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Valla südames asuv Lillepere keskus
ootab huvilisi külla.

Räägi kaasa valla
eelarve kujundamisel!
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Esita oma ettepanek
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Hea õpetaja ei
saa muutuda
kuivikrobotiks.

Foto: erakogu

Tiraaž: 6450

Loe lk 4

LEENA VALEND

Vääna mõisakooli
õpetaja

Eesti moodsaim eakatekodu on Tabasalus!

Hoolekandekeskuse avamine tõi kohale rohkesti uudistajaid. / Fotod: Ardo Kaljuvee

Kui praegu on kastides kanarbikud, siis peagi saab peenramaad igatsev elanik neis hakata kapsaid-kaale kasvatama.

Harku valla üks vanemaid elanikke Hille
Järve Helve Pomerantsiga jutustamas.

Tabasalu Pihlakodus saab elanik käia
mullivannis, saunas ja soolakambris.

Iga tuba on sisustatud vastavalt
elaniku vajadustele.

Harku vallavalitsusega koostöös sündinud 200-kohaline
Tabasalu Pihlakodu lõi
rahvusvahelisel eakate päeval
uksed pidulikult valla.

Erik Sandla meenutas oma sõnavõtus, kuidas veel aasta alguses sai
seista läbikülmunud ehitusplatsil ja
asetada nurgakivi Harku valla esimesele eakate hooldekodule. “Täna
oleme soojade hubaste ruumidega
Pihlakodus, boonuseks lähedal asuv
spordi- ja tervisekeskus, apteek ning
kauplused,” kiitis vallajuht ja tänas
perekond Tuisid, eesotsas Meeli,
Liina, Lemmi ja Marjega, kes kinkisid
vallale sobiva maatüki hoolekandeasutuse rajamiseks.
Samuti tänati Viru haigla esindajaid, kellega Sandla sõnul oli hea koostöö, projekteerijaid, ehitajaid ning
alltöövõtjaid. Õnnitlused ja head soovid andis edasi ka riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.
Pärast sõnavõtte suundus seltskond
puu istutamise tseremooniale.

Nüüdsest pakub hooldekodu elanikele silmailu pihlapuu, mis on folklooris
tuntud kui kodu kaitsja ning passib
kenasti kokku ka eakatekodu nimega.

HARKU VALLA TEATAJA

K

ohalik seeniorkogukond võib
rõõmustada, sest nende pikaaegne unistus on täide läinud –
200 voodikohaga eakatekodu avas
uksed 1. oktoobri keskpäeval. Fuajees
ootas uudistajaid-õnnitlejaid pidulikku atmosfääri loov punane vaip,
löödi kokku pokaale, elavas esituses
kõlas tšellomuusika. Suurde saali oli
paigutatud ümarad valge kangaga
kaetud lauad, igaühe keskel kimbuke
pihlamarju.
Üritust juhtis tavapärases sundimatus olekus Marko Reikop, esimesena
palus ta rahva ette kõnet pidama
Viru haigla nõukogu esimehe Igor
Pihela, kes rääkis seenioride väärikaks
vanaduspõlveks loodud maja loost
ja identiteedist. Harku vallavanem

Pihlakodu otsib oma
meeskonda kokka ja hooldajaid. Huvilistel palutakse
kirjutada e-posti aadressil
mari@pihlakodu.ee.

Hubases rütmis
Hoones on saun, soolakamber, massaaži- ja muude protseduuride ruumid, pinda on piisavalt ka kontsertide ja ürituste korraldamiseks. On
raamaturiiul, millel juba virnades
raamatud ja muu lugemisvara. Toad,
mis külastajatele avatud, on avarad
ja heledad, soovi korral saab eakas
oma mööblitükid ja seinapildid kaasa
võtta ning elamise meelepärasel moel
sisustada. Koridorides on rohelised
ja oranžid tugitoolid, millel jalga
puhata. Ja kui praegu õitsevad õues
betoonkastides leekivat karva kanarbikud, siis tulevikus on elanikul,
kes igatseb näpud mullaseks teha,
võimalik kastides kasvatada kaalekapsaid, maitsetaimi või lilli.
Hind kujuneb vastavalt
kliendi vajadustele
Enim nõutud on ühekohalised toad,
mis maksavad keskmiselt 1200 eurot.
“Sooviavaldusi on laekunud umbes

Üksmeelselt panevad Erik Sandla ja Igor Pihela mulda pihlapuu,
mis sümboliseerib head õnne, kaitset ja hoolt.

Hea teada
Hooldekodu rajamine Tabasalusse on olnud kohaliku eakama elanikkonna soov
ja kuna selle tarbeks Tallinna ümbruse nn kuldsesse ringi kuuluvad omavalitsused
Euroopa struktuurifondidest toetust ei saa, otsustati kuulutada välja kontsessioonihange hooldekodu rajamiseks ja pidamiseks erasektorile. Valla panus projekti oli
0,48 miljonit eurot.
Kolme pakkuja hulgast tunnistati parimaks AS-i Viru Hoolekandeteenused pakkumus. Hanketulemuste tutvustamise ja kinnitamise järel volikogus seati vastavalt hanketingimustele võitja kasuks 50-aastase tähtajaga hoonestusõigus Harku
valla omandis olevale Klooga mnt 13 kinnistule, mille pindala on 19 432 m².

300,” tõdes Pihlakodu hooldekodude
ketti haldava Viru haigla juhatuse
esinaine Kadri-Ann Tivas. “Huvi
uue Pihlakodu vastu on olnud väga
suur – praeguseks on mitmekümne
kliendiga juba ka lepingud sõlmitud.”
Nii ühe- kui ka kahekohalistes tubades on WC ja duširuum. Vastavalt
elaniku terviseseisundile saab ta kas
tava- või funktsionaalvoodi. Hind
sõltubki elaniku tervislikust seisundist
ja sellest tulenevalt teenuste mahust
ning ka soovist, millise standardiga
ruume soovitakse.

Hoolekandekeskus pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust eakatele,
puuetega isikutele ja dementsetele,
päevahoiuteenust eakatele, puuetega
isikutele ja dementsetele, intervallhooldusteenust ning toetatud elamise
teenust autismi diagnoosiga isikutele. Tabasalu eakatekodu avamise
järel on Pihlakodul Eesti eri paigus
hoolduskohti ligi 500 eakale. Senised
suurimad Pihlakodud on 120-kohaline Tapa ja eelmisel suvel avatud
Tallinna nüüdisaegseim, sajakohaline
Nõmme eakatekodu.
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VALLAVALITSEMINE
Kaasava eelarve
projekti raames esitatud
idee on saanud jõu- ja
mänguväljakuks.

