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Kui palju hind
tegelikult tõuseb,
näeme 1. jaanuaril
2013.
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Tuletornipäev peletas
lausvihma
Kuigi vihm püüdis taasiseseisvumispäeva künnisel peetud Suurupi
tuletornipäeva algust
segada, jäid tõelised sõbrad kohale. Pärastlõunal
andis sadu õnneks järele
ning kahte torni sadu
huvilisi kohale meelitanud päev lõppes Marko
Matvere ja VLÜ muusika
saatel.

Mõlemad tornid lahti
Mitt seletas, et tuletorni
päev toimus esimest korda
aastal 2010. Toona tähistati
ülemise ehk Suurupi kivituletorni 250. sünnipäeva ning
ehitis avas kõikidele uksed.
Ka mullu käis tegevus kivitorni juures. “Tänavu on avatud mõlemad tornid. Alumine

Koolitoetustest
Harku vallas
Uus kooliaasta on peagi
algamas. Harku vald
pakub oma elanikele
mitmeid laste kooliskäimisega seotud toetusi.
Järgnevalt neist väike
ülevaade.
T I I A S PI T S ÕN
Valla sotsiaal-ja tervishoiuosakonna
juhataja

I klassi astuja koolitoetus
Toetust võivad taotleda
kõik pered, kus laps alustab
sel sügisel esimest korda kooliteed. Vajalik on esitada avaldus. Toetust makstakse sissetulekust sõltumata.
Toetuse suuruseks on 64
eurot. Kui I klassi läheb perest
kaks last, on toetuse suuruseks
128 eurot.

ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

19. augusti ennelõuna ei tõotanud midagi head. Hommikul
kerkinud pilved lõid vihmasaju lahti enne keskpäeva.
Umbes tund enne tuletorni
päeva algust ehk kell üks kallas justkui oavarrest. Kas
tõesti mängib ilm vingerpussi
ja nurjab ürituse?
Ülemise tuletorni lähedusse kogunenud huviliste
hulk õnneks nii ei arvanud.
Kaupmehed ja seltsid olid
löönud üles telgid. Eraldi lastetelgis lõbustasid põngerjaid
klounid Piip ja Tuut. Seejärel
anti teatepulk üle meisterdajatele ning näomaalijatele.
Külalised käisid ringi küll kilekeepides või vihmavari pea
kohal, aga see ei vähendanud
pidutuju. “Tõelisi entusiaste
see ei sega,” ütles Suurupi
seltsi juht Anne-Ly Mitt.
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Täiendav koolitoetus
Päevajuhid Klaara ja Veera ning trummimees Indrek Palu lubasid, et vihmasadu taganeb.
Ja nii pärastlõunal ka läks.
Allar Viivik
torn on Eestis vanim puidust
tuletorn,” rääkis Mitt. Linnulennult on kahe torni vahe veidi üle kahe kilomeetri. Mööda
käänulisi teid tuleb seigelda
aga umbes viis kilomeetrit.
Kuidas elab 1859. aastal
ehitatud puidust tuletorn?
Mitt räägib, et tegemist on
tänaseni töötava majakaga.
19. sajandil elas selles isegi
majakavaht ning tänaseni on
alles esimese korruse eluruum
koos ahjuga. Eraldi elamu
rajati alles 1890ndate lõpus.
1911. aastal ehitati juurde suurem elamu ning ka õliladu.
Kogu mererannas asuv kompleks on praegu mälestisena
kaitse all.
Kuid esialgu koondus tegevus ülemise torni jalamile.
Paduvihmale vaatamata oli
lastetelk juba varakult kümneid huvilisi täis, oodati klou-

nide Piip ja Tuut esinemist.
Väikeste sõprade aplaus ei
tahtnud klounidele lõppeda.

Tantsuga õhtusse
Samal ajal ei jäetud unarusse ka täiskasvanuid. Et
ühele nädalavahetusele sattusid üleilmne tuletornide ning
fotopäev, siis oli õpitoaga
kohal piltnik Aivar Pihelgas.
Samas hõikasid päevajuhid
Klaara ja Veera välja, et lõunast on Suurupisse saabunud
pruunikspäevitanud trummimees. “Õpetan Aafrika rütme.
Pärastlõunal võtame kokku
kohaliku esimese trummiorkestri, et ajada laiali vihmapilved,” lubas Indrek Palu.
Tema õpituba asus plaanitavas
küla seltsimajas-muusemis,
kus veel mõnda aega tagasi
töötas seismograaf.
Rannamõisa Laevaseltsi

mehed olid aga vamistanud
alumise torni maketi. Otse
huviliste silmade all anti sellele omas telgis viimane lihv.
Meisterdamist jätkus ka väikestele külalistele, keda ootas
käsitöötelk.
Ülemises tuletornis oli avatud näitus ning ekraanilt sai
vaadata “Tallinnfilmi” 1963.
aasta ringvaadet Põhja-Eesti
saartest. Õnneks jäi kell 15.30
vihm üle ning õhtu veedeti
kuiva taeva all. Siis oli rahva
huviorbiidis alumine tuletorn.
Muusikat pakkusid õuel
kohalik Meretule naiskoor
ning Tallinna Tehnikakõrgkooli
koor, tantsu lõid rahvatantsijad
Turbast. Ning kogu päevale
pani punkti äsja ümbermaailmareisilt naasnud Marko
Matvere koos ansambliga Väikeste Lõõtspillide Ühing.

Toetust makstakse vähekindlustatud peredele, kus üldhariduskoolis, kutsekoolis või
tehnikumis õpib kaks või
enam last. Üksikvanemale või
lesele makstakse täiendavat
koolitoetust ka ühe kooliskäiva
lapse puhul. Toetuse saamiseks
tuleb esitada avaldus.
Toetust makstakse, kui sissetulek pereliikme kohta jääb
alla kolmekordse toimetulekupiiri (ehk alla 230,1 eurot
pereliikme kohta). Toimetulekupiir on 76,7 eurot.
Toetuse suurus on 64 eurot,
kui peres on kaks või enam
kooliskäivat last. Üksikvanemale või lesele, kui koolis käib
üks laps, on toetuse suuruseks
32 eurot.

Koolilõuna toetus

Toetust makstakse vähekindlustatud peredele koolilõuna eest tasumiseks. Toetuse
saamiseks on vaja esitada avaldus ja pereliikmete sissetulekuid tõendavad dokumendid
(6 viimase kuu kohta). Toetust

makstakse, kui sissetulek on
alla kolmekordse toimetulekupiiri pereliikme kohta.
Toetust makstakse igakuiselt kuni 100% koolilõuna maksumusest.

Koolitoetus huvitegevuse
soodustamiseks

Toetust makstakse peredele ühe huvikoolis õppiva
lapse koolituskuludeks ühekordse toetusena kuni 50%
poolaasta õppemaksust (näiteks Tabasalu Muusikakool).
Lisaks avaldusele on vajalik pere sissetulekut tõendavad
dokumendid. Toetust makstakse, kui pereliikme kohta
jääb sissetulek alla kolmekordse toimetulekupiiri.

Koolitoetus päevases õppevormis õppivale orvule

Toetust makstakse päevases õppevormis õppivale orvule kuni tema 20-aastaseks saamiseni 1. septembrist kuni
30. juunini.
Toetuse suuruseks on 64
eurot kuus. Toetuse taotlemiseks on vaja esitada avaldus.
Kõigi toetuste puhul on
oluline, et nii lapsevanem kui
ka laps (lapsed) omaksid sissekirjutust Harku vallas.
Avalduse vormid on saadaval valla kodulehel ja valla
infolauas. Küsimuste korral
helistada 6003 867 või saata
e-postiga oma küsimus tiia.
spitson@harku.ee.
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Salapärane park
Tabasalus
Tabasalu raamatukogu
ja perearstikeskuse hoone ning suure punase
tornmaja vahele jäävat
roheala pargiks nimetada on täna veel küll
väike kunstiline liialdus,
kuid tulevikuvisioon
seda just ette näeb.
Suurele muruplatsile on
planeeritud park.
K AT R IN R OMANENKOV
vallaleht@harku.ee

Klooga maantee äärde jääva
muruväljaku aastate jooksul
sissetallatud radu mööda jalutab Tabasalu rahvas poodi
ja bussi peale. Küllap teab iga
mööduja sedagi, et platsiäärses väikeses puudesalus
on suvekuudel ennast püsivalt
sisse seadnud seltskond looduslikke eluviise harrastavaid
kodanikke, aeg-ajalt kostub
kuusikust ka laulujoru. Peetud
on seal ka suuremaid pidusid
– viimase kolme aasta Tabasalu Päevad on toimunud just
sellel platsil. Ka sel nädalalõpul ootame Tabasalu Päevade külalisi sinna.
Vähesed oskavad seda kohta praegu veel Tui pargiks
nimetada, aga loodetavasti
saab see nimi ajapikku omaks
ja püsivaks. Nime sai see plats
maaomanike järgi – maa kuulub perekond Tuidele, kes on
selle andnud 30 aastaks Harku
vallavalitsuse valdusesse tingimusel, et seda kasutatakse

avalikkuse huvides ning et
sinna ei rajata hooneid. Vastutasuks selle maa kasutamise
eest annab Harku vallavalitsus
igal aastal välja perekond Tui
nimelist stipendiumi meie
valla kultuurielu silmapaistvaimatele esindajatele.

