2019. AASTA EELARVE
Vallavolikogu kinnitas eelarve: põhitegevuse
kulud ja suurimad investeeringud.
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HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Olen tänulik,
et minu tegemisi on tähele
pandud.
RAUL VAIGLA

Kitarrist

Tähistasime Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva
Juba teist aastat
toimus vallamajaesisel
platsil pidulik lipuheiskamine ja rivistus,
et ühiselt õnnitleda
koduriiki.
HARKU VALLA TEATAJA

P

ühapäeval varajasel hommikutunnil kogunes Tabasallu vallamaja ette rahvas,
sinimustvalged lipud käes ja
paljudel rahvariided seljas, et
heisata lipp ja keerutada kõik
koos jalga. Lipu heiskamisel
andsid au kaitseliidu Harju
ringkonna Harku rühma kodutütred Annabel Gretely Ots,
Astrid Kiili, Liismarii Laane
ja Käti Sepp. Täname Harku
Rannikukaitse Üksikkompaniid ja koole üritusse panustamise eest.
Tervitussõnu laususid volikogu esimees Kalle Palling,
vallavanem Erik Sandla ning
kaitseliidu ülem kindralmajor
Meelis Kiili.
Pärast kõnesid läks laulmiseks, esinesid Suurupi naiskoor Meretule, Tabasalu poiste- ja lastekoor, mida dirigeeris
Elen Ilves, ning tantsu sai lüüa
Astrid Väizene eestvedamisel
ja juhendamisel.
Kui tseremooniad läbi, sai
kerget kehakinnitust – kuuma
teed, kiluvõileibu ja küpsiseid.
Aitäh kõikidele osalejatele,
et väärtustate koduriigi sünnipäeva ja annate seda edasi ka
tulevastele põlvedele!

Vallavanem tervitas rivistusel kõiki koole ja kohalikke kaitseliitlasi.

Harku vald hoiab ühte. / Fotod: Arno Mikkor Mikkor, vaata galeriid: www.bit.ly/HVgalerii

Koduvallarahvast tervitas kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Tantsuringid. / Foto: Riho Kirss

Lipuheiskamise pidulik hetk.

Ühiselt jalga keerutamas.

Koos lauldes õnnitleti vabariiki.

President käis külas Tabasalu Ühisgümnaasiumis

Tabasalu Ühisgümnaasiumis käis külas Kersti Kaljulaid, et viia läbi ühiskonnaõpetuse tund ja kuulutada välja Euroopa Parlamendi valimised. President tuletas meelde, kui olulised on inimlikud väärtused:
“Kui me sisemiselt ei aktsepteeri, et väiksematel ja nõrgematel on õigused, ei saa me seda suhtumist ka meie endi suhtes oodata.” / Foto: Aron Urb
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VALLAJUHTIMINE

Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Heiska 14. märtsil riigilipp
14. märts on emakeelepäev ehk Eesti lipupäev, mil terve
maa on lipuehtes. Riigilipp heisatakse päikesetõusul kell
6.41 ja langetatakse loojangul kell 18.21.
Eestlaste emakeelt ehk eesti keelt on peetud meie
kultuuri kandjaks. Keele abil suhtleme, kuid keelesse on
talletatud ka meile ainuomane kultuuri- ja minevikukogemus.
Emakeelepäeva tähistamise mõtte algatas Sonda kooli
õpetaja Meinhard Laks ja seda tähistatakse luuletaja
Kristjan Jaak Petersoni (14.03.1801–4.08.1822) sünniaastapäeval. Peterson oli üks esimesi, kes on tuvastatavalt sedastanud, et talutarest pärinev maarahva keel
sobib võrdväärsena kultuurkeelte hulka.
Praeguseks on eesti keelest saanud igati elujõuline
riigi-, kultuur- ja teaduskeel. Ometi vajab keel ka tähelepanu ja kaitset. Maailmas on ainult üks Eesti, eestlaste
kodu, kus loomulikult räägitakse eesti keelt. Emakeelepäev meenutab, et eesti keele puhtus ning püsimajäämine sõltub eesti keele kandjatest ja kasutajatest
endist.
Lipuheiskamine eramajadel on emakeelepäeval vabatahtlik. Lisainfo: www.riigikantselei.ee/lipupaevad.
(Riigikantselei)

Uus noorsoopolitseinik
Veebruaris alustas Harku valla konstaablipunktis tööd
noorsoopolitseinik Kirsi Kask.
Noorsoopolitseiniku eesmärk on noorte ja laste ohtu
sattumise riski vähendamine ja nende poolt süütegude
toimepanemise ennetamine, tõkestamine, avastamine ja
menetlemine ning laste õiguste kaitsmine oma pädevuse piires.
Noorsoo- ja piirkonnapolitseiniku kontaktid on kättesaadavad veebiaadressil www.bit.ly/HV-ppa.
(Harku Valla Teataja)

Harku valla 5954 postkasti
AS-i Eesti Post andmeil on Harku vallas 5954 postkasti,
nendesse kõikidesse peaks jõudma ka vallaleht. Aeg-ajalt
tuleb aga ette, et vallaleht ei jõua kohale. Toome välja
peamised nõuded, mis on kehtestatud postkasti paigaldamisele.
Üsna sagedane probleem on see, et paljude postkastide seisund on halb: mõnel puuduvad uksed, teine
on ebastandardsete mõõtmetega, mõni on saadetisi täis.
Postkast ei tohi olla aias sees, maja nurga taga või
valgustamata kohas, sest see teeb kirjakandja töö raskemaks. Samuti ei tohiks postkast olla liiga väike, katkine
või lukustamata.
Postkast peab olema paigaldatud eramu- või ridaelamuesist piiravale tänavapoolsele aiale või aiaväravale,
kortermajal esimese korruse valgustatud eesruumi. Kui
eramul või ridaelamul pole aeda, tuleb postkast paigutada tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud
kohta. Postkastil peab olema selgelt loetavalt märgitud
korteri või eramu number või perekonnanimi. Juriidilise
isiku postkastil peab olema ka juriidilise isiku nimi.
Postkasti välja vahetades peaks silmas pidama, et uus
postkast oleks mahukas ja vastaks kõikidele Eesti Posti
nõuetele. Nii muutub posti kättetoimetamine mugavamaks nii klientidele kui ka kirjakandjatele. Uuest postkastist teavita veebilehel www.bit.ly/uuspostkast.
(Harku Valla Teataja)
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Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

2019. aasta eelarve

PÕHITEGEVUSE KULUD
Põhitegevuse kulude hulka
kuuluvad antavad toetused
ja tegevuskulud.
Vaatamata sellele, et on lisandunud üks uus lasteaed ja
valmis on Muraste kooli laiendus, on eelarves saavutatud
optimaalne ja stabiilne põhitegevuse kulude tase.
Harku valla eelarvest rahastatakse 18 hallatavat asutust
(11 haridus-, 5 kultuuriasutust, 1 lastehoiuasutus, 1 päevakeskus, 1 sihtasutus), kus
töötab 420 inimest.
Üldised valitsemissektori teenused
Valitsemise tegevusvaldkond
sisaldab ka reservfondi, mille
suurus on üldjuhul 1% eelarve
tulude mahust. Reservfondi
kasutatakse ootamatute ja
reeglina ühekordsete ettenägematute kulutuste katmiseks.
Kuna kogemus kinnitab, et
reservfondi kasutatakse suhteliselt harva, oleme eelarvesse
kavandatud 0,21 miljonit eurot

VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

töötajate palgakasvuks on arvestatud 5%.

VALDKONDADE OSAKAALUD HARKU VALLA EELARVES

Sotsiaalne kaitse
2 442 288 €

Üldised valitsussektori teenused
1 588 129 €

Avalik kord ja
turvalisus
22 040 €
Majandus
2 715 480 €
Keskkonnakaitse
2 507 986 €
Elamu- ja
kommunaalmajandus
1 247 698 €

Haridus
15 060 921 €

Tervishoid
1 413 900 €

E

elarve kogutuludest 25,4
miljonit teenitakse põhitegevusega ja 1,2 miljonit
laekub europrojektide toetustena. Kasutusse võetakse ka
likviidset vara 1,6 miljoni euro
ulatuses ja samas suurusjärgus
laenatakse vahendeid veeprojektide elluviimiseks. Tulumaksu loodetakse teenida eelarvesse 18,2 ja maamaksu 1,3
miljonit eurot. Riigieelarve toetusfondist eraldatakse Harku
vallale 4,5 miljonit eurot, millest 3,8 miljonit läheb haridusele. Riigieelarve eraldis on umbes 3,1% suurem kui varasematel aastatel.
Eelarvevahenditest kasutatakse põhitegevuseks 21,5,
investeeringuteks 6,9 ja võlakohustuste tasumiseks 1,4 miljonit eurot.
Põhitegevuse kuludest 14,2
miljonit eurot ehk 66% kasutatakse hariduskuludeks ja ligi
2 miljonit ehk 9% sotsiaalkuludeks. Ülejäänud veerand
kuludest kasutatakse ära teiste
valdkondade käigus hoidmiseks.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Harku vallavolikogu
kinnitas 31. jaanuaril
2019. aasta eelarve,
mille tulude maht on 29,8
miljonit eurot. Eelarve
koostamise aluseks
on möödunud aasta
septembris volikogu
kinnitatud “Harku valla
arengukava aastani
2037” ja “Harku valla
eelarvestrateegia
aastani 2022”.

Vaba aeg,
kultuur ja sport
1 448 288 €

ehk 0,84% põhitegevuse tulude mahust. Üldise valitsemissektori teenuste eelarvest
tasutakse ka Harku valla osalemine omavalitsusliitudes.
Avalik kord ja julgeolek

Valdkonna eesmärk on tagada
avaliku korra kaitse, samuti
jätkata valla avaliku ruumi valvet (valvekaamerad jms) ja toetada kohalike päästeseltside
tegevust.
Majandus
Valdkonna eelarves kajastatakse maakorralduse, elektrienergia, soojamajanduse, vallateede korrashoiu, ühistranspordi korralduse, turismi, üldmajanduslike arendusprojektide ja planeeringute ning majandustegevuste halduseks tehtavad kulutused.
Vähendatud on arengukavade, uuringute ja vallale vajalike detailplaneeringute koostamiseks vajalikke vahendeid
ning suurendatud on valla teede remondi eelarvet. Lisaks on
kavas paigaldada Tiskre külas
Liiva teele ja Vääna-Jõesuu külas Hiie teele kiirusenäidikud.
Keskkonnakaitse
Valdkonna eesmärk on korraldada ja koordineerida jäätmekäitluse, avalike alade puhastuse ja heitveekäitluse valdkondi.
Nendest kõige mahukam on
valla teede suvine ja talvine
hooldus. Lisaks hoitakse korras 12 mänguväljakut ja seitset
mängukohta.
Elamu- ja kommunaalmajandus
Valdkonna kaudu tagatakse
valla avaliku ruumi heakord
ning hallatakse ja arendatakse
tänavavalgustust.
Munitsipaalomandis olevatest ruumidest on plaanis tõsta
tuleohutustaset ja remontida
küttekoldeid.

Tervishoid
Valdkonnas toimuvad muutused seoses valmiva Tabasalu
tervisekeskusega. Kuni 2019.
aasta juuli lõpuni on Tabasalus
töötavatele perearstidele renditud moodulid. Pärast tervisekeskuse valmimist hakkab
vald osaliselt rentima ruume
perearstidele. Ülejäänud ruumide sisustamise ja kulude
katmiseks vajalikke vahendeid
eelarves arvestatud ei ole, need
tuleb katta reservfondist.
Vaba aeg, kultuur, sport
Valdkonna eelarves on tähtis
roll huvihariduse finantseerimisel, 2019. aastal on huvitegevusega tegelevaks märgitud tuhat last.
Kavas on alustada Kumna
laste mänguväljaku ehitamist
ning luua Tui pargi mänguväljakute ümbrusesse teid ja
valgustust.
Raamatukogudele eraldatud vahenditest suurendati
töötajate palka kuni 5%.
Haridus
Hariduskuludel on valla põhitegevuse kuludest kõige suurem osa, moodustades 65,8%
kogukulust, kusjuures riigieelarvest eraldatakse hariduseks
3,77 miljonit eurot, mis on 27%
eelarve hariduskuludest.
2019. aasta eelarve üheks
olulisemaks teemaks on kujunenud palgatase haridusasutustes ja palkade tõstmise võimalused. Harku vald on liikunud kaasa riigi kehtestatud
palgamääradega ja 2019. aastal on eelarves kooliõpetajate
palga alammäära kasv 8,7%
ulatuses ehk tõus 1250 euroni.
Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja palga alammäär on
samuti arvestatud 1250 eurot
ja bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetaja palk 90% magistrikraadiga õpetaja palgast.
Ülejäänud koolide ja lasteaia

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

Sotsiaalne kaitse
Valdkonna eelarvelised kulud
suurenevad ligi 11%. Kulud
kasvavad kõige rohkem lastehoiu kulude tõttu, samuti kahel sotsiaalteenusel: väljaspool
kodu osutatav üldhooldusteenus ja tugiisikuteenus.
Kulude kasv on seotud ka
siseministeeriumi poolt Harku
vallale pakutava Aia 5 kinnistu
ja hoone omandamisega Harku
alevikus. Hoone on heas korras ja sobilik sotsiaalkeskuse
(sotsiaalelamispinnad, puudega inimeste paigutamine jm)
loomiseks.
INVESTEERINGUD
Investeeritakse valla arengukava alusel. Eelarveliselt on
kavandatud investeerida teede
ehitusse 1,25, veemajandusprojektidesse 2,33, tänavavalgustuse taristu parandamiseks
0,62, tervishoidu 1,15 ja haridusse 0,86 miljonit eurot.
Euroopa Liidu toetusfondide vahenditest finantseeritavatest töödest on jäänud möödunud aastast lõpetada veel
Tabasalu tervisekeskuse ehitus,
Tilgu kalasadama rajamine ja
vähesel määral Harku–Rannamõisa kergliiklustee ehitus,
Kodu tänava ja Kodu põigu tee
ehitus, Naage tee valgustus.
Uued investeeringud, mida
rahastatakse Euroopa Liidu
toetusfondidest, on Ühtekuuluvusfondi toel teostatavad
Muraste, Tabasalu–Rannamõisa ja Türisalu veeprojektid
ning Harku valla tänavavalgustuse renoveerimise projekt. Veeprojektide elluviijad on OÜ
Strantum (www.strantum.ee)
ja Lääne-Harju vallale kuuluv
AS Lahevesi.
Kavas on investeerida ka
Tabasalu hariduslinnakusse
uue koolihoone projekti
koostamisse. Ideekonkursi
ja projekteerimise hanked
korraldati koos riigigümnaasiumi rajamisega Riigi Kinnisvara AS-i poolt. Suuremate
investeeringute seas on ka
Tabasalu Pihlakodu hooldekodu.
Suurimad teedeehituse projektid on Nurmika tee Tiskre
külas, Hiie teele kergliiklustee
ja valgustuse ehitamine VäänaJõesuus.
Plaanis on korrastada Lehe
tee Tabasalus, ehitada kergliiklusteid Kumnasse, Tabasallu
ning pinnata mitmed teelõigud
erinevates külades. Info, millised objektid töösse lähevad,
on leitav Harku valla kodulehel
valla arengukava investeeringute kavast.

