HARKUJÄRVE KOOLI TULEVAD
KOLM UUT KLASSIRUUMI,

mis rajatakse moodulitest ning valmivad sügiseks.
Moodulid vastavad kõigile klassiruumile esitatavatele nõuetele.
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VÄÄNA MÕISAKOOLIS
TOIMUS ÖÖLAULUPIDU,

Lk 2 AVANES TERVISEKESKUSE MEEDE,

mille korraldas koolipere Eesti vabariigi aastapäeva puhul. Pidulikul rongkäigul ja isamaalisel laulupeol osales mitusada inimest.

millest ka Harku vald plaanib taotleda raha
Tabasalu tervisekeskuse rekonstrueerimiseks
ning milleks praegu ettevalmistusi tehakse.
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Möödas
on ajad, mil
päriselt
orienteeruti
punaste
katuste, kõrgete kuuskede ja kollaste
majade järgi.

Häirekeskuse peadirektori asetäitja Ene
Hauvmann, kellel
on märkimisväärne
roll tänase päästeasutuse Häirekeskuse kujunemisloos
ja arengus, pälvis
kõrge tunnustuse
Vabariigi Presidendilt – talle omistati
Eesti Punase Risti IV
klassi teenetemärk.
daabiteenus numbril 112 on
tänaseks arenenud üle Eesti
ühtlase kvaliteediga kõrgtehnoloogiliseks teenuseks, millega on rahul 90% elanikkonnast,“ võttis Häirekeskuse
avalike suhete juht Jaana Padrik kokku aastakümnete pikkuse arengu.
Kauaaegne töötaja
kui asutuse mälu
Häirekeskuse peadirektor
Janek Laev pidaski ühe organisatsiooni loos äärmiselt
oluliseks asutuse enda ja teenuse arengu ajaloolist mälu,
mis on Ene Hauvmanni näol
asutuses säilinud. „Aastatel
1976–78 olin täpselt samasugune päästekorraldaja – see
esimene inimene, kellega
abivajaja hädaabikõnes suhtleb, kui midagi on juhtunud,“
meenutas Ene Hauvmann
töökogemust päästevaldkonnas, kui võeti vastu üksnes
tuletõrje hädaabikõnesid.
Oma esimese töövahendina
tollases sidekeskuses Raua
tänava Päästeametis mäletab
Ene enne sõda 1937. või 1939.

Hädaabikõnesid võetakse vastu
Häirekeskuse piirkondlikes keskustes ning nende menetlemist
toetab tänapäevane kõrgtehnoloogia. Fotol Häirekeskuse Põhja
keskuse töösaal.
/ Foto: Häirekeskus

Ene Hauvmanni (pildil) sõnul on asukoha
tuvastamine täna väga kõrgel tasemel ning
Häirekeskuse digikaardil on näha parasjagu
nii hädaabinumbrile helistajate kui ka
liikvel olevate pääste- ja kiirabiautode
ligikaudsed asukohad. / Foto: Aule Sagen

Elusid päästa
aitav töö tõi
TEENETEMÄRGI
aastal toodetud telefoni kommutaatorit ning raadioside
pidamiseks otsiti lühilainesaatjatel võimalikku lainepikkust, kus sai rääkida. Alates
1990. aastatest toimus aga
väga tormiline tehnoloogia



Muutuste tunnistaja
ja elluviija
Teenetemärgi saamine tuli
Ene Hauvmannile, kelle kodu
on nüüd pea kolmkümmend
aastat olnud Harku vallas
Vääna mõisa kandis, suure
üllatusena ning esialgu ei
adunud staažikas päästeteenistuja isegi, kui kõrge väärtusega saadud tunnustus on.
Teenetemärgi statuudiga tutvumise järel hakkas aga selle
omistamise tähendus talle
endale ka selgeks saama: „Ju
siis peeti seda, mida ma seni
teinud olen, nii oluliseks ka
riigi vaates.“ Häirekeskuse
kolleegide kinnitusel see just
nii ongi: alustanud oma tööd
1974. aastal päästeteenistuses, on Ene olnud suurte
muutuste tunnistaja ja elluviija. Kui 1990. aastate algul
oli Eestis neli hädaabinumbrit: 01, 02, 03 ja 04 ning hädaabikõnesid võeti vastu
kokku 90 erinevas kohas ja
rohkem kui 600 inimese abil,
siis tänaseks on hädaabikõned koondatud hädaabinumbri 112 alla ning neid
võtab neljas Häirekeskuse
piirkondlikus keskuses – Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus – vastu 291 töötajat. „Hä-
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ne Hauvmanni tänaseks neli aastakümmet päästeteenistuses pühendumusega
tehtud tööd tunnustas Eesti Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves Eesti
Punase Risti IV klassi teenetemärgiga. Eesti Punase Risti
teenetemärk antakse Eesti
rahva huvides tervishoiu ja
sotsiaalalal osutatud teenete
tunnustamiseks ning elu
päästmise eest. Häirekeskuse
peadirektori Janek Laeva
sõnul on Ene Hauvmanni
panus Häirekeskuse töösse
tegelikult hindamatu, olles
töötanud hädaabiteenuse
arendamise hüvanguks 40
aastat ning panustanud algusest peale Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 kasutuselevõtu ettevalmistamiss e
Eestis. „See on olnud elutöö,
mis on nõudnud mahukaid
arendusi ning aidanud viia
Häirekeskuse ja hädaabiteenuse tänastele nõuetele vastava ja Euroopas konkurentsivõimelise tasemeni. Ene töö
on suurendanud inimeste
turvalisust, aidates sõna otseses mõttes kaitsta ja päästa
elusid,“ väärtustas Häirekeskuse peadirektor teenetemärgi saanud teenistuja tööd
kõrgelt.

Jalgpall õpetab
töökust ja meeskonnatunnet, isikliku
panuse andmist,
vastutuse võtmist.

Liita tuli
kaks täiesti
erinevat
valdkonda,
erinevat
töösse
suhtumist.

areng ning ka hädaabiteenuse
areng on Ene Hauvmanni
hinnangul võrreldes selleaegse tasemega tänaseks mäekõrgune.
Tuletõrje ja kiirabi
ühe numbri alla
Töötades 1996. aastast Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametis

dispetšerteenistuse juhatajana, astus Ene Hauvmann vastu oma esimesele suuremale
väljakutsele, mis seisnes kiirabi dispetšerteenistuse liitmises Tallinna tuletõrje dispetšerteenistusega. „See
liitmisprotsess oli esimene
niisugune kogemus, kus pidin midagi täiesti muutma
hakkama või täiesti teistmoodi tegema,“ rääkis päästeteenistuja. Keerukaks tegi
liitmisprotsessi tema sõnul
see, et liita tuli kaks täiesti
erinevat valdkonda, erinevat
töösse suhtumist, kaks esmapilgul väga erinevat menetlusprotsessi. „Kui aga seadsime
endale eesmärgiks, et inimene
peab saama teenuse liigse
vintsutamiseta ning meie ise
tulema ülesandega hästi toime, tekkisid ka lahendused,”
pidas Ene lahenduste leidmisel
oluliseks lähtumist abivajaja
huvidest. Ta ei unusta olemast
tänulik sealjuures oma kaasmõtlejatele ja abilistele.
Kui Tallinnas oli kahe dispetšerteenuse ühendamisel
ühele teenusenumbrile 112

Foto: erakogu
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üleminek tehnoloogiliselt
ehk päris põhjalikult läbi
mõeldud, siis paraku pidi Ene
dispetšerteenistuse juhatajana tõdema, et töötajate ettevalmistamisele ei olnud eelnevalt piisavalt tähelepanu
pööratud – kahel erineval
üksusel puudus vastaspoole
valdkonna juhtumite käsitlemise kogemus täiesti. „Eks
vajadus tingib ka lahendused.
Panime siis Tallinna kiirabiga
pead kokku ja korraldasime
koolituse; samamoodi aitasime päästeametiga ka kiirabi
poolelt tulnud töötajaid,”
meenutas Ene Hauvmann,
kuidas valmistati meeskonda
ette hädaabinumbrile 112
helistajate aitamiseks. Olles
ka ise pidanud kutsuma hädaabinumbrilt abi liiklusõnnetusse sattunutele, peab Ene
nendest inimestest väga lugu,
kes seda tööd teevad.
Punaste katuste
asemel kaart
Veel ühe suure ja töömahuka
väljakutsena tõi Ene Hauvmann näiteks regionaalsete

häirekeskuste rajamise maakondlike häirekeskuse baasil,
kui ta 2000. aastal oli asunud
ametisse juba Päästeameti
häirekeskuste osakonnas.
Seoses regionaalsete häirekeskuste moodustamisega
meenutab Ene siiani paljude
hirmusid, mis olid seotud
kahtlustega, kuidas saab
eemal asuv häirekeskuse töötaja osutada vajalikku teenust
kohalikku piirkonda tundmata. „Tuli teha hästi palju
selgitustööd, et
tegelikult ei ole
ju vahet, kus
Hä i r e k e s k u s
asub – tänapäeva tehnoloogia
võimaldab kõne
vastu võtta ükskõik kus riigi
otsas ning meie
metoodika võima ld ab v äg a
täpselt välja selgitada koha, kus
abi vajatakse,“
vaatas nüüdne
Häirekeskuse
p e a d i rektor i
asetäitja tagasi
15 aasta eest toimunule. Ta kinnitas, et möödas
on ajad, mil päriselt orienteer ut i pu n a s t e
katuste, kõrgete
kuuskede ja kollaste majade järgi. Asukoha tuvastamine on tema sõnul
tänaseks hoopis teisel tasemel
ja Häirekeskuse elektroonilises
kaardisüsteemis on märgitud
kõik talud, mis on Maa-ameti
kaardil tuvastatavad.
Häirekeskusel on jätkuvalt
uusi sihte ning Ene kinnitusel
on need ka tema sihid, kuni
ta vähegi tunneb, et tal on
veel midagi anda ja asi teda
ennast väga huvitab. Kõikide
uute mõtete elluviimiseks on
Ene Hauvmann saanud jõudu valdkonnast endast, nähes, kuidas nii mõnestki
ideest, mis on sündinud tema
osalusel, saab tegu ja et need
mõtted töötavad. Ja loomulikult on suurte tegude elluviimisel olnud Ene jaoks väga
oluline roll nii pere toel kui ka
kollektiivil. „Kui poleks neid
inimesi mu ümber, ei oleks
seda kõike saanud sündida,“
leidis staažikas päästeteenistuja ning arvas, et teeb ka
edaspidi neid asju, mida on
kõigile teistele samuti vaja.
AULE SAGEN
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kandinaavias juba aastaid
kasutusel olnud moodulite kasutamise praktikat
hoonete ajutiseks laiendamiseks on plaanis rakendada ka
Harkujärve kooli kitsaste ruumitingimuste parandamiseks
ning lisaklasside ehitamiseks.
Täna arutatakse veel viimaseid nüansse ning juba õige
pea hakatakse ette valmistama hanget, leidmaks moodulite rentimiseks sobilikku
koostööpartnerit. Moodulid
on plaanis kooli juurde paigaldada juulis-augustis ning
1. septembril ootavad kooliõpilasi juba moodulitest rajatud uued õppetööks sobivad
klassiruumid.
Tänu uutele klassiruumidele
saab kool uuel õppeaastal vastu võtta kaks komplekti esimese klassi õpilasi.