VALLAVALITSUS
KORRALDAS ROHEALA
PARGIKS KUJUNDAMISE IDEEKONKURSI.
Moodsa ja areneva asula
keskmes asuv roheala vajab
aga kindlasti esinduslikumat
ja läbimõeldumat kontseptsiooni, kui seda on praegune
sissetallatud teeradadega suur
muruväljak. Vallavalitsus korraldas roheala pargiks kujundamise ideekonkursi. Võistlusele laekunud kuus tööd olid
põnevad ning omanäolised ja
pargi projekteerimisel on
plaanis kasutada parimaid
osasid erinevatest töödest.
Võidutööks valiti visioon, mille olid loonud arhitektid Egni
Muuga ja Kristiina Kokk.
Nende nägemus arvestas kõige enam juba olemasolevaid
teeradu ja pinnavorme ning
pakkus põnevaid lahendusi nii
laste mänguväljaku kui ka
haljastuse ja puhkealade osas.
Sel aastal seisab veel ees idee
põhjal projekti koostamine.
Pargi rajamise edasine ajagraafik sõltub eelarve võimalustest. Kohtumiseni Tabasalu
Päevadel Tui pargis!

Septembris muutub
piletimüügisüsteem
21. septembrist hakkab
Harjumaa ühistranspordis tööle uus piletimüügisüsteem – seniseid
paberpileteid hakkavad
asendama e-piletid. Üksikpileteid saab bussijuhilt sularaha eest ka
edaspidi osta.
K R I S T JA N KO N K S
Ühendatud Piletid AS

Uus piletisüsteem toob kaasa
mõningaid muudatusi. Kui
seni sai pileti osta bussijuhi
käest sularaha eest, siis nüüd
lisandub uus võimalus – sõidu
eest saab tasuda spestiaalse
sõidukaardi ehk Ühiskaardiga.
Uued plastikust sõidukaardid
hakkavad kehtima nii Tallinnas kui Harjumaal. Ühiskaarti
saab kasutada ka kuupiletina.
Et Ühiskaardiga üksikpileti
eest tasuda, tuleb kaardile eelnevalt raha laadida. Selleks on
kaks võimalust – Tallinna ja
Harjumaa müügipunktides
ning bussijuhi juures bussis,
kusjuures bussis saab raha
kaardile laadida ainult viie
euro või selle kordse väärtuses
(nt 10, 15 jne eurot). Kuupileteid bussist osta ei saa. Müügikohti, kus raha kaardile laadida saab, on palju – postkontorid, R-kioskid, mitmed kauplused, kioskid ning ka Tallinna
linnavalitsuse teenindusbüroo.
Lisaks on võimalik kaardile
raha laadida ka e-pangas, mobiil- ja lauatelefoniga, info- ja
ostuliinilt 11800 ning otsekorraldusega.

Soodustused kehtivad
Kuigi uus piletisüsteem
toob kaasa mõningaid muudatusi, jäävad kõik senised sõidusoodustused kehtima ka
edaspidi. Soodustuste andmist
haldavad kohalikud omavalitsused – nad sisestavad soodustused piletisüsteemi ning neid
arvestatakse automaatselt iga
sõidu eest tasumisel või kuukaarti ostes. Selleks, et soodustusi arvestataks õigele inimesele, tuleb Ühiskaart isikustada. Seda saab teha internetis
või teistes Ühiskaardi müügikohtades.
Harjumaal vahetab Ühiskaart välja seni kasutusel olnud paberist kuupiletid, mis
kehtisid kuu esimesest päevast kuu viimase päevani.
Need asenduvad 30 päeva piletitega, mis hakkavad kehtima
ostmise päevast.

Muudatused Tallinnas
Vähesed oskavad seda kohta praegu veel Tui pargiks
nimetada, aga loodetavasti saab see nimi ajapikku omaks
ja püsivaks.
Katrin Romanenkov
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Tallinnas toob septembrist
rakenduv piletisüsteem kaasa
rohkem muudatusi.
Bussidesse paigaldatakse
oranži värvi validaatorid, mis

Sellised näevad välja Tallinna busside piletivalidaatorid.
registreerivad ühistranspordi
kasutaja sõidukorra ning kontrollivad sõiduõigust.
Kuigi üksikpiletite osas
midagi ei muutu ja neid saab
endiselt osta bussijuhi käest
ka sularaha eest, on sõitjate
jaoks mugavam pileti soetamiseks laadida e-kaardiga seotud kontole raha ning bussi
sisenedes see validaatoris aktiveerida. Kindlasti tuleb meeles pidada, et tunnipilet kehtib
ainult siis, kui see on valideeritud!

ÜHISKAART VAHETAB
VÄLJA PABERIST
KUUPILETID.
Kuna süsteem peab ise
arvestust üksikute sõitude
osas, siis ei tule reisijal ühes
päevas rohkem kui päevapileti
maksumuse ulatuses sõitude
eest tasuda. Tänu sellele muudatusele ei pea enam kartma,
et erakorralised sõidud rahakotist liiga palju raha võtavad.
Sobivaima e-pileti kalkulatsioon toimub hetkel ainult
ühe ööpäeva piires. See tähendab, et püsisõitjal on endiselt
kõige kasulikum osta kuukaart. Kuukaarti saab osta uuele piletikaardile samamoodi
nagu seni ID-piletit.
Ühistranspordi piletikaardiks sobib spetsiaalne e-kaart
ehk Ühiskaart, aga ka vastava
kiibiga varustatud ISIC-kaart
või õpilaspilet. Ühiskaarte
müüakse Harjumaal ja Tallinnas paljudes erinevates müügikohtades, et kõigil oleks
võimalik see lihtsalt soetada.
Ühiskaart maksab 2 eurot.
Kuni järgmise aasta april-

Ühendatud Piletite AS

Tasuta sõiduõiguse taotlemine Harku
valla õpilasele
Harku valla õpilasele kehtib sõidudokumendina:
• kiipkaardiga õpilaspilet (Tabasalu Ühisgümnaasium);
• plastikust e-sõidukaart ehk Ühiskaart.
E-sõidukaarte saab osta alates septembrist R-kioskist,
postkontorist, erinevatest kauplustest, hind 2 eurot.
Tasuta sõiduõiguse saamiseks:
• Harku valla koolide sõidusoodustust vajavate õpilaste
nimekirjad esitab vallavalitsusele kool ise;
• Tallinna koolides käivatel õpilastel esitada taotlus
vallamajas kohapeal või saata e-postiga: kadri.kelgo@
harku.ee, taotluse vormi leiab kodulehelt www.harku.ee.
• Sõidusoodustust saab taotleda õpilase elukoha ja kooli
vahelisel marsruudil.
Kuni 30. septembrini saavad õpilased Harjumaa liinidel
sõita tasuta kehtiva õpilaspileti esitamisel.
Tasuta sõiduõigus kehtib automaatselt kuni 5. juunini,
nädalavahetustel ja koolivaheaegadel tasuta sõita ei saa.
Õpilase tasuta sõiduõiguse taotlemine Tallinna
ühistranspordis
• Esitada taotlus vallamajas kohapeal või e-postiga helve.
keel@harku.ee.
• Taotluse alusel aktiveeritakse õpilase tasuta sõiduõigus
(sõidudokumendiks on õpilaspilet ja alates 15 eluaastast
ID-kaart).
• Õpilane saab taotleda vaid ühte sõidusoodustust, kas
Harjumaa bussiliinidel või Tallinna ühistranspordis.
lini jääb paralleelselt kasutusele ka seni kehtinud ID-pilet.
Senised paberpiletid kehtivad
2012. aasta lõpuni ning edaspidi on võimalik osta üksikpiletit ka bussijuhi käest.
Uue piletisüsteemi kohta
saab lisainfot internetist aadressil www.pilet.ee ja telefonil
11800. Samuti võib küsimustega pöörduda e-postiaadressil

info@pilet.ee. Uut süsteemi
arendab välja ning haldab järgmisel neljal aastal riigihanke
võitnud Ühendatud Piletid AS.
Uus piletimüügisüsteem läheb Tallinnale ja Harjumaale
maksma 4,6 miljonit eurot,
mis on ligikaudu 20 korda vähem kui piletimüügisüsteem
koos 5-aastase haldusega Helsingis.
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Kuidas olete rahul Harku
Valla Teatajaga?
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jaleht on korralikult
üles ehitatud ning sisukas. Hoiab hästi silma
peal kohalikul elul. Eks palju
annab juurde ka seltside ja
ühenduste aktiivsus, kes enda
asjadest kirjutavad ning teatavad.
Kes tahab valla elu, volikogu otsuseid ning muid peensusi uurida, saab seda teha koduleheküljel. Nendele linkidele võiks tekstides julgemalt
viidata.

