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Laienemisjärgselt võib Tabasalus asuva Eesti ühe
suurima pakenditootja tootmismaht suureneda
rohkem kui kahekordselt.

HARKU RKÜK SAI VALLALT
OMA ÜKSUSE LIPU
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Pidulik lipuannetamistseremoonia toimus
20. augustil Rannamõisa kirikus, lipu
õnnistas peapiiskop Urmas Viilma.

Tabasalu noortekeskus kolis endistesse
Rohujuure ruumidesse, Harkujärve
noortekeskus oma majja kooli taga.

KOLMAPÄEV, 30. august 2017

Eeskuju saavad
tänaval näidata ka
teised kogenenumad liiklejad.

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

RENÉ UUSTALU,
piirkonnapolitseinik

Tänavu oma 35. sünnipäeva
tähistav ansambel Mahavok võlus
nii vanade heade lugude, uuema
loomingu, noorte solistide Anet
Vaikmaa ja Marten Kuninga kui
ka efektse valgus-show’ga.
/ Foto: Olavi Ruhno

S

eekordne – juba kaheksas – Tabasalu
Päev oli laste ja noorte
aastal suunanud oma
tähelepanu veelgi enam noorsoole. Mitmekesine päevaprogramm pakkus nii noortele kui ka kõigile teistele sel
kogu valla rahvale mõeldud
peopäeval rikkalikku valikut
tegevusi – küll hüppeid kõrgustesse või, hoopis vastupidi,
kõrgustest alla, sportmänge ja
elevust traktorite mängumaal,
trikke ja kõrgushüppevõistlust
tõuksidele, aga ka teatrit, kino,
tantsu ja tralli ning meie parimate laululaste kaunist laulu ja
pillimängu, samuti Suurupi
naiskoori „Meretule“ kontserti
koos sõpruskooriga Soomest.
Eriliseks noortemagnetiks said
Eesti youtuber’id Victoria Villig
ja Martins Lapins, kes jagasid
uue meedia tarkust ja nippe
seal toimetamiseks.
Juba varakult enne peoala
avamist käis aga restoranist
Seller üle tee olevas parklas
toimekas sebimine – traditsiooniline kirbuturg meelitas
hulgi kohale nii kauplejaid kui
ka põnevate väljapanekute
seast endale aardeid otsima
tulnuid. Turuõhinat ei rikkunud ära ka heitlik ilm, mis
kostitas turulisi uhke vihmavalinguga – juba mõni hetk
peale saju lakkamist läks usin
toimetamine taas lahti ning
kestis edasi veel ka siis, kui
Tabasalu Päeva tihe programm
Tui pargis peale hakkas.
Tähtede paraad
suurel laval
Õhtuse muusikaprogrammi
juhatas trummide põrinal
sisse Silver Ulvik oma trummimängu töötoaga, kus oli igal
soovijal võimalik trummimäng ise järele proovida. Erakordne võimalus oli sel õhtul
aga suurel laval üles astuda
Tabasalu Funky BigBandil, mis
sai just selleks esinemiseks
ekstra kokku kutsutud. Kindlasti ei peaks see jääma nende
ainukeseks etteasteks, sest
koos Uku Suvistega tõid nad
rahva suure lava ette kokku
ning kütsid suurepäraselt üles
meelolu järgmistele artistidele.

NOORTEKESKUSED
UUTES RUUMIDES

Foto: erakogu
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Eesti tänavune
eurolaulik Laura
mõjus ka siinsel
laval sama maagiliselt kui suurematel
kontsertidel.
/ Foto: Olavi
Ruhno

Nooruslikult särtsakas
Tabasalu Päev 2017
Nooruslikust energiast
pakatav Tabasalu Päev
2017 tõi 19. augustil
Tui parki kokku eri
generatsioonid,
kütkestavat vaatemängu pakkusid nii suured
kui ka väikesed artistid
erinevatel lavadel,
samuti muutlik ilm.
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Oma maagilise lava-show ja
lauluga oli meie tänavune eurolaulik Laura sillaks õhtusele
peaesinejale, ansamblile Mahavok. Tänavu oma 35. sünnipäeva tähistav Mahavok koos
noorte solistide Anet Vaikmaa
ja Marten Kuningaga meelitas
siinset publikut nii nostalgia
kui ka uue loominguga, millel
siiski äratuntav Mahavokile
omane helikeel. Emotsionaalse
4

kontserdi lõpetas uhke ilutulestik, mis pani nii mõnegi
vaataja imetlusest ahhetama.
Nooruslikult energiline Tabasalu Päev on selleks korraks
läbi. Oma oluline roll sündmuse korraldamisel oli selgi
aastal Harku noortemaleva
noortel, kes aitasid tublilt
sündmust ette valmistada ja
olid suureks abiks ka peopäeval. Harku vallavalitsus tänab
5

noori nende suure panuse
eest! Samuti tänab Harku
vallavalitsus Tabasalu Päev
2017 suurtoetajaid: Saku Õlletehase AS, Cramo Estonia
AS, Metek OÜ, Palmatin OÜ,
Warren Safety OÜ, HKScan
Estonia AS (Tallegg), Tootjavastutusorganisatsioon OÜ,
Raitwood, Parkwood.
AULE SAGEN
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1. Uku Suviste ja Tabasalu Muusikakooli Funky BigBand sobisid kokku nagu valatult ja kütsid publiku meeleolu üles. 2. Tabasalu Päeva mõte on tuua siinsed inimesed kokku, et ühiselt veeta üks
mõnus päev sõprade ja perede ringis. 3. Noorte tõuksiguru Mikael Parman korraldas siinsetele trikimeistritele kõrgushüppe- ja trikivõistluse. Tabasalu vastrenoveeritud skate-pargis alguse saanud
võistlus viidi kiirelt vihma eest Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoovi varju alla, sest võistlus tahtis vihmast hoolimata pidamist. Ja tõuksilennud saidki uhked! 4. Kirbuturg on Tabasalu Päeva iga-aastane
magnet nii kauplejatele kui ka ostjatele – ühe seisma jäänud asjad võivad teisele olla tõeliseks aardeks. 5. Tõelisteks noortemagnetiteks olid Eesti youtuber’ite Victoria Villigi ja Martins Lapinsi töötoad.
6. Huvi traktorite vastu on võrdne – neid armastavad nii väikesed kui ka suured ning oma mänguhimu said rahuldada kõik soovijad. / Fotod: Olavi Ruhno

2 Harku Valla Teataja

Tähelepanuks liiklejatele!

Reedene teadmistepäev juhatab ka Harku valla koolides sisse uue
kooliaasta, sealhulgas 250 õpilasele nende esimese aasta koolis.

Tuletan Harku vallas liiklejatele meelde, et kohe on
algamas uus kooliaasta ning veelgi suuremat tähelepanu tuleks osutada ülekäiguradadel, kus taas hakkab
tavapärasest rohkem lapsi liikuma.

indlasti peavad tähelepanelikud olema ka
teed ületavad lapsed
ise, kuna peale puhkuseperioodi on liiklustihedus samuti suurenemas. Eriti uus
on olukord alles kooliteed
alustavatele lastele, kuid siin
saavad suure töö ära teha
lapsevanemad, kes võiks lapsega käest kinni hoides koolitee mõned korrad läbi käia
ja võimalusel esimesed päevad last kooli saata ning talle
ka vastu minna. Samal ajal
rääkides ja selgitades lapsele,
kuidas liikluses tuleb käituda
ja mida tähele panna.

des, et sõidukit ei tule või juht
on teid märganud, ratas käekõrval, tee ületada.
Lastele, kes lähevad ja tulevad koolist koju bussiga, tuleb
kindlasti üle korrata, et sõidutee ületamine bussi eest on
lubamatu ja äärmiselt ohtlik,
kuna bussist mööduval autojuhil ei pruugi jääda aega otsasõidu vältimiseks. Samuti
oleks hea, kui jalgsi liigeldes ei
kasutataks nutitelefoni, sest
see hajutab tähelepanu. Kui
on vajadus kirjutada või rääkida, siis saab seda teha seisma jäädes ja toimingu lõppedes jälle edasi liikuda.
Eeskuju saavad tänaval näidata ka teised kogenenumad
liiklejad, ületades teed selleks
ettenähtud kohtades ja veendudes tee ületamise ohutuses.
Nii olete ka ise noortele liikluses eeskujuks.