kui saame kätte projektdokumentatsiooni, siis sellest saame tuletada ka ligilähedase
ehituse maksumuse,“ kirjeldas Jürisson juurdeehituse
tööprotsessi.
Koolihoone juurdeehituse
suuruseks on planeeritud 900
m², mis moodustab praegusest koolihoonest pea 90%
ehk tulevikus saab olema
Harkujärve koolil ligi poole
rohkem ruumi kui täna. Seda
on koolile väga vaja, sest ruumilised võimalused on end
jäägitult ammendanud ning
vana hoone lastele kitsaks
jäänud. Samal ajal näitavad
järgnevate aastate prognoosid kooliteed alustavate laste
arvu püsimist samas suurusjärgus tänasega, nii et ruumivajadus lähiajal vähenemise
märke ei ilmuta.

Nagu tavalised
klassiruumid
Uued klassiruumid koos tualettide ja tehniliste ruumide
ning ligipääsukoridoridega
moodustatakse vähemalt 15
eraldiseisvast moodulist –
ühe mooduli suurus on 3 x 9
m². Neist ühe klassi tarbeks
arvestatakse 2–3 moodulit,
sõltuvalt klassiruumi otstarbest ja selle ruumivajadusest.
Harku vallavalitsuse vallamajanduse spetsialisti Mihkel
Jürissoni sõnul vastavad
moodulid kõigile klassiruumile esitatavatele nõuetele.
„Klassiruumidele on seatud
ka ventilatsiooni ja loomuliku valguse nõuded, millele
ruumide laiendus vastama
peab, tehakse seda siis ajutiste moodulitega või muul
moel“ kinnitas Jürisson, „seetõttu ei paigaldata mooduleid
kuhugi keldrisse või olemasoleva katuse alla, vaid nende

Harkujärve noortekeskuse kolimine
Suuremaid ruume vajavad
lapsed ka noortekeskuse tegevuseks. Kui siiani on Harkujärve noortekeskus tegutsenud koolimaja läheduses
oleva kiriku ruumes, siis ajaga on sealsed võimalused
kitsaks jäänud ning on tekkinud vajadus avaramate ruumide järele. Seetõttu on plaanis lisaks kooliklassidele
rajada 2016. aasta sügiseks

Illustratiivne lahendus moodulklasside paigutamise võimalusest. 3D joonis ei kajasta Harkujärve kooli juurde rajatavate moodulite lõplikku lahendust ega koostööpartnerit.
/ 3D joonis: Cramo Estonia AS

Järgmiseks sügiseks valmivad Harkujärve koolile kolm uut
klassi, mis rajatakse õpikeskkonna nõuetele vastavatest
moodulitest olemasoleva koolihoone külge.

UUED KLASSID
Harkujärve koolile

sidest vaid selle poolest, et
neid on võimalik tõsta kraanaga auto peale ja tuua sobivasse kohta, panna need sirge
aluse peale ja ühendada elektri, vee ning kanalisatsiooniga.
Ruumide viimistlus

olema kvaliteetPiisavalt korralik, et saab
ne ning elementaarteha silmad ette seid miinimumnõukeskmises ehituskvali- d e i d ü l e t a v ( n t
teedis tavaelamule. põrandakattena naturaalne linoleum,
kohalepaigutamisel tuleb mis on tavapäraste klassiruulähtuda kindlatest reeglitest.“ mide põrandakatte lahenduJürissoni sõnul erinevad sest kvaliteetsemgi).
„Selliste mooduliplokkide
moodulitest rajatud klassiruumid tavalistest õppeklas- soojajuhtivus, mida kiputakse

KÜLLI RIISTOP, Harkujärve kooli direktor
Koolipere mõistab, et moodulid on kõige kiirem
variant totaalse ruumikitsikuse leevendamiseks.
Oleme teemat käsitlenud ka kooli hoolekogus ja
kirjutanud moodulite rajamise variandi oma arengukavasse.
Samas saavad kõik aru, et moodulid on vaid ajutiseks lahenduseks – kool vajab kindlasti juurdeehitust.
Kui moodulid tulevad, saame koolitöö planeerimisega
järgmisel aastal hakkama. Loodame väga, et moodulite
plokk ühendatakse koolimajaga galerii abil ja õpilastel on
mugav nendest peahoonesse ning tagasi liikuda.
Mooduleid on plaanis kasutada kahe 1. klassi jaoks, lisaks
on vaja ära mahutada muusikaklass, kaks võõrkeele rühmaruumi ja logopeediklass. Hea oleks, kui saaks ruumi ka lao
jaoks. Raamatukogu ja õpetajate tuba peavad jääma oma
järge ootama, samuti arvuti- või multimeediaklass.



arvutama ka hoonete projekteerimise juures, on piisavalt
korralik, et teha silmad ette
keskmise ehituskvaliteediga

tavaelamule,“ märkis Jürisson,
kes kinnitas, et rajatavate
moodulklasside näol ei saa
kindlasti olema tegemist liht-

sate ehitussoojakutega, vaid
õppeklasside tingimustele
igati vastavate ruumidega.

Planeeritakse ka
juurdeehitust
Vaatamata väga napile ehituseks sobilikule maa-alale
Harkujärve kooli ümber ja
keerulisele väljakutsele moodulite asu- 
Lisaks kooliklassidekoha leidmiseks, on
le rajada moodulitest
tänaseks siiski lahendus leitud – moodulka Harkujärve noorteklassid rajatakse ole- keskusele uued ruumid.
m a s ol e v a ko ol i hoone ja spordihoone vahelisele sisehoovialale moodulitest ka Harkujärve
kahekordse ehitisena. Sisse- noortekeskusele uued ruupääs neisse saab olema läbi mid. „Neile kavatsetakse raolemasoleva koolihoone pe- jada koolimaja kõrvale kaks
uut ruumi, mille kogupindala
aukse.
Järgnevateks lähiaastateks on 80-100 m²,“ ütles Jürisson.
on aga kavandatud koolihoo- Noortekeskuse moodulid
ne juurdeehituse valmimine. paigaldatakse Harkujärve
See on planeeritud ehitada spordihoone teisele küljele,
olemasoleva koolihoone taha mis annab noortekeskusele
Ventri tee äärde ning ühen- võimaluse komplektselt kasudada olemasoleva koolihoo- tada koolihoone juurde rajanega teise korruse kõrguselt tud taristut ja sealseid juba
galeriiga. Ehituse ettevalmis- olemasolevaid vabaaja veettustega alustatakse juba käes- mise võimalusi.
oleval aastal. „Praegu tegeleKADY-ANN SUTT
takse projekteerimisega ning

Sotsiaalministeerium on välja kuulutanud projektitaotluste eelvooru esmatasandi tervisekeskuste
hoonete rekonstrueerimiseks või uute rajamiseks.

Foto: Olga Makina

uroopa Regionaalarengufondi toetusmeetme eesmärgiks on Eestis luua või
kaasajastada 35 esmatasandi
tervisekeskust, kuhu oleks
põhiteenustena koondunud
perearsti ja -õe, füsioteraapia,
ämmaemandaabi ning koduõenduse teenused. S elleks toetatakse tervisekeskuste ehitamist ja rekonst-

rueerimist.
Taotluse esitab ka
Harku vald
Toetuse taotlemiseks tehakse
ettevalmistusi ka Harku Vallavalitsuses. Nimelt on plaanis lähiaastatel projekteerida
ja täielikult ümber ehitada
Tabasalu perearstikeskus.
Sisuliselt tähendab see olemasoleva perearstikeskuse
hooneosa lammutamist ning
uue ja laiendatud mahus tervisekeskuse rajamist, kus
esialgsete plaanide kohaselt
luuakse teenuse pakkumiseks
kohad neljale perearstile.