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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VALLAJUHTIMINE
Alates 1. aprillist 2019
hakkavad Harku valla
korraldatud jäätmeveol
kehtima uued hinnad.
Need tuginevad
möödunud aasta teises
pooles korraldatud
avatud hankemenetluse
tulemustele, mille
võitis AS Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmeveo uued hinnad
BIOLAGUNEVAD KÖÖGI- JA SÖÖKLAJÄÄTMED**
Jäätmemahuti maht m³

Ühe jäätmemahuti
tühjendus EUR*

Ühe jäätmemahuti
ühe kuu rent EUR*

Ühe jäätmemahuti
müügi hind EUR*

kuni 0,08

0,38

2,88

54,00

kuni 0,14

0,46

3,48

54,00

kuni 0,24

0,77

3,84

60,00

1,30 süvamahuti

4,18

-

-

SEGAPAKENDIJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU

TÕNU TUPPITS
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus
tegevjuht

U

us hange oli vaja korraldada, kuna eelmine
hankeleping otsustati
poolte kokkuleppel lõpetada.
Suuremaid muutuseid uues lepingus ei ole, kogutavad jäätmeliigid on samad.
Rangemaks on muudetud
jäätmemahutile ligipääsemise nõuded, uues lepingus ei
oodata enam jäätmevedajalt
mahutini tagurdamist. Selle

Jäätmemahuti maht m³

Ühe jäätmemahuti
tühjendus EUR*

Ühe jäätmemahuti
ühe kuu rent EUR*

Ühe jäätmemahuti
müügi hind EUR*

Jäätmekott 0,15 (kuni 10 kg)

0,24

-

-

Prügiveoteenust osutab AS Eesti Keskkonnateenused. / Foto: arhiiv

põhjenduseks on eelkõige inimeste ja nende vara turvalisus,
kuid ka tagurdamisel risk raisata aega nii, et nende jäätmevaldajateni, kelle mahuti asub
jäätmehoolduseeskirja nõuetele vastava tee ääres, ei pruugi
jäätmeveok jõuda.
Samuti muutusid rangemaks
jäätmevedajale esitatavad nõuded tagamaks graafikujärgset
teenindamist.
Jäätmevedaja saadab ini-

mestele jäätmeveolepingud,
neid ei ole vaja allkirjastada ega
tagasi saata, kui kogu lepingul
olev info sobib. Lisateenuste
soovi korral on lepingu sõlmimine vajalik.
Harku vallavolikogu 18.12.
2014 otsusega nr 116 on sõlmitud MTÜ-ga Harjumaa Ühisteenuste Keskus haldusleping
korraldatud jäätmeveoga seotud ülesannete täitmise üleandmiseks.

OLMEJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU

kuni 0,08

0,13

2,88

54,00

kuni 0,14

0,23

3,48

54,00

kuni 0,24

0,38

3,84

60,00

kuni 0,66

1,06

7,08

228,00

BIOLAGUNEVATE AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU
(perioodil 1. aprill kuni 30. november)
Jäätmemahuti maht m³

Ühe jäätmemahuti vedu EUR*

Tühisõidu tasu, kord EUR*

Kuni 0,10 kott (kuni 15 kg)

0,32

1,64

Kuni 0,15 kott (kuni 20 kg)

0,48

2,41

Kuni 0,20 kott (kuni 25 kg)

0,65

11,36

Maksimaalne kogus ühel veokorral 20 kotti.

Jäätmemahuti maht m³

Ühe jäätmemahuti
tühjendus EUR*

Ühe jäätmemahuti
ühe kuu rent EUR*

Ühe jäätmemahuti
müügi hind EUR*

Jäätmekott 0,15 (kuni 10 kg)

2,41

-

-

kuni 0,08

1,28

2,88

54,00

kuni 0,14

2,24

3,48

54,00

kuni 0,24

3,85

3,84

60,00

kuni 0,37

5,94

4,20

108,00

kuni 0,66

10,58

7,08

228,00

kuni 0,80

12,84

8,28

234,00

kuni 1,10

17,65

9,48

276,00

kuni 2,50

40,12

19,18

780,00

kuni 4,00

64,18

22,26

-

kuni 4,50

72,20

22,26

1044,00

3,00 süvamahuti

48,13

-

-

5,00 süvamahuti

80,22

-

-

Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).
PABERIJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU**

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA VAHETULT SEOTUD LISATEENUSED
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:

EUR*

Suurjäätmete vedu (maksimaalne kogus veokorral 5 m³), m³

3,22

Suurjäätmete tühisõidutasu, kord

16,04

Suurjäätmetega koos üle antavate muude jäätmete vedu (maksimaalne kogus veokorral 5 m³), m³

3,22

Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed, 1 m³

32,09

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1 m³

32,09

Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt kuni 0,14 m³ mahutile, tk

1,92

Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24 m³ mahutile, tk

2,30

Aia- ja haljastusjäätmete kilekott (200 liitrit, läbipaistev), tk

0,24

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10 m³ konteiner, tk

19,80

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50 m³ ja suurem konteiner, tk

48,00

0,08–0,37 m³ konteineri pesu (lisandub konteineri transporditasu)

18,00

0,60–1,10 m³ konteineri pesu (lisandub konteineri transporditasu)

21,60

1,50–4,50 m³ konteineri pesu (lisandub konteineri transporditasu)

30,00

Kuni 0,37 m³ suuruse kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 20 m, tk

3,84

Suurema kui 0,37 m³ suuruse kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 10 m, tk

11,51
25,00

Jäätmemahuti maht m³

Ühe jäätmemahuti
tühjendus EUR*

Ühe jäätmemahuti
ühe kuu rent EUR*

Ühe jäätmemahuti
müügi hind EUR*

Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini kuni 50 m, kord
Kliendi värava, konteineri, ukse avamisvahendiga või mobiiliga avamise tasu, kuu

11,51

kuni 0,08

0,13

2,88

54,00

Kordusarve või võlateate väljastamine ja saatmine, kord

3,84

kuni 0,14

0,23

3,48

54,00

Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, kord

3,84

kuni 0,24

0,38

3,84

60,00

Veograafiku või lepingu korduv paberkandjal väljastamine, kord

2,40

kuni 0,66

1,06

7,08

228,00

Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)

0,00

kuni 0,80

1,28

8,28

234,00

kuni 1,10

1,76

9,48

276,00

Rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt
kehtivale hinnakirjale.

kuni 2,50

4,02

19,18

780,00

Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m³) visuaalsel vaatlusel.

kuni 4,50

7,24

22,26

1044,00

Mahutite pesuteenust osutatakse ainult AS-i Eesti Keskkonnateenused rendikonteineritele.

1,30 süvamahuti

2,09

-

-

* Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu, käibemaksuta hinnad on kättesaadavad veebilehel
www.harku.ee/korraldatud-jaatmevedu.

3,00 süvamahuti

4,82

-

-

5,00 süvamahuti

8,04

-

-

** Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).
Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.

Teadmiseks maaomanikule
Maa-amet kutsub
tutvuma katastriüksuse (kõlvikute
andmed, maaüksuse
pindala ja maamaksu)
andmetega.
MERJE SAARMA
Maakorraldaja

korrastas eelmiM aa-amet
se aasta lõpus andmeid,

mille tulemusel viidi katastriüksuste piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed)) andmed ja vähesel
määral võis muutuda ka maaüksuse pindala. Katastriüksuse
uued pindalad on kantud nii
maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Maa maksustamise hind
arvutatakse maa-andmete alu-

sel, mistõttu katastriüksuse
andmete uuendamisega võis
kaasneda ka maksustamishinna muutus. Käesoleva aasta
maamaksu arvestus tehakse
juba uuendatud andmete alusel.
Kõlvikuandmete muutus
mõjutab maamaksu vaid selliste katastriüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Maamaksu suurus
sõltub maksustamishinnast,
maamaksumäärast, maksusoodustusest ja -vabastusest.

Kui Te ei
saanud maamaksuteadet
25. veebruariks
kätte, siis teavitage sellest
maksu- ja tolliametit.

Katastriüksuse andmete
muudatustega tutvu www.
maaamet.ee ja uuskinnistusraamat.rik.ee. Andmeid
on võimalik kontrollida ka
e-maksuameti/e-tolli kaudu.
Kui geoportaalis nähtavad
andmed erinevad omaniku
hinnangul olukorrast looduses, palutakse sellest teatada
kataster@maaamet.ee või
helistada tel 675 0810.
Maa-amet kontrollib andmeid, vajadusel parandab ja
teavitab valda. Kui vald on pa-

randused sisse viinud, saab
maksu- ja tolliamet väljastada
uue maksuteate.
Soovitame andmed üle kontrollida enne märtsi lõppu, sest
kui on vaja maksuteadet muuta, saab maksu- ja tolliamet seda teha juba enne maksu tasumise tähtpäeva. Nii on võimalik maamaksu tasuda kohe õiges summas ega teki vajadust
ümberarvestamiseks või võlalt
intressi tasumiseks.
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INTERVJUU
Valgetähe V klassi
teenetemärgi saanud
basskitarrist ja muusikapedagoog Raul Vaigla:
“Mul on tunnustuse üle
väga hea meel. Olen
tänulik, et minu tegemisi
on tähele pandud.”

Üle 40 aasta kitarrimängu
päädis presidendi aurahaga

MARI KUKK

P

alju õnne, Raul! Kuidas sa
teada said, et oled väljavalitu? Meenuta esimesi
tundeid.

Aitäh. Sõber saatis telefonile õnnitlussõnumi ja mõtlesin: mis asja – mina ja orden?
Seejärel hakati helistama ja
õnnitlema. Läksin rahustuseks
õue lund rookima. Lund tuli
nagunii kühveldada, aga see
oli hea kõrvaltegevus, et mitte
olla toas sellises … ehmatanud
olekus. (Naerab.) Praeguseks
olen mõttega harjunud, esimene jahmatus on möödas.
Sa pole siis kunagi mõelnud,
et võiksid oma tegemiste eest
ordeni saada?

No kus ma siis olen?! Sa ei
mõtle parimas unenäoski ju
nii! Nüüd, kus mul on see olemas, on muidugi hea meel.
Mul on palju tuttavaid ja sõpru, kes on toetavad ja öelnud
“Väärt otsus”, “Presidendil on
hea maitse”. Toetav tagasiside
teeb tunde veel paremaks. Et
keegi ei mõtle umbes nii, et
miks tema selle sai … mängib
basskitarri ja saab ordeni. Igapidi võib ju mõelda. Mulle igatahes ei jäänud süütunnet, et
järsku kellelgi jäi autäht minu
arvelt saamata.
Kuhu sa selle paned?

Mitte väga nähtavale kohale, täpselt ei olegi veel välja mõelnud. Kui vaja, võtame välja.

Nagu tippsportlastel on
vigastused, nii
on ka professionaalsetel
muusikutel.

Mida selline tunnustus sinu
jaoks tähendab või kaasa toob?
Kas see tiivustab või paneb äkki
mingisuguse pinge peale?

Pinget peale ei pane, see on
üks tore seik mu elus. See ei
too mulle rohkem kohustusi
ega tee laisaks ja mugavaks. Ma
ei mõtle, et orden on nüüd käes,
rohkem ma end liigutada ei
kavatse. Üks hea sõber ja kolleeg küsis, kas sain ordeniga
Metsakalmistu koha ka kaasa? Vastasin, et ei ole saanud,
nagu ma pole saanud ka autoostuluba ega tuusikut Sotši.
(Naerab.) Teenetemärk on autasu, tunnustus, sellega ei peagi midagi kaasnema.
Mida kodused ütlesid ja kas
lõid peo püsti?

Nad rõõmustasid. Olid samamoodi üllatunud, et selline tähelepanu on osutatud. Pidu ei
olnud. Naisega avasime õhtul
prosecco, sümboolselt võtsime
klaasikese.

See, et sõbrad ja tuttavad tunnustasid, tekitas Raulis hea tunde: “Kergendustunne oli, et ma ei pidanud mõtlema, miks ja mille eest.” / Foto: Mari Kukk

Kes on järgmine? Näiteks
Ultima Thulele mõeldes … sealt
on ju mitu inimest presidendi
auraha saanud.

