KUIDAS SÜNNIVAD MAILIS
DESIGNI LAPIMUSTRID?
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Otsustanud mõne aasta eest palgatööd
enam mitte teha, lasi Mailis Kess lapitööl
end täielikult kaasa haarata.

REGISTREERITUD ELUKOHAGA ON SEOTUD
PALJUD VALLA TEENUSED.

Lk 4 TABASALU MUUSIKA-

KOOL TÄHISTAS OMA
30. SÜNNIPÄEVA

Näiteks on sellega seotud lasteaiakoha saamine,
samuti vallaelanikele mõeldud erinevad toetused.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

suurejoonelise juubelikontserdiga, kus esinesid
lisaks õpilastele ka õpetajad ja vilistlased.

Ilusaid mõtteid
ja häid tegusid
ei ole kunagi
liiga palju.

Foto: erakogu
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KALLE VIKS
MTÜ Tabasalu Lions Klubi

Advendiaja algusega hakkas jõuluvanadel
kibekiire tööaeg, et jõuda igasse majja, kus
teda oodatakse. Jõuluvana Olle, kelle kodu
on Harku vallas, kõneles jõulupühadest
jõulutaadi silmade läbi.

“T

egelikult läheb
jõuluvanadel
tuju heaks ja
veri keema
juba novembri
keskpaigas, kui poodides hakkavad riiulitele ilmuma punased kaunistused,“ muheles
Olle. Jõulude ootus tundub tekitavat jõuluvanadele sama
palju elevust kui lastele ja lapsemeelsetele. Küll aga hakkavad
jõuluvanad jõuludeks valmistume juba suvel, pannes aegsasti paika oma jõulugraafikud.
Nimelt hakkavad väärikatel
taatidel jõulugraafikud juba
suvel täituma ning Olle jõululaupäeva õhtupoolne ajakava
sai paika juba augustis. „Kui
ootate oma koju kogemustega
taati, siis peab selle peale mõtlema juba varakult,“ tõdes jõuluvana Olle nii enda kui ka
teiste jõuluvanade ühenduse
liikmete kogemustele mõeldes.

Jõulutaat peab
jõudma kõikjale
Teeme kohe alguses selgeks,
kes on kõik need jõuluvanad,
kui jõuluvana peaks olema üks
ja ainus. „Tegelikult on olemas
ikka üks õige jõulutaat,“ hakkas Olle jutustama lugu, mida
tema jõuluvana saladuse kohta
teab. „Kui hakkame aga mõtlema, kuidas ta jõuab igale
poole, siis ega ta tegelikult
jõuagi – see ei ole lihtsalt võimalik.“ Edasine on juba jõuluime. Jõuluvana asub esimese
advendi õhtul oma majast
teele ja kui tee läheb kaheks, on
vaja, et ka taat läheb nii vasemale kui ka paremale teeharule. Ime läbi saab ühest taadist
kaks ning kumbki astub mööda oma rada edasi. Ja nii sünnib igal teelahul. „Seepärast
meid ongi palju,“ osutas jõuluvana Olle. Kui jõulud saavad
läbi, tulevad mehed tagasi ja
saavad taas kokku üheks taadiks. Jõuluvanade ühenduse
eesmärk on aga panna kõik
need jõulumehed tegutsema
ühe ja õige jõulutaadi õpetussõnade järgi, et jõulumuinasjutt saaks edasi elada.
Eestis on Olle sõnul jõulumehi päris palju ja oma hooaega alustavadki nad 1. advendil toimuva ülemaalise jõuluvanade konverentsiga, kus vaadatakse üksteist üle – mis nägu
keegi on ja kuidas keegi vahe-

Jõuluvanaks olemiseks on vaja jõulutaadi hinge, punasest mantlist üksi ei
piisa. Muide, taadi korralik tööriietus
iseenesest maksab sama palju kui
ballikleit. / Foto: erakogu
Jõuluvana Olle liigub ringi oma iseehitatud ainulaadse, kondimootoriga
töötava saaniga, mis viib ta alati õigeks
ajaks kohale. Masina juhtimisõigus on
Ollel ka olemas. / Foto: Aule Sagen

Jõulumuinasjutt elab
edasi, kui külla tuleb
väärikas jõulutaat
peal arenenud on. Sest konverents ei ole ainult lõbus kokkus a a m i n e . S e a l j a g av a d
jõuluvanad oma kogemusi ja
mõtteid, vaatavad üksteise varustust üle ning saavad koolitust, kuidas oma tööd veelgi

sestandard ning loodetavasti
saab paari aasta pärast taotleda
päris jõuluvana kutset.

Üllatus iga ukse taga
Detsembri keskpaigast kuni
aasta lõpuni on jõuluvana Olle
igal õhtul ja ka päeval
oodatud mõnda ette
Pahasid lapsi ei võttesse, asutusse, lasole olemas ja vits teaeda või peresse.
on ajalugu. Jõuluvanade töö tundub iseenesest üks
paremini teha. Eestimaa Jõulu- vahva töö olevat – käid jõuluvanade Ühendus tahabki kan- rõõmu viies külast külla. Olle
da hoolt selle eest, et kõik jõu- valgustas ka töö teist külge, mis
luvanad oleksid väärikad nii on väga pingeline – jõuluvana
oma välimuselt kui ka oskustelt peab jõudma ühel päeval vaata
ning tooksid oma külaskäiguga et kümnesse kodusse; igal pool
ainult rõõmu. Jõulumuinasjutt annab ta aga endast kõik, et
ei peaks lõppema avastusega, et jõulud tuleksid seal õiged ja
jõulumees kannab naabrimehe head. Samas ei tea kunagi, mis
kingi ja prille: „Kui oled vääri- järgmise ukse taga ees ootab.
kas taat, kes kannab hoolt ka „Lastega ei ole ju kunagi minoma habeme, kuue ja kogu geid probleeme, küll aga võib
ülejäänud varustuse eest, siis seda olla nende vanematega,“
see muinasjutt kestab edasi.“ nentis jõulutaat, et on pidanud
Selle nimel on ühenduses välja ka näiteks väiksemaid peretütöötamisel ka jõuluvanade kut- lisid lahendama. On peresid,

kus jõule väga oodatakse –
kodu on kaunistatud ja kõik on
pühadeks valmis. Teises kohas
aga oodatakse jõuluvana ainult
kinkide pärast ning kogu
emotsioon lähebki üksnes
kinkidele. Inimesi, nende suhtumisi ja arusaamasi on Olle
kogemuste põhjal väga erinevaid. Valmis tuleb olla kõigeks, sealjuures ikka väärikaks jäädes. Ka siis, kui peres
on kingi saajateks laste asemel papagoi, kuldkalake akvaariumis, väikesed pudeliharja sarnased koerad ja
hamster, nagu kord juhtus.
Ehe rõõm toob jõulud
Muidugi on jõuluvanal hea
tunda, et ta on oodatud ning
laulud-salmid on selgeks õpitud. Aga kui salm on ärevusega
meelest läinud, pole Olle sõnul
ka sellest hullu midagi. „Väärika jõuluvana taskus on ikka
mõned luuletused varuks. Või
siis istume maha, arutame
maailmaasju ja seda, kuidas

koolis või lasteaias on läinud,
mis putru laps hommikuks sõi,
kas ta ka hambaid ikka peseb
korralikult. Teinekord on selline jutuajamine palju mõjusam kui üks pähe õpitud kulunud jõulusalm,“ leiab
jõulutaat muheledes, et selline
jutuajamine võib olla üks vahvamaid elamusi, kui kuuled
lapse ehedat elu.
Kaheksa aastat ametlikult
jõuluvanatööd teinud Olle
näeb, et lapsed on läinud julgemaks ja kui juhtumisi ei ole
jõuluvana tulekuks midagi ette
valmistatud, siis sageli improviseeritakse kohapeal. Eriti
toredaks peab Olle seda, kui
laps ootab, et saaks näidata
jõuluvanale, mida toredat ta
huviringis valmis on meisterdanud – olgu see kaart, pilt või
mõni puust nikerdus. „See on
täiuslik – sinna pole mingit
luuletust ega lugu vajagi,“ sõnas Olle ja rääkis soojade naerukurdudega silmanurkades,

Ja suurim tasu külaskäigu eest
on näha inimeste siirast rõõmu
ning tunda, et ka täiskasvanutele on jõulud elustunud.