KÜLLI
R IISTO P
Harkujärve
Põhikooli
direktor

V

allalehega olen rahul.
Lugeda on palju ning
ülevaade on hea. Kuna
vallaleht ilmub vaid kaks korda kuus, siis ei saa see eriti
päevakajaline olla. Järelikult
ootavad lugejad sealt uudiseid,
mis on pikaajalisema mõjuga
ja huvitavad laiemat elanikkonda.
Koolijuhina olen mõtisklenud, kas ei võiks olla lehes
eraldi hariduse veerg, kus
saaksid sõna lasteaedade ja
koolide esindajad. Ja kuna enamus valla elanikest on oma
laste tõttu hariduselust huvitatud, siis lugejate puudust
karta poleks.

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Harku Valla Teataja küsimustele vastab Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink.

Käivad jutud elektrienergia
olulisest kallinemisest järgmisel aastal. Kõneldakse
isegi 20 kuni 50 %...
Margus Rink: Kui vaatame,
mida on elektrienergia börsihind teinud viimase kahe aasta
jooksul, siis võib küll prognoosida hinna 50-protsendilist
kallinemist 1. jaanuarist 2013.
Et elektrienergia moodustab
aga vaevu kolmandiku elektri
arvest, kallineks sel juhul kogu elektriarve ligi 20%. Aga
see on prognoos. Kui palju
hind tegelikult tõuseb, näeme
1. jaanuaril 2013. Samas tõuseks elektrienergia hinda ka
siis, kui elektriturg ei avaneks.
Eesti Energia saab täna riigilt
tasuta saastekvooti, 2013. aastal peame hakkama seda ostma ja see tähendaks meie
tootmiskulude selget kasvu.

Mida olulist toob kaasa
tarbijale turu avamine?
Praegu suhtleb tavatarbija
otse Eesti Energiaga – kasutab
elektrit, edastab näidu, saab
teada tarbitud elektri maksumuse, tasub arve. Seda, et
kogu ahel hõlmab tegelikult
kahte teenusepakkujat ehk
võrguettevõtet ja elektrimüüjat, täna ei tajuta. Et aga avatud turg toimiks loogiliselt,
peab kliendi jaoks eristuma
monopoolne võrguteenuse pakkuja – elektri transport mööda
elektriliine – ja elektrimüüja.
Siit tekib ka esimene suurem
muudatus kliendi jaoks. Maikuus muutis Eesti Energia
Jaotusvõrk oma nime Elektrileviks. Loomuliku monopolina
peab Elektrilevi jääma avatud
turul neutraalseks ja lubama
oma elektriliinide kaudu elektrit müüma kõiki müüjaid.
Nõnda on klientidele avatud
turul selge, et Elektrilevi
haldab elektriliine ja teda valida ei saa, Eesti Energia tegutseb aga elektrimüüjana ning
tema peab iga kliendi nimel
konkurentidega rinda pistma.
Lisaks kliendile, võrguteenuse osutajale ja elektrimüüjale tekib avatud turul
pildile veel ka neljas, uus osapool – niinimetatud andmeladu.
Andmeladu hakkab talletama
infot kõikide elektritarbijate
kohta.
Eesti Energia annab sinna
kõik andmed, mis tal on erinevate tarbijate kohta olemas.
Turu avanedes saavad sealt
tarbijate tarbimistavasid vaa-

data kõik turuletulijad, et siis
juba omad pakkumised teha.
Ainult nii saab konkurents
tekkida. Võrdleksin elektriladu
näiteks aktsiamaailmas tegutseva väärtpaberidepositooriumiga, kus on registreeritud
kõik aktsiaomanikud ja nende
omanduses olevate väärtpaberite väärtus. Nii saab see
olema ka elektriga – elektri
andmelaos on kirjas kõik tarbijad ja nende poolt tarbitud
elektri hulk, samuti tarbimisperiood.

Tarbimiskogus

Mitu arvet tarbitud elektri
eest hakkab tulevikus saama tavatarbija senise ühe
arve asemel?
Kindlasti saab ta Elektrilevilt arve tarbitud võrguteenuse eest. See arve sisaldab
siis ka riigimakse, nagu aktsiis, taastuvenergiatasu ja
käibemaks. Kui tarbija on
edasi Eesti Energia klient, siis
on samal arvel ka tasu elektri
eest. Nii et jäädes Eesti Energia kliendiks edasi, saab tarbija tulevikuski ainult ühe
arve.
Kui tarbija otsustab aga
vahetada elektrimüüjat, Eesti
Energia asemel hakata ostma
elektrit hoopis Latvenergolt,
siis saab ta tõenäoliselt kaks
arvet – ühe elektrimüüjalt,
teise Elektrilevilt. Tarbitud
elektri näit tuleb aga endiselt
edastada Elektrilevile, kes
selle siis edastab nii elektrilattu kui ka kliendi valitud
elektrimüüjale.

Mitu elektrimüügiga tegelevat firmat arvate Eesti turule tulevat?
Lisaks Eesti Energiale
kindlasti lätlaste Latvenergo,
kes juba praegu tegutseb.
Oma firma on registreerinud
Venemaa elektrimüüja, arvatavasti tuleb siia lähiaastatel
ka Soome suur energiatootja
Fortum, kindlasti tekib juurde
maaklerfirmasid, kes vahendavad elektrit, aga ei tooda
seda. Üldiselt võtab turul konkurentsi tekkimine aega, seda
ei juhtu päeva või nädalaga.

TURUL VÕTAB
KONKURENTSI
TEKKIMINE AEGA.
Mida peaks tavatarbija siis
enne 1. jaanuari tegema, et
vähegi normaalse hinnaga
elektrit osta?
Praegu peaks olema suurim mure tarbija jaoks oma
õigete andmete teatamine
Eesti Energiale. Paljud andmed meie andmebaasis ei ole
päris täpsed. Andmed kontrollitud, tuleb sügisel küsida
elektrimüüjatelt erinevaid
pakkumisi. Eesti Energia
kavatseb oma teavituskampaaniaga alustada septembris,
tavatarbijatele oleme välja
töötanud kolm hinnapaketti.
Esimene pakett – see on levinuim Euroopas – garanteerib
ühesuguse hinna tarbijale

ELEKT
RILEPI
NG, AR
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S

Tarbimiskogus

MÄRTER LEND
AGU
Vääna-Jõesuu
elanik

1. jaanuarist 2013. avaneb elektriturg. Mida
toob turu avanemine
kaasa tarbijale – elanikele ja äriettevõtetele?
Mida on kasulik enne
turu avanemist teada?

G
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eel mõni aasta tagasi oli
Harku Valla Teataja
täis eelkõige n-ö ametlikke teateid. Aga mida aeg
edasi, seda sisukamaks on leht
muutunud. Suurepärane, et
lehes töötavad ajakirjanikud
on hakanud lugusid tegema
toredatest ja tublidest vallaelanikest ning kajastavad nende huvisid.
Kuna Harku vald on aga
niivõrd huvitava ajalooga, siis
võiks igas numbris olla rubriik, mis räägib siinsetest huvitavatest kohtadest, nagu on
olnud juttu näiteks raudteetammist. Aga siin on ka katakombid, vanad majad jne.
Loomulikult on tähtis ka
igasugune vallapoolne info.
Aga valimiste eel tuleks kindlasti hoiduda sellest, et lehest
saab lugeda vaid seda, mida
üks või teine vallajuht parasjagu avab, juures suur foto.

Mis ootab elektri tarbijat?

