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Kooli direktor külastas Londonis kahte
munitsipaalkooli, kus igapäevaselt rakendatakse tänapäevast muutunud õpikäsitlust.
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VALLAVALITSUSE TOETUSED
SPORDI- JA HUVITEGEVUSELE
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EUROOPA TURGUDEL

Tänavu toetatakse ligi 900 õpilase spordi- ja huvitegevust, lisaks ka mitmeid laste ja noorte vaba
aja veetmise võimalustele suunatud projekte.

Vallast pärit ettevõtjate firma Iron Baltic varustab edasimüüjaid ATV-de põhjakaitsete ja
lisavarustusega nii Eestis kui ka Euroopas.
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Soovin, et füüsiline
eluruum meie ümber
võimaldaks meil
kõigil siin ennast
kodusemalt tunda.

Harku Valla Teataja

TARMO RICHARD KLAMP
Arendus- ja haldusosakonna juhataja

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Üllatuslik tunnustus
Tabasalu Muusikakooli direktori Kalev Konsa jaoks tuli
aasta toetaja tiitel üllatusena
sellele vaatamata, et muusikakool on olnud aktiivne korraldama ja toetama erinevaid
muusikasündmusi, eelkõige
aga toetanud puhkpilliõppe
edendamist ja -muusika edasikandmist. Kooriühing pidas
märkimisväärseks ka Tabasalu
Muusikakooli direktori panust
puhkpillimuusika toetaja ja
ürituste korraldajana – see
mees on alati valmis üritusi
korraldama ning ise vajadusel
orkestrites mängima ja koorides laulma. „Kõik algab suhtumisest,“ märkis Eesti Kooriühingu esimees Raul Talmar.

Kui vaja,
tehakse asi
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Ta selgitas, et Tabasalu Muusikakooli inimesed on mitme
aasta jooksul näidanud oma
suhtumisega „omaks“ olemist.
Kui vaja, tehakse asi ära, kui
vaja, pannakse õlg alla ega küsita, mida selle eest vastu saab.
„Kaie kooriühingust (Kaie

Tabasalu Muusikakooli direktor Kalev Konsale tuli Eesti kooriühingu tunnustus üllatusena, aasta toetaja tiitlis summeerus kooli aastatepikkune
tegevus puhkpillimuusika toetaja ja ürituste korraldajana. / Foto: Aule Sagen

mõni andekas laps, kes võiks
kunagi olla Eesti väga hea ja
tuntud muusik, jääda praegu
avastamata ning välja arendamata lihtsalt seepärast, et ta ei
saa Tabasallu tulla. „Oleks tore,
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esti Kooriühing jagas
23. jaanuaril Estonia
kontserdisaalis koorija puhkpillimuusika
aastapreemiaid, tunnustades galal teiste seas ka
Harku valla allasutuse – Tabasalu Muusikakooli – tegevust
aasta toetaja tiitliga. Tabasalu
Muusikakooli kooriühingu
aastapreemia kandidaadiks
esitanud Eesti Kooriühingu
muusikanõukogu tõstis Tabasalu Muusikakooli puhul
esile selle aktiivsust puhkpilliõppe edendamisel ja puhkpillimuusika kollektiivide toetamisel. Kandidaate Eesti
Kooriühingu koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiatele oli
Tabasalu Muusikakoolist ja
Harku vallast veelgi: aasta teo
tiitli kandidaadiks oli esitatud
Tabasalu Metsasarvepäevad,
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliõpetaja ja mitmete puhkpilliorkestrite dirigent Valdo Rüütelmaa kandidatuur oli esitatud
aasta koorihelilooja tiitlile ning
Elen Ilves kandideeris aasta dirigent-muusikaõpetaja tiitlile.

Foto: Olga Makina
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Eesti Kooriühing
tunnustas
Tabasalu Muusikakooli omakasupüüdmatu ja toetava tegevuse
eest aasta toetaja
2015 tiitliga.

Tanner, Eesti Kooriühingu tegevjuht – toim) ütleb selliste
asjade peale tihti: „Te olete nii
toredad!“ ja Tabasalu omade
puhul paistab see mõte palju
kaugemale, kui esmapilgul
arvata võiks,“ sai Talmari sõnul
Tabasalu Muusikakooli tunnustamisel määravaks selle
valmisolek aidata.
2015 oli hea aasta,
2016 tuleb pidulik
Kui muusikakooli paljud möödunudaastased tegemised on
hoomatavad ka kooriühingu
aastapreemia saamise põhjustes, siis 2015. aasta oli Tabasalu
Muusikakoolile direktori sõnul
hea ka mõõdetavate tulemuste
põhjal. „Paar asja, mida saab
mõõta, on konkursside tulemused ja kontsertide läbiviimine või osalemine erinevates
ühisprojektides,“ selgitas Konsa ning rõõmustas eelmise
aasta edu üle: „Õpilaste arvu ja
konkurssidel kõrgete kohtade
saavutamise osakaalu põhjal
oli Tabasalu Muusikakool kõige parem muusikakool Eestis.
Võiks öelda, et meil oli ühe
lapse kohta kõige rohkem saavutusi.“ Muusikakoolide abso-

Aasta toetaja 2015

TABASALU
MUUSIKAKOOL
luutarvestuses oli Tabasalu
Muusikakool Eestis viiendal
kohal, koolist ettepoole asetusid vaid neli väga suurt muusikakooli. Lisaks võtsid Tabasalu
Muusikakooli õpilased osa
paljudest ühisprojektidest ning
osalesed erinevatel üritustel.
Sügisel 30aastaseks saava
Tabasalu Muusikakooli 2016.
aasta plaanides on kindlasti
sedapuhku pisut erilisem sünnipäevakontsert novembri
lõpus või detsembri alguses.
Traditsiooniline kevadkontsert tuleb merekultuuriaasta
teemade võtmes. Samuti korraldab muusikakool sel aastal
taas Loode-Eesti vaskpuhkpillide konkurssi, IV Tabasalu
Metsasarvepäevi ja 11. korda
ka Tabasalu Muusikakooli
algatatud Eesti klaverimuusikakonkurssi. „Meie konkurssidele on alati oodatud ka
publik,“ rääkis muusikakooli
direktor, et lastele soovitakse
pakkuda tavapärast kontserdikeskkonda: „Kerge närv
peab alati esinejal sees olema
– ka professionaalil –, aga
konkurss ei tohiks laste jaoks
mingil juhul olla liiga traumeeriv kogemus.“

Arenguks on vaja
ruumi
Heade tulemustega muusikakooli direktor soovib, et saaks
veelgi enam põnevaid projekte
algatada, uusi erialasid avada
ning muusikakooli tunniplaani lastele sobivamaks muuta.
Praegu takerduvad aga mõned
plaanid ruumipuuduse taha.
„Muidugi on minu unistus
muusikakooli oma maja, mille kontserdisaalis saaks toimuda kõik valla kontserdid. Aga
esialgu aitaks ka see, kui saaks
kas või paar klassi juurde,“
rääkis Konsa, et praeguste
ruumide kasutuse ajakava on
väga tihe ning näiteks bigbän-

–

Möödunud
toimekal aastal
esines Tabasalu
Muusikakooli vanamuusika ansambel
Muuseumiöö
raames Tallinna
Linnamuuseumis.
/ Foto: Karel Zova

di või kammerorkestri loomisel puuduks nende tegutsemiseks vajalik pind. Samuti jääb
hetkel ruumipuuduse taha ka
tšelloeriala avamine. Konsa
mõtted lähevad aga veelgi
kaugemale: „Praegu oleme
Tabasalu Muusikakool nii
nime kui ka suures osas territooriumi poolest. Samas võiksime ju olla Harku valla muusikakool.“ Nimelt on vallas
päris palju külasid, mis asuvad
Tabasalust eemal. Konsat teeb
murelikuks mõte, et mitmed
lapsed võivad jääda muusikakooli tulemata seetõttu, et nad
käivad koolis Tabasalust eemal
asuvates koolides. Nii võibki

kui saaks mõnes valla kaugemas piirkonnas paiknevas
koolis muusikakooli filiaali
avada – ühe või paari eriala
õpetajad käiksid kohapeal
lapsi õpetamas ning solfedžotunnidki toimuksid seal,“
unistas muusikakooli direktor.
Hea vaimsus ja
õnnelikud lapsed
Muusikakooli heade tulemuste taga peitub kooli üldine õhkkond ja vaimsus, usub Konsa.
Kollektiivil on mitmeid ühiseid
põnevaid ettevõtmisi – õpetajad korraldavad oma initsiatiivil laagreid ja üritusi ka lastele.
Õpilaste väljalangevus on 10%
ringis, mida peetakse heaks
näitajaks – aasta jooksul katkestab õpingud muusikakooli
120 õpilasest keskmiselt 12.
„Muusikakool nõuab kodus
harjutamist, siin ei saa käia, kui
sa kodus tööd ei tee. Kõigeks
selleks peab aga olema hästi
suur koduste toetus,“ oli Konsa
veendunud, et ilma selleta laps
muusikakooli seitset õppeaastat vastu ei pea. Paraku on tal
tuua ka näiteid, kus lapsevanem ootab kontserdil esinevat
last maja ees autos teda kuulama tulemata või palutakse
lapsel pilliharjutamine lõpetada, kui teised pereliikmed on
kodus, sest see häirib neid.
Selline laps, kellel kodupoolne
huvi täielikult puudub, ei suuda Konsa kogemuste põhjal
muusikakoolis kaua käia.
Kindlasti aga mõjutavad muusikakooli õpetajad laste maailmanägemist ja nende isiksuseks kujunemist ning see mõju
võib koolidirektori hinnangul
olla isegi suurem tavakoolist
saadavast. „Muusikakooli õpetajad teevad ikka väga tähtsat
tööd,“ usub Konsa. Samuti
arvab ta, et need lapsed, kes
saavad muusikakoolis käia, on
õnnelikud.
AULE SAGEN