Minu muusikaline tegevus
on oluliselt laiem kui mängimine Ultima Thules. Loodan, et
seda ongi märgatud. 30 aastaga
olen mänginud mitmes rokk-,
pop-, džässbändis jne. Ultimaga oleme viimasel ajal esinenud harva, viimased kaheksa
aastat pole plaati välja andnud
ja ega siis mitte millegi tegemise eest ordenit anta. Olen
Otsa koolis 15 aastat basskitarriste õpetanud, võtan pilti
laiemalt.
Ma ei käi ringi ega mõtle,
mille eest ordeni sain. On kokkusattumus, et Riho Sibul ja
Tõnis Mägi on autasustatud,
ka nemad said tunnustuse
enama kui ühe bändi töö eest.
Lugesin ERR-i portaalist, et
uudis viis su mõtted korraks
plaaditeolt ära. Mis sul pooleli
on?

Sooloplaati teen, see on mu
kolmas. Loodan märtsi lõpuks,
aprilli alguseks valmis saada.
Praegu tegutsen sel rindel.
Asjadest tuleb rääkida siis, kui
need on valmis, mitte poole
peal. Hakkasin ju juba eelmise
aasta jaanuaris rääkima, et
tahaks sel aastal plaadi valmis
saada. Praeguseks on aasta sellest möödas. Selline lubaduste
väljakäimine ei ole õige asi.
Teen valmis, siis räägin. Muidugi nüüd ei ole mul varianti,
pean plaadi valmis saama.
Mida plaadilt oodata?

Seal on minu viimase paari
aasta looming. Mu tütar Marie
on päris mitmes loos kaasatud.
Plaadil ei ole vaid instrumen-

esitama. See on mind
säästnud. Põlemist
mul on, see hoiab vormi ja värskust. Eks
mängin ikka ühtemoodi, kuid eri kohas
Marie on särav noor muusik.
ja eri inimestega koos
Mida tema ütles?
mängides on endal
Tema jaoks on isa ikka isa.
Ja öised esinemised
tunne, et mängid teistTal oli hea meel ja õnnitles.
… Need hakkavad ju termoodi. Mul ei ole küll
Millise pilguga sa oma karvisele?
tekkinud tunnet, et ei
jääri vaatad? Oled mänginud …
Öiseid esinemisi on
viitsi või tahaks hookui palju aastaid sa õigupoolest
mul nüüd vähem ja
pis loobuda. Parataoled kitarri mänginud?
reeglina katsun neid
matult on nii, et kui
Alates 15. eluaastast, kokku mitte teha. Olen juba
Valgetähe
kodus tekib vaba hetk,
üle 40 aasta juba. (Jääb mõt- jõudnud sellesse ikka,
V klassi
sõrmitsen eneselegi
tesse.) Professionaalse muusi- nagu öeldakse. Kind- teenetemärk.
märkamatult pilli. See
kuna läksin 1981. aastal Rada- lasti pigem loobun, kui
risse, enne seda mängisin siin- pean hommikuni üleval ole- kuulub minu juurde. Pigem
seal. Ordeni saamist võin näha ma. Ennast tappa ei taha. Kui imetlen neid, kes on omal
ka selliselt, et kui oled 40 aas- jõuad hommikul kell viis koju, ajal kõvasti bändi teinud ja on
tat basskitarri mänginud, on on ka järgmine päev raisus. tõsises mõttes muusikud ning
siis päevapealt loobuvad …
see omamoodi vapper tegu, Need ajad on läbi.
Kuidas nad küll saavad? Elu
kangelastegu. Võib autasustaKas oled vahel ka tüdimust
on näidanud, et 10–15 aasta
da küll. Mõtlen seda ikka huu- tundnud?
moriga pooleks.
Mul on see õnn, et olen saa- pärast tulevad nad ikka tagasi.
Mis on olnud läbi nelja kümnud muusikuna erinevates koos- Loodan, et mu ind ei vaibu.
Näitlejate puhul öeldakse, et
nendi raskeim?
seisudes kaasa lüüa ja eri stiile
Olen vahel käele liiga tei- mängida. Ma ei ole vaid ühe lavale mitteminemist vabandab
nud. Kui ma käele puhkust ei ansambliga seotud ega pea vaid surm. Kuidas muusikutel on?
Jah, igal juhul tuleb minna.
anna, võtab ta ise ja jõuga. päevast päeva sama repertuaari
Mul on üks kord juhtunud, et
jäin koju – mul oli üle 40kraadine palavik, olin täiesti maas.
Kuhu viib üle kahekümne aasta Murastes elanud
Ma oleks ka siis läinud, aga
Raul Vaigla oma külalised?
abikaasa ei lubanud. Jäin koju.
Laval läheb kõik üle, pole aega
• Keila-Joa lossi. “Kindlasti üks vägev paik, kuhu minna tasub. Imeilus
millelegi muule mõelda, tuleb
koht!”
keskenduda, siis tekib sünergia
• Mereäärsed lõkkeplatsid ja meri. “Meil on Murastes mere ääres lõkkeja fiiling. See on tõeline stressiplats, kus perega iga aasta esimesel päeval käime.”
maandaja, mida muide on ka
• Kalapood Tabasalus Gurmee Garaažis. “Hämmastav, kui hea valik seal on!
jäähoki. Mõtle: panen tund
Tõeliselt rikkalik.”
kakskümmend jääl, ei mõtle
• BabyBack ja vallamajaesine plats. “Nüüd tulevad minu nostalgiaminutid
ühelegi maailma probleemile
– olen Jõgevalt pärit ja käisin 1970. aastal esimest korda siin Tabasalus
ja vaatan ainult, kuidas litter
pioneerilaagris. Lipuväljakul heiskasin lippu ja olin väga uhke selle
kätte saada. Taevalik!
üle. Ööbisime madalates laagrimajades, seal, kus enne oli Rohujuure

taalpalad, kuigi basskitarrile
on palju tähelepanu pööratud, nagu ka minu sooloplaatidel. Mis teha, olen ju bassimees.

Nagu tippsportlastel
on vigastused, nii on
ka professionaalsetel
muusikutel, kes kogu
aeg harjutavad ja esinevad. Selliste asjadega tuleb leppida.

kohvik. BabyBacki hoones oli söökla. Kolmandal korral laagris olles oli
meil juba väike bänd, koos klaveri ja trummidega ja puha.”

Saan aru, et siidipatjadel sa
ei leba ega heieta, mis toredaid
esinemisi kaugetel maadel oli ja

kuidas kõik läks. Pigem vaatad
ette? Mida tulevik toob?

Esmalt on vaja plaat valmis saada. Elan päev korraga.
Pikemaajalised plaanid kipuvad lükkuma, sest kogu aeg on
tunne, et oh, aega ju veel on.
Mina tiksun aeglaselt ja rahulikult. Otsa koolis õpetan kahel päeval nädalas, käin hobikorras hokit mängimas, kahel
päeval üritan loominguga tegeleda ja pilli harjutada, nädala lõpus on esinemised ja
ongi nädal nagu niuhti läbi.
Seepärast tuleb vekslite väljakäimisega olla ettevaatlik. Ja
mul on ju lapselapsed, kellega
tahaks samuti aega koos veeta.

Lapselapsed
on meie elus
väga tähtsal
kohal.

Räägi, mis te teete? Musitseerite?

Lapselapsed on meie elus
väga tähtsal kohal. Märtsi alguses saab Ami kuueaastaseks
ja Matilda neljaseks. Nendega
on alati nii tore. Kui nad meie
juures on, püüame alati midagi
koos teha. Talvel olla õues nii
palju kui võimalik. Viimane
kord ehitasin neile kummalegi
oma iglu. Musikaalsed on nad
ka muidugi ja uued palad, mis
vahepeal õpitud, lauldakse
kohe ette. Ega käbid ju kännust
kaugele kuku.
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ETTEVÕTLUS
Linna servast kesklinna
tööle käia on ummikute
tõttu ajakulukas ja
üsna tüütu. Millised on
võimalused leida hea
töökoht kodule lähemal?
Uurisime lähiümbruse
suurimatelt tööandjatelt,
milliseid inimesi nad tööle
otsivad ja mida omalt
poolt pakuvad.
MARI KUKK

AS Magnum
Vae 16, Laagri

Personalijuht Õrne Lainde:

Laagri Ärimajas tegutseb Baltimaade juhtiv ravimite hulgija jaemüügikontsern AS Magnum ning mitmed gruppi kuuluvad ettevõtted.
Magnum, kus töötab üle tuhande inimese, kuulub UP
Investi kontserni, kust leiab
Eesti Meedia, Apollo, Benita
Kodu, Valge Klaari jpt. Seega
võib kontsernis leida eri töökohti ja võimalusi.
Suurim puudus on praegu
apteekritest, Laagri lattu vajame ka tehnikuid, tõstukijuhte
ja komplekteerijaid, kontorisse
spetsialiste raamatupidamisse,
ostuosakonda ja turundusse.
Rannamõisa lemmikloomakeskusesse otsime teenindajad.
Suviti on Laagri lattu oodatud
abitöötajad. Meile on oluline,
et uued töötajad tunneksid
huvi valdkonna vastu ja jagaksid ettevõtte põhiväärtuseid,
milleks on usaldusväärsus,
hoolivus, professionaalsus ja
pühendumus ning uuendusmeelsus.
Peale konkurentsivõimelise
palga ja meeldiva tiimi on meil
segakoor, tegutseb ka ukulelebänd. Toetame sportimist, meil
on suvepäevad, lastele jõulupidu ja töötajatele uusaastaüritus. Peame omasid meeles –
olgu selleks lapse sünd, pulmad, kooli lõpetamine, lapse
kooliminek vms. Et inimesed
tahavad meil töötada, näitas
hiljuti töötajate seas läbi viidud
rahulolu-uuring. Meil on oma
ala professionaalid – näiteks
aasta lõpus tutvustas uuringufirma Dive Balti riikides läbi
viidud apteegikettide valdkonnauuringut, tunnistades
parima teenindustasemega
apteegiketiks Apotheka.
Lisainfo: personal@magnum.ee.
Altia Eesti AS

Tammi tee 30, Laabi küla
Juhatuse liige Imre Avalo: Altia

Eesti AS on Eesti suuruselt
teine alkoholitootja, oleme
Põhja- ja Baltimaades tegutseva Altia Groupi tütarettevõte.
Enamik tarbijaid tunnevad
meie toodetest ilmselt Saaremaa Vodka kaubamärki, aga
turustame ka mitmeid tuntud

Kas otsid tööd kodu lähedal?
seid, konkurentsivõimelist töötasu ja vahvaid ning toetavaid
kolleege, kes on kõigiti uuele
inimesele sisseelamisel abiks.
Lisainfo: metek@metek.ee.

rahvusvahelisi kaubamärke,
nagu Aperol, Campari ja Amarula.
Praegu me uusi töötajaid
aktiivselt ei otsi, küll aga ootame lisatööjõudu suvel, mil
vajame abikäsi eeskätt laos.
Peame oluliseks, et inimesed,
kes meil töötavad, on ausad,
töökad, kohusetundlikud ning
rõõmsad. Vajalikke oskuseid
saab õppida töö käigus. Näiteks on meil hea kogemus erivajadustega inimeste kaasamisega, kel ei olnud kogemust,
kuid kes tõstsid ühe kuuga oma
jõudlust 70%.
Väärtustame tiimiliikmeid
ja teeme kõik, et töötajatel
oleks head tingimused ning
konkurentsivõimeline töötasu,
meil puudub sugudevaheline
palgalõhe. Pakume transporti
ja osalist lõunatoidu kompenseerimist.
Altias on levinud Soome
töökultuur – kõik on võrdsed
ja nende arvamus on oluline.
Näeme vaeva, et tagada töötajatele parim, aga panustame
ka Eesti elu ja traditsioonide
edendamisse. Näiteks oleme
2013. aastast toetanud Saaremaa Vodka kaubamärgi alt
Saaremaa sümboliteks peetavate pukktuulikute taastamist
ja eksponeerimist pärandkultuuri turismiobjektidena.
Praeguseks on restaureeritud
juba kuus tuulikut.
Lisainfo: info@altia.ee.

AS HKScan Estonia

Sütemetsa tee 56, Tabasalu
Personalidirektor Relika Rohtoja:

HKScan Estonia on Eesti suurim toiduainetööstuse ettevõte
ning Tallegg on ainus kodumaine linnulihatootja, mille
ajalugu sai alguse juba 1956.
aastal. Talleggi Tabasalu lihatööstus renoveeriti 2013. aastal
ja on üks moodsamaid lihatööstuseid Eestis.
Praegu otsime Tabasalu tootmisüksusesse puhastustöötajaid öisesse vahetusse, lukkseppi, pakkijaid, lihakäitlejaid
ja teisi tootmistöötajaid. Lisaks
otsime linnutalitajaid oma farmidesse. Kõik, kes kardavad, et
neil pole kogemusi, ega julge
seepärast endast märku anda,
teadku, et pakume väljaõpet
kohapeal. Oodatud on töökad
ja kohusetundlikud inimesed.
Töötasu on konkurentsivõimeline, lisaks on meil ka muid
lisahüvesid, näiteks kord päevas tootmisüksuse sööklas omatöötaja soodustus, mille korral
saab sooja supi kümne sendi
eest ja prae alates veidi üle ühe
euro eest, lisaks pakume tasuta
bussitransporti. Hoolitseme
töötajate tervise eest, kompenseerides massaaži ja sportimist. Lisaks maksame toetusi
tähtsate sündmuste puhul,
nagu laste sünd, matusetoetust jms. Samuti korraldame
kogupereüritusi.
Lisainfo:

personal@hkscan.com.