Arvestinäit

KÜSITLUS
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Pakkumine

terveks aastaks; teine pakett
on mõjutatud turukõikumistest
ja kolmas pakett on esimese
kahe kombinatsioon. Kui sobiv
pakett on välja valitud, tuleb
sõlmida energiamüüjaga leping. Olgu see siis Eesti Energia või keegi teine. Leping
peab olema sõlmitud 10. detsembriks, 21. päeva enne turu
avanemist.

Kui mõni tarbija unustab
lepingu sõlmimata, kas
tema jääb siis elektrita?
Kui teil jääb mobiilioperaatoriga leping sõlmimata,
teie mobiilikõned katkevad.
Elektritarbimisega seda ei
juhtu. Üle-euroopaliselt nimetatakse ilma elektrilepinguta
elektri tarbimist üldteenuseks.
Üldteenust pakuvad klientidele võrguettevõtjad. Üldteenuse hinna arvestamise põhimõtted töötab välja riik. Üldteenus ei ole kindlasti mitte
kõige soodsam valik kliendi
jaoks. See on mugavusteenus,
mida tarbivad kliendid, kes ei
viitsi elektrimüüjat valida. Nii
et kellel elektritarbimine koduses eelarves ikkagi rolli
mängib, soovitame lepingu
sõlmida.

Kas lepingu tähtajaks on
üks kalendriaasta või kehtivad ka muud tähtajad? Näiteks võiks ju kodutarbija sõlmida kevadeks lepingu Latvenergoga, ostes odavat Läti
energiat, sügisel pakub aga

mõni maakler mujalt soodsamat teenust?

gut lõpetada enne kokkulepitud
tähtaega.

Põhimõtteliselt on see võimalik. Lepingu minimaalne
pikkus on üks kalendrikuu.
Eesti Energia lepingute pikkused koduklientidele algavad
esialgu kuuest kuust, kõige
pikem leping, mida algul pakume, on 36 kuud.

Kui näiteks aga teatud piirkonna – küla, valla – inimesed lepivad kokku ja teevad
ühise elektriostu, ühise
lepingu, kas see teeb hinna
odavamaks?

KUI SOBIV PAKETT ON
VÄLJA VALITUD,
TULEB SÕLMIDA
LEPING.
Kas on tõsi ringlevatel kuuldustel, et energiamüüjat
vahetades kaasnevad
sanktsioonid, see tähendab
et tarbija, kes tahab Eesti
Energiaga lepingu lõpetada, peab maksma leppetrahvi?
Avatud turu üks põhimõtteid on see, et klientidel peab
olema võimalik elektrimüüjat
igal ajal vahetada ja lepinguid
lõpetada. Nii saab ka olema.
Kuid nii nagu näiteks fikseeritud intressimääraga pangalaenu ennetähtaegse tagasimaksmise puhul, võib ka fikseeritud hinnaga elektrilepingu ennetähtaegne lõpetamine tuua kliendile kaasa
lisakohustusi. Ent see puudutab ainult neid olukordi, kus
klient on müüjaga sõlminud
tähtajalise elektrilepingu,
leppinud elektri kilovatt-tunni
hinnas kokku ning soovib lepin-

Elektri hind ei sõltu nii palju tarbimise mahust kui tarbimise graafikust. Ühisostu võivad kaaluda kohalikud omavalitsused ja ettevõtted, kel on
mitmeid objekte erinevates
kohtades ja kel on olemas sisemise asjaajamise võimekus.
Kui ühisostuga suureneb näiteks öösel tarbitava elektri
osakaal, võib hinnavõit tekkida.
Eraisikutel ei tasu ühisostuga tegeleda. Kuna elektrimüüjad sõlmivad ühisostu
puhul lepingu vaid ühe osapoolega, peavad kõik elektrilepinguga seotud tarbimiskohtade võrgulepingud olema
sõlmitud tema nimele.

Kas inimestel tekib elektritarbimisel tulevikus peamurdmist juurde?
See on turumajandus. Iga
uus olukord tekitab segadust.
Aastaid tagasi, kui konkurents
tekkis telekomi turule, oli samuti mõnda aega segadust
palju, kuid täna ei kujuta enamik meist ettegi olukorda, kus
poleks võimalik valida mobiilioperaatorit. Sama juhtub
elektriga.
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Sütemetsa tee reedel, 17. augustil.

Neljapäev, 23. august 2012

Katrin Romanenkov

Sütemetsa tee avatakse peatselt
Alates juulikuust suletud Sütemetsa tee tööd hakkavad
jõudma lõpule. Tee ehitaja OÜ
Viamer Grupp loodab jõuda
töödega lõpule veel enne augusti lõppu, et uue õppeaasta
alguseks oleks Tabasalust Harkujärvele kooli ja lasteaeda
minejatele tee vaba.
Sellesuviste töödega saab
asfaltkatte viimane kruusatee lõik Sütemetsa teest. Sa-

muti muudetakse laugemaks
mõned järsud ohtlikud kurvid.
Lepingu kohaselt peab töövõtja
tööd üle andma septembri
keskpaigaks, kuid ehitaja
esindaja sõnul on tõenäoline,
et tee valmib veel enne augusti
lõppu.
Sütemetsa tee on ühenduseks Tabasalu ja Harkujärve
küla vahel.
K ATRIN RO M A N E N KOV

Veefiltrite müüjad kimbutavad
vallaelanikke
Sel suvel on nii politseile kui
tarbijakaitseametile laekunud
erinevatest Eesti piirkondadest kaebused kelmidest, kes
esitlevad ennast kraanivee
kvaliteedi kontrollijatena ning
pakuvad krõbeda hinnaga
veefiltri paigaldamist. Teadaolevalt on nad külastanud ka
Harku valla elanike kodusid.
Elanikelt saadud info
kohaselt esitlevad koduukse
taha saabunud müügimehed
end kas veefirma esindajatena
või ülikooli spetsialistidenda
ning ütlevad, et nad on tulnud
joogivee kvaliteeti mõõtma.
Oma jutu usutavamaks tegemiseks on kasutatud ka väidet,
justkui tegutseks nad vallavalitsuse loal. “Spetsialistid”
võtavad kohapeal veeproovid
ning nendivad, et see vesi joogiks ei kõlba, sest erinevad
näitajad on niivõrd halvad.
Sealt edasi algab aktiivne
müügitöö, kus inimesele pakutakse müügiks soolase hinnaga
veefiltreid.
Tarbijakaitseamet paneb
tarbijatele südamele, et kui

inimesel ei ole ühest soovi
antud firmade tooteid osta,
siis tuleb esitlusest kindlalt
keelduda ning mitte lasta ettevõtte esindajaid oma eluruumidesse.
Sellisel moel müügitegevus
on nn koduuksemüük ning
tarbijakaitseamet soovitab
silmas pidada järgmisi momente:
• väljaspool kaupleja äriruume sooritatud ostude puhul
tarbija eluruumis, töökohas,
ühissõidukis, tänaval või vabaajaüritustel on tegemist koduuksemüügiga;
• kui tarbija on veendunud, et
ta seda toodet ei taha ega vaja,
siis tasub toote esitlusest keelduda. Müügiesindaja ei tohi
keeldumist eirata;
• tarbijal on õigus ostust taganeda 14 päeva jooksul;
• müügiesindaja ei tohi kasutada liigset mõjutamist, näiteks pakkuda sularaha puudumisel välja võimaluse sõidutada tarbija pangaautomaadi
juurde.
H A RKU VA LLA T E ATA JA

Tabasalu rattaralli toob valda
enam kui 500 ratturit
26. augustil on Harku valla
teedel toimumas Filter Maanteekarikasarja hooaja finaaletapp nimega “Tabasalu II
rattaralli”. Möödunud aastal osales rallil ligikaudu 500
osavõtjat ning sarnast sportlaste arvu prognoosib korraldaja ka tänavuseks võistluseks.
Sõit toimub Harku valla
teedel ning sõidetakse kahel
distantsil – pikk distants on
104 km ning lühike 39 km.