Ohutult üle sõidutee
Sõidutee ohutuks ületamiseks
ei piisa vaid teadmisest, et
jalakäijal on eesõigus. Lapsele tuleks kodus selgelt lahti
rääkida, kuidas sõiduteed
ohutult ületada. Kuigi jalakäijal on ülekäigurajal eesõigus,
peab lapsele selgeks tegema,
et sõiduteele on palju turvalisem astuda, kui kõik sõidukid
on peatunud ja valmis jalakäijat üle tee laskma. Vaatamata
jalakäija eesõigusele ülekäigurajal, võib tekkida olukordi, kus sõidukijuht teda ming i l p õ hj u s e l e i m ä r k a .
Jalgrattaga ülekäigurada ületades on kõige turvalisem
tulla rattalt maha ja veendu-

Varuge rohkem aega!
Kuna liiklustihedus on suurenemas, siis paluks arvestada autojuhtidel ka täiendava
ajakuluga, et hilinemise kartuses ei peaks hakkama sõidukiirust ületama. Õige sõidukiirus annab võimaluse
ohu korral sellele õigeaegselt
reageerida.
Nagu paljudel eelnevatelgi
aastatel, toob ka sel aastal
politsei koolialguse esimesel
päeval tänavatele lisajõudusid, kus tähelepanu alla võetakse haridusasutuste läheduses olevad ülekäigurajad.
Soovin kõigile ohutut liiklemist ja ilusat kooliaasta algust!

Foto: erakogu

René
Uustalu
piirkonnapolitseinik

K
Valla suurima kooli Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilased 2016. aasta sügisel koolimaja ees tervitamas algavat kooliaastat.
Nii nagu mullu, asub selgi aastal TÜGi õppima neli klassitäit esimese klassi õpilasi. / Foto: Katrin Mesilane

2017/2018 õppeaasta arvudes
Esimesi
klasse

Kool

Esimeste
klasside
õpilasi

Üldine
õpilaste
arv koolis

Harkujärve Põhikool

2

42

240

Muraste Kool

3

71

274

Tabasalu
Ühisgümnaasium

4

94

982

Vääna-Jõesuu Kool

1

25

125

Vääna Mõisakool

1

18

94

KOKKU:

11

250

1715

masolevas osas ja selle kõrval
asuvates moodulites saab 4.
septembril alata. Kuni kooli
sisehoovi rajatava aatriumi
valmimiseni pääsevad lapsed
koolihoonesse spordihoone
kaudu. Harkujärve kooli
juurdeehituse valmimise
tähtaeg on novembris.
Uus aeg nõuab
uutmoodi õppimist
Vallas on aastaid tööd tehtud

Vallavanema
pöördumine
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Kooliaasta 2017/2018 algab Algamas on kool!

I

ga esimese klassi õpilast
tervitab Harku vallavalitsus tänavu väikese asjakohase kingitusega: lapsed saavad valla logo ja juba pimeda
ajale mõeldes helkurlintidega varustatud sussikoti. Samuti saavad värsked koolilapsed hoidja oma esimesele
õpilaspiletile, mis on olenevalt koolist nii ukse- kui ka
lugejakaardi, aga ka näiteks
söögikaardi eest koolisööklas.
Harku valla viies koolis on
sel sügisel alustamas oma
kooliteed 11 esimest klassi
kokku veerandsaja uue õpilasega. Harku vallas saab
reedel kooliaasta alguse pisut
rohkem kui 1700 meie koolide õpilasele.
Koolid on uueks
aastaks valmis
Suvine koolivaheaeg on ehitajatele kiire tööaeg, sest piiratud ajaga tuleb üheaegselt
enne kooli algust korda saada paljud haridusasutused.
Harku valla uuemad koolid
veel põhjalikumaid remonditöid ei vaja ning vajaminevad väiksemad remondid ja
kohendused saavad jooksvalt tehtud.
Muraste koolis kohandatakse õppeaasta alguseks
klassiruumideks siiani Pangapealse lasteaia päralt olnud
ja tulevikus noortekeskusele
plaanitud ruumid; lisaks saavad kooli puhkenurgad endale õppeaasta alguses lükanduksed, et nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtudes ruume ka
väikeklassidena kasutada.
Tabasalu Ühisgümnaasium
saab õppetegevuseks vajaliku
lisaruumi juba Harkujärve
Põhikoolis järeleproovitud
moodulite näol: kooli tagumist läänetiiba pikendatakse
moodulitega, mis annavad
nõuetele vastavad klassiruumid kolmele täisklassile ning
kahele rühmaklassile.
Harkujärve Põhikooli olemasolevas koolihoones on
suuremad remonditööd lõpetatud ning ehitaja on lubanud, et õppetöö kooli ole-

/ UUDISED

koolivõrgu arendamisel.
Muutunud õpikäsituse põhimõtteid on viimastel aastatel
valla koolides ja lasteasutustes juurutatud ning kaasava
hariduse vajadusi silmas pidades kujundavad haridusjuhid üha teadlikumalt nii õpikeskkonda kui ka õppemetoodikaid. Haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja
Aivar Soe sõnul on see nüüd
saamas ühtset vormi, sest

Harku vallavanem
KAUPO RÄTSEPP:
Uus kooliaasta ongi kohe algamas – pliiatsid ja
vihikud on kodudes valmis varutud, uued teadmised ootavad avastamist. Ka koolid on ootel, valmis
vastu võtma suveenergiast laetud õpilasi, et neile
pakkuda avastusretki teadmistemaailma. Koos
õpilastega õpivad ka õpetajad ja terved koolid –
muutunud õpikäsitus kaasab sellesse protsessi nii
kõik osalised kui ka ümbritseva keskkonna. Selleks
et meie kiirelt muutuvas ja üha uusi nõudmisi
esitavas ühiskonnas hästi hakkama saada, tuleb
meil kõigil õppida – järjepidevalt ja elukestvalt.
Muutustes ja õppimas on ka meie kodulähedased
koolid, mis on kiirelt omaks võtnud nüüdisaegse
õpikäsituse ja seadnud oma kursi mitmekülgse
kooli põhimõtete poole. Muutunud õpikäsitus
peab nimelt akadeemiliste oskuste kõrval silmas ka
seda, mida on tänastel noortel kooli lõppedes oma

koostöös Tallinna Ülikooliga
töötatakse välja arengukavade koostamise tänapäevased
alused: „Haridusasutuste
arengukavad koostatakse
edaspidi uue kaasaegse mudeli – Arengupeegli – e-keskkonnas. Esmalt kaardistatakse haridusasutustes hetkeseisund ja tase kolmel suunal
– õpikäsituses, innovatsioonis ja õppekeskkonnas –,
arengupeegel annab ühtsemad sihid ning asutus saab
püstitada eesmärgi, millisele
tasemele soovitakse 4 aastaga
jõuda. Nii on uue arengukava
vorm ühtne, kuid sisu loovad
sellele haridusasutused ise
oma vajadustest lähtudes.“
Haridusasutuste arengukavad seotakse riigi hariduspoliitika, valla arengukava ja
eelarveliste võimalustega.
Arengukavad lähtuvad veel
ka vallavolikogu uue koosseisu nelja-aastase perioodi
prioriteetidest.
AULE SAGEN

ametites hakkama saamiseks vaja – üldoskusi ja
avatust. Avatust muutustele, mitmekesisusele, koostööle. Mitmekesises koolis saavad kokku erinevate
võimete, annete, oskuste ja vajadustega noored.
Sellises keskkonnas saavad areneda paremini nende
sotsiaalsed oskused, lisaks avastus- ja projektõppele
õpitakse iseennast paremini tundma, erinevusi
märkama, neid mõistma ja üksteisega arvestama.
Koostöös Tallinna Ülikooli kasvatusteadlastega
soovime valla haridusjuhtidega luua teile just sellised koolid, kuhu tahaks iga laps ja iga koolipere liige
tulla iga päev rõõmuga ning minna sealt koju avastamisõhina ja positiivsete emotsioonidega laetult.
Selle nimel on tehtud palju tööd, aga palju on
veel ka teha jäänud. Palju saab ära teha ka igaüks
ise, olles mõistvam ja hoolivam teiste vastu ning
avatud uutele mõtetele.
Soovin kõigile head ja tegusat algavat kooliaastat;
mõistmist, äratundmist ja rõõmu sõpradest ning
avastustest!
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1. septembrist muutuvad osad sõiduplaanid