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

Heisake 19. oktoobril riigilipp

Laupäeval, 19. oktoobril on hõimupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning
avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu võivad
heisata ka kõik teised.
(Riigikantselei)

Taotlege vabastust jäätmeveost

Kui teie kinnistule on vaja talveperioodiks jäätmeveo vabastust, tuleb esitada avaldus koos taotluses märgitud elektritarbimisteatisega 30 päeva enne, kui lõpetate suvila
kasutamise, e-posti aadressile harku@harku.ee. Tarbimisteatis peab olema sama kuupäevaga kui esitate taotluse.
Vastavalt Harku valla jäätmehoolduseeskirja § 26 järgi
kontrollib vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond taotluses esitatud põhjenduste õigust ning kinnistut kohapeal olemaks veendunud, et kinnistul ei elata või et kinnistut ei kasutata. Vabastus vormistatakse korraga üheks
talviseks perioodiks.
Lisainfo ja tingimused on kättesaadavad veebiaadressil www.bit.ly/VJV2019 ning heakorraspetsialisti e-posti
aadressil Edith.End@harku.ee või telefonil 600 3866.
(Edith End, heakorraspetsialist)

Harku valla siseliinide sõiduplaanide
muudatus

1. oktoobrist on korrigeeritud mitme H-liini sõiduplaane.
H9 väljub algpeatusest kell 14.00 ja Kooli peatuses on
buss kell 14.27, mis annab võimaluse Tabasalu kooli lastele
kasutada H9 bussi pärast seitsmenda õppetundi lõppu.
H10 väljub algpeatusest kell 14.15 ja Muraste kooli peatuses on buss kell 14.36, mis annab võimaluse Muraste kooli
õpilastele kasutada bussi pärast kuuendat õppetundi.
H4 väljub algpeatusest kell 15.30. Sõiduplaanid on nähtavad: www.peatus.ee
(Põhja-Eesti ühistranspordikeskus)

Esitage kandidaate!

26. novembril tunnustatakse kodanikupäeva raames ühiskondlikult aktiivseid ja kogukonnas eeskujuks olevaid
inimesi. Ettepanekuid oodatakse kuni 27. oktoobrini.
Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi panust
kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Lisainfo ja kandidaatide
esitamine www.siseministeerium.ee, paberkandjal Pikk 61,
15065 Tallinn või e-posti teel press@siseministeerium.ee.
(Siseministeerium)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. oktoober 2019 
Elanikke kokku

mehi

15 095

suri

7516

vallasisene liikumine

saabus

Kallaste tn 12, Tabasalu

Kahte Harku valla lasteaeda tunnustati
hea lasteaia teerajaja tiitliga
Tartus ERMis toimunud
konverentsil selgusid
lasteaiad, kus väärtuskasvatusega tehakse
eeskuju väärivat tööd.
HARKU VALLA TEATAJA

artu ülikooli eetikakeskus
T
tunnustas Pangapealse
lasteaeda lapsest lähtumise,

projektõppe edendamise ning
vaimse ja füüsilise tervise väärtustamise eest ning Teelahkme
lasteaeda väärtuspõhise lasteaia kujundamise, lapsest lähtumise ja laste juhitud päeva
korraldamise eest.

Hea lasteaia teerajaja tiitli ja
logoga tunnustatakse lasteaeda, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu
iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri
osapooltega. Tunnustatavad
lasteaiad on oma tegevusi eneseanalüüsi vormis hinnanud.
Tartu ülikooli eetikakeskuse
hea lasteaia projektijuhi Nele
Punnari sõnul olid tunnustusprogrammis osalenud lasteaiad
igaüks oma nägu. “Üle Eesti
on kasutusel suurepäraseid
praktikaid nii lapse arengu
toetamiseks, personali arendamiseks kui ka lasteaiakultuuri väärtuspõhiseks edendamiseks,” tunnustas Punnar.

“Lasteaedades tehakse palju ja
südamega.”
Tunnustades väärtuste
kasvatajaid
Tunnustusprogrammi “Hea
lasteaed kui väärtuspõhine
lasteaed” tiitlid anti üle konverentsil “Väärtuskasvatuse lasteaed: kõik, mida elus teadma
pean, sain lasteaiast”. Tartu ülikooli eetikakeskus on toetanud
ja tunnustanud koolide ning lasteaedade väärtusalast tegevust
alates 2009. aastast. Tunnustusprogrammides said lasteaiad
osaleda juba seitsmendat korda. Hea kooli ja hea lasteaia
nimelistele tunnustusprogrammidele on aastatel 2009–2019
oma tööd saatnud 113 lasteae-

da ja 80 kooli. Koolide programm kestab kuni novembrini.
Tartu ülikooli eetikakeskuse
tunnustusprogrammis “Hea
lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” osalenutel tuli kirjutada
eneseanalüütiline töö lasteaia
tegevustest väärtuskasvatuse
kontekstis. Tänavu osales tunnustusprogrammis 24 lasteaeda. Väärtuskasvatuse rändkarikad ja 2019. aasta väärtuskasvatuse lasteaia tiitli pälvisid
Kõrveküla lasteaed Päikeseratas
ja Tartu eralasteaed Terake.
Programmi korraldab Tartu
ülikooli eetikakeskus haridusja teadusministeeriumi riikliku
programmi “Eesti ühiskonna
väärtusarendus 2009–2013”
jätkuprogrammi raames.

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

Tartu ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis osalenud lasteaedade esindajad kogunesid ERMis. / Foto: Tartu ülikooli eetikakeskus

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
*
14.00–18.00

Nüüdsest saab Vääna-Jõesuu rannas aega sisukamalt
veeta. / Foto: Kristina Nurmetalu

101
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E
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aasava eelarve raames
83 häält saanud – ehk
vaid neli häält võitnud
ettepanekust vähem kogunud – ettepaneku käigus rajati
Vääna-Jõesuu randa jõu- ja
mänguväljak. Võitis idee, mille
järgi oleks Tõlinõmme rabasse
ehitatud matkarada, aga kuna
keskkonnaamet seda tegevust
ei kooskõlastanud, võeti töösse
järgmine ettepanek.
S el le esit aj a Kr ist ina
Nurmetalu sõnul tuli kohalikelt elanikelt mõte külaseltsile
kolm aastat tagasi. Siis oli plaan
hakata väljaku rajamiseks kogukonna käest raha koguma,
kuna Vääna-Jõesuus polnud
seni ühtegi mänguväljakut.
Rannaala arendamine oli
Harku valla arengukavasse ka
sisse planeeritud. Praeguseks
ongi rannas kõigile kasutamiseks jõulinnak eri tervisepordi harrastamise vahenditega.
Muide, linnupesapuu on Eesti
esimene köisatraktsioon. “Sellel ronimine nõuab julgust ja

arendab erinevaid lihaseid.
See on mõeldud pigem suurematele lastele. Kuna oleme
Harku valla ja ka Harjumaa
ainuke avalik supelrand, on see
väga eriline,” toob Nurmetalu
silmapaistvamat välja.
“Meil on ju kaks kilomeetrit uhket liivaranda. Rannas
käiakse vaba aega veetmas
ka sügisel, talvel ja kevadel,”
selgitas Nurmetalu just randa
atraktsioonidega rikastamise
idee tagamaid. Mängu- ja
treenimisvõimalusi leidub igaühele, kinnitab ta, “alates kolmeaastastest vanaemade-vanaisadeni välja. Plats on mõeldud
kogu perele.”
Harku valla arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo
Eesmaa sõnul läksid atraktsioonid maksma ligi 50 000 eurot ja töid teostas Tommi Play
OÜ. “Suured atraktsioonid
(linnupesapuu ja piraaditorn)
olid spetsiifilised, seega telliti
need Saksamaalt ja kuigi plaan
oli väljak püsti panna varem,
nihkus see septembri lõppu
just pika tarneaja tõttu.”