Et jõulurahu saaks tulla
Igale poole paraku ikkagi jõuluvanad ei jõua, ehkki näiteks
Olle sõidab ringi omavalmistatud saaniga. Seepärast otsustavad vahel päkapikud kingid
hoopis kuuse alla viia. Kindlasti ei ole see kuidagi seotud
sellega, kas lapsed on olnud
head või halvad: „Pahasid
lapsi ei ole olemas ja vits on
ajalugu,“ selgitas Olle. Küll on
mõned lapsed tõesti vähe üleannetumad ja agaramad kui
teised. „Aga lapsed on lapsed
ja nad kõik on seda väärt, et
jõuluvana tuleb. Või panevad
päkapikud pakid kuuse alla.“
Selleks et jõulutunne saaks
hinge pugeda, soovitab jõulutaat aja maha võtta, puhata,
jalutada. Kingid ja raha ei ole
sealjuures sugugi nii olulised.
„Jalutage mere ääres,
käige metsas, lõigake

Valmis tuleb olla mõni uhke oks, pange
kõigeks, sealjuures ikka sinna ehted külge; tehuksele vahva pärg.
väärikaks jäädes. ke
Veetke jõululaupäeva
esimene pool metsas
kuidas ühe pere väike poiss, – tooge endale kuusk. Võtke
kus ta mitmeid jõule käinud aega iseendale ja perele ning
oli, kinkis talle oma kätega kõik muu tuleb juba iseenetehtud jõuluvanakujulise ke- sest,“ oli jõuluvana Olle veenraamilise kellukese, kuhu oli dunud. Niimoodi saab ka jõuOlle ka peale kirjutatud. „See lumuinasjutt edasi elada.
on nii hea tunne näha, kui
AULE SAGEN
oodatud sa oled sinna peresse.“
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VALLAVANEMA PÖÖRDUMINE:

MERI KUTSUB, PURJED KA
TULE TILKU PURJETAMA SA!
MEREL OLED VABA KUI LIND
JA RINNUS ON MURETU HING.
MERE KOHAL ON TUME VING
NING SELLE KOHAL VALGE LIND,
KELLEL ÕHKU TÄIS ON RIND.
KÕRGE ON MU HIND,
SEST HARKU VALD – ARMASTAN SIND!



Mitte üksi
hariduse
valdkonnas
pole lähiaastatel uusi arenguid oodata.

tänaseks jõudnud päris tugevatele ja kandvatele jalgadele, millega uute arengute
suunas jõuliselt edasi sammuda. Selle eest on põhjust öelda siirad tänusõnad väga
paljudele inimestele, kes on
meie valla heaolu eest väljas
olnud. Nii neile, kes on oma
tööülesannete raames seda
teinud, kui ka neile, kes on
vabatahtlikult selleks oma
panuse andnud. Samuti ka
meie Soome sõprusvallale
Eurale, kes meile justkui suure
vennana on ikka nõu ja jõuga
abiks olnud, eelkõige just
valla algusaastatel.
Tänu meie kõigi ühistele
pingutustele on Harku vald
täna just selline vald, nagu ta
meil on, mille on oma koduvallaks valinud ligi 14 000
inimest.
Ka käesoleval aastal on
valla eluolu hüvanguks nii
mõndagi ära tehtud.
Suur töövõit on ette näidata
hariduse valdkonnas, kus

valla pikkade aastate vältel
kestnud töö tulemus kulmineerus otsusega rajada hiljemalt 2020. aastaks Harku
valda uus riigigümnaasium
äsja 30. aastapäeva tähistanud Tabasalu kooli kõrvale.
Vald omakorda plaanib sinna
juurde täiendavalt ehitada
uue algklasside maja 1.–6.
klassini, nii et õige pea on
Tabasallu tulemas täiesti oma
hariduslinnak. See annab
meie lastele võimaluse käia
terve haridustee ulatuses 1.–
12. klassini oma koduvallas
asuvas koolis, saades siit kvaliteetset ja mitmekülgset haridust. Mul on Harku vallavanemana selle arengu üle
väga hea meel, sest näen, kui
suurt lisaväärtust see toob
elu- ja ettevõtluskeskkonna
arengule kogu Harku vallas
nii lähitulevikus paari aasta
pärast kui ka pikemas perspektiivis. Soovin tänada kõiki,
kes on selle nimel palju tööd
teinud ja sellesse panustanud.
Kuid mitte üksi hariduse
valdkonnas pole lähiaastatel
uusi arenguid oodata, vaid ka
tervise ja sotsiaalvaldkonnast
on häid uudiseid. Nimelt otsustas riik rahuldada Harku
valla taotluse tervisekeskuste
meetmetest toetuse saamiseks, nii et Harku vallal avaneb peagi võimalus Tabasallu
mitmekülgsete teenustega
tervisekeskuse rajamiseks.
Seda on meile igati vaja, sest
perearstid vajavad juba
ammu lisaruume ning on
oluline, et arstiabi oleks kõigile vallaelanikele kodulähedaselt mugavasti kättesaadav.
Tervisekeskuse eskiislahendused on juba valmis ja hiljemalt
2018. aastaks soovime keskuse uksed avada.
Ka sotsiaalvaldkonnas oleme jõudmas lähemale paljude valla eakate suure soovi

neid ümbritseva keskkonnaga, kehtib Harku vallas 2013.
aastast uus üldplaneering.
Käesoleval aastal oleme
jõudmas üldplaneeringuga
järgmisse väga olulisse punkti. Ette on valmistatud selle lisa
− Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja
väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid
täpsustav teemaplaneering.
Pealiskaudselt lähenedes võib
ehk tunduda, et tegemist on
üksnes ametnikele nende
tööks kasuliku dokumendiga.
Kuid tegelikkuses on see kogu
Harku valla kontekstis väga
oluline küsimus, sest aitab tagada kõigi valla elanike jaoks
selle, et meie looduskaunid
paigad säilitaksid oma väärtuse ka areneva ehitustegevuse
järel. Seetõttu on olnud teemaplaneeringu osas väga
oodatud kaasa rääkima ka
kõik vallaelanikud.
Lisaks on vallavalitsus alustanud ka teise üldplaneeringu
lisaga – teede teemaplaneeringuga, millele oodatakse

Palju
aktiivseid
inimesi, kes
soovivad
Harku valla
arengus kaasa
mõelda ja
rääkida.

saanud, kui ka Vääna Selts,
kus samuti uued tuuled puhuvad. Esimene korraldas koos
Suurupi seltsiga ka tänavuse
Külade Päeva Vääna-Jõesuu
rannas ning teine saab sedasama teha järgmisel suvel
Väänas, kui Harku valla Külade Päev tähistab oma 10.
juubelit.
On rõõm tõdeda, et lisaks
külapidudele on Harku vallas
kõrgelt esindatud ka kultuur,
sport ja meelelahutus. Vallas
tegutsevad laulukoorid on
näidanud enda järjepidevust
tänavuste juubelitega – Tabasalu kammerkooril on
käesoleval aastal 30. ja Suurupi Meretulel 5. sünnipäev.
Tabasalu Muusikakool, kes
samuti tähistas 30. sünnipäeva, valiti Eesti Kooriühingu
poolt aasta toetajaks 2015.
Tabasalu jalgpalliklubi ja
korvpalliklubi on hoidmas nii
oma populaarsust mängijate
seas kui ka kasvatamas oma
kõrgeid sportlikke saavutusi.
Vallas tehakse palju näputööd
nii Tabasalus asuvas Käsitöökambris kui ka Kumnas, Vääna Külakojas ja Muraste kogukonna keskuses asuvates
töötubades. Rääkimata kõigist teistest erinevatest spordija huviringidest, mida meie
koolides, lasteaedades ja
noortekeskustes üle valla läbi
viiakse. See näitab, et meie

Suvel Vääna-Jõesuus toimunud Harku valla Külade Päeval kirjutasid peokülalised üheskoos luuletuse oma koduvallast Harku vallast. Sealjuures nõnda,
et igaüks kirjutas uue mõtte, nägemata tervikut, vaid üksnes eelmise kirjutaja
viimast luulerida. Valminud luuletusest nähtus selgesti, et Harku valla elanikud
peavad oma koduvalda endale väga kalliks ja armsaks. / Fotod: Aule Sagen

elanikud tahavad koos aega
veeta ja koos puhata.
Harku vallavalitsus näeb
aga ka edaspidi vaeva selle
nimel, et teil, head Harku
valla inimesed, oleks tervikuna hea Harku vallas olla – siin
elada, õppida, töötada. Ja
muidugi puhata. 25 aasta
jooksul on selleks juba palju
ära tehtud, kuid kahtlemata
tööd veel jagub. Siiski on
põhjust uhkust tunda kõige
selle üle, mis on juba tänaseks
ära tehtud. Loodan, et teil on
Harku vallas hea elada. Nii
täna, homme kui ka järgmise
25 aasta pärast!