Samuti tekitatakse uues keskuses ruumid ämmaemanda
ja füsioterapeudi ning koduõenduse teenuse võimaldamiseks. Täiendava teenusena
jääks endiselt tegutsema
hambaravi, kuid lisateenustena soovitakse rajada ka ruumid apteegi ning erinevate
psühholoogiliste- ja sotsiaalnõustamiste ning teraapiate
jaoks.
Harku vallas tegutseb hetkel kolm põhikohaga perearsti (kaks Tabasalus ja üks
Harkus), kuid Sotsiaalministeeriumi uuringu ja prognooside kohaselt on vajadus tun-

duvalt suurem. Hetkel on
perearstide põua tõttu paljud
vallaelanikud sunnitud omale arsti leidma Tallinnast.
Seda olukorda soovime kindlasti parandada. Perearsti
teenuse kättesaadavuse tagamiseks ja kvaliteedi parandamiseks loodame saada olulist
rahalist toetust Tabasalusse
uue tervisekeskuse loomisel.
Koostöös kohalike
perearstidega
Projektitaotluse ettevalmistamisel oleme koostööd teinud
kohalike perearstidega ja
konsultatsioonifirmaga Cu-

mulus Consulting, samuti on
protsessi kaasatud vallavalitsuse ametnikud, projekteerijad ning hoone haldaja Strantum OÜ esindajad.
Toetuse taotlemine toimub
kahes etapis. Esimese etapi
taotluste põhjal koostab Sotsiaalministeerium investeeringute kava, mis kinnitatakse käesoleva aasta septembris
Vabariigi Valitsuses. Kõik
kavasse kantud projektid
saavad esitada toetuse saamiseks põhitaotlused rakendus-

Tervisekeskuse eskiis, mida soovitakse
rajada Tabasallu Teenuste 2 ärihoone
kõrvalehitusena. Autor: AW2-arhitektid/
Architecture Workshop Finland OY

üksusele (Rahandusministeeriumile). Reaalselt toimub
projektide elluviimine ja uute
keskuste valmimine tõenäoliselt alates 2018. aastast. Euroopa Liidult on toetus kokku
maksimaalselt 75% projekti
abikõlblikest kuludest, Harku
valla omaosalus peab olema
vähemalt 25%.
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www.facebook.ee/HarkuVald
HARKUJÄRVE
KOOLI
KOLM UUT KLASSIR TULEVAD
UUMI,

mis rajatakse moodulitest
Moodulklasse kasutataksening valmivad sügiseks.
ühel õppeaastal,
järgmiseks aastaks
valmib kooli juurdeehitus.üle-
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mille korraldas koolipere
päeva puhul. Pidulikul Eesti vabariigi aastalisel laulupeol osales rongkäigul ja isamaamitusada inimest.
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kuse peadirektor Häirekesteenetemärgi saanud teenistuja
kõrge tunnustus
tööd
e
kõrgelt.

ILMUB KAKS KORDA

millest ka Harku vald
plaanib taotleda
Tabasalu tervisekeskus
raha
ning milleks praegu e rekonstrueerimiseks
ettevalmistusi tehakse.

Jalgpall õpetab
töökust ja meeskonnatunnet, isikliku
panuse andmist,
vastutuse võtmist.

KUUS.

INDREK ANEPAIO
JK Tabasalu, lapsevanem
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Möödas häirekeskuste rajamise
maaon ajad, mil kondlike häirekeskuse baasil,
kui ta 2000. aastal
oli asunud
päriselt ametisse juba
Päästeameti
orienteeruti häirekeskuste osakonnas.
Seoses regionaalsete
punaste keskuste moodustamihäiresega
katuste, kõr- meenutab Ene siiani paljude
hirmusid, mis olid
seotud
gete kuuske- kahtlustega
, kuidas
de ja kollaste eemal asuv häirekeskusesaab
taja osutada vajalikku tööteenust
majade järgi. kohalikku
piirkonda tund-

mata. „Tuli teha
hästi palju
selgitustööd, et
tegelikult ei ole
ju vahet, kus
Hä i r e k e s k u s
asub – tänapäeva tehnoloogia
võimaldab kõne
vastu võtta ükskõik kus riigi
otsas ning meie
metoodika võima ld ab väga
Foto: Aule Sagen
täpselt välja selgitada koha, kus
abi vajatakse,“
vaatas nüüdne
Häirekesku se
p e a d i rektor i
asetäitja tagasi
Vabariigi Presiden15 aasta eest toidilt – talle omistati
Muutuste tunnistaja
munule. Ta kinja elluviija
nitas, et möödas
Eesti Punase Risti
Teenetemärgi saamine
IV
ajad, mil päriklassi teenetemärk.
tuli
Ene Hauvmannile
selt orienteeruti
,
kelle
kodu
on nüüd pea kolmkümmen
punaste katuste,
d „Hädaabiteen
aastat olnud Harku
kõrgete kuuskeus numbril
Vääna mõisa kandis, vallas on tänaseks arenenud 112 aastal toodetud telefoni
de ja kollaste
kom- dispetšerteen
suure Eesti ühtlase
üle mutaatorit
üllatusena ning
majade järgi.
istuse juhatajakvaliteediga pidamiseks ning raadioside na,
üleminek
astus Ene Hauvmann
adunud staažikas esialgu ei kõrgtehnoloogiliseks
Asukoha tuvasotsiti lühilainevas- ehk päris tehnoloogili selt tamine on tema
nistuja isegi, kui päästetee- seks, millega on rahulteenu- saatjatel võimalikku lainepik- tu oma esimesele suuremale
põhjalikult läbi
sõnul tänakõrge väär- elanikkonnas
90%
seks hoopis
mõeldud, siis paraku
väljakutsele, mis
tusega saadud tunnustus
seisnes kiir- dispetšerteen
t,“ võttis Häire- kust, kus sai rääkida. Alates abi
pidi Ene Häirekeskuseteisel tasemel ja
1990. aastatest
dispetšerteen
Teenetemärgi statuudiga on. keskuse avalike suhete
elektroonilises
juht väga tormiline toimus aga mises Tallinna istuse liit- na tõdema, istuse juhataja- kaardisüsteemis
tut- Jaana Padrik
vumise järel hakkas
on märgitud
tehnoloogia petšerteenis tuletõrje dis- valmistamiseet töötajate ette- kõik
kokku aastaaga selle kümnete
talud, mis on Maa-ameomistamise tähendus
le ei
pikkuse arengu.
tusega. „See
talle
nevalt piisavalt olnud eel- ti kaardil tuvastatavad.
liitmisprotsess oli
endale ka selgeks
tähelepanu
saama: „Ju Kauaaegne
Häirekeskusel on
niisugune kogemus,esimene pööratud – kahel
siis peeti seda, mida
Liita tuli din
jätkuvalt
erineval
kus pi- üksusel
ma seni kui asutuse töötaja
midagi täiesti muutma
teinud olen, nii oluliseks
puudus vastaspoole uusi sihte ning Ene kinnitusel
mälu
kaks
on
ka
valdkonna
hakkama
need
täiesti
riigi vaates.“ Häirekeskuse Häirekeskus e peadirektor
ka tema
juhtumite käsitlevõi täiesti teistta vähegi tunneb,sihid, kuni
mise kogemus täiesti.
moodi tegema,“
Janek Laev pidaski
kolleegide kinnitusel
erinevat teteenistuja.
et tal on
rääkis pääsühe orga„Eks
nii ongi: alustanud see just nisatsiooni loos äärmiselt
Keerukaks tegi vajadus tingib ka lahendused. veel midagi anda ja asi teda
valdkon
oma tööd oluliseks
ennast
Panime
liitmisprotse
väga
da,
1974. aastal päästeteenist
siis
huvitab. Kõikide
Tallinna kiirabiga
asutuse enda ja teessi tema sõnul
uute mõtete elluviimiseks
u- nuse arengu
pead kokku ja korraldasime
see, et liita tuli kaks
ses, on Ene olnud
erinevat erinevat
ajaloolist
täiesti
on
muutuste tunnistaja suurte mis on Ene Hauvmannimälu,
valdkonda, erinevat koolituse; samamoodi aitasi- Ene Hauvmann saanud jõuja ellu- asutuses
näol
du valdkonnast
töösse töösse suhtumist,
me päästeametig
viija. Kui 1990. aastate
endast, näa ka kiirabi
esma- poolelt
algul 1976–78 säilinud. „Aastatel
oli Eestis neli hädaabinumb
suhtumist. pilgul väga erinevatkaks
tulnud töötajaid,” hes, kuidas nii mõnestki
olin täpselt samasuprotsessi. „Kui aga menetlus- meenutas Ene Hauvmann, ideest, mis on sündinud
- gune päästekorrald
rit: 01, 02, 03 ja
04 ning hä- esimene
aja – see
endale eesmärgiks, seadsime kuidas valmistati meeskonda osalusel, saab tegu ja tema
daabikõnesi d võeti
inimene,
et
et
inimene
need
kellega
mõtted
ette hädaabinum
peab saama teenuse
kokku 90 erinevas vastu abivajaja hädaabikõnes
brile 112 kult on töötavad. Ja loomulikohas ja leb, kui
suhtvintsutamiseta ning liigse helistajate aitamiseks.
suurte tegude elluviirohkem kui 600 inimese
midagi on juhtunud,“ areng ning ka hädaabiteenus
meie ise
Olles misel
e
abil, meenutas
siis tänaseks on
Ene Hauvmann areng on Ene Hauvmanni tulema ülesandega hästi toi- ka ise pidanud kutsuma hä- olulineolnud Ene jaoks väga
daabinumbrilt abi
roll nii pere toel kui
ned koondatudhädaabikõ- töökogemust päästevaldkon hinnangul võrreldes selleaeg- me, tekkisid ka lahendused,”
liiklusõn- kollektiivil.
ka
- se tasemega
numbri 112 alla hädaabi- nas, kui võeti vastu
„Kui poleks neid
tänaseks mäe- pidas Ene lahenduste leidmisel netusse sattunutele, peab Ene inimesi
ning neid tuletõrje
üksnes
nendest inimestest
oluliseks lähtumist
mu ümber, ei oleks
võtab neljas Häirekeskus
hädaabikõne sid. kõrgune.
väga lugu, seda
huvidest. Ta ei unustaabivajaja kes seda tööd teevad.
kõike saanud sündida,“
piirkondlikus keskuses e Oma esimese töövahendina
leidis staažikas päästeteenis¬– tollases sidekeskuses
tänulik sealjuures olemast
Tuletõrje ja kiirabi
Tallinnas, Tartus,
oma kaas- Punaste
tuja ning arvas,
mõtlejatele ja abilistele.
Pärnus – vastu 291 Jõhvis ja tänava Päästeametis Raua ühe numbri alla
katuste
mäletab
töötajat. Ene enne
edaspidi neid asju,et teeb ka
asemel kaart
Kui Tallinnas oli
sõda 1937. või 1939. Töötades 1996. aastast Tallinmida on
kahe dis- Veel
kõigile teistele samuti
na Tuletõrje- ja Päästeametis petšerteenuse ühendamisel
ühe suure ja
vaja.
väljakutsena tõi töömahuka
ühele teenusenumb
Ene Hauvrile 112 mann
näiteks regionaalsete
M
HHarku
arku Valla Teataja