2 Harku Valla Teataja
Huvitegevuse ja
noorsootöö sihtasutuse juhataja Elina
Siilbek kutsub kõiki
29. veebruaril Tabasalu noortekeskuse taasavamisele, kus
ootavad ees värskelt
remonditud ruumid
koos uute särasilmsete töötajatega.
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TABASALU NOORTEKESKUS AVAB TAAS UKSED

H

uvitegevuse ja noorsootöö sihtasutus, endise
nimetusega Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi
sihtasutus, koordineerib alates
käesolevast aastast Harku valla
noortekeskuste tööd Tabasalus
ja Harkujärvel.
Viimase kuu vältel on Tabasalu noortekeskuses toimunud korrastustööd ja sanitaarremont – värviti ja uuendati
keskuse ruume ning värskendati sisustust. Lisaks on Tabasalu noortekeskusesse leitud
ka kaks uut mitmekülgsete
kogemustega töötajat − noorsootöö koordinaator ja noorsootöötaja.
Kuigi algselt sooviti remondiga valmis jõuda veebruari
alguseks, siis aasta algul noortekeskuse majas juhtunud veeavarii tõttu lükkus remonttööde valmimine veebruari teise
poolde. Seejärel läheb veel pisut
aega ruumide remondijärgseks
sättimiseks ning juba 29. veebruaril toimub Tabasalu noortekeskuse pidulik taasavamine.
Uus hingamine ja
uued töötajad
Remondi käigus on korrastatud kõik Tabasalu noortekeskuse ruumid. „Me saime üle
värvida kõik toad, üle vaadata
nende sanitaartehnilise olukorra ja korrastada elektrisüsteeme,“ kirjeldas juhataja,
kelle sõnul ootab noori nüüd
kindlasti ees värskema muljega
noortekeskus. Samuti korraldatakse huvitegevuse ja noorsootöö juhataja sõnul ümber
senine ruumikasutus ja mööb-

pakkuma ja aitama, et märgata nii probleeme kui ka lahendusi neile ning teha üheskoos laste ja noorte elu
paremaks, sest noorte heaolu
on meie kõigi, kogu kogukonna asi,“ ütles juhataja.
„Vahel on muudatused vajalikud ja me kõik saame sellele kaasa aidata, kui oleme
üksteise vastu lahked ja abivalmid ning mõtle
suurele eesmärSamuti on väga me
gile. Lapsed ja
oodatud ka lapse- noored on olulised,
vanemate ideed. nende mured on tegelikult meie kõigi
kirjeldas Elina Siilbek edasisi asi, nende märkamine on iga
plaane. Küll aga rõhutas ta, et täiskasvanu kohus,“ ütles
see ei tähenda, et noortele ha- Elina Siilbek. Ühtlasi avaldas
katakse pakkuma edaspidi ta lootust, et ka lastel ja noorüksnes tasulisi teenuseid. „Jah, tel on täiskasvanute kaasatume soovime tekitada noortele sest noortele pakutavate tegevõimalusi juurde ning võib-ol- vuste arendamisel ainult
la pakume aeg-ajalt muudele rõõmu.
Alustuseks on aga kõik – nii
tegevustele lisaks ka tasulistes
huviringides osalemise võima- endised kui ka uued noortelust, kuid need saaksid olema keskuse külastajad – oodatud
lisavõimalused tasuta noor- 29. veebruaril toimuvale
taasavamispeole, mis juhatasootöö kõrval.“
ja sõnul tuleb kindlasti tavapärasest melurikkam – üllaOluline on omavahelitusi jagub küllaga.
ne koostöö
Samuti peab Elina Siilbek
KADY-ANN SUTT
oluliseks noorte efektiivsemat informeerimist noortekeskuse tegevusest ning neile
pakutavast abist ja nõustami
sest. „Noortekeskuse eesmärk ei ole pakkuda mitte
üksnes põnevaid tegevusi,
vaid aidata kaasa võimalike
28.01.2016 volikogu istungil
probleemide ennetamisele ja
toimus eelnõu „Harku valla jäätlahendamisele,“ tõi ta välja
mehoolduseeskiri“ I lugemine,
kuulati ülevaadet vallavalitsuseveel ühe tähtsa valdkonna.
le kehtestamiseks esitatavatest
Noorsootööalase info jagadetailplaneeringutest ning infot
misel soovivad nad teha
22.01.2016 Tabasalu Ühisgümenam koostööd koolidega.
naasiumis toimunust.
Samuti on väga oodatud lapIstungil võeti vastu
sevanemate ideed, kuidas
järgmised otsused:
valla noorsootööd arendada
n Muraste külas Vahe-Mardi,
ja mitmekülgsemaks muuta,
Hansu 8 ja Hansu 9 maaning nende kaasalöömine.
üksuste detailplaneeringu
koostamise lõpetamine,
“Meie kõigi ühine eesmärk
n
Suurupi külas Pärtli tee 22
on see, et meie valla noortel
kinnistul detailplaneeringu
oleks parem. Kutsun kõiki
koostamise lõpetamine,
kaasa mõtlema, koostööd
n Muraste külas Eeriku ja
gukavale audit, et välja selgitada, milliste sealsete tegevustega
kõige prioriteetsemalt edasi
minna. Kindlasti oodatakse
siingi noorte endi sõna sekka
ütlemist ja kaasa mõtlemist.
„Nende tegevuste organiseerimise kõrvalt püüame tekitada
sünergiat noortekeskuses pakutava ja sihtasutuse läbiviidavate huvialaringide vahel,“

(Vasakult) Harkujärve noortekeskuse noorsootöötaja Triinu, huvitegevuse ja noorsootöö sihtasutuse töötaja Marju, sihtasutuse
juhataja Elina, Tabasalu noortekeskuse noorsootöö koordinaator Kerttu ja noorsootöötaja Maris. / Foto: Kady-Ann Sutt

li paigutus – eesmärk on luua
noortele enam ruumi nii tegutsemiseks kui ka niisama olemiseks. Lisaks on ostetud uut sisustust, nii et 29. veebruaril
Tabasalu noortekeskusesse
sisse astudes jagub toredaid
üllatusmomente kindlasti, lubas Elina Siilbek.

