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Hind 10 krooni

”

Kui minister jälle poolteist
aastat mõtleb, pole mõtet
küsida.

”

SALME VÄLJATAGA,
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Lõpukirjandi teemades
unustati ilukirjandus
Teeme Ära
2008 vajab
täiendavaid
konteinereid
 Teeme Ära 2008 kutsub

kaasa kõiki ettevõtteid ja
isikuid, kellel oleks võimalik
nädala lõpul kaheks-kolmeks
päevaks aktsiooni
organiseerijatele appi tulla
20-kuupmeetriste või
suuremate konteineritega.
“3. mai logistikat oleks märksa
parem korraldada, kui leiaksime
veel täiendavad 50 multilift
konteinerit. See võimaldaks
vähendada autode liikumist
koristuspäeval ning tagaks ka
kogutud prahi kiirema äraveo,”
sõnas Teeme Ära 2008 eestvedaja
Rainer Nõlvak.
Korraldajate eesmärk on 3.
mail kokku korjatav prügi
lipujaamadest edasi toimetada
võimalikult kiiresti, hiljemalt
pühapäeval. Kõikidel headel
inimestel, kes saavad konteinerite
osas aidata, palume ühendust
võtta Eva Truuverkiga telefonil
59 040 008 või e-maili aadressi
kaudu: eva@teeme2008.ee
Eile hommikuks oli 3. mai
koristuspäeval osalemisest
registreerimissüsteemi kaudu
märku andnud ligi 34 000
vabatahtlikku.
Selline hulk inimesi on
piisav, et koos kaardistatud
prügihunnikud Eestimaa pinnalt
4 tunniga ära koristada.
Üksikutes valdades on siiski
vabatahtlikele veel ruumi –
seetõttu jätkub registreerumine
aadressil teeme2008.ee sel
nädalal neisse piirkondadesse,
kus lisajõud endiselt väga
teretulnud.
Tänaseks on sõlmitud
kokkulepped 31 jäätmekäitleja
ja –vedajaga üle Eesti, et 3. mail
kokku korjatav prügi 208st
lipujaamast edasi toimetada 18
ladustusjaama ning seejärel 6
sorteerimiskeskusesse.
Kokku korjatavast prügist
tahetakse taaskäitlusesse suunata
80%, mis on kaheksa korda
enam tavapärasest Eesti
jäätmekäitluse taaskasutusmäärast. (HE)

 „Meil on põhjust

õnnitleda üksteist iga päev.
Pühendage kirjand oma
maale ja rahvale,“ sõnas
haridus- ja teadusminister
Tõnis Lukas laupäeval
raadioeetris.
Kristina Amor
krstina@harjuelu.ee

Paldiski Gümnaasiumi ja Paldiski
Vene Gümnaasiumi õpilased
kirjutasid kirjandit üheskoos
Vene Gümnaasiumi majas.
Paldiski
Gümnaasiumi
õppealajuhataja ja eesti keele
õpetaja Enel Pärs sõnas, et igal
aastal on teemasid, millest saab
kirjutada sisuka kirjandi.

Abiks kirjandus
„Mina oleksin oodanud eesti
kooli õpilaste jaoks vähemalt
ühte kirjanduslikku teemat,“
lisas Enel, „tegemist oli üldiste
teemadega, mille juures sai
kasutada ka kirjanduslikke
allikaid. Vene kooli teemade
hulgas oli üks kirjanduslik
teema,“ lausus õpetaja.
Lõimumise soodustamiseks
ja teemade ühtlustamiseks oli
sellel aastal vene ja eesti koolides
neli ühist teemat: „Olla nagu
kõik või jääda iseendaks,“ „Kunst
avab tee maailma mõistmisele,“
„Sõjalt ei saa oodata mingeid
hüvesid“ (Vergilius) ja „Ajakirjandus peab ühiskonda parandama.“ Nendele teemadele olid
juurde lisatud kommentaarid,
mis aitasid seda lahti mõtestada.
Enel sõnas, et vene kooli
õpetajatele tundusid selle aasta
vene kooli teemad veidi raskemad.
Paldiski
Gümnaasiumi
abiturient Kadri Jaanimägi valis
kirjutamiseks teema „Olla nagu
kõik või jääda iseendaks.“
„Ammutasin
materjali
kohustuslikust kirjandusest.
Kasutasin näiteks Eduar Vilde
romaani „Külmale maale,“
Andrus Kivirähki teost „Mees,
kes teadis ussisõnu.” Kirjutasin,
kuidas inimesi mõjutatakse ja
nad ei suuda iseendaks jääda
ega ole sageli teiste suhtes
sallivad.””
Raimo Urgard kirjutas samuti
teemal „Olla nagu kõik või jääda
iseendaks.“
„Teemad olid suhteliselt
keerulised. Otsustasin kohe selle

teema kasuks, teised ei kutsunud
kirjutama. Kirjutasin, et tähtis on
see, et inimesed üksteisest
erineksid ja silma paistaksid,“
pajatas noormees.
Raimo pruukis ka palju
kirjanduslikke allikaid, näiteks
Hermann Hesse „Stepihunti,“
August Kitzbergi „Libahunti,“
Mats Traadi „Üksi rändan.
„Kasutasin ka
näiteid nii
muusikast kui kunstist,“ sõnas
ta.

Lootis teist teemat
Liisi Nisumaa lootis väga
loodusteemat, mida aga ei
olnudki. „Otsustasin seetõttu
inimsuhete juurde jääda ja
kirjutada pealkirja all „Olla nagu
kõik või jääda iseendaks“,“ rääkis
ta. Näiteid tõi neiu Anton
Hansen Tammsaare, Hermann
Hesse, August Kitzbergi ja Karl
Ristikivi teostest. „Neid oli veel,
kõike ma enam ei mäletagi,“
sõnas Liisi rõõmsalt.
Allar Väälmaa kirjutas teemal
„Sõjalt ei saa oodata mingeid
hüvesid“ (Vergilius). Allar sõnas,
et kaalukausil oli ka „Võrdsete
võimaluste Eesti.“

Vene kooli õpetajatele
tundusid selle aasta
vene kooli teemad
veidi raskemad.
„Kommentaar aitas mind
mingil määral, kuid samas
oleksin ka ilma selleta hakkama
saanud.“ Allar kasutas ühte
ilukirjanduslikku teost, selleks
oli Remarque’i „Läänerindel
muutuseta”.
„Ainest võtsin elust enesest
ja ajaloost,“” sõnas ta.
Paldiski Vene Gümnaasiumi
õpilane Ivan Podkhomutnikov
valis teema „Kunst avab tee
maailma mõistmisele.“
Ta kirjutas ajaloost, kunstist
ja kirjandusest. Muusikast tõi
noormees välja Chopini ja kirjandusest Dostojevski mõtted.
„Kaalusin veel kahte teemat
„Mis viib elu edasi – kultuur või
kapital?“ ja „Tänapäeva maailma
hirmud,“ ütles Ivan.
"Valmistusin kodus ette Eesti
ainetel kirjutamiseks, midagi
iseseisvumisest
ja
selle
tulemustest, seda aga ei olnud
vaja. Lugesin selle teema kohta
palju, uurisin ajalehti ja
raamatuid,“ lausus ta.

Paldiski Gümnaasiumi abiturient Liisi Nisumaa ootas loodusteemat.
Seda aga polnud. Lõpuks tegi ta teise valiku.
Kristina Amor

Raudteeohutusnädal juhib
tähelepanu
ülesõitudele
 MTÜ Operation

Lifesaver Estonia (OLE)
korraldab 28. aprillist 4.
maini raudteeohutusnädala, mille eesmärgiks
on avalikkuse teavitamine
raudteeliiklusega
kaasnevatest ohtudest.
“Juba neljandat aastat korraldatava raudteeohutusnädala
eesmärgiks on suurendada
autojuhtide tähelepanelikkust
raudteeülesõitudel,
kus
möödunud aastal hukkus neli
inimest,” ütles OLE juhatuse
esimees Tamo Vahemets.
“Teedel-tänavatel toimunud
liiklusõnnetustes hukkunute
arvuga võrreldes võib see
number üsna tagasihoidlik
tunduda, ent arvestades
asjaolu, et varasemal kahel
aastal pole ülesõitudel
hukkunuid olnud, saame
kasvuprotsendiks 400,” lisas
ta.
OLE poolt läbiviidud
ohutuskampaaniates on ka
varem tähelepanu pööratud
autojuhtide tähelepanelikkuse
suurendamisele raudteeülesõitudel.
Selle põhjuseks on asjaolu,
et autojuhi eskimus võib lisaks
tema enda elu ja tervise
ohustamisele
traagiliselt
lõppeda ka kaassõitjatele,
rongireisijatele
ja
ka
ümberkaudsetele elanikele, kui
tegemist peaks olema ohtlikke
veoseid transportiva kaubarongiga.
Alanud kampaania sõnum
“Raudtee ületamine pole
mäng. Lase rong läbi!” tuletab
autojuhtidele meelde, et
raudtee ületamist ei saa võtta
mänguna. Kui keegi sellesse
siiski nii kerglaselt peaks
suhtuma, siis annab raudteeohutusnädala kurjakuulutav
visuaal selget aimu sellest,
mille peale mäng käib – elu ja
surma peale.
Kampaania
keskseks
sündmuseks on tänumeene
“Kuldne tõkkepuu” üleandmine
ettevõttele, kes oma tegevusega
on kaasa aidanud raudteeohutussõnumi levitamisele.
“Kuldse tõkkepuu 2008”
annab 30. aprillil restoranis
Travel toimuval üritusel üle
tänumeene eelmise aasta
laureaat Liivika Juksaar, kes
pälvis tunnustuse raudteeohutusteemat käsitlenud
esitluste korraldamise eest
mitmes Harjumaa koolis ja
noorteasutuses. (HE)
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Ära viina enam
öösiti otsi
iimane öine puhkepaik rahututele öistele
alkoholiküttidele maakonnas on kadumas. Harku
vallavolikogu
möödnudnädalane
otsus
kehtestada kogu valla territooriumil ühtsed
alkoholimüügi piirangud võtab öise müügi õigused
kõigilt sealmail asuvatelt kauplustelt, sealhulgas ka
tanklakettidelt.
Sellega kaob viinarallijate mäludest visalt, ent siiski
lõplikult ka müütiline kütusetankla kusagil Harku vallas,
kust öösiti napsu sai osta.
Aga müüja ei ole rahul. Ja müüja ütleb, et ka ostja
mitte. Kes siis on rahul?
Müüja meenutab tõsimeeli, et osa inimesi on lausa
nuttes tulnud kauplusesse ja kurtnud rasket muret, et
näe, meelest läks alkoholi osta ja kui juba korra unustad,
pole hiljem hundijalavett kuskilt välja võluda.
Aga Harku vallas oli võimalik. Endiste
suvilarajoonidega ümbritsetud Vääna-Jõesuust sai ka
pimeda saabudes poest pudeliga välja hiilida.