Pika distantsi start antakse
kell 12.00 ning finiš suletakse
kell 17.00.
Sellel ajavahemikul on
rattaralli marsruudil maanteel
mitmes kohas piiratud kiirus
ning ristmikel ka reguleerijad.
Autojuhtidel tuleks varuda
tavapärasest pisut enam aega
neil teedel sõitmiseks. Kõik
vallaelanikud on aga oodatud
võistlusele tee äärde kaasa
elama!
H A RKU VA LLA T E ATA JA

Tilgu sadama kapten Aarne Mandre seismas uuel slipil, mille kõrval veel teinegi, oluliselt vanem slipp. Taustal paistab
sadamakai, mis sel kevadel sirgeks valati ja puiduga ääristati.
2x Martin Rits

Kehtestamata planeeringu
kiuste arenev sadam
Rannamõisa paeranniku
jalamil tegutsev Tilgu
sadam on viimase aastaga saanud uue hingamise. Tehtud arendused
on siiski suures osas
ajutised, sest endiselt
oodatakse detailplaneeringu kehtestamist, mis
lubaks õige ehitusega
pihta hakata.
M A RT I N R I T S
vallaleht@harku.ee

Harku vald on andnud sadama
hallata Otemarina jahtklubile.
Sadama kapteni Aarne Mandre sõnul üritab jahtklubi võimaluste piires sadamat arendada. Kevadel tehti korda ja
laiendati kai ning ehitati juurde teine slipp. Ka tee, mis kaile viib, on saanud värske ilme.
Kaluritel on uhiuued võrgupuhastus- ja riietusruumid, samuti on katuse peakohale
saanud sadama kapten ise.
Aastaga on oluliselt tulnud
juurde ka paate, mida sadamast vette lastakse. Soojade
ilmade korral on kai autosid
täis ja paate jagub sadama
õuelegi omajagu. “Meil on
lähiümbruse üks parimaid slippe. Siin saab auto ära viimise
ajaks paadi kasvõi hetkeks kinnitada, keegi ei pea kogu aeg
nööri otsas rippuma,” räägib
Mandre.

Sadamaarendus käib
Seni on Tilgu sadam laienenud kõrvalasuva ranna-ala
ja parkla arvelt, mis kuuluvad
samuti Harku vallale ja on
jahtklubi hallata. “Kui praegused kokkulepped jäävad
jõusse, siis tõstame oma aeda
järgmine aasta veelgi edasi.
Siis on plaanis aga rannaala ja

parklat nihutada, kaugemalt
võsa maha võtta ja liiv sinna
vedada,” selgitab Mandre.
Sadama kapteni sõnul loodetakse edaspidi teha lihtsamaks ka suplejate elu. Järgmisest kevadest tahetakse
kohta, kus praegu asub veest
väljaulatuv laevavrakk, panna
käsipuudega ujumissild. “Vraki suudame sel aastal ilmselt
välja tõmmata, sest seal on
just hea ujumiskoht,” räägib
Mandre.

“VRAKI SUUDAME SEL
AASTAL ILMSELT
VÄLJA TÕMMATA.”
Sadama ja rannakalanduse
arengule aitab Tilgus nõu ja
jõuga kaasa ka Rannamõisa
laevaselts. “Lisaks senitehtud
soojakutele tahame sügisest
püsti saada ka ellingu, kus
kalapaate remontida ja hooldada,” räägib laevaseltsi liige
Argo Aruvald. Samuti on laevaseltsi korraldada mitmed üritused ja õpitoad. “Oleme siin
ka nõustaja rollis, üritame jõudumööda kalurite ja valla soove kokku viia,” räägib Aruvald.

Detailplaneeringu ootuses
Suuremad tööd seisavad sadamas aga endiselt kehtestamata detailplaneeringu taga.
“Praegu on keeruline kivigi
vette visata, rääkimata suuremast ehitamisest,” kurdab
Mandre. Tema sõnul oleks
hädavajalik ehitada muuli vähemalt 20 meetrit pikemaks ja
valada paadi hoidmiseks korralik kai äär. See looks võimaluse hoida tund-kaks paati kai
ääres, et ka teised mahuksid
merele minema. “Harku vald
on üks rikkamaid valdasid,

Sadamaväravas võtab sisenejaid vastu kapten, kes alles
hiljuti sai tööruumideks vundamendita moodulmaja.
Sarnastes moodulmajades on ka kalurite võrgupuhastus- ja
riietusruumid.
sadam võiks olla prioriteet,
kuhu rohkem panustada,”
arvab ta.
Harku abivallavanem Erik
Sandla sõnul on vald Tilgu
sadamat jõudu mööda toetanud, kuid kunagi alustas planeerija detailplaneeringu tegemist valest otsast. “Merepõhja
uuringuid ei tehtud korralikult,
sadama ala ja vajalik akvatoorium ei saanud õigesti maha märgitud. Olime sunnitud
tegema uued uuringud, et täpsustada samal alal merepõhja
sügavus, sest eksida poole
meetriga, tähendaks sadama
maksumuse olulist kasvu,”
selgitab Sandla, kelle sõnul on
nüüd vajalikud andmed olemas.

Kehtestamine on lähedal
Abivallavanem usub, et sügiseks on asjad nii kaugel, et
planeerija on teinud vajalikud
muudatused, hankinud kooskõlastused ning seejärel saab

detailplaneering minna arutamisele vallavolikogusse. Seejärel planeering avalikustatakse, et ka rahvas saaks sõna
sekka öelda ning alles siis
saab rääkida selle kehtestamisest. “Et asi saaks parem,
võtsime aja maha, et mitte
ehku peale planeering kehtestada,” selgitab abivallavanem Sandla.
Vald proovis EAS-ilt taotleda sadama projekteerimisraha ka enne planeeringu kehtestamist, et võita aega ja paralleelselt asjadega edasi
minna. See ei õnnestunud. “Esialgne hinnanguline ehitusmaksumus oli 130 miljonit krooni,
mille toonane projekt ette
nägi. Nüüd täpsustasime vajamineva sadama ala ja akvatooriumi uuesti üle, et asi
oleks reaalne ja teostatav,”
räägib Sandla. Tema sõnul
saadi toona ka aru, et vald ei
ole võimeline üksi sellises summas ehitust finantseerima.
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Laps peab oskama
rahaga ümber käia

Uued õpetajad
• Kalli Hein – matemaatika
• Tõnis Vare – majandusja ettevõtlusõpe
• Sigrid Laanemets –
ajalugu
• Karmen Jürisson –
inglise keel
• Signe Güsson – prantsuse keel/inglise keel
• Gülnara Vals – vene keel
• Dastin Song – kehaline
kasvatus
• Kristi Bauman – klassiõpetaja
• Ülle Tamm – klassiõpetaja
• Mariann Mihkelson –
klassiõpetaja/eripedagoog

Tänapäeval võib arvelduskonto avada juba
imikule, kuid oma pangakaardi ning õiguse seda
vanema seatud limiitide
piires kasutada võib laps
saada 6-7-aastaselt. Järelikult peaksid rahaasjade
korraldamise põhitõed
kooliminejal enamvähem selged olema.
HE L I L E HT S A AR
minuraha.ee toimetaja

Uus kooliaasta
Tabasalu Ühisgümnaasiumis
Vastab Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Carolin Kadaja
Kui palju õpilasi on sügisest
kooli õppima tulemas?
Peatselt algavat kooliaastat
alustab Tabasalu kool suurima
õpilaste ja õpetajate arvuga
läbi aegade. Praeguse seisuga
on kooli tulemas kokku ligi
900 õpilast. Koolis alustab tööd
44 klassikomplekti. Kui paaril
viimasel aastal on esimestesse
klassidesse tulijaid olnud viie
klassikomplekti jagu, siis sel
aastal on esmakordselt kooli
ajaloos esimesi klasse kokku
kuus ja alustab klass nimega
1F. Vastseid koolijütse on praegu teadaolevalt kooli tulemas
136.

Mitu õpetajat koolis töötab?

Seoses õpilaste arvu suurenemise ja uue riikliku õppekava rakendamisega on koolis
sellest sügisest alustamas mitmed uued õpetajad – matemaatika, inglise keele, vene keele,
prantsuse keele, ajaloo, kehalise kasvatuse ja majandusõpetuse õpetaja ning 3 uut algklasside õpetajat.

Millised muutused on koolimajas toimunud?