N

õnda kõlas Harku vallast kirjutatud luuletuse algus, mille panid
üheskoos kirja Harku
valla elanikud suvisel
Külade Päeval Vääna-Jõesuus. Sealjuures nõnda, et
igaüks kirjutas uue mõtte,
nägemata tervikut, vaid üksnes eelmise kirjutaja viimast
luulerida. Kuigi luuletuse
autorid kirjutamise ajal üksteise loomingut ei näinud, nähtus valminud tervikust siiski
selgesti see, kuidas Harku
valla elanikud üksmeelselt
oma koduvalda väga kalliks
peavad. Seetõttu oli mul hea
meel alustada just nende ridadega.
Harku vald on 25 aastaga
teinud läbi väga suure arengu. Üsna kesistelt lävepakkudelt, kust me 1991. aastal
vallana alustasime, oleme

realiseerumiseni, milleks on
Tabasallu eakate hooldekodu
ehitamine. Järgmise aasta
prioriteetides on hooldekodu
hoonestusõiguse konkursi
väljakuulutamine, et seejärel
juba minna jõudsalt edasi
reaalseks ehitustegevuseks
vajalike sammudega.
Keskkonna vallas lõpetasime alles hiljuti suure ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektiga Liikvas, Vitis,
Vääna-Jõesuus, Suurupis ja
Murastes, ent oleme juba
kavandamas uut ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni projekti
Türisallu, Tabasallu, Vääna,
Kumna, Rannamõisa ja lisaks
ka Muraste põhjaosasse. Senine kogemus piirkonnas, kus
projekt on juba valmis, näitab
selgesti, et need suured investeeringud inimestele puhta
joogivee saamiseks ja keskkonnasäästliku kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks on end
igati õigustanud.
Selle järgimiseks, et uued
ehitised sobituksid nii oma
arhitektuurilt kui ka asukohalt

samuti valmimise järgselt
aktiivselt kohalike elanike tagasisidet ja ettepanekuid.
Õnneks on Harku vallas
palju aktiivseid inimesi, kes
soovivad Harku valla arengus
kaasa mõelda ja rääkida.
Seda nii erinevate vabaühenduste kaudu kui ka üksikisiku
tasandil. Iga aastaga on
näha, kuidas järjest enamate
piirkondade seltsid panustavad usinalt oma küla arengutesse ja tegevustesse. Ja isegi
siis, kui korraks ehk mõni küla
võtabki oma seltsitegevuses
hoo maha, on rõõm näha,
kui see on vaid ajutine ja õige
pea on tärkamas sealt mõni
uus sädeinimene, kes juhtimise üle võtab. Nii on headeks
näideteks nii Vääna-Jõesuu
Külaselts, kes käesolevast
aastast taas uue hoo sisse on



MEREKALDALT ALGAB KODU
TUULES, PÄIKSES – OMA HEA.

Oleme
jõudmas
üldplaneeringuga järgmisse väga olulisse punkti.

Kaupo Rätsepp
HARKU VALLAVANEM
Augustis toimunud Tabasalu Päeval valmistasid nii suured kui ka väikesed Harku valla elanikud koos Eesti esimese
pagari Krista Ismaeliga valla 25. aastapäeva puhul suure pidutordi, mis otseloomulikult ka pärast üheskoos ära söödi.
/ Foto: Olavi Ruhno

* Kõne esitati esmakordselt tänavusel
Harku valla 25. aastapäeva vastuvõtul.

UUDISED & TEATED /

Kolmapäev, 21. detsember 2016

Paljude valla pakutavate
teenuste ja toetuste taotlemine
on seotud rahvastikuregistri
järgse elukoha või ajaga, kui
kaua on inimene rahvastikuregistri järgselt vallaelanik olnud.

R

ahvastikuregistri järgsetele valla elanikele on
ette nähtud näiteks sünni- ja koolitoetus, põhjendatud juhtudel ka toidu-, jõulu-,
tähtpäeva- ja ravimi- ning
paljulapselise pere toetus. Samuti on seotud lasteaiakoha
saamine rahvastikuregistri
järgse elukohaga – Harku
valla lasteaia kohtasid pakutakse eelisjärjekorras valda
sissekirjutatud lastele.
Samuti saavad vanemad
kindlaks määratud erijuhtudel taotleda lapse huvikooli
või lasteaiakoha tasu vanema
poolt kaetava osa vabastust.
Harku valda sisse kirjutatud
elanikele on täiendavalt riigipoolsele maamaksuvabastusele ette nähtud maamaksutoetus.
Mõjutab ka koolija lasteaiakohtade
jagamisel
Rahvastikuregistri järgne
elukoht on määrava tähtsusega ka Harku valla kooli- ja
lasteaiakohtade jagamisel.
Kohataotlusi menetletakse
kahes etapis. Esimeses etapis
tehakse kohapakkumised
neile lastele, kes on õppeaas-

Määrava tähtsusega otsus –
kas olla vallaelanik või mitte

tale eelneva kalendriaasta 31.
detsembri seisuga registreeritud vallaelanikeks, püüdes
võimalikult palju arvesse
võtta taotluses märgitud eelistusi. Teises etapis tehakse
kohapakkumised neile lastele, kes on vallaelanikeks registreeritud hiljem kui möödunud aasta 31. detsembril,
samuti vanematele ja noorematele kui kolmeaastastele
lastele. Teises etapis tehtavate
lasteaiakoha pakkumiste puhul tuleb aga arvestada sellega, et lapsevanemate eelistusi
lasteaiakoha valimisel nii
suurel määral arvesse võtta ei
saa. Kohapakkumiste tegemisel on paremas positsioonis
need lapsed, kelle registreeritud elukoht on õppeaastale
eelneva kalendriaasta 31.
detsembri seisuga Harku
vallas.
Lisaks kontrollitakse lapse
ja ühe vanema elukoha registreeritud aadressi enne klasside või rühmade lõplikku
komplekteerimist.
Alates uuest aastast toimub
valla kooli- ja lasteaiakohtade
taotlemine ja prioriteetide
alusel jagamine valla haridusasutuste veebipõhises haldus-

Elukohateate vormid on olemas nii vallamajas kui ka valla
kodulehel. Vormi on võimalik
vallavalitsusele saata kas posti teel või elektrooniliselt valla
e-posti aadressile harku@
harku.ee. Samuti on võimalik
elukohateadet esitada läbi
riigiportaali www.eesti.ee.
/ Ekraanitõmmised

1. detsembri
seisuga on Harku
vallas 13 957
registreeritud
elanikku.
süsteemis HALDO, mis asub
aadressil www.haldo.ee.
Määrav on ka valda
sissekirjutamise aeg
Toetuste taotlemisel on oluline teada, et mitmed toetused on seotud ajaga, millal

elanik on end valda registreerinud. Mõningatel juhtudel
sõltub toetuse saamine sellest, kuhu omavalitsusse on
elanik aasta alguses sisse kirjutatud, näiteks esmakordselt
koolimineva lapse ja lapsehoiuteenuse toetuse maksmi-



EVAR OJASAARELE
OMISTATI AASTA VABATAHTLIKU AUMÄRGIS

protsessi, mida jäädvustati päris
esimestest töökoosolekutest kuni
mõisa taasavamiseni. Autorid tutvustasid esitlusõhtul oma loomingut
ning toimusid praktilised töötoad
joonistusraamatust valitud näidetega
ning väike vaate- ja klaverimäng. Õhtu
lõpetas dokumentaalfilmi esilinastus.
Joonistusraamatu on välja andnud
Regio ning raamatud on müügil Regio
veebipoes, Apollo ja Rahva Raamatu
kauplustes ning kaubanduskeskustes
üle Eesti. Vääna mõisast valminud
dokumentaalfilmiga saab juba õige
pea tutvuda ka Harku valla kodulehel
ja ametlikul Facebooki-lehel www.
facebook.com/HarkuVald.
Tekst ja fotod: KADY-ANN SUTT

Harku Valla Teataja ilmumispäevad 2017. aastal:
JAANUAR:
11.01
25.01

APRILL:
12.04
26.04

VEEBRUAR:
8.02
22.02

MAI:
10.05
24.05

MÄRTS:
8.03
22.03

JUUNI:
14.06
28.06

JUULI:
12.07

(ilmub vaid
kuu esimene
vallaleht)

AUGUST:
16.08
30.08

SEPTEMBER:
13.09
27.09
OKTOOBER:
11.10
25.10
NOVEMBER:
15.11
29.11

DETSEMBER:
6.12
(kuu esimene
kolmapäev)
20.12
(kuu esimene
kolmapäev)

Harku valla elanik Evar Ojasaar pälvis Eesti Vabariigi Presidendilt
Kersti Kaljulaiult ja Liikumiselt Kodukant 2016. aasta vabatahtliku aumärgise.
Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna
juhi Eha Paasi sõnul on Evar Ojasaar aktiivne ja elujõuline noor
mees, kes oma panuse ja vabatahtliku tegevusega on eeskujuks ka kõigile teistele. Ta on aktiivne nii kogukonna tegevuses,
kuuludes Muraste külaseltsi juhatusse, kui ka vabatahtliku politseiniku ja kaitseliitlasena. Samuti on ta „Tilgu hülgete“ nimelise
talisupluse algatuse eestvedaja.
Tunnustus antakse inimestele, kes tegutsevad järjepidevalt vabatahtlikena Eesti ühiskonna heaks. Tänavu anti tunnustus välja
juba 11. korda. 2016. aastal korraldab vabariiklikku tunnustust
Eesti Külaliikumine Kodukant Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
toetusel.
Palju õnne Evar Ojasaarele väärika tiitli puhul
KADY-ANN SUTT
Foto: Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