V

arjumusi on väga keeruline muuta, seda teab
kasvõi iga endine suitsumees. Aga sugugi mitte
võimatu. Märksa keerulisem kui on muuta
üksikisikul oma igapäevaseid
käike ja harjumusi, on
Aga müüja ei ole
kindlasti raskem kaubandusrahul. Ja müüja
asutusel, kelle tulust toreda
ütleb, et ka ostja
pooliku moodustab alkoholi
müügist saadav kasum.
mitte. Kes siis on
Erandlik on ju kaubanduses
rahul?
alati kasulik olla, kuid uus
määrus kaotab igasuguse
erandi ning kehtestab kõigile
kaubitsejatele ühtse korra.
Ja eks kogu see keeluteema on ju osa suuremast
poliitikast, millele anti algus umbes aastapäevad tagasi.
Suure
poliitika
sõnumiks
olid
ühtsed
alkoholimüügipiirangud kogu maakonnas. Ja peab
mainima, et selle loosungi teostumiseni on üpris lähedale
jõutud.
Ma ei tea, paljud lehelugejatest on käinud öösiti
Harku vallas või kasvõi Maardus õhtunapsi otsimas.
Tunnistan, et endal on paar korda seda juhtunud. Seda
küll harva ning kombeks pole taoline asi muutunud. Ja
ei kujutagi ette mõnd kodanikku, kes korra või paar
nädalas mööda maakonda hilistel tundidel ringi rallitab,
et otsida poodi, kus veel kesvamärjukesega
kaubeldakse.
Taolised ajad, tundub, on pöördumatult kadunud.
Või vähemalt kadumas.

H

Kuumad kevadpäevad
ronksmehe teisaldamise
aastapäev möödus küll
rahumeelselt, endiselt on
aga selgusetu, kas õhk on selle
aktsiooni tulemusel klaarimaks
muutunud või hõõgub tuli
endiselt tuha all.
Ühest vastust pole ka
küsimusele, millised on meie
majanduspeetuse põhitegurid:
kas kohalike poliitikute käpardlikkus või maailmamajanduse ja
finantsturgude kriisiilmingud.
Tõenäoliselt aga mõlemad
korraga.
Järjest kasvava energiapõua
oludes tuleb ka Eestis raskeid
otsuseid vastu võtta ja seda
eelkõige tuuma-elektrijaama(de)
ehitamise asjus.

P

Vanad näod ekraanil
Möödunud laupäevane Öise
Vahtkonna miiting Tallinnas
Vene kultuurikeskuse kõrval
asuvas pargis kulges suhteliselt
rahulikult. Korraks küll tekitas
elevust sinimustvalge lipuga
noormees,
kes
vapralt
miitinguliste keskele astus.
Keegi hallipäine veteran
üritas lipukandjat seltskonnast
välja tõrjuda, kuid õnneks jätkus
taibukamatel asjaosalistel oidu
hoopiski skandeerida: “See on
meie riigi lipp!”
Tõele au andes oli
venekeelsete hõiskajate olekus
neid sõnu hüüdes ka tugev annus
irooniat,
kuid
suurema
kähmlemise aitas selline
käitumine siiski ära hoida.
Mis aga sugugi muutunud
pole, see on vanad tuntud näod
sellistel kokkutulekutel. Vladimir
Lebedev on mul mälus juba
1990. aasta 15. maist, kui
venekeelsed ja -meelsed massid
internatside juhtimisel Toompea
lossi tahtsid tungida.
Tookord lehvis sinimustvalge
ka lossihoone katusel ja intrid
üritasid seda punalipu vastu
vahetada. Neil õnnestus
lossivärava parempoolne uks
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Toomas Roosileht
Kolumnist
lahti suruda ja oma lipu vars
lävepaku taha toppida. Ukse
taga rindejoont hoidvad
ülemnõukogu liikmed üritasid
vapralt vastu panna.
Ühel hetkel paotus uks aga
imekombel peaaegu valla ja selle
tagant pistis pea välja ei keegi
muu kui ülemnõukogu liige
Vladimir Lebedev, kes asus
agaralt punalippu ukse vahelt
sisse tõmbama.
Intrite jaoks oli ta oma mees
vaenlase tagalas. Uuemal ajal
õhutab Lebedev pronksiöödel
pogromme ja käib vahelduseks
kutsutud külalisena riiklikult
korraldatud üritustel.
Teine nägu, kes dissidendina
alati ekraanile mahub, on Dimitri
Klenski. Õnneks kahtlevad tema
poliitilises tõsiseltvõetavuses ka
paljud venelased.
Tuttav venelasest tohtrihärra,
kelle võsuke käis Dimitri
järeltulijaga ühes koolis, ütles
mulle aasta tagasi, et kooli
hoolekogu ühe juhina on Klenski

asjalik inimene, kuid poliitikasse
teda paljud valida ei taha. Dima
olevat ettearvamatu.
Moskva-meelsed radikaalsemad vastasjõud olid samuti nn
tähtpäevaks valmistunud.
Tiit Madisson tutvustas ühes
pealinna raamatupoes mulluseid
aprillipogromme ja valitsuse
käitumist kirjeldavat raamatut.
Jüri Liim osales koguni
öövahtkonna miitingul, kuid
vähemalt telepildi järgi ei
sekkunud sündmustesse. Imestama panid aga tema sõnad selle
kohta, et Kanal 2 oli ta kohale
tellinud ja kuna juba lubatud sai,
siis tuli ka tulla.
Teleajakirjanike selline
käitumine meenutab kangesti
leninlikku üleskutset ajakirjandusele: ajaleht ei ole mitte
ainult propagandist ja agitaator,
vaid ka organisaator. Bolševike
juhi parteilise nõude selline
järgimine ei tõsta TV teleseltskonna mainet.

Heledam kui 1000 päikest
Kes on lugenud Austria
kirjaniku Robert Jungki
ülaltoodud pealkirjaga raamatut,
see teab, et selles on seostatud
päikest aatomipommi plahvatusega.
Aatomituuma on kätketud
tohutu jõud ja selle energia
taltsutamine on eeldatavas
tulevases
energiapõuas
vaevlevale Eestile kujunenud
tõeliseks dilemmaks: kas ehitada
aatomielektrijaam või mitte?
Autoriteetseim tuumajaamade pooldaja on akadeemik
Anto Raukas.
Tundub, et ka avalik arvamus

Ühel hetkel paotus uks aga imekombel peaaegu
valla ja selle tagant pistis pea välja ei keegi
muu kui ülemnõukogu liige Vladimir Lebedev,
kes asus agaralt punalippu ukse vahelt sisse
tõmbama.

on tema veenmisoskuse jõul
tasapisi hakanud kalduma jahsõna poole.
Venemaa
peaaegu
energiamonopoolne seisund
Euroopas sunnib meidki
paratamatult valima mitme
halva vahel.
Tuliseim vastane on roheliste
liider Marek Strandberg. Oleks
vist lihtsameelne arvata, et
elektrituuleveskite entusiast
kavatseb kõik muud energiatootmise allikad asendada tuule
ja päikesega.
Samas on Strandberg
korduvalt osutanud sellele, kui
kergekäeliselt me käime ümber
energiasäästuga.
Praegu
kulutame ühe krooni teenimiseks
neli korda rohkem kütust kui
Euroliidus keskmiselt.
Eestis elab korteriühistutes
1,1 miljonit inimest. Nende
majade soojapidavus ja energia
taaskasutus on õigupoolest
olematud.
Riigikogu ja valitsus on
üritanud viimase aasta jooksul,
küll roheliste õhutusel, küll
iseseisvalt, arutleda energeetika
arengukavade teemal.
Selgepiirilist otsust, ka
kümne aasta pärast kasutatavate
kütuste eelistuste osas pole siiani
õnnestunud vastu võtta.
Spetsialistid väidavad, et
enne
kui
Eestis
pole
energiakulutusi kontrolli alla
viivat säästukava, ei saa ka
laiemalt rääkida energeetika
arengukavast.
Tundub, et pakilised
igapäevatoimetused on hõivanud
kogu meie tähelepanu. Tõnismäelt puuduva pronkssõdurita
saame ju hakkama.
Kuidagimoodi tuleme toime
ka pisukese majanduskasvu ja
valitsuste
vahetumistega.
Energiapõud aga lükkab Eesti
käpuli ja võib anda ta nende
jõudude meelevalda, kelle
peremehetsemisega ei saa ükski
rahvas leppida.
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Marko Tooming
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No tere hommikust!
arahommikul kella 6 ajal
pole just palju inimesi
liikvel. Nendel vähestel
tõttajatel on üsna ühised huvid,
kes ruttab tööle, kes pissitab
kutsat.
Mina paraku viimaste seas. Ja
kohtun pea päevast päeva ühtede
ja samade inimestega, kes samal
põhjusel end voodist välja
ajanud.
Ja nii saavadki kutsud kokku,
tervitavad üksteist rohkem või
vähem sõbralikult, vahetavad
mõned
viisakad
auh´id.
Peremehed on aga kindlameelselt
vait, pilk kaugusesse suunatud.
Ühel hetkel sai piinlikust
vaikusest kõrini ja ütlesin täiesti
asjakohaselt: “Tere hommikust!”
Ja mis oli tulemus? Naised,
eriti nooremad, ignoreerivad

V

seda lihtsat viisakusvormi.
Pisikese valge pitsuga piigal
jätkub sada sõna oma lemmikule,
paar pilku ka minu penile, minule
aga teises rihma otsas on kaks
sõna liiga raske öelda.
Mehed, eriti vanemad,
käituvad märksa meeldivamalt.
Ei ole neil kahju tervitusest, ka
paarist lausest ilma või lemmiku
kohta.
Nooremad mehed on aga
napisõnalisemad, kohmavad
midagi, mis kõlab nagu hmkus.
Asi seegi.
Üks noorem neist (olgu,
minust noorem) aga vaatas mind,
nagu oleksin mingi eriti siivutu
ettepaneku teinud. No tere
hommikust!