Hädaabikõnesid
võetakse vastu
Häirekeskuse piirkondlikes
keskustes ning nende
toetab tänapäevanemenetlemist

kõrgtehnoloogia. Fotol Häirekeskuse
Põhja
keskuse töösaal.
/ Foto: Häirekeskus

Ene Hauvmanni
tuvastamine täna (pildil) sõnul on asukoha
väga kõrgel tasemel
Häirekeskuse digikaardil
ning
on näha parasjagu
nii hädaabinumbrile
liikvel olevate pääste-helistajate kui ka
ja kiirabiautode
ligikaudsed asukohad.
/

Elusid päästa
aitav töö tõi
TEENETEMÄRGI

Foto: erakogu
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Eelmisel
aastal ehitati
vastavalt
Harku valla
ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
arengukavale
Kiriku teele
uus veetorustik.
/ Foto: Aule
Sagen



AULE SAGEN

AS Tallinna Vesi klienditeeninduse juht Sirje Spiegelberg.
/ Foto: erakogu

arku vallavalitsuse Facebooki-lehe kaudu toome teieni värsked
uudised ja vahendame ka vastuseid vallaelu ja vallavalitsusega seotud
lihtsamatele küsimustele. Pikemat
eeltööd vajavate vastuste puhul edastame Facebooki vahendusel laekunud
küsimuse valdkonna spetsialistile, kes
kontakteerub Teiega vastuse andmiseks kas telefoni või e-kirja teel, sõltuvalt küsimuse iseloomust ning sellest,
kas vastamine eeldab täiendavat eelteavet.
Samuti olete oodatud enda mõtteid
avaldama ning tagasisidet andma,
kuidas olete rahul Harku valla kui
elukeskkonna ja vallavalitsuse pakutavate teenustega. Oodatud on ka teie
tähelepanekud kõiksuguste Harku
vallaga seotud teemade kohta, kuidas
valla eluolu edasi arendada ning muuta Harku vald meie kõigi jaoks järjest
paremaks elukeskkonnaks.
Samuti leiate meie Facebooki-lehelt
värskete vallalehtede tutvustused ja
viited erinevatele valla kodulehel
(www.harku.ee) olevatele päevakajalistele uudistele.
Ühtlasi on võimalik ka meie Facebooki-lehe vahendusel teatada, kas
teieni jõuavad regulaarselt kõik Harku
Valla Teataja numbrid, mis ilmuvad
kaks korda kuus kolmapäeviti (v.a
erandjuhtudel, mille kohta leiab infot
Harku valla veebilehelt www.harku.ee/
harku-valla-teataja) ning mis on ette
nähtud tasuta kõigisse Harku valla
registreeritud postkastidesse.
Infot vallalehe ebaregulaarse kande
kohta ootame ka Harku valla e-posti
aadressile vallaleht@harku.ee või tavalise posti teel aadressile Kallaste tn
12, Tabasalu, Harku Valla Teataja
toimetus. Selleks, et saaksime järele
uurida, miks ette nähtud vallaleht
õigeaegselt teie postkasti ei ole jõudnud, on oluline meile ära märkida teie
kodune aadress, postkasti olemasolu
ja nende Harku Valla Teataja numbrite ilmumiskuupäevad, millal vallaleht ei ole teie postkasti jõudnud.
KADY-ANN SUTT
Kommunikatsioonijuht

Harkujärve ja Tiskre piirkondi veevarustusega teenindav AS Tallinna Vesi on peagi piirkonda ümber
lülitamas senise põhjavee asemel pinnaveetoitele,
mis vastab samuti kõigile joogivee normidele.

U

udis piirkonna veevarustuse muudatusest
on tekitanud mitmetes
kohalikes elanikes küsimusi,
miks on vaja pinnaveetoitele
üle minna ning kas oleks ehk
võimalik siiski vanamoodi
jätkata. Samuti tuntakse huvi,
kuivõrd kvaliteetne saab olema uus joogivesi ja kas selle
maitse erineb harjumuspärase vee maitsest.
Nendele küsimustele vastab
AS Tallinna Vesi klienditeeninduse juht Sirje Spiegelberg.
Millal on plaanis Harkujärvele Ülemiste vesi
ehk pinnavesi lülitada?

Täpset kuupäeva ei ole täna
kindlaks määratud, ent loodame seda teha lähema kuu
aja jooksul. Kõik ettevalmistused ei ole veel valmis. Näiteks sõltub ülemineku aeg
sellest, kui kiiresti Harku vald
saab väljastada kasutusloa
Kiriku teele rajatud veetorustikule.
Miks ei ole võimalik
jätkata põhjaveega varustamisega?

Siin on mitu väga olulist põhjust. Esiteks on tegemist jõudsalt arenevate piirkondadega
ning olemasoleva põhjaveepumpla võimekus ei ole juba
praegu piisav, et tagada tarvilikus koguses ning õige survega
vesi. Pinnaveele üleminek tagab elanikele kindla veevarustuse ning seeläbi on võimalik
ennetada surveprobleeme ka
suvisel kastmise tipp-perioodil.
Samuti paraneb muuhulgas ka
tulekustutusvee kättesaadavus,
mis on kahtlemata oluline elanike kindlustunde tagamiseks
elamupiirkondades, kus on

Foto: Olga Makina

Meie aktuaalset ja värsket
infot päevakajaliste teemade
ning meelelahutuslike kohalike
uudiste kohta saab lugeda
ka sotsiaalmeediast Harku
valla Facebooki-lehelt
www.facebook.ee/HarkuVald.
Tule meid jälgima!

Harkujärvel ja
Tiskres minnakse
üle pinnaveetoitele

Veespetsialist ERGO
EESMAA:
rajatud veetorustik
võimaldab koolimajale
paremat joogivett.
AS Tallinna vesi on määratud Harkujärve ja Tiskre
külade vee-ettevõtjaks, kelle ülesanne on tagada
elanikonnale puhas ja kvaliteetne joogivesi ning
kindlustada vajalik veesurve tulekustutusvee tagamiseks.
Eelmisel aastal ehitati Kiriku tee veetorustik
vastavalt Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukavale, vajadusest varustada kvaliteetse joogiveega ka Harkujärve koolimaja ja spordihoone.
Praegu on Harkujärve koolimaja ja spordihoone ASi Ceres puurkaevu toitel, mille veekvaliteet,
eelkõige raua sisalduse osas, on halb. Koolimajale
joogikõlbliku vee tagamiseks on vald 2015. aastal
osaliselt ümber ehitanud veetorustiku Järvekalda
tee ääres.
Sama projekti raames on Harku vald vastavalt
Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale välja ehitanud ka Kiriku tee veetorustiku
Kiriku tee ja Hobuseraua ristmikust kuni Kiriku tee
ja Liiva tee ristini. Ehitustööde käigus said Kiriku tee
ääres omale veega liitumispunktid nii olemasolevad
elamud kui ka uusarenduspiirkonnad. Samuti rajati
antud lõigul kuus maa-alust tuletõrjehüdranti, mis
parandavad tunduvalt antud piirkonna tulekustutusvee saamise vajadust. Koolimajale kvaliteetse
joogivee tagamiseks peaks olema suurem tarbimine kui ainult koolimaja poolt tarbitav vesi. Tiskre
piirkonda ei ole planeeritud ühtegi uut puurkaevu,
mis võimaldaks tagada olemasolevale süsteemile
piisavat vett. Põhjuseks on kiire veetarbimise tempo
juures põhjaveevarude nappus, mistõttu seisavad
praegu Tabasalu piirkonnas ka paljud detailplaneeringud.
Põhjaveelt pinnaveetoitele üleminek ei too
kohalikele elanikele kaasa lepingu muudatusi,
kinnistusiseseid ümberlülitusi ega muid lisanduvaid
kohustusi. Samuti ei tasu karta ei teenuse ega ka
vee kvaliteedi langemist. Loomulikult võib see kaasa
tuua vee maitseerinevusi, võrreldes eelneva harjumuspärase joogiveega, kuid need on ka erinevatel
põhjaveekihtidel. Ka kõrvuti paiknevate Kambriumi-Vendi veekihi puurkaevude vesi võib olla võrdlemisi erineva keemilise koostisega. AS Tallinna Vesi
on pakkunud Harku vallas siiani väga kvaliteetset
teenust ning see saab kindlasti nii olema ka edaspidi. Vastupidiselt tekkinud hirmudele, et joogivee
kvaliteet langeb, peaks selle kvaliteet hoopis paranema, mida on kinnitanud ka seni võetud proovid.

kasvamas palju lapsi.
Veel enam, põhjavee kasutamisele kehtivad seadusest tulenevad piirangud. Need lubatud
põhjaveeressursid on aga Harku vallas ammendumas. Seetõttu ei planeerita Tiskre ja
Harkujärve küla piirkonda,
vastavalt Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale, enam uusi
puurkaeve. Piirkonna veevarustuse pikaajaliseks tagamiseks on planeeritud koostöös

teedi kontroll toimub
vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustabki selle vastavus
seadusest tulenevatele nõuetele. Nii senine vesi kui ka
Ülemiste veepuhastusjaamas
toodetud joogivesi vastavad
Eesti Vabariigi sotsiaalministri määruse nr 82 (31. juulist 2001 „Joogivee kvaliteedija kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid“) kõikidele nõuetele.
Joogivee kvaliteedi andmed
on meie kodulehel kõigile
vabalt kättesaadavad: www.
tallinnavesi.ee/et/Ettevote/
Tegevusvaldkonnad/Veepuhastus/Joogivee-kvaliteet.
Kuidas on Tallinna
Vesi siiani kohalikke
piirkonnas elavaid veetarbijaid teavitanud eesootavast muudatusest?