Liin 109 (Keila-Tallinn) väljub edaspidi kell 7.05
(siiani 7.10), liin 129 (Suurupi-Tallinn) väljub edaspidi
kell 7.00 (siiani 7.05). Kuna liini 137 AB reis TallinnTabasalu-Vääna-Jõesuu on võrdne AB reisiga liinil
122, siis pandi AB väljumine kell 6.10 liinile 122.
Seega liinil 137 jääb ainult üks BA väljumine.

Sõitma hakkab
UUS Rannamõisa
liin (nr 161).
Liini tagasipöördekoht
on ring Rannamõisas
Merepiiga teel.

Kehtivaid sõiduplaane saab vaadata Harju
ÜTK kodulehel www.harjuytk.ee ja ka
www.peatus.ee, samuti on sõiduplaanid
Harku valla kodulehel www.harku.ee/
uhistransport.
		HARKU VALLAVALITSUS

Kooliaasta alates tuleb olla liikluses ja eriti ülekäiguradadel väga tähelepanelik,
sest teedel hakkab taas liikuma rohkem lapsi. / Foto: 123rf

UUDISED & VALLAELU /

Kolmapäev, 30. august 2017

Harku Valla Teataja 3

KOV valimiste
olulised
tähtajad

Harku Rannikukaitse Üksikkompanii lipu õnnistas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma,
kes on ka ise Harku RKÜK liige. / Foto: Aule Sagen x 2

15. oktoobril 2017
toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised, millel valituks osutunud
vallaelanikud hakkavad
Harku valla elu kujundama
järgmisel neljal aastal.

Foto: Olga Makina

Ive
Eevel
Vallasekretär, valimiskomisjoni esimees

Harku RKÜK lubas seista kodukoha turvalisuse eest ja hoida austusega oma lippu,
millel asuva üksuse embleemi aluseks on Harku valla vapp. Sellele on lisatud
allapoole suunatud teraga must mõõk kaitsetahte ja -võime sümbolina.

E

esti Vabariigi taasiseseisvumispäeval toimunud
pidulikul talitusel õnnistas kompanii uue lipu Rannamõisa kirikus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
peapiiskop Urmas Viilma, kes
on ka ise Harku Rannikukaitse Üksikkompanii liige. Talitusele järgnenud pidulikul
lipu naelutamise ja annetamise tseremoonial kirikuaias
osalesid ja lipu headuse oma
naelaga kinnitasid Kaitseliidu
ülem kindralmajor Meelis
Kiili, Kaitseliidu Harju maleva ülem kolonelleitnant Eero
Kinnunen, kompanii ülem
kolonelleitnant Raul Kütt ja
Kaitseliidu auliige Gunnar
Vilms. Samuti osalesid tseremoonial Harku naiskodukaitsjad ja kodutütred ning
kohaliku kogukonna esindaja
Andrus Saliste. Kaitseliidu
väljakujunenud tava kohaselt,
mille põhjal annetab üksusele
lipu omavalitsus, kus üksus
baseerub, annetas lipu Harku
RKÜKile Harku vallavalitsuse nimel Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp, kes on samuti kompanii liige.
Kodukoht turvalistes
kätes
Vallavanem pidas suureks
auks annetada kohalike elanike vabast tahtest asutatud
Harku RKÜKile lipp, mis

Harku Rannikukaitse
Üksikkompanii sai oma lipu

20. augustil Rannamõisa kirikus toimunud tseremoonial annetas Harku vald Harku
Rannikukaitse Üksikkompaniile üksuse oma lipu, mille alla koonduda.
au ja kohustuse. Harku RKÜKi lipu sümbolid kannavad
usu, truuduse, järjepidevuse,
aga ka muutumatute sihtide
tähendust, mis on seotud lipul
oleva üksuse embleemi aluseks oleva Harku valla vapiga.
Üksus on koduvalla vapi valgele ristile lisanud oma kaitsetahte ja kaitsevõime sümbolina mõõga. „Neid väärtusi
peab lipp meile alati meenutama, seda nii pidulikel sündmustel kui ka kurjadel aegadel,“ rõhutas lipu vastu võtnud
Harku RKÜKi ülem kolonelleitnant Raul Kütt

tänukõnes. Lipu
Neid väärtusi oma
näol on tegemist ükpeab lipp meile alati suse lahinglipuga,
meenutama. mis ajalooliselt peaks
tähistama ka sõjaväemidagi enamat kui sümbool- üksuse ülema asukohta lane kingitus. „Teile annetatud hingväljal. Kütt avaldas loolipuga on teid usaldatud oma tust, et praegusel ajal jääb lipu
kodukohta esindama, seda ülesandeks olla pigem üksuse
kaitsma ja turvalisust taga- esindussümbol, mis annab
ma,“ tõi Kiili esile ühes lipu märku ühe noore väeosa küpvastuvõtmisega vastu võetud semisest. Samuti näeb ta lippu
kannab paikkonna ühtsuse ja
järjepidevuse mõtet ning isamaalisi aateid. Ühtlasi oli ta
veendunud, et üksus hoiab
lippu uhkuse ja austusega ning
esindab Harku valda selle all
väärikalt. „Soovin Harku Rannikukaitse Üksikkompaniile
jätkuvat tahet ja meelekindlust
koonduda selle lipu alla ning
panustada meie kodukoha
turvalisusse,“ soovis Rätsepp
lippu üle andes.
Lipu annetamine kompaniile on Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili sõnul

Noortekeskused ootavad noori uutes ruumides
Nii Tabasalu kui ka Harkujärve noortekeskus
jätkavad sügisest uutes ja
avaramates ruumides.

S

iiani Tabasalus Teenuste 2
ühes tiivas tegutsenud Tabasalu noortekeskus sai
enda käsutusse endise Rohujuure kohviku hoone Kallaste keskuses. Harkujär ve
noortetuba kolis moodulmajast aga päris oma majja, mis
asub otse kerkiva Harkujärve
põhikoolihoone juurdeehituse taga. Mõlemad noortekeskused on end uutes ruumides
juba suures osas sisse seadnud ning ootavad koolinoori