Kaia Roots

Prügihunnikud Prangli saarel
valget laeva ootamas.
Esimene reis vanametalliga
saarelt linna on juba tehtud,
viimaseks ei tohiks see jääda,
sest kolu on veel palju.
Prangli saarel käib igal kevadel
n-ö prügiparsa, mis metallikolu
täis laaditakse ja siis linna
puksiiritakse. Esimene reis on
tehtud.
Pildil toimub lootusetutest
logudest viimaste kasulike
juppide lahtimonteerimine ja
kere viiakse kolulaevaga
kogumiskohta.
Terje Lilleoks

Harju Elu
Vastutav väljaandja
Ülo Russak – 646 2213
Tegevtoimetaja
Marko Tooming – 646 2215
Keeletoimetaja
Evi Johandi – 646 2214

Toimetajad – 646 2215
Toomas Roosileht, Regina Lilleorg,
Kristina Amor, Kaia Roots
Müügijuht
Sirje Lill – 646 2214
Reklaamitoimetaja
Anu Roots – 646 2213
Raamatupidaja
Ene Kukk – 646 2214

Küljendus
Raul Rajaveer – 646 2215

Postiaadress: 10122 Tallinn, Endla
31-21, tel: 646 2214, faks: 631
1316, e-post: info@harjuelu.ee
Astu läbi: Endla t. 31, II korrus tuba
21, kell 9-16

Maakonnaleht Harju Elu,
tellimisindeks 69 841
Väljaandja OÜ Harel
Trükk: AS Printall

Reklaami sisu ja lugejakirjades
toodud seisukohtade eest
toimetus ei vastuta.
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LÜHIDALT
Kohustusliku
rehvivahetuseni on
jäänud kolm päeva

Ohtlikud teelõigud Harjumaal
• Harjumaa 17 maanteel on kokku 47 liiklusohtlikku
lõiku või kohta. Kõige enam ohtlikke teeosi on Tartu
maanteel – 10, Tallinna- Paldiski maanteel 9, ringteel
ja Tallinna-Narva maanteel 5 , Tallinna- Pärnu
maanteel ja Tallinna-Rapla maanteel 3. Viimsi
Rohuneeme teel 2 lõiku, Üks ohtlik teelõik on veel
Jägala Kärevete, Kose - Purila, Harku-Rannamõisa,
Viimsi-Randvere, Kasemetsa –Kiisa, Jüri-Aruküla,
Tallinn-Saku- Laagri, Ääsmäe- Haapsalu ja Kiia Vääna-Viti teel.

Politsei tuletab kõigile
sõidukijuhtidele meelde, et
alates neljapäevast, 1. maist on
keelatud naastrehvide
kasutamine.
„Kõigil sõidukijuhtidel, kel
naastrehvid on veel suverehvide
vastu vahetamata, oleks praegu
viimane aeg sellele mõtlema
hakata,“ ütles Põhja prefektuuri
avariitalituse komissar Riho
Tänak. „Eelnevate aastate
kogemus on näidanud, et neil,
kes rehvivahetuse n-ö viimasele
hetkele jätavad, on äärmiselt
keeruline mõnes autoteeninduses
selleks aega saada. Seepärast
tuleb rehvide vahetamisele
kindlasti mõelda juba aegsasti.“
Sõidukijuhte, kes pärast 1.
maid kasutavad naastrehve, võib
politsei karistada kuni 3000
kroonise rahatrahviga.
Naastudeta talverehvid ehk
lamellrehvid on Eestis lubatud
kogu aasta jooksul.
Suverehvidega sõitmise korral
peavad samal teljel olema
ühesuguse mustri ja
markeeringuga nõuetele
vastavad rehvid. (HE)

Tallinna-Tartu tee on
Harjumaa ohtlikem
 Harjumaal on kõige
ohtlikum Tallinna-Tartu
maantee, kus viimase kolme
aasta jooksul on aset leidnud
45 liiklusõnnetust, milles on
viga saanud 50 ning
hukkunud 11 inimest.
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

Põhja Regionaalse Maanteeameti
uuringu kohaselt on Tartu
maanteel
kõige rohkem
hukkunuid kilomeetritel 46,09
kuni 47,68, kus liiklusõnnetusi
oli 9, vigastatuid 8, hukkunuid
kolm.
Liiklusõnnetuste vähendamiseks sel teelõigul pakutakse
ühe abinõuna sõidukiiruse
kontrolli, sest pärast kurve ja
kõverusi püütakse sirgemal
teeosal üksteisest mööda sõita.
Üldjoontes peaks Tartu
maantee olukorda parandama
valmiv Vaida-Aruvalla tee,
tõhusam sõidukiiruse kontroll
ning kaugemas tulevikus ka
Tallinna-Tartu
maantee
rekonstrueerimine, märkis Põhja
Regionaalse Maanteeameti
liikluskorralduse ja -ohutuse
osakonna juhataja Kaljo
Kaldam.

Üliohtlik 13. kilomeeter
Tallinna-Paldiski maanteel
on üheksa ohtlikku lõiku, neist
üks tituleeritud ka eriti
liiklusohtlikuks. Nimelt maantee
13. kilomeetril on liiklusõnnetusi
olnud 6, neis viga saanud 10 ja
hukkunud üks inimene.
Selle koha olukorda aitaks
parandada Tallinna-Paldiski mnt
remont, mis on plaanitud
aastaks 2010 ja mille käigus
ehitataks ristmikule ohutussaar.
Üldiselt saaks Paldiski
maantee turvalisemaks muuta
teede remondi ja sõidutingimuste
parandamisega: ristmike ja
bussipeatuste valgustamisega,
möödasõidulaiendite rajamisega,
mõnes kohas on ka sõiduteel
vale põikkalle.
Narva maanteel on liiklus-
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ohtlik lõik Tallinna piirest välja
sõites kilomeetritel 10,42
kuni15,13, kus omakorda on
sees kolm kohta, kus peaks eriti
tähelepanelik olema. Nii on pisut
pärast 10. kilomeetrit lõik, kus
liiklusõnnetusi on toimunud 12,
neis viga saanud 15 ja hukkunud
kaks inimest. Kilomeeter edasi
on õnnetusi olnud 7, viga saanud
7 ja hukkunud 4 inimest ning
15. kilomeetril samuti neli
õnnetust ja neli vigastatut.
Selle õnnetusterohke koha
turvalisemaks muutmiseks soovitab maanteeamet teevalgustuse
ehitamist tagasipöördekohtadele
ja nendevahelisele lõigule ning
teevalgustuse rajamist Keldrimäe
bussipeatuse lõigule. Kuni
maantee rekonstrueerimiseni
tuleb Üleoru tee ristmiku piirkonnas, enne ülekäigurada, kehtestada kiiruspiirang 50 km/h ja
hoiatusmärkidele panna taustekraanid.
Tallinna ringteel on välja
toodud viis liiklusohtlikku lõiku,
teistel teedel on neid vähem.

Ohtlik ka õnnetusteta
„Liiklusohtlikuks määratletakse teelõiku või kohta, kui seal
esineb üks järgmistest tunnustest:
viimase kolme aasta jooksul on
toimunud kolm või enam
inimvigastusega liiklusõnnetust,
kus tee tehniline lahendus ei
vasta kehtivatele projekteerimise
normidele ja sellest tulenevalt
liiklusõnnetuse oht on ilmne,"
rääkis Kalda
Samuti
määratletakse
ohtlikuks lõik, kus liiklusvoo
märkimisväärse suurenemise
tõttu on võimalik konfliktide
esinemissagedus tihenenud või
on olukorra ohtlikkus tajutav
erinevate liiklejate rühmade
poolt,” selgitas ta.
“Viimased kaks tunnust kui
subjektiivset eeldavad liiklusohutusauditi tegemist. Alles
pärast seda võib väita, kas on
tegemist ohtliku kohaga või
mitte,” märkis Kaldam.
"Seega laieneb liiklusohtliku
koha mõiste ka kohale, kus ei
ole veel liiklusõnnetusi juhtunud,
kuid on võimalik oht nende
juhtumiseks,” lisas ta.

