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Omastehooldajadki
vajavad tuge

Helle Lepik ja Ivar Paimre
teevad tööd selle nimel,
et tagada täisväärtuslik
elu nii hooldatavatele
kui ka omastehooldajatele. / Foto: Aule
Sagen

MTÜ Eesti Omastehooldus eestvedajad
tutvustasid 11. veebruaril Tabasalu Eakate
Päevakeskuses organisatsiooni tegevust ja
rääkisid omastehoolduse positsioonist
Eesti ühiskonnas.

MAAMAKSU tasumise
kord on endine
Seetõttu suurenes maamaks neil maaomanikel,
kelle kinnistu oli vana planeeringu järgi hajaasustuse
piirkonnas ning paikneb
uue planeeringu järgi nüüd
hoopis tiheasustusalal.

se neile vallaelanikele, kelle
elukoht on maksustamisaastale eelneva aasta 31.
detsembri seisuga Harku
vallas. Maamaksutoetuse
saamiseks 2015. aasta maamaksu kohustuse täitmisel
tuleb esitada taotlus hiljeToetus vallaelanikele
malt 5. detsembriks 2015.
Täielikult on ühe katast- Taotlusvorme saab vallariüksuse osas maamaksu majast, blanketti on võimatasumisest Harku vallas lik alla laadida ka valla veeaksu- ja Tolliamet vabastatud represseeritud, bilehe alalehelt „Taotluste
saatis veebruari kellel on olemas repressee- vormid“ või „Ehitus ja plaesimeses pooles ritu tunnistus ning kes on neerimine“ ––> „Maavälja 2015. aasta maamakmaks“. Taotlusega
suteated. Maamaksu ei 
koos tuleb esitada
Toetuse saamiseks kõigi taotlejale
määrata ja maksuteadet ei
peab olema maamaks kuuluvate kinnissaadeta, kui maksusumma
on alla 5 euro. Harku vald
täies ulatuses tasutud. tute maamaksupakub alates 2013. aastast
teated ja nende
vallaelanikele maamaksu esitanud vastava taotluse.
tasumist tõendavad dokukohutuse täitmisel toetust,
Ülejäänud koduomani- mendid. Maakorraldaja
mida saab taotleda maa- kele, kelle registreeritud soovitas taotlused esitada
maksu tasumise järel.
elukoht on tiheasustusalal võimalikult vara, sest toetuHarku vallas, pakub vald se andmisel kantakse toetus
Asulas 1500 m2
alates 2013. aastast täienda- taotluses märgitud pangamaamaksuta
vat tuge maamaksu tasumi- kontole 20 kalendripäeva
Alates 2013. aastast keh- sel. „Koduomanik saab jooksul peale vastava otsuse
tima hakanud Maamaksu- taotleda vallalt maamaksu- tegemist.
seaduse järgi on tiheasus- toetust kuni ühe hektari
tusaladel maamaksust ulatuses, kui tema kodualu- Kuhu esitada taotlused?
vabastatud 1500 m2 suuru- ne kinnistu, mis paikneb
Maamaksuteatise peaksid
ne ning hajaasustusaladel tiheasustusalal, on suurem saama hiljemalt 25. veebkahe hektari suurune ela- riigi seatud maamaksuva- ruariks kõik maaomanimumaa või maatulundus- bastusega kaetud määrast,“ kud, kelle kodu asub suuremaa õueala, millel paiknev rääkis Saarma vallaelanike- m a l k i n n i s t u l , k u i
le pakutavast või- maamaksuvabastatus ka
malusest. Maa„Juhul kui 25. veebruaKoduomanik saab k o r r a l d a j a tab.
riks ei ole maksuteatist tultaotleda vallalt maa- rõhutas, et toetuse nud, peab sellest kindlasti
maksutoetust kuni ühe saamiseks peab Maksu- ja Tolliametile 30
hektari ulatuses. olema maamaks päeva jooksul teada andtäies ulatuses ta- ma,“ juhtis maakorraldaja
hoone on maaomaniku sutud. Seda ka siis, kui tähelepanu seadusest tuleregistreeritud elukoht. krunte on maaomanikul nevale kohustusele. MaaMaamaksu tuleb seega val- rohkem ning need paikne- maksutoetuse andmise
la maakorraldaja Merje vad Eesti eri paigus. Kom- korra kohta Harku vallas
Saarma sõnul tasuda selle pensatsiooni saab taotleda saab lisainfot Harku vallamaa eest, mis ületab seadu- siiski Harku vallas asuva valitsuse maakorraldajalt
ses kehtestatud piirmäära- kinnistu maamaksu eest. Merje Saarmalt telefonil
sid: „Kui kellegi kodu asub Kui kinnistuid on siin piir- 600 3864.
tiheasustusalal näiteks 1700 konnas mitu, määrab maaTaotlusi maamaksutoetum2 suurusel krundil, siis omanik ise, millise krundi se saamiseks võib tuua pamaamaksu arvestatakse eest ta kompensatsiooni berkandjal vallamaja info200 m2 maa eest.“ Harku saada soovib.
lauda või saata digitaalselt
vallas muutusid seoses
allkirjastatult e-posti aad2013. aasta sügisel kehtes- Taotlusi võimalik
ressil harku@harku.ee.
tatud uue üldplaneeringuga esitada 5. detsembrini
tihe- ja hajaasustuse piirid.
Maamaksutoetust antakAULE SAGEN

Sarnaselt kahele
möödunud aastale kompenseerib vald avalduse
alusel juba tasutud
maamaksu vastavalt kehtestatud
korrale.

