droonide saatmist Ukrainasse! 
Eerik-Niiles Kross, rahakogumise üks algatajaid, julgeole-
kuekspert

Eestis on juba 1999. aastast peetud kõrgemaid riigikaitsekur-
susi. Selles seltskonnas (kursused  on läbinud 2200 inimest) 
tekkis arutelu, et mis võiks olla tõhusaim, mida me Ukraina 
heaks saaks teha. Asjatundjad leidsid, et selleks võiks olla Ees-
tis toodetud droonide saatmine sõtta. Kui mõtleme, mis on sel-
line võime, mis on Eestis unikaalne, siis sellise drooni kõrval 
enam palju ei leia.
Kõik on kuulnud Bayraktaridest, need on tõesti väga head, aga 
kordades kallimad, samas kui luure jaoks on nad sama tõhu-
sad kui meie omad. Ukrainlased on mitu korda küsinud sedas-
orti abi. Mitu sellist drooni juba sõdib Ukrainas ja tulemused on 
väga head. Iga selline droon kiirendab sõja lõppu ja säästab 
inimelusid. Kui rahvas paneb raha kokku, saame tehtud ühe 
asja, mis tõesti väga Ukrainat aitab.
Kui hästi läheb, siis uue aasta alguseks võiks droonid Ukrainas 
kohal olla. Meil on juba kokku lepitud konkreetsete Ukraina ük-
sustega, kellele nad lähevad, komandörid ootavad – üks neist 
on, muide, Ukraina ainus naiskomandör.
Algatajate täisnimekiri, info ja annetamine: toeta.me/projects/
aitame-ukrainat-eesti-droonidega.

KOMMENTAAR

suhteliselt väike, selle võib lah-
ti võtta ja kokku pakkida 
0,5x1,5m kasti, mis võtab välja-
õppinud meeskonnal vaid viis 
minutit. Juhtimiseks on opti-
maalne kasutada kahte ope-
raatorit, piisab aga isegi ühest,“ 
räägib Kaarel Kullamaa. Oluli-
ne on ka see, et tegu pole ainult 
drooniga, vaid terve komplek-
tiga, millesse kuulub lisaks 
droonile ka kaamerasüsteem ja 
sidevahendid, akud- ja laadi-
missüsteem.

Eesti droonil on ka väljas-
pool sõda hulganisti kasutus-
võimalusi: metsapõlengute tu-
vastamine, politsei- ja piirival-
vetöö paljud tahud. Kui see sõ-
da juba läbi saaks! :

Riigikogu liige, julgeolekuekspert Eerik-Niiles ja Threod 
Systemsi müügijuht Kaarel Kullamaa on veendunud, et 
droonid aitavad Ukrainat. Foto Askur Alas

Droon võib lennata 
kuni 4,5 km kõrgusele, 
kuni 50 km kaugusele 

ja püsida õhus kuni 
kolm tundi.



ÜLO RUSSAK
ylo@harjuelu.ee

Keskkonnaloa muutmise 
teade
Keskkonnaamet teatab, et on muutnud OÜ EKT 
Ecobio keskkonnaluba nr  KL-511859 ning jät-
nud algatamata keskkonnmõju hindamise.

Keskkonnaluba nr KL-511859 on ettevõttele OÜ 
EKT Ecobio (registrikood 14943490) antud bio-
lagunevate jäätmete kääritamiseks jäätmekäit-
luskohas aadressil Vana-Narva mnt 26, Maardu 
linn, Harju maakond (katastritunnus 
44604:002:0038). Keskkonnaloa alusel on ette-
võttel õigus aastas kuni 20 000 tonni biolagune-
vaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid 
aia- ja haljastujäätmeid anaeroobselt kääritada 
biogaasi tootmiseks. 
 
Keskkonnaloa muutmisega lisati loale jäätmete 
põletamise tegevus. Ettevõte soovib jäätmekäit-
luskohta paigalda jäätmete põletusseadme, kus 
põletatakse biolagunevatest jäätmetest eralda-
tud võõriseid ning lisakütusena puiduhaket bio-
gaasijaama käitamiseks vajaliku soojuse tootmi-
seks. Aastas põletatakse kuni 3900 tonni eralda-
tud võõriseid ja kuni 3900 tonni puitu, summaar-
selt põletatakse kuni 5000 tonni jäätmeid aastas.

Keskkonnaamet on keskkonnaloa muutmise me-
netluse käigus andnud keskkonnamõju hindami-
se eelhinnangu, milles leiab, et kavandataval 
tegevusel puudub oluline keskkonnamõju, mis-
tõttu keskkonnamõjude hindamise algatamine 
ei ole vajalik. 

Keskkonnaloa muutmise ja keskkonnamõju hin-
damise algatama jätmise otsused ning muud 
asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad 
digitaalselt keskkonnaotsuste infosüsteemis 
KOTKAS (kotkas.envir.ee) menetluse 
nr  M-118068 all.

Üle mitme aasta kogune-
sid Kiili ettevõtjad taas 
neljapäeval, 17. novembril, 
et ühiselt mõtiskleda lõp-
peva aasta üle, olla näit-
lejad Impeeriumi impro-
teatri sketšides, lüüa kaa-
sa ühiselt lavastatud olus- 
tikufilmis.

„Ettevõtja peab olema nagu 
huvijuht, korraldama oma töö-
tajaile üritusi, et need motivee-
ritud oleksid. Kes korraldab aga 
ettevõtjaile üritusi?“ küsis üri-
tuse avasõnadeks Kiili Ettevõt-
jate Liidu juhatuse liige Külli 
Joonson retooriliselt. Ja vastas 
ise: „Selle pärast otsustasime-
gi selle aastalõpu ürituse kor-
raldada. Kui ettevõtja ise enda 
jaoks midagi ei korralda, siis ei 
korralda keegi!“

Nende aastate jooksul, mil 
ettevõtjad pole kokku saanud, 
on paljugi muutunud. Kiili Et-
tevõtjate Liidu read on täiene-
nud nelja uue liikme võrra, lah-
kunud pole keegi. See on hea 

märk – olgu majandussituat-
sioon Eestis või Euroopas mil-
line tahes, Kiilis on ettevõtjail 
hea tegutseda, mõtiskles Kiili 
ühe edukama firma, meditsii-
nitarvikutega tegeleva ISIS 
Medical OÜ omanik Külli Joon-
son arengutest.

Kiili vallavanem Aimur Lii-
va meenutas aega kümmekond 
aastat tagasi, mil Kiilis oli vaid 
paar laiemalt tuntud ettevõtet. 
„Nüüd kasvab aga Kiili tuleva-
te ettevõtete arv mitte kuude, 
vaid nädalatega. Selles oleme 
kõik ise „süüdi“, arvas vallava-
nem, lisades: „Oleme koos loo-
nud siia ettevõtlusmaastiku, 
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Kiile ettevõtjate 
heategevuslik 
aastalõpupidu

kuhu tahetakse tulla. Sellest 
Kiili elanikud ainult võidavad – 
valida on töökohti, konkurents 
püsib palgapakkujate vahel.“ 
Aga tormiliselt arenev ettevõt-
lus lisab koormust ka vallale – 
infrastruktuur peab vastama 
tänapäeva nõuetele.

Uus hea asukoht kasvatas 
käivet
Peoperemees, Enima Trade 
OÜ juhatuse liige Indrek Reit-
sak tutvustas hoonet, kus 
koosviibimine toimus. Enima 
Trade kolis ise sellesse avaras-
se, liimpuidust talade ja klaas-
paneelidega disainitud valgus-

Kiili Ettevõtjate Liidu  
juhatuse liige  

Külli Joonson avasõnu ütlemas.

Improteater „Impeerium“ näitleja Mairi Tikerpalu koos 
Kiili ettevõtjatega improviseerimas.                 Fotod Ülo Russak

Metsa- ja 
põllutehnika, 
veoautode ja 

traktorite 
rehvide müük  

ja tellimine.

Teostame
rehvimontaaži 

Keilas!
Linnamäe tee 14 Linnamäe tee 14 
76621, Lääne-Harju vald76621, Lääne-Harju vald
Tel 504 7445 pinarek@neti.ee Tel 504 7445 pinarek@neti.ee 

www.keilarehv.comwww.keilarehv.com

küllasesse hoonesse aasta ta-
gasi. 

„Ja uskuge või ei, selles 
uues asukohas on meie, disain-
mööblit valmistava ettevõtte 
käive kasvanud 70%,“ kiitis 
Reitsak uut töökeskkonda.

„Hea on kokku saada ini-
mestega, kellega on ühesugu-
sed mõtted, ühesugused ees-
märgid,“ võttis ASi Efekt juha-
taja Heiki Mikomägi kokku pi-
duliste mõtted. Siis oli impro-
teater „Impeerium“ näitlejate 
Mairi Tikerpalu, Erki Aule ja 
Madis Kreevani kord. Nagu ik-
ka, oskasid näitlejad oma koha-
peal improviseeritud program-
miga publikut üllatada. Õhtut 
aitas läbi viia korraldusfirma 
Frank Events. Firma juht Leho 
Luukas oli õhtu juhiks, aidates 
korraldada ka improviseeritud 
filmi võtted, milles olid osali-
seks kõik kohalviibinud. Maits-
vaid roogasid pakkus ettevõt-
jatele Põhjala catering. 

Peaks taaselustama kombe 
tulla kokku igal aastal, oli peo 
lõppedes Kiili ettevõtjate ühi-
ne arvamus. 

Ürituse eesmärk oli kogu-
da  raha vähiravifondi ,,Kingi-
tud elu.“ :

SAKU VALLA- 
VALITSUS TEATAB
• Saku Vallavalitsuse 17.11.2022 korral-
dusega nr 669 algatati detailplaneering 
(DP) ja anti lähteseisukohad Saku valla 
Tänassilma küla Ploomi maaüksuse osal.

DP eesmärk on Ploomi maaüksuse kruntideks jaotamine ja ehi-
tusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Li-
saks antakse DPga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, hal-
jastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. 
Juurdepääs krundile on servituudiga Tänassilma tee 22 ja Tänas-
silma tee 30 maaüksuste tee kaudu. DP ala suurus on 6800 m² .

Kehtiva Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu-
ala tiheasustuses pere- ja ridaelamumaal. Algatatav DP on koos-
kõlas Saku valla üldplaneeringuga.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvu-
da Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-de-
tailplaneeringud, Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eo-
map.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1020 ning tööae-
gadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

• Saku Vallavalitsuse 17.11.2022 korraldusega nr 670 algata-
ti detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Saku valla 
Tänassilma küla Tänassilma tee 30 maaüksuse osal.

DP eesmärk on Tänassilma tee 30 maaüksuse kruntideks jao-
tamine ja ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks. Lisaks 
antakse DPga tehnovõrkude, rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, 
liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurde-
pääs krundile on servituudiga Tänassilma tee 22 maaüksuse teelt. 
DP ala suurus on 8600 m².

Kehtiva Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu-
ala osaliselt äri- ja tootmismaal ning väikeses osas elamumaal. 
Algatatav DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole 
vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. 

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvu-
da Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-de-
tailplaneeringud, Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eo-
map.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1019 ning tööae-
gadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).
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Jõulukuu pole ainult pi-
dude ja kingituste kuu. 
Jõulukuu on ka jäätmete 
kuu. Sest iga kingitus, iga 
pidu tähendab ka jäät-
meid. Mida teha, et neid 
jäätmeid võimalikult vä-
he jäätmete põletusjaama 
ja hoopis rohkem ringlus-
se satuks?

Lääne-Harju vallas tehti kolme 
kuu jooksul segaolmejäätmete 
pistelist kohtvaatlust. Prügi-
BinGO nime kandva pilootpro-
jekti eesmärgiks oli kaardista-
da jäätmete liigiti kogumise 
hetkeseis. PrügiBinGO idee au-
tori ja eestvedaja Margus Vet-
sa sõnul on Lääne-Harju vald 
peale Tallinna ja Tartu linna 
kolmas omavalitsus, kus seda 
Eestis pilootprojektina raken-
dati.

Idee selline projekt korral-
dada tuli Margus Vetsa kinni-
tusel erinevatest OSCDE, Maa-
ilmapanga ja Euroopa Komis-
joni vastavatest raportitest, 
mis puudutasid jäätmehool-
dust Eestis. Kõik need raportid 
on jõudnud suhteliselt samade 
tulemusteni: olmejäätmete 
ringlussevõtt on liiga madal.

„Ringlussevõtt on see, kui 
vanapaberist teeme uue pabe-
ri, plastikust uue plastiku ja va-

Jõulukuu on ka jäätmete kuu
ÜLO RUSSAK

ylo@harjuelu.ee

edendamiseks elanikkonna 
teavitamisega veel palju ära te-
ha, leiab 20 aastat jäätmema-
janadusega tegelenud Vetsa. 

„PrügiBinGO unikaalne 
väärtus ei peitu üksnes selles, 
et on võimalik tuvastada mit-
tevastavusi jäätmetekitajate 
lõikes ja neile sellest tulenevalt 
sihipärast nõustamisteenust 
pakkuda, vaid ka selles, et tu-
vastame neid majapidamisi, 
kellel on jäätmete liigiti kogu-
misega asjad korras. Siiani on 
olmejäätmete sortimisuurin-
gute tulemusel selgunud, et lii-
giti kogumisega on olukord 
keskmiselt kehvasti, aga tublid 
liigiti kogujad ei ole välja tul-
nud. PrügiBinGO läbiviimise 
hüpotees on see, et see mee-
tod aitab kaasa jäätmekäitumi-
se paranemisele,“ kõneleb Vet-
sa.

Elanikkonna teadlikkuse 
tõstmiseks viib hetkel Prügi-
BinGo projekti läbi ka Saku 
vald. :

Näpunäiteid
• Soovitused elanikule: Kui 
sa seda veel ei tee, siis hak-
ka kohe täna koguma jäät-
meid liigiti! Kui sa ei tea, 
kuidas seda teha, siis küsi 
nõu jäätmevedajalt või val-
la-/linnavalitsusest. Võid tul-
la PrügiBinGOst võitjana väl-
ja.
• Soovitused vallajuhtidele: 
katsetage PrügiBinGOt – see 
aitab suurendada jäätmete 
ringlussevõttu.

TEAVE

nametalli sulatame jälle metal-
liks või toodame biojäätmetest 
gaasi – sõnaga hoiame mater-
jali kasutuses. Energiakasutus 
on aga see, kui mingid jäätmed 
Iru soojuselektrijaamas ener-
gia saamise eesmärgil põleta-
me,“ selgitab Margus Vetsa.

Olukord pole paranenud
„Eesti pidi 2020. aastal ringlus-
se võtma 50% olmejäätmetest, 
aga võttis vaid ligikaudu 30%. 
Prügilatesse ei tohi seaduse 
järgi ladestada üle 20% biola-
gunevaid jäätmeid, aga jätku-
valt ladestame rohkem. Ooda-
ta, et olukord iseenesest lahe-
neb, ei ole enam võimalik,“ on 
kirjutanud keskkonnaameti 
kodulehel ringmajanduse osa-
konna juhataja Rein Kalle.

„Sellest ka need maailma-
organisatsioonide kriitilised 
märkused Eesti jäätmemajan-
duse kohta,“ kinnitab Vetsa. 

Ega Lääne-Harju vallaski 
olukord Eesti keskmi-
sest erinenud. Se-
gaolmejäätmete 
k o n t e i n e r i t e 
vaatluse tule-
musel selgus, et 
88% konteineri-
test oli jäätmeid, 
mis sinna kuulu-
ma ei peaks. Ja ai-
nult 12% konteine-
ritest olid sellise si-
suga, nagu nad ole-
ma peaksid.

Liigiti olid tule-
mused sellised:

• 77% konteineritest sisal-
dasid plast- ja metallpaken-
deid, joogikartongi;

• 55% sisaldasid toidujäät-
meid;

• 35% sisaldasid klaaspa-
kendeid;

• 21% sisaldasid papp- ja 
paberpakendeid;

• 7% vanapaberit;
• harvematel juh-

tudel biolagunevaid 
aiajäätmeid (5%), 
elektroonikat 
(4%), ja ehitus-
jäätmeid (2%).

„Kokku vaa-
deldi PrügiBin-

GO raames au-
gustist oktoobrini 

Lääne-Harju val-
las 439 kogumis-
mahuti sisu, seal-
juures keskenduti 
segaolmejäätme-

tele. Vaatlused viidi läbi graa-
fikujärgsetel veopäevadel. Va-
limisse sattunud jäätmevalda-
jate teavitamine toimus valla-
valitsuse poolt automaatselt. 
Vastavalt tulemustele edastati 
märgu- või tunnustuskirjad, et 
edendada jäätmete liigiti ko-
gumist ning parandada jäät-
mekäitumist või avaldada tun-

nustust eeskujuliku jäätmekäi-
tumise puhul,“ kõneleb Vetsa 
projektist.

Kuidas on jäätmete liigiti 
kogumisega lähiriikides?
Soomlaste andmetel jõuab 
ringlusse ehk taaskasutusse 
45% jäätmetest, meie 30% vas-
tu. 2025. aastaks peab Euroo-
pa Liidu direktiivi kohaselt se-
gaolmejäätmetest ringlusse 
olema võetud 55%. Nii et Ees-
til on veel kõvasti arenguruu-
mi, nendib Vetsa.

Põhjus, miks Soomes jäät-
memajandus on oluliselt kesk-
konnasõbralikum, peitub sel-
les, et põhjanaabrite juures 
eraldatakse omavalitsuste 
poolt aastas jäätmemajanduse 
arendamiseks, elanike nõusta-
miseks ja teavitamiseks inime-
se kohta 10 eurot, Eestis vaid 
1,5 ehk kuus korda vähem. Nii 
et meil on jäätmemajanduse 

PrügiBinGO eest- 
vedaja Margus Vetsa. 

Korralik jäätmete kogumise koht on varustatud ka teabega. Fotod erakogu

1. Kupong kehtib 1 it.ee Arvuti- 
pood kaupluses Sõpruse pst 33
2. Kupongi saab kasutada 
alates 100-eurosest ostust
3. Kupong kehtib kuni 
31.12.2022

%

50 €
KUPONG

Ootame G4S’i meeskonnaga liituma 

TURVATÖÖTAJAT!
Liitu meie tiimiga, kui oled vähemalt 
19-aastane, põhiharidusega ja räägid 
vabalt eesti keelt.

Sind ootavad võimalused enesetäiendamiseks ja 
töötamiseks paindliku graafiku alusel. Saad soodsalt 
sportida meie G4S Spordiklubis ning oleme Sulle 
kindla ja pikaajalise kogemusega tööandjaks.

Aita meil muuta Eesti turvalisemaks!

Kandideerimiseks saada enda CV personal@ee.g4s.com 
märksõnaga “turvatöötaja (Tallinn/Harjumaa)”
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Kinkekaart  
alates*

25€

JÕULUKINGIKS 
TERVIS PUHTAST

LOODUSEST!

Väärt kingitus perele, sõpradele,  
kollegidele ja koostööpartneritele –  
puhkus Võrumaa looduse ja ilusa  
männimetsa keskel!

Osta sobiva väärtusega kinkekaart  
meie kodulehelt www.kubija.ee

Kinkekaardi kehtivusaeg on ostukuupäevast 6 kuud.

* Pakettide hinnad alates 49€/inimene. 
Kinkekaardi tingimused ja meie pakettide valiku leiad meie kodulehelt.

Kingi endale ja lähedastele köitvaid
kultuurikogemusi ning tähendusrikast koosolemist.

Mitmekesine mängukava rõõmustab nii suurt kui
väikest huumorigurmaani, erakordsete armastuslugude

pooldajat, kui ka omapäraseid draamateoseid
hindavat teatrisõpra.

Etenduste piletid Piletimaailmas ja PiletilevisEtenduste piletid Piletimaailmas ja Piletilevis
Endla kassa avatud E–R kl 12–19 

L-P tund enne etendust

endla.ee

Ehedaid ja elamuslikke 
hetki Endla Teatris!

30. novembril 25 aastat 
tagasi pidas kirikuõpeta-
ja Jaanus Jalakas Eesti 
Evangeelse Luterliku Ki-
riku Kuusalu Laurentsiu-
se kogudusele oma esi-
mese jutluse. Kuusalu ki-
rikusse on Jaanus Jalakas 
teenima jäänudki.

Advendiaja alguses mõtiskleb 
ta koos Harju Eluga, kas kiriku 
tähtsus on ajas kasvanud või 
kahanenud.

Olete veerand sajandit pida-
nud Kuusalu kirikus jumala-
teenistusi, rääkinud inimes-
tele nii igavikulistel kui päe-
vakajalistel teemadel. Kas teid 
kui kirikuõpetajat võib pida-
da kohalikuks arvamusliid-
riks?

Hiljutisel surnute mälestus-
pühal rääkisin vilepuhumisest. 
Mu meelest meie poliitikas on 
palju vilepuhumist. Omal ajal 
Hiiumaal olin ka mõned koos-
seisud volikogudes ja linnava-
litsuse liige. Inimesed olid väga 
toredad, aga siiski leidsin, et 
mulle see ei sobi. Kirikuõpeta-
ja olgu kirikuõpetaja. Mina ei 

Jaanus Jalakas: valitsusi ja valdasid  
on ümber nimetatud, Jumala riik ei kao

ÜLO RUSSAK
ylo@harjuelu.ee

Kuusalu kiriku õpetaja 
Jaanus Jalakas koos 

oreliprofessor Andres Uiboga 
Kuusalu kirikus orelimängu 

kuulamas.
Foto Endel Apsalon

samamoodi. Vahel rahutus, va-
hel sõda. Kui mitte naabriga või 
vastasparteiga, siis vähemalt 
iseendaga. Mõned päevad ta-
gasi rääkisin kantslist seoses 
jalgpalli MMiga jalgpallikange-
lastest. Ega kangelane jalgpal-
liväljakul ei saa ka ilma mees-
konnata, kaasmängijateta, kes 
talle annavad hea söödu, et ta 
saaks värava lüüa. Aga see tä-
hendabki ju armastustegu, kui 
söödad kangelasele õige söö-
du. Meeskonda on vaja.

Meil Kuusalus on väga ime-
line meeskond kiriku juures. 
Oleme palju kiita saanud ja 
rõõm on näha, et kirikuaias on 
hakanud inimesed lastega ja-
lutamas käima. See tähendab, 
et alev ei ole enam hall maga-
la, kus ainult kommunaalprob-
leemidega tegeletakse. Miskit 
sära ja valgust on vaja ju inime-
se hingele, ja kirik ja seal pais-
tev valgus ju peaks ka seda te-
gema hallis ja pimedas hinge-
deajas.

Ja kui kohalikud ettevõtjad 
või poliitikud sellest ei taha aru 
saada, siis Jumalal on inimesi 
mujalt kui Kuusalust, kes seda 
mõistavad hästi ja aitavad ikka, 
kui kohapealsetel on elu raske 
ja vaene. 

Või nagu ütleb apostel Pau-
lus: „Saage vägevaks Issandas 
ja Tema tugevuse jõus! Pange 
ülle Jumala sõjavarustus, et te 

ole kindlasti arvamusliider, sest 
see on jälle selline moodsa maa-
ilma tänapäevane sõna.

Mina olen kirikuõpetaja. 
Selleks on mind ordineeritud ja 
kui Jumal lubab, siis jätkan. Ma 
arvan, et Juuda patuks 

peeti ju vilepuhumist. Ja see ma 
olla ei taha. Kirikuõpetaja on 
hea olla. Olles käinud aasta ko-
kakoolis, siis olen aru saanud, 
kui raskelt ikka inimestel tuleb 
leib lauale. Pean ääretult tänu-
lik olema Jumalale. Olen taht-

nud küll varasest noorusest te-
geleda rohkem raamatutarku-
sega, aga olen pidanud tegele-
ma praktiliste asjadega. Nii 
Hiiumaal, kui Hommiku-Har-
jus... Aga olen tänulik, et olen 
saanud seda tööd teha.

Ometigi räägite jutluse ajal ka 
igapäevaprobleemidest?