Põhja Politseiprefektuur
tabas I kvartalis 8888
kiiruseületajat
Seest siiru-viiruline, pealt kullakarvaline, see on sobiv ütlus öelda Aegviidu Põhikooli kohta. Kuigi
kitsastes oludes, õppetöö seetõttu tegemata ei jää ega lapsed õnnetumad ole.
Kaia Roots

A E G V I I D U KO O L V A J A B L A I EN DAMIS T

Kool, kus klass lapsi
ühte ruumi ei mahu
 Aegviidu kool, mis

möödunud aastal tähistas
90. juubelit, vaevleb
jätkuvalt ruumikitsikuses.
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

Imeilusa välimusega hoones
näevad õpetajad tõsist vaeva, et
õppetegevus kenasti ära
mahutada.
Harjumaa üks ilusamaid
puitkoole särab päikeses, asudes
looduslikult kenas kohas.
Igapäevasel õppetöö organiseerimisel kasutavad õpetajad
aga kõiki võimalusi ja kavalusi,
et kooli 58 õpilast
ära
mahutada.
“Oleme
juba
aastaid
ruumipuuduses,” nentis kooli
õppealajuhataja Rutt Tüli.
“Igasugustel ajurünnakutel ja
aruteludel jõuame ikka ühte
punkti välja: saaks palju rohkem
teha, kui ruumi rohkem oleks. ”

Jooksuga lasteaeda

Sel aastal lõppev Vaida-Aruvalla teeehitus peaks muutma Tartu
maantee oluliselt ohutumaks.
Regina Lilleorg

Nii kasutatakse ära kõik
võimalused. Et võimla ja
staadion puuduvad, siis peetakse
enamik kehalise kasvatuse
tundidest
õues.
Tõelise
koerailmaga saab kehalise
kasvatuse tunde läbi viia saalis,
mis on ühtlasi aulaks, võimlaks
ja vahetundidel jalutusruumiks.
Puitviimistlusega saal on küll
igati ilus, aga väike.
Poiste tööõpetuse tundideks
rendib kool ruume Elionilt. Et
kööki ja söögisaali pole, käivad

õpilased kahes vahetuses söömas
Aegviidu lasteaias. Iseenesest ei
tee ju ligikaudu poolekilomeetrine jalutuskäik paha,
vaid talvel tuleb sageli ette, et
koolijütsid jõuavad sööma, sall
lehvimas ja hõlmad lahti.
Suurema õpilaste arvuga
klassis tuleb kunstitunde läbi viia
kahes ruumis. Garderoobi
juurest, kust lapsed lähevad nii
õue kui ka saali,
on
liikumisruumi laiuseks napilt üle
meetri. Vaikset nurka, kus
õpetaja saaks lapsevanemaga
nelja silma all rääkida, on raske
leida.
“Et kool tuleb renoveerida,
on täiesti selge,” kinnitas
Aegviidu vallavanem Tõnis Väli.
“Ruumipuudus ei võimalda luua
kaasaegseid õpitingimusi. Praegu
käivad vaidlused, kui suures
mahus renoveerida.”

Leplik koolipere
„Kuigi õpilaste arv on
vähenenud, ei ole ohtu, et kool
tegevuse lõpetaks,” kinnitas
Väli.

“Et kool tuleb
renoveerida, on täiesti
selge,” kinnitas
Aegviidu vallavanem
Tõnis Väli.
“Kooli säilimine on valla
selge prioriteet, sest kui kool
kaoks, mida pered siin üldse
teeksid?” ütles Väli. “Pigem
loodame, et kui teeme

koolihoone korda, siis tulevad
siia õppima ka kaugema kandi
lapsed, ka õpetajaid on heasse
töökeskkonda lihtsam leida.”
Kuigi külalise silmale
tunduvad nii klassiruumid kui ka
teised ruumid tillukesed kui
muinasjutus, on õpetajad
optimistlikud. Õppealajuhataja
jutu sekka kostab mitu korda
lause: “Aga me saame hakkama.”
6. klassi poisid Robert Kala,
Silver Allemann ja Henry Keller,
kes kooliõue korrastasid, ei
leidnud liigseks kurtmiseks
põhjust: “Meie kool on täitsa
normaalne, ruumikitsikus meid
ei häiri.” Poisid ise õpivad
liitklassis, kus
on kokku 5
õpilast.

Hobupostijaamast kooliks
Kool asub hoones alates
1919. aastast, varem tegutses
siin hobupostijaam. Endise Eesti
vabariigi ajal tehti majale kolm
juurdeehitust, 1995. aastal
lisandus veel üks juurdeehitus.
Nelja aasta eest sai kool praeguse
välisilme, renoveeriti saal ning
jõudumööda on siseruume
remonditud.
Läbi aastate on Aegviidu
koolis õpilaste arv oluliselt
kõikunud. Kui esimesel aastal
alustas kool 40 õpilasega, siis
juba kolme aasta pärast õppis
koolis 117 õpilast.
Kõige rohkem õpilasi oli
koolis 50. aastatel, mil siin õppis
üle 200 lapse. Alates 2000.
aastast on õpilaste arv pidevalt
langenud, jõudes praeguseks 58
õpilaseni.

Põhja prefektuuri politseiametnikud tabasid 2008. aasta
esimese kolme kuuga Tallinnas
ja Harjumaal 8888 piirkiirust
ületanud sõidukijuhti. Eelmise
aasta samal perioodil tabati
3233 kiiruseületajat.
Suurima osa esimeses
kvartalis Põhja prefektuuri poolt
tabatud kiiruseületajatest
moodustas piirkiirust 20 kuni
40 km/h ületanud sõidukijuhid,
keda oli 5292. Kuni 20 km/h
kiirust ületanud sõidukijuhte
tabati 3338 korral ning üle 40
km/h ületas lubatud piirkiirust
258 sõidukijuhti.
Politsei tuletab
sõidukijuhtidele meelde, et 50
km/h liikuval mootorsõidukil
kulub kuiva teekatte korral
peatumiseks keskmiselt 28 ning
märjal teel 38 meetrit. 70 km/h
sõites on peatumisteekond aga
juba 47 kuival ja 67 meetrit
märjal teel. (HE)

Talv.

Marko Tooming

Talvel külmus Harjumaal
surnuks kaheksa inimest
Läinud talvel külmus Tallinnas
ja Harjumaal surnuks vähemalt
kaheksa inimest, kirjutab SL
Õhtuleht.
Aasta algul tuvastas Tallinna
kiirabi kolm alajahtunut,
jaanuari lõpul leiti Tallinna
kiirabi teatel kaks alajahtunut
Tallinnas ühest Rukki tänava
kuurist.
Detsembris leiti Kiili vallast
külmununa 91-aastase vanuri
surnukeha.
Novembris leiti Keilas
Tööstuse tänavalt raudtee
lähedalt Sergei surnukeha.
Haiglasse viidi ka üks
alajahtunud mees, kes suri
teadvusele tulemata. (BNS)

4

MAJANDUS

29. aprill 2008 Harju Elu

Jõelähtme
golfiklubi avas
Eesti esimese
golfiakadeemia

LÜHIDALT
Aaviksoo: polügoonide
maaprobleemid saavad
tänavu lahenduse
Kaitseminister Jaak Aaviksoo
sõnul on kaitseväe harjutusväljakute rajamine paljuski
maavaidluste taga, mis peaksid
aga selle aasta lõpuks lahenduse
saama.
Aaviksoo tutvus reedel
Kuusalu keskpolügooniga ning
arutas kohalike omavalitsuste
esindajate, kaitseväelaste,
keskkonnaekspertide ja
kaitseministeeriumi ametnikega
kaitseväe harjutusväljadega
seotud probleeme, teatas
kaitseministeeriumi
pressiesindaja.
Aaviksoo märkis, et
taasiseseisvunud Eestis pole 16
aastaga jõutud veel rajada
ühtegi täielikult nõuetele
vastavat polügooni.
Kaitseminister tänas Kuusalu
piirkonna kohalikke omavalitsusi ja keskkonnaministeeriumi, kes on kaasa aidanud
keskpolügooni rajamisele.
Minister jälgis keskpolügoonil
ka kaitseväe suurtükiväegrupi
105-millimeetriste haubitsatega
lahinglaskmisi ning talle esitleti
eelmise aasta lõpus valminud
keskpolügooni
teeninduslinnakut. (HE)

 Jõelähtme golfiklubi avas
reedel Eesti esimese, lastele
ja juunioridele golfi
õpetamiseks mõeldud
golfiakadeemia ning ühtlasi
ligi miljon krooni maksva
varjualusega golfilöökide
harjutusala.

Jõelähtme
golfiväljaku
operaatori Estonian Golf &
Country Club (EGCC) presidendi
Mait Schmidt’i sõnul on
golfiakadeemia rajamise näol
tegemist Eestis ainulaadse
projektiga, mis pakub peamiselt
lastele ja juunioridele põhjalikku
golfiõpetuse programmi.
“Golfiakadeemia
pole
äriprojekt ning õppemaks on
kavandatud
kõigile
taskukohasena. Akadeemia
peaeesmärk on tekitada Eesti
golfile tugev järelkasv ning
valmistada ette tulevasi
professionaalseid mängijaid,”
lisas Schmidt.

Poolsada õpilast

Harju Elekter kinnitas
aktsionäridele
dividendide maksmise
Harju Elektri aktsionärid
kinnitasid neljapäeval toimunud
korralisel üldkoosolekul otsuse
maksta dividende kaks krooni
aktsia kohta ehk kokku 33,6
miljonit krooni.
Dividendid makstakse
aktsionäridele välja 19. mail,
teatas ettevõte börsile.
Eelmisel aastal maksis firma
dividendideks 30,24 miljonit
krooni ehk 1,8 krooni aktsia
kohta.
Lisaks kinnitati üldkoosolekul
Harju Elektri 2007. aasta
majandusaasta aruanne, mille
kohaselt oli ettevõtte käive 732
ja aruandeaasta puhaskasum
84,5 miljonit krooni. (HE)

Vääna-Jõesuu kauplus ei tohi uue määruse järgi 1. juunist enam öösiti alkoholiga kaubelda. Kaupluse müüja Ljudmilla sõnul on see keeld
täielik rumalus, mis ei arvest sellega, ete tegu on põhimõtteliselt kuurortpiirkonnaga.
Ülo Russak

H A R KU S 1 . J UUNI S T Ö Ö S E L V I I NA E I S A A

Harku kehtestas üle valla
öise viinamüügikeelu
 Harku vallavolikogu 24.
aprilli istungil vastu võetud
määrus keelustab valla
haldusterritooriumil
asuvates kauplustes alkoholi
jaemüügi õhtul kella 22.00st kuni kella 9.00-ni
hommikul.
Ülo Russak
ylo@harjuelu.ee

Marko Tooming
marko@harjuelu.ee

nemadki
alluma
valla
korraldusele – kangemat kraami
tohib müüa ainult kella 9
hommikul kuni kella 22 õhtul.
Mida arvavad sellest müüjad?
Vääna-Jõesuu kaupluse
müüja Ljudmilla sõnul on see
keeld “täielik rumalus”.
“Oleme ju puhkusepiirkond.
Miks ei tohiks siit siis alkoholi
saada?” ei mõistnud müüja uut
määrust. “Minu arvates oleks
õigem, kui seadusega piirataks
alkoholi reklaami, tõstetaks
vanusepiirangut – aga totaalne
keeld on rumalus.”