üle, et uued töötajad moodustavad toreda tiimi nii
omavahel kui ka Harku valla
kolmanda noorsootöötaja
Triinuga, kes tegeleb lastega
Harkujärvel asuvas noortekeskuses, mis praegu tegutseb küll kiriku ruumes, ent
sügiseks soovitakse kolida
avaramatesse ruu
i d e s s e . „ Ko g u
Muudatused ei piirdu m
meie meeskond on
aga ainult värsken- väga hästi kokku sudatud ruumidega. landunud ning alustame optimistliMuudatused ei piirdu ai- kult,“ on Elina Siilbek rahul
nult värskendatud ruumide- tänase olukorraga, mis veel
ga, vaid noorte jaoks on ole- aasta esimestel päevadel nii
m a s k a u u e d t ö ö t a j a d helge ei tundunud. „Kui ma
– noorsootöö koordinaator 1. jaanuaril teada sain, et meil
Kerttu ja noorsootöötaja Ma- tuleb komplekteerida kogu
ris. „„Särasilmsed“ on esime- meeskond, siis tundus küll, et
ne märksõna, mis mulle pähe uute heade töötajate leidmine
tuleb,“ ütles Elina Siilbek nii lühikese aja jooksul on
elavalt uute töötajate iseloo- üsna keeruline ülesanne,“
mustuseks. Tegutsemistahet tunnistas Elina Siilbek. Nitäis ja kogemustega, lisas ju- melt sai jaanuari alguses teahataja rõõmsalt. Ühtlasi tun- tavaks noortekeskuse seniste
neb juhataja heameelt selle töötajate otsus sihtasutuse

koordineerimisel Tabasalu
noortekeskuses tööd mitte
jätkata. Vaatamata esmastele
hirmudele pakkusid end
noorsootöötajateks aga mitmed tugevad kandidaadid
ning neid, kes tahavad noortega tööd teha, oli üllatavalt
palju. Välja valitud kandidaadid olid väga tugevate teadmistega ja heade kogemustega noorsootöötajad. See
annab lootust, et Tabasalu
noortekeskuses töötavad ka
edaspidi noortega väga professionaalsed oma ala spetsialistid.
Eesmärgiks mitmekülgsemad võimalused
Elina Siilbeki sõnul on nende
meeskonna esmaseks eesmärgiks kaardistada, milliseid vaba
aja veetmise võimalusi noored
neilt ootavad, käia välja värskeid mõtteid ning organiseerida neist noorte jaoks köitvad
tegevused. Samuti tehakse senisele valla noorsootöö aren-

Volikogu
istungilt:

Vallavalitsus toetab tänavu ligi 900 õpilase spordi- ja huvitegevust, mis on üle 100 lapse võrra enam kui möödunud, 2015. aastal.

K

okku esitasid spordiklubid 2016. aastaks vallale
toetuse saamiseks 1369
lapse nime. Toetuse saamiseks
peab lapsevanem PAI-süsteemis kinnitama oma lapse osalemise spordiklubi esitatud
trennis ning kõik lapsed, kelle
osalemise vanemad kinnitavad, toetuse ka saavad.
Tänavu toetatakse laste spordi- ja huvitegevust 148 932
euroga, mis on ligi 41 000 eurot
enam kui möödunud aastal.

Kohalike spordiklubide populaarsus
Vallas tegutseva ühe klubi
treeningutel osalemist toetab vald ühe lapse kohta 24
euroga kuus 9 kuud aastas.
Väljaspool valda tegutseva
klubi puhul saab laps 30%
kehtestatud valla pearahast.
Suurem toetus vallas tegutsevatele klubidele peaks aitama nende taset tõsta ning
olla neil konkurentsivõimelisemad. Tallinn kipub nimelt oma mitmekesiste võimalustega meelitama valla
lapsi linna trennidesse. Varasemad tulemused räägivad
toetustesüsteemi kasuks
ning õpilaste arv kohalikes
klubides kasvas tublisti.
Suurimateks klubideks

on Jalgpalliklubi Tabasalu,
Ta b a s a l u Pa l l i k l u b i j a
Tab a s a lu Uju m i sk lubi.
Uuteks tulijateks on MTÜ
Tabasalu Tenniseklubi ja
Käsipalliklubi HC Tallinn/
Harku.
Laste ja noorte vaba aja
veetmise võimalusi toetatakse lisaks ka mitmete projektipõhiste tegevuste toetuste
kaudu, mille puhul hindamiskomisjon eelistab just
neid. Otsustamispõhimõtetes
on muuhulgas kindlaks määratud summad laste õppereiside, laagrite ja huvitegevuse
tarbeks.
Ehkki projektitoetuse taotluste tähtaeg oli 1. oktoober,
võib mõjuval põhjusel esitada
taotlusi ka muul ajal.

Lepingute sõlmimise aeg
Tänavuste projektipõhiste tegevuste toetuslepingute sõlmimine on just parasjagu käsil
ning kogu info toetuste kohta
avaldatakse valla kodulehel
pärast lepingute sõlmimist.
Nii nagu eelnevatelgi aastatel
laekus ka seekord toetuse taotlusi väga palju. Projektid on
muutunud mitmekülgsemateks ning nende läbiviimiseks
saadavad toetussummad on
leidnud järjest sihipärasema
kasutamise.
Möödunud aastal eraldati
valla eelarvest projekti tegevuste toetuseks üle 1 156 000 euro,
millest spordiklubide põhitegevuse toetus moodustas 108 216,
huvihariduse toetamine teiste
omavalitsuste ühingutele 19

944, projektipõhise tegevuse
toetused 40 000, vaba aja üritused 7800, kultuuriüritused 53
000 ja kogukonna arengule
suunatud tegevused 59 616
eurot. Harku Valla Hariduse,
Kultuuri ja Spordi SA sai 137
590, Tabasalu Muusikakool 331
211, Harku valla Noorsootöökeskus 128 458, Kumna Kultuuriait 30 803 eurot ja Tabasalu
tennisehalli kontsessioonilepingule eraldati 240 000 eurot.
Alates veebruarist olen mina
tegev uuel ametikohal ning
Harku Vallavalitsuse uus kultuuri- ja spordispetsialist on
Krista Dreger.
Tänan kõiki koostööpartnereid senise meeldiva koostöö
eest ning jällenägemiseni uutel
kohtumistel!

Kase maaüksuste detailplaneeringu koostamise
lõpetamine,
n Muraste külas Lee elamukvartali detailplaneeringu vastuvõtmine,
n Tiskre külas Tammiaugu tee
10 maaüksuse põhjapoolsel
osal ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine,
n Harku Vallavolikogu
26.11.2013 otsuse nr
151 „Revisjonikomisjoni
moodustamine“ osaline
muutmine,
n Kumna külas asuva Pärnaõue tee L1 maaüksuse
munitsipaalomandisse
taotlemine,
n Kumna külas asuva Mõisaveere tee L1 maaüksuse
munitsipaalomandisse
taotlemine.
Määrusena kinnitati
Harku valla 2015. aasta
I lisaeelarve.
n Harku Vallavolikogu
30.12.2010 määruse nr
39 „Harku vallavolikogu
kantselei põhimäärus“
muutmine,
n Harku valla 2016. aasta
eelarve kinnitamine.
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Pean väga
tähtsaks
meeskonnatööd
ja oskust
üksteisega
arvestada.
Linnaplaneerimise eriala teadmistega arendus- ja
haldusosakonna uus juhataja Tarmo Richard Klamp
usub, et Harku vallal on väga head eeldused, et välja
saaksid kujuneda üha elujõulisemad piirkonnad ja
ruum meie ümber.

A

Alates möödunud
aasta sügisest on valla arendus- ja haldusosakonna tööd
juhtinud Tarmo Richard
Klamp, kes on omandanud
kõrghariduse kinnisvara korrashoiu erialal ning jätkab
nüüd oma haridusteed magistriõppes linnaplaneerimise
erialal. Klamp peab oluliseks,
et valla füüsiline ruum võimaldaks kõigil vallaelanikel end
Harku vallas koduselt tunda ja
et vallaelanikel oleks julgust
osaleda aktiivselt selle arengus
ning seda üksteisega jagada.
Pikaajalise kinnisvara haldus- ja hooldusküsimuste
lahendamise kogemusega
Tarmo Richard on enda sõnul
leidnud vallamajast palju
mõttekaaslasi, kellega koos
ette võtta väljakutseid loomaks tingimusi valla arenguks ning muutmaks haldusprotsesse efektiivsemaks ja
arusaadavamaks.
Milliste täpsemate plaanide
abil seda nii käesoleval aastal
kui ka pikemas perspektiivis
tehakse ning millise inimesega on arendus- ja haldusosakonna uue juhataja näol tegemist, toome teieni järgnevas
intervjuus.
Millega sa tegelesid
enne valda tööle asumist?

Sajandi algusest alates olen tegelenud kinnisvara haldus- ja
hooldusküsimuste lahendamisega. Olen lõpetanud Tallinna
Tehnikaülikooli kinnisvara
korrashoiu eriala ja praktiseerinud seda nii korteriühistute
kui ka büroohoonete haldurina. Minu viimane sellealane
töökogemus enne Harku valda
tööle asumist oli viis aastat tegutsemist ABB AS-is. ABB oli
tol ajal ja on siiani kiiresti arenev ettevõte, mille tootmis- ja
bürookinnisvara maht Eestis
kasvas kordades, mistõttu kin-

nisvara arendustegevus oli
minu jaoks tootmisettevõtte
kinnisvarahalduse töö kõrval
üks põhiülesandeid. Lisaks
pikale erialasele praktikale olen
ühel eluetapil teinud endale
põhitöö hobist ehk lohesurfist.
See sai alguse 2000. a keskel,
kui lohesurf ei olnud veel nii
populaarne kui täna. Kujundasime väikse sõpruskonnaga
oma tiimi, tõime Eestisse Best
lohevarustust ja tegime koolitusi. Olen selle hobiga seoses
saanud palju reisida, õppinud
tundma loodusjõude, inimesi
ja ka iseennast.
Millega sa vabal
ajal tegeled?