Selleks, et järjest suurenev
koolipere ikka koolimajja ära
mahuks, on selgi suvel koolis
tehtud mitmeid ümberehitusi
ja remonditöid ning uuendatud
klassiruumides ja garderoobis
mööblit. Senised puhkeruumid
on ümber ehitatud ja võetakse
kasutusele keeleklassidena,
põhjalikuma uuenduskuuri on
saanud vene keele, arvuti- ja
meediaklass, paremad tingimused on raamatukogu hoiuruumis. Kohta on vahetanud
kooli meditsiinitöötaja kabinet, mis on nüüd uues ruumis
spordikompleksi hoones.
Loodetavasti on järgmisel
sügisel lastel võimalik alustada õppetööd ka uues koolis
Vääna-Jõesuus. Seniks aga
ilusat kooliaasta algust kõigile
õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ning kohtumiseni
kooliaasta avaaktustel 1. ja 3.
septembril. Küsitles Karin

Lember, TÜG kommunikatsioonispetsialist
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Harku väljasaatmiskeskuse juhataja Pärtel Preinvalts kinnitab, et väljasaadetud alevikku
jalutama ei pääse.
Regina Lilleorg

Väljasaadetavad
kindlalt aia taga
Harkus asub väljasaatmiskeskus, mille ümber
kõrge okastraadiga aed.
Vangla see asutus pole,
ehkki inimesed sealt
omapäi välja ei pääse.
RE G IN A LILLE O RG
vallaleht@harku.ee

Harku väljasaatmiskeskus
loodi 2003. aasta märtsis, kui
muutus seadus ja Eestis illegaalselt viibivaid isikuid vanglakaristust kandvate inimestega koos enam kinni pidada
ei tohtinud.
“Inimesed, kes on siin asutuses, ei kanna mingisugust
karistust. Väljasaatmiskeskus
on viimane meede, mida riik
kasutab selleks, et ebaseaduslik viibimine vabariigis lõpetada,” selgitab Harku väljasaatmiskeskuse juhataja Pärtel Preinvalts.
Keskus asub Harku aleviku serval, elumajade läheduses. Õues on jalutusrada, õuemurul kiik. “See ei ole vangla,
aga meenutab väga palju vanglat. See ei tähenda, et majas
toimuks midagi hirmsat, et
siin oleks üliohtlikud inimesed.
Kaamerad ja okastraadiga aed
on füüsilise turvalisuse tagamiseks. Ka selleks, et need inimesed omavoliliselt ei lahkuks,” sõnab juhataja ja lisab,
et väljasaatmiskeskuse loomisest alates on Harku vallavalitsusega kokkupuuteid olnud

küll vähe, ent need on alati
positiivsed.
Preinvaltsi sõnul annab
riik võimaluse vabatahtlikult
lahkuda. “Kui on alust arvata,
et inimene seda ei tee, peab
riik peab omama kontrolli selle üle, kes ja kui kaua riigis
viibivad. Seetõttu oli vaja sellist asutust,” ütleb ta.
Harkusse satuvad Eestisse
salaja tulijad, kes pole varjupaika palunud (varjupaigataotlejaid nimetatakse pagulasteks, keskus asub Illukal).

HARKUSSE SATUVAD
EESTISSE SALAJA
TULIJAD.
Keskusse paigutatakse
väljasaadetavad halduskohtu
otsusega kuni kaheks kuuks.
Saadakse dokumendid korda,
viivad politsei- ja piirivalve
ametnikud inimese päritoluriiki tagasi.

Otsivad paremat elu
Miks inimesed jätavad
oma lähedased ja kodud maha
ja tulevad võõrsile?
“Peamine põhjus on paremat elu otsimine. On inimesi,
kes saabuvad riiki ja soovivad
siin illegaalselt toimetada.
Nad rändavad parema elu nimel ja nende elu pole ohus,”
räägib Preinvalts. “Väidan, et
tänased illegaalsed liikujad on
pigem majandusimmigrandid.”

Kui keskuse esimestel aastatel sattus majja illegaale
enamasti endise Nõukogude
Liidu territooriumilt, siis nüüd
on palju kodanikke tulnud ka
Aasia ja Aafrika riikidest. “On
inimesi, kes on siia sattunud
kaks kuni neli korda, on aga
ka üks härrasmees, kellega
kohtusin kaheksandat korda,”
sõnab juhataja.

Tööd ei tohi teha
Majas on 60 majutuskohta.
Pärtel Preinvalts avab ukse
rõõmsavärvilisse koridori ja
tutvustab: “On administratiivblokk, naiste ja perede osa ja
kõige suurem blokk on meestele. Naisi ja peresid on õnneks
üsna vähe olnud.”
Kolm korda päevas tehakse väljasaadetutele süüa, saab
arsti-, psühholoogi ja psühhiaatri abi. Kord kuus käib majas juuksur. Välja keegi vabalt
kõndima ei pääse, küll aga
saab kahel päeval nädalas kohtuda lähedaste või sõpradega.
Vaba aja veetmiseks on telekad, raadiod, lauamängud ja
raamatud. Tööd teha väljasaadetavad ei tohi. Juhataja:
“Peame meeles pidama, et
need inimesed viibivad Eestis
illegaalselt. Loomulikult, kui
inimesel on igav, võiks selle
peletamiseks tööd teha. Teisalt, võib-olla see, kui inimesel
pole siin midagi teha, mõjutab
teda koostööle, et siit kiiremini
välja saada.”

Põhitõed on ju lihtsad – esiteks
tuleb suuta teha vahet oma
soovidel ja vajadustel. Kas on
vaja suurepäraste tehniliste
võimalustega nutitelefoni või
piisab tagasihoidlikumast mudelist, millega saab helistada,
sõnumeid saata ja netis käia?
Kindlasti on iga lapsevanem kokku puutunud olukorraga, kus laps räägib õhinal
kodus, kuidas sõbrale ostsid
vanemad mõne uue mänguasja
või toreda tehnikavidina. Siin
tasub lapsele selgitada, et perede rahalised võimalused on
erinevad, ning ka sel juhul,
kui perel tegelikult oleks raha
samasuguse tehnikavidina
ostmiseks, ei tehta ostu lihtsalt
seepärast, et sõbral juba selline asi on, vaid arutatakse,
kas vidinat tõesti ka vaja on.
Tasub rääkida ka sellest, et
kui emal või isal raha rahakotist otsa lõpeb, ei saa seda
“seina seest” ehk pangaautomaadist piiramatult juurde
võtta – kulutada saab nii palju,
kui teenid.
Sellest arusaamiseks võib
proovida lastega näiteks pereeelarvet koostada: pange kirja
kõik oma kuu tulud ja kirjutage sinna kõrvale igakuised
kohustuslikud väljaminekud:
laenu- või üürimakse, kommunaalmaksed, telefoniarved,
transpordikulud, huviringid
jne. Kui kohustuslikud väljaminekud kirjas, näete, kui
palju jääb üle söögile ja muudele vajalikele kulutustele.

Süsteemne taskuraha
Kui lapsele antakse taskuraha, võib teha kindla süsteemi, kui palju ta nädalas või
kuus raha saab. Seejärel võiks
õpetada lapse raha planeerima
– kui nädalas on kasutada
näiteks 5 eurot, kuid see kulub
juba esimesel päeval koolis
sõpradele välja tehes ära, siis
tuleb ülejäänud nädala ilma
rahata hakkama saada.
Kuna algklassilapsed ei
saa raha väärtusest veel päris
täpselt aru, tuleb neil ette ka
üksteiselt raha küsimist, kui
endal just parasjagu vajalikku
summat kaasas pole. Kui laps
sellega koolis kokku puutub,
tuleks reeglid kokku leppida –
kellele võiks raha anda (näiteks parim sõber) ning kas ja
kuidas seda hiljem tagasi küsida.
Õppimine mängu kaudu toimib väga hästi nii väiksemate

Kuidas õpetada
lastele rahaga
ümberkäimist?
• Kaasa lapsed võimalikult varases eas pere
rahaasjade planeerimisse. Näiteks kui tahate
suvel reisile minna, arutage koos, kui suuri kulusid see kaasa toob ja
millised on võimalused
vajaliku summa kokku
saamiseks – nii säästuvõimalused kui ka mõtted, kuidas saaks rohkem teenida.
• Omateenitud raha õpetab vastutustundlikkust
ja planeerimist palju
paremini kui ema ja isa
manitsussõnad, et ei
tohi niisama laristada.
Seega võiks vanemad
lapsed suvel mõnda
aega jõukohast tööd
teha.
• Kui lapsel on mõni suurem ostusoov (näiteks
mänguasi, tehnikavidin,
jalgratas jne), siis võiks
ta proovida vähemalt
osa vajaminevast rahast
koguda.
• Ettevaatlik peaks olema heade hinnete ja igapäevaste koduste majapidamistööde eest (näiteks nõudepesu, oma
toa koristamine) tasu
maksmisega. Head hinded ning toa korras
hoidmine peaks olema
loomulik, mitte erakorraline sündmus, mille
eest peaks tasustama.
• Kui kauplused korraldavad hulle päevi, osturallisid ja muid turunduskampaaniaid, tasub
lastele (ja iseendale)
selgitada, et soodushinnaga tasub osta siiski
asju, mida tõesti vaja
on.
kui suuremate laste puhul.
Lasteaia ja põhikooliealiste
seas on väga populaarsed portaali www.lastekas.ee Jänku
Jussi multikad. Sadade multifilmide seast leiab ka rahateemaga seotuid – selgitatakse
näiteks raha väärtust, õpetatakse poes arukalt ostlema
ning pangas raha kasvama panema.
Veidi vanemad saavad nii
mängida kui ka praktilisi teadmisi 13-20-aastastele mõeldud
tarbijaveebist kool.minuraha.
ee, mis selgitab rahateemasid,
pakub võimalust videoid vaadata ja mänge mängida ning
lugeda, kuidas tänased kuulsad lauljad ja näitlejad (Koit
Toome, Ott Lepland, Märt
Avandi) teismelistena rahaga
ümber käisid.
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Varjatud tööõnnetus =
lisakulud ja asjatu närvipinge
Siiani on levinud arvamus tööandjate hulgas,
et tööõnnetuse toimumisest teavitamine on
ettevõtte mainele kahjulik ning tööõnnetuste
varjamiseks mõeldakse
välja kõikvõimalikke
skeeme. Viimasel ajal on
aga olukord muutumas.
MA RGE MÄEKIV I
Tööinspektsiooni tööinspektor-uurija