29
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8.00–18.00

HARKU VALLA TEATAJA

naisi

7579

15

sündis

Vääna-Jõesuu rand
täitus atraktsiooniga

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

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

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Madis Idnurm,
madis.idnurm@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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VALLAVALITSEMINE
Keskus pakub lapsele ja
perele lapse arengut,
vaimset tervist, loovust
ning iseseisvust
soodustavat kompleksteenust.
HARKU VALLA TEATAJA

K

olme ettevõtliku naise
koostöös on Tabasalu
perearstikeskuse kõrval
aadressil Teenuste 2 asuvas
hoones uksed lahti löönud
keskus, kus abistavad peresid
ja lapsi oma ala professionaalid. Keskust juhtivad Anne-Ly
Gross-Mitt, Karin Lausmaa
ja Marleen Koger tõdevad, et
vajadus säärase keskuse järele
oli olemas. “Nägime, et lapsevanemal on keeruline abi leida –
teenusepakkujad on peamiselt
Tallinnas, järjekorrad pikad,”

Valla südames avas
uksed Lillepere keskus

Vytautas
Martinonis:
“Tuleb tänada
eilseid vajalike
otsuste tegijaid ja tänaseid otsuste
elluviijaid.”

sõnab Marleen Koger, lisades,
et lapsevanemal võib vahel
olla keeruline eristada, milliselt spetsialistilt ta abi või
nõu võiks vajada. “Leian, et
lapsevanem ei peagi olema
meditsiini- või pedagoogikaharidusega, võiks piisata, kui
ta pöördub õige asutuse poole
ja oma ala profid suunavad
teda juba õige ning täpse abi
järele. Peame tähtsaks ka ennetus- ja teavitustööd. Lapsega
koos tegutsemine, lapse arengu
jälgimine ja toetamine peaks
olema loomulik elu osa juba
alates lapse sünnimomendist.
Seetõttu pakume beebide ja
väikelaste võimlemis- ning

Rühmatunnid

Beebide massaaži ja võimlemistunnid (35 €/kuu)
T kell 10.00 1–2-kuused beebid
T kell 11.00 (sünd. aprill – juuni 2019)
N kell 10.00 (sünd. september 2018 – märts 2019)
N kell 11.00 (sünd. august 2017 – august 2018)
Mudilaste klubi (35 €/kuu)
N kell 11.00 (2–3-saastased)
Eakate rümatunnid (4€/kord või 30€/kuu)
T ja N kell 12.00

Teraapiad ja nõustamine

• Psühholoogi teenus (eraldi väikelastele, koolilastele, noorukitele ja
täiskasvanutele) 40 €/seanss
• Pereteraapia (1,5 h) 75 €/seanss
• Eripedagoogi teenus (sh lugemise ja kirjutamise õpe) 40 €/seanss
• Lugemisrännak, 4–7-aastaste laste lugemis- ja kirjutamisoskuse arengu
toetamiseks. Individuaalne kompleksteenus (5 x 45 min) 95 €
• Häälikuseade ja kõne arendus 40 €/seanss
• Tegevusteraapia teenus 40 €/seanss
• Sotsiaaltöötaja teenus 40 €/seanss
• Füsioterapeudi teenus (sh motoorse arengu hindamine ja jälgimine,
probleemi diagnoosimine, lapsevanema nõustamine). Esimene kord 25 €
(kuni 45 min) – arengu hindamine, nõustamine ja kodused soovitused,
massaaž/harjutused. Iga järgnev üksik kord 20 € (30–40 min), 5x komplekshind 90 €
• Kunstiteraapia teenus 40 €/kord
• Beebimassaaž (1–2-kuustele imikutele) 12 €/kord

Sotsiaalne rehabilitatsioon (peatselt pakutav teenus)

• Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
• Rehabilitatsiooniplaani koostamine
• Rehabilitatsiooni teenused (psühholoogi-, eripedagoogi-, sotsiaaltöötaja
individuaalteenus, tegevusteraapia, füsioteraapia, loovteraapia)

Lillepere Keskus. Teenuste 2, Tabasalu.
Lisainfo ja tundidesse registreerimine: info@harkuperekeskus.ee,
tel: 622 0011

Harku vallavolikogu sotsiaalkaitse-, turvalisusja tervishoiukomisjoni esimees (Reformierakond)
annab ülevaate olulisimast, mis on valdkonnas
aasta jooksul toimunud.

Karin Lausmaa, Anne-Ly Gross-Mitt ja Marleen Koger veavad
ühiselt keskust ning õpivad koos Tartu ülikoolis teise kõrgharidusena eripedagoogikat ja psühholoogiat. / Foto: erakogu

tegevusringe juba üsna varajasest east.”
Keskus on mõeldud
kõikidele peredele
Keskusesse on koondunud palju teenuseid – et peredel oleks
mugav abi leida. “Meie visioon
on olla peredele koostööpartneriks lapse arengu igakülgsel
toetamisel, väärtustades seejuures lapsevanema ja lastega
tegutsevate spetsialistide rolli.
Pakume teenuseid nii beebidele, väikelastele, kodustele
lastele, koolilastele, täiskasvanutele kui ka eakatele,” räägib
Koger. Eraldi on sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenus puudega lastele. Lillepere keskuse
koostööpartnerid pakuvad
nõustamist kasuperedele, tegutsema hakkavad tugigrupid
autismispektrihäirete ja ATH

valdkondades. Koolitusi on
lapsevanematele, õpetajatele,
tugiisikutele.
Lillepere on avar ja ruumikas, pinda tegutsemiseks on
üle 300 ruutmeetri. Kogu pind
asub esimesel korrusel, mis
võimaldab hea juurdepääsu
kõigile külastajatele. Peale kabinettide ja teraapiaruumide
on kasutamiseks nii suur kui
ka väike saal, kus viiakse läbi
rühmatreeninguid ja koolitusi,
aga ka renditakse pindu välja.
“Ootame huvilisi tutvuma ja
registreerima!” kutsub Koger
värskelt avatud keskusesse.
Teenuste nimekirja lülitub lähiajal ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus. Küsimuste korral
saab kirjutada e-posti aadressil
info@harkuperekeskus.ee.
Info: www.lillepere.ee

Ajujaht ootab taas Harku valla elanike ideid
Harku vald koostöös
Eesti suurima äriideede
konkursiga Ajujaht kutsub
tänavu juba kolmandat
korda vallaelanikke üles
ideid esitama. Parimale
vallast pärit ideele paneb
vald välja kuni 5000 euro
suuruse eriauhinna.
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

ma äriideed on esitama
O
oodatud kõik – nii noored
kui ka kogenumad, nii õppivad
ja töötavad kui ka need, kel
juba ettevõtlusega tegelemise
kogemus tagataskus olemas,
ent soovivad karjäärimuutust.
Samuti need, kes on uute väljakutsete jahil. Tingimusi on
vaid üks: ideega ei tohi rohkem
kui kuus kuud olla teenitud

Eelmisel hooajal jõudis kuue parima äriidee hulka laste sõitmis- ja
saatmisteenust pakkuv HopKid. / Foto: Johan-Paul Hion

rahalist tulu. Osalevatele ideedele pakutakse koolitusi ja ekspertnõu annavad mentorid, samuti pannakse kõik ideed enne
televooru jõudmist proovile.
Viimased kaks hooaega on
näidanud, et Harku vallas on
palju ettevõtlikke elanikke.
“Usume, et senised edulood
innustavad meie inimesi üha
rohkem Ajujahi konkursil kandideerima ja oma äriideid esitama,” kutsub vallaelanikke
üles oma ideid Ajujahile saatma vallavanem Erik Sandla.

Volikogu liikme kolumn

Eriauhinnale kandideerimiseks peab olema meeskonnas
vähemalt üks Harku vallast
pärit liige ja ideed esitades tuleb elukohaks märkida Harku
vald. Kandideerimiseks on vaja
saata äriidee tutvustus Ajujahile hiljemalt 27. oktoobriks.
Ajujahi ja Harku valla koostööna on Eesti suurimale äriideede konkursile ja kiirendiprogrammi jõudnud mitmed
edukad ettevõtmised ja tiimid.