Suure osa vabast ajast veedan
oma perega. Minu jaoks on
tähtsad need eluhetked, mil
me esmapilgul midagi produktiivset justkui ei teegi, kus
aeg justkui seisaks. Sellistel
momentidel võib teha mida
iganes, mis pähe tuleb. Näiteks
võib siis surfama minna. Harku vallas asuv Vääna-Jõesuu

Arendus- ja haldusosakonna juhataja Tarmo
Richard Klamp.
/ Foto: Aule Sagen

vaatama. Mind huvitas, kuidas
konkreetne hoone mõjutab
ruumi, mis seda ümbritseb.
Tegelen oma õppetöös linnaruumide analüüsiga − nende ajaloolise, majandusliku,
sotsiaalse, ruumilise jms kujunemise teadvustamisega. Harku valla arendus- ja haldusosakonna juhatajaks
kandideerides avanes selle
praktiseerimiseks suurepärane
võimalus. Mind innustas minu
eelkäija, dekreeti jäänud Nele
Nõu rõõmsameelsus ja korrektsus oma ametipostil.
Kuidas sa tänaseks
oma uue töökohaga
rahul oled?

Julgen öelda, et tegin õige valiku. Kuigi minu taustast on
puudu avaliku halduse külg ja
avalikus teenistuses

olen esimest korda,
Olen ühel eluetapil võin selle nelja kuu
teinud endale põhitöö põhjal saladuskatte
hobist ehk lohesurfist. all öelda, et ametnikud on täiesti tavalirand on üks mu kodule lähe- sed inimesed. Bürokraatlik
maid lemmikuid. Selle ranna ametkondlik keel mind ei
omapära on edela- ja lääne- hirmuta, pigem küsin endalt,
tuulte poolt tekitatav suur ilus kas see on konkreetsel suhtlulainetus. See on ka üks paik sel vajalik. Olen leidnud vallaEestis, kus saab sõita tavalise majast palju mõttekaaslasi,
kellega koos ette võtta väljalainelauaga.
kutseid, et luua tingimusi valla arenguks ning muuta halMis sind motiveeris
dusprotsesse efektiivsemaks ja
su tänasele töökohale
arusaadavamaks.
kandideerima?
Kõik sai alguse sellest, et astuMillised on arendussin eelmise aasta sügisel Tallinna Ülikooli magistriõppesse ja haldusosakonna selle
linnakorralduse erialale, et aasta tööplaanid?
anda kinnisvarahalduse prak- Väga oluline on jätkuva tegetikale laiemat tähendust. Liiku- vusena ühistranspordi korsin ühe konkreetse hoonega raldamine, olemasoleva tategelemisest avaramat pilti ristu, avalike hoonete ja

alade hooldamine ning haldamine. Teeme selleks igapäevast koostööd nii valla
ettevõttega Strantum kui ka
lepinguliste koostööpartneritega. Olulisematest lepingutest lõppevad sel aastal

tee veetorustiku ehitus, millega meie osakond suudab seda
suunatakse Tallinna põhjavesi hästi teha.
Harku järve ümber asuvatele
Millisena näed pikeelamupiirkondadele.
Jätkub tänavavalgustuse mas perspektiivis Harku
projekteerimine, ehitus ja valda?
ökonoomsemaks muutmine. Tegelen oma koolitöös ruumi
Tavapäraselt suuna- elujõulisusega. Ühe piirkonna

tähelepanu ja va- või ruumi elujõulisus inimese
Väga oluline on jätku- me
hendeid ka vallaela- vaatepunktist seostub oskusega
va tegevusena ühis- n i k e v a b a a j a olla pikemas perspektiivis heas
transpordi korraldamine. veetmise võimaluste kooskõlas ruumi sisu ehk looeest hoolitsemisele, duse ja selle erinevate kihtidega
teehoolduse ja korraldatud paigaldades mänguväljakuid, – füüsilise, sotsiaalse, kultuurijäätmeveo omad. Tuleb ette hooldades olemasolevaid lise, majandusliku, ajaloolise jt.
valmistada ja korraldada ning rajades uusi liikumis- ja Tean, et Harku vallal on olemas
vastavad hanked.
suusaradasid.
väga head eeldused selleks, et
Käimas on põhjaveevarude
Ka kooli- ja lasteaiakohtade välja saaksid kujuneda üha
ümberhindamine, mille tule- füüsilise ruumi loomise vaja- elujõulisemad piirkonnad. Armusel saavad selgeks järgmis- dusel hoiame silma peal. Selle van, et tulevikus näeme kindteks aastateks valla elanikele ja
lasti ka valda puuduettevõtetele kasutada olevad 
virtuaalse ruumi
Mind huvitas, kuidas tava
veemahud põhjaveemaardlates.
arengut, seda, kuidas
konkreetne hoone infotehnoloogilised
Jätkub valla teede ehitus ja
projekteerimine, mahukaimad
mõjutab ruumi, mis lahendused muudatööd on Tabasalus asuva Ranseda ümbritseb. vad valla ressursside
na tee projekteerimine ja esihaldamist koha- ja
mese, Klooga maantee poolse aasta sügiseks oleme plaaninud inimesepõhiseks ning ka seda,
etapi ehitus ning Nooruse tä- lisada Harku-Järve koolimaja- kuidas virtuaalne ruum aitab
nava sõidutee ja kergtee katte le moodulid ja valmistame ette kaasa arenguprotsesside kiirenuuendamine. Koostöös Tallin- 2017. aastasse kavandatud dina.
na ja Saue vallaga on Harku kooli laienduse ehitust.
Soovin, et füüsiline ruum
vald ehitamas kergliiklusteed
meie ümber võimaldaks meil
Laagri alevikust kuni JärvekalKuidas hindad arenkõigil siin ennast koduselt
da teeni Harkujärvel. Samuti dus- ja haldusosakonna
tunda. Soovin ka, et vallaelaehitatakse kergliiklustee Harku omavahelist koostööd?
nikel oleks aina enam julgust
tee äärde alates Klooga maan- Eelmisel nädalal kohtusime osaleda aktiivselt selle arengus
teest kuni Sütemetsa teeni.
osakonnaga 2016. aasta tege- ja oskust teineteisega seda
Sel aastal jätkub ka Sõrve tee vuskava analüüsiks. Selle sisu- ruumi jagada.
kergliiklustee väljaehitamine ka ja rõõmsameelse koos viibiKindlasti näeme tulevikus
Vilipi teest kuni Tuule teeni.
t u d p ä e v a n i n g k o g u ka valda puudutava virtuaalse
Seoses Harku katlamaja sul- möödunud nelja kuu põhjal ruumi arengut, seda, kuidas
gemisega 2016. a sügisel, oleme võin öelda, et meie osakond on infotehnoloogilised lahenduotsimas lahendust uue kom- väga positiivne, julgustav ja sed muudavad valla ressurssipaktkatlamaja paigalduseks ja üksteise suhtes tähelepanelik. de haldamist koha- ja inimeseeläbi olemasoleva kaugküt- Pean väga tähtsaks meeskon- sepõhiseks.
tesüsteemi töös hoidmiseks.
natööd, oskust üksteisega arKevadel saab valmis Kiriku vestada ja olen kogenud, et
KADY-ANN SUTT
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Iron Balticu tootevalikus on erinevad haakeseadmed ja -tööriistad,
nagu näiteks ka lumesahad ja –puhurid. / Foto: Iron Baltic

Kutselised ja vabatahtlikud päästjad
plaanivad sel aastal
külastada vähemalt
15 tuhandet peret.