AADU KANAST SAI
EHITUSINSENERIDE
LIIDU AULIIGE





ESITLETI JOONISTUSRAAMATUT JA
DOKUMENTAALFILMI
VÄÄNA MÕISAST
Vääna mõisast on värskelt valminud
nii joonistusraamat „Vääna mõis.
Ammendamatu inspiratsiooniallikas“
(autorid Gled-Airiin Saarso ja Tiia Pällo)
kui ka dokumentaalfilm „Vääna mõisa
restaureerimise lugu“ (autor Jaanus
Vipper, operaatorid Kristjan-Jaak
Nuudi ja Johann Ortin Õun), mida
tutvustati 15. detsembril Vääna mõisas
toimunud esitlusõhtul. Joonistusraamatus on kõigil huvilistel võimalus
uurida ning fotode ja abijoonte järgi
joonistada mõisa peahoone osi, tutvuda mõisapargi erilise taimestikuga ja
seda värvida või olla nagu restauraator
ja lõpetada seinamaalinguid. Vast
valminud dokumentaalfilmist saab
näha aga reaalsuses aset leidnud
mõisa ulatuslikku restaureerimise
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Ehitusinseneride Liidu 25. aastapäeva vastuvõtul Tallinnas Mustpeade
majas andis liit üle auliikmete hõbedast aumärgid, mille pälvis ka
Harku Vallavolikogu liige ning ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees Aadu Kana (paremalt esimene).
Eesti Ehitusinseneride Liidu auliikme nimetus antakse esinduskogu
otsusega isikutele, kellel on eriti väljapaistvaid saavutusi inseneritöös
või teeneid liidu tegevuse arendamisel. Aadu Kana tunnustati kui
eksperti, kes on töötanud mitmetel juhtivatel ehitusvaldkonna ametikohtadel ning kes on Eesti Betooniühingu juhatuse liige ja auliige,
olnud Eesti Ehitusinseneride Liidu volikogu liige, EELi auliige, Eesti
Riikliku Maavarade Komisjoni liige, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate
Liidu revident, MTÜ Tabasalu Elamute Arendus juhatuse esimees,
MTÜ Esto- Maxibasket juhatuse esimees, Eesti Korvpalliliidu aukohtu
esimees.
Eesti Ehitusinseneride Liit on 1991. aastal loodud ehitusinsenere
koondav vabatahtlik ühendus, mis tegutseb mittetulundusühinguna.
Palju õnne Aadu Kanale esindusliku tunnustuse eest!
KADY-ANN SUTT
Foto: Ehitusinseneride Liit

sel. Sünnitoetuseks, mis on
350 eurot, peab lapse ühe
vanema rahvastikuregistri
järgne elukoht olema Harku
vallas vähemalt 12 kuud enne
lapse sündi. Samuti peab olema laps Harku valda sisse
kirjutatud. Erinevate toetuste

täpsemate kordade kohta
saab teavet kas valla kodulehelt või helistades infotelefonil 600 3848.
Kuidas vallaelanikuks
registreerida?
Valda sissekirjutamiseks on
vaja esitada elukohateade.
Vormid on olemas nii vallamajas kui ka valla kodulehel.
Vormi on võimalik täidetuna
ja allkirjastatuna tagasi saata
kas posti teel või digitaalselt
allkirjastatuna elektrooniliselt valla e-posti aadressile
harku@harku.ee. Samuti on
võimalik elukohateadet esitada läbi riigiportaali www.
eesti.ee. Ennast on võimalik
sisse registreerida ka üürikorteri pinnale, kuid see eeldab
kirjaliku üürilepingu olemasolu või suulise üürilepingu
puhul omaniku kirjalikku
nõusolekut. Omavalitsus
peab elukohateate läbi vaatama 10 päeva jooksul, kuid
tavapäraselt vaadatakse see
üle lühema ajaga.10-päevane
tähtaeg on antud seetõttu, et
võib esineda vajadus täiendavateks andmete küsimiseks.
KADY-ANN SUTT
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agu Tabasalu Ühisgümnaasiumil ja Tabasalu Kammerkoorilgi, nii sai ka Tabasalu
Muusikakoolil tänavu täis 30
tegutsemisaastat. Juubelisünnipäeva tähistas muusikakool TÜGi aulas suurejoonelis e konts erdi ga , m i l le
avaakordid kõlasid puhkpilliorkestri esituses Valdo Rüütelmaa juhatusel. Puhkpillihelidele lisasid vürtsi ja
vaatemängulisust rivitrummid, kes astusid lavale oma
uutes pilkuköitvates esinemisvormides. Järgneva kahe
muusikalise tunni jooksul sai
kuulda suurepärast muusikat
kooli erinevate ansamblite ja
väljapaistvamate solistide
ning vilistlaste esituses. Viimaste seas oli nii neid, kes on
valinud endale edasiseks
eluks muusikutee ja jätkavad
muusikaõpinguid, harrastusmuusikuid kui ka muusikakooli tänaseid õpetajaid-juhendajaid.

Eesti üks parimaid
muusikakoole
Aasta alguses tunnustas Eesti Kooriühing Tabasalu
Muusikakooli selle toetava
ja omakasupüüdmatu tegevuse eest tiitliga aasta toetaja 2015. Samuti on muusikakooli õpilased olnud
viimastel aastatel erakordselt
edukad nii vabariiklikul tasandil kui ka piiri taga. Värskelt on ette näidata kõrged
saavutused Lätis Jēkabpilsis
toimunud trompetikonkursilt, kus vennad Olari ja Rauno Rüütelmaa saavutasid
vastavalt 1. ja 3. koha. Oma
saavutustelt ongi Tabasalu
Muusikakool vabariigis esirinnas, ettepoole jäävad veel
vaid neli väga suurt muusikakooli. Direktor Kalev
Konsa, kes on kooli juhtinud
nüüdseks juba 20 aastat, nimetab Tabasalu Muusikakooli selle tulemusi silmas
pidades üheks efektiivsemaks kooliks Eestis: „Vaadates meie õpilaste arvu ja konkurssidel kõrgete kohtade
saavutamise osakaalu, saab
öelda, et meil on ühe lapse
kohta kõige rohkem saavutusi.“ Oma oluline roll on
selles nii kooli rohkem kui
20 õpetajal kui ka umbes
sajal pilliõpilasel.
Särav seltskond
Konsa hinnangul on aastatega palju muutunud õpetajate
suhtumine töösse. Ka on

/ UUDISED & VALLAELU
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Tabasalu Muusikakool tähistas 10. detsembril
suurejoonelise kontserdiga kooli 30. sünnipäeva.

Tabasalu Muusikakool
Juubelikontserdil
astusid emotsionaalse duetiga üles ka
Tabasalu Muusikakooli ühed tuntumad
vilistlased Marie Vaigla
ja Carl Stefan Tuulik.
/ Foto: Janne Lass

30

TÜGil uue klaveri
raha peaaegu koos
Tabasalu Ühisgümnaasium
(TÜG) on terve aasta vältel
kogunud oma 30. sünnipäeva kingituseks raha uue
tiibklaveri ostmiseks. Aasta
lõpuks on vajaminev raha
peaaegu koos.