Tabasalu noortekeskus ootab noori alates septembrist oma uues asukohas
endistes Rohujuure kohviku ruumides Kallaste keskuses. / Foto: Aule Sagen

olulise üksuse liikmeid ühendava ning üksusesisest ühtekuuluvustunnet süvendava
sümbolina.
Oma üksus on auasi
Kompaniiülema sõnul on
Eesti Vabariigi asutamisest
peale olnud ilus traditsioon,
mille kohaselt on omavalitsused väeosadele lipu annetanud. „Mitte iga vald ei saa
kiidelda, et neil on oma valla
nimeline sõjaväestatud üksus. Harku vald võib meie üle
uhke olla ja uhke ka selle üle,
et nad on ajaloolist traditsiooni järginud ja Harku
Rannikukaitse Üksikkompaniile lipu annetanud,“ lubas
Kütt neile pandud usaldust
vääriliselt kanda. Samuti kutsus Kütt üles Harku vallas
elavaid kaitsetahtega inimesi
Harku RKÜKiga liituma.
„Üksuse peaülesandeks on
rannikukaitse ja -valve ning
mereäärse vallana on siin,
mida jälgida.“

taas septembrist koolitundide järel vaba aega mõnusalt
ja sisukalt veetma.
Uued võimalused
avaramates ruumides
Mõlema noortekeskuse uued
ruumid on senistega võrreldes suuremad ja avaramad.
„See annab nii palju uusi
võimalusi avatud noorsootöö
läbiviimiseks,“ rõõmustas
Huvitegevuse ja Noorsootöö
sihtasutuse noorsootöö koordinaator Kerttu Brandmeister. Ta lisas, et uutesse ruumidesse saab nüüdsest tuua ka
mõnede huviringide tegevusi, vähendades nii koolide
ruumikasutust. Eriti oodatud
on mõlema noortekeskuse
uutes ruumides avanev köögi
kasutamise võimalus – noo-

Lipp seob üksuse
koduvallaga
Harku RKÜKi lipu tumesinisel lipukangal on Harku
RKÜKi teenetemärgi kujutis,
märgi keskel on kuldkollase
kontuuriga ääristatud Harku
RKÜKi embleem. Embleemi
aluseks on Harku valla vapp,
millele on lisatud kaitsetahte
ja kaitsevõime sümbolina alla
suunatud teraga must mõõk.
Lipu teine külg on Harju maleva lipu kujutis.
Harku Rannikukaitse Üksikkompanii asutati 2014.
aasta sügisel Kaitseliidu Harju maleva koosseisu kohaliku
elanikkonna initsiatiivil nende kaitsetahtest. Üksusega on
kahe aasta jooksul liitunud
80 inimest, kes on üles näidanud tahet riiki kaitsta ning
käia oma vabast ajast väljaõppel ja õppustel. Enamik üksuse liikmetest on Harku
valla elanikud.
AULE SAGEN

red saavad ise hakata endale
süüa tegema ning peetakse
plaani ka kokandusringi avamiseks. „Selliselt saavad noored omandada söögitegemise
oskuse, luues samal ajal suheldes uusi sõprussidemeid,“
selgitas Huvitegevuse ja
Noorsootöö sihtasutuse juhataja Elina Siilbek. Üheskoos kokkamine võiks tema
hinnangul pakkuda huvi ka
üle 13aastastele noortele ning
tuua neidki senisest enam
noortekeskuse tegevustest
osa võtma.
Tabasalu noortekeskus on
noortele avatud 1. septembrist, Harkujärve noortekeskus ootab noori alates septembri keskpaigast.
AULE SAGEN

S

el korral saavad esimest
korda hääletada ka 16- ja
17aastased noored, kellele
Riigikogu andis valimisõiguse põhiseaduse muudatusega
2015. aastal. Eesmärk on
kaasata noori senisest enam
kohaliku elu küsimuste arutamisse ja otsustamisse. Teise
suurema muudatusena võttis
Riigikogu möödunud suvel
vastu seadusemuudatuse,
mis lubab olla samaaegselt nii
Riigikogu liige kui ka volikogu liige kohalikus omavalitsuses.
Valimistel saavad osaleda
erakonnad, valimisliidud ja
üksikkandidaadid.

VALIMISTE OLULISEMAD
TÄHTAJAD
Hiljemalt 31. augustil esitatakse valimisliit valla valimiskomisjonile registreerimiseks.
n 16. augustist 5. septembri
kella 18ni saab esitada registreerimiseks kandidaate. Kandideerida võivad kõik hääleõiguslikud Eesti ja ELi kodanikud, kes
on hiljemalt 10. septembriks
2017 vähemalt 18aastased ja
kelle püsiv elukoht on rahvastikuregistris 1. augusti seisuga
Harku vald. Nõuetekohaselt
esitatud kandidaadid registreeritakse hiljemalt 10. septembril.
n 11. septembril algab aktiivse
valimisagitatsiooni aeg, mil poliitiline välireklaam on keelatud.
n 15. septembril koostab siseministeerium valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes
pärast 15. septembrit tehtud
muudatusi arvesse ei võeta.
n 5.–11. oktoobrini saab hääletada elektrooniliselt.
n 9.–11. oktoobrini saab
eelhääletada kõigis Harku valla
valimisjaoskondades (Tabasalu
Ühisgümnaasiumis, Harkujärve
Põhikoolis ja Muraste Koolis).
Hääletamine algab kell 12.00
ja lõpeb kell 20.00. Samuti
toimub hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada
Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
n 15. oktoobril, valimispäeval,
algab hääletamine valimisjaoskondades kell 9.00 ja lõpeb kell
20.00, samuti saab hääletada
kodus.
Täpsem info kohalike omavalitsuste valimiste kohta Harku vallas avaldatakse 27.09 ilmuvas
Harku Valla Teatajas.
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Uus Komori trükimasin on Jaapanist
A&R Cartoni tehasesse
kohale jõudnud ning
seadistuse ja häälestustööde järel saab selle
septembris tööle panna.
/ Foto: Aule Sagen

Kolmapäev, 30. august 2017
A&R Cartoni tehases töötab ööpäevaringselt kolmes vahetuses 40 inimest, eriotstarbelisi pakendeid toodetakse praegu
aastas ligi 200 miljonit ühikut. Ettevõtte
juhatuse esimehe Margus Üürikese
sõnul lisab uue trükimasina tööle
hakkamine veel umbes 20 töökohta.
/ Foto: A&R Carton

Anneta oma asjad
uuskasutuseks otse
Tabasalus!
2. septembril kell 10.00–16.00 kogub
Tabasalu Rimi parklas annetusi Uuskasutuskeskuse kaubik.

K
A&R Carton kasvab:

uus trükimasin kahekordistab tootmise
Tabasalus tegutsev kartongpakendite
tootja A&R Carton on laienemas ning ühes
tootmisvõimsuse suurenemisega pakub
ettevõte lähiajal tööd veel 20 inimesele.

A

astast 1994 Tabasalus tegutsev kartongpakendite
tootja AS A&R Carton teeb
iga päev valmis pakendeid
rohkem kui 100 000 poognast
kartongist – küll Taani magusameistri Anthon Bergi eksklusiivseid südamekujulisi
kommikarpe, Põhjamaade
erinevate tootjate pudru-,
hommikusöögihelveste või
näkileivapakendeid, vahatatud karpe külmutatud kala
tarbeks Islandi ning Fääri
saarte kalatootjaile, aga näiteks ka meie oma Balbiino
jäätise pakendeid.
Ajakohastamaks tehase tehnoloogiat, investeeris ettevõte
ligi kolm miljonit eurot uue ja
säästliku trükimasina soeta-

miseks. Suurema tootlikkusega uue põlvkonna trükimasin
on Jaapanist juba tehasesse
jõudnud ning käimas on selle
seadistustööd. Trükimasin
peaks töövalmis olema septembri keskpaigaks. Lisaks
laiendab A&R Carton tehase
üldpinda ligi 600 m 2 võrra
tootmis- ja töötajate olmepindadeks; juurdeehitus
peaks valmima oktoobris.
Uue trükimasina täisvõimsusel tööle hakkamine lisab
umbes 20 töökohta ning tootmisseadmete operaatoreid ja
valmistoodangu pakkijaid
asub ettevõte otsima juba septembris.
Töö A&R Cartoni tehases
käib ööpäevaringselt, seda