Suurem osa traagiliselt
lõppenud tulekahjudest
juhtub just kodudes,
sest inimesed sageli ei
märkagi tuleohtlikke
olukordi oma elamises
ega oska õnnetuse juhtumisel midagi ette võtta. Harku vallas oli
möödunud aastal 15
hoonetulekahju, õnneks ühtki inimest neis
ei hukkunud.
Sel aastal tulevad Harku valla kodusid nõustama Lilleküla komando
päästjad. Nad vaatavad
nõustamise käigus üle
ka päästeauto ligipääsuvõimalused majale ja
kortermajade trepikojad evakuatsiooniteena,
samuti prügikasti ja
puuriida kauguse maj ast n i ng h i nd av a d
korstna välist seisukorda. Uuritakse, millal
käis korstnapühkija,
milline on küttekolde ja
selle ümbruse seisukord
ning kas elamises on
suitsuandur. Kui seda ei
ole, on päästjad abiks
selle paigaldamisel.
Kodukülastuse eesmärk ei ole kedagi trahvida või karistada, vaid
lihtsalt nõustada kõrvalseisja pilgu läbi. Kellele
oleks vaja külla minna,
selgitatakse välja koostöös kohalike omavalitsuste ja külavanematega
ning põhimõtteliselt
kõigi abiga, kes on valmis infot jagama.
Lisainfo:
Lilleküla komandopealik Marek Danilson,
tel 667 8200
või 511 4062; e-post:
marek.danilson@
rescue.ee
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS

Andrus Rints
(vasakul) ja
Tiit Norak
näevad
ATV-s väikest
traktorit. ATV
funktsionaalsemaks kasutamiseks
toodab ja
projekteerib
meeste
ühine
ettevõte
lisavarustust,
millest lõviosa läheb
Euroopa
turule.
/ Foto: Aule
Sagen

ATV-de lisavarustuse tootja Iron Baltic OÜ on kindlustanud endale koha maailmaturul, võivad
oma kümnendal tegutsemisaastal kinnitada ettevõtte omanikud Tiit Norak ja Andrus Rints.

Põhjakaitse ja sahaga
SUURIMAKS Euroopas
K
ahe Harku vallast pärit
sõbra ja koolikaaslase
– Tiit Noraki ning Andrus Rintsi – sarnased huvid,
tehnikaalane haridus ja erialased töökogemused päädisid
ettevõtte loomisega 2006. aastal. Ettevõtlusega alustamisel
tehtud valdkonnavalik tundub
meestele endile tagantjärele
juhuse ja kokkusattumusena.
„Me nägime, et ATV on nagu
väike traktor, millega midagi
teha ei saa – sellega käiakse
lihtsalt lõbusõitu tegemas,“
rääkis Norak, kuidas tulid tehnikahuvilised sõbrad mõttele
anda just tol ajal Eesti turule
tulnud ATV-dele praktilisem
väärtus. Mõtet ATV-de edasimüüjatega arutades leiti esime-

ne lisadetail, mida ATV võiks
vajada – põhjakaitse. Tänaseks
on mõte realiseerunud ettevõttena Iron Baltic, mille toodangu esiartikliks on seesama põhjakaitse, toodetuna rohkem kui
150 erinevale ATV mudelile.
Lisaks on tootevalikus erinevad haakeseadmed ja -tööriistad, nagu näiteks lumesahad
ning erisugused haagised, ja
toimub pidev tootearendus
tehnoloogia täiustamiseks või
uute tarvikute väljatöötamiseks. Ettevõtte Harku valla
piiri ääres paiknevas tootmises
valminud varustust pakuvad
Euroopas ligi 200 aktiivset
edasimüüjat, üks importija
Austraalias ning veebi kaudu
toimub müük ka USA ja Kana-

da klientidele. Kokku eksportis
Iron Baltic mullu 85% oma
toodangust.
Garaažist välisturule
Maailmaturule jõudmine on
olnud ettevõtjate suureks, ent
üsna keerukalt saavutatavaks
sihiks. „Alustasime täiesti tühjade kätega, seadmeparki või
midagi meil endal ei olnud,“
rääkis ettevõtte teine võtmeisik
Andrus Rints. Esimesed tooted
valmisid Liikva külas garaažis
ja harvad ei olnud juhused, kui
neid tuli komplekteerida ka
lumehanges. Klientide võitmiseks piisava tootevaliku tekitamine, kliendibaasi loomine,
käibevahendite tekkimine –
kõik see võttis majanduslangu-

se ajal, mil ATV-de müük muutus pea olematuks, Noraki
hinnangul vähemalt viis aastat
aega. „Kasvamiseks pidime
leidma turgu välisriikidest – see
osutus aga pikaaegseks, keeruliseks ja kulukaks ülesandeks,“
nentis Norak, kes täna tegeleb
ettevõttes peamiselt toote- ja
müügiarendusega. 2010. aastal
soetati panga abil mõned seadmed ning edasi investeeriti
teenitud raha järjepidevalt uute
toodete ja tootmise arendamisse ning laoseisu suurendamisse. Välisturule sisenemiseks tuli
konkureerida suurte riikide
ettevõtete ja nende koduturu
eelisega, samuti eelarvamustega eestimaise tootja suhtes.
„Väga raske oli tõestada, et ka
meie käest saab kvaliteetset
kaupa ja teenust,“ meenutas
Norak, kui vaevalised olid edusammud tulema.
Õige taktika viis sihile
Edasimüüjate veenmiseks
alustati esmalt jaemüügiga, et
üksikklientide ja nende võr-

gustike kaudu oma toodetele
teed rajada. Valitud taktika
toimis, sest Iron Balticu nimi ja
tooted kogusid mingil määral
tuntust ning omandasid edasimüüjate silmis müügipotentsiaali. Rintsi hinnangul tõi neile esialgse edu ehk ka vähene
hinnaeelis, mis tekkis odavama
tööjõu tõttu. „Tänaseks on tööjõukulud kasvanud ja hinnaeelis kadunud. Küll aga loeb nüüd
rohkem meie nimi ja kvaliteet,“
on 20 töötajaga ettevõtte personali ja tehniliste küsimustega
tegelev Rints veendunud. Iron
Balticu varustuse edasimüüjate
hulk Euroopas võiks küll olla
kinnituseks, et Iron Balticu
toodang on end turul tõestanud. Samuti see, et erinevate
ATV tootemärkide edasimüüjad saadavad ise oma uued
mudelid ettevõttesse kohapeale, et nendelegi põhjakaitsed ja
muud mudelipõhist lisavarustust saada.
Tulemus motiveerib
Kuna ettevõtte ambitsioonikaks eesmärgiks on saada suurimaks ATV-de lisavarustuse
pakkujaks Euroopas, tuleb
Noraki hinnangul ka tulevikus
keskenduda sellisele tootevaliku ja kvaliteedi hoidmisele,
mis tekitab kliendis usaldust.
Lähiajal on ettevõttel plaanis
tootmispinda veelgi laiendada
ning tootmisliine edasi arendada ja seoses tootmise laienemisega lisatööjõudu värvata.
„Kui üks eesmärk on saavutatud, on see juba ise asjaga edasi mineku motivaatoriks,“ leidis Norak, et rõõm millegi
ärategemisest on viinud ettevõtet edasi ka keerulisematel
perioodidel. Niisamuti see, et
tehnika ja tootearendus on ka
ettevõtjate hobiks ning nad
saavad tegeleda millegagi, mis
neile meeldib.
AULE SAGEN

Muraste kooli direktor Priit Jõe käis tutvumas Londoni koolide õppesüsteemidega ning jagab oma muljeid,
kuidas on sealsetes koolides saavutatud õpilaste koolirõõm ja kõrged akadeemilised tulemused.

Tarkuseterad Londonist ehk kuidas toimib Londoni koolielu

H

aridus- ja teadusministeeriumi poolt alustavate koolijuhtide toetamiseks ellu kutsutud
programmi osalejana avanes
mu võimalus külastada Londoni kaht silmapaistvat munitsipaalkooli – Ainslie Woodi ja
Roger Aschami algkooli. Õppevisiidi eesmärgiks oli noortele
direktoritele tutvustada toimivaid koolimudeleid, kus igapäevaselt rakendatakse tänapäevast
muutunud õpikäsitlust ehk
õppimine on mitmekesine ja
elulähedane. Võiks ju öelda, et
meie siin Eestis seda ju teemegi,
ent taolist personaalsust ja õpilaste arengu (!) esikohale seadmist olen näinud vähestes koolides. Kirjutan täpsemalt, kuidas
need põhimõtted väljendusid
erinevates valdkondades.