2018. aastal jõudis konkursi
superfinaali ja võitis teise koha süütegeeli tootja Biofire.
Möödunud aastal oli kuue parima äriidee hulgas laste sõitmis- ja saatmisteenust pakkuv
HopKid.
Ajujaht on Eesti suurim
äriideede konkurss ja ideede
kiirendi, mis pakub ettevõtlusega alustamiseks intensiivset
ja kõrgel tasemel arenguprogrammi, rahvusvahelise kogemusega mentorvõrgustikku ja
võimalust jalg ukse vahele saada. Kaheteistkümne hooaja
jooksul on Ajujahile esitatud
üle 4000 äriidee.
Ajujahi 13. hooaja kiirendiprogrammi saab kandideerida 27. oktoobrini aadressil
www.ajujaht.ee/hooaeg-20192020/osale/.
Ajujahi auhinnafond on
75 000 eurot.

Info: www.ajujaht.ee/hooaeg-2019-2010/auhinnafond

Esimene, mis volikogus 2018. a novembris antud
valdkonnas sai otsustatud, oli hädaolukorra
seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
volikogult vallavalitsusele. Need ülesanded on
muu hulgas elutähtsa teenuse toimepidevuse
tagamise koordineerimine ja järelevalve, riskianalüüsi ja hädaolukorra plaani kinnitamine
ning hädaolukorra lahendamise ja kommunikatsiooni
juhtimine. Selleks on moodustatud valla kriisikomisjon.
Otsus võeti vastu eelkõige hädaolukorrale kiire reageerimise tagamise vajadusest lähtuvalt.
Eelmisel aastal võttis Harku vald üle kinnistu Harkus
Aia tn 5, mis on plaanis kohandada Harku sotsiaalkeskuseks. Asutuse põhimäärus kinnitati 23. juulil, praeguseks on tööle asunud juhataja Kersti Ojasu. Keskuse
eesmärk on eelkõige Harku valla elanikele sotsiaalteenuste
korraldamine, osutamine ja arendamine puudega ning
erivajadustega inimestele ja teistele abivajajatele. Kuna
loodava sotsiaalkeskuse maja on suur, saab seal pakkuda
eri teenuseid, et paremini aidata erivajadustega inimestel
oma igapäevaeluga toime tulla. Neid abistavad tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötaja ja tegevusterapeut.
24. septembril külastasime (komisjoni liikmed) maja
ja kohtusime juhatajaga. Saime ülevaate tehtust ja tulevastest tegevustest. Kiiret lahendust vajav küsimus oli
vana sisustuse ja mööbli utiliseerimine. Lahenduseks sai
koostöö Meriküla spordi- ja õppekeskuse ning Riigikaitse Rügemendiga – mööbel läks taaskasutusse. Juhataja
loodab, et sotsiaalkeskuse saab avada 2020. aasta alguses.
Seega tuleb hakata varsti värbama töötajaid. Enne on vaja
teha remont, möbleerimine ja ajada korda vajalikud load.
Lähiajal tuleb ilmselt ette võtta maja välisseinte remont.
Tegime komisjoniga visiidid ka eakate päevakeskusesse
ja Tabasalu lastehoidu.
Eakate päevakeskust tutvustas perenaine Ülle Metsapalu. Rõõm on tõdeda, et Harku valla asutustes töötavad inimesed teevad oma tööd südamega. Keskus on
elujõuline ja pakub eakatele meeldivat koosviibimise
ja -tegutsemise võimalust. Elanikkonna vananemisele
mõeldes on lähitulevikus üha enam vaja sellele valdkonnale tähelepanu pöörata.
Tabasalu lastehoid pakub hoiuteenust 2–3-aastastele
lastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Harku
vald. Hoius on kohti kuni 30. Vanem saab kasutada
lastehoiuteenust seni, kuni laps saab koha valla lasteaias. Lastehoiu kahe rühma moto on “Teeme väikeseid
asju, aga suure südamega”. Aitäh, juhataja Ülle Jurtom
ja personal!
Rõõm on tõdeda, et Harku vald on saanud uue tervisekeskuse, millega tõsteti tervishoiuteenuse kvaliteeti.
Tabasalu kolmanda perearsti äsja avatud nimistu täitub
kiirelt, veel saab end registreerida Ann Poola nimistusse.
Keskus rajati täiendava perearsti loomise perspektiiviga.
Tuleb arvestada, et tegutsevate nimistutega on kaetud
umbes pool valla ligi 15 000 registreeritud elanikust,
seega loorberitele puhkama jääda ei saa.
Alates oktoobrist töötab tervisekeskuses füsioteraapia
kabinet, plaanis on hakata pakkuma ämmaemanda ja
koduõe teenust.
Hea meel on ka äsja avatud Pihlakodu üle, mis on
valminud erasektori eestvõttel, aga oluline roll oli siiski
kohaliku rahva tahtel. Tuleb tänada eilseid vajalike otsuste
tegijaid ja tänaseid otsuste elluviijaid.
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KULTUUR & KESKKOND

Meie vald
Rubriik tutvustab kord kuus Harku valla vaatamisväärsusi, loodust, allasutusi, põnevaid projekte ja
fakte ajaloos.

Sügisese aiakoristuse
käigus tekkivate
jäätmetega – lehed,
taimevarred jms –
ümber käimisel on mitu
võimalust.

Mida teha sügiseste
lehtedega?

LEMBE REIMAN

Vääna mõisakoolis üles võetud film jõuab kinoekraanidele
2020. aasta sügisel. / Foto: Madis Idnurm

Väärika ajalooga Vääna mõisakoolis sünnib
spioonipõnevik.
HARKU VALLA TEATAJA

Esmaspäeval, 30. septembril jõudsid kodumaise
spioonipõneviku “O2” filmivõtted Harku vallas
asuvasse Vääna mõisakooli, kuhu rajatavasse
1939. aasta sõjaväebaasi oli kõigil huvilistel
võimalik ringkäigule minna. Võtted kestsid
30. septembrist kuni 2. oktoobrini. Lisaks võis
oktoobri esimesel päeval näha võttegruppi askeldamas
Saue vallas asuva Kiia küla teeäärsetel põldudel, kuhu
rajati võtteperioodiks ajalooline piiripunkt.
Kolme päeva jooksul sai Harku ja Saue vallas näha
kolmekümnendate aastate ajastutruusid sõidukeid ja
kostümeeritud näitlejaid. “Täname kohalikke elanikke
ja Harku ning Saue vallavalitsust vastutulelikkuse eest.
Meil oli rõõm näha võtteplatsil huvilisi, kes tutvusid
ajaloolise spioonipõneviku filmimise telgitagustega,”
ütles “O2” produtsent Esko Rips. Filmivõtted on juba
toimunud mitmel pool Tallinnas, Helsingis ja Tartus.
Pärast Harku ja Saue valla võtteperioodi on planeeritud
filmimine Ida-Virumaal, Vilniuses ning mitmel pool
mujal.
Intriigid, reetmine ja kirglik armastus
Spioonipõneviku “O2” süžee
käivitub 1939. aasta augusti
lõpupäevil. Kohe-kohe on
puhkemas teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti
nõukogudevastase luure juht
salamõrva ohvriks. Peagi
selgub, et meie luure ridades
tegutseb äraandja. Reeturi
tabamine tehakse ülesandeks
luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab
Kaader filmist. / Foto: pingeline kassi-hiire mäng.
Anders Vaikla Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler
on sõlminud tervet Euroopat ning ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks
ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta
tagune kirglik armusuhe poolatar Maria Dubrawskaga
(Läti näitlejatar Agnese Cīrule). Peale peaosalise Priit
Võigemasti ja Agnese Cīrule löövad filmis kaasa Kaspars
Znotiņš Lätist, tuntud Eesti näitlejad Elmo Nüganen,
Rein Oja, Doris Tislar, Johan Kristjan Aimla, Pääru Oja,
Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Alo Kõrve ja Mirtel Pohla,
Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised Eesti, Läti,
Leedu ja Soome näitlejad.
Filmi režissöör on Margus Paju (“Supilinna salaselts”),
stsenaariumi autorid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju
ja Tom Abrams. “O2” toodavad filmistuudiod Nafta
Films (produtsent Esko Rips) ja Taska Film (produtsent
Kristian Taska), kaastootjateks on Solar Films Soomest,
Film Angels Lätist ja InScript Leedust.