AS Tallinna Vesi teavitas sellest
muudatusest kliente 10. veebruaril 2016. aastal. Kokku
teavitasime 270 klienti (245
e-kirja teel ja 25 lihtkirjalikult). Teavituse järg
selt pöördusid mõKindlasti tasub seda ned kliendid meie
vaadata pigem kui poole täiendavate
positiivset arengut. küsimustega (e-kirja
teel 9 klienti ja teleHarku vallaga ühendustorus- foni teel laekus 4 päringut).
tikud Tallinna ühisveevärgiga. On igati normaalne, et muuTänaseks on Kiriku teele ühen- datustega tekib inimestel
dustorustik Harku valla poolt küsimusi ning selgitame hea
juba välja ehitatud. Täna ole- meelega neid tagamaid. Samasolevat Pillado puurkaev- muti on täiesti arusaadav, kui
pumplat ei likvideerita ning see inimestel on kõhklusi või
jääb reservi.
isegi hirme, et pinnavesi pole
Tegemist on kindlasti jätku- piisavalt kvaliteetne – enamik
suutliku, aga ka ainuvõimaliku säärastest muredest on ikka
lahendusega. Kindlasti tasub toidetud teadmatusest.
seda vaadata pigem kui posiTäiendavad küsimused
tiivset arengut – põhjaveeres- ongi olnud seotud eelkõige
sursist lihtsalt ei piisa.
põhjavee ja pinnavee keemiliste ning bioloogiliste erineMilline saab olema
vustega, kliendid soovisid
muudatuse tagajärjel
tutvuda vastavate analüüside
joogivee kvaliteet?
tulemustega. Me oleme alati
Inimestel on tihtilugu eelar- valmis täiendavalt selgitama.
vamus justkui põhjavesi oleks
Muret tunti ka, kas ülemikvaliteetsem kui pinnavesi. nekuga kaasneb veekatkestuMitmed hinnangud põhine- si. Kinnitasime, et neid ei tule.
vad aastatetagusel kogemusel Paaril juhul soovisid kliendid
või maitse-lõhna erinevustel, saada ka täiendavalt teavet
mis kirjutakse kvaliteedi ar- ülemineku täpse kuupäeva
vele. Tegelikult sõltuvad vee kohta ning kahel korral oli
lõhn ja maitse veeallikast ning veetööt- 
Joogivee kvalilusest. Põhjaveel ja
teedile
kehtivad
Ülemiste veepuhasranged seadusest
tusjaamas puhastatud veel on tõepootulenevad nõuded.
lest erinev lõhn ja
maitse. Ülemiste vee spetsii- pöördumise põhjuseks soov
filine lõhn ja maitse tulene- arutleda kirjas välja toodud
vad loodusliku orgaanilise põhjuste üle pikemalt.
aine sisaldusest, mis ei ole
Koostöös Harku Vallavalittervisele ohtlik ega ka kuida- susega kohtume piirkonna
gi halvema kvaliteediga. Olu- klientidega 2. märtsil kell
line on aga igasuguse joogi- 18.00 Alasniidu lasteaias
vee puhul meeles pidada, et (Puisniidu 7). Siis on võimavärvitu, lõhnatu ja heamait- lik juba arutelu käigus saada
seline joogivesi ei pruugi olla vastuseid kõigile küsimustele.
ohutu. Joogivee kvaliteedile Meie poolt on osalemas nii
saab lõpliku hinnangu anda tootmise, klienditeeninduse
üksnes põhjaliku keemilise ja kui ka laborite spetsialistid,
mikrobioloogilise analüüsi tagamaks seda, et kõik seni
alusel.
muret tekitanud küsimused
Joogivee kvaliteedile kehti- saaksid selgeks.
vad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliKÜSIS KADY-ANN SUTT

4 Harku Valla Teataja

/ UUDISED & VALLAELU

Neljapäev, 25. veebruar 2016

Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond alustas möödunud nädalal koolikoha pakkumiste tegemist neile lastele, kelle
elukohajärgne kool ja esimene eelistus kattusid.

Jaanuaris toimunud valla koolijuhtide nõupidamisel arutati
võimalust kehtestada kõigis valla
koolides viis vaheaega.
alla koolijuhid arutasid jaanuarikuisel
nõupidamisel võimalust ühtlustada
valla koolide õppeperioodid ning
minna ühiselt üle viiele õppeperioodile
koos viie vaheajaga. Jagades õppeaasta
viieks 7nädalaseks perioodiks, jaotub
õppekoormus tänu ühepikkustele õppetsüklitele ühtlasemalt. Harkujärve koolis
on õppetöö toimunud viie õppeperioodina alates 2014/15. aastast. Toetudes Harkujärve kooli positiivsele kogemusele
leidsid koolijuhid, et süsteemi võiks rakendada ka teistes valla koolides. Seda
saab aga teha tingimusel, kui muutusega
tulevad kaasa kõik valla koolid, sest transporti õpilaste teenindamiseks saab korraldada vaid ühtsetel alustel. Kui viie vaheaja sisseviimine leiab kõikide koolide
toetuse, vaadatakse üle ka valla õpilasi
teenindavate bussiliinide graafikud ning
kooskõlastatakse busside liikumine vastavalt vaheaegadele. Seepärast on muutuse sisseviimiseks vajalik kõigi koolide
hoolekogude toetus.
Ettepanek on tehtud
Valla suurima, kõige rohkemaid peresid
puudutava koolina tegi Tabasalu Ühisgümnaasium ettepaneku kehtestada
valla koolides, 2016/17. õppeaastal järgmised vaheajad:

Kõigile valla koolidele viie üheaegse
vaheaja kehtestamiseks peavad TÜGi ettepaneku heaks kiitma valla kõigi koolide
hoolekogud. Hoolekogude tagasisidet
oodatakse märtsikuu jooksul ning positiivse tagasiside puhul saab praegu kehtiva
korra muutmist arutada volikogus. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõige 7
kohaselt võib kooli pidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada
haridus- ja teadusministri kehtestatud
koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad
arvestusega, et koolis on õppeaasta jooksul
vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine
koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa
järjestikust nädalat.
Harkujärve kooli kogemus näitab, et üks
lisavaheaeg muudab õppetöö ja puhkuse
vahekorra tunduvalt ühtlasemaks ning
sobilikumaks nii lastele, õpetajatele kui ka
lapsevanematele. Praegu üldiselt kehtivas
süsteemis on kolmas õppeveerand võrreldes teiste õppeveeranditega pikem ja laste
jaoks kurnavam. Ka on üha rohkematele
peredele saanud tavaks puhkusereisid
veebruaris-märtsis, eemaldades omal
vastutusel lapse õppetööst. Äraoldud aja
tõttu hakkab kannatama puudunud laste
õppekvaliteet, mis tähendab õpetajate
jaoks lisatööd. Harkujärve koolis on õppeaasta jagamine 7nädalasteks tsükliteks
ning ühe lisavaheaja tekkimine end igati
õigustanud.
AULE SAGEN

Esimesed koolikohtade
pakkumised on tehtud

H

arku vallavalitsusele
oli 8. veebruari seisuga
laekunud valla koolides 2016. aasta sügisel 1. klassi koolikoha saamiseks 216
taotlust, taotlusi saab veel jätkuvalt esitada. Samal ajal on
haridus- ja kultuuriosakond
asunud menetlema 8. veebruariks esitatud avaldusi ning
saatnud välja ka esimesed
kohapakkumised. Möödunud
nädalal saadeti need 112 lapsele, kelle kooli esimene eelistus oligi elukohajärgne kool.
Nende taotluste menetlemisel,
mille esimene eelistus ei ole
elukohajärgne kool, arvestatakse võimalusel kooli kaugusega lapse kodust ning sellega,
millises koolis käivad teised

sama pere lapsed, samuti võetakse arvesse avalduses märgitud kooli, millesse mingil
juhul ei soovita lapsele koolikohta. „Meie eesmärk on, et
võimalikult paljude perede
eelistused saaks rahuldatud,“
ütles haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe.
Kõik pakkumised
15. aprilliks
Soovides lapsele kohta Tabasalu Ühisgümnaasiumi
matemaatika-muusika või
inglise keele suunaklassi, tuleb
lapsel sooritada katsed – need
toimuvad 21.–22. märtsil. Soe
sõnul võivad soovi korral katsetele minna kõik lapsed, ka
need, kes on selleks ajaks juba

esialgse pakkumise saanud
ning selle ka vastu võtnud.
„Kui laps saab katsete tulemusel endale koha matemaatika-muusika või inglise keele
klassi, tehakse talle uus kohapakkumine ja selle vastuvõtmine tühistab eelmise



Kohapakkumised 112
lapsele, kelle kooli esimene
eelistus oligi elukohajärgne
kool.

pakkumise automaatselt,“
selgitas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. Katsete
tulemuste selgumise järel
toimub märtsi lõpus valla
kõigi koolide direktorite koh-

Alasniidu Lasteaed osales põnevas „Euroopa ahelreaktsiooni“
projektis, olles valitud esindama Eestit üleeuroopalises projektis.

Alasniidu Lasteaias õpivad ja
mängivad väiksed leiutajad

E

lo Allemann eTwinningu, projektijuht ütleb, et
eTwinning on justkui
õpetajate Facebook. Tegemist
on Euroopa koolide virtuaalse kogukonnaga, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele, kes tegutsevad Euroopa eri
riikides. Koolid, mis on otsustanud osaleda Euroopa  Külmal
kõige põnevamas kogukonpõhjanas, saavad seal suhelda,
maal
koostööd teha ja projekte
luua. Detsembris otsustasime
jääme
kaasa lüüa eTwinningus märellu, kui
gatud „Euroopa ahelreakthoiame
siooni“ projektis, mis oli pälteineteise
vinud haridusinnovatsiooni
MEDEA auhinna. Projekti lähedale.
koordinaator Dave
Schrauwen (Belgia) otsis
igast Euroopa riigist projektipartnerit, Eestit esindasime
meie – Alasniidu Lasteaed.
Keeruline lahendus
lihtsale ülesandele
Projekt koosnes kolmest etapist ja selle sisuks oli Ameerika karikaturisti Rube Goldbergi nime järgi leiutise,
seadme või aparaadi leiutamine, mis täidaks lihtsa ülesande võimalikult keerulisel
moel, tuues kaasa ahelreaktsiooni. Lasteaias algas suur
leiutamine juba detsembris,
kus tuli vastavasse veebikeskkonda üles laadida esimene
ahel. „Leiutajateküla Lotte“
sünnimaal väikestest leiutajatest juba puudust ei tulnud!
Hea tegu ja sõna levib inimeselt inimesele, külmal põhjamaal jääme ellu, kui hoiame
teineteise lähedale, kallistame