Ega see Ukraina sõda mei-
le muidu nii oluline ei oleks, kui 
et see on nii lähedal. Kusagil on 
maailmas olnud alati rahutu-
sed, sõjad. Inimese hinges on 
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Kvaliteetsed teraviljavabad kuivtoidud

Naturaalsed maiused

Toidulisandid

Toortoit koertele

Kvaliteetsed treeningvahendid

Suur valik aiasilte

Parimad mänguasjad kingikotti

Koerasõprade lemmikpood aastast 2011

Kõige suurema valiku parimat koerakaupa leiad: 
Keilast, Keskväljak 10 ja www.koertekeskus.ee 

Meile võid alati koos lemmikuga tulla, 
aitame valida sobiva toote sinu koerale või kassile ja jagame 

ka koolitusalal nõuandeid.

Nüüd kõik
vajalik ka sinu
papagoidele,
kassidele ja

pisinärilistele

Jaanus Jalakas: valitsusi ja valdasid  
on ümber nimetatud, Jumala riik ei kao

suudaksite seista kuradi sala-
nõude vastu!“ (Efesose  
6.10-11).

Aga on ka kurbi asju ja ini-
mestega võitlemisi. Samas teeb 
see ju elu huvitavaks. Näiteks 
orelimeister Toomas Mäeväli, 
kes on Euroopa Liidu projekti-
de ja inimeste annetuste abil 
Eestimaa helisema pannud; on 
ümber ka mitmed omaaegse 
kirikuõpetaja Eduard Ahrensi 
räägitud halvad lood, toonud 
mehe hoopis teise valgusesse. 
Tänu kohaliku elaniku Sulev 
Valdmaa aktiivsusele sai Kuus-
alu pastoraadi ette Eduard 
Ahrensi mälestusmärk ja pas-
toraadiski ühtteist kohenda-
tud.

Kirikuaia väravasse sai 
Kristuse kuju ka seepärast 
pandud, et kui inimene ei suu-
da kiriku uksest sisse astuda, 
siis igaüks näeb ja märkab Kris-
tust Kuusalu kirikuaia väravas 
ja mõtiskleb Jumalast, oma 
Loojast, ja lunastusest Kristu-
se ja Püha Vaimu läbi.

Olete käinud aastaid retriidil 
Läänemaal, mida see teile on 
andnud?

Retriidi viib läbi jesuiidist 
katoliku preester Christoph 
Wrembek. Tema on olnud Sak-
samaal üliõpilaste kaplan ja 
preestrite hingehoidja. Ka na-
tuke aega olnud Hollywoodis. 
Ta on kirjutanud, raamatu 
„Juudas, mu sõber. Sina, kes sa 
Juuda koju tood, too ka mind“. 

Seal raamatus ta kirjutab, 
et „kui sa lõuna ajal tualetis 
käid ja käsi pesed, siis ütle: Is-
sand, puhasta kõik mu mõtted, 
mu soovid, mu ihad, kaota mu 

hingest kõik rahutus ja agres-
sioon, muuda mind jälle rahu-
meelseks, avatuks vestlusele, 
et ma võiksin levitada sinu hea-
tahtlikkuse magusat lõhna...“. 
Kas pole ilus palve?

Mida tähendab teile ja kiriku-
le advendiaeg?

Kirikuaasta lõpus on hinge-
deaeg, mis on pime, mil räägi-
takse viimsetest asjadest: viim-
sest kohtust, igavikust, kuhu 
me inimesed varem või hiljem 
suundume.

Surm ei tähenda mitte la-
hutamist vaid eraldumist. 
Surm on edasitee. Sellele järg-
neb advendiaeg ehk Kristuse 
tulemise aeg, mis toob inimes-
tele rõõmu ja elevust. Eks see 
ootamine ju seda tekitab. Val-
mistumist kellegi tulekuks.

Meil peavad olema lambid 
õliga täidetud. See on juba sel-
line rõõmsam aeg. Oleme mu-
relised ju, kui laps hakkab per-
re sündima, aga kui ta on sün-
dinud, siis rõõmustame.

Kui palju käib teil tavalisel ajal 
inimesi kirikus, kas advendi-
aeg, eriti jõulud, suurendavad 
kiriku külastatavust?

Tavaliselt on Kuusalus pü-

hapäevasel jumalateenistusel 
kümmekond inimest. Kümme 
aastat tagasi eriti kunagi ei jää-
nud alla 20. Eks siin on mitmeid 
põhjusi. Kaasa arvatud meie 
endi laste kasvatamine. Kui us-
tav keegi on oma ristimis- ja 
leeritõotusele.

Aga on ka muid põhjusi. 
Mõnele ei meeldi kirikuõpeta-
ja, mõnele miski muu. Ja kiri-
kuõpetajal ka juba 60 aastat 
elatud ja peab tegema mitmeid 
ümberhindamisi elus.

Ajaga ma kaasa ei taha min-
na, sest olen oma vanematelt 
pärinud tõekspidamised, mil-
lest tahaks kinni hoida, aga 
maailm kisub ja tahab, et neist 
lahti laseksin ja naerataksin 
kõigile. Aga mis sa ikka naera-
tad, kui inimesed jätavad ko-
hustused täitmata. Aga eks see 
ongi see elu kunst.

Advendi- ja jõuluaeg toob 
ikka uusi inimesi kirikusse ja 
elu justkui elavdub. Rõõmusõ-
num Kristuse sünnist on ikka 
inimese südant liigutanud, ei 
jäta kedagi külmaks.

Aga üldiselt on nii, et Jumal 
annab, Jumal võtab ja Tema ni-
mi olgu kiidetud. Ikka on ju 
vaesemaid ja rikkamaid aegu 
olnud.

Inimese hing on ka vahel 
väga vaene, vahel rikkam. Aga 
kiriku tähtsus ei ole vähene-
nud, vaid pigem kasvanud. Ja 
selle eest peab kiitma ja täna-
ma Jumalat ja seda meeskon-
da, kellega koos püüame Kris-
tusele head söötu anda. Kris-
tuse kirik ei kao. Riike, ja valit-
susi ja valdasid on ikka ümber 
nimetatud, aga Jumala riik ei 
kao. :

K A Y A N  S O U N D  O Ü
T A R T U  M N T  3 5 ,  T A L L I N N

E - R  1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0
L  1 0 : 0 0 - 1 5 : 0 0

K A Y A N S O U N D . E E

535 eur

Alates 24.90 eur
59
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0
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u
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39.90 eur
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9

.9
0
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4.90 eur

Advendi- ja jõuluaeg 
toob ikka uusi inimesi 

kirikusse ja elu justkui 
elavdub. Rõõmusõnum 

Kristuse sünnist on 
ikka inimese südant 

liigutanud, ei jäta 
kedagi külmaks.
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Kuidas valmistuvad jõu-
ludeks lastekodus elavad 
lapsed, kellel ei ole või-
malust oma perega koos 
pühi veeta? Mida teevad 
jõulude ajal vanemad ini-
mesed hooldekodudes?

Pühadeks valmistumine teki-
tab tihtipeale hinge tunde, et 
tahaks oma lähedastega roh-
kem aega veeta, võtta telefoni-
toru ja helistada vanavanema-
tele või kaugeks jäänud sugu-
lasele, olla teineteisele lähemal 
ja neid toetada. Selline võima-
lus on paljudel tegelikult ju ala-
ti olemas, aga kipub tihti ar-
gielu elades edasi lükkuma või 
sootuks selleks korraks mee-
lest minema. 

Lähenev talv toob igal aas-
ta rohkem tähelepanu hoole-
kandeasutustele. Pühade ajal 
suureneb annetuste hulk ette-
võtetelt ja eraisikutelt ning pal-
jud ettevõtted on otsustanud 
firmakingituste asemel teha 
erinevatele organisatsioonide-
le annetusi. Iga lapse hinges 
peaks sellel maagilisel ajal ole-
ma soojus ja rahu, neid ümbrit-
sevad hoolivad inimesed püüa-
vad seda keskkonda ka nende 
jaoks luua.

Jõulumaagia lastekodudes
Lastekodu peredes tähistatak-
se jõule üsna samamoodi nagu 
tavalistes peredeski, tehakse 
koos ettevalmistusi – kaunis-
tatakse tube ja ehitakse kuus-
ke, valmistatakse maitsvaid 
sööke, õpitakse jõulusalme ja 
jõuluõhtul istutakse koos pidu-
lauas, jagatakse kinke, kuula-
takse jõulumuusikat. Nii nagu 
mujalgi, on ka lastekodus iga 
laps erinev, oma soovide, unis-
tuste ja igatsustega.

„Kindlasti on lapsi, kes jõu-
luaega väga ootavad – päkapik-
ke, piparkooke, perega koos 
olemise aega jne. Ja ilmselt kõik 
lapsed ootavad jõuluvaheaega 
ja kingitusi. Samas on jõulud 
aga selline aeg, kus võib olla ka 
tavapärasest rohkem igatsust 
oma pärisvanemate ja pärisko-
du järele. Nii mõnedki lapsed 
sõidavadki jõuludeks külla va-
navanemate või teiste lähedas-
te juurde, aga kõigil sellist või-
malust ei ole. Mõnele lapsele on 
aga jõulud lastekodus esimene 
kogemus üldse jõulude tähis-
tamisest,“ räägib Tallinna las-
tekodu arendus- ja kvaliteedi-
juht Margit Randaru. 

Tema sõnul külastavad ju-
ba aastaid lastekodu motojõu-
luvanad. „Suuremad lapsed 
ilmselt saavad ka motikaid näp-
pida ja peale istuda. Nad too-
vad alati lastele kingitusi ja 
maiustusi,“ ütleb Randaru.

Tähelepanu põgusalt
„Teinekord on kahju sellest, et 
kingitused ja tähelepanu lan-
gevad vaid ühele lühikesele aja-
le aastast. Lapsed on ju laste-
kodudes või turvakodudes ko-
gu aeg,“ lisab Tallinna Lasteko-
du väikelaste turvakodu va-
nemsotsiaaltöötaja Evelin 
Raudvere.

Pühad tuletavad abivajajaid meelde
MERIT PÕLD

merit.pold@ 
harjuelu.ee

Lisaks on Tallinna Lasteko-
du traditsiooniks asutusesise-
ne jõulukaartide konkurss – see 
on jõulu- ja sünnipäevakaarti-
de joonistamise konkurss las-
tekodus elavatele lastele ja 
noortele, mis toimub iga aasta 
lõpus. Laekunud töödest vali-
takse välja võitja mõlemas ka-
tegoorias ning saadetakse trü-
kikotta trükkimisele. Sünni-
päevakaartide konkursi võidu-
töö saab asutuse poolt partne-
ritele ja töötajatele saadetavaks 
sünnipäevakaardiks ning võit-
nud jõulukaart saab selle aasta 
Tallinna Lastekodu poolt saa-
detavaks jõulukaardiks.

„Häid annetajaid on üldiselt 
jõulude ajal rohkem, eriti elav-
nevad koolid ja lasteaiad, kes 
kollektiivseid kingituste kogu-
misi-annetusi teevad – sealhul-
gas ka jõulukaardid, ei tehta 
klassis üksteisele kinke, vaid 
meie lastele,“ ütleb Tallinna 
Lastekodu üksuse juht Triin 
Rajang.

Tema sõnul kipub siin ka 
ühiskonna teadlikkus oma pa-
let näitama, kui annetatakse 
määrdunud või katkisi riideid, 
ehk siis endiselt on arusaam, et 
lapsed elavad kitsikuses ja need 
asjad on parem kui mitte mida-
gi. „Palju on ka neid inimesi, kes 
tahavad kõigile lastele kommi 
tuua, aga kui kuulevad, et lapsi 
on ligi 200, siis ehmatavad ära 
– jällegi ühiskonna teadlikkuse 
teema,“ räägib Rajang.

Lastekodult tasub nõu 
küsida
Jõulukingid aitab lasteni tuua 
MTÜ SEB Heategevusfond hea-
de inimeste annetuste abil, ja 
nii juba aastaid. „Lapsed on ju-
ba oma soovid jõuluvanale tee-

Tallinna Lastekodu jõulukaartide konkursile esitatud tööd. Fotod Tallinna Lastekodu

Kaunist traditsiooni hoia-
vad Pihlakodudes armastatud 
hingehoidjad –läbiviidud ad-
vendipühade  küünlasüütami-
sed ja jõululaupäeva jumalatee-
nistus on armastatud ja ooda-
tud sündmused.  Hingerahu ja 
tasakaal on vajalikud kõikide-
le,“ räägib Tabasalu Pihlakodu 
juhataja Aule Kikas.

Ettevõtmisi mahub jõulu-
aega hulganisti, alates maja 
kaunistamistest, piparkookide 

le pannud ja ootavad kannata-
matult. Heategevusfondi jõulu-
puu kampaania puhul on tore 
just see, et iga laps saab oma 
soovile vastava kingi,“ ütleb 
Evelin Raudvere Tallinna Las-
tekodust.

Arusaadavatel põhjustel on 
vahetult enne jõulupühi palju-
del inimestel soov lasteko-
dulastele head teha.

„Mitmed firmad teevad nt 
tavapäraste meeskonna jõulu-
kinkide asemel lastekodule an-
netuse. Julgustame kindlasti 
meiega ühendust võtma ja uu-
rima, milline abi oleks just kõi-
ge oodatum. Kindlasti julgus-
tame inimesi tegema ka raha-
lisi annetusi – kuigi on arusaa-
dav soov just jõuluks lastele 
komme või mandariine kinki-
da, siis viimaste aastate koge-
mused näitavad, et jõuludeks 
koguneb maiustusi nii palju, et 
nende ärasöömine on lastele 
parajaks väljakutseks, samas 
kui rahalist annetust saame ka-
sutada nt laste huvitegevuste 
toetamiseks ja vaba aja tege-
vuste mitmekesistamiseks aas-
taringselt ning lõppkokkuvõt-
tes on sellest rohkem abi ja tu-
ge meie lastele,“ lisab Margit 
Randaru.

Pühadesoojust eakatele
Jõulutunne on juba vaikselt ka 
hooldekodudesse hiilimas. Pih-
lakodu eakatekodude akende-
le ilmuvad tuleohutust silmas 
pidades LED-küünlad, ühistel 
arupidamistel on järjest enam 
teemaks pühadetoit ning jõu-
luaja kultuuriprogramm. Tege-
vustoas meisterdatakse ja joo-
nistatakse, lõigatakse ja klee-
bitakse ning seal elavatel ime-
listel eakatel prouadel ja här-
radel on silmis lapselikult rõõ-
mus helk. 

„Jõulude ajal on kindel koht 
jõulupuul, mille ehtimisel on 
abiks Pihlakodu elanikud. Ka 
kuusk on eriline – imekena, pea 
neljameetrise igihalja puu koos 
suursuguste ehetega kinkis 
Pihlakodule tänutundes pere-
kond, kelle lähedane meil tee-
nusel olles niivõrd taastus, et ta 
taas oma kodus elamist saab 
nautida,“ räägib Tabasalu Pih-
lakodu juhataja Aule Kikas.

Jõulutaat Pihlakodu eakatekodus. Foto Pihlakodu

meisterdamistest kuni kauni-
te kontsertideni. 

Jõulutaatidega on Pihlako-
dul tehtud kokkulepe, et ta 
veedaks majas mitmeid tunde 
– ikka selleks, et jõuda iga ea-
kani ning soovida jõulurõõmu 
ja -rahu, jagada üle Eestimaa 
saabunud jõulukaarte ja ehk 
midagi suupärastki.

„Tugevama ter v isega 
memmed-taadid lähevad pü-
hadeks oma laste, lastelaste 

On kahju sellest,  
et kingitused ja 

tähelepanu langevad 
vaid ühele lühikesele 
ajale aastast. Lapsed 

on ju lastekodudes  
või turvakodudes  

kogu aeg.  
Evelin Raudvere,  

Tallinna Lastekodu töötaja

või lähedaste juurde, ning nei-
le, kel reisiks jaksu pole, soo-
vime pakkuda maksimaalselt 
kodu- ja pühadetunnet. Jee-
suslapse sünniga seotud le-
gend puudutab meid kõiki – 
see on armastusest kantud 
rõõmu- ja perepüha. Meil ei 
ole unustatud eakaid – kõiki-
del on oma kallid lähedased, 
nad kõik on hoitud ja armas-
t at ud,“  k inn it ab Au le  
Kikas. :

Kingid

Päike toidulaual
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Psühholoog Kadri Treial, 
kes veab teadust popula-
riseerivat ettevõtet nime-
ga Psühhobuss, ütleb in-
tervjuus, et mõte loeb 
rohkem kui kingi rahali-
ne väärtus.

Kui palju loeb kingi rahaline 
väärtus?

Ühes eksperimendis osale-
jad kas kinkisid või said kingiks 
kallima või odavama kingituse. 
Seejärel vastasid kingisaajad, 
kuivõrd neile kingitus meeldis. 
Kingituse tegijad pidid aga ar-
vama, kuivõrd kingitus saajale 
meeldida võiks. Leiti, et kinki-
jad kipuvad eeldama, et kingi-
saaja väärtustab rohkem neid 
kingitusi, mis maksavad roh-
kem. Tegelikkuses ei mõjuta-
nud kingi saaja silmis hind kin-
gituse väärtust.

Kingi muudab väärtuslikuks 
eelkõige see, kuivõrd palju 
hoolt ja läbimõtlemist kingi 
tegemisse on pandud. See-
tõttu võivad isetehtud as-
jad olla palju väärtusliku-
mad kui kallid firmatoo-
ted. Samuti hindavad 
kingi saajad kõrgelt se-
da, kui märgatakse ja 
mäletatakse nende 
soove: võib-olla on 
parim sõber rääki-

nud hiljuti ilmunud raamatust, 
mida ta lugeda tahaks?

Kas on viisakas uurida, mida 
inimene kingiks saada soovib?

Me kipume ülehindama en-
da teadmisi sellest, mida kin-
gisaaja võiks kingiks tahta. Se-
da tekitab egotsentriline mõt-
lemisviga, mille tõttu oleme 
teiste soovide ennustami-
sel alati mõjutatud ise-
enda soovidest. 

Mõttevea taga-
järjel kingime 
rohkem seda, 
mis meile en-
dale meeldib, 
mitte seda, 
mida kingisa-
aja tegelikult 
vajada võiks. 

Seetõttu on hea kingi tegemi-
se kõige parem viis lihtsalt kü-
sida kingisaajalt, mida ta kin-
giks soovib. Ka mitmed uurin-
gud on näidanud, et me hinda-
me kõrgemalt neid kinke, mida 
oleme soovinud. Üllatusmo-
ment küll väheneb, kuid tõe-
näoliselt teeme kingi, mis päri-

selt meeldib ja mida ka reaal-
selt vaja võiks minna.

Kas parem on praktiline või 
peen kingitus?

Ühes uuringus vaadati se-
da, kuidas mõjutab kingituse 
praktilisus kingisaaja tundeid 
kinkija suhtes. Kingitustena ka-
sutati muuhulgas näiteks res-
toranide kinkekaarte, kus ühes 
katsetingimuses kingiti uhke ja 
trendika, kuid ebamugava asu-
kohaga restorani kinkekaart 
ning teises katsetingimuses 
heas asukohas, aga lihtsa res-
torani kinkekaart. Leiti, et eri-
nevad praktilised, aga lihtsa-
mad kingitused suurendasid 
rohkem lähedustunnet, mida 
kingisaaja kinkija osas tundis. 

Kellele peaks üldse kingitusi 
tegema?

Jõulud on aeg, mil turun-
duskampaaniad hakkavad eri-
liselt rõhuma vastastikkuse 
printsiibile, mille tõttu tunne-
me survet meile kingi või tee-
ne teinud inimesele samaga 
vastata. Näiteks, kui eeldame, 
et vanaonu naise õetütar teeb 
meile jõulukingi, teeme tõe-
näoliselt talle ka kingi, et mit-
te võlglaseks jääda.

Kui peame kõigile sugulas-
tele-sõpradele kinke tegema, 
muutub see rahakotile kulu-
kaks. Samuti pole aega igat kin-
ki läbi mõelda, mistõttu teeme 
kokkuvõttes halvemaid kinke, 
mis ei rõõmusta ei kinkijat ega 
saajat.

Üks hea viis probleemi la-
hendamiseks on loosipakkide 
tegemine, kus tõmmatakse 
loosiga seltskonnast üks nimi, 
kellele kinki teha. Nii on kinki-
jal aega kingitus läbi mõelda 
ning saaja on ühe hea paki üle 
rõõmsam, kui mitme viimasel 
hetkel ostetud kingi üle.

Kinkide tegemine jõuludel 
on saanud meie kultuuriruu-
mis peaaegu et kohustuslikuks. 
Kinkidest olulisem ja väärtus-
likum on aga koosveedetud aeg 
enda lähedastega, kellest mõnd 
pole võib-olla päris ammu näi-
nud. Liigse kinkide pärast 
stressamise asemel keskendu 
hoopis sellele, et ühiselt vee-
detud aeg oleks võimalikult 
kvaliteetne.

Kas kinkida võiks ka elamusi? 
Mida siinjuures silmas pida-
da?

Elamused on tõesti hea kin-
giidee. Neid kinkides tasuks 
siiski silmas pidada seda, kas 
kingitud elamus on see, mida 
soovib kingisaaja või soovid si-
na ise seda rohkemgi. Elamust 
võib osta teenusena (näiteks 

meie teadusetendused või töö-
toad sünnipäevadele), kuid sil-
mas peab pidama, et mõte loeb 
rohkem kui kingi rahaline 
väärtus. Seetõttu peamegi en-
da teenuste puhul oluliseks ka 
personaliseerimist vastavalt 
üritusele – et ahhaa-momen-
did vahelduksid äratundmis-
rõõmuga ning oma kamba nö 
sisenaljadega.

Mitmete eksperimentide 
tulemusena on leitud, et ela-
muskingitused tugevdavad ini-
mestevahelisi suhteid rohkem 
kui materiaalsed kingid ning 
seda isegi siis, kui kingitud ela-
must ei kogeta koos. Kui mate-
riaalsed kingid pakuvad rõõmu 
kinkimise hetkel, siis elamus-
kingitus pakub kingi saajale 
positiivseid emotsioone nii 
kinkimise hetkel, kingi „tarbi-
mise“ ajal, kui ka hiljem, kui ini-
mene meenutab põnevat või 
meeldivat elamust. Eriti kui te-
gu on lähedase inimesega, on 
elamuskingid tõenäoliselt tä-
hendusrikkamad.

Kas kingitusi peaks tegema 
ainult jõuludel/sünnipäeva-
del?

Kingitusi võib teha igal ajal. 
Kingitusi võib ka üldse mitte 
teha või neid teistelt mitte soo-
vida. Paljud on kingituse ase-
mel palunud hoopis annetusi 
teha või minnaksegi kambaga 
ühiselt mõnd seiklust kogema, 
näiteks Psühhobussi psüh-
ho-orienteerumise käigus ka 
mõnusat talveilma nautima.  :

Kuidas teha head kingitust?
ASKUR ALAS

askur.alas@ 
harjuelu.ee

Kingid

„Kinkidest olulisem ja 
väärtuslikum on aga 

koosveedetud aeg 
enda lähedastega, 
kellest mõnd pole 

võib-olla päris ammu 
näinud.“
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elamusgolf.eu

ERIEFEKTIDEGA 

MINIGOLF
REDELGOLF

ADVENTURE GOLF

МИНИ-ГОЛЬФ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

GOLFISIMULAATORID

GOLF SIMULATORS

СИМУЛЯТОРЫ ГОЛЬФА

ДИСК-ГОЛЬФ

DISCGOLF 

(+372) 5866 8440

facebook.com/cityjungle

Vabaduse väljak 9, Tallinn 
info@elamusgolf.eu

LADDER GOLF

ЛЕСТНИЧНЫЙ ГОЛЬФ

SOBIB
SÜNNIPÄEVADE,

SEMINARIDE,

KOOLITUSTE

LÄBIVIIMISEKS

Ühe golfiturniiri läbimiseks kulub 

keskmiselt 1,5h, olenevalt inimeste 

arvust ja mängijate osavusest.