Personaalne
lähenemine
Alustame koolijuhist. Mõlema
kooli fookus on täielikult õpi-

laskesksus. Direktor teab oma
kooli ligi 500 õppija nime ja
arengulugu peast. Klassiõpetaja ja juhtkonnaliikmed arutlevad regulaarselt kuue nädala
tagant õpilaste tugevusi ja nõrkusi. Kokkusaamised lõppevad
iga õpilase individuaalsete toetustegevuste kirjapanemisega.
Samasugune lähenemine on
võetud aluseks ka õpetajate
professionaalse arengu toetamiseks. Pedagoogide juhtimine
suunatakse õpetamise kvaliteedi arendamisele – toimuvad
tunnivaatlused ja õpetaja
coaching. Taoline tagasisidestamine toimub iga kahe kuu tagant, erandkordadel paaril
korral nädalas. Läbimõeldud
toetussüsteem ja koostöine
koolikultuur on taganud, et
kõik õpetajad vastutavad kõigi
laste arengu ja heaolu eest. Tõsi
küll, kui Ainslie Woodi algkooli koolijuht sõnastas kolm aastat
tagasi õppijakeskse visiooni ja
oma nägemuse vajalikest muu-

(Paremalt) Muraste kooli direktor Priit
Jõe Roger Ascham Primary School’i
direktoriga. / Foto: erakogu

datustest, lahkus järgneval aastal 80% õpetajatest.
Efektiivsuse tagab
teemapõhine õpe
Personaalsus ja 100%-line
õppijate kaasatus klassiruu-

mis ei saa tulla traditsiooniliste õppekavade ja -meetoditega. Mõlemas koolis lähtutakse
põhimõttest, et õppimine on
kõige efektiivsem, kui see on
huvitav ja süvitsi minev. Viis
selle saavutamiseks on teemapõhine õpe ehk erinevate ainete õpitulemused jaotatakse
köitvate teemade kaupa riiklikult ettenähtud oskuste ja

teadmiste omandamiseks. Ka
õppekava elluviimisel ei unustata laste ootuste arvestamist.
Näiteks 1. klassi I veerandi
teemapõhiseks õppeks kujunes pealkiri „Me oleme ilmaennustajad“. Eelmisel aastal
kooli alustavatel lastel puudus
aga igasugune huvi praktilisi
ilmavaatlusi teha, neid huvitasid dinosaurused. Õppejuht tuli vastu laste soovidele,
kohandas õppekava nende
klassile ümber ning läbi keskse dinosauruste idee õpetati
muuhulgas ka vajalikke ilmavaatlusi.
Kas selliseid koole me Eestis
tahame, kus õpilaste koolirõõm
ja akadeemilised tulemused on
kõrged, õpetajad väärtustavad
iga õpilase arengut (mitte ainult paberil) ja kooli juhtkond
on õpetajatele partneriks?
Minu vastus on JAH.
PRIIT JÕE
Muraste kooli direktor
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abasalu Triatloniklubi juures spordivõlud avastanud
Liisi Rist jätkab
käesoleval aastal jalgratturikarjääri Belgia amatöörklubi
Keukens Redant Cycling
Team koosseisus. Oktoobris
alanud ettevalmistusperioodi järel, mil ta treenis Hispaanias teiste seas ka koos Eesti
koondise U23 meestega, on
jäänud veel viimane ettevalmistus enne esimesi võidusõite Belgias 27.–28. veebruaril. Juba märtsi alguses
võistleb Liisi Eesti koondisega Iisraelis. Algava hooaja
eesmärgiks on jalgrattur
seadnud olümpiapunktide
kogumise ja olümpiale jõudmise ning ta paneb oma panused peale korralikku ettevalmistusperioodi hooaja
tugevale algusele.

Möödunud aasta Eesti meister naiste jalgrattasõidu eraldistardis
– Liisi Rist – teeb Belgia amatöörklubi koosseisus viimaseid ettevalmistusi 27. veebruaril algavaks võistlushooajaks ning on seadnud
oma eesmärgiks olümpiale jõudmise.

LIISI RIST jahib
olümpiapunkte

Strantumi juhatuse esimees Meelis Härms
selgitab, kuidas moodustub purgimisteenuse
hind ning millised on Suurupi reoveepuhasti
purgimispunkti ressursid.

S

eoses reovee purgimiskorralduse muutuse ja
enamiku Tallinna Vee
purgimissõlmede sulgemisega käesoleva aasta alguses on
järsult muutunud reovee väljaveo ehk fekaaliveo teenuse
hind neile kinnistuomanikele, kes koguvad reovett erinevat liiki kogumismahutitesse.
Hinnatõusu põhjuseks on
see, et purgimispunktides
(paakautode tühjendamiskohad) kehtestati tõhus kontroll
ühiskanalisatsiooni pumbatava reovee koguste osas, mis
tähendab, et vedaja peab vastuvõtjale tasuma reaalsete
reoveekoguste eest. Seega ei
ole teenuse hinda muutnud
vee-ettevõtja, vaid vedaja, kes
on sunnitud tasuma kehtestatud hinda tegelike, mitte
hinnanguliste koguste eest,
nagu see toimus kuni möödunud aasta lõpuni.

Kui lõbust saab hasart
Olümpia-ambitsioonid pole
aga Liisiga maast madalast
kaasas käinud. „Tõtt-öelda
olin ma alguses päris spordivõõras,“ meenutas Liisi, et
armastas oma kahe õe ja
vennaga pigem niisama väljas hullata. Kord aga võeti
ühiselt osa Tabasalu Triatloniklubi korraldatud perepäevast ning Tiina Pallas kutsus
Liisi venna klubisse treenima. Venna trenni mindi alati terve perega; õdedele olid
sealsed distantsid aga ka ilma
trennita jõukohased: „Siis
käisimegi alguses ainult



Siis aga hakkas
juba tekkima
hasart – et kui
kaugele ma
suudan areneda.

võistlemas.“ Seeläbi said nad
kõik vaikselt spordiga sina
peale ja kui vend läks paari
aasta pärast Kalevi Jalgrattakooli rattatrenni, kutsus peatreener ka Liisi koos õdedega
treeningutele ja võistlustele.
„Alguses käisin rohkem lõbu
pärast, et midagi kellegagi
koos teha. Siis aga hakkas
juba tekkima hasart – et kui
kaugele ma suudan areneda
ja kui tugevaks saada,“ rääkis
sel suvel oma 25. sünnipäeva
pidav sportlane, kuidas ta
jõudis lõpuks Otepää Audentese Spordikooli, tuli Eesti juunioride meistriks ja
edestas paari aasta eest kahel
olümpial Eestit esindanud
ning läbi aegade parimaks
Eesti naisjalgratturiks peetavat Grete Treierit.
Ideaalne talvine
treeningperiood
Möödunud kolmel aastal
Itaalia profiklubides sõitnud
noore sportlase 2015. aasta
võistlushooaeg lõppes paraku enneaegselt. Nimelt põhjustas kevadine haigestumine viirushaigusesse ratturil
kehva enesetunnet ja nõrkust
mitme kuu vältel ning seetõttu jäid ka tema võistlustulemused oodatust tagasihoidlikumaks. Vaatamata halvale
enesetundele õnnestus Liisil
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Liisi Rist on oma ratturikarjääris saanud palju tuge kodustelt; kodus on nii tema kui ka õdede-vendade võidukarikatega
ehitud terve toanurk. / Foto: Aule Sagen

Euroopa Mängudel eraldistardis teha isiklik kiirusrekord ning tulla Eesti Meistrivõistlustel eraldistardis
võitjaks. Siiski tundis ta, et
haiguse järel ei olnud treeningutel oodatud minekut
ning otsustas septembris
hooaja lõpetada Itaaliasse
naasmata. Peale puhkust
oktoobris taas treeningutega alustades oli tema enesetunne juba suurepärane
ning eelmise aasta tagasihoidlikule hooajale on ratturi enda hinnangul järgne-

nud ideaalne talvine
ettevalmistusperiood rohkete treeninglaagrite ja piisava
puhkusega. Profilepingu

valiku selle pakutavate võistluste ning üldiste tingimuste
põhjal. „Keukens Redant
Cycling Teami juures on palju neid kategooriaga võidusõite, kus

Ainuüksi olümpiale mul on võimalik
jõudmine on juba olümpiapunkte kosai ratturi
märkimisväärne samm. guda,“
valikul määravaks
teoreetiline võimasaamise võimalused heasse lus veel täita olümpiakvalifiklubisse olid Liisi sõnul eel- katsioon.
mise hooaja väheste tule„Olümpia on iga sportlase
muste tõttu paraku väikesed unistus, kuhu välja jõuda,“
ja seetõttu tegi ta meeskonna nentis Liisi. 2016. aasta Brasiilias Rio de Janeiros toimuvate suveolümpiamängude
olümpiarada on tema sõnul
raske – mägine ja pikkade
tõusudega, sobides Liisi hinnangul rohkem meie meesratturitele Tanel Kangertile ja
Rein Taaramäele. „Aga ainuüksi olümpiale jõudmine on
juba märkimisväärne samm
edasi,“ peab Liisi arengut
olulisimaks saavutuseks ning
loodab tänavu jätkata oma
karjääri sellest kohast, kus
see mullu pooleli jäi.