Mida arvavad ostjad?
Tartu maantee.

Regina Lilleorg

Harjumaa riigimaanteid
pindavad 20 miljoniga
OÜ Hiiu Teed ja OÜ Üle
Põhja regionaalse maanteeameti
korraldatud Harju maakonna
riigimaanteede korduspindamise
hanke võitsid OÜ Hiiu Teed ja
OÜ Üle, kelle pakkumised
moodustasid kokku 19,7
miljonit krooni.
Riigihanke aruande kohaselt
sõlmis amet aprilli keskel Hiiu
Teedega hankelepingu maakonna
Kuusalu teepiirkonna riigimaanteede pindamiseks ja Ülega
lepingu Keila teepiirkonna riigimaanteede pindamiseks. (HE)

Harku vald paistis maakonna
teiste omavalitsuste seast siiani
silma omapärase alkoholimüügi
regulatsiooniga. Nimelt kehtis
siiani määrus, mis piiras alkoholi
jaemüüki valla haldusterritooriumi tiheasustusaladel
asuvates kauplustes kella 23.00st kuni kella 8.00-ni.
Valla hajaasustusaladel oli
aga alkoholi jaemüük lubatud
ööpäevaringselt. Öösel sai
lahjemat või kangemat alkoholi
ööpäevaringselt osta siiski vaid
ühest valla territooriumil asuvast
tanklast ning ühest poest.

Müüja on pahane
Viimased, kes ööpäevaringselt
alkoholiga kauplesid, olid VäänaJõesuu kauplus ja Vääna-Jõesuu
piiril asuv tankla. Nüüd peavad

Müüja Ljudmilla: “Kellele
läheb ostja kurtma, et ta õhtul
töölt tulles õllest või veinipudelist
ilma jääb? Mitte seaduseandjal,
ikka müüjale.” Ljudmilla lisas, et
neid kurtjaid, lausa nutjaid, on
poes juba ridamisi käinud.

“Oleme ju puhkusepiirkond. Miks ei
tohiks siit siis alkoholi
saada?” ei mõistnud
müüja uut määrust.
“Ärge mõelge, et ma iseenda
pärast räägin. Meie töötasu
läbimüügist ei sõltu, teenime
oma palga ikka välja. Ka jääb
kauplus endiselt ööpäevaringselt

TEAVE

Schmidt’i sõnul on golfiklubi
akadeemia esimesel täishooajal
valmis vastu võtma enam kui 50
õpilast.
Nende õppeprogramm hõlmab nii individuaal- kui
grupitreeninguid, teoreetilisi
golfialaseid loenguid ja laiemat
kultuuriprogrammi.
Varikatuse ja seitsme
löögialaga harjutusala rajamine
on akadeemia üks osa, mis
võimaldab
treeninguaega
pikendada pea aastaringseks
ning
teha
harjutamine
meeldivaks ka vihmaste ilmade
korral.
Tänasest saab Jõelähtme
golfiklubi ka uue ameeriklasest
peatreeneri William Thursby,
kes
hakkab
Jõelähtme
golfiakadeemias treeninguid läbi
viima, korraldama green cardi
kursuseid ning koostama
erinevaid koolitusprogramme.
Mait Schmidt’i sõnul on
Thursby Eesti rahvuskoondise
peatreeneri Graham Kaye kõrval
teine rahvusvahelise taustaga
tipptreener Eestis.

Omapärased piirangud

Golfiõpetuse programm

• Harku vallas kehtis seni kaks alkoholiga kauplemise
regulatsiooni – üks haja- ja teine tiheasustusega
aladele.
• Tiheasustusega aladel võis kaubelda alkoholiga kella 8st kuni 23.00-ni; hajaasustusega aladel oli
alkoholimüük lubatud ööpäevaringselt.
• Uue määrusega tohib kogu Harku valla territooriumil
alkoholiga kaubelda kella 9.00-st hommikul kuni õhtul
22.00-ni.
• Keila linn kehtestas möödunud aasta lõpus määruse,
mille järgi ei tohi alkoholi müüa poodides, mille
müügipind on alla 80 ruutmeetri.

RSA Eesti tegevjuhi Kaido
Kepi sõnul on golfiakadeemia
toetamise eesmärk sotsiaalselt
vastutustundliku ettevõttena
aidata kaasa spordihariduse
edendamisele Eestis ning
laiendada seeläbi golfi kui
spordiala harrastavate inimeste
ringi.
RSA Golfiakadeemia on läbi
suve
kestev
peamiselt
juunioridele ja lastele suunatud
golfiõpetuse programm.
Õpingud hõlmavad nii
individuaal- kui grupitreeninguid,
teoreetilisi golfialaseid loenguid
ja kultuuriprogrammi.
Golfiakadeemia tarbeks rajati
spetsiaalne
varjualusega
golfilöökide
harjutusala.
Akadeemias hakkavad õpetama
EGCC uus peatreener William
Thursby, golfitreener Rein
Auväärt ning Eesti üks
esigolfaritest Martin Toom, lisaks
ka külalislektorid.
Estonian Golf & Country
Club’i poolt hallatav 2006. aastal
valminud kaheksakümmend
miljonit krooni maksnud
täismõõtmes
Jõelähtme
golfiväljak on Eesti kvaliteetseim,
kuuludes Euroopa tippväljakuid
ühendavasse PGA European
Tour Course ühendusse. (HE)

avatuks. Kaotavad ainult ostjad,”
lausus ta.
Harku valla avalike suhete
spetsialisti Kai Marani sõnul on
loomulik, et kaupluse omanik ja
müüja
nõnda
valuliselt
reageerivad.

Keila tuleb kaasa
Põhjus, miks vallavolikogu
möödunud
neljapäeval
alkoholiga kauplemise uue
määruse vastu võttis, on lihtne.
“Uus
määrus
kehtestab
alkoholiga kauplemisele ühtse
reegli kogu valla territooriumil,”
kommenteeris vallavolikogu
otsust Harku vallavanem Kaupo
Rätsepp.

Harku valla esindajad olid
enne uute piirangute kehtestamist kontaktis ka naaberomavalitsuse, Keila linna juhtidega,
kes on samuti valmis linnas uusi
alkoholimüügi
piiranguid
kehtestama.
Üheks keilalaste tingimuseks
oligi, et Harku muudaks senist
alkoholiga kauplemise määrust,
mis lubas hajaasustusega aladel
ööpäevaringselt alkoholiga
kaubelda.
Nüüdne Harku vallavolikogu
poolt astutud samm peakski
kokkuvõttes juhtima selleni, et
ka Keila linnas on oodata uute
alkoholi
müügipiirangute
kehtestamist.
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Maavanem
kutsub üles
pidama kinni
kulupõletamise
keelust
 Harju maavanem Värner
Lootsmann pöördub seoses
suure tuleohuga kõigi
harjumaalaste ja
omavalitsuste poole palvega
pidada rangelt kinni
kulupõletamise keelust ning
tuleohutusnõuetest.

„Saabunud
kevad
ja
kulupõlengud on kaasa toonud
juba inimohvri. Pöördun
harjumaalaste poole üleskutsega
järgida tuleohutusnõudeid ja
kulupõletamise keeldu, sest
metsa- ja maastikupõleng ei
hooli halduspiiridest ega
maaomandist.
Põlengud
ohustavad meid kõiki,” ütles
Lootsmann. „Kuigi kulupõletamise keelu järgimise üle
teostatakse riiklikku järelevalvet,
on kõige kindlam ennetustöö
siiski inimeste endi hoolikus“,
lisas Lootsmann.
1. aprillist 2007 jõustunud
keskkonnaministri määruse
„Metsa ja muu taimestikuga
kaetud alade tuleohutusnõuete
kinnitamine“ muudatustega on
keelatud kulu põletamine
tuleohtlikul ajal. Tuleohtlik aeg
algab kevadel pärast lume
sulamist ning lõpeb sügisel
vihmaste ilmade saabumisega.
EMHI prognoosib eelolevaks
ajaks kuivade ilmade tõttu
tavalisest kõrgemat metsade
tuleohtu. Metsatulekahjude
esinemissageduselt on Harju
maakond liigitatud suurde
tuleohuklassi. Maavanem juhib
kohalike omavalitsusjuhtide
tähelepanu metsaseadusele,
mille kohaselt võib kohalik
omavalitsus äärmiselt suure
tuleohu korral (V tuleohuklass)
keelata võõras metsas viibimise
ning metsa kasutamise. Piirangu
kehtestamisest tuleb teavitada
kohalikku elanikkonda ning
paigaldada piirangule viitavad
märgid.
Ennetamaks võimalikke
metsa,-raba-ja
maastikupõlenguid peavad kohalikud
omavalitsused
koostöös
maaomaniku - või valdajaga
olema valmis õigusaktide
kohaselt vajadusel tõkestama
inimeste viibimise metsas ning
korraldama valvet tuleohutusnõuete täitmise üle. Omavalitsuste kriisireguleerimisstruk
tuurid peaksid täpsustama
informatsiooni liikumise korraldamise võimaliku metsatulekahju
tekkimisel ja olema valmis
esmaste
kustutusvõtete
rakendamiseks ning päästjate
igakülgseks abistamiseks.
Kulupõletamiskeelu, tuleohutuseeskirjade ja tuletegemise
nõuete kohta saab täpsemat
infot päästeala infotelefonilt
1524. (HE)

O O T U S E LA MI S V Ä Ä R S E L E E LUL E

Eeluuringuid ei peaks tegema
kaevandaja palgatud firma
 Kui 1988. aastal taheti
Kiili vallas paasi kaevata,
lubati Paeknast kaevandajatele ette jäävad pered
teisale viia.
Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Salme Väljataga oli üks neist, kes
võinuks
kodu
kaotada.
Aastatetagune hirm kodu ja
keskkonna pärast on täna veel
tõsisem.
Salme Väljataga sõnul taheti
Paekna kanti ka lennuväli
pealinnast üle tuua. Kaevandus
ja lennuväli jäid toona õnneks
ainult jutuks. Nüüd peab Kiili
valla rahvas taas oma kodupaiga
eest võitlust, moodustatud on
viie küla MTÜ Taga-Nabala
Külad. Salme Väljataga on üks
neist, kes kodupaiga hea
käekäigu eest murdumatult
seisab.