Keskus mahutab kuni 70 inimest.

Parima elamuse saab seltskonnaga 

tulles, kuid mängima võib tulla ka üksi.

Ruumides võib olla välisjalanõudes, 

kuid võimaluse korral soovitame 

kaasa võtta vahetusjalanõud. 

Üleriided saab jätta garderoobi. 

Isiklike esemete eest vastutab 

iga klient ise.

BEST

ENTERTAINMENT

IN TALLINN

17
RADA

Kingid
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28.12 TALLINNA KAARLI KIRIK kell 19

esitleb:

+ 10.12 Kuressaare kirik kell 18 + 18.12 Rakvere kirik kell 15 +
+ 19.12 Pärnu kontserdimaja kell 19 + 

23.12 SIIDRIFARM, VIRLA kell 19

P I L E T I D

+ 25.12 Tartu Peetri kirik kell 16 + 26.12 Mooste Folgikoda kell 16 +
+ 27.12 Viljandi Pauluse kirik kell 19 + 

+ 29.12 Paide kirik kell 19 + 30.12 Haapsalu Kultuurikeskus kell 19 +

DAVID ICKE’I on tembeldatud hulluks ning teda 
on kümneid aastaid põlastatud, naeruvääristatud, 
mõnitatud ja mahavaikitud. Nüüd on tuuled 
pöördunud.

Sajad tema ennustused maailma arengute kohta on tõeks 
saanud hämmastava täpsusega – kuni viimse detailini.

Ainuüksi koroonakriis on meile kõigile näidanud, kui kergesti võib kunstlikult 
tekitatud hirm manipuleerida inimestega kõige erinevamates riikides ja 
kultuurides ning viia isegi meditsiinilise eksperimentaalse geeniteraapiani, kus 
tulemuste eest keegi ei vastuta.

David Icke’i 1998. aastal esmakordselt avaldatud raamatut „Suurim Saladus“ 
on kutsutud vandenõuliikumise Rosetta kiviks. Ta näitab, kuidas pusletükid 
moodustavad terviku ja millise loomusega jõud seisavad inimeste kontrollimise 
taga.

„Lõks“ on illusoorse reaalsuse Rosetta kivi, mis avab ukse vabadusse selle kõige 
avaramas tähenduses.

Loe seda raamatut ja “maailm” ei paista enam kunagi endisena. Illusiooniloor 
langeb ja imeline tõde, mida see varjas, teeb sind vabaks.

Sajad tema ennustused maailma arengute kohta on tõeks 
saanud hämmastava täpsusega – kuni viimse detailini.

Seni, kuni te ei mõista, kui kergesti saab teie teadvusega 
manipuleerida, jääte teiste mängus marionetiks. 
EVITA OCHEL – TEADVUSE UURIJA

Kõige kavalam viis inimeste passiivse ja kuulekana hoidmiseks on 
piirata ülirangelt lubatud arvamuste ulatust, võimaldades samal 
ajal selles ahtas vahemikus väga elavaid diskussioone. 
NOAM CHOMSKY – KOMMUNIKATSIOONITEADLANE Silmiavavad raamatud
Detsembris müügil suuremates raamatupoodides ja veebipoes www.reval-buch.ee

Kingid
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Aitame valmistuda peagi saabuvateks 
jõuludeks! Meilt leiad kõik vajaliku!
Müstilised Musta reede hinnad!

Tartu mnt 35 SUUR remondieelne tühjendusmüük,
kõik hinnad veelgi soodsamad – aasta lõpuni!

Kangadzungel XXL, Tartu mnt 35, Tallinn
E–R 9–19, L 9–17, P suletud

Kangadzungel Mustamäe, Mustamäe tee 12
E–R 9–19, L–P 9–18

Kangadzungel Pärnu, Karja 6
E–R 9–18, L 9–15, P suletud

Kangadzungel Haapsalu, Jaama 9
E–R 9–18, L 9–15, P suletud

- JÕULUKUUSED
- NULUD
- JÕULUKAUNISTUSED
- KODUSED HOIDISED
- JÕULUSEADED 
       (KA TELLIMUSTÖÖDENA) 

- KÜTTEKLOTS 40 L 
AIANDIKAUPLUS VÕLUAED OOTAB TEID! 

INFO 601 1430
voluaed.ee

facebook.com/voluaed

Miku tee 11, Tallinn 11913

Pagaripoiste jõulutooted saab osta Pagaripoiste jõulutooted saab osta 
Pagaripoiste kohvikutest, hästi Pagaripoiste kohvikutest, hästi 
varustatud poodidest üle Eesti varustatud poodidest üle Eesti 

või tellida kodulehel või tellida kodulehel 
www.pagaripoisid.eewww.pagaripoisid.ee

Kingid
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Samsa Family Bakery – 
hinge ja ajalooga

Tabasalu Keskuse 2. korruse toidutänav

Kas teadsid, et kauges päikese-
paistelises Taškendis hakatakse pilaffi 
keetma juba hilisõhtul, et varahommi-
kul tööle ruttavad inimesed saaksid 
oma lemmikhõrgutist nautida. Seda 
kõike tehakse selleks, et külastaja 
tunneks end osana Usbeki suurest 
kulinaarsest perest! 

Maitsvad Usbeki hõrgutised ning soe 
ja kodune vastuvõtt ootab sind ka 
Samsa Family Bakers restoranis! 

Tabasalu Keskuse 2. korruse toidutänav

Armsast kohvikust leiad igapäevaselt 
müügist värsked saiakesed, koogid, 
tordid, quiche’id ning otseloomulikult 
ka kuulsad Prantsuse beseeküpsised –
makroonid. Meie naturaalsete, lisa- 
ainete vabade ning vähendatud 
suhkrusisaldusega toodete seast leiad 
nii uusi põnevaid maitseid kui vanu 
klassikuid. Valikut jagub ka laktoosi- ja 
gluteenivabade ning vegantoodete 
eelistajatele. Kohviku perenaiste 
motoks on muuta iga argipäev eriliseks 
ning tähistada seda kui pidupäeva! 
Avame uksed novembri lõpus!

Värskete saiakeste lõhn tuleb 
Berlita Bakery kohvikust!

Tabasalu Keskuse 3. korrus

Pisipere Lastehoiu soov on pakkuda 
igale lapsele eelkõige tähelepanu ja 
aega. Meie eripäraks on õppetegevus 
läbi muusika ning muusikalise liikumise.
Igapäevaselt maailma avastavate 
mudilastega arendame kõne, liikumist, 
laulu, pillimängu ja kuulamise oskuseid 
– muusikas on peitumas imeline vägi! 
Käesoleva aasta lõpus plaanime avada 
2 rühma lastele 1,5-3+ vanuses, ühes 
rühmas on kohti kokku 15le lapsele.

Eelregistreerimiseks võtke ühendust 
e-posti aadressil: pisiperehoid@gmail.com

Pisipere Lastehoid – mängu, 
lusti ja lauluga!

Tabasalu Keskuse 2. korrus

Karvase nina ehk Karvanina näol on 
tegemist uue lemmikloomadele 
suunatud poega Tabasalus, kelle jaoks 
on esikohal kõikide loomade heaolu! 
Loomasõbrad leiavad meie juurest 
kvaliteetseid tooteid ja tarvikuid koer-
tele, kassidele, lindudele, väikelooma-
dele ja isegi hobustele. Lisaks pakume 
ka lemmiklooma omanikele toredaid 
kingiideid ja kodusisustustooteid ning 
vajalikke spordivahendeid ja tooteid 
turvaliseks reisimiseks. Usume, et 
Tabasalu Keskusest saab meie kodu-
valla uus keskpunkt ja just seetõttu 
avame siin oma esimese poe, kust 
igaüks leiab endale midagi meeldivat!

Karvaste ja suleliste 
lemmikpoeks on Karvanina

Tabasalu Keskuse 2. korrus

Uneleja teab magusa une saladusi! 
Uneleja brändi taga toimetav                 
Artonella OÜ toodab põhjamaise 
disainiga voodipesu lastele ja nende 
vanematele. Mängime oma toodetes 
piltide, värvide ja kujunditega, et 
muuta perekondade magamistoad 
harmooniliseks. Meie loomingulised 
disainerid Kristel Laurits Taanist, Irina 
Ylänne Soomest ja Lumimari Eestist 
loovad üheskoos ainulaadsete mustri-
tega eksklusiivseid ja silmapaistvaid 
lahendusi. Üsna pea on Uneleja toote-
valik laienemas ka muude põnevate 
kodu ja unega seotud toodetega, mis 
sobivad ideaalselt ka kingitusteks. 
Ootame teid külla, et tõsta teie 
unekvaliteet uuele tasemele!

Avasta UNELEJA 
KINGIPOOD!

Tabasalu Keskuse 3. korrus 

AVASALU heaolusaalis hakkavad 
igapäevaselt vastavalt tunniplaanile 
toimuma OSHO© aktiivsed meditat-
sioonid, kestvusega 1,5 tundi. Samuti 
pakume Buti Yoga joogatunde ning 
viime läbi ka meeleolukaid tantsu-, 
tee- ja filmiõhtuid. Lisaks saab 
AVASALU heaolusaalis toimuma 
veel palju muid põnevaid koolitusi ja 
teraapiaid, keha ja meele harmoonia 
tagamiseks.

AVASALU heaolusaal                    
on loodud kogemiseks!

Keskus nüüd avatud!

Taba hetke!

tabasalukeskus.ee

Taba pidu!

03.12
kell 12.00

Esineb Karl-Erik Taukar Trio

Taba pidu!

Taba pidu!

T

03.12
kell 12.00

Esineb Karl-Erik 

Tabasalu Keskuse 3. korrus

Rannapiiga ilusalong on Tabasalus 
tegutsenud juba 12 aastat, pakkudes 
kvaliteetseid juuksuriteenuseid ning 
erinevaid käte- ja jalahoolitsusi. Meie 
pikaajaliste kogemustega juuksurid on 
hästi koolitatud ning varustatud kaas-
aegsete töövahenditega, et tagada 
teile parim kvaliteet nii juukselõikuses 
kui teeninduses. Meie peresõbraliku 
salongi teenused on nüüd edaspidi 
mugavalt kättesaadavad Tabasalu 
Keskuses!

Rannapiiga on ilusalong kogu 
perele!

Tabasalu Keskuse

Taluturu avamine!

Turg on avatud igal laupäeval kl 11-14.

Kingid
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Avatud E-R 10.00-18.00
lõuna 13.00-13.30

Kulinaaria  
tehasepood 
Lasnamäel  

Taevakivi 7 

Otse köögist köögi  
hindadega!

 17. detsembril 
kell 12.00-17.00 

kogu perele Jõululaat ja  

www.jõulumaa.ee

Raamat on selline kingi-
tus, mille väärtus ei ole 
ajas hääbuv ja mis ei saa 
otsa – kui ikka õige, saa-
jale sobiv raamat valida.

Kõige raamatusõbralikum rah-
vas maailmas on islandlased. 
Selles saareriigis elab vaid 
370 000 inimest ehk vähem kui 
Tallinnas, kuid neil on oma keel 
ja kultuur, mida nad vägagi 
väärtustavad. Ühe inimese 
kohta antakse seal aastas välja 
rohkem omakeelset kirjandust 
kui kusagil mujal. Ja jõulude eel 
läheb seal lahti raamatuhullus 
– suur osa raamatuist trükitak-
se just siis, ja islandlased on vä-
ga usinad raamatuostjad ja 
-kinkijad. 

Vähe sellest, Islandil on ka 
kõige rohkem kirjanikke ühe 
inimese kohta. Statistika järgi 
on iga kümnes islandlane aval-
danud oma raamatu! Üks nel-
jast islandlasest töötab loo-
mingulises valdkonnas. Selles 
väikeriigis on uskumatu hulk 
kirjanikke, luuletajaid, kunst-
nikke ja teisi loomingulisi ini-
mesi. Tehasetööline võib töölt 
koju tulles kirjutada luuleraa-
matu. Poliitik hakkab koju tul-
les maalima. Kontoritöötaja võ-
tab kätte kitarri ja hakkab mu-

Raamat on päriselt hea kink
ASKUR ALAS

askur.alas@ 
harjuelu.ee

sitseerima, jne jne. Väike rah-
vas, inimesed peavadki tegele-
ma mitme asjaga.

Ärgem unustagem, et just 
Islandil pandi 13.–14. sajandil 
kirja Põhjamaade ja maailma-
kirjanduse kullafondi kuuluvad 
saagad. Mitte Norras, Taanis 
või Rootsis. Just Islandil. Ja Is-
landil pealinn Reykjavik on ni-
metatud UNESCO kirjandus-
pealinnaks. Nii et kui kusagilt 
šnitti võtta, siis just sealt.

Kui raamatuhullushooaeg 
Islandil novembris lahti läheb, 
tormavad kõik raamatupoodi-
desse. Neil on seal isegi süs-
teem, et jõuluhooajal ostetud 
raamatuid võib jaanuaris ta-
gastada. Võib ju juhtuda, et mi-
tu sõpra kingivad sama raama-
tu või on raamat juba olemas.

Milline raamat on hea 
kingitus?
Kirjastuse Tänapäev juhil Tau-
no Vahteril läheb vastates nä-
gu muigele. „Jaa-ah, keeruline 
küsimus. No proovime,“ alus-
tab ta. Järele mõeldus ütleb ta: 
„Raamatuid tasub kinkida mi-
tut moodi – näiteks valida nii, 
et kingitud raamat teeb rõõmu 
selle saajale või siis valida selle 
järgi, et see näitab seda, milli-
ne kinkija on, või siis millisena 
ta tahab ennast näidata.“

Suvaline raamat ei pruugi 
tema sõnul rõõmu teha rohkem 
kui bensiinijaamast ostetud 
kingitus, nii et tuleb võtta na-
tuke aega ja uurida ja mõelda, 

mis võiks rõõmu teha. „Pude-
lid tühjenevad kiirelt, sokid 
sööb pesumasin, kampsunid on 
niikuinii alati koledad – hea 

raamat kestab kauem,“ selgitab 
Vahter.

Raamatufänn Tiit Pruuli 
märgib, et tema firma Go 
Group on aastaid teinud põhi-
liseks jõulukingiks oma klien-
tidele ja partneritele raamatu. 
„Raamat pole pudel veini või 
kommikarp, mis on homseks 
otsas. See jääb kingi tegijat 
meenutama veel pikaks ajaks. 
Kingin tihti oma sõpradele raa-
matupoe kinkekaarte, sest siis 
on neil endil võimalik meelepä-
rane teos valida,“ ütleb Tiit 
Pruuli.

Psühholoog, Psühhobussi 
juht Kadri Treial arvab, et raa-
mat võib olla hea kingitus, kuid 
siiski pole mitte kõik inimesed 
erinevatel põhjustel suured lu-

gejad ega iga žanri paadunud 
fännid. „Raamatuid on erine-
vaid ning mitte-nii-suurele 
raamatuhuvilisele sobivad eri-
lisemad žanrid. Näiteks Juure, 
Vilmsi, Contra ja Lompi teos 
„Poeetiliselt korrektne“ on vai-
mukas lugemine ka neile, kes 
servast-servani sisutihedat 
teksti pärast pikka päeva enam 
lugeda ei jõua. James Stewarti 
„Dinosaur therapy“ on aga 
vaimset tervist koomiksi abil 
kirjeldav raamat pigem täis-
kasvanud lugejale,“ lausub 
Treial. 

Kingi lapsele raamat!
Kirjastuse Varrak juhi Krista 
Kaera hinnangul on raamat 
suurepärane kingitus eelkõige 
lapsele, sest lapsed peaksid 
kasvama üles koos raamatute-
ga. „Siis on nende maailm ja sõ-
navara palju avaramad ja neil 
läheb igati elus paremini. Ja mi-
nu meelest on igal täiskasvanul 
aeg-ajalt vaja ennast raamatu-
tesse kaotada, olgu need siis 
müüdid või tänapäevased teo-
sed, sest raamatute lugemisel 
mõtted selgivad ja maailma 
hullumeelsus taandub,“ ütleb 
Kaer. 

Lastele soovitab Krista 
Kaer väga Katariina Libe raa-
matut „Kuningas, kes kartis 
kummitusi“ ja täiskasvanutele 
Claire Keegani „Sellised väike-
sed asjad“. „Keegani raamat an-
nab usku inimestesse ja seda 
on ju ikka vaja,“ lisab Kaer.

Kirjastaja ja kirjanik Ju-
ku-Kalle Raid on kindlal veen-
dumusel, et raamat pole mitte 
niisama hea jõulukink, vaid 
üleüldse ainuvõimalik jõulu-
kink. „Paar näidet: piparkoogid 
süüakse ära ja nad saavad sel 
juhul otsa. Raamat otsa ei saa. 
Erinevalt piparkookidest, mida 
ei ole võimalik teist korda ära 
süüa, on head raamatut alati 
võimalik uuesti lugeda,“ selgi-
tab Raid. 

„Teiseks on raamat – ehkki 
me peame teda ju rahaliselt 
küllalt kalliks – ikkagi märga-
tavalt odavam, kui mingid lol-
lid vidinad, mida üksteisele os-
ta harrastatakse, mida tegeli-
kult keegi ei vaja ja mis ei teki-
ta ühtki pidevat positiivset 
emotsiooni, vaid lihtsalt suure 
ökoloogilise jalajälje,“ lisab Raid 
järele mõeldes. 

Ja kolmandaks leidub kin-
gituste seas tema sõnul reeg-
lina üsna vähe tooteid, mis kin-
gisaajat harivad, targemaks, 
paremaks ning empaatilise-
maks muudavad. 

„Veekeedukann näiteks on 
niikuinii olemas ja peale selle 
ei aita nimetatud asjandus mit-
te kuidagi maailma asjadest 
paremini aru saada. Juba ko-
raanis on kirjas, et hea sõna on 
kauni puu sarnane: tema juu-
red peituvad sügaval maa sees, 
aga oksad riivavad taevast!“ 
kõneleb raamatuisse pühen-
dunult suhtuv Juku-Kalle  
Raid. :

Lastele soovitab Krista 
Kaer väga Katariina 

Libe raamatud 
„Kuningas, kes kartis 

kummitusi“ ja 
täiskasvanutele Claire 

Keegani „Sellised 
väikesed asjad“ – 

Keegani raamat annab 
usku inimestesse ja 

seda on ju ikka vaja.

Krista Kaer  Foto Dmitri Kotjuh
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LIHAPOOD 
RATASTEL

kõrgekvaliteediline 
kodumaine sealiha

otse ja omadelt.

Rikkaliku  valiku 
kodumaist 
sealiha leiad ka meie 
Rakvere Vaala keskuse 
lihapoest. 

Avatud   T-R 10-18
                L 10-15
                P-E suletud

Kindlatesse 
sihtkohtadesse 

toome korra kuus 
sealiha tasuta 

kohale. 

Lisainfo ja tellimine:
telefon: 5358 6772

E-post: vajanguperefarm@gmail.com
Facebook: Perefarm

Võta meiega ühendust! 
tel 5566 1535

passik@passik.ee

www.passik.ee

25. november 
MUST REEDE

pakkumine
Kõik e-poe ostud -20%.

Üks õnnelik saab 
oma ostu topelt.

Musta pässiku tõmmis aitab hoida kehas loomulikku tasakaalu. Loodusrahvaste lemmik!
T�  ka� imale 

m� ldejääv jõulukink 
kuuma ja kauni pesu või 
va� atu mänguasja näol. 
Se� eks külasta netipoodi 

www.loveshop.� .
LoveShop.ee on kodu-
maine pesu- ja 
erootikapood, mille 
valikus üle 4500 toote. 
Sama päeva tarne 
ning kõik tooted 
anonüümselt ja 
diskreetselt paki-
automaati. 

Kasutades soodus-
koodi HARJUELU ja 
saad novembris ostu 
10% soodsamalt!

Kingid
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Ära stressa, laadi alla
OLE VALMIS!

kriisiäpp.

Päevad aina lühenevad, 
valgust jääb üha vähe-
maks, lehed ja tempera-
tuur langevad ning koos 
nendega ka paljude ini-
meste meeleolu. Hooaja-
line meelolulangus muu-
dab paljud jõuetuks ja te-
kib tunne, et tahaks roh-
kem kodus, seltskonnast 
eemal viibida.

Miks selline tunne inimesi val-
dab ja kuidas seda leevendada?

Sügisväsimus annab endast 
enamasti märku kerge väsi-
mustundega ning see esineb 
pigem just pingelistel perioo-
didel, kui keha vajaks lisatur-
gutust. Sügisdepressiooni on 
raskem märgata, kuna depres-
sioon on vaikselt hiiliv haigus, 
mis võib samuti ka sügisväsi-
musest välja areneda, kui sel-
lele ei pöörata piisavalt tähele-
panu.

Pime aeg tekitab 
hormonaalse muutuse
„Sesoonset depressiooni esi-
neb enamasti suvest talveajale 
üleminekul, kui pimeduse saa-
bumisel avalduvad esimesed 
tundemärgid ning kevadeks 
tunneb inimene ennast üpris 
väsinuna. Sellist mustrit võib 
inimene olla märganud mitmel 
aastal,“ selgitab Mentalclear 
OÜ psühholoog-perenõustaja 
Moonika Kukke-Tiiman.

Vahel võib hooajalist dep-
ressiooni esineda ka talvelt su-
vele üleminekul. „Sesoonse 
depressiooni põhjusteks on 
peetud päikesevalguse vähe-
nemisest tingitud hormonaal-
se tasakaalu muutust, lisaks ka 

MERIT PÕLD
merit.pold@ 
harjuelu.ee

D-vitamiini vähest kättesaada-
vust,“ ütleb Kukke-Tiimamann.

Benu Saku tervisekeskuse 
farmatseut Ketter Ross toob 
välja, et üheks kõige levinu-
maks sügisväsimuse tekkepõh-
juseks on tõepoolest D-vita-
miini puudus: „Kuna Eestis on 
sügiskuudel päikeselist aega 
suhteliselt vähe ning tööpäeva 
lõpus juba sageli pime, siis 
D-vitamiini saamine õues vii-
bimisest on suhteliselt olema-
tu. Seda eriti nende inimeste 
puhul, kes päevasel ajal tööta-
vad siseruumides.“

Seepärast soovitab ta sügi-
sel võimalusel mõõta organis-
mi D-vitamiini taset ning ole-
nevalt näidust alustada vajadu-
sel D-vitamiini juurdevõtmise-
ga – üldine soovitus meie laius-
kraadil on võtta D-vitamiini 
juurde septembrist aprillini.

Lisaks pimedale ajale võib 
sügisväsimuse põhjuseks olla 
ka igapäevane rutiin ning pin-
gelised tööpäevad, mis tekita-
vad kehas ja vaimus väsimust 
ning seetõttu ollakse ka roh-
kem ärritunud.

Väsimus või depressioon?
Ketter Ross selgitab, et kui sü-
gisväsimuse korral on keha lü-
hema aja jooksul rohkem pin-
ges ning on tunda kerget une-
tust ja rahutust, siis depres-
siooni sümptomid on enamas-
ti tõsisemad ning võib esineda 
magamatust, emotsionaalnet 
tasakaalutust, kurvema pool-
sed mõtteid ja teisi erinevaid 
sümptomeid.

„Mõnel inimestel võivad 
aastaaegade vahetumisel aval-
duda hooajalise depressiooni 
sümptomid nagu alanenud 
meeleolu, vähene energiatase, 
uneprobleemid ja eelkõige liig-
ne magamine, keskendumis-
raskused, suurenenud söögi-
isu, lootusetuse ja üksilduse 
tunne, kurvameelsus ja isegi 

Sügisväsimus. Kuidas 
sellega toime tulla?

Foto Mykyta Martynenko

enesetapumõtted,“ lisab Moo-
nika Kukke-Tiimann veel 
sümptomeid.