M

MTÜ Eesti Omastehoolduse juhatuse liikmete Helle
Lepiku ja Ivar Paimre kogemuste põhjal suhtutakse Eestis lähedaste eest hoolitsemisse kui elu loomulikku
osasse: lapsed muretsevad
oma eakate vanemate käekäigu pärast ning abistavad
jõudumööda majapidamistöödes. Kui hoolitsusest saab
igapäevane vajadus, on see
juba omastehoole. Puudega
lapse vanemad, abikaasad,
oma eaka ema-isa eest hoolt
kandvad lapsed – kõik nad
on omastehooldajad.

dus inimestele kohustuse
oma lähedaste eest hoolt kanda, tagamata samas hooldajate endi heaolu ja sotsiaalseid
garantiisid. „Hooldustöö on
kulukas ja nõuab sageli täielikku pühendumist,“ nentis
Paimre, viidates siit tulenevale kitsaskohale: „Kui lähedase
hooldamise tõttu peab loobuma tööst, kaovad ära ka hoolTugisüsteem
dajale kehtivad sotsiaalsed
hooldajatele
garantiid.“ MTÜ tegevuse
MTÜ Eesti Omastehooldus abil soovitakse jõuda olukoron loodud Eesti omastehool- rani, kus hooldaja ei muutuks
dajate koondamiseks ja toeta- ise abivajajaks ja tema tööd
miseks kogemuste vahetami- hinnataks vääriliselt.
se ning koolituste kaudu,
pakkudes neile samas võima- Hooldus kui valik
lust puhata kodusest rutiinist.
Tänaseks on MTÜ arenguTeisalt töötab MTÜ selle ni- kava kaudu defineeritud
mel, et parandada omaste- omastehooldusega seotud
hooldajate positsiooni ja tu- mõisted, mis Eesti õiguskeegisüsteemi seadusandlikul les veel täiesti puudusid. Töö
tasandil. Oma venda hoolda- kaudu Euroopa parlamendis
va Ivar Paimre sõnul seab püüab MTÜ jõuda Eesti seaEestis kehtiv Perekonnasea- dusandluseni, kus määratle-

taks omastehoolduse põhim õtt e d . He l l e L e pi ku
hinnangul on hooldus töö,
mida tuleb sarnaselt teiste
töödega tasustada. „Oma lähedaste eest hoolitsemine
peaks olema valik, mitte seadusest tulenev kohustus. Valides omastehoolduse tee,
kaasnevad sellega kohustused
ja peab kaasas käima ka tasu,“
rääkis Lepik nende visioonist.
„Hooldamine tuleb armastusest, kuid on oma olemuselt
teenus, mida tuleb väärtustada,“ on Lepik arvamusel.
MTÜ Eesti Omastehooldus
tegutseb aastast 2011 ning
sellel on praegu liikmeid saja
ringis. Omastehooldajate tugirühmad tegutsevad üle
Eesti, nendes pakutakse koolitust ja nõustamist. MTÜ on
välja töötamas ka omastehooldajate asendusteenust.

Hommikupäikesesse sobib hästi
huvitava lehestikuga särama musta
leedri sort ‘Pulverulenta’.

neerimise koht, vaid sealt
leiab ka palju kujunduslikke
võtteid.

Kauni lehestikuga põõsake hollandi jalakas ‘Jacqueline Hillier’.
/ Fotod: Liivi Mäekallas

AULE SAGEN

Kuidas valida
puid ja põõsaid?

Aiaideid kevadeks
Peatselt saabuva kevade
ootuses on imeline võimalus külastada aialoenguid,
kus oma kogemusi ja tarkusi jagab aednike hulgas
tuntud Calmia istikuäri
omanik Jüri Annist.

rikkaliku taimestusega ja huvitavalt planeeritud aedade
fotosid. Näiteks Beth Chatto
aias Inglismaal on taimed
paigutatud värvide ja lehestruktuuri järgi; Schmidti
puukool Poolas on huvitav
oma laitmatult hooldatud ja
Veebruari alguses toimus kauni noore arboreetumi –
esimene kauneid avalikke puude ja põõsaste kollektparke ja huvitavaid eraaedu siooni – poolest; Brno botaatutvustav kokkusaamisõhtu. nikaaed Tšehhis pole aga
Nägime kolmeteistkümne lihtsalt taimede kollektsio-

5. märtsil tutvustab teadmistest tulvil Jüri Annist uuemaid lehtpuu- ja põõsasorte.
Oskuslikult nende hulgast
valida ja neid oma aeda sobitada on samuti väljakutseid
esitav protsess. Kas teadsite, et
lodjap-põisenelas ‘Chameleon’ on huvitav oma värvilise
lehemustri poolest? Et jalakate hulgas leidub madalat põõsasjat vormi koos väikeste
lehekestega? Ja milline ebajasmiini liik lõhnab maasikate
järele?
Olete oodatud kuulama ja
kevadeks mõtteid ammutama, sest muutusteaeg on varsti käes!
Vaata järgmise kokkusaamise kohta täpsemalt Harku
Valla Aiaseltsi kuulutust lk 8.
LIIVI MÄEKALLAS &
MARIKA RAUDSOO
Harku Valla Aiaselts