Kiri kaua teel

Päästeamet

TEAVE
Kaevandamisest
• § 10. Maavaravaru
kategooriad:
• (1) Maavaravaru
jaguneb olenevalt
uurituse detailsusest
tarbevaruks,
reservvaruks ja
prognoosvaruks.
• (5) Maavaravaru
tarbevaru ja reservvaru jagunevad nende
kasutamisvõimalikkuse
ja majandusliku
tähtsuse alusel
aktiivseks ja
passiivseks.
• (6) Maavaravaru on
aktiivne, kui selle
kaevandamisel
kasutatav tehnoloogia
ja tehnika tagavad
maapõue ratsionaalse
kasutamise ja
keskkonnanõuete
täitmise ning maavara
kasutamine on
majanduslikult kasulik.
• (7) Maavaravaru on
passiivne, kui selle
kasutamine ei ole
keskkonnakaitseliselt
võimalik või puudub
vastav tehnoloogia,
kuid mis võib tulevikus
osutuda kasutuskõlblikuks.

Nagu Vello Orumetsa tuntud
lauluridades öeldakse, et „kiri,
Maria, võib kaua olla teel,”
juhtus ka päriselt. Keskkonnaministeeriumist kirjale vastuse
saamiseks kulus külade ühingul
aasta ja viis kuud. „Ei läinud
poolteist aastatki,” naerab
Väljataga ja näitab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
allkirjaga 8-leheküljelist kirja.
”Öeldi, et olevat väga keerulised
küsimused.”
„Vastused on ümmargused,
võib-olla nad ei osanud vastata,”
mõtiskleb naine ja ohkab. „See
minister on rohkem majanduskui keskkonnaminister. Kui
minister jälle poolteist aastat
mõtleb, pole mõtet uuesti küsida.
See näitab, missugune on
kodanikuühiskond, mille poole
me nii kangesti püüdleme,”
nendib Väljataga. „Algetki pole.
Kodanikku peetakse ei tea
kelleks. Suhtumine on ju selline,
et need tädi Maalid seal, mis
nemad ka teavad, las nad
hauguvad.”

sai vaid korra märkmeid teha.
Seejärel öeldi, et töö olevat
kinnine. Salme imestab, et
tudengi töö salastati ja teab, et
väited ja arvud, mida eksperdid
alanduslehtrite raadiuse kui ka
paekivi paksuse kohta kasutavad,
on pärit just sellest tööst. „Tean,
et töö retsensent lükkas täielikult
ümber bakalaureusetöö autori
väited.”

Ekspertiis ja kaevandus

Rääkige ausalt

„Need on tõsised küsimused,
mis me esitasime. Ajalehest aga
loeme, missugused ettevõtete
õigustatud ootused on,” ütleb ta.
„Meil on ka õigustatud ootused
täna ja tulevikus normaalselt siin
elada.” Üks küsimus Tamkivile
puudutas Nabala maardla
keskkonnamõjude hindajat, OÜ
Inseneribüroo Steigeri sõltumatust. Vastuses tutvustati ekspert
Arvi Toomikut ja tema litsentsi
saamislugu. „Saku koosolekul
Toomikut üldse polnud, oli Erki
Niitlaan. Tema oli seal tähtis.
Aga kui Toomik saab teada, mis
olukord tegelikult on, ei usu
mina iial, et see tark ja kogenud
mees kirjutab paberitele alla,” on
Väljataga hääles positiivne noot.
„Niitlaan kiitles, et nende ekspertiis lõpeb tavaliselt kaevandamisega.”

„Selle uuringu konsultant oli
Erki Niitlaan. Järva Paas oli
teinud uurimised, see on
seesama firma, kust tuli Niitlaan.
Ka Steiger on välja kasvanud
Järva Paasist. Igal pool on Erki
Niitlaan, nagu nõiaring.”

Kättesaamatu avalik töö

Kulupõleng.
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„Mäeinstituudi kreedo on:
kõik saab alguse kaevandamisest.
Ja kui kaevandamine saab
alguse, algab see ka siinkandis.
Tõesti saab kõik alguse
kaevandamisest,” muigab ta.
Salme räägib, kuidas ühest
mäeinstituudi bakalaureusetööst

Allikas: Maapõueseadus, Riigi Teataja

Salme Väljataga võitleb kodupaiga säilimise eest MTÜs Taga-Nabala Külad. "Meil on ka õigustatud
ootused täna ja tulevikus normaalselt siin elada," ütleb ta.
Regina Lilleorg

„Kui minister jälle
poolteist aastat
mõtleb, pole mõtet
küsida.”
Väljataga teab, et Eestis on
spetsialiste vähe ja ikka
tegutsevad ühed ja samad
inimesed. „Tehku oma tööd
ausalt ja ärgu keerutagu. Uurida
on vaja, aga rääkigu meiega
ausalt. Eeluuringuid, kas
kaevandada või mitte, peaks
tegema riik, mitte kaevandaja
palgatud firma.”
Kui Tamkivi ministriks sai,
oli Väljatagal temasse usku.
Nüüd enam mitte. „Maavarast ei
räägita enam kui aktiivsest või
passiivsest, ministeerium ütleb,
et see polegi enam tähtis,” ütleb
ta murelikult.

Viis maa-alust jõge avanevad maalilisse Paekna järve. Järvest saab alguse Vääna jõgi.

Marko Tooming
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TEAVE
Harjumaa laululaps 2008
finaali võitjad
3.-4. aastaste vanusegrupp:
Eva-Liisa Arumägi
Olari Rüütelmaa
5.-6. aastaste vanusegrupp:
Maria Rander
Rauno Rüütelmaa
7.-9. aastaste vanusegrupp:
Maria Mängel

Siim Maran
10.-12. aastaste vanusegrupp:
Liisi Promet
Matthias Vohu
13.-15. aastaste vanusegrupp:
Madli Luik
Brey Velberk
16.-19. aastaste vanusegrupp:
Elisabeth Kaasik
Sten-Kristjan Saarik

Selgusid Harjumaa
noored superstaarid
 Sel nädalavahetusel selgusid Kiili rahvamajas Harjumaa
parimad ööbikud – toimus maakondliku laste lauluvõistluse
“Harjumaa Laululaps 2008” lõppvoor. Kontserdil korrati:
maakond on laululapsi täis!
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

Rõõmu ja elevust oli rahvamajasaal juba enne kontserdi algust täis.
Et algamas oli nooremate vanuseklasside võistulaulmine, sättisid
emad oma pisipreilide lokke korda, poisijõmmid eirasid lipsustatud
olekut ning kiikasid igatsevalt kohviku poole ja uurisid, mis ka toolide
all huvitavat on. Kaasaelajad tegid juba pilte ja juhendajad kordasid
viimaseid õpetussõnu.
Konkurss pikkade traditsioonidega “Harjumaa laululapse”
võistlusele oli aukartustäratav. Lauluvõistlus algab laulukatsetega
lasteaias ja koolis ning jätkub maakondliku võistlusega. Sel aastal
osales eelvoorudel kokku üle 140 lapse pea kõikidest omavalitsustest
ning vanuses kolmandast 18. eluaastani.
Lapsi hindas kõrgetasemeline žürii eesotsas Mare Väljatagaga.

Pisikesed ja vaprad
Ja siis see algas! Saatjateks vallavanem Vambo Kaalu soovid
lavajulguseks ja lavavapruseks, ronis sõna otseses mõtte lavale 3-4aastaste vanuseklassis Olari Rüütelmaa Harku vallast. Kuigi lavale
jõudmisega oli trepiastmeil mehehakatisel natuke pusimist, aga laulu
esitas igati vahvalt ja vapralt.
Lapsed olid tublid, kuigi mõnel oli enne laulu alustamist veidi
kohkunud nägu, kuid kui juba hoo sisse said, siis veeres viis ikka
julgelt lõpuni. Sageli jäigi arusaamatuks, kes kõige rohkem närveerib
ja pabistab, kas pisike esineja, ema-isa või juhendaja. Igal juhul laulsid
lapsevanemad häälekalt kaasa, juhendajad näitasid vajalikke liigutusi
ja lõid takti. Noori lauljaid saatis Urmas Lattikase ansambel.
“Lapsed olid tegelikult vaprad, kuigi proovides tulid laulud
pareminigi välja. Eks pisut ehmatas neid mikrofon ja saateansambel,
klaveriga on lapsed rohkem harjunud,” ütles õpetaja Külli Lepland
Rae vallast, kelle õpilane Emma Meribel Kornav võistles noorimate
vanuseklassis lauluga “Mutt”.

Lavaline sära
Lisaks ilusatele häältele ja toredasti valitud lauludele paistis silma,
et rõhku pannakse nii kostüümidele kui liikumisele. Mida vanemaks
esinejad muutusid, seda mitmekesisemaks muutus n-ö lavashow.
Nii särasid laval nõiamoor (Maria Mängel Viimsi vallast) ja uhkelt
politseimundrit kandev mehepoeg Keijo-Johann Norden Anija vallast.
Kui nooremad vanuseastmed laulsid eestikeelseid laule, siis mitme
13-19-aastase laulja eelistuseks oli ingliskeelne repertuaar.
Pole kahtlust - superstaare sirgub ka Harjumaalt.

Soolomootorratturid ootavad starti, et pääseda kuivale ja tolmavale rajale.