Uhke etteastega
tervitas juubelikontserdi külalisi
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester koos
rivitrummidega.
/ Foto:
Janne Lass

ruumid on juba kooli vajadustele kohandatud,“ rääkis
Harku vallavanem Kaupo



erilisi ja säravaid lapsi palju
enam kui 20 aastat tagasi –
täna avaldub juba varases eas
rohkematel lastel teatud individuaalsus, soovides pilli

mekiri on peagi täienemas,
sest praegu on järgmise taseme muusikaõppeasutustes
nii Eestis kui välismaal edasi
õppimas mitmeid Tabasalu
Muusikakooli säravaid õpilasi. Neist

Saab öelda, et teatakse muusikameil on ühe lapse ringkondades hästi
juubelikontserdil
kohta kõige rohkem ka
üles astunud Marie
saavutusi. Vaiglat ja Carl Stefan
Tuulikut, samuti venväga hästi mängida. „Kui dasid Henri Christofer ja
15–20 aastat tagasi oli pea Hans Christian Aavikut.
võimatu saada kontserdi jagu
„Meie õpilased on väga inshäid numbreid, siis nüüd pireerivad,“ tõdes muusikavõiks järjest mitu väga head kooli direktor, kelle sõnul võib
kontserti teha, ilma et esine- muusikast ja ka leiutistest tihejad kattuksid,“ rõõmustab dat õhkkonda näha eriti kooli
Konsa. Praegu muusikuna suvelaagrites. Juubelikontsertegutsevatest kooli vilistlas- dilgi esitleti ühe õpilase ideed
test tuntuim on ehk löökpil- soojapuhur-saksofonist, millel
limängija Reigo Ahven. Ni- on automatiseeritud õhu pea-

Meeleolukas jõululaat tall-tõllakuuris
3. detsembril toimus Harku valla jõululaat
esimest korda Vääna mõisa tall-tõllakuuris.
Kohal olid väga paljud Harku valla käsitöölised oma imeilusate kudumite, puidumeisterduste ja kõikvõimaliku näputööga. Samuti
kohalikud liha- ja hoidistevalmistajad ning
loomulikult kohvikud. Lapsi rõõmustas jõulumees ja ponisõit. Esinesid Riina Rüütelmaa
laululapsed, Vääna mõisakooli lapsed, Tabasalu tantsumemmed, Suurupi naiskoor
Meretule ja JJ Streeti tantsijad. Jõuluvana

postkontorit pidasid meie toredad naabrid
Muraste Külaseltsist. Laat läks igati korda,
leiavad korraldajad – Vääna Külakoja perenaine Eneli Hinno ja MTÜ Vääna Selts juhatuse esimees Jaanus Härms – ning loodavad
järgmisel aastal sama rahvarohke ja meeleoluka ürituse korraldada. Suur tänu kõigile
osalejatele!
ENELI HINNO
Vääna Külakoja perenaine

levool ning mis toodab lisaks
kaunile muusikale ka õhusooja.
Muusikale
rohkem ruumi
Annete mitmekülgseks arendamiseks on viimastel aastatel
kooli toodud mitmeid noori
õpetajaid. Kui praegu kipub
direktori hinnangul kooli
arenguvõimalusi piirama ruumipuudus, siis Tabasalu hariduslinnaku realiseerumisel on
oodata ka muusikakoolile lahedamaid tingimusi. „Tabasalu Muusikakooli laienemiseks näeme teiste seas ühe
võimalusena praeguse ühisgümnaasiumi algklasside
maja kohandamist muusikakooli vajadustele. Samuti kaalume muusikakooli laiendamise võimalusi selle praeguses
majaosas, kus olemasolevad

Jõululaadal Vääna
mõisa
tall-tõllakuuris
olid oma
imeilusa
näputööga kohal
väga paljud Harku
valla
käsitöölised.
/ Foto:
Vääna
Selts

Muusikakooli
kontserdile meeldib
mul alati tulla.
Rätsepp paarist arutlusel olevast võimalusest, mille eeliseid ja investeerimisvajadusi
veel hinnatakse. Võimaluste
paranemist ootab muusikakool pikisilmi ning vallavanemal on heameel, et riigigümnaasiumi rajamine Tabasallu
ja uue põhikoolihoone ehitamine loob ka nendeks arenguteks võimalused. „Oleme
ikka võimalust mööda toetanud muusikakooli tema erinevate ja vahel üsna eriliste
ettevõtmiste teostumisel,“
märkis Rätsepp ka oma tervituskõnes muusikakoolile. Ta
tänas muusikakooli kollektiivi hingega tehtud töö ja kannatlikkuse eest, kui ka kõik
nende soovid ei ole realiseerunud. Seda kõrgemalt hindas ta muusikakooli panust
siinsete laste arendamisel.
„Muusikakooli kontserdile
meeldib mul alati tulla,“ kiitis
Rätsepp ja soovis muusikakoolile veel pikka iga.
AULE SAGEN

Kool soovib erinevatel sündmustel pakkuda kvaliteetset
helikogemust nii õpilastele kui
ka kooli külalistele. Estonia
tiibklaveri mudel 225 ilusad
suured kõlalised omadused
sobivad nende kooli aulasse
kõige paremini ning seetõttu
on kooli sünnipäevaks välja
valitud just selline klaver.
TÜG on projekti elluviimiseks kaasanud toetajatena oma
valla ettevõtjaid/ettevõtteid,
lapsevanemaid ja vilistlasi.
Suurimad summad on tiibklaveri soetamiseks eraldanud
Harku vald (10 000 eurot) ning
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit (10 000 eurot). Vald kinkis
vajamineva raha valla suurimale koolile nende 30. sünnipäeva puhul. IRL eraldas raha
regionaalinvesteeringu toetusena. Samal põhimõttel eraldas
koolile 5000 eurot ka Reformierakond seda läbi haridus- ja
teadusministeeriumi.
Kogukonna toetus
Lisaks on kooli korraldatud
tuluõhtute raames ning terve
aasta vältel avatud olnud annetuskonto kaudu kogutud
nii erinevate eraisikute kui ka
ettevõtjate toetuste näol üle
8000 euro.
TÜGi kommunikatsioonispetsialisti Katrin Mesilase
sõnul on neil olnud ka mõned
Harku valla elanikest kuldsponsorid (toetussumma alates 1000 eurot). „Rõõmu on
kõikidest annetustest ja kool on
kõigile neile väga tänulik!“ ütles
Mesilane.
Tema sõnul oli suurim üllataja TÜGi 3. b klass, keda juhatab õpetaja Ruth Rooba. Novembri lõpul korraldasid nad
isekeskis telesaate „Su nägu
kõlab tuttavalt“ eeskujul parodeerimisvõistluse. Nagu näosaate formaadile kohane, oli ka
selle ürituse eesmärgiks heategevus. „Auhinnarahaks õpilaste kogutud 2430 senti läks projekti „Klaver kooli“ toetuseks.
Õpetaja sõnul oli see laste endi
idee,“ ütles Mesilane kavalasti.
Tiibklaveri kogumaksumus
on 36 000 eurot. Tänase päeva
seisuga on klaver koolile Estonia Klaverivabrikust tellitud.
Koolipere loodab väga, et Eesti Vabariigi aastapäeva aktustel
saavad nad laulda juba uue
klaveri saatel.
KADY-ANN SUTT

UUDISED & VALLAELU /

Kolmapäev, 21. detsember 2016

Harku Valla Teataja 5

Ühes katusealuses kambris
Vääna-Jõesuus saavad kõnekatest riidetükkidest lapitööd,
mis jutustavad lugusid.

T

eine korrus Mailis Kessi
kodus Vääna-Jõesuus on
pärast laste kodust lahkumist saanud uue elu lapikojana – katusealuse sopilistes
ruumides on sisustatud õmblustuba ja kangaladu ning oma
ruum on ka värvitoonide alusel
kastidesse organiseeritud lappidel. Eraldi toa on saanud ka
valmis tööd – lapitekid, kotid ja
teisedki väiksemad nokitsused.
Lisaks võtab Mailis iga kuu ette
paar suuremat tellimustööd, et
valmiksid just sellised lapiteosed, mis räägivad oma lugu ka
selle tulevasest omanikust.

Lapimustri kokku panemine
on nii üllatuslik
loometegevus
kui ka täpne
värvide ja kangaste kombineerimine. See
mustrimaailm
on Mailise tugevalt enda külge
köitnud.
/ Foto: Aule
Sagen

Vallavolikogu
tööd juhib
ajutiselt
Helikar Õepa
Mailise lapimustrid on inspireeritud
kord värvidest, siis kangast või hoopis
põnevast tehnikast. Seinavaiba
„Roosid emale“ valmistas Mailis oma
emale. / Foto: erakogu

Kõnelevad lapimustrid
panevad silmad särama

Kõik valla eakad olid kutsutud 11. detsembril Tabasalu Ühisgümnaasiumisse traditsioonilisele jõulupeole. Väärikaid pidulisi tervitasid Harku
Vallavolikogu aseesimees Helikar Õepa, vallavanem Kaupo Rätsepp
ning vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn.
Vallajuhid soovisid eakatele head tervist ja palju rõõmu oma lähedastest.
Mullusel jõulupeol lubas vallavanem selle aasta oluliseks prioriteediks
seada ka hooldekodu rajamise võimaluste uurimise. Aasta vältel ongi
hooldekodu rajamise ja pidamise võimalused teiste omavalitsuste
kogemustele tuginedes palju selgemaks saanud ning neid arvestades
on mõistlik jätta hooldekodu rajamine ja pidamine erasektorile. Lähiajal
kuulutab vallavalitsus välja hooldekodu rajamiseks hoonestuskonkursi.
„Oma kodus on meil kõigil kõige parem olla,“ nentis vallavanem, et
hooldekodu on siiski viimane võimalus neile, kes vajavad oma vanuse ja
tervisliku seisundi tõttu lisahoolt ning tähelepanu.
Tabasalu muusikakooli õpilased juhatasid seejärel sisse eakaid eesootava ja nakatava kontserdi, kus lavale astusid Priit Pihlap ja Meelis Punder. Esmakordselt sellises koosseisus rahva ette tulnud artistid haarasid
publiku endaga kaasa ning panid nemadki laulma. Meeleoluka kontserdi
järel kostitasid TÜGi kokad pidulisi traditsioonilise jõulueinega ning
vallavalitsuse päkapikud tõid kõigile väikese jõulupaki.
Rohkem pilte sündmusest leiab Harku valla kodulehelt www.harku.ee.
Tekst ja foto: Aule Sagen