E

simene valik puulehtedest vabanemiseks on
kohapeal kompostimine.
Kuigi sügisel kokku riisutud
lehekuhi võib olla hirmutavalt
suur, on see kevadeks mitu
korda väiksemaks vajunud ja
aasta-paari pärast saab sellest
paraja koguse kompostimulda. Kui kompostrit ei ole või
kompostikast puudub, võib
aiajäätmeid käidelda ka lahtises anumas. Kompostimine
anumas on lihtne – selleks
on vaja lehed kuhjaks kokku
riisuda, kuhja soovitatavalt
aastas paar korda hangu või
muu tööriistaga segada ning
varsti ongi väärtuslik muld
olemas. Kompostimiseks leiate
täpsemaid juhiseid aadressil
www.kompostiljon.ee.
Aiajäätmeid saab ära anda
ka Harku valla jäätmejaamas.
Tasuta võetakse seal korraga
vastu kuni 400 liitrit aiajäätmeid. Kui neid on rohkem,
tuleb ülejäänud koguse eest
tasuda üks euro 100 liitri kohta.
Aiajäätmete kodust ära vedamise teenust pakub aprillist
oktoobri lõpuni ka AS Eesti
Keskkonnateenused. Selleks
tuleb aiajäätmed panna 100
kuni 200 liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti, teatada
prügivedajale aiajäätmetega
täidetud kottide arv ja prügive-

Tabasalu jäätmejaama saab viia nii ohtlikke jäätmeid, elektroonikaseadmeid, mööblit-riideid kui ka
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. / Foto: Aule Sagen

daja öeldud kuupäevaks kotid
aia taha tõsta. Korraga viiakse
ära kuni 20 kotti. Kodune äravedu on tasuline – 100-liitrise
koti äravedu maksab 32 senti,
150-liitrise koti korral tuleb
tasuda 48 senti, 200-liitrise
korral 65 senti.
Mis passib kotti ja
mis mitte?
Mida võib panna aia- ja haljastusjäätmete kotti? Kotti
sobivad puude lehed, okkad,
niidetud muru, sammal, taimejäätmed jms. Kotti ei sobi puuviljad, nagu õunad, muld, suuremad oksad ega juurikad jms.
Samad nõuded kehtivad ka
jäätmejaama viidavatele haljastusjäätmetele.

Aasta-aastalt on vähemaks
jäänud aiajäätmete põletamise
komme. Selline teguviis ei ole
mõistlik. Esiteks on aiajäätmed
väärtuslik ressurss, sest neist
saab kompostmulda. Teiseks –
ega aiajäätmed ju hästi põle,
sest sisaldavad palju vett, ja seda isegi siis, kui lehed on täiesti
kuivad. Seetõttu ei võta tuli õiget kuumust üles, toimub mittetäielik põlemine, mille käigus
tekib suitsu, sealhulgas kahjulikke aineid, mis mürgitavad
inimesi ja jäävad ka pikaks
ajaks maapinda.
Tabasalu jäätmejaam
Jäätmejaam asub Tabasalus
Kooli tn 5a ja on avatud neljapäeval ning reedel kell 14.00–

19.00, laupäeval, pühapäeval ja
esmaspäeval kell 10.00–15.00.
Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu ohtlikke jäätmeid
(värvijäätmed, vanad ravimid,
õlijäätmed, kemikaalid jms),
elektri- ja elektroonikaseadmeid (külmkapid, pesumasinad, televiisorid, mobiiltelefonid jms), patareisid ja akusid,
päevavalguslampe, vanu rehve,
pakendijäätmeid, paberit ja
pappi, vanametalli, lehtklaasi
(tasuta kuni 100 l), kasutuskõlblikku mööblit, rõivaid ja
jalatseid (tasuta kuni 100 l),
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta kuni 400 l).
Tasu eest võetakse vastu sortimata ehitus- ja lammutusjäätmeid, suurjäätmeid, eterniiti.

Õpetajate päeva tähistati Arvo Pärdi keskuses
Vallavanem tunnustas
ja tänas neid õpetajaid
ning haridustöötajaid, kes
eelmise õppeaasta jooksul
tõstsid oma kutsetaset.
REELIKA LÕHMUS
Haridus- ja kultuuriosakonna
spetsialist

tähistati Harku
4. oktoobril
vallas õpetajate päeva

vallavanem Erik Sandla vastuvõtuga. Selleaastane vastuvõtt
leidis aset maalilise asukohaga
Arvo Pärdi keskuses. Sündmust saatis Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester, valla
haridustöötajatel oli võimalik
tutvuda keskusega ja vaadata
filmi Arvo Pärdist. Vahepalana
esines muusikaline kooslus
Lovley Beats. Sel aastal tunnustas vallavanem neid õpetajaid ja haridustöötajaid, kes
2018/2019. õppeaasta jooksul
end täiendasid ja kutsetaset

tõstsid. Tunnustuse said Anna
Sõõrd, Klemen Slabina, Madli
Tõitoja, Pille Luhakooder,
Kaupo Padar, Hille Aunver,
Priit Jõe, Liina Teesalu, Evelin
Sulaoja, Kristina Bode, Ines
Gribulis, Lilia Vahenõmm,
Gerli Heinpõld, Raidi Lemmik,
Urve Annask, Ene Päll, Niina
Leoško, Kristina Toomsalu,
Jaana Põldsalu, Anneli Pikma,
Tiia Kullerkupp, Marju Tammets,
Siiri Poller, Angela Kiilmaa,
Piret Puussaar, Aili Tamm,
Jaanika Metsküla, Maarja-Liis

Loo, Krista Dreger, Kerttu
Neidorf ja Ene Virtmann.
Lisaks tänati sel aastal juubeli laulu- ja tantsupeol “Minu
arm” osalenud kollektiivide
juhendajaid: Astrid Väizene,
Kätrin Järvis, Kaire Karik, MaiLiis Riimaa, Merje Liis Sepp,
Elen Ilves, Piret Puusta, Katrin
Järvlepp, Mai Ainsalu, Katrin
Läll, Kristel Pall, Kadri Mägi.
Suur tänu kõigile haridustöötajatele, kes iga päev annavad panuse meie valla laste
arengusse.