Metek OÜ

Alasi tee 2, Tabasalu alevik,
Laabi küla
Büroojuht Kaia Lepikson: Metek

OÜ pakub täislahendusi maja
välisfassaadi ehitamiseks. Kõigepealt selgitame välja kliendi
soovid, seejärel koostame projekti ning valmistame ja paigaldame teras- ja alumiiniumprofiilist ning klaasist fassaade
ja avatäiteid.
Praegu tunneme puudust
insenerist, kel oleks tahe ennast teostada, ja projektijuhist,
kes tuleb toime ka keerulistes
ja pingelistes olukordades.
Loomulikult on meie tootmisesse tööle oodatud kõik kuldsete kätega mehed ja naised.
Kes tunneb, et on meeskonnamängija, õpihimuline ja teotahteline, andku endast märku.
Omalt poolt pakume sõbralikku ja toetavat meeskonda,
põnevaid tööalaseid väljakut-

Softrend Group OÜ

eelneva väljaõppe või kogemusega spetsialiste, seda eriti aladel, nagu puidutislerid, õmblejad, polsterdajad, kuid oleme
valmis tööle võtma ka ettevalmistuseta inimesi ja neid koolitama. Kõigilt ootame positiivset meelt, pühendumist ja
tegutsemistahet. Omalt poolt
pakume erialaselt huvitavat ja
arendavat tööd – ühes vahetuses ja äripäeviti.
Oleme loonud motivatsioonisüsteemid, mis lähtuvad töötajate tööpanusest ning -tulemustest. Aitame uutel töötajatel sisse elada ja panustame
nende väljaõppesse. Meil on
võimalus käia tööl kodu lähedal või kasutada tasuta transporti Tallinnast ja sinna tagasi
liikumisel. Kompenseerime
töötajatele lõuna, puhkuseid
plaanime paindlikult, ühtsustunde loomiseks on ühisüritusi. Meil on motiveeritud ja
lojaalsed töötajad, kes teevad koostööd ühise eesmärgi
nimel.
Enam kui 20-aastasele kogemusele tuginedes julgeme
katsetada ja toetame ägedate
ideede elluviimist. Hindame
kvaliteeti igas etapis, seepärast
arendame pidevalt oma tooteid,
tööprotsesse ja -keskkonda.
Lisainfo: pille@softrend.ee.

tööd elektriseadmete koostamisega tegelevas ettevõttes
(Harju Elekter Elektrotehnika
AS), mehaanika- ja pingioperaatori kogemusega inimesed
on oodatud aga meie lehtmetallitöötlemisega tegelevasse
ettevõttesse (Harju Elekter Teletehnika AS).
Ootame inimesi, kel on positiivne suhtumine ja kohusetunne, kes on õpialtid ja algatusvõimelised. Pakume töökohta kodulähedases stabiilses
ettevõttes ja sõbralikus meeskonnas, õiglast tasu, nüüdisaegset keskkonda ja mugavat
töövarustust. Toitlustamiseks
on avatud söökla. Meil on regulaarsed töötervishoiu-uuringud, sporditoetus, välja kujunenud organisatsioonikultuur,
mille arengut soodustab pikaajaliste töötajate kõrge osakaal.
Kontserni 700 töötajast ligi
kolmandik on siin töötanud
kümme või enam aastat. 50
tegevusaasta jooksul on Harju
Elekter AS saavutanud tuntuse
ja tunnustuse nii tugeva tootja
kui ka atraktiivse tööandjana.
Lisainfo:

personal@harjuelekter.com.

Harmet OÜ

Puusepa tee 4, Kumna küla

Harju Elekter AS

Paldiski mnt 31, Keila
Personalijuht Taimi Kauler: 50-

aastase tootmiskogemusega
Harju Elekter AS on juhtiv keskja madalpingeliste elektrijaotus- ning automaatikaseadmete väljaarendaja, tootja ja turustaja Baltimaades ning tuntud
ja tunnustatud ettevõte Skandinaavias. Põhitegevust toetavad lehtmetalltoodete tehas
Eestis ja tööstuskinnisvara arendamine ning rentimine. Kontserni müügitulud on üle saja
miljoni euro aastas, 85% kontserni toodangust turustatakse
väljaspool Eestit.
Meie aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.
See, kes on elektrivaldkonna
hariduse või kogemusega, saab

Turundusjuht Anu Madjak: Oleme Eesti ettevõte, mis tegeleb
moodulmajade, ruumelementide ja soojakute tootmisega.
Ligi 90% moodulitest, sh karkassist ja sisustusest, toodetakse
valmis tehases. 2017. aastal
avasime suurima tehase Kumnas: suurus 23 000 m² ja tootmisvõimsus 3600–6000 moodulit ehk 150 000 m² aastas.
Ootame tööle inimesi, keda
huvitab töö moodsas keskkonnas. Pakume B2B äris oma
klientidele terviklahendusi,
projekteerimisest maja valmimiseni. Oleme suuremaid moodulmajade tootjaid regioonis,
ekspordime üle 90% oma toodangust. Eesti omakorda on
Euroopa suurim puitmajade
eksportija. Töötaja võib olla
kindel – oleme tegutsenud
20 aastat, kasvame kiirelt ja

vaatame tulevikku. Meil on
head töötingimused, sõbralikud kolleegid, teotahteline
meeskond, väljaõpe kohapeal,
mitmed soodustused.
Lisainfo: info@harmet.ee.

AS Ensto Ensek

Paldiski maantee 35, Keila

Tegevjuht Kaarel Suuk: AS Ensto
Ensek on Ensto Gruppi kuuluv rahvusvaheline rohetehnoloogia pereettevõte, mis on
spetsialiseerunud elektriseadmete ja -tarvikute väljatöötamisele, valmistamisele ja turustamisele elektrienergia jaotamise ning selle igapäevase
tarbimise jaoks. Grupp tegutseb 20 riigis, inimesi on umbes
1600. Keilas toodame elektriseadmeid ja -tarvikuid. Tööle
ootame inimesi, kes on innukad, töökad ja särasilmsed.
Kuna professionaalseid
oskusi saab juurde õppida, hindame just soovi kaasa mõelda
ja tegutseda. On oluline, et inimesele sobiks organisatsiooni
kultuur. Tahame, et töötajad
tuleksid hea meelega tööle ja
läheksid rahulolevana koju.
Pakume mitmesuguseid hüvesid, näiteks saab kaasa rääkida motivatsioonipaketi arendamise teemal. Aktiivsetel on
võimalik kaasa lüüa eri ettevõtmistes.
Väärtustame töö- ja pereelu tasakaalu, soodustame
sportimist ja tunnustame tähtpäevade puhul, meil on näiteks
sünnitoetus ja kooli lõpetamise toetus. Otsuseid ellu viies
arvestame mõjudega nii loodus- kui ka sotsiaalsele keskkonnale ja majandusele. Kuna
Ensto on pereettevõte, on meil
põhimõte, et inimesed tulevad
alati enne masinaid, ja peamine
märksõna on “kaasamine”. Andes inimestele võimaluse kaasa
rääkida, kasvatame ühtekuuluvustunnet, seeläbi ka vastutust oma kaaslaste ees ja soovi
ühiskonnale midagi tagasi
anda.
Lisainfo: ensek@ensto.com,
pakkumisi vaadake www.ensto.com/et/company/careers.

Vahi küla, Vääna küla

Personalijuht Pille Veldre:

Softrend on eestimaine pehme
mööbli tootja, mis tegutseb
juba aastast 1997. Meie tooted
valmivad käsitööna Väänas
asuvas tehases. Umbes pool
toodangust läheb ekspordiks,
teine pool on suunatud kodukliendile. Softrendil on esindussalongid Eestis ja Soomes.
Kuna pehme mööbli tootmises on suur roll käsitööl, on
võtmetähtsusega just oskustööliste leidmine. Praegu on
meile oodatud karkassi kokkupanija-valmistaja, liimija ja
polsterdaja. Kuigi eelistame

Vaata tööpakkumisi
www.cv.ee,
www.cvkeskus.ee,
www.harku.ee/toopakkumised.

Vallas ja selle lähiümbruses on mitmeid töökohti. / Foto: Pexel
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ETTEVÕTLUS
Mõeldes Harku
vallast, kerkib silme ette
pigem muu kui ettevõtted
või tootmislinnakud.
Kas vallas on firmasid,
mis tegelevad tootmisega, ja kui on, siis
kus nad asuvad? Kas
Harku vallas on üldse
ettevõtteid tarvis?

Millises seisus on Ha

EDUARD LAUR
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant

T

eeme siinkohal ühe asja
selgeks: ettevõtlus ei
tähenda ainult tootmisettevõtet. Ettevõtlus on kõik,
näiteks lillede kasvatamine
müügiks, toiduainete valmistamine, ka juukselõikusteenuse pakkumine, tarbekaupade
tootmine.
Ettevõtlus on iga kogukonna alustala. Ettevõtlus loob
töökohti, töökoha olemasolu
tagab töötajale aga võimaluse
teenida äraelamiseks vajalikku palka ning ettevõtete makstavad tööjõu- ja muud maksud
võimaldavad kohalikul omavalitsusel pakkuda elanikele
vajalikke teenuseid, alates
lasteaia ja kooli ehitamisest,
kohaliku teedevõrgu rajamisest kuni vanemaealistele tugiteenuste pakkumiseni. Seega,
kui ei oleks ettevõtteid, aga
veel tähtsam, kui ei oleks ettevõtlikke inimesi, kes firmasid
loovad ja juhivad, jääks elu
omavalitsuses piltlikult öeldes
seisma.
Praegune ettevõtlusmaastik
Millises seisus on Harku valla
ettevõtlus? Selle küsimuse esitas valla juhtkond Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele,
kui palus analüüsida Harku
valla ettevõtlusmaastikku.
Käesolev artikkel ongi lühirefereering käesoleva aasta algul valminud analüüsist. Analüüsi koostamise ajaks olid
saadaval ettevõtete 2017.
majandusaasta tulemused, eelmise, 2018. majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg saabub alles käesoleva aasta juuni
viimasel päeval.
Alustame sellest, et vaatame, kui palju on Harku vallas
aktiivseid ettevõtteid. Aktiivseks ettevõtteks nimetame
siinkohal ettevõtet, mis loob
reaalseid töökohti, st ettevõttel
on vähemalt kaks töötajat või
maksab ettevõte oma ainukesele töötajale, kes üldjuhul
on ka omanik, vähemalt Eesti
keskmist palka.
Kokku on Harku valla territooriumil registreeritud 489
aktiivset ettevõtet ja 2017. aasta lõpu seisuga olid nad loonud 3162 töökohta. Passiivseid
ettevõtteid, mille hulka kuuluvad nn riiulifirmad, millel
ei ole üldse majandustegevust,
ja ettevõtted, millel on olnud
minimaalne käive, kuid mis
ei ole maksnud töötasu, on
aktiivsetest ettevõtetest neli
korda rohkem, tervelt 2081.
Kui heita pilk aktiivsetele ettevõtetele nende tegevusvaldkonna järgi ja vaadata, kuidas
on tegevusvaldkondades summaarsed müügitulud ehk käi-

Pehme mööbli tootja Softrend Group OÜ tegutseb juba aastast 1997 ning on tänaseks tuntud üle terve Euroopa. / Foto: Softrend Group OÜ

bed perioodil 2016–2017 kasvanud, näeb päris ilusat pilti.
Tegevusvaldkonnad
Esiteks: Harku valla territooriumil tegutsevaid ettevõtteid
on kõikidest tegevusvaldkondadest, mis loob laiapõhjalised võimalused leida tööd eri-

Summaarselt
on Harku valla
ettevõtete
käibed kasvanud aastaga
8,94%.

nevate oskustega töötajatele.
Teiseks: peaaegu kõikides
tegevusvaldkondades on ettevõtete käibed kasvanud.
Harku ettevõtete kõige
populaarsem tegevusala on
ehitus. Ehituse on oma peamiseks tegevusalaks märkinud
napilt alla saja ettevõtte, täpsemalt on neid 99. Populaarsuselt järgmine on hulgi- ja
jaekaubanduse sektor, kus
tegutseb 95 ettevõtet. Kolmandal kohal on töötlev tööstus.
Selles pildis on Harku valla
ettevõtlus väga sarnane Harjumaa keskmise omavalitsusega,
sest enamikus omavalitsustes
moodustavad just need kolm
tegevusvaldkonda ehk töötlev
tööstus, ehitus ning hulgi- ja
jaekaubandus ettevõtete arvu
esikolmiku.
Käive kasvutrendis
Analüüsides ettevõtete kasvu,
täpsemalt käibe kasvu, on näha, et summaarselt on Harku
valla ettevõtete käibed kasvanud aastaga 8,94%. Võrdluses
Harjumaa tervikpildiga, millest on välja jäetud Tallinna linna ettevõtted, on Harku ette-

võtete müügitulu kasv olnud
veidi aeglasem. Harjumaal
kasvatasid ettevõtted samal
perioodil müügitulu tervelt
10,5%.
Valla kõige suurema käibega sektor on töötlev tööstus,
mis annab Harku valla ettevõtete summaarsest käibest
ligi pool ehk 45,32%. Samamoodi on ka kõige suuremad
tööandjad just töötleva tööstuse ettevõtted, kus oli 2017.
aasta lõpu seisuga loodud 1343
töökohta, mis on 41,84% kogu
valla ettevõtete loodud 3142
töökohast. Teisel kohal on ehitusettevõtted, mis andsid tööd
551 töötajale.
Kui vaadata töötajate arvu
kasvu, olid Harku valla ettevõtted loonud aastaga 109 uut
töökohta, juurdekasv 3,57%.
Sellega edastatakse napilt Harjumaa keskmist 2,8-protsendilist
töötajate arvu kasvu.
KODULÄHEDANE
TÖÖKOHT
Ökoloogilise jalajälje seisukohalt oleks ideaalne, kui töötajad leiaksid enda kvalifikatsioonile sobiva töö kodukoha
lähedalt. Pikk tööle sõitmise
tee ei mõjuta ainult õhku paisatud fossiilsete kütuste jääkproduktide hulka, vaid röövib
seda ainukest vara, mida järjest kiireneva elutempo tõttu
meil niigi järjest vähemaks
jääb – vaba aega. Aeg, mida
saaksime kulutada oma perele,
harrastustele ja oma tervise
eest hoolitsemiseks.
Kas Harku valla ettevõtted
loovad piisavalt töökohti, kindlustamaks hästi tasuva töö kõigile kohalikele elanikele? Kui
lugeda kokku Harku valla ettevõtete loodud töökohad ja võrrelda seda arvu valla majanduslikult aktiivsete elanike arvuga,
selgub, et valla ettevõtlussektoris on töökohti 4708 vähem
kui majanduslikult aktiivseid
elanikke.
Majanduslikult aktiivseks
elanikkonnaks nimetatakse

vähemalt 15-aastaseid isikuid,
kes on tööga hõivatud või töötud, kes tegelevad aktiivselt töö
otsimisega. Peale tabelis toodud töökohtade on vallas töökohti loonud ka avalik sektor,
st kohaliku omavalitsuse ja
riiklikud asutused.
Rohkem kohalikke
Ülevaadet koostades tuvastasime kaheksa ettevõtet (see arv
ei ole lõplik), mis on regist-

reeritud väljaspool Harku valda, kuid mille tegevus toimub
valla territooriumil. Need ettevõtted on loonud 496 töökohta.
Samuti viisime läbi intervjuud
kümmekonna ettevõttega, kellest üheksa olid nõus andma
informatsiooni, kui paljud
nende töötajatest on Harku
valla elanikud. Nende üheksa
ettevõtte summaarne töötajate
arv oli 872 ja nendest 667 töötajat elab väljaspool Harku

valda, käies siia tööl muu hulgas Tallinna linnast, Keilast ja
Paldiskist. Võttes ka arvesse,
et kümmekond ette-võtet, mis
on registreeritud Harku vallas,
omavad omakorda reaalset
tegevuskohta väljaspool valda,
julgeme prognoosida, et kuni
5000 valla elanikku käivad iga
päev tööl naaberomavalitsustes.
Samas näeksid ettevõtted
väga hea meelega, et oma valla