HARKU LASTEKAITSEÜHING PÄLVIS MAAVANEMA TUNNUSTUSE
Harju maavanem Ülle Rajasalu (paremalt teine) ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Kaupo Rätsepp (paremalt esimene)
andsid 16. detsembril restoranis Gloria toimunud tänuüritusel üle
Harju maakonna 2016. aasta silmapaistvamate noorsootöötajate
tiitlid. Harku valla lastekaitseühing pälvis tiitli noorsootöö sõber
Harjumaal 2016, mida fotol võtavad vastu Katre Kuusik (paremalt
kolmas) ja Kaja Rasmann (vasakult esimene). Kokku kuulub Harku
valla lastekaitseühingusse üle 30 liikme, teiste seas ka Harku valla
lastekaitsespetsialist Helve Keel. Ühing on asustatud 2002. aastal ja
selle eesmärgiks on Harku valla laste huvide ja õiguste kaitsmine
ning arengu toetamine.
Noorsootöö valdkonna tublimate tegijate tunnustamise eesmärk on
esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud
inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel
tasandil.
Palju õnne ja suur tänu tehtud tähelepanuväärse töö eest Harku
valla lastekaitseühingule!
HARKU VALLAVALITSUS
Foto: Harju Maavalitsus

AULE SAGEN

Harku Vallavolikogu
senine esimees Arno
Hirtentreu (Reformierakond) esitas 6. detsembril 2016 Harku
valla valimiskomisjonile avalduse volikogu
liikme volituste peatamiseks kolmeks
kuuks. Avalduse alusel
peatas valimiskomisjon 8. detsembril tema
volitused Harku Vallavolikogu liikmena kolmeks kuuks kuni 7.
märtsini 2017 (kaasa
arvatud). Tema asendusliikmena osaleb sel
ajal volikogu töös Maris Viisileht (Reformierakond).
Uue Harku Vallavolikogu esimehe valimiseni vallavolikogus
juhib volikogu tööd
aseesimees Helikar
Õepa (Isamaa ja Res
Publica Liit). Volikogu
järgmine korraline istung toimub 29. detsembril 2016.
HARKU
VALLAVALITSUS

LUSTLIK JÕULUPIDU KOOS
LASTETEATRIGA





sid piisavad. Mustrid sünnivad paljuski ka õmblusvabriku tootmisjääkidest, samuti
kliendi materjalidest. Päris
vanu riideid Mailis teki mustrisse siiski ei paneks, sest
need ei pea enam pesukordadele vastu. Küll aga saab kaLapitöö haaras kaasa
sut a d a v ane mai d
Mõned aastad tagasi otsustas
kangajääke. Ühe teki
Mailis oma väljakutseterohke ne, klapitamine ja mõõtmine, Harku valla koolid ja laste- 
noorusaja järel, et palgatööd ta ent tulemus on alati suur ül- aiad ning neile on tehtud
Mõned ideed võivad loo jutustavadki lõenam tegema ei hakka. See, et latus. „Kavandis võid valmis klaverikatteid, kandlekotte,
peas küpseda kuid puks selle erinevad
„Tükike vanauueks tegevusalaks saab käsi- joonistada mustrid ja värvi- pikniku tekke, seinavaipu ja
või lausa aastaid. tükid:
ema kitlikangast, ruutöö, oli kunstnike ja käsitöö- toonide kombinatsioonid, aga kott-toole. Väiksemad tarduke ühest oma lemmeistrite suguvõsast pärit nai- seda, kuidas lõpuks need must- beesemed, mis lapitoas nüüd
sel üsna loomulik valik. Küll rilised kangad seal mängima samuti valmivad, hoiavad äri kuhu teha märkmeid peas mikriidest siin ja teisest seal
aga ei olnud ta kindel, milline hakkavad, ei ole võimalik vilkana ning võimaldavad liikuvate huvitavate ideede ja – need äratavadki mälestusi
keskenduda suure- lahenduste kohta. „Mõned ja panevad teki kõnelema.“
võiks olla just temale sobivaim
matele ja loominguli- ideed võivad peas küpseda Ka tema enda esimene lapisuund, sest käsitööga on ta 
tegelenud kogu oma elu. Ka
Kangastest hakkavad sematele töödele. Ühe kuid või lausa aastaid, enne tekk oli tehtud oma ruudulitegi ta ema siidi- ja portselanivisualiseerima mustrid suure lapiteki tegemi- kui need lõpliku kuju võtavad sest ja sinisest villasest kanvõib aga kuluda ja saan tööga alustada,“ avas gast vanadest kooliseelikutest
maali, vanaema oli nahaja võimalused. seks
ter ve nädala jagu Mailis oma loomeprotsessi. ning tekitab temas siiani sookunstnik ning vanaisa sepp.
aega. Esmalt valmib Mustri detailide lõikamine, ja tunde.
„Kui ma lõpuks lapitehnikaga
Paraku on käsitöölise elu
tegelema hakkasin, siis see pliiatsiga ette joonistada,“ rää- töö kavand. Lihtsamad ka- õmblemine, viimistlemine,
haaras mind täielikult – need kis naine, mis teeb lapitöö tema vandid valmivad ehk paari fotosessioon, pakendamine endiselt rohkem elustiil. Töömahuka lapitöö tegelikku
päevaga, ent tihtipeale algab ja ongi nädal läinud.
mustrid, need värvikombinat- jaoks eriti köitvaks.
hinda ei ole turg Mailise sõuue töö plaanimine ja esialgsioonid,“ lõid Mailise silmad
nul valmis veel vastu võtma.
se kuvandi loomine juba nä- Kõnelevad tekid
särama, kirjeldades, kuidas Tööd ühe tekiga
dal või kaks enne õmblustööd Puuvillast kangast ja vatiini Väiksed tööd annavad siiski
kangastest hakkavad visuali- jagub kauaks
seeruma mustrid ja võimalu- Loodud ettevõtte Mailis De- ennast. Seepärast on lapi- ostab Mailis iga kuu 10-20 m, võimaluse ka suurte valmised. Järgneb kavandi tegemi- sign OÜ esimesed tellijad olid meistril alati käepärast kaust, et värvi ja mustri varud olek- miseks. „Kindlasti saan ma
aga nautida rõõmsameelset
loomingulist elu,“ rõõmustas
ettevõtja vabaduse ja võimaluse üle realiseerida oma üha
PIHLAP JA PUNDER TÕID VALLA EAKATELE JÕULUELEVUST
uusi mõtteid.

Harku Vallavolikogu esimehe Arno
Hirtentreu volikogu
liikme volitused
on kuni 7. märtsini 2017 ajutiselt
peatatud, uue
esimehe valimiseni
juhib volikogu tööd
aseesimees Helikar
Õepa.