Tervislik toitumine, 
vitamiinid ja hea seltskond
„Hooajalise depressiooni puhul 
on – nii nagu tavadepressioo-
ni puhulgi – olulisel kohal füü-
siline aktiivsus, tervislik toitu-
mine, piisav uni, head suhted, 
päevavalguse ärakasutamine, 
värskes õhus toimetamine, 
kuid lisaks sellele tasuks tähe-
le panna oma negatiivseid mõt-
teid seoses talveajaga ja püüda 
need ümber hinnata positiiv-
semateks,“ annab Moonika 
Kukke-Tiiman nõu. Raviks soo-
vitatakse veel ka valgusteraa-
piat, psühhoteraapiat, D-vita-
miini või raskematel juhtumi-
tel ka antidepressante.

Ketter Rossi sõnul saab sü-
gisväsimust ennetada toetava 
vitamiinikuuriga kohe sügise 
alguses. „Näiteks pingelisele 
rutiinsele tööajale vastu min-
nes võiks kasutada B-grupi vi-
tamiine ning kindlasti ei tohiks 
unustada ka D-vitamiini. Aju-
tegevusele aitavad kaasa hõl-
mikpuu preparaadid, mis aita-
vad parandada aju vereringet 
ning vähendada üldist väsi-
must. Kindlasti on olulised ka 
piisav puhkus ning organismi 
vastupanu tugevdamiseks hea 
uni,“ soovitab Ross. 

Pingelisele rutiinsele 
tööajale vastu minnes 

võiks kasutada B-grupi 
vitamiine ning kind-
lasti ei tohiks unus-
tada ka D-vitamiini.

„Pimedal ajal aitab organis-
mi toetada ja turgutada korra-
lik vitamiinikuur. Väga oluline 
on märgata muutuseid orga-
nismis, anda kehale piisavalt 
puhkust ning unetunde. Kind-
lasti aitab kaasa ka värskes 
õhus liikumine, mis annab või-
maluse päevastest pingelistest 
mõtetest puhata,“ lisab ta.

Erinevad nõustajad ja tera-
peudid soovitavad pimeneval 
ajal alustada uute tegevustega, 
läbida erinevaid kursuseid, 
kuulata podcaste ja ammutada 
uusi teadmisi raamatutest. Leia 
iseendaga kontakt ja saa sise-
mise minaga tuttavamaks. Joo-
ga või ükskõik milline sobiv 
trenn aitab meeleolu, keha ja 
vaimu erksana hoida. Ja mis 
peamine, ära unusta hingata! 
:Väsimusele vastu D-vitamiiniga. Foto Natalie Grainger
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Foto Mykyta Martynenko

Kui Riho Terras Brüsse-
lisse jõudis, olid istungid 
juba alanud. Nii – klassi-
kuid parafraseerides – 
võiks kirjeldada Isamaa 
ridades kandideerinud 
Riho Terrase karjääri al-
gust Euroopa Parlamendi 
saadikuna. 

„Kui Isamaa tegi mulle ettepa-
nek kandiderida nende nime-
kirjas Europarlamenti, siis 
kahtlesin sügavalt, kas on mõ-
tet. Mul oli hea ja huvitav töö,“ 
meenutab Riho Terras. Kaitse-
väe juhataja ametikohalt lah-
kumise järel läks Terras erru, 
asudes 2019. aasta jaanuaris 
tööle Eesti kaitsetööstusette-
võttesse Milrem Robotics. Na-
gu nimigi ütleb, tegeleb see et-
tevõtte kõige kaasaegsema mi-
litaartehnoloogiaga, keskendu-
des mehitamata maismaasõi-
dukitele ja militaarrobotitele. 
Mehitamata sõidukid on saa-
nud ka ukrainlastelt väga kiit-
va hinnangu, üks venelaste 
kätte langenud sõiduk on vii-
dud kuuldavasti kogunisti la-
borisse uuringutele.

 „Kui siis vanem poeg kodus 
sõnas, et sõjatehnikaga tegele-
vaid asjamehi on Eestis sadu, 
Euroopa parlamendis töötab 

aga vaid kuus eestlast, oli asi 
otsustatud,“ kõneleb Terras.  
Kaks kuud enne valimisi, märt-
sis 2019, andis ta nõusoleku 
kandideerida Europarlamenti.

Koht tänu brittide 
lahkumisele
Isamaa esinumbrina kogus Ri-
ho Terras viimastel Europarla-
mendi valimistel 26. mail 2019 
küll 21 474 häält, aga see hääl-
tesaak veel parlamendikohta 
Brüsselisse ei taganud. Alles 
siis, kui toimus Brexit ja Briti 
saadikud Brüsselist lahkusid, 
sai Eesti seitsmenda parlamen-
dikoha ja selle mehitas Isamaa 
esinumber. Riho Terras alustas 
Brüsselis tööd 1. veebruarist 
2020. Võiks arvata, et Terras 
kiidab Brexitit, mis Eestile ja 
talle isiklikult koha Europarla-
mendis tõi, aga kindral on meie 
kohtumisel Brüsseli hiiglasli-
kus parlamendihoones hoopis 
teist meelt.

„Mina pean Brexitit Euroo-
pa Liidu jaoks erakordselt hal-
vaks poliitiliseks sündmuseks. 
Kuna brittide tasakaalustav 
jõud puudub, siis puudub ka 
vastukaal föderalismi ideedes-
se, mida levitavad näiteks saks-
lased. See pole arengu seisu-
kohalt hea,“ ütleb Terras sõja-
mehelikult otsekoheselt. Ka on 
Europarlament nüüd veel roh-
kem Saksa- ja Prantsusmaa 
keskne. 

„Kui varasemalt mingitele 
ametikohtadele  kandideeriti ja 

kolm suur riiki ei suutnud oma-
vahel ära otsustada, kes milli-
se koha saab, läks koht hoopis 
mõnele väiksemale riigile, näi-
teks Eestile või Hollandile. 
Nüüd on aga Saksamaal ja 
Prantsusmaal omavahel lihtne 
diili teha,“ avab Terras kaadri-
poliitika tagamaid. See ei puu-
duta ametikohti, mis on riigile 
tagatud, näiteks koht Euroopa 
kontrollikojas, mida on nüüd 
saamas Keit Pentus-Rosiman-
nus.

Sõja teemadel üheks 
esikõnelejaks
Terras kandideeris Brüsselis 
Euroopa Parlamendi põlluma-
janduskomisjoni  liikmeks ja 
tööstustehnoloogia komisjoni 
asendusliikmeks. „Kui 
vaadata Euroopa 
Liidu seitsme 
eesoleva aas-
ta eelarvet, 
siis kolman-
dik rahast lä-
heb ka seekord 
põllumajandusele. Mõtlesin, 
et saan kaasa rääkida prot-
sessides, mis toovad ka Eesti 
maalelu rohkem raha,“ põhjen-
dab Terras valikut.

Paraku läks vastupidi. Ees-
ti saadik valiti tööstustehno-
loogia komisjoni liikmeks ja 
põllumajanduskomisjoni asen-
dusliikmeks. Sest komisjoni, 
mis liigutab kõige suuremaid 
rahasid, pürivad väga paljud 
saadikud. Nii osutuvad valituks 

ikka need, kellel pikemad par-
lamenditöö kogemused, teab 
Terras. „Aga ega sellest pole 
midagi. Asendusliikme ja põhi-
liikme vahe on selles, et asen-
dusliige ei saa otsuste vastu-
võtmisel hääletada, aga rapor-
tite ja ettepanekute tegemine 
– see kõik on võimalik,“ kinni-
tab Eesti saadik. Tööstusteh-
noloogia komisjonis tegeleb 
Terras kahe raportiga, olles 
kaitsetööstuse küsimustes põ-
hiraportöör. „Parlamendis on 
palju elukutselisi poliitikuid ja 
teisi ametimehi, aga kindraleid 
on ainult üks. Ja see olen mi-
na,“ ütleb Terras. 

Töö Ukraina heaks 
Tõsisemalt hakati Euroopas 
Parlamendis Eesti saadiku jut-
tu suhtuma veebruari teises 
pooles, mil ta kinnitas, et kohe 
on algamas sõda Ukrainas. 
„Olin 20. veebruaril Donbassis. 
Kõik märgid näitasid, et kohe 
on algamas Venemaa täiema-
huline invasioon Ukrainasse. 

Kui ma siis Brüsselisse naastes 
ütlesin komisjonis, et kohe on 
algamas sõda, meie tegeleme 
siin tühja-tähjaga, ei uskunud 
seda juttu keegi. Mõne päeva 
pärast algas aga sõda,“ meenu-
tab Terras. Isegi poliitilistes 
ringkondades kõrgelt hinnatud 
ajakiri Politico tegi siis Terra-
sega intervjuu. Ja ta enda Twit-
teri konto jälgijate arv hüppas 
1500-lt 42 000-le. 

Nüüd on Terras valitud Eu-
roopa Parlamendi ja Ukraina 
parlamendi ühiskomisjoni liik-
meks. „Igal võimalikul juhul, 
mil sõna saan, ütlen, et Ukrai-
nal on vaja rahu saavutamiseks 
kolme tähtsat asja. Need on 
relvad, relvad ja relvad,“ ütleb 
Terras. 

Terrase kinnitusel on uk-
rainlased erakordselt efektiiv-
selt hakanud tegutsema Eu-
roopa Liiduga ühinemise tee-
madega. Edu oleks veel suu-
rem, aga laienemisvolinikuks 
on parlamendis Orbani sat-
raap, kes iga hinna eest üritab 
laienemisprotsessi pidurdada, 
kõneleb Terras poliitilisest 
võitlusest Brüsselis. Et aga en-
dine Leedu peaminister And-
rius Kubilius juhib töögruppi, 
kes paneb Ukraina jaoks kok-
ku Marshalli plaani, siis võib 
uskuda Ukraina edusse. Parla-
mendis võetakse Ukrainat toe-
tavad otsused vastu kõik suu-
re häälteenamusega, kõneleb 
ainuke kindral Europarlamen-
dis Riho Terras. :

RIHO TERRAS –  
ainuke kindral  
Europarlamendis

ÜLO RUSSAK
ylo@harjuelu.ee

Ukrainal on vaja rahu 
saavutamiseks kolme 
tähtsat asja. Need on 

relvad, relvad ja 
relvad.

Fotod: Ülo Russak

Inglased on küll Europarlamndi- 
hoonest lahkunud, nende tehis- 

intelektiga robotkoer hulgub aga  
endiselt mööda parlamendihoonet.



HHaarjurju  EElulu20 25. november 2022 / aasta 47. nädal

Liituge läbimurdega
kuuldeaparaatide tehnoloogias.   

Küsige meilt uue Augmented Focus™ tehnoloogia kohta.    
Uued Pure Charge&Go AX kuuldeaparaadid koos tehnoloogiaga 
Augmented Focus™ suudavad kõne mürast eraldada, et aidata teil 
kõnest paremini aru saada nii vaikses kui ka mürarikkas keskkonnas, 
olles samal ajal teadlik ümbritsevatest helidest. Tegelikult saavad 
kasutajad oma vana kuuldeaparaadiga võrreldes kõnest rohkem kui 
25% paremini aru. 
Uuri lähemalt ja kuula ise: signia.net

Pure Charge&Go AX 
kaasaskantava laadijaga

Arusaadavam 
kõnemüras*

Õhem 
disain

Laadige 
liikvel olles

Tavalisest parem 
kuulmine*

Androidi ja iPhone’i 
ühenduvus

Signia 
Assistant

Audiomed OÜ  ▪  TALLINN: Kotka 12, C korpus II korrus, tel 5331 1099, e-post: parema@kuulmiseni.ee
TARTU: Õpetaja 9A, tel 506 0916, e-post: tartu@kuulmiseni.ee  ▪  www.kuulmiseni.ee 

NÜÜD ka Tartus
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MÕNUS

PARIM JÕULUKINK!
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a 
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Kui palju maksab 
MEES?

Karmel Naudre

ikka veel 27!
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26.11 TALLINN
28.11 TÜRI
03.12 KUUSALU
06.12 JÕHVI
08.12 TAPA
09.12 LIHULA
10.12 JÄRVAKANDI
11.12 TARTU kell 16
12.12 OTEPÄÄ
13.12 MOOSTE
14.12 KARKSI-NUIA
 

15.12 TALLINN
16.12 HALJALA
17.12 PALAMUSE
18.12 PÄRNU kl 16
14.01 TARTU
16.01 PÕLTSAMAA
17.01 VÕRU
18.01 VALGA
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20.01 VIIMSI
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22.01 VILJANDI kl 16
24.01 KEILA
25.01 VÄIKE-MAARJA
26.01 HAAPSALU
01.02 JÕGEVA
05.02 RAKVERE kl 16
08.02 TALLINN
09.02 PAIDE
10.02 ARUKÜLA
12.02 PÄRNU kell 16
15.02 HELSINGI
Algus kell 19

28.11 VALGA
29.11 VÕRU
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05.12 MÄRJAMAA
06.12 PÄRNU
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KAEVU?

Lühikesed
järjekorrad,

kiire teenindus!
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Kingid

VIIMSI VALLA- 
VALITSUS TEATAB

AVALIK VÄLJAPANEK
• 9.12–22.12.2022 on Viimsi Raamatukogus 

avalikul väljapanekul:
Viimsi alevik, kinnistu Madise detailplanee-

ring (edaspidi - DP), mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
26.10.2022 korraldusega nr 436.

Planeeritava ala suurus on 1812 m² ja see hõlmab maatulun-
dusmaa sihtotstarbega hoonestamata katastriüksust Madise 
(89001:010:0350). Kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe, 
krundil kasvavad üksikud puud. Planeeringuala asub Viimsi ale-
viku kaguosas ning piirneb kahest küljest maatulundusmaa krun-
tidega (põhjas Sooraua ja idas Andrese), läänes külgneb hoones-
tatud elamumaa krundiga Nelgi tee 39 (89001:010:2239) ja lõu-
nas transpordimaa krundiga Nelgi tee (89001:010:3452). Planee-
ringualast põhjas asub Soosepa piiranguvöönd koos Mäealuse 
kaitsealaga. Ühtlasi asub põhjas Mähe oja kalda piiranguvöönd 
(50 m), ehituskeeluvöönd (25 m) ja veekaitsevöönd (10 m), mis 
ulatub osaliselt planeeringualale, kuid millega on planeeringula-
henduses arvestatud. Olemasolev juurdepääs planeeringualale on 
Nelgi teelt. Ühtlasi on planeeringulahenduses ette nähtud moo-
dustada transpordimaa sihtotstarbega krunt (pindalaga ~ 68 m²) 
Madise kinnistu lõunapoolsele küljele, mis antakse tasuta üle val-
la omandisse Nelgi tee laiendamiseks.

DP-ga (OÜ RannaMaja töö nr 5339) jagatakse planeeringuala 
kinnistu 2-ks krundiks ning moodustatakse 1 elamumaakrunt, 
pindalaga 1744 m² ja 1 tee ja tänavamaa krunt pindalaga 68 m². 
Elamumaakrundile määratakse ehitusõigus 1 põhihoone ja 1 abi-
hoone ehitamiseks. Põhihoone on lubatud ehitada 2 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega (suurim lubatud kõrgus 8,5 m). Suurim lu-
batud maapealne ehitisealune pind krundil on 240 m² ja maa-alu-
ne 150 m². Hoonestusala kaugus põhihoonel naaberkrundi pool-
sest piirist on 7,5 m. DP on üldplaneeringu kohane.

Avaliku väljapaneku materjalid, on kättesaadavad ka Viimsi 
valla kodulehelt al. 9.12.2022: https://www.viimsivald.ee/teenu-
sed/planeeringud/detailplaneeringud.

Arvamused DP kohta on võimalik esitada avaliku väljapane-
ku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee 
või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 
Harju maakond.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 
Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on avatud es-
maspäevast reedeni kell 10–20, nädalavahetustel kell 10–16. Iga 
kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKU ARUTELU 
TULEMUSED

Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneerin-
gu (DP) avalikul väljapanekul esitatud arvamuste avalik aru-
telu toimus 7.11.2022 kell 15.30 Viimsi Raamatukogus (Haab-
neeme alevik, Randvere tee 9).

DP avalikul väljapanekul laekus lahenduse kohta 1 arvamus. 
Arvamuse esitaja arutelul ei osalenud. Avalikul arutelul arutati 
DP edasist menetlust ning otsustati, et vastuvõetud lahendust ei 
muudeta. Kuna arvamuse esitajaga kokkulepet saavutatud ei ole 
ja ta oma arvamusest ei loobu, siis edastatakse DP heakskiitmi-
seks Rahandusministeeriumisse. Vastuvõetud lahendusega on või-
malik tutvuda Viimsi valla kodulehel: viimsivald.ee (teenused – 
planeeringud – detailplaneeringud - vastu võetud ja avalikul väl-
japanekul).“
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KIILI VALLAVALITSUS 
TEATAB

• Projekteerimistingimustega Vaela külas 
Saare maaüksuse detailplaneeringu täpsustami-
ne.

Kiili Vallavalitsus algatab avatud menetluse 
projekteerimistingimuste andmiseks. 15.11.2022 esitati Kiili Val-
lavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/13111, 
millega soovitakse täpsustada Vaela külas Saare maaüksuse de-
tailplaneeringus liikluskorralduse põhimõtteid. Täpsemalt soovi-
takse detailplaneeringu lahendus viia kooskõlla Teedeprojekt OÜ 
poolt riigitee nr 11115 Kurna-Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee 
nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiisprojektiga. Es-
kiisi koostamise vajadus tulenes asjaolust, et planeerimis- ja aren-
dustegevuse tõttu on piirkond suurte muutuste keskmesse sattu-
nud.

Ristumine riigiteega nr 11502 Kurna tee: Kurna tee ristmi-
kule on kavandatud ringristmik, mis arvestaks perspektiivse ko-
gujateega. Projekteeritud lahendusega on likvideeritud normide-
ga vastuolus olev Opmani ja Vaela tee ristmik. Juurdepääsud kin-
nistutele, mis toimusid selle ristmiku kaudu on lahendatud Kur-
na tee ringristmiku uue haru kaudu.

Ristumine riigiteega nr 11506 Opmani tee (Vaela tee): rist-
mikule on projekteeriti esialgses lahenduses ringristmik vastavalt 
kehtestatud detailplaneeringu (DP0331) liikluskorraldusele. Seo-
ses Kurna tee ristmiku lahenduse muutmisega otsustati ringrist-
miku lahendusest loobuda ja kavandada nihutatud harudega ka-
naliseeritud ristmik, kus ühelt harult on juurdepääs ainult laste-
aiale. Loobuti Kuuse tee täiendavast ühendusest Kurna-Tuhala 
maanteega, mis oleks toonud transiitliikluse võimaluse elamuala-
le, kus on kehtestatud õueala liikluskorraldus ja peaks olema vä-
listatud läbiv liiklus.

Kurna-Tuhala maanteega ristuvate Opmani tee ja lasteaia juur-
depääsu telgede vaheline kaugus on 50 m. Ristmiku harude va-
hele on kavandatud ohutussaarega ületuskoht. Likvideeritavale 
Vaela tee lõigule on ette nähtud kergliiklustee, mis ühendatakse 
olemasoleva kergliiklustee viaduktiga. Olemasoleva vabaneva 
kergliiklustee maa-ala võib anda naaberkinnistute kasutusse.

Selline detailplaneeringu muutmine pole planeeringulahendu-
se olemuslik muutmine, ei mõjuta naaberkruntide omanikke eba-
soodsalt ja ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaa-
di, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla 
üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallava-
litsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab 
esitada Kiili Vallavalitsusele 28.11–16.12.2022.

KEILA LINNA- 
VALITSUS TEATAB

• Keila, Paldiski mnt 33 detailplaneeringu 
avalik arutelu.

Paldiski mnt 33 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik 
väljapanek toimus 21.02–07.03.2022. Avaliku väljapaneku jook-
sul esitati kaks kirjalikku arvamust. Ettepanek, et Geoloogide tä-
naval tuleb välistada rasketehnika liiklus, kuna tänav on rasketeh-
nika jaoks liiga kitsas ja puudub jalakäijatele turvaline kergliik-
lustee. Teiseks Transpordiameti tähelepanek, et riigitee liiklussa-
gedus on suurenenud 2020. aastaks keskmise ööpäevase liiklus-
sagedusega 11562 autot/ööp ja DP põhilahenduse koostamise eta-
pis tuleb hinnata lisanduvat pöördeliiklust seoses arendusalaga ja 
riigitee ristmiku läbilaskevõimet sh vasakpöörderaja pikkust.

Avalik arutelu toimus 08.03.2022 Keila Linnavalitsuse 2. kor-
ruse saalis, kus tutvustati DP eskiisi lahendust ning vastati koha-
peal esitatud küsimustele. DP eskiisi liikluslahenduse teemat aru-
tati põhjalikult ning otsustati kaasata planeeringu koostamisse 
liiklusspetsialist. Muudetud planeeringulahenduse tutvustamiseks 
korraldatakse uus avalik arutelu 6.12.2022 algusega 16.30 Kei-
la Linnavalitsuse 2. korruse saalis (Keskväljak 11).

• Keila linn, Tuula tee 14 detailplaneeringu avalik arutelu.
Keila Linnavalitsus võttis 18.08.2022 korraldusega nr 2-2/205 

vastu Tuula tee 14 detailplaneeringu (edaspidi DP). DP hõlmab 
Tuula tee 14 kinnistut ning planeeringuala suurus on ca 0,1 ha. 
DP ala asub linna servas Tuula tee ja Teaduse tänava ääres väi-
keelamute piirkonnas, ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisa-
park.

DP eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu 30.04.2002 otsu-
sega nr 21 kehtestatud Tuula tee, Teaduse tänava ja Teaduse tn 2 
vahelise maa detailplaneeringut ja kavandada Tuula tee 14 kin-
nistule üks väikeelamu krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestus-
tingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehno-
võrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritavale elamumaa 
kinnistule määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu (ehitisealune 
pind 240 m2) ja ühe abihoone püstitamiseks. DP on kooskõlas 
Keila linna üldplaneeringuga.

DP avalik väljapanek toimus 19.09–02.10.2022. Planeeringu-
lahendust korrigeeriti, arvestades esitatud kirjalikke arvamusi ja 
ettepanekuid. Muudetud planeeringulahenduse tutvustamiseks 
korraldatakse avalik arutelu 6.12.2022 algusega kell 17.30 Kei-
la Linnavalitsuse 2. korruse saalis ( Keskväljak 11).

DP lahendused on leitavad https://keila.ee/avalikustami-
sed-ja-teated.

Keskkonnamuutused ja 
liikide arvukuse vähene-
mine on meid viinud olu-
korda, kus paljud korral-
dused ja eeskirjad on va-
ja tõsiselt üle vaadata 
ning vajadusel tuleb sis-
se viia ka muudatused. 

Seetõttu on käimas maastiku-
kaitsealade kaitse-eeskirjade 
uuendamine, mis peavad ole-
ma valmis 2023. aasta mai-
kuuks.

Kaitsealad, mis paljud on 
osaliselt Natura-alad ja mille 
pinnal toimunud tegevuse osas 
on ka Eesti riigile ettekirjutu-
sed juba tehtud, vajavad suure-
mat tähelepanu. Eesti Metsa 
Abiks SA (EMA) ettepanekud 
muudatuste läbiviimiseks läh-
tuvad kehtivast kaitsekorral-
duskava visioonist, mis on sõ-
nastatud järgmiselt:

Pikaajaline 30 aasta ees-
märk on maastikukaitseala 
loodusväärtuste säilimine. Lin-
nas asuvad metsad ei tohi muu-
tuda parkideks, vaid tuleb säi-
litada looduslikena. Metsades 
peab säilima kasvukohatüüpi-
de mitmekesisus – liigniisked 
ja soostuvad alad vahelduvad 
parasniiskete ja kuivadega. 
Metsades on peale puurinde ka 
põõsa- ja puhmarinne. Linnus-
tik on mitmekesine ja selles lei-
dub ka haruldasi röövlinde. 
Maastikukaitseala on kõrge 
rekreatiivse väärtusega ja seal 
saavad aega veeta erinevate 
sihtgruppide esindajad (noored 
ja vanad, loodus- ja spordihu-
vilised).