AKTIIVSED ETTEVÕTTED TEGEVUSVALDKONNA JA MÜÜGITULU JÄRGI

TÖÖKOHTADE OLEMASOLU KANTIDEPÕHISELT

ETTEVÕTETE JAOTUS VALLA KANTIDE KAUPA
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ETTEVÕTLUS

arku valla ettevõtlus?
ETTEVÕTETE KESKMINE TÖÖJÕUKULU TÖÖTAJA KOHTA
VÕRRELDES TEGEVUSALA EESTI KESKMISEGA

ETTEVÕTETE KESKMINE TÖÖJÕUKULU TÖÖTAJA KOHTA
VÕRRELDES TEGEVUSALA HARJUMAA KESKMISEGA

elanike arv töötajate seas oleks
suurem, sest kaugemalt tööl
käijate hulgas on töökoha vahetajate protsent kõrgem kui
lähiümbruse elanike hulgas.
Miks siis ei leia Harku valla
elanikud endale kodulähedast
tööandjat? Kui vaadata Harku
valla ettevõtete tööjõukulusid,
ei tohiks töötasu olla põhjuseks, miks käia tööl väljaspool Harku valda. Vaatleme
näiteks töötlevat tööstust, majandusharu, kus Harku vallas
on kõige rohkem töökohti.
Harku valla töötleva tööstuse
ettevõtete keskmine tööjõukulu töötaja kohta aastas on
peaaegu ühe neljandiku, täpsemalt 24,22% võrra kõrgem
kui Eesti keskmine töötleva
tööstuse ettevõtete tööjõukulu
töötaja kohta ja Harku näitaja
on 7,11% suurem Harjumaa
keskmise ettevõtte tööjõukulust.

kutse

Tööjõukulud
Tööjõukulude all peetakse
silmas töötajate töötasu pluss
kõiki sellelt tasutavaid makse.
Ja ehkki tööjõukulude ning
keskmise palga vahele ei saa
panna võrdusmärki, sest kõrgema palgaga töötajate töötasudelt makstakse rohkem
makse, saab selle põhjal siiski
kindlalt väita, et Harku valla
töötleva tööstuse ettevõttes on
ka Harjumaa keskmisest kõrgemad palgad.
Ehitussektori ettevõtete
puhul, mida on arvu poolest
Harku vallas kõige rohkem, on
võrdlus Eesti ja Harjumaa keskmisega samuti rõõmustav.
Harku valla ehitusettevõtete

tööjõukulud on Eesti keskmisest 9,23% ja vastavalt Harjumaa keskmisest 9,69% kõrgemad.
Mujale tööle?
Endiselt otsime aga vastust
küsimusele: miks eelistavad
paljud Harku valla elanikud
käia tööl väljaspool valda? Käesoleva analüüsi skoobis ei olnud
töötajate küsitlust. Küll aga
saame välja tuua mõne põhjuse. Esiteks on eestimaalased
oma tööandjale lojaalsed. Kui
töötajal on hea palk ja meeldiv tööõhkkond olemasoleva
tööandja juures, ei kiirustata
töökohta vahetama ainult selle
pärast, et sama palgaga on
võimalik leida töökoht kodule
lähemal.
Teiseks oleks optimistlik
loota, et valla elanike oskused
ja kompetentsid on täpselt tasakaalus valla ettevõtete vajadustega. Võtame näiteks infotehnoloogia- või elektroonikaspetsialistid. Kummalegi
grupile ei ole Harku vallas just
eriti palju erialaseid töökohti.
Kolmandaks põhjuseks on
ilmselt ka see, et paljud vallas
tegutsevad ettevõtted ei ole
kohalikele elanikele tuntud,
nende olemasolust lihtsalt
ei teata.
VALLA SUURIMAD
ETTEVÕTTED
Valla arengukava järgi on kogu
valla territoorium jagatud
kaheksaks nn kandiks. Toome
välja just need ettevõtted, mis
mängivad oma kandis tähtsat
rolli.

Erik Sandla
Vallavanem:
Lugupeetud Harku valla ettevõtja
Harku vallavalitsus soovib tugevdada valla ettevõtjate võrgustikku ja ühistegevust.
Selleks kutsume Teid osalema Harku valla ettevõtjate ümarlaual, mis toimub 14. märtsil algusega kell 15.00 Meriküla spordija õppekompleksis (Tilgu tee 53, Meriküla).
Päevakorras:
• 2019. aasta jaanuaris valminud Harku valla ettevõtluse
hetkeolukorra kaardistuse ja analüüsi tutvustus;
• Harku valla arengukava ja lähiaastate tegevuskava ülevaade lähtuvalt ettevõtluse arengust;
• arutelu: mida vald ja ettevõtjad saavad koostöös teha, et
muuta valla ettevõtlusmaastikku atraktiivsemaks?
Sündmust modereerib Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant Eduard Laur.
Palun andke enda osalemisest teada hiljemalt 7. märtsiks
e-posti aadressil kutse@harku.ee. Samale e-posti aadressile on
oodatud ka kõik lisaküsimused.
Ootame aktiivset osavõttu!

Kumna-Tutermaa kant
Harku valla suurima käibega
ettevõte ja ka suurim tööandja on moodulmajade tootja
OÜ Harmet, mille kõrgtehnoloogiline tootmistehas asub
Kumna külas. OÜ Harmet
näol on tegemist väga kiirelt
kasvava ettevõttega ja nädala
alguses nende tehasest mööda
sõites oli sel suur reklaam, et
ettevõte otsib uusi töötajaid.
Kumna-Tutermaa kandis on
registreeritud kokku 25 aktiivset ettevõtet, nendest suurima
müügituluga ettevõtted 2017.
aasta andmete järgi on ära
toodud tabelis.
Harkujärve-Tiskre kant
Kui Harmet võis paljudele olla
tundmatu ettevõte, ei saa seda
öelda järgmise ettevõtte, täpsemalt küll selle kaubamärkide
kohta. See ettevõte on Harkujärve-Tiskre kandis, Laabi külas tegutsev Altia Eesti AS, mis
toodab alkohoolseid jooke.

Aastaga on
loodud valda
109 uut töökohta.
Nende seas on Altia omatoode Saaremaa vodka ja emaettevõtte toodetavad Koskenkorva vodka, Renault’ ja Larseni konjak. Ettevõte asub eemal
suurtest magistraalidest, samas on see Tabasalu keskusest
vaid kolme kilomeetri kaugusel. Kokku on HarkujärveTiskre kandis 71 ettevõtet, tutvuge tabelis viie suuremaga.
Tabasalu-Rannamõisa
kant
Otse Tabasalu külje all, HarkuRannamõisa teel on valla kiiresti arenev tööstusala, kust
leiab näiteks metallkonstruktsioone tootvad ettevõtted AS
METUS-EST ja METEK OÜ,
papist pakendeid tootva ettevõtte Aktsiaselts A & R Carton.
Samuti asub seal AS HKScan
Estonia, mille üks tuntud kaubamärke on Tallegg.
Kokku on Tabasalu-Rannamõisa kandis ainuüksi töötleva
tööstuse ettevõtted loonud umbes 950 töökohta. Summaarselt on Tabasalu-Rannamõisa
kandis kokku umbes 1600 töökohta. Selle arvuga on TabasaluRannamõisa vaieldamatult
kõige töökoharikkam kant
Harku vallas. Tabasalu-Rannamõisa kandis on valla suurim
ettevõtete kontsentratsioon,
kokku on siin registreeritud 186
ettevõtet, suurimad neist leiab
tabelist.
Muraste-Suurupi kant
Tegemist on intrigeeriva kandiga, sest tabeli nii esimene,
teine kui ka viies ettevõte tegutsevad tegelikult Tallinna
linnas, mis tähendab, et ka
kõik ettevõtete loodud 50 töö-

Tabasalu lihatööstuses on ka tänapäeval üsna palju
käsitsitööd. / Foto: HKScan Estonia

kohta asuvad tegelikult väljaspool valda. Tabeli neljandal
ettevõttel on kodulehe andmetel kolm mööblisalongi, millest
kaks asuvad Tallinnas ja üks
Tartus.
Kandis on registri andmetel
80 ettevõtet. Tutvu esiviisikuga
kandi tabelis.
Vääna-Jõesuu kant
Kokku on Vääna-Jõesuu kanti
registreeritud 48 ettevõtet.
Müügitulu edetabelit juhivad kaks ehitussektori ettevõtet. Üks neist on ventilatsioonisüsteemide ehituse ja projekteerimisega tegelev OÜ Element Grupp, mille kontor ja
tegevuskoht asub nende kodulehe andmetel Tallinnas.
Vääna kant
Vääna kandis, kus elab veidi
üle tuhande elaniku, on sealsed 43 ettevõtet loonud 197
töökohta. Seal tegutseb ka
pehme mööbli tootja Softrend
Group OÜ, mis toodab nii
diivaneid kui ka voodeid. Ja
ehkki nende töötajad on olnud
ettevõttele väga lojaalsed, võivad lähikonnas elavad tublid
mehed ja naised ennast alati
tööle pakkuda.
Harku kant
Harku kandis on registreeritud
24 ettevõtet, millega on see piirkond eelviimasel kohal. Harku
kandi viiest suurima müügituluga ettevõttest kaks esimest
tegelevad autode müügiga. Kolmas ja viies ettevõte on seotud
betooni tootmise ja betoonitöödega.
Türisalu kant
Viimasesse kanti on registreeritud vaid 12 ettevõtet ja viis
suurimat tõin välja tabelis.
KOKKUVÕTE
Mille poolest on Harku vald
oma vahetute naabritega sarnane ja mille poolest erineb?
Jätame siinkohal välja võrdluse
Tallinna linnaga. Välja arvatud
Lääne-Harju vald, on Harku
vald sarnane oma teiste naabrite, nii Saue valla kui ka Keila
linnaga – neil on vähemalt üks
piirkond, kuhu on koondunud
suuremad töötleva tööstuse
ettevõtted. Harku vallas on nendeks piirkondadeks Kumna
küla ümbrus ja ala TabasaluRannamõisa tee ääres alates
Laabi külast kuni Tabasaluni.

Harku ja Saue puhul on suurima müügituluga töötleva tööstuse ettevõtted, ekspordivaldkonnas on kõik naabrid sarnased, sest töötlev tööstus annab
ülekaalukalt suurima panuse
omavalitsuste eksporti. Kui
otsida erinevusi, siis Harku
vallas, eriti Muraste-Suurupi
ja Türisalu kandis, on protsentides rohkem ettevõtteid, mis
on registreeritud vallas, aga

reaalne tegevuskoht on hoopis
mujal.
Kuidas saaks Harku vald
eristuda ja millega meelitada
enda juurde rohkem just suuremat lisandväärtust loovaid
ettevõtteid, mis pakuvad hästi
tasustatavat tööd valla elanikele? Analüüsime, mis on Harku
valla plussid. Eksportivatele
töötleva tööstuse ettevõtetele
on kindlasti positiivne lähedus
nii Tallinna kui ka Paldiski
sadamatega. Miinus on see, et
Harku vallas napib töötajaid,
kelle oskuste profiil vastab siinsete ettevõtete vajadustele.
Kindlasti peaks täiendavalt
hindama, kas ettevõtete jaoks,
mille tegevus hõlmab loomingulist tööd, näiteks IT-arendus,
projekteerimine jms, võiks
Tabasalu ümbrus olla soodne
asukoht. Ehkki väga paljud
IT-ettevõtted on koondunud
Tallinnas Ülemiste Citysse, on
see sealsete ettevõtete töötajate
jaoks tekitanud juba tuntava
logistilise probleemi – kõigile,
kes käivad seal tööl nii isikliku
kui ka ühistranspordiga.