kolmes vahetuses. Kohapeal ohutust silmas pidades kasutrükitakse, stantsitakse ja vol- tame siinses trükikojas üksnes
ditakse eri suuruse ning ots- toiduainetööstusele sobivaid
tarbega pakendeid aastas ligi lõhnatuid trükivärve, ehkki
200 miljonit ühikut – 95% mitte kõik meie pakendid ei
sellest läheb ekspordiks. „Meie ole mõeldud toidu pakendapeamised turud on Norra, miseks,“ tõi Üürike välja. SaSoome, Rootsi ja Island. Li- muti testitakse pakendeid resaks on meie ekspordipartne- gulaarselt, et veenduda nende
rite hulgas Gröönimaa, Fääri saared, 
Hiina, Argentiina,
Uue põlvkonna trükiTšiili,“ rääkis ettevõtte
masin on Jaapanist juba
juhatuse esimees Martehasesse jõudnud.
gus Üürike. Kodumaise toodangu pakendid
moodustavad ülejäänud 4–5% ohutuses. Lisaks peetakse
– enamasti on olnud Eesti tootmises rangelt kinni hütootjate pakendivajadused gieeninõuetest. „Meile on see
tehase tootlikkust arvestades väga oluline. Keegi ei taha
väikesed. Peagi tööle hakkav süüa jäätist, mille karp on
kaasaegne trükimasin mitte toodetud ebapuhastes tingiainult ei anna potentsiaali te- mustes,“ peab Üürike silmas
hase tootmismahtu kahekor- nii tellijate kui ka lõpptarbijadistada, vaid teeb ka võimali- te huvisid. Tehase juurdeehikuks vastu võtta väiksemaid tuse valmides plaanitaksegi
tellimusi, sest uue masina üm- Üürikese sõnul olmeruumid
berseadistusaeg on 4–5 korda tootmisest eraldi korpusesse
lühem.
kolida, et toodangu puhtus
oleks veelgi paremini tagatud.
Kvaliteedis järeleSel aastal 25. sünnipäeva
tähistav A&R Carton AS kuuandmisi ei tee
Eelkõige on ettevõtte jaoks aga lub Rootsi kontserni AR Pacoluline, et pakendid vastaksid kaging. Ettevõttes töötab ligika ülehomsetele kvaliteedi- kaudu 40 inimest, firma 2016.
ning toiduohutusnõuetele. aasta käive oli 7 miljonit eurot.
Uue trükimasina soetamisega
sellele panustataksegi. „ToiduAULE SAGEN

aubikusse on oodatud kõik
kodumajapidamises üle
jäänud veel korralikud
ning terved asjad, nagu näiteks riided, jalanõud, mänguasjad, raamatud, filmid, mööbel, kodutehnika, tekstiil,
lauanõud, sporditarbed, potid-pannid ja isegi toataimed.
Asjadele leiab Uuskasutuskeskus uue omaniku kas oma
koostööpartnerite abiga (heategevus, redisain, ümbertöötlus, kunstnikud või filmitegijad) või neid sümboolse
hinnaga Uuskasutuskeskustes müües. Müüdud esemetest saadud tulu kasutatakse
selleks, et uuskasutust kui
keskkonnasõbralikku käitumisviisi veelgi enam propageerida ning aidata teisi sotsiaalselt mõjusaid ettevõtteid.
Näiteks on viimased kaks
aastat toetatud 20 000 euroga
sihtasutust Kiusamisvaba

Kool, mille eesmärgiks on
hoida Eesti koolid kiusamisvabad.
On siiski esemeid, mis annetamiseks ei sobi. Kasutatud
patareid, vanad värvid, ehitusjäätmed, metalliromu, plastid,
paber ja papp, rehvid, katkised
elektri- ja elektroonikaseadmed, pakendid ja lehtklaas on
asjad, mis peaksid tingimata
leidma tee jäätmejaama. Neid
asju võtab Tabasalus vastu
siinne jäätmejaam.
Muul ajal on Harku valla
elanikele lähim võimalus viia
oma asjad laupäeviti ja pühapäeviti kell 10.00–18.00 avatud olevasse Uuskasutuskeskuse konteinerisse Škoda
jäähalli parklas Rocca al
Mares või ühte kuuest Uuskasutuskeskusest Tallinnas.
Loe lähemalt www.uuskasutus.ee
ANNIKA ALTMÄE

Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab 2. septembril tuua kodumajapidamises üle
jäänud veel korralikke ning terveid asju. / Foto: Uuskasutuskeskus

Vallas Uued pakendikonteinerid
Tootjavastutusorganisatioon OÜ vahetas Harku vallas augusti alguses välja oma vanad metallist
pakendikonteinerid uute pakendimajakeste vastu. Lisaks olemasolevatele konteineritele paigaldati uued
konteinerid veel 11 asukohta üle terve valla. Kõikide Harku vallas asuvate pakendikonteinerite asukohad
leiate Harku valla kodulehelt www.harku.ee/pakendikonteinerite-asukohad.
Pakendikonteineritesse tohib panna tühjasid plastist, metallist, paberist, papist ja klaasist pakendeid,
näiteks salatikarbid, plastpudelid, konservipurgid, pappkarbid, klaaspudelid, mahlapakid jne.

Uued mõtted ja
teadmised ERASMUS+
õpirändelt
Vääna Mõisakool osales kaks aastat väldanud
ERASMUS+ õpirände projektis, millele vaadatakse
nüüd selle lõppemise järel tagasi.

E

RASMUS+ õpirände projekt „Õpilase individuaalsuse märkamine ning
arendamine õppe- ja kasvatustöös“ loodi eesmärgiga

pakkuda lastele kvaliteetset
ja nende eripäradega arvestavat haridust kodulähedases
koolis. Meil on üha rohkem
hariduslike erivajadustega

lapsi, kelle eriline andekus,
õpiraskused, käitumis- ja
tundeeluhäired, terviserikked, kultuuriline taust või
muud erisused tingivad vajaduse individuaalsemaks lähenemiseks nii õppe- kui ka
kasvatustegevuses. Väikeses
koolis on oluline roll igal
õpetajal, kes koolielu erinevates aspektides tihedalt osalevad. Võimalused erinevate
tugisüsteemide kasutamiseks, sh väikeklasside loomiseks on sageli piiratud. Seega
on oluline, et kõik õpetajad
omaksid teadmisi ja oskusi,
kuidas märgata ja arendada
õpilase individuaalsust.

Õpirändes osalemine on
andnud Vääna Mõisakooli
õpetajatele rikkaliku teadmiste pagasi, et ühiskonna vajadustega kaasas käia ning suuta mõtestatult ja tulemuslikult
laste erisustega arvestada. Nii
tutvusime mindfulness-tehnikaga, mis aitab õpilasel aeglustada tempot, olla tähelepanelik ja fokuseerida oma
tegevused. Ka saime kinnitust, et hea õpetaja eelduseks
on õpetaja hea vaimne tervis,
mille eest tuleb osata hoolt
kanda.
Projekti raames saime ülevaate paljude Euroopa riikide
haridussüsteemi toimimisest.

Külastasime erinevaid koole
ning ka alusharidust pakkuvaid koolieelseid asutusi ja
osalesime aruteludes ning
töötubades. Lisaks tutvusime
Soome haridusreformi ja hariduse juhtimisega laiemalt,
aga ka Rootsi koolisüsteemi ja
tugisüsteemide korraldusega,
mis on üllatavalt sarnased
Eestis kasutatavale.
Veel saime ülevaate mitteformaalsetest õpetamisviisidest,
kus keskenduti õpilase individuaalsusele teadmiste omandamisel ning kus määrava
tähtsusega on loomingulisus.
Õpilase arengu seisukohalt on
õpikeskkonna kujundamisel

esmatähtsad mängulisus ja
loomingulisus ning need aitavad julgustada ka sotsiaalselt
nõrgemaid isiksusi.
Lähemalt saab õpetajate
ERASMUS+ kogemustest
lugeda Harku valla kodulehelt: www.harku.ee/valdkonna-uudised.
2017/2018. õppeaastale läheme aga vastu uue projektiga: saime INNOVElt positiivse otsuse digiõppeprojektile,
millega tõstetakse õpetajate
digipädevusi. Projekti rahastab EL Euroopa Sotsiaalfond.
HELI RANNIK
Vääna Mõisakooli direktor
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Suviste korvpalli treeninglaagrite järel on Tabasalu Palliklubi juba alustanud uue hooaja treeningtundidega, et ka sel aastal mängida kõrgel tasemel nii kodumaistes kui ka rahvusvahelistes sarjades.