Pinnase kaitsmine ja 
minimaalne raietegevus 

Hetkel on terve Nõmme- 
Mustamäe maastikukaitseala 
tsoneeritud ühe suure piiran-
guvööndi alana, kus näiteks ka-
nakulli elupaikades puuduvad 
rangemad piirangud. 

Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala an-
nab Tallinna elanikele 
kindlasti ka tulevikus 
võimaluse looduslike 

ja ohustatud liikidega 
kodu lähedal tutvuda.

Selle eelnõu kohaselt oleks 
kanakulli elupaigas pesitsus-
ajal võimalik kasvõi igapäeva-
selt kuni 500 osalejaga rahva-
ürituse korraldamine. EMA te-
gi ettepaneku lubada maksi-
maalselt kuni 200 osalejaga 
üritusi tervel maastikukaitse-
alal.

Lisaks tuleks luua kait-
se-eesmärgiks seatud liikide 
jaoks erinevad piiranguvööndi 
alad, kus on võimalik seada eri-
nevaid piirangud, et vähenda-
da negatiivseid mõjusid konk-
reetsetele liikidele.

EMA on vastu ka sellele, et 
Nõmme-Mustamäe maastiku-
kaitseala eelnõus lubatakse 

Maastikukaitsealade kaitse- 
eeskirjad saavad uue sisu

Koostöökogu on hea nõuandja 
Rainer Vakra, Keskkonnaameti peadirektor

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala (MKA jaoks on kokku kut-
sutud koostöökogu, mille formaat on uus. See on esimene sel-
lelaadne proovikivi testimaks, kuidas koostöö toimib. Praktika 
koostöökogude näol on olemas rahvusparkidega, aga see on 
esmakordne kultuuriliselt ja sotsiaalselt olulise maastikukaitse-
ala puhul.

Nõmme-Mustamäe MKA on kohalikele ilmselgelt oluline, ja 
meile keskkonnaametis samuti. Sellepärast on tähtis pidada 
avatud dialoogi, et otsuste tegemisel oleksid argumendid ja 
põhjendused hästi läbinähtavad ja arusaadavad.

Koostöökogu on kaitseala valitsejale ehk keskkonnaametile 
hea nõuandja. Kogu liikmeks saavad olla kõik kaitsealaga seo-
tud asutuste või kogukondade esindajad, ning nõuandva organi 
otsused võetakse vastu konsensuslikult. See on koht, kus saab 
vabatahtlikuna aidata kaasa kaitseala loodusväärtuse hoidmise-
le ja taastamisele, aga ka tutvustamisele. Vähemalt korra kuue 
kuu jooksul kutsume koostöökogu liikmed kokku, et asju aruta-
da ja vajadusel otsuseid teha.

Koostöökogu saab näiteks esitada ettepanekuid kaitsekorral-
duslike küsimuste lahendamiseks, aidata kaasa planeeringute 
ja arengukavade kokku viimisele või anda nõu muude kaitseala 
puudutavate küsimuste lahendamisel. Koostöökogu üks oluline 
roll on infovõrgustiku loomine, mille kaudu kaitseala puuduta-
vate otsuste tegemisel saaksime avalikkust kaasata ja infor-
meerida.

KOMMENTAAR
MERIT PÕLD

merit.pold@ 
harjuelu.ee

raieliike, millel on metsakas-
vanduslikult majanduslik ees-
märk, nt harvendusraiet, ka 
eelnõu seletuskirjas seisab:

Linnakeskkonnas on metsal 
oluline rekreatiivne ja elupai-
galine tähtsus, mistõttu on 
puistu kaitseks vajalik jätta 
need alad majandamisest väl-
ja. Nõmme linnaosa üldplanee-
ringu kohaselt on linnaosa ro-
healadel põhieesmärk säilitada 
looduskeskkonda ja pakkuda 
inimestele puhke- ja virgestus-
võimalusi. Metsade tulundu-

seesmärgil majandamine ei 
kuulu rohealade põhifunktsioo-
nide hulka.

Majanduslik raiumine võib 
kahjustada ka Nõmme-Musta-
mäe maastikukaitseala kait-
se-eesmärke. Erinevatel loo-
ma- ja taimeliikidel on oma 
elupaiga vajadused ja ohutegu-
rid.

RMK esitas omapoolse et-
tepaneku lubada kaitseala va-
litseja nõusolekul uuendusraie. 
RMK Harjumaa metsaülem 
Andrus Kevvai sedastab:

RMK soovib, et need metsad 
oleksid erivanuselised ja et seal 
kasvaks erineva koosseisuga 
mets – niisugune mets, mida 
kasutatakse puhkamiseks, ja-
lutamiseks, sportimiseks jms, 
vajab ju ikkagi kujundamist. 
Pikemas perspektiivis peaks 
mõtlema ka metsa säilimisele, 
mistõttu on vaja, et mets uue-
neks ning selleks on tarvis ini-
mese kaasaabi. Seda kõike saab 
teha nii, et ala kaitseväärtused 
säilivad. See on ka põhjus, miks 
RMK on teinud ettepaneku lu-
bada kaitseala valitseja nõus-
olekul uuendusraiet.

EMA seisab ohustatud 
liikide eest

Kodanikuliikumine Eesti 
Metsa Abiks on teinud ettepa-
neku täiendada kaitse-eeskir-
jade nimekirja ja lisada Natura 
elupaigatüüpi ka vanad loodus-
metsad. Nende hinnangul on 
vajalik kaitsta kõiki 2. ja 3. ka-
tegooria liike, mis on langust-
rendis või on juba Eestis vähe-
se levikuga.

Selle muudatuse läbiviimi-
seks on neil mitmeid argumen-
te, nagu näiteks see, et erine-
vatel looma- ja taimeliikidel ei 
ole alati 100% identsed elupai-
gavajadused ega ohutegurid. 
Kuna kaitse-eeskirja muude-
takse pikaks ajaks, ja kui liigid 
ei ole märgitud kaitse-eesmär-
giks, siis kaitsekorralduskavas 
nende liikide kohta kaitse-
meetmeid ette ei nähta.

Aruanne, mis käsitleb loo-
duskaitse arengukava aastani 
2020, toob selgelt välja, et kui 
tegeletakse aktiivselt loodus-
kaitsemeetmete rakendamise-
ga, siis liikide seisund ka para-
neb, see muutus on märgatav 
näiteks merikotka ja kaljukot-
ka levikus.

Nõmme-Mustamäe maas-
tikukaitseala annab Tallinna 
elanikele kindlasti ka tulevikus 
võimaluse looduslike ja ohus-
tatud liikidega kodu lähedal 
tutvuda. Tegu on pealinna sees 
üliolulise tervikliku loodusala-
ga.

Tallinna elanikele peab jää-
ma teadmine, et riiki esindav 
keskkonnaamet on teinud kõik 
endast sõltuva, et selle ala loo-
dusväärtused säilivad ka tule-
vastele põlvkondadele. Eriti 
need 3. kategooria liigid, mis 
on üldiselt rohkem levinud ja 
lihtsamini looduses leitavad, 
peaksid olema sellel alal kaits-
tud, et säilitada sidet Tallinna 
elanike ja looduse vahel.

Samuti on tehtud ettepa-
nek paigaldada inimeste teavi-
tamiseks infotahvlid ning tea-
vitada ala külastajaid ka teisi 
infovahendeid kasutades, et 
pesitsusperioodil tuleb liikuda 
vaid mööda teid, kuna lärm ja 
liikumine segab pesitsevaid 
linde.

Üldine infotahvlite paigal-
damine on reguleeritud kait-
sekorralduskavas, kuid kahjuks 
on tänaseni sellel alal infotahv-
lid pea täielikult puudunud. 
EMA toob välja, et ala linnusti-
ku kaitsmiseks on oluline pai-
galdada infotahvlid ka inimes-
te teavitamiseks, kuidas seal 
käituda lindude pesitsusajal.:

Nõmme-Mustamäe looduskaitsealal loodus lokkab. Fotod
Koidula Kliimann

Orav ja pasknäär Sütiste metsas.
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RAE VALLA- 
VALITSUS TEATAB
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGA-
TAMISEST:

Urvaste küla Uustalumäe kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.11.2022 kor-
raldusega nr 1858. Planeeringuala asub Urvaste külas avalikult kasu-
tatava Tedre tee L1 (katastritunnus 65301:001:3667) ääres. Planee-
ringuala suurus on 16674 m2 ning see hõlmab Urvaste külas asuvat 
Uustalumäe katastriüksust (registriosa nr 9057402, katastritunnus 
65301:001:5715, pindala 16674 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 
100%). Kontaktvööndina käsitletakse planeeringuala lähiümbrust.

Detailplaneeringu eesmärk on Uustalumäe katastriüksuse maaka-
sutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja 
abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahen-
dus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimis-
korraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringualal kehtib Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 
462 kehtestatud Rae valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). 
Üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus hajaasustusala ajaloolise 
asustusstruktuuriga ning väärtusliku traditsioonilise maastiku ja ajalo-
olise maastikumustriga maa-ala, kus on detailplaneeringu koostamise 
kohustus. Hajaasustusalal kehtib hajaasustuse põhimõte, mille koha-
selt maksimaalseks elamute grupi suuruseks on kuni 3 elamukohta 
(majapidamist), kus elamute vaheline kaugus on kuni 100 m ja elam-
ugruppide või väljaspool gruppe paiknevate üksikelamute omavahe-
line kaugus peab olema vähemalt 300 m. Detailplaneering ei sisalda 
üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeerin-
guala geodeetiline mõõdistus. Täiendavate uuringute ja analüüside 
vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.
Assaku alevik Järve põik 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.11.2022 kor-
raldusega nr 1900. Planeeritav ala asub Assaku alevikus. Juurdepääs 
krundile on 11333 Veski teelt (Järve Põik). 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagada elamu-
maa kruntideks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurde-
pääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, 
mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud olemasolev 
elamumaa tiheasustuses.
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISEST JA 
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGA-
TAMATA JÄTMISEST:
Järveküla Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ja lähiala detail-
planeering

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 22. novembri 2022 kor-
raldusega nr 1903 Järveküla Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koosta-
mise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotlu-
se detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuala suurus on ligikau-
du 15,01 ha ning see hõlmab Väljaotsa tee 15 (registriosa nr 6710202, 
katastritunnus 65301:001:5886, pindala 9,64 ha, sihtotstarve maatu-
lundusmaa 100%) ja Väljaotsa (registriosa nr 6710202, katastritun-
nus 65301:001:0240, pindala 5,37 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 
100%) katastriüksust.

Väljaotsa katastriüksusel kehtib osaliselt Rae Vallavalitsuse 
02.09.2020 korraldusega nr 1124 kehtestatud Ülemiste järve liikumis-
radade ja lähiala detailplaneering (planID 62708, kovID DP1037), 
millega planeeriti avaliku kasutusega terviserajad. Planeerimisseadu-
se § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koos-
tada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käes-
olevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest 
ning § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtesta-
misega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplanee-
ring kehtetuks.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine, maakasu-
tuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abi-
hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus 
planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskor-
raldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Katastriüksused asuvad detailplaneeringutega hõlmatud maa-ala-
de vahel ning ala ruumilist terviklahendust silmas pidades on otstar-
bekas koostada alale detailplaneering, mis seob kehtestatud ehitusõi-
guse planeeritava ehitusõigusega. Planeeringuala seob tervikuks ko-
gu piirkonna (olemasolevad tänavad seotakse uutega, et vähendada 
olemasolevatel teedel liikluskoormust, terviseradade ja kogukonna 
külaplatsi jaoks moodustatakse eraldiseisev krunt, piirkonnale vabaaja 
veetmise võimalused suurenevad).

Planeeringualal kehtib Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 
462 kehtestatud Rae valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Ül-
dplaneeringu kohaselt asuvad katastriüksused osaliselt tiheasustuse-
ga ala perspektiivse elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kus on detail-
planeeringu koostamise kohustus ja osaliselt hajaasustus alal, mille-
le ei ole määratud maakasutuse juhtotstarvet. Üldplaneeringu koha-
selt on juhtotstarbeta katastriüksuste puhul tegemist põllu/loodusliku 
rohumaaga, millele ei ole ehitus- ega arendustegevust planeeritud. Ül-
dplaneeringu seletuskirja peatüki 4.2 kohaselt mõeldakse elamumaa 
all väikeelamute, ridaelamute ja korterelamute alust maad tiheasus-
tusalal ning hajaasustuses paiknevate elamute õuemaad. Elamumaa 
hulka arvatakse ka suvilate ja suvilagruppide maa ning aiandusühis-
tute ühiskasutuses olev maa. Alale võib kavandada elamuid teeninda-
vaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti elamute lähiümbruse puh-
ke- ja spordiotstarbelist maad ning rajatisi. Üldplaneeringu peatükis 
4.2 on sätestatud üldised kasutamis- ja ehitustingimused elamumaal 
tiheasustusalal, mida tuleb järgida detailplaneeringuid koostades. 

Koostamisel oleva Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu (edaspi-
di põhjapiirkonna üldplaneering, vastu võetud Rae Vallavolikogu 
20.04.2021 otsusega nr 151) on planeeringuala maakasutuse juhtots-
tarve osaliselt väikeelamumaa ja osaliselt kaitsehaljastusemaa. De-
tailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga 
ja koostamisel oleva põhjapiirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeerin-
guala geodeetiline mõõdistus, pinnaseõhust radoonitaseme mõõt-
mised, dendroloogiline hindamine ja liiklusuuring. Täiendavate uu-
ringute ja analüüside vajadus selgub detailplaneeringu koostamise 
käigus.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset kes-
kkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põh-
justada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega 
ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- 
või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, 
kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, 
ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeer-
itava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natu-
ra 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbivii-
mine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduses ja selle 
lisas 2 „Järveküla Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang“ 
toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisukohad, milles 
vastuväiteid ei esitatud. Keskkonnatingimustega arvestamine on 
võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt 
planeerimismenetluse käigus. 

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on 
Rae Vallavalitsus (registrikood 75026106, Harju maakond, Rae vald, 
Jüri alevik, Aruküla tee 9, 75301) ning koostaja on Optimal Projekt 
OÜ (registrikood 11213515, aadress Harju maakond, Tallinn, Kristi-
ine linnaosa, Keemia tn 4, 10615).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatama-
ta jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel https://
www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Valla-
valitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Har-
jumaa.
Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 01. novembri 2022 kor-
raldusega nr 1749 Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega 
kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotluse 
detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 
4,3 ha ning see hõlmab Kaevuveski katastriüksust (registriosa nr 
11064902, katastritunnus 65301:001:4633, pindala 42781 m², sihtot-
starve maatulundusmaa 100%). 

Planeeringualal kehtib Rae Vallavalitsuse 18.08.2015 korralduse-
ga nr 1161 kehtestatud Kaevuveski kinnistu detailplaneering (planID 
20992, kovID DP0344). Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt 
tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringua-
la hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplanee-
ringu koostamisele ettenähtud nõuetest ning § 140 lõike 8 kohaselt 
muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala 
kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu eesmärk on Kaevuveski katastriüksuse jaga-
mine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine 
elamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneerin-
guga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, 
parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Rae Vallavo-
likogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku 
ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplanee-
ringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve osaliselt 
väikeelamumaa (kavandatud) ja osaliselt olemasolev haljasala maa – 
parkmetsa maa, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. De-
tailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Rae valla Jüri aleviku ja 
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneerin-
guga. 

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teostada planeerin-
guala geodeetiline mõõdistus, pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised 
ja dendroloogiline hindamine. Täiendavate uuringute ja analüüside 
vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

KSH jäeti algatamata seetõttu, et detailplaneeringu elluviimisega 
ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tege-
vuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid 
muutusi.

Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke 
tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vi-
bratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud 
tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kul-
tuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kait-
stavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel 
ei ole vajalik. Korralduses ja selle lisas 2 „Vaskjala küla Kaevuveski 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hin-
damise eelhinnang“ toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma 
seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu:
− koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae 

Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, 
Harjumaa);

− koostaja on koostaja on Optimal Projekt OÜ (Keemia tn 4, Tal-
linn, 10615, Harjumaa).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatama-
ta jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla veebilehel https://
www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel eelneval kok-
kuleppel Rae Vallavalitsuses, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae 
vald, 75301 Harjumaa.
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE MITTE ALGATAMIS-
EST:
Veskitaguse küla Ussisoo, Ussimetsa ja Ussiaugu kinnistute ja 
lähiala detailplaneering

Rae Vallavalitsusele esitati Veskitaguse küla Ussisoo, Ussimetsa 

ja Ussiaugu (edaspidi detailplaneering) kinnistute ja lähiala detail-
planeeringu algatamise taotlus. Rae Vallavalitsuse 08.11.2022 korral-
dusega nr 1802 ei algatatud detailplaneeringut, kuna detailplaneering 
on vastuolus Rae valla kehtiva üldplaneeringuga. 
Veskitaguse küla Untmäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringa

Rae Vallavalitsusele esitati Veskitaguse küla Untmäe (edaspidi de-
tailplaneering) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamise taot-
lus. Rae Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldusega nr 1801 ei algatatud 
detailplaneeringut, kuna detailplaneering on vastuolus Rae valla ke-
htiva üldplaneeringuga. 
Avatud menetluses Aruvalla küla Mullikmäe kinnistu detailpla-
neeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste 
andmise eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022-09.12.2022 
Rae Vallavalitsuse fuajees ja Rae valla veebilehel: https://www.
rae.ee/avatud-menetlusega-projekteerimistingimused?inheritRe-
direct=true

Projekteerimistingimuste andmise eelnõud puudutavate vas-
tuväidete ja ettepanekute esitamise tähtaeg on 09.12.2022. Rae 
Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 
lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istun-
git läbi viimata. 

Aruvalla küla Mullikmäe kinnistu detailplaneering on kehtestatud 
Rae Vallavolikogu 10.04.2007 otsusega nr 255. Projekteerimistingi-
muste andmise eesmärgiks on üle 15 aasta vanuse detailplaneeringu 
tingimuste täpsustamine selliselt, et on ilmnenud olulisi uusi asjaolu-
sid, mistõttu on otstarbekas täpsustada krundipositsioonil 20 (Järve-
metsa kinnistu; katastritunnus 65303:003:0517) detailplaneeringuga 
määratud hoonestusala läbi selle 10%-se suurendamise. Järvemetsa 
kinnistu osas detailplaneeringu hoonestusala täpsustamine taotletud 
kujul võimaldab kinnistu paindlikumat hoonestamist, mis vastab pa-
remini Lilleoru pühapaiga kontseptsioonile.

Nimetatud tingimuse täpsustamine ei mõjuta naaberkinnistute oma-
nikke ebasoodsalt, ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahen-
dust, ei mõjuta kinnistutele seatud kitsendusi, ei muuda oluliselt väl-
jakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi ega ole vastuolus õigusak-
tide ja avaliku huviga.
DETAILPLANEERINGU LÕPETAMINE:
Rae küla Remmelga kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneer-
ing

Rae Vallavalitsus otsustas 01.11.2022 toimunud istungil lõpetada 
Rae küla Remmelga kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneeringu 
(kovID DP0325) koostamise (korraldus nr 1748). 

Detailplaneering oli algatatud Rae Vallavolikogu 20.12.2005 ot-
susega nr 48. Planeeringuala suurus oli 19,91 ha ja see hõlmas Raud-
remmelga (katastritunnus 65301:002:1796), Tammi tee L2 (katastri-
tunnus 65301:002:1797), Tammi tee 14 // Remmelga (katastritunnus 
65301:002:1795) ja Hõbepaju (katastritunnus 65301:002:1794) ka-
tastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk oli maakasutuse sihtotstar-
be muutmine, kinnistu jagamine kruntideks ning moodustatavatele 
kruntidele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine ja kin-
nistute varustamine tehnovõrkudega. 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse 
(edaspidi EhSRS) § 1 lõike 1 kohaselt tuli enne 30.06.2015 algatatud 
planeeringud menetleda lõpuni lähtudes seni kehtinud planeerimis-
seaduses sätestatud nõuetest. Menetluse lõpetamine tähendab, et Rae 
Vallavalitsusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering kehtesta-
da või selle koostamine lõpetada. Eelnevalt märgitud tähtajast on möö-
dunud üle nelja aasta ja detailplaneeringu algatamisest on möödunud 
rohkem kui 16 aastat. Käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringut 
koostama asutud ning vahepealsel ajal on muutunud mitmed õigus-
aktid, sealhulgas on kehtestatud uus Rae valla üldplaneering. 

Rae Vallavalitsus on seisukohal, et 2005. aastal algatatud detail-
planeeringu koostamise jätkamine ei ole EhSRS § 1 lõike 4 kohaselt 
võimalik, kuna tekib vastuolu seadusega.
Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Rae Vallavolikogu 10.08.2010 otsusega nr 129 „Rae küla Kopli-
metsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ algatati Rae 
küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi detail-
planeering). 

Kinnistu omanik on esitanud 10.05.2022 Rae Vallavalitsusele taot-
luse, milles soovib detailplaneeringu menetluse lõpetamist.

Lähtuvalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 129 lõikest 2 
teavitame, et Rae Vallavalitsuse 01. november 2022 korraldusega nr 
1750 „Rae küla Koplimetsa kinnistu detailplaneeringu lõpetamine “ 
lõpetati kinnistu omaniku taotluse alusel (PlanS § 129 lõige 1 punkt 
2) Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetle-
mine.
Pajupea küla Estna kinnistu maatükk III detailplaneering

Rae Vallavalitsus teatab detailplaneeringu lõpetamisest 22.11.2022 
korraldusega nr 1902 „Pajupea küla Estna kinnistu maatükk III de-
tailplaneeringu koostamise lõpetamine“.

Rae Vallavolikogu 08.06.2004 otsusega nr 260 oli algatatud Paju-
pea küla Estna kinnistu maatükk III detailplaneering.

Rae Vallavalitsus on seisukohal, et 2004. aastal algatatud detail-
planeeringu koostamise jätkamine ei ole EhSRS § 1 lõike 4 kohaselt 
võimalik, kuna tekib vastuolu seadusega. 

Rae küla Trelli ja Uus-Trelli kinnistute detailplaneering
Rae Vallavalitsus teatab detailplaneeringu lõpetamisest 22.11.2022 

korraldusega nr 1901 „Rae küla Trelli ja Uus-Trelli kinnistute detail-
planeeringu koostamise lõpetamine“.

Rae Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 167 „Rae küla Trelli ja 
Uus-Trelli kinnistute detailplaneeringu algatamine“ algatati Rae kü-
las Trelli ja Uus-Trelli kinnistute detailplaneering (edaspidi detailpla-
neering).

Detailplaneeringu lähteseisukohad on kehtetud, detailplaneeringu 
põhilahendust ei ole koostatud, kooskõlastatud, vastu võetud ega ava-
likustatud, mis näitab selgelt, et detailplaneeringu koostamine on ve-
ninud ebamõistlikult pikaks ning ei ole olnud huvitatud isikule prio-
riteetne.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega 
võimalik tutvuda http://map.rae.ee/.
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• avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmi-
seks Kloogaranna küla Männiku tee 1 katastriük-
susel (tunnus 29501:007:1113) detailplaneeringuga 
määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada auto varjualuse detail-
planeeringuga määratletud hoonestusalast väljapoole. Soovitav muu-
datus moodustab määratletud hoonestusala pinnast kuni 10%. Muus 
osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.  

• avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski 
linn Mereääre tn 55 katastriüksusele (tunnus 58001:001:0078) de-
tailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks ning hoo-
ne kõrguse muutmiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikela-
mu koos abihoone ning vajaminevate rajatistega. Projekteerimise käi-
gus on selgunud vajadus hoonestusala täpsustamiseks ning hoone kõr-
guse suurendamiseks kuni 10% ulatuses.

• avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Klooga-
ranna küla Nõmme tee 15a katastriüksusele (tunnus 29501:007:1800) 
üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada katastriüksusel asuva amortiseerunud 
suvila ning asemele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatis-
tega. 

• avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa 
küla Mareka vkt 4a katastriüksusele (tunnus 29503:018:0007) ük-
sikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada suvila koos vajamine-
vate rajatistega. 

• avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kersalu 
küla Kakupesa tee 2 katastriüksusele (tunnus 29501:009:0369) de-
tailplaneeringuga määratletud ehitiste teenindamiseks vajaliku ehiti-
se asukoha täpsustamiseks.

Kakupesa tee 2 katastriüksus asub Keila Vallavalitsuse 20.09.2006 

korraldusega nr 1041 kehtestatud Kleemeti maaüksuse detailplanee-
ringu alal. Detailplaneeringuga on kanalisatsioonilahenduseks ette 
nähtud plastikust kogumismahutid. Taotleja soovib üksikelamu reo-
veekäitluse lahendada kohtkäitlusrajatise baasil ning analüüsida eri-
nevate lahenduste rajamise võimalusi. Kuna planeeringu materjalides 
puudub analüüs või põhjendus, miks on lokaalse reoveekäitluse või-
malikest lahendustest valitud ainult üks ja välistatud kõik teised ning 
kuna kogumismahutitel põhinev lahendus ei ole erinevatel põhjustel 
otstarbekas, siis on põhjendatud alternatiivsete lahenduste kasutami-
se võimaluste uurimine ning uuringutulemustel põhinev hilisem ra-
jamine. Uuring ning lahenduse koostamine peab katma kogu planee-
ringuala, reoveekäitluslahenduse koostamisel peab arvestama ka pla-
neeringuala veevarustuse lahendusega.

• avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Keila-Joa 
alevik Lõokese tee 23 katastriüksusel (tunnus 29502:002:0490) asu-
va hoone laiendamiseks rohkem kui 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada krundil asuva üksi-
kelamu.

• Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimis-
tingimuste andmiseks Kloogaranna küla Sangla mets 3 katastriük-
susele (tunnus 29501:007:0671) üksikelamu ja abihoonete püstitami-
seks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikela-
mu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 
– 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel, aadressil https://laanehar-
ju.ee/eelnoude-avalikustamine1. Kirjalike ettepanekute ja põhjenda-
tud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laa-
neharju.ee.

Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3 katastriüksuse detailplaneer-
ing

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 15.11.2022 korralduse-
ga nr 1119 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3 ka-
tastriüksuse (katastritunnus 29501:012:0001) osal.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põ-
hijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning 

Keila Vallavolikogu 27.09.2000 otsusega nr 141/0009 kehtestatud Ka-
narbik 3 maaüksuse detailplaneeringu alal. Katastriüksus piirneb Ka-
narbiku vkt 2

(katastritunnus 29501:012:0020), Kanarbiku vkt 4 (katastritunnus 
29501:012:0040), Kanarbiku vkt 5 (katastritunnus 29501:012:0050), 
Kanarbiku vkt 3a (katastritunnus 29501:012:0002), Kanarbiku vkt 1 
(katastritunnus 29501:012:0010) elamumaa ning Kingu tee 24 (ka-
tastritunnus 29501:001:0423), Lohusalu tee 78 (katastritunnus 
29501:007:3000) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. 
Planeeringuala suurus on 2792 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga 
määratleti krundi ehitusõigus paarismaja ning kahe abihoone püstita-
miseks. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muu-
detud.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailpla-
neeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla veebi-
lehel https://laaneharju.ee/kehtestatud-detailplaneeringud
Kloogaranna külas Lahe tee 10a katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 15.11.2022 korraldusega 
nr 1118 detailplaneeringu Kloogaranna külas Lahe tee 10a (tunnus 
29501:001:0368) katastriüksuse osas.

Planeeringuala piirneb Lahe tee 10 (tunnus 29501:007:4210), La-
he tee 12 (tunnus 29501:007:1250), Lahe tee 14a (tunnus 
29501:007:1583), Ojala tee 15 (tunnus 29501:007:0809), Lahe tee 14 
(tunnus 29501:007:2570), Ranna tee 13 (tunnus 29501:001:0369), 
Lahe tee (tunnus 29501:001:0587) katastriüksustega. Planeeringuala 
suurus on 7211 m2. 

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoo-
nisel tiheasustusalal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustu-
sega ala. Juhtfunktsiooniks on suvilakruntide maa.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koosta-
mise eesmärk on maatulundusmaa jagamine kaheks elamumaa krun-
diks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõi-
ke 1 punktidele 1–9 ja 11, 12, 17. 

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puu-
dub.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel 
https://laaneharju.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.

AASTA PÕLLUMEES

„Ema on ametis, mina ja 
vend Ville tegeleme eri-
nevate üksuste juhtimi-
sega, ka minu lapsed on 
nüüd Kadarbikus tööl,“ 
kõneleb konkursi „Aasta 
põllumees 2022“ võitja 
Veiko Pak  perefirmast, 
kus on ametis kolme põlv-
konna Pakid. 

Tänasele perefirmale pani alu-
se isa Ants Pak, töötades Ääs-
mäe sovhoosi peaagronoomi-
na. Ääsmäe riigimajand oli tun-
tud esmajoones köögivilja kas-
vatajana. Kui ajad lubasid, ot-
sustas peaagronoom ise ette-
võtjana kapsakasvatusega 
proovida. Kolmel hektaril, seal-
samas Ääsmäel, Kadarbiku ta-
lu nime all. Nii meenutab täna-
ne aasta põllumees Veiko Pak 
perefirma sündi. 

Ega nemadki vend Villega 
isa ettevõtmisest kõrvale jää-
nud. 

„Aastal 1990, mil meil olid 
veel vene passid taskus, õppi-
sin ühe talve Soome põlluma-
janduskoolis. Olin esimeste 
eesti õppurite hulgas Soomes, 
minuga koos tudeerisid suur-
te kogemustega spetsialistid 
kolhoosidest-sovhoosidest,“ 
meenutab segast aega Veiko 
Pak. Igal juhul algteadmised 
turumajanduslikust põlluma-
jandusest ta omandas. Lisaks 
omandatud teadmistele teenis 
algaja põllumees Soome talu-

des tööd tehes nii palju raha, et 
sai esimesed transpordivahen-
did alustavasse ettevõttesse 
osta. Sealtsamast Soomest. Kui 
aastake hiljem läks vend Ville 
Soome tudeerima, siis ehitati 
Kadarbikule juba esimene 
kaasaegne tootmishoone. „Esi-
mesed 10 aastat firmat arenda-
des olid sellised, et ega ringi ei 
saanud vaadata, puhkusel ei 
käinud. Aina töö ja töö,“ mee-
nutab Veiko Pak algusaastaid.

Tänane Kadarbiku
Täna on pere harida 770 hek-
tarit maad, sellest 229 on juur-
vilja all. Porgandist, millega 
1995. aastal tegelema hakati, on 
saanud põhikultuur, selle all on 
103 hektarit, kapsa all 47, lill-
kapsa all 16 ja peedi all 15 hek-
tarit. Mõnel hektaril on veel 
brokkolit ja kaalikat. Ülejäänud 
põld on viljavahelduseks tera-
vilja all.

„Juurikate all olev pind on 
meil ka suurem olnud. Aga tä-
nastes tingimustes, mil ümber-
ringi on nii palju määramatust, 
ei või üle pingutada,“ ütleb Vei-
ko Pak elukogenult. Köögivilja 
saagikuse vahe võib aastati 
kõikuda 20 tonni hektari koh-
ta. Kui tuleb aga 2000 tonni 
saaki prognoositust rohkem, 
siis kes selle ära koristab, kuhu 
see hoiustada? Kõik see tähen-
dab lisakulu. Nii mõtiskleb ko-
genud köögiviljakasvataja.  

Kuidas on vastutus 
jagatud?
Tundub, et kui tegu on perefir-
maga, siis peaks kõik lihtsalt 
laabuma, pole konflikte oma-
nike vahel. Paraku teab isegi 

vanasõna: ka parimates pere-
des juhtub, tuleb ette lahkar-
vamusi, isegi riide.

„Kui need eriarvamused, 
vahel isegi väiksemat sorti tü-
lid tekivad töö pinnal, siis see 
on ju normaalne. Kui kõik kul-
geks ühe arvamuse järgi, siis 
oleks hull,“ muigab Veiko Pak. 

Peresiseses tööjaotuses ju-
hib Veiko noorem vend Ville 
köögiviljakasvatusega tegele-
vat ettevõtet OÜ Kadarbiku 
Talu, vastutab naha ja karva-

dega juurikate kasvatamise 
eest. Veiko juhib köögivilja 
töötlemisega tegelevat OÜ-d 
Kadarbiku Köögivili, vastutab 
selle eest, et Kadarbiku talus 
kasvatatud köögivili kõik töö-
deldud saaks – kapsas hapen-
datud, porgand smuutiks pres-
situd, peet sibulaga toorsala-
tiks segatud. Veiko abikaasa 
Anne mõtleb välja uusi rooga-
sid, samuti vastutab toodete 
disaini eest.

Töötajaid on OÜ-s Kadar-

b i k u 
Köögivili 55, 
valdavalt kõik 
kohapealsed 
inimesed – 
Saue vallast, 
Tallinnast. Ka-
darbiku talus 
t e g e l e b 
juurvil-
jakas-
v a t a -
misega 
a a s t a -
ringselt to-
sin inimest. Kii-
rematel tööperioodidel, näi-
teks sügisesel koristusajal, pal-
gatakse töökäsi lisaks. „Need 
on valdavalt ukrainlased, aga 
põhikaader, mehhanisaatorid, 
on meil ikka kõik koha pealt, 
valdavalt staažikad masiname-
hed,“ täpsustab Veiko Pak.

Kuhu toodang 
turustatakse?
Kadarbiku beebiporgandeid, 
porgandimahla, hapukapsast, 
toorsalateid, riivitisi, ahjusegu 
ja muud maitsvat on saada pea 
kõikidest Eestimaa paremini 
varustatud kauplustes. 

Mahla eksporditakse ka 
Lätti ja Leetu. „Läti Rimi on 
meie piiritagustest ostjatest 
suurim, lätlastele meeldib por-
gandimahl,“ räägib Veiko Pak 
ekspordist. „Kaugemale välis-
maale on meil oma toodangut 
raske müüa, realiseerimisaeg 
on lühike – me ei kasuta säili-
tusaineid,“ selgitab köögivilja 
eksportija. 

„See, et me hakkasime oma-
kasvavatud köögivilja töötlema, 
ei erista meid ainult teistest 

köögiviljakasvatajatest. See ai-
tab meil ka endil paremini ma-
jandada, eelarvet teha, see an-
nab stabiilsuse,“ ütleb Veiko 
Pak. Arvukad diplomid ja tänu-
kirjad firma nõupidamisruumi 
seintel kinnitavad: siin on aru-
tatud õigete asjade üle. 

Nüüd on seda kõike tun-
nustatud aasta põllumehe tiit-
liga. „Sellele tiitlile esitasid põl-
lumajandus-kaubanduskoda ja 
aiandusliit küll mind, aga tege-
likult on antud see ikkagi pe-
rele, tervele firmale,“ ütleb Vei-
ko Pak Kadarbiku eestkõnele-
jana. Sama palju kui aasta põl-
lumehe tiitel rõõmustab teda 
see, et nad on kogu perega 
kolmekümne aastaga suutnud 
luua süsteemi, ettevõtte, kuhu 
tahavad tööle tulla ka noored, 
nende endi järgmine põlvkond. 
Seda polegi tänapäeval nii vä-
he. :

Aasta põllumehe tiitel läks  
Kadarbiku tallu Veiko Pakile

ÜLO RUSSAK
ylo@harjuelu.ee

Aasta põllumees 2022 
Veiko Pak Kadarbiku 
talust
Veiko Pak on innovaatiline 
ettevõtja, kes esimesena 
Eestis hakkas omakasvata-
tud tooret väärindama mah-
laks ja smuutiks. Tema eest-
võttel rajati Harjumaale 
kaasaegne köögivilja töötle-
miskeskus. 

Aastatega on Kadarbiku 
kaubamärgiga porgandi-
mahlad ja hapukapsas muu-
tunud üle Eesti tuntuks. Pe-
reettevõttena alustanud Ka-

darbiku talu on läbi 
mitme põlvkonna tõus-
nud üheks suuremaks 
köögiviljakasvatajaks ja 

-töötlejaks. Nii kõneldi Maa-
lehe ja põllumajandus-kau-
banduskoja konkursil „Aasta 
põllumees 2022“ Veiko Paki-
le „Külvaja“ kuju üle andes. 

TEAVE

Vajadusel  lööb ettevõtte juht Veiko Pak ka ise tootmis-
protsessis kaasa.                                                  Foto Ülo Russak
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HARKU VALLA- 
VALITSUS TEATAB
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldusega nr 
81 kehtestati Muraste külas Hansulaane (katast- ri-
tunnus 19801:001:0887) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vas-
tavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/12.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa 
sihtotstarbega Hansulaane katastriüksuse jagamine üheks elamumaa 
sihtotstarbega krundiks suurusega 2000 m2, üheks maatulundusmaa 
sihtotstarbega krundiks suurusega 6795 m2 ning kaheks transpordi-
maa sihtotstarbega krundiks suurusega 1352 m2 ja suurusega 18 m2. 
Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga juurdepääs moodustatavale 
elamumaa kinnistule, kavandades Eeriku tee 7 / Kase (katastritunnus 
19801:001:0461) maaüksusest transpordimaa sihtotstarbega krundi 
suurusega 262 m2 , Eeriku-Kopli (katastritunnus 19801:001:1323) 
maaüksusest transpordimaa sihtotstarbega krundi suurusega 341 m2 
ja Palkoja tee 12 (katastritunnus 19801:001:0886) maaüksusest trans-
pordimaa sihtotstarbega krundi suurusega 46 m2 . Moodustatavad 
transpordimaa sihtotstarbega krundid võõrandatakse vallale. Detail-
planeeringuga on määratud moodustatavale elamumaa krundile ehi-
tusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehiti-
sealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 300 m2 . 
Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 
9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõr-
guseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. 
Lubatud on viil või kaldkatus, kaldega 30-45°. Juurdepääs planeeri-
tavale alale on lahendatud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maan-
teelt mööda Kaare teed ja Eeriku teed. Veevarustus ja kanalisatsioon 
on lahendatud rajatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Harku Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldusega nr 80 kehtestati Mu-
raste külas, Käbala tee, Leemuka tee, Mesimarja ja tee Muraka 
tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala detailpla-
neering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) töö-
le nr 06/12.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtots-
tarbega Käbala tee Leemuka tee Mesimarja tee Muraka tee katastri-
üksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega 
1148 m2 ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega 
8619 m2. Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikela-
mu ja ühe abihoone püstitamiseks maa pealse ehitisealuse pinnaga 

kuni 220 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on pla-
neeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suuri-
maks lubatud kõrguseks 2 maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks 
maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-
45°. Planeeritavatele kruntidele nähakse ette juurdepääs Lee teelt 
mööda moodustatavat Muraka teed. Transpordimaa krunt on määra-
tud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta omavalitsuse-
le. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ole-
masoleva ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni baasil.

Harku Vallavalitsuse 01.11.2022 korraldusega nr 560 kehtestati Mu-
raste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksuse 
ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 
11647744) tööle nr 98112.

Kase tn 2 maaüksus, suurusega 2000 m², on 100% elamumaa siht-
otstarbega ja hoonestamata. Detailplaneeringuga määratakse Kase tn 
2 maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püs-
titamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 m². Elamu suurimaks luba-
tud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapeal-
set korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on 
planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle 
elamul on määratud vahemikus 30-50°, ühekorruselise hoone puhul 
on lubatud 0-20º katuse kalle. Kahekorruselise hoone puhul on luba-
tud 0-20° katuse kalle hoone osal, kuid ühel hoonel ei tohiks kasuta-
da rohkem kui kahte erinevat katuse kallet. Abihoone katuse kalle on 
määratud vahemikus 0-20°. Juurdepääs planeeritavale alale on lahen-
datud olemasolevalt Kase tänavalt. Planeeritava ala veevarustus ja ka-
nalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja  kanalisatsiooni 
baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele 
tingimusetele.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva detailplaneeringuga saab tut-
vuda veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.

HARKU VALLA TEEDE JA JUURDEPÄÄSUDE TEEMAPLANEE-
RINGU EELNÕU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HIN-
DAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIKU VÄLJAPANEKU TU-
LEMUSTE AVALIK ARUTELU
Harku valla teede ja juurepääsude teemaplaneeringu eelnõu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu 
avalikustamise järgsed avalikud arutelud toimuvad 05.12.2022 
kell 17.00 Muraste koolis (Lee tee 9, Muraste küla), 06.12.2022 kell 
17.00 Vääna  mõisa saalis (Väänamõisa tee 1, Vääna küla. Parkimi-
ne toimub Tall- tõllakuuri ees, sissepääs toimub panduselt mõisa pe-
auksest) ja 07.12.2022 kell 17.00 Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 

12, Tabasalu). Avalikul arutelul tutvustab  Harku vallavalitsus avali-
ku väljapaneku kestel esitatud ettepanekuid ja oma seisukohti nende 
kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning 
vastab muudele üldplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise aruande eelnõu käsitlevatele küsimustele.

Harku Vallavolikogu 29. detsember 2016 otsusega nr 156 algatati 
Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu koostamine.

Harku Vallavolikogu 29. oktoober 2010 otsusega nr 84 algatati 
Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringule keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamine.

Harku valla teede ja juurepääsude teemaplaneeringu eelnõu ja KSH 
aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 15.09.-15.10.2022 k.a. Ava-
lik väljapanek toimus elektrooniliselt Harku valla veebilehel. Mater-
jalidega oli võimalik tutvuda valla veebilehel, lahtioleku aegadel 
elektrooniliselt Harku vallavalitsuses, Tabasalu raamatukogus, Har-
ku raamatukogus, Vääna raamatukogus, Harkujärve Kogukonnakes-
kuses ja Kumna Kultuuriaidas.  Eelnevalt kokku leppides oli mater-
jalidega võimalik tutvuda Muraste Kogukonnakeskuses ja Vääna-Jõe-
suu koolis. Paberkandjal oli võimalik tutvuda teemaplaneeringu eel-
nõu seletuskirja ja põhijoonisega lahtioleku aegadel Harku vallava-
litsuses.

Kõik esitatud arvamused, ettepanekud ja vastuväited ning vallava-
litsuse seisukohad neile on koondatud ja avalikustatud valla veebile-
hel: http://kaart.harku.ee/DP/T_teemaplaneering/avalik/.

TUTERMAA KÜLAS JA KUMNA KÜLAS PLANEERITAVA KEI-
LA-PALDISKI 330/110 kV ELEKTRILIINI TRASSIKORIDORI 
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUS-
TE AVALIK ARUTELU
10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus Harku valla veebilehel, detailpla-
neeringute veebirakenduses, Harku vallamajas ja Kumna Kultuuriai-
das Tutermaa külas ja Kumna külas planeeritava Keila-Paldiski 
330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avalik väl-
japanek. Vähendatud mahus põhijoonisega sai tutvuda Tutermaa kü-
las Tutermaa bussipeatuses ning  Tutermaa tee 7, Tutermaa tee 11 ja 
Tutermaa tee 17 hoonete vahel oleval teadetetahvlil, 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplanee-
ringule 1 vastuväidetega kiri. Sellest lähtuvalt korraldab Harku Val-
lavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku aru-
telu 22.12.2022 kell 17.00 Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Ta-
basalu).

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Selleks, et tulevased pi-
dustused kulgeksid ohu-
tult ja uus aasta algaks 
õnnelikult ja vigastuste-
ta, tuleb pürotehnika 
käitlemisel pöörata tähe-
lepanu nii mõnelegi 
asjaolule. 

Päästeameti enne-
tustöö osakonna 
nõunik Kätlin Ka-
rula ütleb, et pü-
rotehnilised too-
ted peavad olema 
soetatud ainult sel-
leks vastavat luba 
omavast müügikohast, 
ja mustalt turult ei tohi 
selliseid asju hankida.

„Ilutulestiku kasuta-
miseks tuleb valida õige aeg ja 
koht. Arvestama peab ilmasti-
kuolude, toote kasutamise 
ohutu kaugusega inimestest, 
loomadest, hoonetest ja sõidu-
kitest ning öörahu ajaga,“ üt-
leb Karula.

Spetsialisti sõnul tuleb ilu-
tulestiku patarei toestada 
maapinnal kiviplokkide, liiva-
kottide vms mittepõleva ma-
terjaliga, et vältida patarei üm-
berminekut. „Raketid, mis 
omavad stabilisaatoreid, näi-
teks pikk pulk või varras rake-
ti küljes, pole mitte mingil ju-
hul maasse torkamiseks. Parim 
viis on neid lasta kindlalt maas-
se löödud toru sees,“ juhendab 
Karula.

Ole ilutulestikuga hoolikas!
ASKUR ALAS

askur.alas@ 
harjuelu.ee

Ilutulestiku laskmisel on 
Karula sõnul ohutu kaugus ini-
mestest vähemalt 30 meetrit. 
Kindlasti tuleks lugeda tähele-
panelikult eelnevalt kasutus-
juhendit, sealt võib selguda, et 
vaja on suuremat ohutuskau-
gust.

Kindlasti tuleks pääs-
teameti spetsialisti sõnul jälgi-
da, et tuul ei kannaks ilutules-

tikku hoonete poole – rõ-
dud, katused, aknad. 

Samuti ei tohi pai-
galda ilutulesti-
k u p a t a r e i d 
elektriliinide 
ja suurte puu-
de alla

Kummardada 
ei tohi

Karula sõnul ei 
tohi kunagi kum-
marduda ilutulesti-
kuraketi või -patarei 
kohale. „Kui ilutules-

tiku seade peale süütamist ei 
rakendu, siis ära lähene selle-
le. Oota vähemalt 20 minutit! 
Praak ilutulestik tuleb tagas-
tada müüjale, selle ohutusta-
miseks võib ilutulestiku toote 
asetada vette,“ selgitab enne-
tustöö nõunik Karula.

Kui ilutulestikku korralda-
takse seltskonnaga, tuleb te-

ma sõnul valida üks, kes süü-
tab järjekorras kõik ilutules-

tiku patareid. „Arvestama 
peab asjaoluga, et süütaja 
peab samuti viibima ohutus 
kauguses ajal, mil patarei 
töötab. Ilutulestikku tohib 
käidelda ainult kaines olekus 
ja vähemalt 18aastane isik,“ 
märgib Karula.

Ta soovitab süütajal tun-
givalt kasutada kaitseprille ja 
pärast ilutulestiku korralda-
mist mitte kiirustada pata-
reile lähenemisega. 

„Lase ilutulestiku jäänus-
tel maapinnal täielikult kus-
tuda ja jahtuda. Korja kokku 
ilutulestikust alles jäänud 
prügi. Kindlasti ära viska 

Kui ilutulestikku 
korraldatakse 

seltskonnaga, tuleb 
valida üks, kes 

süütab järjekorras 
kõik ilutulestiku 

patareid.

Kes tohib ka-
sutada?

12-aastane 18-aastane Ainult erialatead-
mistega isik

Kategooria F1 F2; F3 F4; T2 ja P2 

Mida  
tähendab?

Väga madala 
ohutasemega ja 
minimaalse mü-
ratasemega pü-
rotehniline too-
de, mis on ette 
nähtud kasuta-
miseks piiratud 
alal ning elamu 
siseruumis

Madala ohuta-
semega ja ma-
dala müratase-
mega püroteh-
niline toode, 
mis on ette 
nähtud kasuta-
miseks väljas 
piiratud alal 

Keskmise või 
kõrge ohutase-
mega püroteh-
niline toode, 
mis on ette 
nähtud kasuta-
miseks väljas 
suurel avatud 
alal ja mille mü-
ratase ei kah-
justa inimese 
tervist 

Pürotehniliste toodete kategooriad ning kes ja millist 
kategooriat tohib kasutada?

jäätmeid loodusesse,“ ütleb Ka-
rula.

Ka säraküünlad kujutavad 
endast täpselt samasugust ohtu 
nagu ilutulestik. Säraküünla põ-
lemistemperatuur ulatub kuni 
1100 kraadini. „See on piisavalt 
suur kuumus, et sulatada mõnin-
gaid metalle. Vääral kasutamisel 
võivad ka säraküünlad põhjusta-
da põletushaavu,“ kõneleb pääs-
teameti spetsialist Karula.