2x Kalevi Koplik

S A KUS T O I M US MO T O KR OS S

Saku kestvuskrossil oli
tänavu rekordarv osalejaid
 Sellel laupäeval, 26.
aprillil toimus Saku Off
Road 2008. Rajal võtsid
mõõtu nii ATV-d,
quadracerid kui ka külgvankritega mootorrattad.
Vaatemängu pakkus
soolomootorratturite sõit.
Kristina Amor
kristina@harjuelu.ee

noorteklassis Priit Muskat.
Naistest oli parim Kadri Pihla.
E3 klassis võidu saavutanud
Urmas Põldma sõnas, et ta oleks
soovinud võitu üldarvestuses.
„Oma klassi võit pole ikka see.
Siin oli põhjuseks ka see, et ma
ei
saanud sõita oma
võistlusrattaga. Mootor jooksis
treeningutel kokku. Ka rada oli
kuiv ja tolmas. Vihmase ilmaga
oleks olnud parem sõita,” rääkis
Urmas.

Tankodroomi hea rada
Päevakavas oli veel Balbiino Yeti
laste ATV sõit, milles osalesid
lapsed vanuses 4-5 aastat ning
vanuses 6-9 aastat.
Laste kihutamine rajal tekitas
põnevust nii vanemates kui ka
teistes pealtvaatajates.

Parimad mootorratturid

3-4-aastaste seas tuli teisele kohale Karoliina Soolep Harku vallast,
kes pärast edukat esinemist süles pisukese suigatuse tegi. Kaia Roots

Võistlustrass oli märgitud
Saku-Männiku tankodroomile.
Trassi pikkus oli ATV-le,
quadraceritele, külgvankritele 8
km ning võistluse kestus 1
tund.
Trassi pikkus soolomootorratastele oli 10 km ning võistluse
kestuseks 2 tundi.
Parima kiiruse saavutas E2
arvestuses Mikko Pihlajavesi, E3
arvestuses Urmas Põldma ning
E1 arvestuses Toivo Nikopensius.
Hobiklassis saavutas võidu
alla 35-aastaste klassis Jani
Antila, üle 35-astaste klassis
Heigo Lauren.
Veteranide klassis oli
esirinnas Mikko Hato ning

Tiit Kuusk Saku motoklubist
on korraldanud seda üritust juba
15 aastat. „See rada on
ainulaadne. Tegemist on suure
territooriumiga ning hea on
muuta igal aastal veidi raja kuju.
Nii ei muutu rada sõitjatele
igavaks,” sõnas Tiit.
Tema sõnul läks võistlus
sellel aastal kenasti.
Õnnetusi ei olnud, ainult
ühel korral pidid kiirabitöötajad
abistama ühte võistlejat, kes
murdis rangluu. “Sõitjaid oli
rekordarv. Päikesepaistelise ilma
tõttu võis tekkida oht, et tekib
palju tolmu ja sõitjad ei näe
rada. Meie oleme õnnelikud, kui
kõik jäävad terveks,” rääkis Tiit
Kuusk.
Ta sõnas, et kestvuskrossi
puhul on oluline strateegia.
„Tuleb arvestada, millal tankida,
millal juua. Füüsiliselt on see ka
raske,” sõnas ta.
Tiit Kuusk tänas Saku
vallavalitsust, karjääri ning
tankodroomi omanikke, kellega
on meeldiv koos töötada.

Mika Kaseva raskel rajal pürgimas võidu poole.

TEAVE
Soolomootorrataste klassid
• SPORTKLASS: E1, E2 ja E3. Nende klasside vahe
seisneb mootori võimsuses.
• HOBIKLASS: alla 35 ja üle 35 eluaasta
• KOLMAS KLASS: kuni 85 cc (noored), üle 50 eluaasta
ja naised. Noored on eraldi klassis kuni 14 eluaastani,
veteranide klass algab 50. eluaastast.
• Nii ATV-d kui quadracerid on nelja rattaga. ATV-d on
nelja ratta-, quadracerid kahe rattaveoga. Mõlemad
sõiduvahendid stardivad ühiselt, kuid tulemused
arvestatakse eraldi.
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NÕUANNE

Teisipäev

Ilm Harjumaal

Harjutused
Harjutuse raskust mõõdetakse pulsi sagedusega:
Vanus
20
30
40
50
60
70

Loksa

11
Tallinn

Pulsisagedus
140-180
130-170
125-160
120-150
110-145
105-135

16
Paldiski

Aegviidu

20

20
Kose

Riisipere

20

20

Ka paksuke
tahab süüa
n Süüa tuleb läbimõel-

dult. Sulle näib, et
dieedile mineku otsuse
vastuvõtmine on üks
ütlemata lihtne otsus.
Peale positiivse meelestatuse on vaja täita
veel teatud tingimused.



Sulle peavad menüüs
tehtavad
muudatused
meeldima.
 Kirjuta üles, mida oled
päeva jooksul söönud.
Kindlasti ei meeldi sulle
kokku lugeda nahkapandud
lihatükkide ja kookide arv.
 Kui rikkusid olude
sunnil toidusedelit, ära
ahasta.
Väike patustamine pole
veel maailma lõpp.
 Ära kaalu end lausa
iga päev.
Aitab ühest korrast
nädalas. Vöö ümbermõõtu
võid küll kontrollida kas või
iga päev.
 Ära anna alla, kui
kilod ei näi esialgu kaduvat.
Pea meeles, et näiteks
nädalane
lausnälgimine
alandab kaalu ainult ühe
kilo.
Kilod lisanduvad aeglaselt ja ka kaovad aeglaselt.
 Ära nälgi! Nii keerad
oma tervise tuksi.
Söö regulaarselt. Kui
päeval nälgid, vitsutad ju
õhtu saabudes ikka kõhu
täis.
 Asenda suhkur puuviljadega. Kui tunned pidevat
nälga, näri puu- või
juurvilju.
 Söö juurvilja ilma
majoneesita, maitsesta seda
keefiri või sidrunimahlaga.
 Ära söö praetud toitu,
eriti väldi seda väljaspool
kodu, sest sa ei tea, millise
õliga see on praetud.
 Joo tavalist vett,
loobu gaseeritud js mineraalveest.
 Hoia eemale krõpsudest, saiakestest ja ðokolaadist.
 Mälu toitu aeglaselt,
sest siis jõuab magu toidu
ära seedida ja sa sööd
vähem.
 Vali väike taldrik, ära
söö laste järelejäetud palu
ega
degusteeri
mõnel
kokkusaamisel tooteid.
 Usud või ei, aga liikumine ja sport on kõhnumisel
tähtsam kui toit.
Füüsilised harjutused
põletavad inimesel kaloreid
ja ergutavad organismi
ainevahetust.
Alusta kõige lihtsamast jalutuskäigust, mis kujuneb
mõne aja möödumisel harjumuseks.

Tõlkis Rita Tamm

Kolmapäev
Võistkond Susu Scrofa. Teatriteemalises mängus korjasid nad 60 punkti ja võitsid muudele auhindadele
lisaks Gravex Balti "kuldmedali".
Kloostriturniir

Kloostriturniir oli
filmist ja teatrist
toimus Pirita Vaba Aja
Keskuse peeglisaalis XXXV
Kloostriturniir, mis koosnes
kahest osast - teater ja
film.
Eduard Rihm

Võistkond Sus Scrofa

Mõlemast teemast esitati 50
küsimust. Esimesed 25 küsimust olid nn kiirküsimused,
milleks oli mõtlemisaega 10
minutit. Ülejäänud küsimused
esitati pildi- ja helinäidetena,
mille ühe küsimuse vastamiseks oli aega 1 minut.
Osalesid
mälumängurid
Tallinnast, Tartust, Keilast,
Räpinast, Rakverest, Harju-,
Järva-, Viru- ja Raplamaalt.
Mängu juhtisid Peeter Kubo,
Jaan Loide, Vello Tõnso ja
Eduard Rihm.

Juhtkohad veteranidel
Teatriteemalises mängus
haaras kohe juhtpositsiooni
võistkond Sus Scrofa, mille
koosseisus võistlesid tallinlastest mälumänguveteranid
Aadu Kaar, Eik Sagen ja Harras
Madar. Lõpuks korjasid nad 60
punkti ja võitsid muudele
auhindadele lisaks Gravex Balti
"kuldmedali". Hõbemedalile
platseerus võistkond Issanda
vits 54 punktiga. Selle võistkonna koosseisus võistlesid
Miljonimängust tuntud targad
Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla
koos tuntud ajaloolase ja
kalamehe Andres Kasesaluga.
Kolmandale
kohale
tuli
võistkond Kõue rada (Sirje
Saulep, Jaan Õunpuu ja Tõnu
Talve). Teatriteema küsimuste
koostajateks olid Jaan Loide ja
Peeter Kubo.

Esikoht jagamisele
Auhindu jagati kümnele
paremale võistkonnale. Eriauhinnad said noorimate
võistlejatena Beatrice Marlene
Metsaorg ja Maria Metsaorg,
kes esindasid Piritat.
Filmimängu
küsimused
koostas Eesti Entsüklopeedia
toimetuse liige Vello Tõnso.
Huvitav võistlus lõppes esikoha

jagamisega. Võistkond Duubel
(Ove Põder, Rein Põder, Tauno
Vahter) - kõik nad tulid 2005.
aastal Euroopa meistriteks klubide mälumängus ja
võistkond Issanda vits said
mõlemad "kuldmedalid" 62
punktiga. Kolmanda koha võitis kindlalt võistkond Igor ja
sõbrad (Igor Habal, Madli
Lavin, Indrek Valdek).
Seekordseks eripreemiaks
oli restoran Olde Hansa poolt
välja pandud Raehärrade pidulik õhtusöök. Selle restorani
tihedat sidet Pirita mälumängudega näitab see, et võitjad
olid juba neljandat korda
nimetatud restoranis õhtustamas.
Seekordsed koostööpartnerid
olid
Tallinna
Kultuuriväärtuste Amet, Pirita
Linnaosa Valitsus, Pirita Selver,
Pirita Vaba Aja Keskus, Pirita
Klooster,
Pirita
arvutiäri

Tallinn
16

15

20

20

20

20

11

12

Paldiski

TOIMUS XXXV PIRITA KLOOSTRITURNIIR

n Laupäeval, 19. aprillil

Neljapäev

SpinTek, Eesti Teatriliit, Eesti
Filmi Sihtasutus, Gravex Balti,
Eesti Maaspordi Liit "Jõud",
Eesti Piibliselts, Muinsuskaitse
Liit, ajaloomuuseum, teatri- ja
muusikamuuseum,
DVD-de
tootjad Filmipood ja Sonatiin
OÜ ning kirjastused Ersen,
Olion, Koolibri, Kirilill, Eesti
Raamat, Eesti Entsüklopeedia
Kirjastus,
raamatukauplus
Rahva Raamat, Eesti Ekspressi
Raamat, VAT Teater, NO99,
Von Krahli Teater, Tallinna
Linnateater,
Theatrum,
Jazzkaar. Seekord andsid oma
töid auhindadeks graafikud
Illimar Paul, Kelli Valk, Urmas
Vaino ja noorkunstnik Natalia
Abramova.
Täname kõiki, kes leidsid
võimaluse toetada meie traditsioonilist mängu. Järgmine
kord kohtume Pirita kloostri
varemetes 15. augustil kloostripäeval.