Korvpallipoisid loodavad medalitega
hooajale samasugust järge
M

Edukad ka rahvusvahelistes sarjades
Lisaks kodus peetud mängudele osalesid palliklubi poisid
ka rahvusvahelistes sarjades
Baltic Boys Basketball League
U12, U13, ja U15 vanuseklas-

Möödunud
hooajal
hõbemedali kaela
saanud
Tabasalu
Palliklubi
mängija
Stefan
Vaaks
võitlemas
palli pärast
TTÜ Korvpalliklubi
liikmesklubi
mängijana
ühisvõistkonnas.
/ Foto:
Maria
Kristiina
Prass



Juba on
algamas ka
tavapärased
regulaarsed
treeningud.

sis ning European Youth Basketball Leagues (EYBL) U14,
U15, U16 ja U17 vanuseklassis. Lisaks osaleti veel Eesti-Läti Ühisliigas U20 vanus e k l a s s i või s t kon n a g a .
Turniire, kus mängiti, oli veelgi. Rahvusvaheliste sarjade
kordaminekutena võib ära
märkida U15 vanuseklassi

EYBL-i B-divisjoni võitu ning
tõusmist A-divisjoni, 16 tugevama võistkonna hulka.
Trennid käivad, klubi
kutsub liituma
Ka algaval hooajal on Tabasalu
Palliklubil plaan osaleda kõigis eelpool nimetatud sarjades. Kui suvel sai treeninglaag-

rites mänguoskusi lihvitud,
siis nüüd juba on algamas ka
tavapärased regulaarsed treeningud. Tabasalu Palliklubi
üks eestvedajaid, Kaido Seil,
kutsub Harku valla noori
korvpallitrenni Tabasalu
Ühisgümnaasiumis, Muraste
koolis, Harkujärve koolis ja
Vääna-Jõesuu koolis. Neis
trennides õpetatakse korvpallitarkusi noorema vanuseastme poistele. „Alustades korvpallitreeninguid varases eas,
on võimalik jõuda ka tipptasemel korvpallimänguni. Põhikooli lõpus mängima hakates saab reeglina mängimist
jätkata vaid harrastaja tasemel,“ selgitas Seil, miks tasuks
treeningutega võimalikult
varases eas alustada. Kui tipptasemel korvpallimäng ei ole
lapsel omaette eesmärgiks, siis
hea koordinatsiooni ja meeskonnatöö oskuse saavad lapsed treeningutelt kindlasti.
Lisainfot treeningute kohta
leiab Tabasalu Palliklubi lehelt Facebookis www.facebook.com/tabasalupalliklubi/ või e-posti teel tabasalupk@rim.ee.
AULE SAGEN

Spordiklubi Liider korraldab 16. septembril algusega kell 12.00 Kadrioru
staadioni harjutusväljakul
(Roheline aas 24) 7–12aastaste kooliõpilaste kergejõustikupäeva Sügis Cup
2017.
Võistlus on mõeldud lastele
sünniaastaga 2005–2010 ning
toimub nii tüdrukutele kui ka
poistele kolmes vanuseklassis:
2009.–2010. a sündinud,
2007.–2008. a sündinud ja
2005.–2006. a sündinud.
Kavas on 60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise. Võistlus
on individuaalne, parematele
on autasuks diplomid ja medalid.
Registreeruda saab võistluspäeval kell 11.00–11.45 kohapeal, sealsamas toimub ka
võistlejakaartide täitmine.
Koolide organiseeritud arvuline osavõtt registreerida 14.
septembriks telefonil 502
1346.
Võistlus on tasuta, ootame
rohket osavõttu!
ANTS SOOSAAR
Spordiklubi Liider

Foto: erakogu

öödunud hooajast on
Tabasalu Korvpalliklubi poistel ette näidata taas tublid tulemused.
Olles 2016. aasta sügisest TTÜ
Korvpalliklubi liikmesklubi,
osalesid siinsed noored korvpallurid ühisvõistkondade
koosseisus poiste U18, U16,
U14 ja Mini-klassi Eesti meistrivõistlustel, kus saavutati ka
ilusaid tulemusi. Äramärkimist väärivad Eesti meistrivõistlustel kätte võideldud
U14 vanuseklassi meistritiitel,
samuti U16 ning Mini vanuseklassi hõbemedalid. Hõbemedalid said Harku valla poistest kaela Andre Loigu, Stefan
Vaaks, Aksel Hakk, Joosep
Sula, Uku Johan Pauri. U18
vanuseklassis jõudsid poisid
final four’i, ent seal piirduti
neljanda kohaga. Harku valla
poistest mängis U18 vanuseklassi võistkonnas kaasa
Albert Saar.

Sügis Cup
kutsub õpilasi
kergejõustikupäevale



UUENDUSKUURI LÄBINUD
TABASALU SKATEPARK ON
TAAS KASUTAJATE PÄRALT!
Viie aasta eest Tabasalu Seltsi eestvedamisel PRIA ja valla
rahastuse kaasabil rajatud skatepark on selle valmimisest alates aktiivselt kasutusele võetud – kui vähegi on
ilma, on alati ka ratta või tõukerattaga trikitajad kohal.
Aastatega kulunud ja auklike kattevineeride asendamise järel uutega on skatepark taas valmis järgmised viis
aastat sõitjaid rõõmustama. Noorte tõuksiguru Mikael
Parman isiklikult tuli Tabasalu Päeva raames skatepargi
uuenduskuurijärgset headust proovima; vihm segas
seekord tal paraku siinseid võimalusi testimast. Küll aga
said Parmani külastusest oma trikkide lihvimiseks indu
juurde kohalikud noored.

MEELIS HÄRMS
Tabasalu skatepargi idee
autor ja elluviija
Juba esimesest päevast on skatepark laste
ja noorte poolt aktiivses kasutuses, meeldib
neile ning sobib oma asukohta suurepäraselt.
Rõõm, et nüüd õnnestus teha põhjalik uuenduskuur, millega oleme kindlustanud skatepargile järgnevad viis aastat ja meie noortele
suurepärase koha sportlikuks ajaveetmiseks.

TEKST: AULE SAGEN, FOTO: OLAVI RUHNO

Suurupi Munakivitee sai oma
vabadussamba
Ja nii nad
panidki Suurupisse Munakivi
tee pangale
Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäeval
vabadussamba
püsti!

K

õik sai alguse sellest, kui
möödunud aasta sügistorm murdis maha hiigelsuure papli, mille tüve läbimõõt alumisest otsast oli
koguni 1,5 m. Puu kukkus
risti üle tagumise munakivitee
ja see oli vaja teelt ära saada.
Kohe tekkis ka mõte, et sellest
võiks midagi valmistada.