Ta märgib, et laeva ohutus-
varustuses kasutatava punase 
signaalraketi ja muu sarnase vär-
vusega raketi kasutamine merel 
ning rannikul ohuolukorrata on 
keelatud. :

Kätlin Karula.

Foto Pixabay, Päästeamet

TEATED

OTSIB PROFESSIONAALSEID
HOOLDESÕIDUKITE JUHTE

kelle töö tulemusel on:
teed ja tänavad vastavalt kvaliteedinormi-
dele hooldatud ja puhtad, töö tegemiseks 
usaldatud tehnika heaperemehelikult hoi-
tud, väljasõidulehed korrektselt täidetud.

Heal kandidaadil on
olemas B, C või T kategooria juhiload
hea tehniline teip
soovitavalt eelnev töökogemus täna- 
vate hoolduse või -ehituse valdkonnas
valmisolek töötada ööseti

Pakume
motiveerivat töötasu
häid töötingimusi
sõbralikku kollektiivi

Lisainfo
Hooldesõidukijuhte 
vajame Tallinnasse, 
Keilasse ja Saue valda

Kontakt
Reimo Karu 
reimo.karu@eteed.ee 
Tel: 50 018 03

OTSIB TÖÖKAID
TÄNAVATE  
HOOLDETÖÖTAJAID

kelle töö tulemusel on:
linnatänavad, bussipeatused vastavalt 
kvaliteedinormidele hooldatud ja lumest 
puhtad.

Heal kandidaadil on
olemas B kategooria juhiload
valmisolek töötada välitingimustes

Pakume
motiveerivat töötasu
häid töötingimusi
sõbralikku kollektiivi

Lisainfo
Töökoht asub Tallinnas

Kontakt
Reimo Karu 
reimo.karu@eteed.ee 
Tel: 50 018 03
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JÕELÄHTME VALLA- 
VALITSUS TEATAB
DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOH-
TADE JA ESKIISLAHENDUSE AVALIK 
VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU
Uusküla Kiige maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 15.12.2022–13.01.2023 
ning avalik arutelu toimub 24.01.2023 kell 14.00.

Jõelähtme Vallavalitsuse 10.05.2006 korralduse nr 526 „Uusküla 
küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
lähteülesande kinnitamine“ kohaselt on detailplaneeringu koostami-
se eesmärk maaüksuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, 
planeeritud kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste 
määramine, tehnovarustuse ja juurdepääsu lahendamine. 

Kiige maaüksus (katastritunnus: 24504:004:0690; pindala 
20336m2; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) paikneb Jõelähtme 
vallas Uusküla edelapoolsemas servas, Muuga sadama ja Muuga raud-
teejaama vahetus läheduses.

Detailplaneeringuga on ette nähtud Kiige maaüksustest moodus-
tada kaks 50% äri- ja 50% tootmismaa liitsihtotstarbega krunti. Pla-
neeringuala suuruseks on määratud ca 2,0 ha.

Koostatav detailplaneering on kehtivat üldplaneeringut muutev. 
Arutelul osalemiseks palume registreerida end hiljemalt 20.01.2023 

e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.

DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK NING AVA-
LIK ARUTELU
Liivamäe küla Augu maaüksuse detailplaneeringu avalik välja-
panek toimub 15.12. – 30.12.2022 ning avalik arutelu toimub 
17.01.2023 kell 14.00. 

Liivamäe küla Augu maaüksuse detailplaneeringu koostamine al-
gatati 11.11.2021 Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 1047. Pla-
neeritav Augu maaüksus (katastritunnusega 24504:003:0225, sihtots-
tarbega maatulundusmaa 100%, suurusega 22139 m²) asub Liivamäe 
küla lõunaosas, juurdepääsuga avalikult kasutatavalt Saha ja Oru teelt. 
Planeeritavat Augu maaüksust ümbritsevad valdavalt elamumaa krun-
did, kuhu on rajatud, on rajamisel või on kavandatud rajada valdavalt 
pere-, paaris- ja ridaelamuid.

Planeeritav maa-ala jagatakse kokku üheksaks krundiks: kuueks 
ridaelamu maa krundiks, suurusega vahemikus 2500 kuni 4500 m2 
ja kolmeks transpordimaa krundiks olemasoleva kergliiklustee ja ra-
jatavate tänavate teenindamiseks. Detailplaneering on algatatud ja 
menetletud kehtiva üldplaneeringu kohasena. 

Antud asukohas ridaelamute ning neid teenindavate abihoonete 
planeerimine on kooskõlas Jõelähtme valla arenguperspektiividega. 
Tegemist on elamupiirkonnaga, kus planeeringuga kavandatu sobitub 
lähialasse ning järgib varem väljakujunenud asustusstruktuuri ja hoo-
nestuslaadi.

Arutelul osalemiseks palume registreerida end hiljemalt 13.01.2023 
e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.

Detailplaneeringute avalikel väljapanekutel olevate materjalide-
ga saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ning 
kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald/). 
Jõelähtme vallamajas kohapeal materjalidega tutvumiseks võtke eel-

nevalt ühendust vallavalitsuse planeeringuspetsialistiga: Tiina Sko-
limowski, telefon 605 4855, e-post tiina.skolimowski@joelahtme.ee.

Arvamused ning ettepanekud saata e-posti aadressile kantselei@
joelahtme.ee või paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil 
Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, Jõelähtme vald.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 27.10.2022 korraldusega 
nr 1027 Ülgase küla Idapilpa maaüksuse detailplaneeringu.

Ülgase küla Idapilpa maaüksuse detailplaneeringu koostamine al-
gatati Jõelähtme Vallavalitsuse 19.11.2020 korraldusega nr 970.

Detailplaneeringuga jaotatakse maatulundusmaa sihtotstarbega 
Idapilpa maaüksus maatulundusmaa ja transpordimaa sihtotstarbega 
kruntideks. Moodustatavatele maatulundusmaa kruntidele määratak-
se ehitusõigus ühe kuni 1 maapealse korrusega abihoone ja kahe kas-
vuhoone rajamiseks. Üldjuhul on määratud hoonestusala kaugus 4 m 
krundipiirist. Kõik hoonestusalast välja jäävad hooned on ette nähtud 
lammutada. Seadustada on võimalik vaid hoonestusalale jäävaid 
ehitisi lähtudes iga krundi ehitusõigusest. Ehituskeeluvööndis asuvad 
ehitised on ette nähtud lammutada. 

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane kuna senist 
maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta ja säilib senine maatulundus-
maa sihtotstarve. Tegemist on aiamaade piirkonnaga, kus planeerin-
guga seadustatakse juba olemasolevaid ehitisi, arvestades juba varem 
väljakujunenud asustusstruktuuri ja hoonestuslaadi. Planeeritava ala 
suuruseks on ca 3,31 ha.

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega saab tutvuda Jõe-
lähtme valla kodulehel dokumendiregistris (joelahtme.kovtp.ee) ja 
kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).

DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 105 kehtestati 
Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering, millega nähti et-
te maaüksuse jagamine üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnis-
tuks ja seitsmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, mis koosnesid 
ühest elamumaa sihtotstarbega ja ühest maatulundusmaa sihtotstar-
bega katastriüksusest. Tekkivatele elamumaa kruntidele nähti ette ük-
sikelamute ja abihoonete ehitamine. Planeeritava ala suuruseks oli 
5,22 ha. Detailplaneering on varasemalt kehtetuks tunnistatud Män-
niaia tee 6 ja 6a ning Männiaia te 12 ja 12a maaüksuste osas, Män-
niaia tee 11 ja 11a maaüksustel on kehtestatud uus planeering 
20.06.2019. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eesmärk on 
muuta sama kinnistut moodustavate maaüksuste piire või maaüksu-
sed liita ja näha ette ehitusõigus abihoonete püstitamiseks, mis pla-
neeringu alusel moodustatud maatulundusmaa kruntidel ei ole luba-
tud. Eelnõu avalik väljapanek toimub 15.12.2022 – 30.12.2022 Jõe-
lähtme valla kodulehel.

DETAILPLANEERINGUTE OSALISED KEHTETUKS TUN-
NISTAMISED
Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu osa-
line kehtetuks tunnistamine Helme tee 12 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41 kehtestati Jä-
gala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering, millega näh-
ti ette maa-alale golfikeskuse, detailplaneeringu järgsete trasside, ra-

jatiste, teede ja elamute püstitamine. Tekkivatele elamumaa kruntide-
le nähti ette üksikelamute ja abihoonete ehitamine. Planeeritava ala 
suuruseks oli ca 131 ha. Helme tee 12 katastriüksusel on lisaks pla-
neeringukohasele elamule püstitatud abihoone, mis asub väljaspool 
detailplaneeringu hoonestusala. Detailplaneeringu osalise kehtetuks 
tunnistamise eesmärk on abihoone seadustada ehitusseadustikus sä-
testatud tingimustel. Eelnõu avalik väljapanek toimub 15.12.2022 – 
30.12.2022 Jõelähtme valla kodulehel.

Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehte-
tuks tunnistamine Joakõrtsi tee 8 maaüksuse osas

Jõelähtme Vallavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 274 kehtestati 
Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneering, millega kavandati ka-
heksa elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest koos-
nevat kinnistut. Elamumaa kruntidele planeeriti ühe elamu ja ühe abi-
hoone rajamine ehitusaluse pinnaga kokku kuni 300 m2. Planeerita-
va ala suuruseks oli ca 10,74 ha. Joakõrtsi tee 8 katastriüksusele soo-
vitakse lisaks elamule püstitada kaks abihoonet, mis jäävad osaliselt 
väljapoole detailplaneeringu hoonestusala. Detailplaneeringu osalise 
kehtetuks tunnistamise eesmärk on võimaldada abihoonete püstita-
mine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel. Eelnõu avalik väljapa-
nek toimub 15. – 30.12.2022 Jõelähtme valla kodulehel.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIKUD VÄLJAPANE-
KUD
Manniva küla, Sootalu tee 7 maaüksusele detailplaneeringu ole-
masolul projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väl-
japanek toimub 28.11–12.12.2022. 

Sootalu tee 7 maaüksuse osas kehtib Jõelähtme Vallavolikogu 
25.02.2002 otsusega nr 10 kehtestatud Manniva küla Sootalu maaük-
suse detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsus-
tada ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 alusel detailplaneeringu järgseid 
arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ehk hoone-
tele lubatud katusekalde vahemikku.

Neeme küla, Ajataguse tee 25 maaüksusele projekteerimistingi-
muste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 28.11.–
12.12.2022. 

Neeme küla, Ajataguse tee 25 maaüksusel soovitakse laiendada 
olemasolevat  abihoonet üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud 
mahust. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus detailplanee-
ringu koostamise kohustusega tiheasustusalal, kuhu on võimalik pla-
neerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu 
asemel projekteerimistingimustega.

Koogi küla, Jägala-Joa tee 29 maaüksusele projekteerimistin-
gimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 28.11.–
12.12.2022. 

Koogi küla, Jägala-Joa tee 29 maaüksusel soovitakse laiendada 
olemasolevat  üksikelamut üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud 
mahust. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus detailplanee-
ringu koostamise kohustusega tiheasustusalal, kuhu on võimalik pla-
neerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu 
asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõud on kättesaadavad Jõelähtme valla 
kodulehel.

eesti keeles
1.–4.12 Pärnu
5.–8.12 Tallinn

27.–30.12 Tallinn,
Tartu

12.–15.12 Tartu

vene keeles
12.–15.12 Tallinn
27.–30.12 Tallinn, Narva

Täiesti UUEL TASEMEL 
koolitused!

eesti keeles 5.12 Tallinn, P
vene keeles 12.12 Tallinn

eesti keeles
8.–10.12 Tallinn

5.12 Tallinn

vene keeles
15.–17.12 Tallinn

ADR – OHTLIKE AINETE TRANSPORT

Tallinn,  Pärnu, Tartu

Arstid ja toitumisteadlased soovitavad iga 
päev tarbida 30–40 g linaseemnesaadusi. 
Moostes tegutsevad agrobiotehnoloogia selts 
ja Linaagro OÜ on Eesti suurimad linaseemne 
saaduste arendajad ja tootjad.

LINAJAHU sisaldab limaaineid (lignaanid – bioaktiivsed 
ained), mis tervendavad seedekulglat ja reguleerivad raku-
tasandil ainevahetust. Selle tulemusel tugevneb inimese 
vastupanuvõime vähkkasvajatele ja hoitakse ära veresoonte 
varajane lupjumine.10% linajahu süsivesikutest on mitte-
lahustuv kiud aine, mis puhastab organismi jääkainetest.
Lina jahust üle 35% on valgulise koostisega, sealhulgas 11,3% 
on asendamatud aminohapped. Linajahu lipiidide (13,1%)
sisaldusest 57% on oomega-3-rasvhapped.

LINAÕLI erilisus seisneb küllastumatute rasv hapete (88%) 
ja oomega-3-rasvhapete sisalduses 57%. Toitumisteadlaste 
arvates võiksime igapäevasest toiduenergiast saada 25–27% 
lipiidide (rasvhapete) kaudu. Küllastunud rasvhapped võiksid 
moodustada sellest 1/3 ja küllastumata rasvhapped 2/3.

Eesti toitudes on oomega-3 suhe oomega-6sse 1 : 10 kuni 
1 : 25, nn tööstustoitudes koguni 1 : 30. Õige suhe oomega-3 
ja oomega-6 vahel peaks meie igapäevapäevases toidus olema 
vähemalt 1 : 3, ideaalne suhe on 1 : 1.Arstiteadlased on jõudnud 
järeldusele, et oomega-3 vähesus inimese ajus on üheks stressi 
ja depressiooni tekitajaks.

Koostas: Peeter Paalman                           Linaagro OÜ

Linaseemne-
saadused

Linaseemnesaadusi 
küsige apteegist!
Jae- ja hulgimüük:
Loodustoode OÜ

Loe lisaks: www.lina.ee
Rabaküla 4/2  12916 Tallinn

TEATED
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Harju Elu kolme kuu tellimuse võitis Kristiina Lehtsalu, palju õnne! Selle lehe ristsõna lahendajate vahel läheb loosi kolme kuu Harju Elu tellimus. Vastused saata vastus@harjuelu.ee  
või toimetusse Mustamäe tee 46, Tallinn 12918, HÜM. Loosi jõuavad vastused, mis on saabunud hiljemalt kolmapäeval. Eelmise ristsõna vastus „herbivoorid“.

VABA AEG

MariaMaria
LepmaaLepmaa    OLED PAREMAT VÄÄRT OLED PAREMAT VÄÄRT   JÄRJEJUTT JÄRJEJUTT vxvx. osa. osa

Kerstin noogutab vaevalt 
peaga ja võtab nende kõrval sa-
muti istet. Seejärel vaatavad nad 
vaikides üheskoos hommikusi uu-
diseid. Tasahaaval liigub veel ka-
heksa vanakest susside sahina 
saatel järgemööda teleka ette. 
Kõik istuvad vaikides ja vaatavad 
tuimalt helendavat ekraani, silmis 
kumamas vaid kummaline tüh-
jus. Nende jaoks pole enam mi-
dagi uut selles maailmas, kõike 
on piisavalt nähtud ja kogetud. 
Vaid ükskõiksus valdab nende 
meeli...

Viieteistkümne minuti pärast 
kostub hooldaja ärgas hõige üle 
koridori: „Rohule!“ Vanakesed 
justkui hetkeks ärkavad tardu-
musest ja tõusevad aeglaselt 
püsti ning liiguvad tasahaaval 
töötaja tuppa, kus igaühele an-
takse tema karbikesest erineval 
hulgal tablette. Kerstin saab ühe-
ainsa ravimi, mis on kõrge vere-
rõhu vastu. 

Rohkem Kerstin tablette iga-
päevaselt ei tarvita, vaid õhtuti 
vahel, kui on uinumisega rasku-
si, on ta unetablette palunud, ent 
siis on ta järgmisel päeval kole 
uimane olnud.

u
Täna on laupäev ja seega 

käes külastuspäev. See päev tä-
hendab vanadekodu jaoks rõõm-
sat ärevust ja ootust. Juba vara-
hommikul on vanakeste seas 
märgata elevust – tõotab ju päev 

tulla eelmistest hoopis põnevam 
ja teistsugusem.

Nii mõnelgi vanakesel käivad 
lapsed ja lapselapsedki külas. 
Tuuakse puuvilju ja muud 
head-paremat, samuti muid va-
jalikke esemeid: riideid, ajakirju 
või raamatuid, ka prille, kui va-
nad on juhtunud kogemata kat-
ki minema. Oh seda vanainime-
se rõõmu, kui ta uuesti prillid ni-
nale saab ja taas raamatut luge-
da või televiisorit vaadata võib.

Omaksed lobisevad vanakes-
tega tühjast-tähjast ja juba asu-
tavadki end minekule, vanurite-
le toob see aga rõõmu ja elevust 
palju. Lähedaste külaskäik muu-
dab kogu nende päeva, vahel ise-
gi terve nädala muidu rutiinses 
ja nukravõitu elus palju elamis-
väärsemaks.

Kerstin aga istub üksinda ak-
na all ja jälgib külalisi eemalt. 
Teiste rõõmu vaadates saab te-
magi vanadekoduelule vaheldu-
seks kogeda midagi muud. Tema 
üksnes vaatab, sest Kerstinit po-
le viie aasta jooksul mitte korda-
gi keegi külastamas käinud. „Ke-
da mul nii väga oodata olekski,“ 
mõtleb ta liigagi kibedalt ja põlg-
likult. „Mind pole ju kellelegi va-
ja, sest mul lihtsalt polegi ju üht-
ki vajalikku inimest oma elus ku-
nagi olnud.“ 

Alles oma elu viimases lõpp-
jaamas valdab Kerstinit kibe ka-
hetsusvalu, et ta polnud omal ajal 
lapsi sünnitanud. Nüüd mõtleb 
ta, et vähemalt üks lapski oleks 
võinud tal olla.

Mehed – need tulevad ja lä-

hevad, ent lapsed ju jäävad ala-
tiseks.

Omal ajal, kui lastesaamine 
naise jaoks veel võimalik oleks 
olnud, mõtles ta ju üksnes enda 
mugavusele. Põlastusega vaatas 
ta oma sõbrannasid, kes rügasid 
täiskohaga tööd teha ja samal 
ajal ka laste eest hoolitsesid. 

„Milleks end tappa, kui elu 
võib ka nautida,“ mõtles Kerstin 
tookord sõbrannade rumalust 
karmilt hukka mõistes. Tema elas 
üksnes ja vaid iseendale ja tegi 
oma ajaga, mida hing igatses.

Kerstin saavutaski oma elus 
vabaduse. Ta sai kõik, mida iha-
nud ja loota osanud oligi. Tal oli 
kena maja, mille päranduseks va-
naemalt sai, tal oli hea sissetule-
kuga töökoht, samuti sai Kerstin 
piisavalt reisida ja kõik uuemad 
teatritükidki ära vaadata. Veel 
võis Kerstin endale lubada suure 
koduse raamatukogu soetamist 
ja enamuse ajalehtede-ajakirja-
de püsitellimusigi. Naisel ei olnud 
millestki puudust. Elu oli igati ela-
mist väärt.

Miks valitseb siis Kerstini hin-
ges praegu aga ääretu tühjus, kui 
ta sai elult kätte kõik, mida vaid 
soovida ihkas? Kas ta ikka oli tei-
nud õigeid valikuid? Kerstin oh-
kab raskelt, kui tõdeb valusalt, et 
tema elus oli kõike... peale süga-
va ja tõelise armastuse. Ta oli 
meestesse olnud armunud ja 
tundnud ka kirge, ent see kõik oli 
vaid lühiajaline. Ta ei armastanud 
tegelikult mitte kedagi peale ise-
enda.

Kerstin lihtsalt ei suutnud või 

ei osanud seda teha. Samuti ei 
ole tal ka aimu, mida tähendab 
emaarmastus. Kõikehõlmav ja 
-andestav siiras armastus, millest 
räägitakse raamatutes ja mida 
näidatakse filmides. Ürgsest tun-
dest on tihtipeale õhanud ka te-
ma sõbrannad, ent Kerstin on 
vaid nõutult neid kuulanud ega 
ole osanud midagi... tunda. Kui 
ei ole endal last, pole ka võima-
lik mõelda ega ette kujutada, mis 
tunne võiks olla teda armasta-
da... Kerstin põrnitseb, kuidas 
üks keskealine ülemukitud proua-
ke oma memme kallistab. Mem-
mekesele kipub vägisi silmanur-
ka pisar tekkima, mukitud proua 
aga sõnab: „Emakene, mis sa 
nüüd! Tulen nädala pärast jälle 
sind vaatama. Seni aga ole siis 
vahva memmeke ja ära töötaja-
tega palju jorise, eks!“

„Eks ma püüan, tütar. Tervi-
ta siis kõiki minu poolt ja võta 
järgmisel korral lapsed ka kaa-
sa!“ vastab memm pisarat püh-
kides. Nende kallistus venib õige 
pikaks. Kerstin ei suuda seda 
vaatepilti enam kauem välja kan-
natada. Ta ajab end ähkides too-
lilt püsti ja komberdab hinges ki-
bedust tundes oma tuppa. Ukse 
enda järel kindlalt sulgenud, 
sammub vana naine akna juurde 
ja jääb sealt välja põrnitsema.

Suur ja raske pisar voolab 
mööda tema põske alla. Kerstinil 
on liiga valus ja ta ei vaevu pisa-
rat isegi ära pühkima. Ta seisab 
seal kui kivikuju ja püüab mõis-
tatada, mida need kaks naist tei-
neteist kallistades küll võisid tun-

da. Ükskõik, kui palju Kerstin sel-
lele ka hiljem mõelda püüab, ei 
suuda ta enda jaoks mitte kuna-
gi vastust välja mõelda.

Päev hiljem
Saabunud on õhtu ja
päevast väsinud mu meel.
Kehagi on väsinud.
Palju näinud ja ka teinud
olen oma päevateel.
Kas läks hästi või siis mitte,
kokkuvõtet oma peas
nüüd teen. Tänulik,
et kingitud veel üks päev.
Loodan ja usun, et
homsetki taas ma näen.

Oktoober 2045
Vanadekodusse tööle saabu-

nud hooldaja vahetab kärmesti 
riided. Kerge sügismantli riputab 
ta riidepuule ja paneb kappi ning 
asemele võtab oma nimesildiga 
eraldatud riiulilt puhta töövormi, 
milleks on heleroheline poolkit-
tel, millele on haaknõelaga kinni-
tatud nimesilt, mis tööreeglite ko-
haselt peab igal töötajal olema 
nähtaval kohal.

Seejärel võtab ta saapad ja-
last ja asetab need korralikult ka-
pipõhja ning paneb jalga mada-
la tallaga mugavad jalanõud, mis 
on kindlasti kinnised, sest lahtisi 
jalanõusid keelab töösisekor-
raeeskiri töötajatel kanda. Ohu-
tuse tagamiseks on kinnised ja-
lanõud kindlamad, kuna eal ei või 
teada, millal on vaja kiirustada 
või isegi joosta, et vanuritele ap-
pi tõtata.

Kinniste ja madalate jalanõu-

dega ei pea kartma libisemist ja 
need ei tule jalast ka nii kerges-
ti ära. Pealegi on tööpäevad pi-
kad ja palju tuleb kõndida, vahel 
lausa joosta. Kõrge kontsaga kin-
gadega kipuvad jalad väsima ja 
ega nendega tohigi ringi kõpsu-
tada – vanadekodus peab vaik-
ne olema.

Hooldaja tõmbab mõnusat 
kohvilõhna ninasõõrmetesse. Küll 
on hea, et öövalves olnud kolleeg 
on äsja valmis teinud värske kan-
nutäie kohvi. Hooldaja otsib ka-
pist välja oma isikliku punasetä-
pilise kruusi ja valab mõnusa 
kange ja aurava kohvi tassi ning 
võtab seejärel diivanil istet. Ta 
toetab selja mugavalt patja ja pu-
hub tulikuumale kohvile peale.