Paraku leidub tööandjaid, kes
hirmutavad tööõnnetuses kannatanuid töökoha kaotamisega
või lubavad maksta “hüvitist”,
et tööõnnetuses vigastatu oma
suud ei paotaks. Samas aga
unustatakse, et olnut ei saa
olematuks muuta ja kuulujuttudena levib teave rahva
hulgas edasi. Seega jääb pikaks ajaks püsima närvipinge:
kas varjatud tööõnnetus tuleb
välja või ei tule? Meditsiinivaldkonnas on aga tõestatud,
et närvirakud ei taastu.
Tööõnnetuse varjamine on
lühinägelik käitumine. Tööandja poolt kerge trauma asjaolude väljaselgitamata jätmine võib hiljem kaasa tuua
juba tõsisema õnnetuse koos
sellest tulenevate rahaliste
kahjudega, mida oleks olnud
võimalik ennetada või vältida,
kui sellele oleks eelnevalt tähelepanu pööratud.
Kui õnnetuse toimumise
asjaolud on segased, selgitab
tööinspektor tööandjatele,

kuidas jõuda toimunu suhtes
selgusele, kuidas vormistada
juhtumi dokumentatsioon ning
kuidas edaspidi korraldada
tööohutusalast tööd nii, et vältida samalaadseid tööõnnetusi
või ohuolukordi.

Muututakse aktiivsemaks
Minul kui tööinspektoruurijal on rõõm tõdeda, et viimasel ajal on tööandjad muutunud tööõnnetuste ja ohuolukordade teatamisel aktiivsemaks ning ka töötajate teadlikkus on suurenenud. Töötaja
peab julgema enda eest seista,
tundma oma õigusi ning nõudma tervislikke ja ohutuid töötingimusi.
Positiivse näitena saan
välja tuua tööandja Hiiu maakonnast, kes hiljuti võttis tööinspektsiooniga ise ühendust,
kui kuulis tööl juhtunud õnnetusest noore töötajaga. Vaatamata töötaja kartusele teavitada juhtunust tööandjat, viis
tööandja läbi tööõnnetuse uurimise ja esitas raporti toimunud
tööõnnetuse kohta.

SEITSME KUU JOOKSUL
ON REGISTREERITUD
2186 TÖÖÕNNETUST.
Statistika on mõtlemapanev: käesoleva aasta seitsme kuu jooksul on tööinspektsioonis registreeritud 2186
tööõnnetust, lisaks on uurimisel veel 197 õnnetusjuhtumi
asjaolud. Registreeritud tööõnnetustest on raskeid 459 ja

TULE TRENNI, MIS ON NAGU PIDU !!!
* ZUMBA Fitness on ainus Ladina-Ameerika muusikast inspireeritud tantsuline
aeroobikastiil, mis on kogunud kiiresti tuntust kogu maailmas.
* ZUMBA treeningprogramm sisaldab tuntud ja vähemtuntud Ladina-Ameerika
tantsude elemente nagu salsa, merengue, reggaton, cumbia, samba, bachata,
cha-cha, swing ja lisaks ka bollywoodi, kõhutantsu jpt., ning kogu treening
kulgeb 10-15 tantsuloo saatel.
* ZUMBA tunnis ei õpita kavasid. ZUMBA tund on PIDU, mitte lihtsalt kuiv
treening.
ZUMBA FITNESS SEPTEMBRIS
04.09 teisipäev kell 19.00
06.09 neljapäev kell 19.00
11.09 teisipäev kell 19.00
13.09 neljapäev kell 19.00
18.09 teisipäev kell 19.00
20.09 neljapäev kell 19.00
25.09 teisipäev kell 19.00
27.09 neljapäev kell 19.00
Tabasalu Spordikompleksis
Kooli 1, Tabasalu
Täpsem info:
www.tabasalusport.ee

Treeneriks on särtsakas
MAIU VÄLI

Eakatele algab käsitöö koolitus

kergeid 1718. Surmaga on lõppenud 9 tööõnnetust, lisaks
on täpsustamisel kahe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud.
Võrreldes mullu sama
ajaga on käesoleval aastal
tööõnnetuste arv mõnevõrra
kasvanud. Mullu seitsme kuuga toimus tööõnnetusi 2119,
sealhulgas 445 rasket, 1657
kerget ning 8 töösurma. Ent
positiivne on see, et kasvamas
on kergete tööõnnetuste osakaal: seegi on üks märk, et
tööõnnetustest teatamine on
paranenud.

Infot võib anda igaüks
Tööinspektsiooni poole on
pöördunud ka tööõnnetustes
kannatanute sugulased, kes on
teavitanud õnnetuste toimumisest, kui kannatanu ise ei
saa seda saadud vigastuse tõttu teha ning tööandjal puudub
julgus juhtunut tunnistada.
Selliste juhtumite puhul on
tööinspektsioon alustanud teabe kontrollimist sündmuste
selgitamiseks. Juhul, kui tööinspektsiooni uurimise tulemusel selgub, et tegemist oli
tööõnnetusega, mida varjasid
kas tööandja või töötaja või
siis mõlemad, näeb seadusandlus ette karistuse väärteomenetluse korras. Karistada
saab nii tööandjat kui ka töötajat.
Samuti võib töötaja kaotada tööõnnetuse registreerimata jätmisel osa haigushüvitisest ning võimaluse taot-

Tööst ei tohi mitte mingil
juhul saada inimest tappev
ega sandistav tegevus.
Internet

leda tööandjalt toetust edasisteks ravikuludeks.
Tööõnnetuse varjamine on
seaduserikkumine, millega
kaasneb väärteomenetlus ja
rahatrahv. Tööõnnetuse või
kutsehaigestumise varjamise
või uurimata jätmise, samuti
kirjaliku raporti koostamata
jätmise või muude tööõnnetuse
või kutsehaigestumise registreerimise või uurimise
nõuete rikkumise eest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 800 eurot, juriidilist isikut aga trahviga kuni
2000 eurot.
Tervislikke ja ohutuid töötingimusi saab tagada ainult
kaasates kõiki tööturu osapooli.
Tööst ei tohi mitte mingil
juhul saada inimest tappev
ega sandistav tegevus, vaid
see peab olema kõigile kasutoov, rahulolu pakkuv ja edukas ettevõtmine.

Käsitööoskusega ja ettevõtlikele töötutele algab sügisel
kursus, kus õpetatakse erinevaid käsitöötehnoloogiaid ja
ettevõtlust. Koolitusele oodatakse üle 50-aastaseid inimesi.
Osaleda võivad ka kuni 74-aastased mittetöötavad pensionärid.
Projekti eesmärk on koolitada väga heade tehniliste
oskustega professionaalseid
käsitöömeistreid, kes on valmis etteantud kavandite järgi
käsitöötooteid (s.h. rahvarõi-

vaid) teostama ja ühtlaselt hea
kvaliteediga tiražeerima.
Osalemine koolitusel on
tasuta, kaugemalt tulijatele
kompenseeritakse sõidukulud.
Koolitusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta Tallinna käsitöökonsulendi Tiina
Sillariga aadressil:
tiina.sillar@gmail.com
või telefonil 5167155.
K ADR I JÄÄT M A
projektijuht

Harku vallavalitsus teatab
27. augustil 2012 kell 18.00 toimub Harku Vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu) Rannamõisa külas Rannamõisa laod
ja Aiaäärse kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku
väljapaneku järgse avaliku arutelu täiendav avalik arutelu.
25.04.2012 kuni 28.05.2012 toimus Harku Vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu) ning Rannamõisa lasteaia hoones
(Merepiiga tee 8, Rannamõisa) Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Nimetatud ajavahemikul
laekus kohalikule omavalitsusele üks isikute grupi poolt
koostatud kirjalik pöördumine detailplaneeringu kohta
esitatud vastuväidete ja ettepanekutega.
Nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne
avalik arutelu toimus 09. juulil 2012 kell 17.00 Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).
Tulenevalt asjaolust, et toimunud arutelul ei soovitud arutada
avaliku väljapaneku ajal esitatud vaides esitatud vastuväiteid
ja ettepanekuid, korraldab Harku Vallavalitsus avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu täiendava avalik arutelu
(2. arutelu) eesmärgiga arutada läbi ja lahendada avalikustamise jooksul laekunud ettepanekud ning vastuväited.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku valla
kodulehel (http://www.harku.ee/index.php?menuID=320).
Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval Harku
Vallavalitsuse telefonil 600 3833.