Kuna Suurupis peale tuletornide muid vaatamisväärsusi
eriti pole, ka on kõik endisel
militaaralal olnud rajatised
ära lõhutud või õhku lastud,
siis otsustasime teha puust
vabadussamba ja panna see
paika, kus alles mõnikümmend aastat tagasi valvasid
punavägede Katjušad ja Kalašnikovid. Hiiumaa vigursaagija – meister Silver Treiman – oligi nõus töö ette
võtma.
Tööde ajal saime tunda tohutu suurt poolehoidu, kaasaelamist ja toetust, kuid oli ka
ükskõiksust ja vastumeelsust.
Igatahes tuhat tänu kõigile,
kes on kaasa aidanud, kaasa
mõelnud, vastu vaielnud või

pea ära keeranud. Kõigist neist
on olnud palju abi. Rahva annetustena on tänaseks laekunud üle 1000 € – ka kõigile
annetajatele suur tänu.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud vabadussammas sai püsti Suurupisse
Munakivi tee pangale, nõukaaegse liikuva helgiheitja positsiooni kõrvale. 20. augustil
toimus pidulik avamine külarahva ja külalistega, laulmas oli
Suurupi naiskoor „Meretule“,
õnnistuse luges õpetaja Avo
Üprus. Vabadussamba tähenduse võib igaüks ise endale
välja mõelda, kel jääb fantaasiast puudu, saab lugeda www.
munakivitee.ee kodulehelt lisa.
Siinkohal kutsun inimesi

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
pühendatud vabadussammas
valmis tormimurtud paplist ning sai
20. augustil püsti Suurupisse Munakivi
tee pangale. / Foto: Ago Lepp

üles osalema MTÜ Munakivitee Terviserajad ja Veed tegemistes, et piirkond korda
saada, kasutada seda ise ja hea
oleks ka külalistel seda tarvitada. Teeme üheskoos munakivitee siledaks nagu laud.
Munakiviteele mahub palju
häid inimesi, palju häid mõtteid, palju häid tegemisi-toimetamisi, munakividest rääkimata.
AGO LEPP
Munakivitee Terviserajad
ja Veed MTÜ
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Jätka katkenud kooliteed juba sel sügisel

Algamas on uus kooliaasta. Tavaliselt on õpilaste rollis lapsed,
kuid ära ei tohi unustada ka täiskasvanuid, kelle haridustee on
poolikuks jäänud ning kes soovivad oma õpinguid jätkata.

S

elliste õpilaste jaoks on loodud täiskasvanute gümnaasiumid, kuhu võetakse õppima alates 17. eluaastast.
Üheks taoliseks kooliks on
väärika ajaloo ja suurepärase
asukohaga Tallinna Vanalinna
Täiskasvanute Gümnaasium
(TVTG). Koolis õpib igal aastal 700 õpilase ringis ning
gümnaasiumi lõputunnistuse
saab aastas 180–200 abiturienti. Pärast keskhariduse omandamist minnakse edasi õppima kas ülikooli, kutsekooli või
jätkatakse töömeheelu.
Paindlik õpe
täiskasvanutele
Kooli oodatakse õppima kõiki, kel haridustee on katkenud.
Õpilasel on võimalik valida
erinevate õppetöö aegade vahel: kooliajaks võib valida kas
kolm hommikut nädalas, tunnid ühel hommikul ja kahel
õhtul või kahel õhtul nädalas.
Viimane variant eeldab rohkem iseseisvat tööd. Teadmisi
saab omandada ka e-õppe näol
– arvuti abiga Moodle’i keskkonnas. Kõikides õppeainetes
arvestatakse hindamisel õpilase soovil varasemate õpingute
ja töökogemusega.
Kool arvestab lisaks ka sellega, et mõnel õppijal on jäänud vaid üks-kaks kursust 10.
või 11. klassis sooritamata –
neil on võimalus ainekursus
lõpetada jooksvalt õppeaasta
jooksul. Selleks et õppetöös
ennast kindlamalt tunda ja
paremaid tulemusi saavutada, viiakse Euroopa Sotsiaal-

fondi vahenditest ellu projekti „Teisel ringil targaks“
(TERITA), mille raames toimuvad tugikursused riigieksamiteks, aga ka teiste õppeainete parema omandamise
tarvis. Nende kursuste jooksul saavad õpilased küsida
õpetajatelt veelkord selgitusi
teemade kohta, mis jäid tunnis segaseks, ja korrata eksamimaterjali.
Pedagoogiline kollektiiv on
TVTG-s erialase väljaõppe
ning heade töökogemustega.
Enesetäiendus on õpetajate
tööelu loomulik osa. Sageli
õpitakse koos oma õpilastega
erinevatel kultuuriüritustel,
muuseumitundides, õppekäikudel, väljasõitudel, õuesõppe ja avastusõppe meetodil.
Eelpool toodud TERITA projektis koostavad õpetajad
õppevideoid nii 10. ja 11.
klassi ainekursuste raskemate
teemade jaoks. Samuti kasutavad õpetajad üha rohkem
oma töös arvutite abi (näiteks
õppetundide ilmestamisel,
veebinaride läbiviimisel).
Õpetajad on juhendajatena
abiks ka uurimistööde koostamisel.
Ka sel õppeaastal on veel
võimalik astuda Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumisse kuni 7. septembrini.
Täpsem info on kooli kodulehel. Kohtumiseni koolis!
ROBERT OSSIPOV
Tallinna Vanalinna
Täiskasvanute Gümnaasiumi
direktor
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 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu kehtestamine
Harku Vallavalitsuse 14.08.2017 korraldusega nr 375 kehtestati Harkujärve külas Jaani 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering
vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 05/12.
Planeeritav maa-ala paikneb Harkujärve külas Kiriku tee ääres
ja hõlmab Jaani 2 (tunnus 19801:002:0495; suurusega u 4,9 ha)
maaüksust. Detailplaneeringuga moodustatakse 4,9 ha suurusest
Jaani 2 maaüksusest 17 krunti, millest 12 on elamumaa krundid (2
ridaelamumaa krunti, 2 üksikelamu- ja/või ärimaa krunti, 8 üksikelamumaa krunti) suurusega 2014 m² – 4242 m², 3 transpordimaa
krunti, 1 transpordi- ja tootmismaa krunt ja üks üldmaa krunt suurusega 6225 m² (13% planeeritavast alast). Elamumaa kruntidele
pos nr 1–3 ja 8–10 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe
abihoone püstitamiseks ning kruntidele pos nr 4–7 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Lubatud
hoonete maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks määratakse krundil
pos nr 3 kuni 300 m² ja teistel elamumaa kruntidel kuni 350 m².
Elamumaa kruntidel pos nr 11 ja 12 määratakse ehitusõigus ühe 4
boksiga ridaelamu püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 800 m².
Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 9 m ja 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne
korrus. Lubatud katusekalle on 0–45 kraadi, seejuures on ridaelamute katusekalle 0–20 ja üksikelamutel 20–45 kraadi.
Planeeritavate kruntide veevarustus on kavandatud Ojakääru teel
asuvast ühisveevarustuse magistraaltorustikust. Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. Planeeringuala reoveed (5,4 m3/
ööp) juhitakse Ojakääru tee 200 mm ühiskanalisatsiooni, mis suubub Ojakääru tee 10 reoveepumplasse.
Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ
17.09.2015 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 234142. Detailplaneeringu alale on tootmis- ja transpordimaa krundile pos nr 15
planeeritud alajaam.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga,
mille kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga
tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab
tutvuda Harku Vallavalitsuses, Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee või otselingil: kaart.harku.ee/
DP/050315_430/avalik/.
n Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus
31.07.2017–13.08.2017 toimus Liikva külas Otsa tn 6 ja Otsa

tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset avalikku
arutelu.
n Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
07.09.2017 kell 17.00 toimub Vääna küla Otsatalu tee 22 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine Harku vallamajas, Kallaste tn 12, Tabasalu alevik.
n Detailplaneeringu algatamise taotlused
Harku Vallavalitsusele on esitatud järgmised detailplaneeringu algatamise taotlused:
1. Muraste külas Kase tn 2, 4 ja 6 maaüksustele;
2. Türisalu külas Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli maaüksusele;
3. Rannamõisa külas Ringtee 14 maaüksusele;
4. Ilmandu külas Romantiku tee 6, 6a ja 8 maaüksustele;
5. Muraste külas Loovälja maaüksusele;
6. Ilmandu külas Lõvilõua maaüksusele.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse, mille käigus
otsustatakse detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine. Detailplaneeringu algatamiseks esitatud materjalidega saab tutvuda Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses aadressil: kaart.harku.ee.
n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul
1. Tabasalu alevikus Liiviku tee 3 hoonestusala nihutamiseks;
2. Muraste külas Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksustele projekteeritavate hoonete kõrguse muutmiseks kuni 10%.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikke istungeid läbiviimata. Ettepanekuid
ja vastuväiteid selle osas ootame 01.09.2017 kuni 15.09.2017.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse ning alal kehtivate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel
www.harku.ee/ehituse-ja-planeerimise-teated; www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda Ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Harku Vallavalitsusele aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu või e-kirja teel
harku@harku.ee 01.09.2017 kuni 15.09.2017.