Hooldajal oli taas päev ras-
kelt alanud. Hommikused iivel-
dushood, mis selleks ajaks oleks 
pidanud juba ammu möödas ole-
ma, kimbutasid teda ikka veel. Ta 
ei suutnud kodus midagi süüa, 
isegi klaasi vee joomine valmis-
tas suuri raskusi – kõik keeras 
sees. Hea meelega oleks ta ära-
tuskellahelina peale teki üle pea 
tõmmanud ja teisele küljele kee-
ranud, et edasi magada. Nii vä-
ga väsinud oli ta.

Oleks ta ainult osanud aima-
tagi, et rasedus tema organismi-
le nii koormavaks võib osutuda, 
siis võib-olla... Ei, selle peale 
hooldaja ei luba endal isegi mit-
te mõelda. Last ootama jäädes 
oli ta endas väga kindel, et soo-
vib teda, nii et pole midagi kur-
ta, tuleb lihtsalt raske aeg välja 
kannatada. (Järgneb)
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TÖÖ

• Võta meilt oma ma-
jale välisvoodrilauad, si-
sevoodrilauad, tuulekas-
tid. Soovi korral krundi-
me, värvime ja toome 
kohale. Tel 5660 1979, 
www.arutehas.ee

• Värvitud voodrilaua, 
põrandalaua, tuulekasti-, 
terrassi- ja saematerjali 
müük. Vedu üle Eesti ta-
suta. Tel 5373 1117, 
www.espuit.ee

• Müüa garaažiuksed, 
suured ja väikesed. Li-
saks rulluksed ja suured 
voldikuksed. Müük, re-
mont, automaatika, pai-
galdus. Tel 5698 0540, 
Wiru Uks Tallinn OÜ, 
www.wu.ee

• Müüa kolmetoaline 
kaasajastamist ja sisus-
tamist vajav korter Las-
namäel, Linnamäe tee 
11. Hind 122 000 €,  
tel 514 7886

• Müüa lõhutud kuivad 
ja toored küttepuud ko-
haletoomisega. Uus!: 
kuivad küttepuud 50 l 
võrkkotis, 30 cm lepp, 
sanglepp, kask, saar.  
Info ja tellimine tel 
509 9598, 
www.pakhalupuu.ee või 
pakhalupuu@gmail.com

• Müüme katusepleki 
tehase tootmisjääke. 
Hinnad alates 5 €/m2. 
Harja-, otsaplekid ja vih-
maveesüsteemid. Trans-
pordivõimalus. Asukoht 
Kuusalu vald.  
Tel 5398 3916

OST

• Ostan kasutult seisma 
jäänud või kiirmüügihin-
naga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt seisvaid. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. 
Tel 5618 8671 
www.seisevauto.ee

• ES Autod ostab Teie 
sõiduki! Pakkuda võib 
kõike! Äravedu ning 
ARK vormistused meie 
poolt ja meie kulul. He-
lista tel 5900 5900 või 
tee pakkumine meie ko-
dulehel esautod.ee

• Igas seisus autode 
kokkuost ja ARKist kus-
tutamine. Pakkuda võib 
nii sõitvaid, kalleid, kui 
ka romusid.  
Tel 5823 8310, 
ostameautod.ee

• Ostan kasutuseta jää-
nud sõiduauto või kaubi-
ku, võib olla remonti va-
jav. Pakkuda võib ka Ve-
ne autot. Kiire tehing, 
arvelt mahavõtmine ja 
vormistamine!  
Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee

TEENUS

• Bennet Puit OÜ Kei-
las pakub tööd treppide 
ja uste paigaldajale. Va-
jadusel väljaõpe koha-
peal. Tel 502 2268

• Otsid tööd või tööta-
jaid? Värbamisagentuur 
HR Agency pakub vär-
bamist ning tööjõurenti. 
12 000+ inimest Harju-
maa andmebaasis. Loe lä-
hemalt www.hragency.ee

• Kauplus Protten Kei-
las võtab tööle kliendi-
teenindaja, töö graafiku 
alusel. Helistada tel 
5331 4922 või saata 
e-kiri protten@protten.ee

• Bell-Marine OÜ otsib 
mehaanikut veesõidukite 
remontimiseks ja hool-
dusteks. Asume Rummus. 
Tel 504 4188, Sulev

• Langetame, hoolda-
me puid ja freesime kän-
de just Teie piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte  
tel 5626 3857, 
www.puumehed.com

• Teostame ehitus-, vii-
mistlus- ja renoveerimis-
töid Harjumaa piirkon-
nas. Tel 5343 1487, 
Ehitusmehed OÜ, 
info@ehitusmehed.com

• Vanaraua äravedu, 
vana mööbli ja koduma-
sinate äravedu. Autode 
ost. Veoteenus/kolimine. 
Tel 554 7345

• Akuraatsed kolijad. 
Vana mööbli demontee-
rimine ja äravedu, sh 
rämpsu äravedu. Metal-
lijäätmed (sh kodumasi-
nad) viime ära tasuta. 
Töötame ka nädalavahe-
tustel. Tel 502 8148

• Bituumenkatuste re-
mont SBS-rullmaterjali-
ga. Plekitööd.  
Tel 5819 7445

• Puuküttega pliitide 
ehitus ja remont. Täht-
ajad lühikesed, 1–2 päe-
va. Pensionäridele soo-
dustus. Tel 5829 9949

• Tartu Puu OÜ puhas-
tab Teie metsaääred, 
põlluääred ja kraavipeal-
sed kasvavast võsast.  
Info tel 5887 2388

• Vanaraua tasuta ära-
vedu: plekk, aiavõrk, to-
rud, pesumasinad, plii-
did, mahutid, tööriistad 
jne. Ise laadime, lõika-
me. Tel 5550 5017

• Võtan müüki kinnis-
vara Tallinnas ja Harju-
maal. Tel 514 7886, 
www.annmarkinnisvara.ee

• Korstnapühkija,  
tel 5333 0556, 
www.korstnahooldus.ee

• Katuste süvapesu, re-
monttööd ja värvimine, 
fassaadide pesu ja värvi-
mine, akende pesu, vee-
rennide puhastus, täna-
vakivide pesu. Lume- ja 
jäätõrje katustelt. Töö-
kogemus 11 aastat.  
Tel 5638 8994,  
kpe.kpe@mail.ee

• Liuguksed, garderoo-
bid, köögid, hinnad sood-
sad, garantii.  
Tel 502 9075, 
liuguksed@kallion.net

• Ohtlike puude lange-
tamine, hekkide ja vilja-
puude lõikus, kändude 
juurimine. Tel 521 0334

• Ohtlike puude aasta-
ringsed raie-, hooldus- ja 
saetööd. Viljapuude ja 
hekkide lõikus. Väike- 
traktori teenused: metsa-
materjali kokkuvedu, 
tööd frontaallaaduriga 
jms. Tel 5551 2104, 
www.puuhooldaja.ee

• Müüa elamumaa 6401 
m2 Lääne-Harju maakon-
nas Põllkülas. Hind 7 €/m2. 
Katastrikood 
43101:001:2061.  
Tel 506 8431, Toomas

• Müüa kinnistu koos re-
noveerimist vajava väikese 
majaga Peipsi järve lähedu-
ses. Kat. 65701:001:0156. 
Tel 5623 9904

MÜÜK

ERAKUULUTUSED

• Litsentseeritud korstna-
pühkija. Tel 5361 5567, 
www.kuldnekorsten.ee

• Mulla sõelumine ja kae-
vetööd. Tel 5645 0325

• Ohtlike puude langeta-
mine. Tel 5663 2968

• Ahjude, kaminate, pliiti-
de remondi- ja ehitustööd. 
Tel 5362 0580

• Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete paigal-
dus. Rennid toodame koha-
peal valtsimismasinaga – 
puuduvad liitekohad! Usal-
dusväärne meeskond pakub 
erinevaid katuse-, üldehi-
tus- ja soojustustöid.  
Tel 527 1059, 501 6689,  
Vihmaveerennid OÜ,  
info@vihmaveerennid.ee

• Pakume tööd lumelükka-
jale talviseks perioodiks 
laadur-ekskavaatoriga,  
töö toimub öisel ajal  
kell 23–8. Tasu kokkulep-
pel, töö asukoht Keila.  
Kontakt tel 5691 9600 või 
elidorelektritood@gmail.
com

Tark pühib sügisel! 
Soojust kodudesse soovib 

Teie korstnapühija!
info@akorsten.ee

tel 5648 3971

• Müüa kuiva/märga küt-
tepuud ja ka lehtpuud. Pik-
kus vastavalt soovile. Vedu 
hinnas. Tel 5666 0431

• Müüa lõhutud küttepuud 
30–50 cm, koos kohaletoo-
misega. Tel 518 3927, 
tamps222@gmail.com

• Müüa muld, liiv, killus-
tik, kruus, freesasfalt.  
Tel 5395 3788

• Müüa otse tootjalt kase 
puitbrikett, pellet, turbabri-
kett, pakitud kivisüsi, kui-
vad kütteklotsid võrgus. Va-
jadusel vedu. Tel 506 8501

• Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 
cm. Pakkuda ka võrkkotis 
kuivi küttepuude tootmis-
jääke. Kojuvedu. Võtame 
tellimusi vastu iga päev.  
Tel 522 7345, 
marek406@gmail.com

• Müüa toored-kuivad 
küttepuud, segalehtpuu, 
sanglepp. Võrgus 40 l kuiv 
lepp/kask, võrgus halujää-
gid (5–25 cm) 4,2 €.  
Tel 504 2707

• Kütteladu24 – parim va-
lik ja hinnad pakitud kütte-
materjalil. Tel 520 2190 
Estest PR OÜ ostab metsa- 
ja põllumaad.  
Tel 504 5215, 514 5215, 
info@est-land.ee

• Kivikorstnate ehitamine 
ja remont. Tel 518 8889. 
Korstnapühkimine.  
Tel 522 1082

• Salvkaevude kaevamine, 
süvendamine, puhastamine 
ja remont. Rõngaste vahe-
tamine ja kaevu ümbriste 
ehitus. Tel 5840 0240

• CKE Inkasso OÜ ostab 
ja menetleb võlanõudeid. 
Tel 5667 8555, vaata 
www.ckeinkasso.ee

• Eesti talukartuli ja köö-
givilja kojuvedu. Kartulid 
Gala ja Laura, porgand,  
sibul. Tel 5834 6809

• Hoonete soojustamine 
puistevillaga. Konsultat-
sioon objektil tasuta. Tel 
501 6689, Puistemees OÜ

• Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727, 24 h.  
Vt ka ennustus.ee

• Katuse-, fassaadi-, ül-
dehitus ja viimistlustööd. 
Kortermajade renoveerimi-
ne. MTR EEH011474. Pa-
kume erinevaid lahendusi 
hoonete ja majade ehitusel. 
Tel 5352 9476, 
mehitus@gmail.com

• Pakume igat liiki erine-
va keerukusega torutöid, li-
saks mitmesuguseid maja-
pidamistöid – pirnide vahe-
tus jms. Esimene tund  
30 €, järgnev 20 € + 0,5 s/
km, kui töö koht jääb Tal-
linna piiridest väljapoole. 
Tel 5567 8007, 
5834 0007, odessa.santeh.
ukraine@gmail.com

• Pottsepatööd: ahjud, 
pliidid, kaminad ja kütte-
süsteemid. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimise tee-
nus, nõuetekohane akt.  
Tel 5553 8506, 
www.korstnakunst.ee, 
info@korstnakunst.ee

• Ostame Teie remontiva-
java, rikkega või avariilise 
sõiduki! Kustutame arvelt, 
tasume kohapeal sularahas 
ja äravedu treileriga! Kõik 
pakkumised oodatud.  
Tel 5552 2223

• Ostan traktorid T-25, 
T-40AM, MTZ 80, 82, 
820, 82, 1 jne, Lääne ra-
tastraktorid ja Kirgistan 
pressi. Tel 5781 4630

• Ostan vanaaegseid jalg-
rattaid, sääreväristajaid, 
nende raame ja muid osi. 
Ostan Vene autode/mootor-
rataste osi. Tel 510 2349

• Ostan Zaporožetsi moo-
tori ja muid varuosi.  
Tel 510 2349
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„Tõstkem kõik korraks 
käed üles,“ sõnas mikro-
foni Harjumaa ettevõtli-
ke inimeste kokkukutsu-
ja, Harjumaa omavalit-
suste liidu juhatuse esi-
mees, Andrus Umboja. 
Käed tõusid. „Teid on nii 
palju,“ jätkas Umboja. 
„Siin on vähemalt 200 kä-
tepaari. Ja võib liialdama-
ta öelda – need käed on 
midagi tõsist ära teinud!“

22. novembril toimus Viimsi 
hiljuti avatud kultuuri-  ja ha-
riduskeskuses Artium Harju-
maa aasta tegijate  pidulik tun-
nustusüritus. Pidulikust kont-
serdist ja vastuvõtust Viimsi 
Artiumis võttis osa üle 200 
kutsutud külalise. Kokkutulnud 
külalisi tervitas Viimsi vallava-
nem Illar Lemetti.

Saali küttis kuumaks moes-
how. Lavale kõndisid modellid 
kalanahkades. Toimus moe-
kunstnik Cärol Otti kalanah-
kadest kollektsiooni esitlus, 
mis on inspireeritud Prangli 
saare rõivastest. Seda meele-
olukat showd on näinud ka  Pa-
riisi mainekad moelavad.

Siis hakati aga lavale kutsu-
ma ükshaaval ja mitmekaupa – 
nii nagu auhinnad antud olid – 
neid, kes olid laureaadi tiitli sel 
aastal ära teeninud. Kokku lae-
kus  Harjumaa aasta tegija kon-
kursile sel aastal 11 kategoorias 
97 ettepanekut. Enim nomi-
nente esitati Kuusalu ja Rae 
vallast. Traditsiooniliselt oli 
kõige rohkem sädeinimese 
kandidaate, seekord 21. Kon-
kursi läbiviimist on ikka toeta-
nud Euroopa regionaalarengu 
fond ja Kodanikuühiskonna 
sihtkapital. Sel aastal pani õla 
alla ka Viimsi vald. Harjumaa 
omavalitsuste liit on koos Har-
jumaa ettevõtlus- ja arendus-
keskusega tunnustanud Har-
jumaa aasta tegijaid aastast 
2003.

Keda tunnustati?
Kui tavaliselt aitab küla või ko-
gukond mõnd inimest, siis Rae 
vallas elab ka teistsuguseid 
mehi. Aasta panustaja tiitli päl-

vis Urmas Leeman, kes ehitas 
Jüri alevikku sulgpallihalli. 
„Mis siin kõnelda,“ ütles Urmas 
Leeman lühidalt, „tulge män-
gima, hall sai maailma parim!“

Tulise aplausi – vähemalt 
sama tulise kui saunakeris – 
pälvisid Klooga ujuvsauna ehi-
tajad. Kogu poolt ehitatud ujuv-
saun Klooga kosk ujub ringi 
saunalistega Klooga järvel.

Rõõmusõnum tuli vastu võt-
ta Leesi küla edendajatel. See, 
et Leesi sai Harjumaa aasta kü-
la tiitli, tähendab, et järgmisel 
aastal hakkab küla konkureeri-
ma Eestimaa teiste küladega 
Eestimaa aasta küla tiitlile. Eri-
ti märgiti žürii poolt ära kogu-
konna poolt avatud ja majanda-
tav Leesi pood. 

Harjumaa terviseteoks va-
litud Ülemiste linnakus rajati 
kõnnikoosoleku rada, kus saa-
vad kõik ümbruskaudsed ette-
võtted oma koosolekuid pidada 
kõndides. On vaja vaid sead-
meid, mis tagaksid kuuldavuse. 
Raja pikkuseks on kaks kilo-
meetrit ja rada ümbritsevad 
terveid eluviise propageerivad 
väljapanekud. Rada on kogu-
konna poolt väga hästi vastu 
võetud.

Aasta tervisetegijana tun-
nustati Anli Aja Viimsi vallast. 
Anli Aja koordineerib tervi-
sealast liikumist Harjumaa koo-
lides ja lasteaedades. „Ma ise 
kuulun Randvere kooli tervise-
meeskonda ja aitan korraldada 
lasteasutuste ühisüritusi. Prae-
gu on noortel suurimad prob-
leemid vaimse tervisega,“ kõne-
les värske laureaat.

Lilleoru alternatiivse eluvii-
si keskus  tunnistati parimaks 
Leaderi ettevõtlusprojektiks.: 
„Lilleoru keskus on tegutsenud 
rohkem kui 20 aastat. Küllap 
meid märgati Harjumaal nüüd 
selle pärast, et oleme aktiivselt 
kirjutanud projekte,  rahadest 
ehitanud oma uue keskuse pea-
maja, mis on ühtlasi mõeldud ka 
koolituste läbiviimiseks. See on 
meil väga hästi õnnestunud,“ 
kõneles MTÜ Lilleoru Keskus 
juhatuse esimees Ave Oit.

Pakuti ka meelelahutust
Külalisi rõõmustasid sel korral 
kohalikud, Viimsiga seotud esi-
nejad. Laura Põldvere esines 
koos Villu Veskiga, Viimsi muu-
sikakooli BigBändi esinejatelt 
kõlasid nii juba populaarseks 
saanud lood kui uudislooming. 
Meeleolukas oli kohaliku tun-
nustamata geeniuse August 
Luusmani – elas Viimsi vallas, 
täpsemalt Aksi saarel 1885 ku-
ni 1933 – taas ellu kutsumine 
elu Rannarahva muuseumi 
poolt.

Tänusõnu, aukirju ja lilli ja-
gasid silmapaistvate tegude 
eest Harju ettevõtlus- ja aren-
duskeskus, Harjumaa omava-
litsuste liit, Harjumaa Leaderi 
tegevusgrupid ja Kodukant 
Harjumaa. 

„Väga meeleolukas, stiilselt 
välja peetud üritus oli,“ arvas 
Põhja-Harju koostöökogu 
kommunikatsioonispetsialist 
Signe Valdmann. „Mulle meel-
dis eriti Rae vallavanem Madis 
Sarik – tema ootas kõiki lau-
reaate roosikimbuga saali uk-
se juures. Tänas kõiki nii ka val-
la poolt!“

Võitjaid – aga ka kõiki teisi 
– ootasid peale üritust ees 
šampusepokaalid.. :

ISSN
 1736-6739

• Meie vabariigil on vaja käes-
oleval aastal varuda 625 000 
tonni piima. Esimese poolaas-
ta plaanist täideti vaid 89%. 
Seega tuleb aasta teisel poolel 
täita lisaks teise poolaasta 
plaanile eelmise puudujääk. 
• Juba teist aastat alustab Kei-
la Tarbijate Kooperatiivi juures 
tööd kaupluskool, mille ees-
märgiks on uute müüjate teo-
reetiline ettevalmistamine 
koos praktilise tööga kauplu-
ses. Kaupluskoolis õpetatakse 
nõukogude kooperatiivkau-
banduse ja varumise organi-
seerimist ja tehnikat, kauba-
tundmise aluseid, arvepidamist 
ja aruandlust.

• Maakonna ajaleht „Harjumaa“ 
on selle nimetuse all ilmunud 
viis aastat. Meie eelkäija „Har-
ju Elu“, millest uus maakonna-
leht välja arenes, oli üks vähes-
test kohalikest ajalehtedest, kel 
õnnestus meie rahvale võõrast 
nimetusest okupatsiooniajal 
pääseda. Maakonna ajalehe si-
suline töö muutus olude ja või-
maluste vabanemisega juba 
80ndate aastate keskel. 1989. 
aastal moodustati „Harju Elu“ 
juures AS „Harel“, kus lõid kaa-
sa edasipürgivad omavalitsu-
sed.
• Nutikad daamid kasutavad 
flirti selleks, et karjääriredelil 
ülespoole tõusta. Flirti on ka-
hesugust – seksapiilselt ruma-
lat ja arukalt läbimõeldut, mis 
aitab soovitud sihte saavutada. 
Vähemalt väidetakse nii ajale-
hes „Cosmopolitan“. Tegelikult 
flirdivad tööl olles kõik, kes 
rohkem, kes vähem. Muidu po-
leks võimalik erisoolises kesk-
konnas töötada.

• 18. novembril Vatikani apost-
likus palees toimunud tsere-
moonial andis paavst Fran-
ciscus üle Ratzingeri preemiad. 
Sel aastal pälvis kahe nimeka 
teoloogi kõrval autasu ka Lää-
ne-Harju vallas elav helilooja 
Arvo Pärt. Ratzingeri preemiat 
on nimetatud ka Nobeli pree-
miaks teoloogia valdkonnas. 
• Sihtasutuse Koos HIV vastu 
asutaja ja juhi Vilja Toomasti 
hinnangul näitavad uurigu tu-
lemused, et vaatamata 29 aas-
ta möödumisest esimesest 
HIV-positiivse diagnoosimisest 
Eestis on ühiskonnas HIVi suh-
tes ikka veel palju teadmatust.
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Kaldkatuseehitaja  4. tase, 1a
Plaatija 4. tase, 0,5a
Kangakuduja 5. tase, 1a
Puittoodete tehnoloog 5. tase, 1a
IT kasutajatoe tehnik 4. tase, 1a
Puhastusteenindaja 3. tase, 0,5a
Toitlustuskorraldus 5. tase, 1a
Kokk 4.tase, 2a
Kondiiter 4. tase, 1a
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Harjumaa aasta tegija 2022 laureaadid on:
• Aasta sädeinimene: Bärbel Salumäe (Rae vald);
• Aasta vabaühendus: Rae valla alevike- ja külavanemate 

selts;
• Aasta panustaja: Urmas Leeman (Rae vald);
• Parim Leaderi koostööprojekt: Isamaaline piknikupäev Viim-

sis / „Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond“, koostöös Viimsi et-
tevõtlike daamide assotsiatsiooni, naiskodukaitse, MTÜga 
Hoolimine, Viimsi vallavalitsuse ja Eesti sõjamuuseumiga 
(Viimsi vald);

• Parim Leaderi elukeskkonna projekt: kogukondlik ujuvsaun 
Klooga kosk, MTÜ Restuudio (Lääne-Harju vald);

• Parim Leaderi ettevõtlusprojekt: Lilleoru keskuse arendami-
ne, MTÜ Lilleoru (Rae vald);

• Leaderi liikumise pikaaegse edendamise eest tunnustati 
Põhja-Harju koostöökogu juhatuse liiget Arno Kannikest 
(Jõelähtme vald);

• Aasta tegu on Paldiski LNG Terminal, eestvedajad Heiti ja 
Marti Hääl (Lääne-Harju vald);

• Aasta küla: Leesi küla (Kuusalu vald);
• Parim siseturvalisusse panustav organisatsioon: Riigikaitse 

Rügement MTÜ;
• Harjumaa tervisetegija: Anli Aja (Viimsi vald);
• Harjumaa tervisetegu: Ülemiste linnaku väljas töötamise ala, 

kõnnikoosolekurada ja terviseteemaline välinäitus (Tallinn).
Tunnustused anti üle ka Harjumaa omavalitsuste 
liidu poolt korraldatud „Eesti kaunis kodu” konkursi 
võitjatele:
• Maarika ja Margus Varresele (Raasiku vald),
•  Terje Liivasele ja Madis Lepikule (Kiili vald), 
• Ülle Koskile ja Matti Immonenile (Viimsi vald).

TEAVE

Harjumaa aasta tegijaid 
2022 said tänatud

Fotod Rene Mitt, FOTOAkadeemia 

Alati särtsakas  Laura Põld-
vere.

Vaade Artiumi saalile. Need tõusnud käed on aidanud palju Harjumaa heaks ära teha.

MTÜ Lilleoru Keskus juhatuse esimehele Ave Oitile  anna-
vad tänukirja üle Põhja-Harju Koostöökogu avalike suhe-
te juht Signe Valdmann (vasakul) ja Eesti LEADER Liidu 
juhatuse esimees Rafael Milerman.