üksteist. Sellist mõtet kandis
meie esimene üles laetud
ahelreaktsiooni filmike. Filmi
montaažil aitas Kuldkinga
rühma lapsevanem Peeter
Teedla. Projekti järgmine
etapp oli seotud tehnilise
leiutamisega ja ka siin ei jäänud lapsed jänni. Rühmade
põrandad olid tihedalt täis
laotud doominoklotse, välja
otsiti kõik robotid ja rongid,
välja mõeldi erinevaid mooduseid, kuidas panna liikuma
mänguauto, või kui soovite,
siis nuusata nina, ja kõike
seda võimalikult keerulisel
moel. Õpetajad märkasid, et
„Euroopa ahelreaktsiooni“

projekt pole asjata saanud
haridusinnovatsiooni auhinda – oma lihtsuses meeldis
see kõigile olenemata vanusest või soost. Jaanuari keskel
filmisime üles ahelreaktsiooni „Tarkuse puu“; see kõik sai
võimalikuks tänu laste ja õpetajate koostööle.
Kolmas etapp oli hindamine. Selleks kogunesime saali ja
vaatasime läbi teiste riikide
koolide ning lasteaedade
ahelreaktsioone. Lastel olid
hindamislehed, kuhu nad
märkisid punkte. Hindamine
oli põnev ja teiste töid oli huvitav vaadata. Projektis osales
32 riiki, meie platseerusime
16. kohale, võidumaa oli Belgia. Kõigil huvilistel on võimalus vaadata projekti blogi, mis
asub aadressil www.ecr2016.
blogspot.com.ee.
KRISTEL EINASTE-LUKK
Alasniidu Lasteaia arendusjuht

tumine, kus vaadatakse üle
veel vabade õppekohtade
jaotamine. 15. aprilliks peaksid olema saanud kohapakkumise kõik, kes on esitanud
koolikoha taotluse. Alates 15.
juunist on koolidel võimalik
oma vabaks jäänud kohad ise
komplekteerida, seda olenemata lapse elukohast.
Haridus- ja kultuuriosakonna saadetud kohapakkumine
on käesolevast aastast ühtlasi
ka avaldus lapse kooli vastu
võtmiseks. Pakkumises tuleb
seetõttu täita kõik vajalikud
andmed. Koolikoha pakkumise link saadetakse lapsevanemale e-keskkonna kaudu
e-posti. Pakkumisele oodatakse 7 kalendripäeva jooksul
vastust, millega lapsevanem
teatab koha vastuvõtmisest või
sellest keeldumisest; viimasel
juhul on oluline välja tuua ka
keeldumise põhjused.
31. detsembri 2015 seisuga
oli rahvastikuregistri andmetel Harku vallas 253 ehk 10
klassikomplekti jagu last, kes
peaksid alustama oma kooliteed 2016. aasta sügisel.
AULE SAGEN

Aasta algul anti valla
erinevais paigus asuvate
videovalve kaamerate
jälgimine üle Politsei- ja
Piirivalveametile.

Käesolevast aastast on valla valvekaamerate jälgimine Politsei- ja Piirivalveameti pädevuses; siiani
jälgis valvekaameraid turvafirma G4S. Vallas on
kokku 9 valvekaamerat,
mis salvestavad näiteks
Tabasalu Ühisgümnaasiumi, rulapargi ja Tibutare
lasteaia territooriumil
ning ümbruses toimuvat.
Kaamerate pilt
läheb Politsei- ja Piirivalveameti serverisse ning
salvestisi saab vaadata nii
keskuses kui ka kohalikus
konstaablipunktis Tabasalus. Harku valla piirkonnapolitseinik Ivo Roosimägi
sõnul võivad turvakaamerate salvestised olla abiks
ka väärtegude menetlustel.
„Mida kiiremini inimesed
intsidentidest politseisse
teatavad, seda tulemuslikum on ka menetlus,“ kutsus Roosimägi üles korrarikkumistele kiiresti
reageerima.
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu ning 22 Harjumaa
valla- ja linnavalitsusega
käivitatud ja Siseministeeriumi tugirahastusega läbiviidava ühisprojekti
„Turvalisem Harjumaa“
raames vaadatakse üle ka
valvekaamerate asukohad
ja seisukord. Plaanide kohaselt asendatakse mõned
olemasolevad kaamerad
uutega.
AULE SAGEN

Alasniidu lasteaia lapsed on oma „Tarkuse puu“ nime kandva ahelreaktsiooni lõpus. / Foto: Alasniidu Lasteaed.
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Kui plaanite suvepuhkuse ajal näiteks aiamaja või sauna ehitamist, siis praegu on
paras aeg alustada tööde kooskõlastamist vallavalitsuses.

Aeg teha plaane suvisteks ehitustöödeks
Foto: Olga Makina

Pangapealse
Lasteaias kõlasid
imelised pillihääled
26. jaanuaril kõlasid Pangapealse Lasteaias taas
imelised pillihääled – juba teist korda toimus
lasteaedade, koolide ja muusikakooli laste kandlemängu ühendav kandlepäev „Laulev puu“.

S

elleks et saaksite oma
ehitusplaanid suvepuhkuse ajal teostada, tuleb
ehitustööd ette planeerida
ning taotleda vajaminevad
load vastavalt planeerimisseadusele ja ehitusseadustikule. Olenevalt ehitisest on
enne ehitustööde alustamist
vaja taotleda ehitusluba või
teavitada ehitamise soovist
ehitusteatisega. Samuti tuleb
vallavalitsusele teada anda
ehitustööde alustamisest.
Töökorraldus
puhkuste ajal
Vajalike lubade õigeaegseks
saamiseks tuleb varuda piisavalt aega, sest planeerimis- ja
ehitusosakonna tööprotsessid
eeldavad enamasti osakonna
mitme teenistuja koostööd
ning arvestada tuleb vähemalt
30päevase menetlusajaga,
mida näeb ette ka ehitusseadustik. Lisaks on suvi puhkuste aeg ka vallavalitsuses. Nii on
enamike osakonna töötajate
suvepuhkus planeeritud juulikuusse. Kodanike vastuvõttude ja dokumentide ladusa
menetlemise huvides määratakse puhkavatele töötajatele
asendajad nii ehituse, planeerimise kui ka maakorralduslike küsimustega tegelemiseks,
kuid töörütm on tavapärasest

Olenevalt ehitisest tuleb enne ehitustööde alustamist taotleda vallavalitsusest ehitusluba või teatada ehitamise
soovist ehitusteatisega. / Foto: 123rf

tud, millal peab teavitama
ehitamisest ja millal on loakohustus.
Näiteks kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 m
kõrguse sauna püstitamiseks
tuleb esitada ehitusteatis ja
Mida kooskõlastada?
ehitusprojekt. Samas võib
Möödunud aasta 1. juulist sama suure sauna ümber
kehtima hakanud planeeri- ehitada (rekonstrueerida),
misseaduse ja ehitusseadus- teavitades vallavalitsust seltiku muudatuste tulemusel lest vaid ehitusteatise esitavähenes lubade küsimise misega.
Üle 60 m2 ehitise
aluse pinnaga või üle
Arvestada tuleb 5 m kõrguste hoonevähemalt 30päevase te püstitamiseks on
menetlusajaga. aga alati nõutav ehitusluba; rekonstkohustus ning lihtsustus ehi- rueerimiseks ehitusteatise ja
tus- ja kasutuslubadega seo- ehitusprojekti esitamine.
tud menetlus. Samuti on
Kui plaanite remonti, mille
seadustikus selgelt reguleeri- käigus asendatakse ehitise
oluliselt aeganõudvam. Seetõttu soovitame võimalusel
tegeleda oma ehitus- ja planeerimisvaldkonna küsimustega aegsasti enne suvist puhkuste perioodi.

Vääna Mõisakooli öölaulupeol
osales mitusada inimest
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati Vääna Mõisakoolis esmakordselt öölaulupeoga. 18. veebruaril kogunes koolipere Vääna tall-tõllakuuri, kuhu tuli
kokku orienteeruvalt 200 inimest.
Foto: Kady-Ann Sutt

Õ
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htu algas rongkäiguga
ümber Vääna mõisa.
Rongkäigust ei puudunud lehvivad lipud, tõrvikud ja laul – juba kaugele oli
kosta rõõmsameelset „Kungla rahvast“.
Pärast rongkäiku jätkus
õhtu laulu, tantsu ja sõnaliste
ettekannetega. Isamaaliste
paladega esinesid õpilaskoorid ja pillimängijad (juhendaja: õpetaja Katrin Järvlepp)
ning kaunite tantsudega kooli rahvatantsijad (juhendaja:
õpetaja Anne Änilane).
Õpetajatest õhtujuhid esitasid katkendid 1926. aasta

Õhtu algas
piduliku
rongkäiguga,
kust osalejate
kätest
paistsid lipud
ja tõrvikud
ning huulilt
kostus rahvaviis „Kungla
rahvas“.
/ Foto: Vääna
Mõisakool

Pärast
rongkäiku
jätkus õhtu
Vääna
tall-tõllakuuris
laulu,
tantsu ja
sõnaliste
ettekannetega.
/ Foto:

Vääna
Mõisakool

enamik osasid samaväärsete
osadega, siis sellest ei ole vaja
vallavalitsust teavitada ning
töödeks luba taotleda.
Taotluste esitamine
Ehitusseadustiku kehtima
hakkamisega lisandub alates
1. aprillist 2016 võimalus
esitada taotlusi ning dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi ehitisregistri. Endiselt saab taotluste blankette
Harku vallamajast, mis asub
Tabasalus aadressil Kallaste
tn 12. Samuti on Harku valla
kodulehel olemas kõik vajalikud taotlusvormid, mida
võib täidetult ja allkirjastatult
esitada vallavalitsusse paberkandjal või saata digitaalselt
allkirjastatuna e-posti teel
harku@harku.ee.

haridusministri pöördumisest, kooli vilistlase kirjandist
teemal „Minu inimesed“ ja
luulepala. Aukülalisena osales peol laulja Henry Laks,
kes esitas oma kauneid laule
ning osales ühislaulmises
koos kooliperega. Emotsionaalseks kujunes „Eestlane
olen ja eestlaseks jään“ –
Henry Laks oli eeslaulja ning
koolipere laulis täiel rinnal
kaasa. Õhtu üllatuseks oli
õpetajate rahvatantsurühma
esinemine (juhendaja: õpetaja Svea Sokka), mis pälvis
lastelt palava aplausi. Sellele
järgnes kolonntants, millest
võtsid osa paljud külalised.
Öölaulupeo mõte sündis
sellest, et ühendada kogukonda ning et ka lapsevanemad
saaksid Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisest osa, mis
koolipäeva jooksul enamasti
võimalik ei ole. Oli emotsionaalne ja meeliülendav näha
kooliperet ühises rütmis laulmas ja meie vaba riigi sünnipäeva tähistamas. Direktor
Gled-Airiin Saarso sõnul loodab kool luua öölaulupeost
uue toreda traditsiooni.
Täname kõiki korraldajaid
ja osalejaid! Elagu Eesti!