Liisi Rist loodab veel täita olümpiakvalifikatsiooni. / Foto: Mihkel Jüri (Rattaprofid)

AULE SAGEN

Kulukam teenus
Seoses sellega on OÜ-le
Strantum tehtud mitmeid
päringuid purgimisteenuse
hinna ja tingimuste kohta
ning uuritud soodustingimustel purgimise võimalusi
Harku valla elanikele.
Strantum saab purgitavat
reovett vastu võtta Suurupi
reoveepuhastis. Purgimissõlme rajamise eesmärk oli eelkõige Strantumi tegevusega
seotud reovee vastuvõtmine
(Veskivahi elurajooni ühiskanalisatsiooni kogumismahutist). Lisaks sellele on sõlmitud lepingud kolme Harku
valda teenindava ettevõttega.
Purgimisteenuse hinnaks
Suurupi purgimissõlmes on
3,384 € koos käibemaksuga
ühe kuupmeetri purgitud
reovee eest. Purgitava reovee
vastuvõtmine ning puhastamine on märgatavalt kulukam tavalisest ühiskanalisatsioonist pärineva reovee
omast. Üheks põhjuseks on
see, et purgitava reovee vastuvõtmiseks on vajalik täiendava tehnoloogilise sõlme
(purgimissõlme) käigushoidmine reoveepuhastis. Sõlmes
puhastatakse purgitud mass
suurematest tahketest osadest ning suunatakse sealt
tavapärasesse reovee eelpuhastusprotsessi. See aga tähendab, et purgitava reovee
puhastustsükkel on oluliselt
pikem, energiamahukam
ning tekitab ka täiendavaid
jäätmeid. Paraku ei ole purgitava massi puhul harvad juh-

tumid, kus lisaks fekaalidele
sisaldab see ka olmeprügi,
kive ja muid jäätmeid, mille
eemaldamine ning täiendav
käitlemine enne puhastusprotsessi on vältimatu, mõjutades ühtlasi ka käitlemise
kulusid.
Kogused on piiratud
Kõige olulisemaks probleemiks on aga see, et Suurupi
reoveepuhastisse vastuvõetavad purgitava reovee kogused
on piiratud. Suurupi puhasti
puhul tuleb silmas pidada
seda, et see töötab hetkel u
30% võimsusega, sest klientide liitumisprotsess ei ole veel
kaugeltki lõppenud. Väike
koormus tähendab aga seda,
et puhastusprotsess on väga
tundlik reoveehulga ja reostuskoormuse muudatuste
suhtes – just see aga purgimisega kaasnebki. Lisaprobleem
on see, et purgitav reovesi on
oma olemuselt väga erinev.
Näiteks erineb kuivkäimlast
või imbsüsteemist pärinev
mass oluliselt veetihedast
kogumismahutist pärinevast
reoveest, rääkimata infiltreerunud veega segunenud ühiskanalisatsiooni reoveest.
Suurupi reoveepuhasti vooluhulgad ja optimaalne puhastustsükkel võimaldavad
täna vastu võtta u 30 m3 purgitavat reovett ööpäevas. Suuremate reoveehulkade vastuvõtmisel oleks nõuetekohase
ja stabiilse puhastuse tagamine oluliselt keerulisem või
suisa küsitav. Reoveepuhasti
puhastusprotsess on seadistatud lähtuvalt eeldusest, et
reostuskoormus on suhteliselt stabiilne, kuid massilise
purgimise puhul ei ole võimalik seda tagada.
Kallis teenus
Võttes aluseks individuaalseid kogumissüsteeme kasutavate kinnistute eeldatava
hulga Harku vallas, võib
kindlalt väita, et Suurupi reoveepuhastis ei ole kogu nõudluse rahuldamine tehnoloogiliselt võimalik. Seega peab
arvestama, et ka edaspidi
transporditakse suurem hulk
väljapoolt ühiskanalisatsiooni pärinevat reovett AS Tallinna Vesi purgimispunktidesse. Paratamatu on ka see,
et tegemist on kalli teenusega,
mille hinda tarbijale on võimalik langetada vaid doteerimist või ristsubsideerimist
rakendades. Strantum on
alati valmis kaasa mõtlema ja
ühiselt paremaid lahendusi
otsima, kuid meie suurimaks
panuseks ja prioriteediks on
siiski ÜVK võrgu arendamine, eelkõige Tabasalus ja Muraste põhjaosas.
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 Harku Vallavalitus teatab:
n Avatud menetluse teade
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest Liikva küla Miko tn 5 maaüksusele, tunnusega 19801:001:0214, projekteerimistingimuste
väljastamiseks.
Merihobu Invest OÜ on esitanud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu
olemasolul. Taotluse kohaselt soovitakse püstitada
paariselamu, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke
või kujunduslikke tingimusi. Maaüksusel kehtib
Otsa-Mikko maaüksuse detailplaneering.
Eelnõuga saab tutvuda 19.02.2016 kuni
04.03.2016 Harku vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald ja Harku valla kodulehel: http://www.harku.ee/ehituse-ja-planeerimise-teated. Arvamus palume esitada
kirjalikult eelnõu väljapaneku ajal 19.02.2016 kuni
04.03.2016 e-posti teel harku@harku.ee või posti
teel Harku Vallavalitsus, Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.

n Avalikustamise järgse avaliku arutelu tulemus
16.12.2015–31.12.2015 oli Tabasalu alevikus Peedu 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek, mille ajal esitati detailplaneeringule 2 ettepanekut. Sellest lähtuvalt korraldas Harku Vallavalitsus
nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgse
avaliku arutelu 21.01.2016 algusega kell 17.00.
Arutelust osa võtnud ja ettepaneku esitanud isik jäi
esitatud ettepaneku juurde, mistõttu edastab Harku
Vallavalitsus Tabasalu alevikus Peedu 2 maaüksuse
detailplaneeringu planeerimisseaduse alusel Harju
Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.
n Detailplaneeringu algatamine
Harku Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 4 otsustati vastu võtta Muraste külas Lee elamukvartali detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ
(äriregistrikood 11038715) tööle nr 04/10.
Detailplaneeringuga määratakse maa-ala sihtotstarbed, ehitusõigus, juurdepääsuteede ja tehno-

Eesti Vabariigi 98. sünnipäevale pühendatud

PIDULIK KONTSERT
VALLA PENSIONÄRIDELE
19. veebruaril 2016 kell 16.00

Tabasalu Ühisgümnaasiumis (Kooli tn 1, Tabasalu)
KAVAS:

16.00 Tervituskõned (vallavolikogu esimees, vallavanem)
16.15 Kontsert
Esineb meesansambel „Vanaisad“

võrkude paigutus. Detailplaneeringu koostamise
peamiseks eesmärgiks on suvilaühistu Lee ümberplaneerimine elamupiirkonnaks. Planeeringus
täpsustatakse 66 elamumaa krundi piire ja ehitusõigust. Planeering näeb ette olemasoleva transpordi- ja tootmismaa maaüksuse jagamise, mille
alusel moodustatakse 10 transpordimaa krunti, 1
üldkasutatava maa krunt ning 1 tootmismaa krunt.
Detailplaneeringu eesmärgist tulenevalt nähakse
planeeringuga ette viie olemasoleva elamumaa
maaüksuse piiride osaline muutmine, mis tuleneb
vajadusest tagada Lee elamukvartali sisestele teedele piisava laiusega transpordimaa koridorid.
Planeeritav maa-ala suurusega ca 8,8 ha asub
Harku vallas Muraste külas ja hõlmab suvilaühistu
Lee territooriumil paiknevat 67 maaüksust, millest
66 on elamumaa sihtotstarbega ning üks maaüksus
on transpordimaa ja tootmismaa segasihtotstarbega. Planeeritav ala paikneb piirkonnas, mis on hoonestatud suvilate ja aiamajadega (paljud on ümber
ehitatud aastaringseks elamiseks). Planeeritav ala
piirneb põhjast Põhja-Eesti klindiga Muraste looduskaitsealaga nr KLO1000147 (katastritunnus
19801:001:2366), lõunast Tedre aiandusühistuga,
idast Klindi ja Muru aiandusühistutega ning läänest Muraka ja Kratt 4 aiandusühistuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
13.02.2016–28.02.2016. Planeeringuga saab
tutvuda Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik) ja Muraste Kogukonnakeskuses
(Lee tee 9, Muraste küla E–N 10–18; R 10–16,
samuti õhtuti maja lahtioleku ajal) ning Harku
valla veebilehel www.harku.ee. Ettepanekuid saab
esitada avaliku väljapaneku ajal 13.02.2016–
28.02.2016.
n Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
18.02.2016 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses Harku Vallavolikogu 18.06.2015 otsusega nr
80 algatatud Harku alevikus Harku Kaubanduskeskuse (katastritunnus 19814:001:0720) maaük-