KANTIDE SUURIMAD ETTEVÕTTED
Harku kandi viis suurimat ettevõtet

Harkujärve-Tiskre kandi viis suuremat ettevõtet

Kumna-Tutermaa kandi viis suuremat ettevõttet

Muraste-Suurupi kandi viis suurimat ettevõtet

Tabasalu-Rannamõisa kandi viis suurimat ettevõtet

Türisalu kandi viis suurimat ettevõtet

Vääna kandi viis suurimat ettevõtet

Vääna-Jõesuu kandi viis suurimat ettevõtet
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ETTEVÕTLUS

Abiturient Ameerikas ettevõtlust õppimas

MARI KUKK

E

simesel veebruaril korraldas TÜG ettevõtluspäeval õpilasfirmade laada,
kuhu olid oodatud kõik ostlejad ja huvilised. Oma tooteid
müüsid Tallinna ja Harjumaa
koolide õpilasfirmad. Koolist
osales kaheksa õpilasfirmat,
kes on 7.–12. klassist, ning müügil oli kraami vannipallidest ja
poekottidest pulgakohukeste
ning aasiapäraste supisegudeni. Ka 12. klassis käiv Rasmus
oli kohal oma õpilasfirmaga
Difusioon, mis müüb kosmeetikatooteid: kreeme, seepe ja
deodorante. Uurisime, kuidas
on võimalik välismaale äritegevust õppima minna.
Mis asjus sa Ameerikas käisid?

Käisin Ameerikas BAFF
Leadership Academy programmi raames. See on loodud
ettevõtlikele noortele, kes soovivad saada vingeid kogemusi
ja teadmisi ettevõtlusmaailmast. See oli mu esimene
kord USAs – unustamatu reis,
millest ei saanud küllalt.
Kogu programm kestis kuu
aega, esmapilgul küll pikk aeg,
kuid seal olles lendas see väga
kiirelt. Igatsen iga sekundit
sellest.
Mida selleks teha tuli?

Programmis osalemiseks
oli vaja kandideerida. Selleks

Risto Pärn
Õpilasfirmast Magus Tükk, Tabasalu Ühisgümnaasium, 11. klass:

kommentaar

Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimunud ettevõtluspäeva laadal oli
müüjate seas ka Rasmus
Kalep, kes käis Ameerikas
liidriprogrammi raames
ettevõtlust õppimas ning
kelle tiim hea läbimüügi tegi.

Muljeid ettevõtluslaadast
Ettevõtluspäev oli täis värvi ja suhtlust, kohale oli tulnud palju
õpilas- ja minifirmasid, kes kõik said päev otsa tegeleda aktiivse
müügitööga.
Kogemuse mõttes oli see väga hea, kuna kohal käis ettevõtlusminister Rene Tammist ja JA Eesti esindajad, kes jagasid
tagasisidet nii toote kui ka ideede kohta. Müügitöö oli tihe,
ükski klient ei lahkunud tühjade kätega. Sellised laadad on väga
head alustalad meie tulevaste ettevõtjate elule. Mulle isiklikult
meeldis väga olla seotud selle kõigega ja leida jooksvalt oma
firmale lahendusi.

kokku 30, pluss üks itaallane.

Kas said kogemusest reaalset
kasu?

Rasmus Kalep rakendas Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimunud ettevõtluslaadal teadmisi,
mida ta suvel Ameerikas olles kogus. / Fotod: Mari Kukk

Kui õpid
11. klassis, siis
oled 11. märtsini oodatud
kandideerima
programmi.
tuli teha konto ja seejärel täita
ära viis küsimust essee vormis.
Ausalt öeldes olid küsimused
küllaltki lihtsad, kuid samas
mitte sellised, nagu olin oodanud. Vastamine ei võtnud kaua
aega ja ma ei venitanud vastuseid liiga pikaks. Programmi
saamisel tuli aga esitada eri-

nevad skannitud dokumendid
(arstitõendid, pass jms), mis
oli tüütu, aga samuti kerge.
Kust said teada võimalusest
õppida kodust nii kaugel?

Sain programmist teada tänu meilile saadetud infole ja
klassijuhatajale. Programm
koosnes laias laastus kahest
osast: akadeemiline pool ja kultuurireis. Nimelt veetsime kolm
esimest nädalat Maine’i osariigis Portlandi linnas Southern
Maine Community College’is
(SMCC) ja õppisime iga päev
ettevõtlust, turundust jms. Kui
see võib tunduda tülikana, siis
see seal kindlasti tüütu ei olnud. Iga päev tõi midagi uut ja
põnevat. Oli palju rühmatöid
ja väljasõite. Akadeemilise osa
lõpus valmistasime meeskondadega valmistooted koos esi-

mese aasta eelarvega. Meie subscription box sisaldas rahustava toimega tooteid, mille
nimeks sai Healthful ja viitab
tervislikule eluviisile.
Ei olnud ühtegi igavat hetke.
Kultuurireis kestis kokku viis
päeva. See oli loomulikult üks
kogu programmi oodatumaid
sündmusi. Käisime läbi New
Yorgi ja Washingtoni. Külastasime muuseume, nägime ära
Vabaduse samba ja Valge Maja.
Kogu New Yorgis oldud aja jooksul olin nagu väike laps bussis
akna ääres ja bussist välja astudes jäin suu ammuli kõrgeid
hooneid imetlema.
Kas sinuga koos oli veel eestlasi?

Kogu programm on seotud
Baltimaadega, igast riigist osales 10 inimest. Seega oli meid

Kogemus on unustamatu ja
ma ei suuda piisavalt tänada
neid inimesi, kes selle meile
võimalikuks tegid. Muidugi
sain sellest kogemusest kasu.
Sain teada, kuidas suhelda võõraste võimalike klientidega
ning kui tähtis on rajada oma
toode ja ettevõte kliendipõhiselt. Samuti mõistsin, kui tähtis on koostööoskus. Kuna välja olid valitud n-ö parimatest
parimad, leidus ka tugevaid
isiksusi, kellega koostöö oli ko-

Laada üks hitte – käsitöökohukesed.

hati raskendatud. Minule oli
see aga ainult boonus, sest oskan
nüüd palju paremini inimesi
kuulata ja nendega arvestada.

Kas soovitad seda ka teistele?

Soovitan seda absoluutselt
kõigile 11. klassi õpilastele.
Tean, et esimest sammu on raske astuda – kõigil on kahtlused
ja kõhklused, sest konkurents
on küllaltki tihe (umbes tuhat
kandidaati). Ka mina lükkasin
alguses kandideerimist edasi,
aga mõni päev enne tähtpäeva
otsustasin siiski kandideerida.
Oleksin endas olnud ülipettunud, kui ma poleks kandideerinud. Ja pealegi, midagi
pole kaotada, sest terve reis on
tasuta, välja arvatud enda igapäevased kulutused, näiteks
suveniirid, lisatoit jms.
Kandideerida saab kuni 11.
märtsini, nii et asuge asja kallale! Tunnen, et tahaksin anda
selle kogemuse kõigile, sest
tean, kui vinge see oli. Seega
olen väga tänulik, kui kasvõi
üks inimene võtab selle teekonna ette.

Lisainfo programmi kohta: www.bit.ly/BAFF-LA

“Ajujahi” võistlustules HopKid: sihime ka välisturgu
Ka sel aastal on
vallavalitsus konkursil
“Ajujaht” Harku vallast
pärit parimale ideele
pannud välja eriauhinna.
Võistlustulle ehk 30
parema hulka on jäänud
HopKidi meeskond.

laste sõidutamise ja saatmise
teenuseid võimaldava platvormi HopKid. Rakenduse saab
alla laadida nii Google Playst
kui ka App Store’i keskkonnast. Testimist alustasime juba
möödunud aasta septembrist
ja tellimuste arv ei kängu, vaid
on üha kasvanud.
Kuidas rakendus toimib?

CARL-RUUBEN SOOLEP

namik lapsevanemaid väsib
Eringidesse-koolidesse
laste sõidutamisest huvisama
kiiresti kui keskmine eestlane
jaanuarikuu külmast tuulest.
Eriti kui peres on üle kahe lapse – siis peavad vanemad omandama superplaneerija võimed
ja märkmiku erinevate kohustuste tõttu punaseks sodima.
Siinkohal tõttab appi
HopKid. Uurisime meeskonna
hetkeseisust tiimijuhilt Jana
Vallistelt.

Kuidas kõik alguse sai ja mis on
teie ettevõtte eesmärk?

Oleme Harkujärve ja Muraste külas elav sõpruskond,
kes tundis, kuidas terve päev
läheb justkui kaotsi pidevate
siia-sinna sõitmistega. Prob-

tingimus on, et sõitjaks saab
olla vaid lapsevanem või lastega pidevalt tegelev isik. Loomulikult on kohustuslik täita
ankeet, mille järel kontrollime
sõitja tausta registritest (nt kriminaalregister, kohtulahendid
jms). Samuti kutsume kõik

Jana Valliste eestvedamisel on
sündinud nutikas sõidutamise
ja saatmisteenuse platvorm. /
Foto: Johan-Paul Hion

leemi tõsiduse kaardistamiseks
viisime läbi uuringu üle poole
tuhande Eesti lapsevanema
seas ja tõdesime laiaulatuslikku
probleemi – üle poole vanematest sõidutavad oma lapsi
peaaegu iga päev ja vajaksid
seetõttu abi. Aktiivselt kirjutasid meile ka maakoolide õppealajuhatajad ja direktorid,
kes tundsid muret maanoorte
võimaluste pärast jõuda lähedal asuvas linnas toimuvasse
huviringi või trenni ilma lapsevanema abita.
Seetõttu otsustasime luua

Kui oled rakenduse oma
nutiseadmesse alla laadinud ja
oma põhiandmed sisestanud,
saad tellida lapsele sõidutajasaatja. Samuti saab lapsevanem reaalajas oma mobiilist
jälgida, kuidas laps võetakse
peale näiteks huviringist,
viiakse koju või antakse teisele
vanemale üle. Tellimusi saab
teha ka pikema perioodi peale
ette, näiteks kui lapsevanemal
on teada pikem töölähetuses
välismaal.
Senise kogemuse põhjal saame öelda, et kui vanem on tellinud seda teenust üle kahe korra, jääb ta seda edaspidigi kasutama.
Kes minu last sõidutab?

Meie platvormi vahendusel
saavad sõiduteenust pakkuda
sõidutajad, kellele on tehtud
eelnev taustakontroll, et aidata
kaasa maksimaalselt turvalise
teenuse pakkumisele. Esmane

HopKid väärtustab igaühe
aega ja aitab
luua ägedama
tuleviku igale
lapsele!
potentsiaalsed juhid vajalikule
koolitusele, kus neile õpetatakse selgeks teenuse reeglistik ja
veendutakse nende sobivuses.
Vajadusel kaasame ka isiksuse
ja psühholoogiavaldkonna
eksperdi.
Lisaks arendame praegu ka
nn SOS-nuppu ja muid tehnilisi lahendusi, et laps saaks kohe ühendust võtta lapsevanema ja HopKidi meeskonnaga,
kui ta tunneb end teenuse väl-

tel mis tahes põhjusel halvasti
või ohustatuna.

Millised on kaugemad arenguplaanid?

Oleme arendamas ka sõidujagamisteenuse liidest lapsevanematele, kelle võsukesed
käivad ühes trennis või huvikoolis. Selle teenuse raames
saavad vanemad moodustada
omavahel grupi, et sõite mugavalt planeerida ja üksteise
lapsi sõidutada. Vältimaks näiteks olukorda, kus võistlustele
mineku eelõhtul-ööl püütakse
lapsi meeleheitlikult telefoni
teel või Messengeris üksteise
autodesse ära jagada.
Sõidujagamisteenuse platvorm on mõeldud ka huvikoolidele ja kohalikele omavalitsustele, et tagada nende pakutavatele huviharidusteenustele
parem ligipääs ja kättesaadavus.
Loomulikult vaatame ka kaugemale – usume, et meil on
jõudu laieneda koduriigist kaugemale, esialgu on sihiks on
Balti- ja Põhjamaad. Etteruttavalt saame öelda, et Läti lapsevanematelt oleme juba positiivset tagasisidet teenuse käima lükkamiseks saanud.
Igal asjal on oma hind. Kuidas
arvestatakse tasu?

"Ajujaht"
“Ajujaht” on Eesti suurim äriideede konkurss. Selle ellukutsuja on
EAS, partner SEB ja suurtoetaja
Elisa. Peale nende toetavad “Ajujahti” advokaadibüroo Triniti,
Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti
Põllumajanduskoda, Harku vald,
Pärnu linn, Saue vald, Tallinna
linn, Tartu linn. Konkursi elluviimist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. “Ajujahti” viivad ellu Civitta
Eesti AS, Kommunikatsioonibüroo JLP ja Tehnopol.

Tasu arvutame erinevate
hinnakomponentide alusel:
sisseistumistasu 2 eurot; läbisõidutasu 0,5 €/km ja ajatasu
0,1 €/km. Samuti loodame
lähiajal luua ka nädala- ja kuupõhised paketid.
Sõidujagamisteenuse eest
tasuvad kasutajad, sh lapsevanemad, HopKidile platvormi
kasutustasu ja tehtud sõitude
eest lepivad hüvitise omavahel
kokku. HopKid kilometraaži
pealt vahendustasu ei arvesta.
Uuri lisa: www.hopkid.ee
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KESKKOND & SPORT
Traditsiooniliselt valivad
mitmed keskkonnaorganisatsioonid looduse
aasta tegijaid. Tutvustame 2019. aasta kõigekõigemaid.