L

asteaia meeskond ja
lapsed olid juba varakult elevil, rõõmsad
ning mõnusalt kirjeldamatus ootusärevuses. Külalised
saabusid, väikekandled
kaenlas, ning peagi oli kuulda, kuidas lasteaia ringgaleriis üksteise kõrval pillid
häälde said. Rõõm oli kohtuda osalejatega naabervaldadest, kohale sõideti Laulasmaa Lasteaiast, Kiili
Kunstide Koolist ja Kiili Lasteaiast. Saal sai järgemööda
imelise väega pille täis.
„Lastele meeldib väega pill
ning ka meie oleme leidnud
tee kandle juurde,“ ütles
Lasteaia direktor Kairi Tammiste oma avakõnes ja leidis,
et tänu muusikale ja kannelt
armastavatele lastele on lasteaia kandlepäevast saamas

Pangapealse Lasteaia
kandlepäeva kontserdil said esineda nii oma
maja lapsed, õpetajad
kui ka külalised.
/ Foto: Tiiu Mänd

suurt ja väikest kanneldajat.
Peale kontserti olid avatud
töötoad. Osalejatel oli võimalus arendada kandlemängu erinevate tasemetega õpitubades, mille juhendajateks
olid Tiina Vaalma, Leanne
Barbo, Katrin Läll ja Tiiu
Mänd. Lisaks said lapsed
õpetajate Margit Uusmehe,
Anneli Lõukese, Jane Kalda
ja Eva Lanki juhendamisel
joonistada ka ühistööna pilte teemal „Pillipuud“.
Õpetajad vahetasid muljeid, jagasid lahkelt kogemusi, julgustasid väikekannelt
üha enam kätte võtma. Vahepalana mõjus

Lastele meeldib kõhule imehästi aga
väega pill ning ka meie krõbekoorikuga
kiirleib ehk karask
oleme leidnud tee ning võrratu kamakandle juurde. jook.
Pangapealse Lasjärjepidev sündmus. Kand- teaia eripära on kanda teadlepäeva eesmärk on tutvus- likult edasi oma rahvuse
tada kandlemängu enda pärimuskultuuri, hoida travallas ja ka naabervaldades, ditsioone, väärtustada tavajulgustada pilli avastama sid ja kombeid. Teeme seda
ning jagada oma mängurõõ- läbi pärimusmängude, rahmu teistelegi. See päev on vajuttude ja -tarkuse, laulumõeldud nii uudistajatele ning pillimängu. Kandlepäekui ka juba oskajatele män- va tähistamine on osa sellest.
guhuvilistele.
Lapsed naudivad kandlekõla, on avatud ja julged pilli
Maja täis
mängima ning ka ise lugusid
kandlehelisid
looma.
Kanneldamine algas õdusa
Loodame, et pillimäng
kontserdiga. Esineda said jääb kandlepäeval osalejatekõik – nii oma maja lapsed, le sõrmedesse ning kandle
õpetajad kui ka külalised. mängukõla heliseb üha meie
Nautida sai kolmeteist kau- ümber. Pangapealse Lastenist kandlelugu. Lummavalt aed tänab südamest kõiki
helisesid koos kaksteist väi- kaasamõtlejaid, osalejaid
kekannelt. Mitmekülgsed ning laste juhendajaid. Järglaulud ja lood olid lisaks misel aastal kohtume jälle!
kandlekõlale ilmestatud ka
rütmi-, kella- ja parmupilliTIIU MÄND
mänguga. Kokku esines 62
Pangapealse Lasteaia õpetaja
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öödunudaastase
spordi- ja huvitegevuse statistika järgi
on Tabasalu Jalgpalliklubi
Harku valla üks suurimaid
spordiklubisid. 2015. aastal
lisandus klubi ridadesse 50
uut liiget ning nüüdseks on
jalgpalliklubis mängimas ligikaudu 250 last. Klubi peamistele eestvedajatele Indrek
Anepaiole ning Riho Saksusele üllatuslikult pürgis jalgpalliklubi ridadesse mullu ka
rohkem kui ühe treeninggrupi jagu 2002–2004 sündinud tüdrukuid, kellest kõiki
vastu võtta ei saanudki – veel
ühe treeningrühma avamiseks ei olnud saalibroneeringutes aega.
Klubis treenivad noori 6
jalgpallitreenerit, samuti tegutsevad klubi juures vabatahtlikena väravavahtide
treener ja füsioterapeut. Lisaks on paljude gruppide
tunniplaanis ka kergejõustiku, ujumis- ja maadlustreeningud, et füüsiline areng
oleks mitmekesine ja tasakaalustatud. Treeningplaanid
lähtuvad iga treeninggrupi
eripärast ja vajadustest. Anepaio sõnul jälgitakse erilise
hoolega praegu vanimaid,
2002 ja 2003 sündinud poisse, et nende kasvueas treeningkoormust õigesti reguleerida, et säiliks mängurõõm
ning -tahe. Mängulust ja
laste areng ongi jalgpallitreeningute olulisim eesmärk;
päris tippu jõuavad siiski
vähesed.

Neljapäev, 25. veebruar 2016

JK Tabasalu
tahab olla enamat
kui jalgpalliklubi

Tabasalu jalgpalliklubi paistab silma tugevate saavutustega.
Klubi eestvedajatel on aga lisaks sportlikele eesmärkidele
ambitsioonikas soov ühendada jalgpalli kaudu kogukonda
ning kujundada sellest noorte arengut toetav elustiil.
(Vasakult) Riho Saksus ja
Indrek Anepaio tahavad
jalgpalli abil liita kogukonda ning parandada
noorte arengukeskkonda.
/ Foto: Aule Sagen

ja tüdrukud teenisid eelmisel
aastal välja kutsed ka Eesti
noortekoondisesse.
Nagu juba klubile traditsiooniks on saanud, korraldati
möödunud aastal ka mitmeid
üritusi. Neist suurim oli Radamari jalgpallifestival, millest võttis osa üle tuhande
lapse, lisaks neile lapsevanemad. Samuti peeti Tabasalus
sõpruskohtumisi Moskva
Torpedo ja Moskva

Dünamo poistega
Teenisid eelmisel aas- ning korraldati treetal välja kutsed ka Eesti ningseminar, mille
noortekoondisesse. viisid läbi Amsterdami Ajaxi noorteakaselleks aastaks välja koha deemia konsultandid.
Koos Amsterdami Ajaxi
meistrivõistluste kõrgliigasse.
Mitmed Tabasalu klubi poisid treeneritega korraldatakse
Tihe ja kordaläinud
hooaeg
Eelmine hooaeg oli Saksuse
sõnul klubile väga edukas.
Saavutuste nimekirja saabki
alustada 2002 sündinud poiste
hõbemedaliga Eesti noorte
meistrivõistlustel, samuti tõid
nad koju võidu Rootsist Göteborgist, võites Gothia Cupil
B-finaali karika. Ka 2003 sündinud poisid võitlesid endale

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest Suurupi külas, Välja tee 35 maaüksustele projekteerimistingimuste väljastamiseks.
Välja tee 35 maaüksuse omanik on esitanud taotluse
projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu
olemasolul. Taotluse kohaselt soovitakse suurendada
hoonestusala 2% ulatuses auto varjualuse-kuuri (rajatise) püstitamiseks.
Eelnõuga saab tutvuda ja arvamust avaldada 05.03.2016
kuni 20.03.2016 Harku vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald ja Harku valla kodulehel: www.harku.ee/ehituse-ja-planeerimise-teated.

Jalgpall liidab
pered ühte
Klubi jalgpallurite edu taga on
Anepaio ja Saksuse hinnangul
lisaks kõrgetasemelistele ja
mitmekülgsetele treeningutele tugev meeskonnatunne ja
ühtehoidva klubi moraalne
tugi, milles väärtustatakse igat
noort. „Meie hooaja lõpupeol
käis üle kolmesaja inimese,“ tõi
Saksus näite, kuivõrd paljusid
inimesi on jalgpall liitnud –
klubi vaimsus kutsub inimesi
nende üritustest osa võtma.
Eelmisel aastal läbi viidud rahuloluküsitlus näitas, et vanemad hindasid väga kõrgelt ka
treeningrühmade sisest suht-

lust ja treenerite initsiatiivil
ettevõetavaid üritusi: koos
peetakse grilliõhtuid, tehakse
väljasõite, korraldatakse oma
rühma istumisi. „Meeskonna
– või võiks isegi öelda, et perekondade – liitmine jalgpalliväliselt on meie üks laiemaid
eesmärke ja kui pered suhtlevad oma treeningrühmades

Klubi ootab liikmeid
Lapsevanemate initsiatiivil
neli aastat tagasi loodud jalgpalliklubi sai eelmisel aastal
korraldatud slogan’i-konkursi
tulemusel endale tunnuslause „Tabasalu:

Jalgpall liidab üks sats, üks süda“. See
kogukondi kogu tunnuslause väljenmaailmas. dab Saksuse hinnangul väga selgelt seda,
tihedalt ning võtavad meeleldi mida klubi taotleb: „Me oleme
osa ka kogu klubile mõeldud kogukonnaklubi.“ Klubi peaks
üritustest, on see märk, et siia ühendama siinseid inimesi ja
tahetakse tulla ja kaasa lüüa,“ ka ettevõtteid, kellele klubi
oli Anepaio rahul, et klubi üks tegemised korda lähevad – kes
eesmärke on juba käega katsu- müüb oma poes klubi särke,
tav. Oma tulevikuvisioonis lä- kes osutab soodsamat teenust
hevad jalgpalliklubi eestveda- või pakub trennist tulnud
jad veelgi kaugemale, tuginedes poistele tasuta teed. Nii näiteks
nii kodumaistele kui ka võõrsilt on klubi liikmetel juba tänagi
saadud kogemustele. Anepaio liikmekaart, mille alusel osutavad üsna mitmed Harku
vallas asuvad ettevõtted oma
teenuseid klubi liikmetele
soodsamalt. Liikmeks olles
saab aga klubi eestvedajate
sõnul igaüks anda oma panuse
noorte arengusse ning saada
osa mõnusast emotsioonist.
„Meie liikmeks võivad astuda
kõik, kel on tahtmist meie tegemistes kaasa lüüa,“ kinnitas
Anepaio, et klubi liikmeks
saamiseks ei pea laps ilmtingimata jalgpallitrennis käima.
Klubi liikmeks astumise kohta
leiab rohkem infot JK Tabasalu
kodulehelt www.tabasalujk.ee.