suse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Planeeritav maa-ala paikneb
Harku alevikus Tallinna–Paldiski riigimaantee
ja Instituudi tee vahelisel alal. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks, tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsu lahendamine.
Planeeritava ala suurus on ca 0,61 ha.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla
veebilehel www.harku.ee.
n Detailplaneeringu menetluse lõpetamine
1. Harku Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 1
otsustati lõpetada detailplaneeringu menetlus
Muraste külas Vahe-Mardi (endine lähiaadress
Mardi V, katastritunnus 19801:001:0181), Hansu 8 (katastritunnus 19801:001:0889) ja Hansu
9 (katastritunnus 19801:001:1287) maaüksustel
ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse
04.01.2005 korraldus nr 17 „Muraste külas Mardi V, Hansu 8 ja Hansu 9 maaüksuste detailplaneeringu algatamine“.
2. Harku Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr
2 otsustati lõpetada detailplaneeringu menetlus Suurupi külas Pärtli tee 22 (katastritunnus
19801:001:1336) kinnistul ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 06.01.2004 korraldus nr 1 „Suurupi külas Pärtli tee 22 kinnistul
detailplaneeringu algatamine“.
3. Harku Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 3 otsustati lõpetada detailplaneeringu
menetlus Muraste külas Eeriku (katastritunnus 19801:001:1366) ja Kase (katastritunnus
19801:001:0465) maaüksustel ning tunnistada
kehtetuks Harku Vallavolikogu 30.10.2014 otsus nr 92 „Muraste külas Eeriku ja Kase maaüksuste detailplaneeringu algatamine“.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide registris oigusaktid.harku.ee, Harku valla
veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses
aadressil Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik,
Harku vald.

flööt - Aare Pehka,
kontrabass - August Sarrap,
klaver - Vaike Sarn
Peale kontserti tee- ja kohvilaud koos suupistete ja kookidega.

HARKU VALLAVALITSUS

BUSSIGRAAFIK:
BUSS 1
Metsakool
Türisalu
Naage
Vääna-Jõesuu
Vääna-Viti
Suurupi teerist
Muraste
Ranna tee
Maasika
Rannamõisa kirik
Tabasalu – Harku tee
Tabasalu kool

15:10
15:15
15:20
15:25
15:28
15:30
15:33
15:35
15:38
15:40
15:43
15:45

Kohal palume olla 10 minutit varem.

BUSS 2
Tutermaa
Kumna
Kumna / Metsaküla
Kütke
Humala
Vääna
Harku mäel suunaga Tallinna
Harku keskus
Bioloogia suunaga Tallinna
Harkujärve bussipeatus
Kiriku
Alasniidu tee
Oja tee
Tabasalu kool

Tagasi väljub buss orienteeruvalt kell 18.15.
Info sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõnilt, telefon 600 3867

kuulutab välja konkursi vallakantselei
15:00
15:00
15:05
15:08
15:10
15:15
15:25
15:28
15:30
15:35
15:36
15:38
15:39
15:45

juristi

ametikohale
Peamised tööülesanded:
• juriidiline nõustamine sotsiaal- ja
tervishoiu-, haridus- ja kultuuri- ning
tööõiguse valdkonnas ning vastava
valdkonna eelnõude kooskõlastamine
ja vajadusel koostamine;
• õigusliku sisuga dokumentide eelnõude koostamine;
• arvamuse andmine õigusliku sisuga
dokumentide ja nende eelnõude
vastavuse kohta seadusele ja nõuetele
ning ettepanekute tegemine seaduste
ja nõuetega vastavusse viimiseks;
• vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
töötajate õigusalane nõustamine;
• õigusliku arvamuse andmine vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate
asutuste tegevusega seotud probleemidele ja võimalike lahenduste
pakkumine;
• valla ja vallavalitsuse esindamine
kohtus ja ametiasutustes;
• vallasekretäri asendamine tema
äraolekul.

Nõudmised sobivale kandidaadile:
• vastavus kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 55 lõikes 2
sätestatud nõuetele;

• väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
• teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, sealjuures avalikust
haldusest;
• väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosimise võime;
• iseseisvus ja algatusvõime;
• hea suhtlemisoskus ja orienteeritus
meeskonnatööle;
• kohusetundlikkus ja täpsus.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus
kohalikus omavalitsuses;
• tööks vajalike programmide kasutusoskus.

Omalt poolt
pakume:
• hindamatut töökogemust ühes edukamas kohalikus omavalitsuses;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja
–arenguks;
• võimalusi täiendõppeks;
• toetavat meeskonda.

Sinu motivatsioonikirja koos palgasooviga ja CV-d ootame hiljemalt 15. veebruariks
2016 portaali CV Online vahendusel või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile
kaile.poldme@harku.ee. Lisainformatsioon Kaile Põldme telefonil 600 3845.
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Veel jõuab...
Suveks
nooruslikum
näonahk!

Asume Tabasalu Spordikompleksi
ruumides, I korrusel



Veebruarikuu lõpuni
MEDIDERMA happekoorimised
–15% hinnasoodustusega.

Töötame iga päev 9 - 20
tel 603 2043

Teated

n Ehitus ja remonttööd, 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

NÄGEMISE KONTROLL
3.03 alates kell 10.00

• silmarõhu mõõtmine
• kuivasilma test
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet, puude
ja hekkide hoolduslõikust.
SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321

Tabasalu eakate
päevakeskuses
Teenuste 2

Vanaduspensionäridele kompenseerib
vald 50% silmade kontrolli hinnast
(visiiditasust).

n Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300
n Korstnapühkija teenused ja
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807
2581; info@potipoiss.ee

Prillide tellijatele silmade kontroll 8.- €
Silmade kontroll 15.- €

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

INFO ja registreerimine telefonil 603 2171

www.tabasaluilusalong.ee
Külasta ka meie FB fännilehte

n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokkuvedu, kändude juurimine/freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused (puhastamine, remont ja ehitamine); lumekoristus; ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine; muud pisiremonditööd majas ja
aias: 513 9437, igor@infinitas.ee
n Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 522 0023, Mikk

n Fekaalivedu kuni 13 m3. Tel 501 0679
n Veevarustuse ja -kanalisatsiooniprojektide koostamine. Tel 5887 8128,
kraanike@gmail.com
n Radoonitaseme mõõtmised
Harku vallas! Kontakt: 506 0170,
info@termo.ee, www.termo.ee
n Müüa kuivad küttepuud 40 l
võrkkotis: kaseklots, lepp ja kask 30 cm.
Hinnad kodulehel www.unitedexpo.
ee. Alates 60 kotist on transport
Harku valda tasuta. 5198 9070, info@
unitedexpo.ee
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee
n Mummi Trahter pakub tööd kokale!
Ei ole oluline, kas oled sündinud või
õppinud kokk, tähtis on, et armastad
seda, mida teed - kokkamist siis! Kui
tunned, et just Sina võiksid Mummi
Trahteri meeskonda kuuluda - anna
endast märku tel 504 1758
n Garanteeritud kaalukaotus koduse
tervisliku toitumise abil. Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu. Liitu: www.
erikorgu.ee.
n Neljapäeval, 18. veebruaril
kell 13 algab Muraste kogukonnakeskuses tervisevõimlemine
seenioritele. Info 525 3128 või
kogukonnakeskus@muraste.ee
n Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee
n Teostan san-tehnilisi ja pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@gmail.
com
n ARHITEKT. Eramaja projekt, ka tagantjärele. 5831 9789, aare.keel@gmail.com
n Mööbli kokkupanemine, paigaldus ja
lahti võtmine. Tel 5691 2763,
ulariparnoja@gmail.com

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

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

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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OSTA SÕBRAHINNAGA DRAZICE

BOILER
JA VÕIDA Laulasmaa SPA kinkekaart!
Raamatupidamisteenused
erinevatele
äriühingutele
Tel. 5556 5292, 554 5825
E-post: arelia@arelia.ee
www.arelia.ee

Kampaania toimub 01.02-29.02.2016

Tutvu kampaania tingimustega meie kodulehel www.cerbos.ee

Kõik vajalikud tooted küttesüsteemidele
leiad meie kodulehelt ja e-poest
www.cerbos.ee
ning esindustest:

PÄRNU: Paide mnt 7, tel 442 0222
POLLI: Töökoja tee 4, tel 434 1000
TALLINN: tel +372 501 5340
TARTU: tel +372 515 2819

SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

ema
surma puhul.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
2c õpilased ja õpetaja Reet.

Korterelamute haldamine
Ärihoonete haldamine
- tehnosüsteemide hooldus
- elektrisüsteemide hooldus
- hoonete sise- ja väliskoristus
- hooajatööde teenused:
* muru niitmine, võsaraie
* lumekoristus rasketehnikaga

KÜSI PAKKUMIST!
OÜ Strantum
Kooli 2a, Tabasalu
602 6480
haldus@strantum.ee

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

Avaldame kaastunnet
Kennet Palmistele kalli

Professionaalne Partner

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857
www.inglitiib.eu

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

www.strantum.ee