Küsisime õpetajatelt, mis neile nende ameti juures enim meeldib ja mis närvi ajab.
Leena Valend, Vääna mõisakooli klassiõpetaja: “Selles
töös rutiini ei ole. Hommikul tööle tulles ei tea iial, mis
tujus on partnerid – lapsed. Vahel juhtub, et plaan
on juba ette läbi kukkunud, ja tuleb kibekiirelt töösse
lasta SOS-plaan. Hea õpetaja ei saa muutuda kuivikrobotiks, sest pidevalt on tarvis mängida, näidelda, laulda,
võimelda, rääkida nähtamatute inimestega, jutustada hirmsad asjad
põnevaks. Iga päev tuleb hoolitseda selle tähtsaima – hea inimese
iva eest, mis igasse lapsesse on istutatud. Selleks vajab laps hiiglasuures koguses empaatiat, naeratuste soojust, toetust, teadmiste
kastmist ja vahel ettevaatlikku kärpimist. Paraku on õpetajat vaid
üks ja aega napib, ükskõik kui hilise õhtuni koolimajas õpetaja laualamp ka ei põleks.”
Adele Teras, Tabasalu ühisgümnaasiumi inglise
keele õpetaja: “Mulle meeldib kõige rohkem noorte
inimeste vastuvõtlikkus uutele asjadele ja nende

rõõmsameelsus. Ükski päev pole eelnevaga sarnane, hea tunne on olla
iga päev ühiskonnale kasulik.
Mind ajab närvi, kui asju tehakse ainult tegemise pärast. Kui funktsionaalsus ja praktilisus jäävad tagaplaanile.”
Aule Kikas, Muraste kooli inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja: "Minu õpetajaks kasvamine algas
kolm aastat tagasi mitte õpetades, vaid ise õppides
ja koos õpilastega kulgedes. Suurim rõõm on näha
lapsi igas mõttes kasvamas, kui neid ei suruta raamidesse. Toredaid hetki on palju. Jutustades ainet lugude,
oma elu- ja töökogemuste kaudu, püüan anda neile oskuse seostada
õpitavat eluga. Märgata ja analüüsida. Hoolida endast ja ümbritsevast
päriselt.
Bürokraatia väsitab. Osa sellest on paratamatu, sooviks paberimäärimisele kuluva aja kasutada tundide ettevalmistamiseks ja lastega
suhtlemiseks.”

Fotod: erakogu

Filmivõtted Vääna
mõisakoolis

Keskkonnaspetsialist
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SPORT & KÜLAELU
Septembri viimasel
laupäeval peetud
purjetamishooaja
lõpuvõistlust soosisid
suurepärased tuuleolud.
Purjekad lähevad nüüd
talvekorterisse, kuni
kevadeni jätkatakse
sisetreeningutega.

Noorkaptenite võistlus
lõpetas hooaja

LÜHIUUDISED
Võidukas parasportlane

RAUL KALEP
TSJK kommodoor

S

uvi saadeti Tilgus tavapäraselt ära muinastulede
ööga augusti viimasel
laupäeval. Sadamasse kogunenud suvelõpetajaid võttis vastu
jahtklubi poolt rajatud uus avar
lõkkeplats, kust avanes kaunis
vaade merele, sadamale ja kividega ääristatud rannikule.
Sume suveõhtuilm andis ka
omapoolse panuse meeldejäävate hetkede sünnile, mida
hiljem meenutada.
Ära saadetud suvest hoolimata jätkasid purjetajad oma
treeningutega merel. Ees oli
ootamas hooaja viimase võistlusena Tilgu sadama jahtklubi karikavõistlused ja tõsine
mõõduvõtt klubikaaslastega.
Algselt plaanitud võistluspäeva
ilm 14. septembril ei lubanud
oma raju tuule ja kõrgete lainetega juba valmis seatud paatidega noorkapteneid merele
ja võistlus tuli edasi lükata.
Vaatamata sellele jätkus lastel
lusti teha väike suplus meres,
nautida saunabussi mõnusid
ja süüa kosutav supp koos kaasa elama tulnud vanematega.
Jonni ei jäetud ja merele saadi võistluseks uuel katsel 28.
septembril. Peale sel päeval
sadamas vastu võtnud päikese-

Sportlane Maria ja tema kasuisa ning treener
juubeldamas. / Foto: erakogu

Purjetamishooaeg on selleks korraks läbi saanud, uuel aastal uue hooga. / Foto: Kristjan Boberg

paiste ja suhteliselt sooja ilma
valitsesid ka kogu võistluste
vältel suurepärased tuuleolud.
Optimisti klassi võistlejad
jagati kahte laevastikku. Suurepärased ilmastikutingimused
võimaldasid pidada mõlemale eskaadrile kolm sõitu. Finaalsõitu pääsesid mõlemast
laevastikust kolm paremat,
kes omavahel selgitasid välja
jahtklubi karikavõitja ja lõpliku
paremusjärjestuse.Karikavõistlused võitis Joosep Iljas, teiseks
tuli Erik Ambre ja kolmanda
koha sai Kail Laanemets. Neile

järgnesid Henri Mirme, Joonas
Zimmerer, Emma Sihvart,
Johanna Jakobi, Brigitta Vilo,
Karl Iljas, Rasmus Oks ja Otto
Skepast. Kolme parimat autasustati klubikarikatega ja
iga osaleja, olenemata kohast,
sai endale auhinnalaualt sobivaima meene valida. Järgnenud
pühapäeval pesti sadamas alused puhtaks ja seati talvekorterisse uut hooaega ootama.
Purjetajad jätkavad sisetreeningutega, et siis taas kevadel
koos trennikaaslastega merele
minna.

Sadamale mõeldes
Lipu ja vimplite langetamine
sadamas ning talvekorteritesse lahkuvate paatide rivi tähistasid merendushooaja lõppu. Saabuv aeg on aga soodne
seadmaks samme sadama edasise arenduse suunas. Pärast
sadama esimese etapi valmimist on algust tehtud sadama
teise etapi töödega. Loodame,
et nendega õnnestub järgmiseks suveks jõuda võimalikult
kaugele, et Tilgu sadam saaks
tuleval hooajal pakkuda taas
uusi võimalusi.

Tabasalu triatloniklubi tegemisi saatis edu

Harku valla parasportlane (Downi sündroomiga ujuja)
Maria Rein võitis Itaalias Sardiinias (Olbias) lõppenud
DSISO Euroopa meistrivõistlustel ühe kuldmedali ja kaks
hõbemedalit. Samuti püstitas ta 200 m seliliujumises
seenioride vanuserühmas (vanusegrupp 17–24-aastased)
uue Euroopa rekordi. Sportlase auhinnakapis on nüüd
kokku aastast 2015 – kui ta alustas välisvõistlustel osalemist – 19 tiitlivõistluste medalit.
Maria Rein ja tema perekond tänavad Harku valda
toetuse eest!
(Vello Liivamärgi, Maria Reini treener)

Eesti Loodus kutsub osalema
fotovõistlusel

Ajakiri Eesti Loodus kutsub osalema fotovõistlusel, mis
sel aastal toimub juba 20. korda. Fotosid saab võistlusele
esitada 31. oktoobrini veebilehel www.loodusajakiri.ee/
eesti-looduse-fotovoistlus/, kust leiab võistluse kohta
ka infot. Võistluse lõputseremoonia aeg ja koht antakse
teada novembris. Eesti Looduse fotovõistlus on üks Eesti
suuremaid loodusfotode konkursse. Osaleda saab kuni
16-aastaste noorte ja täiskasvanute kategoorias. Auhinnaga pärjatakse parimaid looma-, taime- ja seenefotosid,
noorte kategoorias ka pilte aiataimedest ning kodu- ja
lemmikloomadest. Samuti jagatakse hulganisti eriauhindu. Kõik fotod peavad olema tehtud Eestis ja taim,
loom või seen peab olema pildil selgelt äratuntav. Koos
võistlustööga tuleb esitada lühike lugu, kus ja mil moel
pilt on tehtud ning keda on jäädvustatud.
(Toomas Kukk, Eesti Looduse peatoimetaja)