Tänavuse aasta looduse tegijad

KESKKONNAAMET

AASTA LIND: öösorr
(Caprimulgus europaeus)
Männikutes elav rästasuurune
kirju lind, kes eelistab tegutseda öösel. Päevavalgel püsib ta
liikumatult, istub maapinnal
või lamab pikuti puuoksal,
sulandudes ümbritsevasse keskkonda. Seetõttu on öösorri näinud vähesed. Rohkem on teada
linnu omapärane nurruv häälitsus, mida võib kuulda soojadel suveöödel. Küllap seepärast on tal rahvakeeles ka
sedavõrd palju nimesid: ööketraja, vokilind, laiskkull, hobuseorel, takutoristi, nahklapp,
lüü-türr, ööema jne.
Öösorr pesa ei ehita, ta
muneb kaks muna maapinnal
asuvasse lohku, vahel suisa
metsarajale. Eestis pesitseb
hinnanguliselt 10 000 – 20 000
paari öösorre ja vähearvuka
liigina kuulub lind kolmandasse kaitsekategooriasse. Öösorr
on rändlind, tema talvitusalad
asuvad Kagu-, Kesk- ja LääneAafrikas.
AASTA LOOM: kobras
(Castor fiber)
Eesti suurim näriline: pikkust
kuni üks meeter ja kaalu kuni
30 kilo. Karvastiku värvus
varieerub helepruunist mustani. Talle on iseloomulik lame
saba, mis kaetud sarvsoomuste
ja lühikeste hajusate karvadega.
Kobras on taimtoiduline,
süües suvel rohttaimi ning talvel lehtpuude koort ja noori
oksi. Et pääseda ligi puude ladvas olevatele noortele okstele,
langetab ta neid oma tugevate,
peitlitaoliste hammaste abil.
Elupaigana eelistab ta aeglase
vooluga veekogusid. Vajadusel ehitab kobras veetaseme
tõstmiseks puudest ja mudast

Aasta lindu, öösorri on kohatud ka Harku vallas. / Foto: Reet Sau

tugevaid paise. Eestis hinnatakse kopra arvukuseks 14 000
isendit.
AASTA PUU: kibuvits
(perekond Rosa)
Roosõieliste sugukonda kuuluv puitunud varrega põõsas.
Eesti looduses kasvab kümmekond pärismaist kibuvitsaliiki,
kõige tavalisem on mets-kibuvits. Inimese kaasabil on loodusesse levinud ka mitmed kultuurliigid. Mõni neist (nt kurdlehine kibuvits) on inimese
kaasabil hakanud ohustama
teiste liikide kasvukohti.
Kibuvitstel on vahelduvalt
kinnituvad paaritusulgjad lehed, varred kaetud sirgete või
kõverate ogadega. Õitsema hakkab enamasti juunis. Suured
lõhnavad õied asuvad varte tippudes. Vili on erksalt värvunud (punane, oranž) tõrsik, mis
moodustub lihakaks muutunud õiepõhjast. Valminult on
viljaliha söödav, sisaldades
rohkesti erinevaid vitamiine.
Kibuvitstel on palju rahva-

Soomustindik on levinud seen Eestis. / Foto: Arne Ader (Loodusemees)

päraseid nimetusi: haukaküüds,
kibusk, kiuspuu, koidukann,
metsroosipuu, neitsi-kann,
okasroos, orjavits, orjaroos.
AASTA SAMMAL: Wulfi
turbasammal (Sphagnum
wulfianum)
Kasvab soostuvate okasmetsade poolvarjulistes kohtades. Ta on looduses kergesti
äratuntav võsu tippudes asuvate pallikujuliste peade ehk

kapiitulumide ning tumedate
rabedate varte poolest. Ainsana meie turbasammaldest on
tal oksakimpudes rohkem kui
kuus oksa.
Eestis esineb pillatult, sagedamini Lõuna-Eestis. Oma
nime on saanud Tähtvere mõisniku K. E. R. von Wulfi järgi,
kelle maadelt liigi kirjelduse
aluseks olevad samblad koguti.
Kuulub Eestis kolmandasse
kaitsekategooriasse.

AASTA ORHIDEE: lehitu
pisikäpp (Epipogium
aphyllum)
Meie käpalistest kõige omapärasem ja haruldasem. Taim
on klorofüllitu, toitaineid saab
ta seeneniidistiku kaasabil
teistelt taimedelt. Maapinnale
ilmub ta suve teisel poolel
nädalaks-paariks, sedagi mitte
igal aastal.
Ühe varre kohta on tavaliselt 1–4 õit, mille ülespoole
hoidev huul on valkjas ning lillakaspunase või roosaka mustriga, teised õiekattelehed aga
kollakat tooni. Õied on küllaltki suured, läbimõõt võib ulatuda üle 2 cm. Vars on pruunikaskollane kuni beež, pooleldi
läbikumav ja seest õõnes. Taime kõrgus tavaliselt 10–12 cm.
Peamised kasvukohad on
varjukad okasmetsad, kus maapinnani jõuab üsna vähe valgust ning taimkate on hõre.
Haruldane lehitu pisikäpp kuulub kõige rangemasse, esimesse kaitsekategooriasse.
AASTA SEEN: soomustindik (Coprinus comatus)
Seene viljakehad kasvavad
tihti suurte kogumikena toitainerikkal mullal haljasaladel,
rohustutes, aedades ja jäätmaadel. Seene kübar on noorelt valge, piklikmunaja kujuga
ja kaetud vatjate pruunikate
soomustega. Vananedes avaneb kübar kellukakujuliselt ja
eoslehekesed muutuvad tintjasmustaks.
Noorena, valgete eoslehekestega, on väga hea söögiseen
ja söödav kupatamata. Rikneb
väga kiiresti (tundidega), millest annavad märku tumenenud eoslehekesed. Soomustindik kogub endasse raskmetalle, seega ei tohiks neid
korjata tööstuspiirkondadest
ega suurte teede äärest.
AASTA LIBLIKAS: kuslapuu-sõrmiktiib (Pterotopteryx dodecadactyla)
Habras, pisike ja aeglaselt lendav liblikas, kelle tiibade siru-

ulatus on 11–14 mm. Iga tiib
on lõhestunud kuueks osaks,
seega on liblikal kokku 24 n-ö
sõrme. Neid liblikaid võib
kohata metsades ja aedades,
kus kasvab kuslapuid. Valmikud lendlevad päeval ja hämaras. Röövikud toituvad kuslapuu noortes võrsetes, nukkuvad maapinnal kookonis. Meil
haruldane kuslapuu-sõrmiktiib ilutseb ka Eesti Lepidopteroloogide Seltsi logol.
AASTA MULD: madalsoomuld
Madalsoomullad on välja
kujunenud põhjaveetoitelistel
liigniisketel madalamatel aladel, kus turbakihi tüsedus ületab 30 sentimeetrit. Tüüpilised
madalsoomullad moodustavad ligikaudu 14% meie muldkattest ja neid võib leida peaaegu kõigist Eesti piirkondadest. Enamasti koosnevad
madalsoomullad hästi lagunenud toitainerikkast musta
värvi turbast. Kuivendatuna
on need suure saagikusega
rohumaad.
Madalsood on üks Eesti
muldkatte suuremaid orgaanilise süsiniku varamuid. Kuivendamine ja mullaharimine
põhjustavad kiire turba lagunemise, sellega kaasneb ka
suures koguses süsihappegaasi
lendumine atmosfääri ning
mulla kahjustumine. Seetõttu
loetakse neid muldi õrnaks.
AASTA KALA: jõesilm
(Lampetra fluviatilis)
Angerjataolise kehaga, tavaliselt 30 cm pikk kala. Ülalt on
jõesilm tuhmhall, kõht helekollane või tuhmvalge. Tema
nahk on limane ja soomusteta.
Pea külgedel on seitse paari
lõpuseavasid. Jõesilmu suu
asemel on sarvhammastega
imilehter, toitumiseks imeb
ta end selle abil mõne teise
kala külge. Jõesilmu püütakse
sügiseti kuderände ajal merre
suubuvatest jõgedest mõrdade
ja torbikutega. Eesti parimad
silmujõed on Narva ja Pärnu.

Jalgpallihooaeg algab märtsis
Kevad on kätte jõudmas
ja koos sellega läheb
veerema ka kohalik jalgpallihooaeg. Esimene
mäng Tabasalu staadionil
esiliigas B toimub
17. märtsil kell 13,
vastaseks Pärnu JK.

meeskonnaga pakkuda positiivseid emotsioone nüüd juba
esiliigas B. Püüame tõsta iga
koduse liigamängu korralduse
taset ja ootame ikka rahvast
klubile kaasa elama.

Kas meeskond on uueks liigahooajaks valmis?

JK TABASALU

öödunud aasta oli JK
Tabasalu jaoks erakordM
ne: noorte meistrivõistluste ar-

vestuses edukaim klubi Eestis,
esmakordselt jõuti esiliigasse
B, ajakiri Jalka nimetas Tabasalu Eesti aasta klubiks ja terve
Eesti liigade arvestuses on see
populaarsuselt neljas klubi,
iga klubi kodumängu külastas
keskmiselt 320 inimest.
Klubis treenib algaval hoo-

Hooajapilet on saadaval klubi e-poes ja kontoris. / Foto: JK Tabasalu

ajal üle 300 lapse, lisaks mudilased valla neljas lasteaias.
Klubi üks eestvedajaid Riho
Saksus, mida on algavalt hooajalt oodata?

Kõigepealt tahan tänada
kõiki fänne ja toetajaid – teie
toetus on fantastiline!
Tahame sel aastal samamoodi jätkata – tõsta kvaliteeti noorte jalgpallikoolis ja esindus-

Poisid on talvega teinud
hüppe edasi ja kindlasti oleme
uhked, et meil on ehtne Harku
valla klubi, mis toetubki kohalikele mängijatele. Pallitrenni
oleme talvisel hooajal teinud
vähem, aga sellest hoolimata
oleme valmis.
Esiliiga B on väga põneva
koosseisuga, meil saab olema
palju duelle naabritega: Nõmme
Kalju duubelmeeskond, FC
Nõmme United, Viimsi JK,
Keila JK. Kõik need naaberklubid on meie selle hooaja otsesed rivaalid. Ja tavaliselt on ju
naabritega lahingud kõige tähtsamad ning põnevamad.

Kas on ka uusi mängijaid?

Kaarel Rumberg Paide linnameeskonnast on meie juures
tagasi, võtsime ta aastaks taas
laenule. Tema on nagu täitsa
oma poiss juba. Tomi Linde ja
Robin Sööt, Harku valla poisid, kes seni treenisid ja mängisid Tallinna klubis Augur,
on nüüd päriselt koju toodud.
Läbirääkimised käivad ja loodetavasti esitleme enne hooaja
algust veel mõnda eriti vägevat
täiendust.
Konstantin Nahk, elav
legend, on elu parimas vormis
ja jätkab 44-aastasena mängimist. Eks näis, millal noored
ta pingile suudavad mängida.
Üks meie eesmärk on koolitada ja treenida noori nii heaks,
et nende vastu tunneks huvi
suured klubid. Alanud hooajal
siirdus noor ründaja Kevor
Palumets Itaaliasse, Bologna
FC-sse.

Milliseid sündmusi klubil
tänavu tulemas on?

Meil on isegi noorte meistrivõistluste mängud väikestviisi
üritused, sest alati on lapsevanemad seal püsti pannud
kohviku, mängib muusika ja
melu käib.
Esindusmeeskonna mängud saavad olema sündmused
kogu vallarahva jaoks. Peale
jalgpalli on seal palju meelelahutust, muusikat, loosimisi
ja auhinnasadu. Avamängul
17. märtsil loosime publiku
vahel kindlasti jälle välja telefoni iPhone.
Kevadpidu, mida klubi korraldab juba neljandat korda,
toimub seekord 4. mail. Kevadpeo raames saab osta laadakaupa, kuulata head muusikat
ja elada kaasa Tabasalu ning
Keila vahelisele liigamängule.
Ja loomulikult pakume hooaja
vältel põnevaid kodumänge!
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Harkujärve kogudus
tähistab esimest
tegutsemisaastat
Kiriku taastamise periood, mis päädis
koguduse asutamisega, oli kui sõõm
hapnikurikast õhku või puhast vett, milles
helisevad kalad ja linnud nagu Jumala noodid
sümfoonias.
AVO ÜPRUS
Harkujärve koguduse õpetaja

akkasime Harkujärve kirikus toimetama 2012. aasta
alguses. Asutasime MTÜ Harkujärve Kiriku TaastaH
mise Seltsi. Neljandal veebruaril 2013 avati pastoraadis

lapsehoid Inglitiib ja alustati laste päevakeskusega.
2013. aasta novembris koos valla esindajatega peetud
sihiseadmiskoosolekul kiideti heaks seltsi visioon, mille
kohaselt “on aastal 2020 Harkujärve kirikus toimiv kogukonnakeskus, mis pakub Harkujärve, Õismäe, Laabi ja
Tiskre peredele vajalikke sotsiaalteenuseid ning vaba
aja veetmise võimalusi. Väike, aga aktiivne kogudus on
usaldusväärseks partneriks seltsidele ja omavalitsustele.
Hoolikalt ja funktsionaalselt renoveeritud hoones on
jäädvustatud filantroop Aino Järvesoo mälestus.”
23. mail 2014 osteti kirik laenude abil endistelt omanikelt, 24. juulil 2017 avas Erik Sandla Aino Järvesoo
mälestusele pühendatud massiivpuidust pingi haljasalal
kiriku idaküljel. Aasta tagasi, 27. veebruaril, asutati
Harkujärve kogudus ning anti kinnistu seltsilt kogudusele, jättes seltsile kiriku haldamisega seotud ülesanded.
Pangalaenu viimane osa tasuti sel aastal 28. jaanuaril.
Kiriku taastamise periood, mis päädis koguduse asutamisega, oli nagu üks suur sõõm puhast hapnikurikast
õhku või vett, milles helisevad kalad ja linnud nagu
noodid Jumala sümfoonias. Hingeldan veel praegugi
ega tea, kas nüüd on kõik läbi … või ees. 27. veebruaril
aastaseks saanud koguduse jaoks on kõik kindlasti ees,
aga minu, mu pere ja selle saaga läbi teinud tuumiku
jaoks on nüüd eriline ja oluline periood ümber saanud.
Võin julgelt öelda, et viie aasta eest sõnastatud visioon
ja sellega võetud eesmärgid on täidetud.