Jalgpallimäng liidab peresid ning lisaks palliväljaku ääres kaasaelamisele võetakse ühiselt muudki ette. / Foto: JK Tabasalu

n Detailplaneeringu algatamise taotlused

Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlused detailplaneeringu algatamiseks:
1. Liikva küla Tammemäe 1 maaüksusele (tunnusega
19801:011:0125, planeeritava ala suurus on 2,24 ha).
Taotlusega soovitakse jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Tammemäe 1 maaüksus neljaks üksikelamu, üheks sotsiaalmaa ja üheks transpordimaa krundiks.
2. Ilmandu külas Mikumäe tee 2 maaüksusele (tunnusega 19801:001:2095, planeeritava ala suurus 1,7022
ha). Taotlusega soovitakse kavandada maaüksuse
põhjapoolsele osale üks elamumaa krunt ning määrata
ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.
3. Rannamõisa küla Harku tee 66 maaüksusele (tunnusega 19801:002:2306, planeeritava ala suurus on
0,8510 ha). Taotluse kohaselt soovitakse olemasolevat
detailplaneeringut muuta krundi ehitusõiguse ulatust
ja suurendada hoonestusala.



n Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

03.03.2016 algusega kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu
aleviku Vahtra tn 10 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Eskiisiga saab tutvuda ka
kodulehel www.harku.ee.

lastele augustis kolmepäevane
jalgpallilaager; samuti jätkub
jalgpallifestivali traditsioon.
Enne suviseid sündmusi ootavad aga klubi jalgpallipoisse
ning –tüdrukuid Eesti noorte
meistrivõistlused.

Valla eakad olid
möödunud reedel
palutud Tabasalu
Ühisgümnaasiumisse
tähistama Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva.
Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil rõõmustasid
neid oma meeleoluka ja mehise
lauluga meesansambel Vanaisad,
keda saatsid Aare
Pehka flöödil, August
Sarrap kontrabassil
ning juhendaja Vaike
Sarn klaveril. Pidulisi
oli tervitama tulnud
ka vallavanem Kaupo
Rätsepp. Ta leidis
oma kõnes, et oleme
õnnelik rahvas,
kel on vaatamata
rahututele aegadele
oma iseseisev riik ja
kodumaa, kus elada,
ning soovis meie
riigile pikka iga.
/ Foto: Aule Sagen

tõi näiteks Rootsi väikelinna
Östersundi, kus jalgpall on
liitnud kogukonna selliselt, et
kord aastas viiakse ellu kogu
linnale ja rahvusvahelisele televisioonile mõeldud suurprojekt, olgu selleks siis tantsupidu
või teatrietendus. Anepaio
lapsevanemana ongi seadnud
esikohale laste arengukeskkonna, mille parandamisele kaasaaitamiseks on jalgpall väga
hea vahend: „Jalgpall õpetab
töökust ja meekonnatunnet,
isikliku panuse andmist, vastutuse võtmist. Jalgpall liidab
kogukondi kogu maailmas.“
Anepaio usub, et jalgpall liidab
enda külge ka need, keda mäng
ise nii väga ei huvitagi, ent kes
soovivad olla lihtsalt selle mõnusa kogukonna liikmed.

AULE SAGEN
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NÄGEMISE KONTROLL
3.03 alates kell 10.00

Tabasalu eakate päevakeskuses Teenuste 2

Professionaalne Partner

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

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

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

INFO ja registreerimine telefonil 603 2171

korraldab koolituse

„Tugiisik raske
või sügava
puudega lapsele“,

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

(koolitusluba 6133HTM)



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
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet, puude
ja hekkide hoolduslõikust.
SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321
n Aastaringne fekaalivedu. OÜ Norringsen, tel 5662 1300
n Korstnapühkija teenused ja
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807
2581; info@potipoiss.ee
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 Fekaalivedu kuni 13 m3. Tel 501
0679
n Radoonitaseme mõõtmised
Harku vallas! Kontakt: 506 0170,
info@termo.ee, www.termo.ee
n Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 522 0023, Mikk
n Veevarustuse ja -kanalisatsiooniprojektide koostamine. Tel 5887 8128,
kraanike@gmail.com
n Müüa toored küttepuud - lepp 33€/
ruum, sanglepp 36€/ruum, kask 39€/
ruum. Alates 7 rm transport tasuta.
Tel: 5551 8498

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

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

KÜSI PAKKUMIST!

www.strantum.ee

Harku Valla Teataja 7

mille eesmärgiks on anda teadmised ja oskused töötamiseks puudega
lapse tugiisikuna (haridusasutuses ja/või kodukeskkonnas).
Koolitus vastab täiskasvanute tööalase täiendkoolituse nõuetele.
Koolituse läbinutele tunnistus.
KOOLITAJAD:

n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd, veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
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 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 OÜ Strantum annab üürile Teenuste 2 Tabasalu ärimaja vasakus tiivas ruumid suurusega 30,4m2
ja 12,4m2 hinnaga 8eur/m2 + kommunaalid. Üürileping sõlmitakse
üheks aastaks. Lisainfo: 602 6480,
haldus@strantum.ee
n Ohtlike puude/okste langetamine
ning viljapuude lõikamine; pisiremonditööd majas ja aias; kodumeistri
teenused; lumekoristus. Tel +372 513
9437, e-post igor@infinitas.ee
n Tule massaaži Tabasalus!
Efektiivsed kaela- ja seljavalude
ravitehnikad! Spordi-, kupu- ja
tselluliidimassaaž. Olemas kinkekaardid. Võimalikud kojukutsed.
Hind al 18 EUR/h. Info ja bron.
5613 6308, Riina. E-R 10-18,
õhtuti ja P kokkuleppel.
n Bennett Grupp OÜ pakub tööd
KOOSTELUKSEPA-ABI ametikohale.
Ettevõtte tegevusalaks on kaubikuteja väikebusside ümberehitus. Asume
Keila lähedal Kumna külas. Kandideerimiseks saatke CV meeli@bennett.ee
või helistage +372 502 8725.
n Otsime bussijuhte väikestele ja
suurtele bussidele. Info tel: 627 2713
või 627 2733

Marika Ratnik (MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus) - pereterapeut,
loovterapeut, superviisor, tugiisiku teenuse arendaja alates 2007. aastast;
Signe Vaabel (Jaagu Lasteaed-Põhikooli direktor);
Sirli Peterson (Perekodu Käopesa juhataja);
Linnu-Lydia Mae (Tallinna Tondi Põhikooli õppejuht, logopeed);
Kärt Kübar (Tallinna Tondi Põhikooli klassiõpetaja);
Saale Kibin (Tallinna Tondi Põhikooli psühholoog).

Osavõtutasu 1 inimesele 400 EUR.
Grupi minimaalne suurus 12 inimest.

Koolituse toimumise koht:

Koolituse maht:
• 72 ak tundi loengud,
seminarid, supervisioon;
• 48 ak tundi praktikat.

Majaka 21-6, Tallinn

Koolitus toimub 1–2-päevaste tsüklitena, mis toimuvad kord kuus.
Registreerumine kuni 28.02.2016 e-posti aadressil: marika.ratnik@mail.ee
Küsimuste korral pöörduge julgelt: marika.ratnik@mail.ee

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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TABASALU NOORTEKESKUS KUTSUB:

TAASAVAMISPIDU!
29.VEEBRUAR
15:00

MUSTKUNSTISHOW TUVIDE JA
TÖÖTOAGA!

Teenuste 2, Tabasalu

SIREENID JA VILKURID!
AGA MIKS!?

MIDA KANNAB KIIRREAGEERIJA?
MILLISED ON TEMA TÖÖVAHENDID?
TULE KOHALE JA SAA TEADA!
DANCEOKE, MEISTERDAMINE JA MUUD
PÕNEVAD TEGEVUSED!
Küsimuste korral kirjuta:
info@noortekeskused.ee

Vääna-Jõesuu Kool
vajab ringijuhte

ROBOOTIKA- ja NÄITERINGI,
mis algavad kell 13.30.
Täpsem teave tel 5695 7822

Lastehoid Läte
otsib enda perre

kasvatajat,

kes huvitub
waldorfpedagoogikast
CV ja motivatsioonikiri
saata: lastehoid@late.ee

Lisainfo: tel. 51 93 6673

Harku istikuäri
pakub hooajalist tööd

aednikklienditeenindajale.
Info telefonil 5309 7222

Teatame kurbusega, et
lahkus hea kolleeg

Reedik Ossipov.
Avaldame sügavat
kaastunnet
lahkunu omastele.
Kolleegid Harju Tarbijate Ühistust

Kuulutame välja konkursi
KOKA ametikohale
Pakume kaasaaegseid töötingimusi, suurepärast tööaega,
pikka suvepuhkust, arenemisvõimalusi.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
CV palume saata:
e-postile: direktor@pangapealselasteaed.ee
Lisainfo telefonil 6098230/ 55533097

AITAN
MÜÜA
KINNISVARA
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Eleri Soonsein
52 77 354
66 84 700
OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