Haara usaldustarust värske mesi

Hooajast kokkuvõtteid
tehes on põhjust rahuloluks – 2019. aasta oli
Tabasalu triatloniklubile
edukas.
TIINA PALLAS
Tabasalu triatloniklubi

abasalu triatloniklubi eduT
kas võistlushooaeg lõppes
seitsme Eesti meistrivõistluste

medali võiduga Saaremaal. Et
triatloni võistlushooaeg on
pikk ja tihe, otsustasime kohe
hooaja alguses keskenduda
ennekõike edukale esinemisele
Eesti meistrivõistlustel ja Eesti Triatloni Liidu karikasarja
etappidel. 2019. aastal toimusid Eesti meistrivõistlused talitriatlonis, triatlonis ja duatlonis, kus Tabasalu triatloniklubi
noored võitsid kokku 12 medalit. Talitriatlonis, kus joosti
3 km, sõideti maastikurattaga 6 km ja suusatati 4,5 km,
võitis noorte B-klassis hõbemedali Ivan Bondarchuk. Juuniorite triatloni sprindidistantsil – 750 m ujumist, 20 km
rattasõitu ja 5 km jooksu – võitis Eesti meistri tiitli MeriliMai Kivimets ja noorte triatlonidistantsil – 375 m ujumist,

Treener Lembit Pallas oma tublide sportlastega.

Kaspar Lepp ja Merili-Mai
Kivimets saavutavad jooksuradadel suurepäraseid
tulemusi. / Fotod: erakogu

10 km rattasõitu ja 2,5 km
jooksu – võitis Eesti meistri
tiitli Maria Bondarchuk, hõbeda Grete Maria Savitsch ning
pronksi Kaspar Lepp. Duatloni
Eesti meistrivõistlustelt võideti
erinevates vanusekategooriates
kokku seitse medalit: Eesti
meistriteks krooniti Merili-Mai
Kivimets, Maria Bondarchuk
ja Hans Korman, hõbemedali
võitsid Gert Martin Savitsch,
Hanna-Liisa Värik, Kaspar
Lepp ja Urmo Utar. Eesti Triatloni Liidu üheksaetapilise triatloni karikasarja kokkuvõttes
saavutasid oma vanusekategooriates üldvõidud Maria
Bondarchuk, Kaspar Lepp,
Merili-Mai Kivimets ja Urmo
Utar.

Jätkame samas vaimus
Meie tublimad võistlesid peale
koduste võistluste ka Balti karikasarja etappidel ja Euroopa
juunioride karikaetappidel.
Meie parimaks saavutuseks
rahvusvahelises konkurentsis
jääb Merili-Mai Kivimetsa
saavutatud viies koht ETU
juuniorite karikaetapil Tulceas.
Tabasalu triatloniklubi treeningtegevus jätkub. Klubi regulaarsed treeningud toimuvad viis korda nädalas. Lisaks
oleme planeerinud uue hooaja
ettevalmistuseks kolm treeninglaagrit. Täname häid koostööpartnereid Harku vallavalitsusest ja Strantumist ning
muidugi kõiki pöidlahoidjaid
ja kaasaelajaid.

Igaüks leiab tarust meelepärast mett. / Fotod: erakogu

Rannamõisa bussipeatuse juures on terasemad juba
märganud Mesifarmi taru, mille juurest Lepiku teele
keerates asub iseteenindustaru. Tupiktänava lõpus,
värava taga, on iseteenindustaru, kust saab endale ise
mee haarata ja täpse summa jätta kassasse. Mesinik Tõnis
Kuuskmanni sõnul on tarus nelja mett eri korjemaadelt:
“Mesi Rannamõisa nurmedelt”, metsa- ja nurmetaimedest “Mesi Sõrve küla niitudelt”, “Roobuka metsamesi” ja
jõulise maitsega “Mesi Veskimetsa aedadest”. Peremehe
kinnitusel on peagi valmimas ka väiksemates purkides
maitsemeed, mis sobivad kingituseks või kommi asemel
maiustamiseks.
(Harku Valla Teataja)
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DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
24.10.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Muraste tee 20 ja Muraste tee 22 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil Kaart.harku.ee/DP/190522_291/avalik.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE TEADE
29.08.2019–12.09.2019 k.a toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses
Tabasalu alevikus Kodu põik 1 (katastritunnus 19801:001:2374),
Kodu põik 3 (katastritunnus 19801:001:2376) ja Kodu põik 5 (katastritunnus 19801:001:2378) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Tiskre külas Gotlepi ja Apametsa tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Tiskre külas Puisniidu tee 9 ja Alasniidu põik 9a maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks
Tabasalu alevikus Käo tee 4 abihoone püstitamiseks, et suurendada
hoonestusala.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle osas ootame 9.10.2019–18.10.2019 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva
detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses
Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda
riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel
harku@harku.ee 9.10.2019–18.10.2019 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks
Rannamõisa külas Merihobu tee 12 üksikelamu püstitamiseks, et
suurendada hoonestusala.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle osas ootame 9.10.2019–18.10.2019 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva
detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses
Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda
riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel
harku@harku.ee 9.10.2019–18.10.2019 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Kuhu minna, mida teha?
26. septembril 2019 toimus Harku vallavolikogu istung, kus osales
16 Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED MÄÄRUSED:
• Harku vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 13 “Harku valla arengukava
aastani 2037” muutmine;
• Harku vallavolikogu 31.05.2012 määruse nr 7 “Vallavara valitsemise
kord” muutmine;
• Harku vallavolikogu 30.03.2017 nr 12 määruse “Harku valla Tabasalu
aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajandamise arengukava
2016–2026” muutmine.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Tabasalu alevikus Lucca 2d maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
algatamine;
• Laabi külas Nordi, Puidu ja Norma maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Tabasalu alevikus Looduse tn 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
• Vääna-Jõesuu külas Keila metskond 26 maaüksuse osa ja selle lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Sõrve külas Kopli kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Järgmine Harku vallavolikogu istung on 31. oktoobril algusega kell 16.00
Harku vallamaja koosolekute saalis.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit veebiaadressil
www.harku.ee/teated ja veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil
www.volis.ee.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Päev
9. oktoober
9. oktoober
9. oktoober
9. oktoober
9. oktoober
10. oktoober
11. oktoober

Algus
17.30
18.00
17.30
20.00
18.30
13.30
18.00

11. oktoober
12. oktoober
13. oktoober
13. oktoober
14. oktoober
15. oktoober
15. oktoober
16. oktoober
16. oktoober
16. oktoober
16. oktoober
17. oktoober
18. oktoober
19. oktoober
19. oktoober
20. oktoober
20. oktoober
21.– 25. oktoober
22. oktoober
23. oktoober
23. oktoober

19.00
13.00
10.30
17.00
20.00
13.30
18.30
17.30
18.00
18.15
20.00
18.00
19.00
13.00
14.00
10.30
17.00
10.45
18.30
17.30
18.15

Mis toimub?
Flamenko
Keraamika õpituba
Sügisseade köögiviljale
Zumba
Aaderdamise õpituba
Draamastuudio
Tasuta kontsert: Estonian Voices´i ja City
Motorsi kontsert lastefondi toetuseks
Filmiõhtu: “Ükssarvik”
Köiellaskumine Türisalu pangalt
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Zumba
Anneli Banner tutvustab Eesti aia ajalugu
Shindo
Flamenko
Keraamika õpituba
Mustlastants
Zumba
Meigikoolitus iseendale
Filmiõhtu: “Aasta täis draamat”
Köiellaskumine Türisalu pangalt
Võluväega jalgadega haldjakese õpituba
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Sügisene koolivaheaeg kultuuriaidas
Shindo
Flamenko
Mustlastants

Vaadake Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu
noortetoa, Vääna noortetoa ja Harkujärve noortekeskuse
sündmusi www.noortekeskused.ee.