Kirik kõigile
Harkujärvel on nüüd kirik
neile, kes pole veel oma kogudust leidnud. Oleme avatud kõigile, kes soovivad meie
elus ja tegevuses kaasa lüüa.
Selleks võib, aga ei pea kogudusega liituma. Lihtsalt peab
austama üksteise põhimõtteid ja väärtusi, inimest maailmavaate ja staatuse taga.
Inimene on meile kõige olulisem, oleme inimeste jaoks.
See ei tähenda asutajate usu
salgamist või sellest taganemist. Inimeste teenimine,
aitamine ja toetamine, ühiselus osalemine, kogukonna
arendamisse panustamine
on oluline osa meie usust.
Kirik on sakraal-, aga ka
sotsiaalruum. Siin võib mõtiskleda elu mõtte üle, aga ka
tähistada olulisi sündmusi –
Harkujärve kogukonna- vabariigi aastapäevast pulkirikus saab osaleda nii made ja matusteni. Oma sotpühadel toimingutel kui ka siaalruumi mõistame kogukaasa lüüa kogukonnale konnakeskusena, kus toiolulistes sündmustes. /
muvad vaba aja tegevused,
Foto: Avo Üprus
külakoosolekud, tantsutrenn
ja kultuurisündmused, luule- ja teatriõhtud ning kuulatakse muusikat. Plaanis on
avada külaraamatukogu.
Lapsed, kes paiskavad ukse ristseliti lahti ja toovad
endaga kaasa rõõmu, leiavad eest turvalise ruumi, hoolivad inimesed, lauatenniselaua ja tantsulava, Fea Stuudios
saab õppida suhtlemist, lavalist liikumist ja lavakõnet.
Oleme vanajumala selja taga ja hästi hoitud. Meie moto
on: “Inglitiiva all on hea!”
Nüüd on Harkujärve kandi rahval oma kirik ja vaatan
põnevusega neid, kes võtavad sellega kaasneva vastutuse
ning õnnistuse oma kätesse.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulasse
kogunes enam kui 120
pensionäri, et tähistada
üheskoos Eesti Vabariigi sünnipäeva.

Kontsert tõi valla eakad
taas kokku

MARI KUKK

K

õik valla eakad olid
19. veebruari õhtuks
oodatud koolimajja, kus
toimus vabariigi auks korraldatud kontsert. Ürituse juhatas
sisse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn,
kes tervitas ja tänas kõiki kohaletulnuid ning tutvustas õhtu plaane. Kui hümn oli lauldud, said sõna vallajuhid, kes
kõik väärikas eas elanikele
tervist ja head käekäiku soovisid ning mõtlesid selle üle,
milline väärtus on oma riik ja
meie inimesed.
Lavale astus Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse koor ja nende
karismaatiline liider Peeter
Thomson, kes tutvustas end humoorikalt: “Minu kohta öeldakse koorijuht, aga võib ka
öelda koorijuhm.” Selle peale
prahvatas saal naerma ja tekkis
vahetu ning õdus meeleolu.
Koorijuhi ja koori ning publiku klappi oli tunda, seda kinnitasid pärast mitmed külalised. Esitatud lugusid oli seinast seina, igaühele midagi –
nii rahvalikke kui ka pühalikke
palu, mitmele laulis rahvas
kaasa.
Pikka iga, tarkust ja õnne
Pärast kontserti olid külalised oodatud aatriumisse, kus
furšettlaudadel pakuti sinimustvalgete lipukestega kaunistatud kiluvõileibu, salatit
ning kohvi-torti. Tekkis hea
võimalus piduliste käest küsida, mida tähendab neile vabariigi sünnipäev ja mida sünnipäevalapsele soovida. Kumna
küla elanik Ly-Kareno Nieländer
ütles, et suurim rõõm on vabadus. “Just see ongi vabadus –
käia seal, kus tahame,” täiendas abikaasa Ervin Nieländer.
Ta lisas, et ega elu peagi olema
kerge ja elu ei olegi lihtne mis
tahes riigikorra ajal, aga “praeguse aja õnn on see, et ei pea
kogu aeg ette-taha mõtlema
ja võib julgelt rääkida ning
oma arvamust väljendada.” Ka
elukorraldus on tema sõnul
võrreldes möödunud aegadega
parem.

Endine vallajuht Sulev Roos ja Hõbehalli juhtfiguur Matti Loit kõlistasid klaase ja arutlesid
sünnipäevalapse olemuse, kujunemise ja tulevikunägemuse teemal. / Fotod: Mari Kukk

Küsimusele, mida võiks tänapäeva kaasa võtta nõukogude ajast,
vastasid Ervin ja Ly-Kareno üksmeelselt: “Ühistegevust, nagu täna
siin. Suhtlemist. Kooslaulmist.”

Traditsiooniliselt ei puudunud
laualt ka kiluvõileivad.

sime ehk rohkem üksteisele
naeratada ja olla lahked ning
toetavad.
Vabariigi sünnipäeva oli
koolimajja tulnud tähistama
ka endine vallavanem Sulev
Roos. Mida tähendab kauaaegsele vallajuhile kodumaa
pidupäev? “See on küsimus,
millele just ennist mõtlesin.
Tänu eesti rahva tarkusele ja
töökusele on riik võimalikuks
saanud. Mõtlen esiisadele, meie

tublidele meestele, kes vabaduse nimel sõtta läksid, ja tänu kellele saame täna siin lehvitada lippu ja mõelda oma
riigi ning rahva vabaks olemise
peale. Pole mõtet arutada, kes
on suurem, kes tegi paremini –
me tegime seda kõik koos.”
Ja mida sünnipäevalisele
soovida? Mida oleks enim
vaja? “Pikka iga, tarkust, tasakaalukust ja muidugi – õnne!”
sõnas ta.

Kuidas abielupaar vabariigi
sünnipäeva tähistab? Ervin:
“Teeme kohvi ja sööme kringlit, vaatame televiisorist paraadi, kuulame kindlasti presidendi kõnet.” Mida soovida
koduriigile? “Et kõik läheks
hästi. Et läheks veel paremini,”
sõnas Ly-Kareno ja Ervin
täiendas: “Rahu, enesekindlust, südikust ja sallivust.” Viimast sõna ütles paar lausa üheaegselt. Nad leiavad, et võik-

Geenidoonorite kogumine jätkub

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUS JA
AVALIK ARUTELU:
31.01.2019–14.02.2019 k.a toimus Kumna külas Puusepa tee 2 ja
Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek.
Avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu alaga piirneva
Puusepa tee 4 maaüksuse omanik ja puudutatud isik detailplaneeringule ettepaneku laiendada Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee
2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ala piiri, et oleks võimalik Puusepa tee 4 maaüksuse hoonestusala laiendada ning suurendada
ehitistealust pinda. Sellest lähtuvalt korraldab Harku vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 07.03.2019
kell 15 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Eestimaalaste suure toetuse tõttu 2018. aastal toimunud
100 000 uue geenidoonori kogumise projektile ning personaalmeditsiini arendamiseks on riik teinud võimalikuks uute
geenidoonorite jätkuva kaasamise 2019. aastal. Alanud aastal
saab Geenivaramuga liituda veel 50 000 inimest.
Geenidoonoriks saamiseks on vaja allkirjastada nõusoleku
vorm veebilehel www.geenidoonor.ee või paberil geeniproovide kogumispunktis ning anda vereproov.
Harku valla elanikud saavad oma geeniproovi mugavalt
loovutada Rocca al Mare keskuse Apothekas E–R kell 16–19,
L kell 11–16. Eelnevalt aega broneerima ei pea. Soovitav on olla
neli tundi söömata.
Geenidoonoriks võivad saada kõik eestimaalased, kes on
vähemalt 18 aastat vanad ja kes pole juba varem liitunud
Geenivaramuga. Vanus ega haigused pole takistuseks.
Kogu vajaliku informatsiooni geenidoonorluse ja sellest
saadava kasu kohta leiate veebilehelt www.geenidoonor.ee või
helistades tööpäeviti kell 9–17 meie infotelefonile 520 6959.
(Kerli Reintamm, TÜ Geonoomika Instituut, Eesti Geenivaramu)
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KUULUTUSED & REKLAAM

Harku Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi planeerimis- ja ehitusosakonna

MAAKORRALDAJA

Harkujärve Põhikool

ametikohale

otsib oma töökasse kollektiivi

Peamised tööülesanded:
• maade ostueesõigusega erastamisega, hoonestusõiguse seadmise toimingute teostamine;
• kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise avalduste
lahendamine;
• maade tagastamine ja kompenseerimise toimingud;
• maakorraldustoimingute teostamine;
• õiendite väljastamine maareformi seisu ja maa omandi
kuuluvuse kohta;
• detailplaneeringute läbivaatamine ning kooskõlastamine;
• asjakohaste infosüsteemide haldamine.

PSÜHHOLOOGI
(0,5)

LOGOPEEDI
(1,0)

ERIPEDAGOOGI
(1,0)

Tööle asumine: esimesel võimalusel.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• erialane kõrgharidus;
• arvutikasutamise oskus (sh ArcGIS, geodeesias ja
projekteerimises kasutatavate programmide tundmine);
• eesti keel kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
• teadmised planeerimis- ja ehitusvaldkonna õigusaktidest;
• oskust aega tõhusalt kasutada ja süstemaatiliselt
tegelda ülesannete täitmisega.

Lisainfo: Harkujärve Põhikooli direktori Külli Riistopi tel 5556 7507
või e-posti aadressil kulli.riistop@harkujarve.edu.ee.

Pakume eneseteostus ja -arenguvõimalusi, koolitusi,
sporditoetust, puhkust 35 kalendripäeva, haiguspäevade
hüvitamist alates teisest päevast ning toetavat meeskonda.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Edasta CV ja kokkuvõtet Sinu tugevustest ja huvidest hiljemalt 8. märtsiks
CV-Online vahendusel või e-posti aadressile personal@harku.ee. Info: osakonnajuhataja Taniel Vain tel 600 3861, personalijuhi Jana Laari tel 600 3845.

Harku Lasteaed

otsib oma meeskonda täistööajaga

KOKKA,

kes on kutsealase koolitusega, majandusliku mõtlemisega,
töötab iseseisvalt, planeerib oma aega, oskab koostada
menüüd ja käidelda toitu vastavalt laste toitlustamisele
ettenähtud nõuetele ja vajadustele.
Hindame ausust, korrektsust, täpsust ning maitsva ja
tervisliku toidu väärtustamist.
Kui tundsid ennast ära, siis just sind me otsime!
Pakume võimalust töötada kaasaegses ja hästi sisustatud
köögis, abiks toimekas abikokk. Sind ootab sõbralik kollektiiv, abivalmis juhtkond ja rõõmsad lapsed.
Pakume stabiilset palka, puhkust suvel (35 päeva) ning
soodsaid sportimistingimusi.
Tööle asumise aeg august 2019. Sinu CV-d ootame e-posti
aadressil juta.meringo@harkulastead.ee. Lisainfo telefonil 651 0450.

TEENUS
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee.
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554, e-post: janek@
janelldisain.ee.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine
ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine. Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Pakume koduabi teenust eakatele ja erivajadusega inimestele.
Tel 5682 4388, e-post:
innerkteam@gmail.com.
Kundalini jooga hommikused ja
õhtused tunnid ootavad sind Sauel
ja Keilas! Täpsem info www.simran.ee,
e-post: raili@simran.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.

Raamatupidamisteenus Eesti,
Läti ja Norra väiksematele-ja keskmise suurusega ettevõtetele. Info
tel 503 3175 või info@weldnor.com.
Abi maja ehitusloa või kasutusloa asjaajamisel. Tel 5306 1181,
e-post: majapaberid@gmail.com,
Mikk.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel: 502 9075,
e-post: liuguksed@kallion.net.
Arboristi teenused. Ohtlike
puude raie. Puude hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude
freesimine. Raieteenused, võsatööd. Puude istutus. Tel 505 7786,
e-post: info@puukirurg.ee,
www.puukirurg.ee.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595
eurot. Tiibvärava komplekt kuni
5 m avale 1150 eurot. Tel 5895 8809,
e-post: info@koduvärav.ee,
www.koduvärav.ee
Hoonete soojustamine puistevillaga, teostame ka vajalike eeltöid.
Konsultatsioon objektil TASUTA!
Puistemees OÜ, tel 501 6689,
e-post: ken@puistemees.ee.
TÖÖ
AS Oru Äri Kumnas (www.
rehvivahetus.ee) pakub alalist tööd
rehvitehnikule. Täpsem info
tel 511 7390.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki;
võib pakkuda ka ülevaatuseta!
Pakkuda võib kõike! Tel 5459 5118,
e-post: kasutult.seisevauto@mail.ee,
Magnus.
Ostan põllumajandustehnikat:
traktor, heinapress, sõnnikulaotaja,
saksavirtspütt. Tel 5609 6431.

Kuhu minna, mida teha
Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit veebilehel www.harku.ee/kalender.
Vaata Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu noortetoa ja Harkujärve
noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.
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USALDA OMA KODU
MÜÜK, OST JA
ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

KRISTA KARIK
+372 52 03330
Krista.karik@remax.ee

RE/MAX City, Lõõtsa 5, Tallinn

Teatame kurbusega, et 09.02.2019
lahkus haiguse tõttu
meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

Jaan Ollin
Mari-Liis Kikkul
Jaani tütar
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HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354
eleri@domare.ee

ERAMAJADE EHITUS
5595 4609
puitkinnisvara@gmail.com

+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Kodu
loata?

nr
1
kasutuslubade

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

taotleja Eestis

+372 513 7017

MOOTORSAAG CS-420ES

MOOTORSAAG CS-390ESX

MOOTORSAAG CS-501SX

369 €

489 €

599 €

319 €

439 €

535 €

5-AASTANE TARBIJAGARANTII
KVALITEETNE JAAPANI AIA- JA METSATEHNIKA
Haapsalu mnt 57, Keila
E-R 8-18, L 9-14

VIIS

AASTAT

KAKS

AASTAT