Alasniidu pereolümpia
ja rannavolleturniir
TANTSULINE
25. augustil
AEROOBIKA
Esmaspäev kell 19.00
Kolmapäev kell 19.00
Treeningud algavad
septembrist!
Treener Hanna-Liisa Kutsar
Täpsem info:
www.tabasalusport.ee

NB! Uuendatud jõusaal ja squashisaalid.
Ujulas piiramatu aeg!
Sportlik ja Sõbralik – Kõigile!
Tabasalu Spordikompleks

Alasniidu IV Olümpiamängude päevakava:
10.30 Pidulik olümpiamängude avamine, OM soojendusvõimlemine.
Traditsiooniline “Tillude jooks”.
Alasniidu IV lahtised karikavõistlused rannavolles.
Kirbuturg
Lastele batuut.
Tõukside võidusõit.
12.00-13.00 Külla tuleb Röövlitütar Ronja!
Jalgrataste vigursõit.
Toimuvad võistlused kogu perele: erinevad heitealad,
teatevõistlused, korvpalli vabavisked.
Jalgpalli täpsuslöögid väravale.
14.30 Olümpiamängude lõpetamine.
Üritus toimub Alasniidu palli- ja mänguplatsil.
Rannavollevõistkondade registreerimine 23. augustini –
ivo@alasniiduselts.ee
Kirbuturu müüjate registreerimine – teatadahelen@centrum.ee
Korraldaja: MTÜ Alasniidu Selts (info Ivo Lukk 50 769 73)
Lisainfo kodulehelt: www.alasniiduselts.ee
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• Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290

Võtame vastu teateid ja reklaame
HARKU VALLA TEATAJASSE
Kui soovid avaldada reklaami või kuulutust
Harku valla ajalehes, võta ühendust meili teel
myyk@harjuelu.ee või telefonil 646 2214.
Harku Valla Teataja ilmub 2 korda kuus,
järgmine number jõuab valla elanikeni
13. septembril. Reklaami saatmise tähtaeg on
09. september.
reakuulutus (reas 40 märki)
2 eur
1 moodul (44x42 mm)
19 eur
2 moodulit
38 eur
1/8 lehekülge
112 eur
1/4 lehekülge
215 eur

Trükikoda pakub tööd trükiste järeltöötlejale
Kandideerimiseks palume saata CV
jaanus@actual.ee või helistada 506 3368.
Nooruse 1A, Tabasalu

Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab
13. septembril Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Active Studio
kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad alates
13. septembrist Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Laste Džunglis
lahtiste uste päev!
30. augustil
kell 15-19.
Olete kõik
oodatud!
www.dzungel.eu





Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

• Ettevõte pakub tööd MAJAHOIDJALE osalise
tööajaga, kelle tööülesanneteks on ettevõtte
välisterritooriumi ja tootmisruumide korrashoid,
muru niitmine ja talvine lume koristus väiketraktoriga. Töökoht asub Kumnas.
Lisa info tel. 5028725
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Tel 5690 0686
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa kütte- ja kaminapuid. Transport tasuta.
Tel 501 5820
• Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,
60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne
tootmine. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport. Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375
või halupuu24@hot.ee
• Ostame tehnilist hõbedat, lauahõbedat,
nõukaaegseid kontaktoreid, automaatkaitselüliteid, trükkplaate, militaarset
elektroonikat, kullatud detaile. 526 9976
• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas.
Tel 5820 0800
• Otsime lastele (1,5 ja 4a) kogemustega hoidjat
1-2 päevaks nädalas. Olenevalt elukohast vajalik
juhiluba ja auto kasutamise võimalus.
Tel 5647 0307 või katrin.hyvanen@mail.ee
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine.
OÜ Norringsen. Tel 5662 1300
• Teeme erinevaid pinnasetöid ekskavaatoriga. Pakume veo- ja tõsteteenust kallurkraanaga. Lisaks pakume erinevat haljastusmulda, täitepinnast, täiteliiva ja killustikku. Tel 552 9297, www.hexatrans.ee

• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504

Hea töökoht
müügijuhile
Seoses töömahu kasvuga otsib Kirilille Kirjastus
oma töökasse meeskonda

MÜÜGIJUHTI

kelle tööülesanneteks on reklaami vahendamine
ja müük maakonnalehte Harju Elu ja erinevatesse vallalehtedesse (Harku Valla Teataja, Kose
Teataja, Jõelähtme Vallaleht, Kiili leht).
Kandidaadilt ootame head suhtlemisoskust,
korrektsust asjaajamisel, arvuti kasutamise
oskust, auto juhtimise kogemust.
Vastu pakume rahuldavat tasu koos motiveeriva
tulemustasuga, meeldivat töökeskkonda moodsas büroohoones Veskimetsas, rõõmsameelseid
töökaaslasi.
Huvi korral saada oma CV aadressil
ylo@harjuelu.ee. Lisainfo 6311 456.



TARNIME KIIRELT JA LIHTSALT
VAJALIKU KOGUSE TÄITEMATERJALI
GREIFERIGA VARUSTATUD AUTOGA
JUST SOBIVASSE KOHTA.
Big-Bag´is või lahtiselt saadaval:
aiamuld, mänguliiv, liiv, turvas,
multš ja killustikud.
VAID MEILT SAATE SOODSALT
KVALITEETSE KEKKILÄ VALMISTATUD
AIAMULLA. VAATA LISAKS MEIE E-POEST!
OLEME AVATUD:
E-R 9.00-17.30
FABRICLEAN OÜ
Kurvi tee 11,
76913 Saue vald
Tel 672 9540
E-mail: info@soilnet.ee
Tellimine telefonil 5309 3554 vôi
e-pood: www.soilnet.ee

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Ingrid Eylandt-Kuure,
tel 646 2214, myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.

• Tule vali omale uut mööblit hea hinnaga
Tammi teel asuvast laost. Kokkusaamiseks helista
enne telefonil 5648 4706. Transpordi võimalus.
Reet.
• Valmistan köögi- ja igasugust muud puidust
mööblit nii tuppa kui ka aeda. Teostan ka muid
remonttöid. Tel 521 9147, meelis@kingiaega.ee
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055
• Väikeveod kalluriga: killustik, liiv, muld, segud,
jpm. Tel 501 5992
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 5616 9864

8 / HARKU VALLA TEATAJA / REKLAAM
SEA OMA
MURUNIIDUK
KORDA!
Hooldame ja remondime
muruniidukeid. Toome soovi
korral niiduki kliendi juurest
töökotta ja transpordime
tagasi.
Info tel 502 2014,
www.muruniidukiabi.ee

DUŠIRUUMIDE PUHASTUS
AKENDEPESU
KODUKORISTUS
MURUNIITMINE JA
TRIMMERDAMINE
KÕ IK TÖÖD
KÕIK
ÜHEST KOH
KOHAST!
AST!

Neljapäev, 23. august 2012

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

Võta ühendust e-maili teel või küsi teavet telefonil
646 2214. Vahendame reklaame ajalehtedesse

Tel 5821 5001

trükiarv

4000

trükiarv

7000

trükiarv

2000

trükiarv

2000 ja

trükiarv

3000.

myyk@harjuelu.ee

tabasalu.teenindus@gmail.com

myyk@harjuelu.ee

Aedade ja väravate ehitus, väravaautomaatika ja
uksetelefonide paigaldamine, avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid, GSM valveseadmed ja palju muud,
vaata kodulehelt w w w . l o u n a e k s p e r t . e e .
Te l 5 0 9 7 6 2 7

Elektripaigaldiste
projekteerimine,
ehitamine ja
renoveerimine.
Revenant
Elektritööd OÜ
www.revenant.ee
Telefon

502 6736

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

Hinnakirjad www.harjuelu.ee.

Kokku 18
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