Kus?
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Muraste kogukonnakeskus
Kumna kultuuriait
Tabasalu käsitöökamber
Harkujärve kogukonnakirik
City Motorsi Laagri esindus

Lisainfo
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Muraste.ee
Facebook @Kumna-küla
Facebook @Tabasalu käsitöökamber
Inglitiib.eu
Facebook.com/CityMotors

Muraste kinopunkt
Türisalu pank
Rannamõisa kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harku raamatukogu
Harkujärve kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna Kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna Kultuuriait
Muraste kogukonnakeskus
Muraste kinopunkt
Türisalu pank
Kumna kultuuriait
Rannamõisa kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik

Muraste.ee
Porikuu.ee
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Tel 5858 7687
Inglitiib.eu
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Muraste.ee
Muraste.ee
Porikuu.ee
Facebook @Kumna-küla
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Inglitiib.eu
Inglitiib.eu
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Harku vald
vajab

TUGIISIKUID LASTELE
LASTEAEDA JA KOOLI

LAPSEVANEMA SUHTLUSTREENING
ehk
GORDONI PEREKOOL
MURASTES!
Gordoni perekool on suhtlustreening lapsevanematele ja
sobib sulle, kui soovid teada:
• kuidas seista oma vajaduste eest ja kehtestada end nii, et
suhted ei saaks kahjustada
• kuidas last kuulamise abil rahustada, luua mõistmist ja
usaldust
• kuidas seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed
neid järgiksid
• kuidas ära hoida ja lahendada konflikte pereliikmete vahel
Toimumisaeg: 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 4.12, 11.12, 18.12,
kell 18.00-21.00.
Maht: 24h (8 x 3h). Koolitus toimub järjest 8 kolmapäeva,
iga kord 3 h.
Toimumiskoht: Muraste kogukonnakeskus, Lee tee 9.
Koolitaja: Õnne Aas-Udam, psühholoogiline nõustaja, loovterapeut (2 lapse ema).

Töö eesmärgiks on lapse individuaalne juhendamine ja
toetamine nii lasteaias kui ka koolis.
• Tugiisik keskendub lapse juhendamisele ja abistamisele,
ta toetab last õppeprotsessis, on lapse kõrval ja abistab
teda, lähtudes lapse võimetest.
• Vajadusel saadab last spetsialistide juures (logopeed,
terapeut, psühholoog), rakendab spetsialistide soovitusi
lapse lasteasutuses viibimise ajal. Selgitab ja juhendab
lapsevanemat nõuannete täitmisel.
• Kui laps ei saa mõnes tunnis või tegevuses osaleda, otsib
tugiisik talle selleks ajaks muud tegevust.
• Koostöös pere ja lasteaia/kooliga seatakse eesmärgid
lapse toetamiseks.
Kes on sobiv tugiisik?
• Tuleb kasuks, kui tugiisikul on eelnev kogemus lastega
töötamisega. Kui seda ei ole, on võimalik osaleda koolitusel või saada individuaalset juhendamist töö alustamisel.
• Tugiisik peab esitama tervisetõendi ja karistusregistri
väljavõtte.
Töö on huvitav ja annab võimaluse igapäevaselt õppida,
kuidas lapsi kõige paremini juhendada ja toetada lapse viibimisel
haridusasutuses. Lisainfo saamiseks palun võtta ühendust.
Helve Keel – lastekaitse spetsialist, e-post helve.keel@harku.ee
Jelena Mosin - sotsiaaltöö spetsialist, e-post jelena.mosin@harku.ee

Ülesehitus: rühmatööd, lühiloengud, rollimängud, grupiarutelud, iseseisev töö.
Grupi suurus: 10–16 osalejat.
Materjalid: osaleja töövihik "Gordoni perekool" (115 lk).
Koolituse hind: 224 eurot osaleja, (soodushind 192 eurot
alates kahest registreerujast).
Registreerumine: FB-event kaudu: https://www.facebook.com/
events/494605101105600/
Perekoolituskeskus Sina ja Mina kodulehe kaudu:
http://www.sinamina.ee/ee/koolitused/registreeri-koolitusele/
gordoni-perekool-reg/kursuste-valik/

Vääna-Jõesuu kool
soovib leida

MUUSIKAÕPETAJAT
• Vääna-Jõesuu kool vajab alates oktoobri lõpust
muusikaõpetajat kaheks päevaks nädalas.
Kontakt: direktor Eddi Tomband, tel 5695 7822 või
e-posti aadressil eddi.tomband@vjk.edu.ee.

Osaühing Strantum pakub:
• Korterelamute haldusteenus
• Ärihoonete haldusteenus
• Tehnosüsteemide hooldus
• Sise- ja väliskoristus
• Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST
OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
Tel: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee
www.strantum.ee

Telli
korstnapühkija
enne külma
saabumist.
Kontrollin ja puhastan
teie kütteseadme
ning väljastan
nõuetekohase akti.
Helista 5600 4050
või kirjuta
info@1korsten.ee

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075, e-post
liuguksed@kallion.net.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud
töid. Vihmaveerennid toodame
kohapeal valtsimismasinaga puuduvad liitekohad. Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, e-post
info@vihmaveerennid.ee.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt) tel 504 0875.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Kompostmuld, kõdusõnnik,
sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos
veoga. väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com.

Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595
eurot. Tiibväravakomplekt kuni
5 m avale 1150 eurot.
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809,
e-post info@koduvärav.ee.
Langetame ja hooldame just
Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid
ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk
ei pea olema arvel, ülevaatuse
ega kindlustusega! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane!
Tel 54 575 055.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.
Teostan sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. Tel 503 8313.
Mahla pressimisteenus
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo
tel 5621 9762.
Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid
puhtaks ja ajame paberid ka
korda! Uuri lisa www.lõõr.ee või
tel 5821 6554.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, prügivedu ja
lammutustööd. Tel 5617 8704,
e-post stone35@online.ee.
Soovin osta majaehituseks
sobivat maatulundusmaad Tutermaa, Kütke, Kumna või Vahi külades. Võib olla osa suuremast maatükist. Tel 5648 3547, e-post
tiks99@gmail.com.
Müüa värsket kala Selleri
vastas asuval platsil teisipäeviti
kl 16.00–18.00. Tel 5666 7897.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd. Puude
istutamine. Raiejäätmete hakkimine, transport. www.puukirurg.ee,
e-post info@puukirurg.ee,
tel 505 7786.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
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1. novembril 2019
kell 18
Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

surm.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Peasponsor
pürotehnikafirma

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

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

Kui ise tehes jääd hätta või puuduvad
vastavad tööriistad, siis meie aitame!

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

OLEME SPETSIALISEERUNUD
PISIREMONDI-, PAIGALDUS- JA AVARIITÖÖDELE
Paigaldame - vahetame teie kodus või kontoris:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

aknakatted
põrandakatted
uksed
aknad
kardinapuud
liistud
köögimööbli

∙ vannitoamööbli
∙ santehnika
∙ valgustid
∙ garderoobid ja
nende sisud
∙ terrasside ja
rõdude laudised

Lisaks paneme kokku teie mööbli ja teeme viimistlustöid.

Küsi
pakkumist!
+372 5555 1210

remondifirma.ee

info@remondifirma.ee

KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

Mälestame head
naabrit

Ruti Petersoni
Sügav kaastunne
omastele.
Ene perega

Avaldame kaastunnet
Raissa Pispanenile

poja ja mehe

surma puhul.
Inna, Galina ja teised
sõbrad