KUULUTUSED
TEENUS
KAARDID ENNUSTAVAD Tel: 900 1727 Kogenud ennustajad
24h 17kr/min
ENNUSTUSE KINNISVARAlt hea hind ja kiire müük! Tel:
53482672 www.ennustus.ee
ENNUSTAMINE 24h Tel. 9002412 min. 40kr + km
ÕNNE ÄRIS, ARMASTUSES.
PSÜHHOLOOG - HÜPNOTERAPEUT
www.hot.ee/paikesepoeg
Lõikan õunapuid, koostan aiaplaane, nõustan aia planeerimisel ja
rajamisel. Tel 5049835 www.virkus.com/aiandus

MÜÜK
Küttekauplus Männiku tee 106b E-R kl. 8-17, L kl. 8-14.
Kevadine soodusmüük
Turbabrikett 1600.- alus
Lepp - 30 cm ruumimeeter 650 krooni.
Pellet 900 kg alus 2800.Puitbrikett 900 kg alus 2300.Küttepind 40 ltr.võrk 25.Tellimine.tel. 6577778
Müüa täispuidust voodid 2000x1600 madratsiga - 2990
kr.Kvaliteet tagatud.Kohalevedu.Tel.56793301

OST
Ostan T-16; T-25; T-40; GAZ-53 Tel: 5222777

Riisipere

Loksa

Aegviidu
20

19

20

20

Kose

KURI KARJAS
Avaliku korra rasked rikkumised
27.04 kella 15.00 paiku ähvardati Kuusalu vallas Leesi külas
1972. aastal sündinud meesterahvast.
25.04 kella 21.00 paiku puhkes Keilas Kooli tänaval kaklus,
mille käigus tekitati kehavigastusi 1989. aastal sündinud
Hendrikule.

Kehalised väärkohtlemised
27.04 löödi Viimsi vallas Muuga külas 1980. aastal sündinud
Tanelit pea piirkonda. Politsei toimetas asjaolude selgitamiseks osakonda kainenema 1974. aastal sündinud Mareki.
26.04 löödi 1987. aastal sündinud Tanelit pea piirkonda.
Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargused
27.04 varastati Viimsi vallas Haabneeme alevikus Idapõllu
teel sõiduautost dvd-mängija ja sülearvuti. Kahju on selgitamisel.
27.04 varastati Saue linnas Tule tänaval maja keldrist jalgratas. Kahju on selgitamisel.
27.-28.04 varastati Viimsi vallas Haabneeme alevikus Heki
teel sõiduautolt veljed koos rehvidega. Kahju on 40 000
krooni.
26.04 varastati Jõelähtme vallas Loo alevikus sõiduautost
teler. Kahju 30 000 krooni.
26.04 varastati Kose alevikus Ujula tänaval ettevõtte laoruumist metalli.
25.04 varastati Saue vallas Alliku külas majast käekott dokumentidega ja kaks sülearvutit, erinevaid pangakaarte ja muid
esemeid. Kahju on täpsustamisel.
25.04 varastati Maardus Mäeotsa tänaval trepikojast perforaator. Kahju on 3988 krooni.
25.04 varastati Saue vallas Laagri alevikus Pärnu maanteel
kauplusest 1145 krooni väärtuses kaupa. Kahtlustatavana
peeti kinni 1971. aastal sündinud Natalja.
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29. aprill 2008 Harju Elu

HEA KAUPMEES!

LOO LAAT

www.lemeks.ee
AS LEMEKS
Paldiski puiduterminal

VIIMSI
VALLAVALITSUS
TEATAB

06.05.2008 - 19.05.2008 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi
vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja
küla, Raimo, Paenurme I, Kangru II ja Kangru IV
detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 14,7 ha
ja asub Paenurme tee ääres ning piirneb Lubja klindiga, Uuemäe, Kõrgemäe I, Salumetsa III, Alajaama tee
13, Viimsi alajaama, Kangru III ja Salumetsa III kinnistutega. Planeeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks,
väikeelamumaaks, transpordimaaks, haljasmaaks ja
kaitsealuseks maaks ning ehitusõiguse määramine
veetöötlusjaama, üksik-, kaksik- ja ridaelamute ehitamiseks. Veetöötlusjaama suurim lubatud kõrgus maapinnast on 18,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala
on 4600 m2, üksik-, kaksik- ja ridaelamute suurim
lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud
ehitusalune pindala on üksikelamutel 250 m2 , kaksikelamutel 350 m2, ridaelamutel 700 m2 .

MÜÜB:
lõhutud küttepuid

L A I VA L I K
RAAMATUID

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

10. mail Laat ja kultuuriprogramm.
11. mail - Emadepäev (laat ja
erikultuuriprogramm)
INFO -56466652,6060712.

Tellimishinnad

Raamatud müügil
raamatupoodides
Üksikmüügist ostes maksab leht 10 krooni!

HARJU MAAVALITSUS TEATAB
Volbriööl on alkoholimüük
Harjumaal keelatud

Korralduse eesmärk on vähendada volbriööl alkohoolsete
jookide rohke tarbimisega kaasneda võivate õigusrikkumiste
arvu Harju maakonnas.
Tulenevalt alkoholiseadusest on maavanemal õigus politsei
ettepanekul peatada alkohoolsete jookidega kauplemine.
Ettepaneku alkoholimüügi peatamise korralduse väljaandmiseks tegi maavanemale Põhja Politseiprefektuur.

K E VA D L A AT

Maakonna ajaleht

Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee1, 74001 Viimsi
Tel +372 606 6805, info@viimsivv.ee,

Alkohoolseid jooke (õlut etanoolisisaldusega üle 0,5
mahuprotsendi ja muud joomiseks mõeldud vedelikku
etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi) ei tohi müüa
Harju maakonnas asuvad kauplused, rändkauplused ja
välikohvikud. Alkoholimüük on keelatud ka volbriööl
maakonnas toimuvatel avalikel üritustel.

10 ja 11 mail kella 10.00-17.00
toimub Maardus, Keemikute 36.

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski(at)lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

06.05.2008 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II korruse saalis Randvere küla,
Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a,
Pärli tee 11a, Pärli tee 3a, Koralli tee 3a detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik
arutelu.

Harju maavanema korraldusega on peatatud alkohoolsete
jookidega kauplemine maakonnas alates 30. aprilli kella
14.00-st kuni 1. mai hommikuni kella 10.00-ni.

ootab sind 17.-18.mail
2008! Tule kauplema!
Eriti oodatud on aednikud
ja käsitöömeistrid!
Kogu info leiad
www.lookultuurikeskus.ee

Lugejale veel rohkem teavet edukaimast maakonnast ainult

reklaampindade valik ja hinnakiri
1 moodul

44 x 42

1/24 lk

44 x 89

300

www.harjuelu.ee (varsti uus portaal)

Tellida saab lehte aadressil

kr

anu@harjuelu.ee

93 x 42
1/12 lk

kliki kaugusel! -

600

info@harjuelu.ee

telefon 646 2214

kr

44 x 183
93 x 89
191 x 42

1/8 lk

1160 kr

93 x 136
142 x 89
289 x 42

1/6 lk

1740 kr

93 x 183
191 x 89

1/4 lk

2280 kr

93 x 277
142 x 183
191 x 136

Alates 01.05.2008
Muutub bussiliini nr 116 Tallinn - Kiili Nabala - Paekna - Sookaera sõiduplaan.
Muutub bussiliini nr 131 Tallinn - Vaida - Tuhala - Kose Kõue - Virla sõiduplaan.
Muutub bussiliini nr 141 Tallinn - Vaida - Kose - Habaja Kuimetsa sõiduplaan.
Avatakse kiirliin nr 144 Tallinn - Vaida - Kose;
liin sõidab esmaspäevast neljapäevani marsruudil Tallinn Vaida - Kose;
liin sõidab reedel marsruudil Tallinn - Vaida - Kose - Kõue Virla;
laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel liin ei tööta.
Liinil olevad peatused on ainult Balti jaam,
Kunstiakadeemia, Keskturg, Autobussijaam, Sossimägi,
Vaida, Kose, Kose-Risti ja reedel Virlasse sõitval reisil on
peale Koset kõik peatused.
Sõiduplaanid ja piletihinnad leiate aadressilt
www.harjuytk.ee.

289 x 89
1/3 lk

3360 kr

93 x 371
191 x 183

1/2 lk
1/1 lk

4480 kr

142 x 371
289 x 183

6600 kr

289 x371

13200 kr

 õnnitlused tähtpäevadel
 kaastundeavaldused
 reakuulutused veerus

200 kr
200 kr
30
kr rida reas 25
tähemärki max 6 rida
40
kr

 raam kuulutuse ümber
Värviline reklaam
Kordusreklaam
Ametlikud teadeanded
Püsikliendisoodustus

+ 20%
- 10%
- 15%
5%

Hindadele lisandub käibemaks

JÄRGMISED TEEMALEHED
AED

9. mai

JAANIPÄEV JA
SUVEÜRITUSED

20. juuni