Arigato sündmus- ja meelelahutuskeskuses toimus traditsiooniline
puuetega laste jõulupidu, kus osales ligi 30 kutsutud last koos oma peredega. Peol esines Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega „Ahhaa-Ehhee-Ohhoo“ ning oma jõulusoovidega olid lapsi tervitama tulnud ka
Harku Vallavolikogu aseesimees Helikar Õepa ja Harku vallavanem Kaupo
Rätsepp ning sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja Tiia Spitsõn. Jõulupeo tipphetkeks oli muidugi kohtumine jõuluvanaga, kellele sai luuletusi
lugeda ja laulda. Kõigile lastele oli jõuluvanal kotis ka magus kingitus.
Kohapeale oli katnud pidulaua Osvald Catering. Harku vald korraldas
puuetega laste jõulupidu tänavu juba 13. korda ning eriline tänu kuulub
sel aastal Strantum OÜ-le, kes toetas jõulupeo korraldamist.
Rohkem pilte sündmusest leiab Harku valla kodulehelt www.harku.ee.
Tekst ja foto: KADY-ANN SUTT
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 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus
1. 18.11.2016–02.12.2016 toimusid järgmised avalikud väljapanekud:
• Harkujärve külas J. Venteri tee 2, J. Venteri tee 6 ja Järvesilma maaüksuste ning lähiala detailplaneering;
• Tabasalu alevikus Vahtra tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneering;
• Liikva külas Tammemäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringutele vastuväiteid ja
ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku
Vallavalitsus detailplaneeringute avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.
2. 18.11.2016–02.12.2016 toimus Tabasalu alevikus Klooga
mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ajal esitati detailplaneeringule üks ettepanek ning sellest lähtuvalt
korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 29.12.2016 kell 14.00.
n Eskiislahenduse tutvustamine
29.12.2016 kell 15.00 toimub Harku Vallavalitsuses Vaila külas
Naage tee 67 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda veebilehel kaart.harku.ee.
n Detailplaneeringu kehtestamine
Harku Vallavalitsuse 12.12.2016 korraldusega nr 964 kehtestati
Tabasalu alevikus Kooli tn 1, Kooli 1c, Nonnituka, Nooruse tn
10, Juhani tn 3a, Nooruse tn 16 ja Nooruse tn 18 maaüksuste
ning lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (reg
nr 11213515) tööle nr 241.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on korrastada maaüksuste piire ja teostada vajadusel ümberkruntimine ning määrata
ehitusõigus riigigümnaasiumi rajamiseks.
Detailplaneeringuga on kruntidele pos nr 1, pos nr 2, pos nr 3 ja
pos nr 5 määratud ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse korrusega ja 1
maa-aluse korrusega koolihoone püstitamiseks, mille kõrgus maapinnast võib olla kuni 14 m. Krundile pos nr 4 on määratud ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega
spordihalli püstitamiseks, mille kõrgus maapinnast võib olla kuni
12 m. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–10 kraadi.
Juhani tn 3a maaüksus suurusega 1562 m², Nooruse tn 16 maaüksus suurusega 424 m² ja Nooruse tn 18 maaüksus suurusega
920 m² on hoonestamata ning nende maaüksuste osas toimub ümberkruntimine, mille tulemusena moodustatakse transpordimaa
krunt pos nr 6 suurusega 677 m² ja üldkasutatava maa krunt pos
nr 7 suurusega 2375 m².
Üldplaneeringu kohaselt paiknevad Kooli tn 1, Kooli 1C, Nonnituka ja Nooruse tn 10 maaüksused üldkasutatavate hoonete maa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal ning Juhani tn 3a, Nooruse
tn 16 ja Nooruse tn 18 maaüksused puhke- ja virgestusmaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel kaart.harku.ee
n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest: projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul Liikva
külas Otsa põik 6 kahe korteriga elamu püstitamiseks. 2. detsembril 2016 esitati läbi Ehitisregistri Harku Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus Liikva külas Otsa põik 6, tunnustega 19801:001:0228, elamumaa sihtotstarbega, 4525 m² suurusega
katastriüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse nimetatud maaüksusele püstitada kahe korteriga elamut
ehitisealuse pinnaga ca 250 m². Taotlusele on lisatud eskiis kavandatavast elamust. Projekteerimistingimustega täpsustataks ühtlasi
detailplaneeringus käsitletud elamu kasutamise otstarvet.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmist ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid
ja vastuväiteid selle osas ootame kuni 02.01.2017.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee ning ettepanekuid ja
vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee
22.12.2016 kuni 02.01.2017.
n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest Harku
alevikus Metsa tee, katastritunnusega 19814:001:0324, transpordimaa sihtotstarbega, 4805 m² suurusega katastriüksusele; Harku
alevikus Instituudi tee 9, katastritunnusega 19814:001:0402, elamumaa sihtotstarbega, 2785 m² suurusega katastriüksusele; Harku
alevikus Instituudi tee 7, katastritunnusega 19814:001:0401, elamumaa sihtotstarbega, 2218 m² suurusega katastriüksusele ja Harku alevikus Instituudi tee 5, katastritunnusega 19814:001:0399,
sotsiaalmaa sihtotstarbega, 18618 m² suurusega katastriüksusele
projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.
Eelmainitud katastriüksustele on Harku Vallavolikogu 30. juuni
2005 otsusega nr 59 kehtestatud Metsa tee 1 ja Instituudi tee 5
detailplaneering.
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada maa-alal
asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ühisveevärgi torustiku
asukohta. Taotlusele on lisatud asendiplaan ja AS-i Tallinna Vesi
arvamus. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses ning
arvamust saab avaldada 22.12.2016 kuni 01.01.2017 kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee.
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Üleskutse: teeme Eesti riigile

				väärika juubelikingi
Alates aprillist 2017
kuni veebruarini
2020 on Eesti rahvas
palutud tähistama
Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva, seda
igaühele endale
meeldivaimal ja väärikaimal viisil.

R

iigikantselei juurde
moodustatud EV 100
juhtrühm kutsub rahvast osalema Eesti Vabariigi
suurel juubelisünnipäeval.
Tähistamine algab juba 2017.
aasta 12. aprillil, kui möödub
sada aastat eestlaste asuala
ühendamisest ning lõpeb 2.
veebruaril 2020. aastal, mil
möödub sada aastat Tartu
rahu sõlmimisest. Igaüks on
oodatud sel ajavahemikul
tähistama Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva, kas korraldades
juubelile pühendatud ja rahvale erilist tähendust kandva
sündmuse või tehes kingituse, mis on jääv ning teeks
midagi meie tänapäevas paremaks. Juba olemasolevate
kingiideedega saab tutvuda
veebilehel www.ev100.ee
ning sinna ka oma kingitus
üles anda. EV 100 juubelikinkide rahastamisel saab vajadusel kasutada erinevate toetusprogrammide – nagu
KOP, KÜSK, MISA ja Kultuurkapital – võimalusi. EV
100 Harjumaa teabepäev
toimub 2. märtsil 2017.

Eelmisel laupäeval,
17. detsembril, toimus
juba üheksandat korda
Harku valla heategevuslik jõululaat.

L

aada korraldajaks on maailma suurimasse rahvusvahelisse heategevusorganisatsiooni kuuluv Tabasalu Lions
Klubi koostöös Harku vallavalitsuse ja paljude sponsoritega.
Novembris hetkeks jõulumeeleolu loonud lumehanged
jõudsid küll ära sulada, kuid
kutsuv lõkketuli, kaunis jõulumuusika ja lahke jõulutaat
suutsid laadaplatsil siiski sooja
ning mõnusa õhkkonna tekitada. Ka tänavu keskendusime
müüjaid kutsudes hea ja eestimaise toidu pakkujaile, et aidata naudingud igale jõululauale.
Müüdi suitsuliha ja kalamarja,
mett ja sinepit, hapukurki ja
hapukapsast, hoidiseid, vahvleid, jahuvabu küpsetisi ja rohkelt muud suupärast. Loomulikult olid taas kohal riigi
kauneimad jõulukuused, lambanahad, jääküünlad ja erinevad käsitöökaubad. Tabasalu

Harku vallast on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks juba valminud
üks uhke kingitus – Suurupi triibukood. / Foto: Aule Sagen

Kingiideed Harjumaal
Harju Maavalitsuse juurde
loodud EV 100 maakonnakomisjoni juht, maavalitsuse
kultuurinõunik Riin Kivinurm leiab, et EV 100 on inimeste võimalus ise mõjustada
protsessi, mille tulemusel paraneb meie elu. Seepärast on
komisjoni kaasatud erinevate
valdkondade esindajad, kes
saaksid oma võrgustikes kingiideede sündi ja vormumist
koordineerida. „Meie ülesandeks on kokku koguda kõik
need toredad sündmused ja
ideed, mida keegi kuskil soovib näha,“ selgitas Kivinurm,
et vajadusel aitavad nad kaasa
ka vaiksemate piirkondade
elustamisele vabariigi 100.
sünnipäeval osalemiseks. Sa-

muti saab EV 100 maakonnakomisjoni käest alati nõu,
mida ja kuidas võiks riigi suure juubeli tähistamiseks teha.
Harju Maavalitsus ise on ühe
kingitusena juba välja kuulutanud laste ja noorte loomingulise konkursi „Minu Eesti
100 aasta pärast“, millest
oodatakse osa võtma kõikide
üldhariduskoolide õpilasi.
Sinna on alates detsembrist
kuni 17. aprillini 2017 oodatud tööd erinevates kunstiliikides: kirjanduslik looming,
kujutava kunsti, fotograafia,
videokunsti ning käsitöö ja
tehnoloogia tööd. Konkursi
kohta leiab rohkem infot Harju Maavalitsuse kodulehelt
www.harju.maavalitsus.ee/
eesti-vabariik-100.

EV 100 igas
Harku valla külas
Külaliikumine Kodukant kutsub aga Eestimaa külasid üles
tähistama vabariigi 100. sünnipäeva 2018. aastal terve aasta
vältel, nii et iga päev oleks Eesti erinevais paigus üks EV 100le pühendatud sündmus, mil
tehakse riigile ja rahvale kingitus. „Kingituseks võiks olla
midagi jäävat – olgu see külakroonika või laul, allee või
lillepeenar, pink või lipumast,
millele saab Kodukandi korraldustoimkond paigaldada ka
EV 100 märgise,“ selgitas külaliikumise Kodukant liikmeks
oleva Muraste Külaseltsi eestvedaja Aule Kikas. Ka Harku
valla kõik 21 küla võiksid teha
riigi sünnipäevaks kingitused,
mis jääksid siia kogukonna
huvisid teenima ning oleks
ühendatud EV 100 märgise
kaudu. Seda, millised need
kingitused võiksid olla ning kas
kõigis külades ühesugused või
lähtuma pigem küla võimalustest ja vajadustest, on Harku
valla kõikide külade sädeinimesed oodatud arutama järgmisel külade ümarlaual, mis
toimub 23. jaanuaril 2017 kell
18.00 Kumna mõisas. Selleks et
arutelu saaks sisukam, soovitas
Kikas, kes on ühtlasi ka ümarlaua üks eestvedajaid, eelnevalt
juba külas ka kogukonna mõtted ja soovid ära kaardistada.
Lisainfot projekti „EV100
igas külas“ kohta leiab külaliikumise Kodukant veebilehelt
www.kodukant.kovtp.ee/ev100.
AULE SAGEN

Tabasalu „lõvide“ tähtsündmus –
Harku valla heategevuslik jõululaat
Tabasalu Lions klubi
liikmed Marika Kabal ja Ott Kasuri pakkusid ka seekordsel
laadal lisaks supile ja
pannkookidele oma
valmistatud tervistavat angervaksa
siirupit.
/ Foto: Tabasalu
Lions Klubi

Lions Klubi pakkus müügiks
tervistavat angervaksasiirupit,
lisaks olid väga nõutud meie
heategevuslik loosiratas ning
talvel vajalikud soe jõulusupp
ja magusad pannkoogid.
Heade asjade eest
Oma tervitus- ja tänusõnad
ütles laadalistele vallavanem
Kaupo Rätsepp. Laadaliste
tuju aitasid kõrgel hoida kohalikud laulu-, tantsu-, kitarri- ja saksofonivirtuoosid
oma etteastetega. Päeva lõppedes loositi välja juba traditsiooniline peaauhind: Toyota
uusima mudeli C-HR kasutusõigus.
Heategevusliku jõululaada
tulemusena kogus Tabasalu
Lions Klubi enam kui 2000
eurot heategevusraha, mida
kasutame vähekindlustatud
perede abistamiseks ja andekate noorte muusikute ning

sportlaste edasise arengu toetamiseks. Suure panuse eest jõululaada õnnestumisse täname
oma toetajaid ja koostööpartnereid: Harku Vallavalitsus,
Karumaa, Osvald Catering,
Elke Auto, Homeyard, Finmax,
Rescoval, Metek, Laomaailm,
Tabasalu Käsitöökamber, G4S,
Megameedia, Eesti Vanglatööstus ja paljud teised. Täname ka kõiki esinejaid ja laadalisi, kes leidsid aega kohale tulla
ja anda oma panus piirkondlikku heategevusse.
Heategudega jätkab Tabasalu
Lions Klubi juba järgmisel aas-

tal ning lubame ka edaspidi
oma tegevusest kirjutada. Endiselt on väga oodatud kõigi
vallaelanike ja ettevõtjate panus
– olgu siis hea idee, teostuse või
rahalise panuse vormis (MTÜ
Tabasalu Lions Klubi heategevuskonto number on
EE237700771002332018), sest
ilusaid mõtteid ja häid tegusid
ei ole kunagi liiga palju. Rahulikku jõuluaega ja meeleolukat
aastavahetust kõigile vallaelanikele!
KALLE VIKS
Tabasalu Lions Klubi

Tähelepanu! Vallamaja lahtiolekuajad pühade ajal
Harku vallamaja lahtiolekuaeg on
riiklikele pühadele eelneval päeval
kolm tundi lühendatud.

23. detsembril on vallamaja avatud kell 8.00–11.30.
26. detsembril on vallamaja SULETUD.

TEATED /
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Soovime teile
kauneid
ja
rõõmurikkaid
jõule ning
õnnelikku uut
aastat!
Harku
Vallavalitsus

TEIE KODU TULEOHUTUS ON MINU SÜDAMEASI!
Kütteseadme puhastus ja
kontroll – miinimumtasu 40 €
* sisaldab väljakutse tasu

Korstnapühkija Keit Lullu,
kutsetunnistus 106397

Kütteseadmete
parandustööd
Tuleohutusakt

Telefon: 5692 1325
või keit.lullu@gmail.com

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 606 3830
Kady-Ann Sutt

Aule Sagen
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

Harku Valla Teataja 7

Teated

n Ettevõte teostab ehitus ja
remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554, janek@
janelldisain.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686
n Aastaringne fekaalivedu. OÜ
Norringsen, tel 5662 1300
n 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
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
n Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine. Lumekoristus. E-post:
igor@infinitas.ee; tel: 5348 7318

n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle.
ee või www.puhaskolle.ee
n San-tehnilised tööd ja keevitustööd. 503 8313
n Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi pakkumist
5663 3807, ken@aknakate.ee. Osta
otse tootjalt AKNAKATE OÜ.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 5352 9476, e-post:
ehitus@miltongrupp.ee
n Ostan teie sõidukõlbliku auto!
Võib olla ka remonti vajav või
seisev auto! Sõidukil ei pea olema
ülevaatust ega kindlustust! Ostan
ka vanarauaks muutunud sõidukeid! Pakun Eesti piires autoabi- ja
puksiirteenust! Tel 5457 5055, ago.
aderberg@online.ee
n Puitbrikett 960 kg alus 135 €. Puidugraanul 960 kg alus 169 €. Info:
balticpellet.ee või tel 5891 5954.
Harjumaal kojuvedu tasuta.
n Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.
nagusul.ee, fb Nagusul OÜ
n Müüa töökorras MAZ ja KAMAZ
KALLURID. 5853 2450
n Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 522 0023, Mikk
n Ostan teie auto. Võib remonti
vajada. 5835 8133

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a veebruaris, juulis ja detsembris).
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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Rahulikke pühi ja
edukat algavat aastat!
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

kuulutab välja konkursi
TABASALU TEELAHKME LASTEAIA

DIREKTORI
leidmiseks

Harku Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle Tabasalu Teelahkme Lasteaia direktori,
kes kannab vastutust lasteaia üldjuhtimise eest.

Peamised
tööülesanded:
• lasteaia juhtimine, õppekava ja eelarve

koostamine ning vastutuse kandmine asutuse
üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised sobivale kandidaadile:
Vastavus haridus- ja teadusministri 26.
augusti 2002. a määruse nr 65 „Koolieelse
lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatuga.
Eeldame, et juhiomadustega kandidaadil on
seatud eesmärkide tulemuslikuks saavutamiseks vajalikud eeldused teadmistes, oskustes
ja kogemustes sh
• organisatsiooni juhtimise kogemus;
• kõrgtasemel eesti keele oskus ja vähemalt ühe
võõrkeele (soovitavalt inglise keele) oskus
heal suhtlustasemel koos ametialase sõnavara
valdamisega;
• usaldusväärsus, väärikus ja põhimõttekindlus;
• suutlikkus analüüsida (tekste, juhtumeid,
protsesse, iseennast) koos oskusega leida
lahendusi ja süsteemselt tegutseda probleemide lahendamiseks;

• suutlikkus suunata haridusasutuse kui
kollektiivi, tulemuslikku, ootuspärast ja
innovaatilist toimimist;
• teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest;
• empaatiavõime, väga hea suhtlemisoskus
ja oskus meeskonda ühise eesmärgi
saavutamiseks ühendada;
• avaliku esinemise oskused.

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Väärikale kandidaadile pakume
• väärtuslikku töökogemust edukas ja arengut
toetavas kohalikus omavalitsuses.
• häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
• võimalusi täiendõppeks;
• konkurentsivõimelist töötasu;
• häid töötingimusi.

Väärikale kandidaadile pakume
• avaldus;
• elulookirjeldus;
• motivatsioonikiri, mis kirjeldab kandidaadi
motivatsiooni ametikohale asumiseks;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad;
• osaleja soovil muud tema poolt oluliseks
peetavad dokumendid.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 5. jaanuariks 2016 portaali CV Online
vahendusel või meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee.
Lisainformatsiooni konkursi kohta: Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe telefonil 606 3800 või meiliaadressil aivar.soe@harku.ee.

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

Südamlik kaastunne
lähedastele

Avaldame südamest
kaastunnet
Vello Viiburgile perega

Avaldame kaastunnet
Piretile kalli
abikaasa

ANTS KUNDA

LILLI SANGLEPA

MATI PULLAT’i

surma puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Perekond Oselein ja Viidas

Harku Vallavalitsus

Töökaaslased
Kose Vallavalitsusest