 Maa-amet teatab:
n Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

n Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.09.2017. Täpsemat informatsiooni
saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

TEIE KODU TULEOHUTUS ON MINU SÜDAMEASI!
Harku valla Huvikool otsib

HUVIRINGIDE JUHENDAJAID
Soovime Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Ootame uuel hooajal oma meeskonda
erinevate huviringide juhendajaid, näiteks:
PILLIÕPE ja BÄNDIRING, MUUSIKALINE IMPROVISATSIOON,
DJ KLUBI, AKROBAATIKA ja VÕIMLEMINE, LOOVKIRJUTAMINE,
PUUTÖÖ, SAALIHOKI, LIIKUMIS- ja SPORDITREENINGUD
Pakkuda võib ka muid lastele põnevaid huviringe.
Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!
Tööülesanded:

•

Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve Põhikoolis või Muraste
Koolis ning noortekeskustes vastavalt kokkuleppele 1-2 korda nädalas.

Nõudmised kandidaadile:
•

•
•
•
•

oma huviala põhjalik tundmine;
hea suhtlemisoskus;
soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;
täpsus ja korrektsus;
kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.

Omalt poolt pakume:

•
•
•
•

eneseteostuse võimalust ja huvitavat tööd;
meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi;
võimalust kaasa rääkida huviringide arendamises ja uuendustes;
toredat meeskonda.

Tööle asumise aeg: september 2017
Nõutud keeled: eesti
Asukoht: Harku valla koolides, spordihoonetes ja noortekeskustes

CV ja kandideerimisavaldus palume saata meiliaadressile info@huviringid.ee.

Alanud on registreerumine Tabasalu
Ühisgümnaasiumis ja Muraste Koolis
toimuvasse

EELKOOLI

2017/2018 õppeaastaks
Kellele? 6-7aastased lapsed, kes alustavad kooliteed 2018. a. sügisel.
Millal? Septembri algusest kuni mai lõpuni, üks kord nädalas.
Miks just meie eelkool?
• Harku valla Huvikoolil on viie aastane kogemus eelkooli
korraldamisest koostöös Harku valla koolidega.
• Ainekava „Tere, kool!“ on kinnitatud Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt ning õppetasult saab taotleda
tulumaksu tagastust.
• Juhendajateks on kogemustega algklasside õpetajad.
Kui palju maksab? 39 eurot kuus.
Tabasalu Ühisgümnaasiumis
Teisipäeviti kell 15.00-18.00 I grupp GRUPP ON TÄITUNUD!
Neljapäeviti kell 15.00-18.00 II grupp
Muraste Koolis
Esmaspäeviti kell 15.30-18.30 I grupp
Kolmapäeviti kell 15.30-18.30 II grupp
Registreerumine gruppidesse toimub Huvitegevuse ja Noorsootöö
Sihtasutuse kodulehelt www.huviringid.ee, täites ära vastava
sooviavalduse registreerumise lingi alt.

Rohkem infot www.huviringid.ee või info@huviringid.ee

Kütteseadme puhastus ja
kontroll – miinimumtasu 40 €
* sisaldab väljakutse tasu
Korstnapühkija Keit Lullu,
kutsetunnistus 106397

Kütteseadmete
parandustööd
Tuleohutusakt

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

n Ettevõte teostab ehitus ja remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel
5660 7554, janek@janelldisain.ee

n Liiva, killustiku ja mulla müük koos
kohale toomisega. www.kallurauto.ee,
tel 5639 3588

n Vanametalli kokkuost, konteinerite
tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055

n Märjad küttepuud. Valge lepp 35 €/
ruum, must lepp 37 €/ruum, kask 40
€/ruum. Vedu alates 8 ruumist tasuta.
5349 2730

n Korstnapühkija ja pottsepa litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll,
remont ja ehitus. Akti väljastamine
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

n ALUMIINIUMKATUSEREDELITE
VALMISTAMINE. Tel 515 9155

On laululindude kogunemise aeg!

n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362

Suurupi Naiskoor Meretule
tervitab uusi lauljaid!

n Liuguksed, riidekapid, garderoobid.
Abi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151, www.nagusul.ee,
fb Nagusul OÜ
n Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee
n Killustik, kruus, täide, graniitkild, liiv,
sõnnik, sõelutud põllu- ja kompostmuld, kasvumuld, turvas, freesasfalt,
betoonisegu. Väikeveo kallurid kuni 8t.
Tel 501 5992
n Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel
5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
n Korstnate ja korstnapitside ehitus.
5877 3387

Võib ka lihtsalt kohale tulla!

n Too oma mullale uus elu sisse
vermikompostiga. 5x25L hind 20€
koos kohaletoimetamisega. 5457 3551
info@compost-it.ee

vt. ka www.facebook.com/meretule

n Ostan teie sõidukõlbliku, remonti
vajava või seisva sõiduki! Võib pakkuda
ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid! Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055,
e-mail: alka515@hotmail.com
n Kogemustega lemmikloomahooldaja hoolitseb teie äraolekul teie
lemmiklooma eest (teie kodus või toob
enda juurde). Helistada 5197 2461
n Ainult meie hooldame Teie lähedase
hauakivi aastaringselt. 5631 2946

Õigus
heale
pitsale

n Anda rendile garaažiboks Tabasalus,
koolimaja juures. Pindala 17 ruutmeetrit, elekter, uus katus. Tasumine arve
alusel, hind sõltuvalt rendi pikkusest ja
makseperioodist. Ostusoovidega palun
mitte tülitada. Kontakt 511 9611,
info@suhtesepp.com
n Hoian kuni 5aastast last kaks korda
nädalas. 5656 2700, Linda

AL

TELLIMINE:

IK

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.

SS

Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854

Reklaam ja müük:
5556 5434
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

K LA

Harku Valla Teataja

Toimetus: tel 5556 5434
Aule Sagen

Lisainfot küsida meretule@gmail.com
või tel. 58046468

n Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust Harku vallas, nii koduaedades kui ka suurematel aladel. Helista ja
küsi lisa - 5566 0790

AD

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine
ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee

n Teostan san-tehnilisi ja pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@gmail.
com

TS

n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Proovid toimuvad alates
4.septembrist igal esmaspäeval
19.-21.00 Muraste Koolis

n Lõikan hekki, tööd trimmeriga,
saetöö aias. Tel 5554 7291

PI

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 teenused,
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee

IA

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 Ostan teie auto. Võib remonti vajada.
5835 8133
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AL

n Aastaringne fekaalivedu. OÜ Norringsen, tel 5662 1300

AM

EE

Tel. 600 9609
Pitsastuudio
Koju · Kaasa · Kohapeal

23 g CO2

ID aa8c

Avatud: T - L
Nooruse 1a, Tabasalu
www.pitsastuudio.ee
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MUTIPÜÜK
Aialahendused

Tel 545 77 971
www.mutt.ee

Katcom Grupp OÜ

LIITU
MEIE
TIIMIGA!
Otsime
kauplusesse Kallaste
klienditeenindajat
Kandideerimiseks saada
sooviavaldus.
personal@keilaty.ee
tel: 6580804; 56905088

RÜHMATREENINGUD
E kell: 19.00 Lihastreening
K kell: 19.00 Lihastreening
Esimene treening 6. sept.

DIGItaxi on Tallinnas ja selle lähiümbruses
tegutsev mõistlikke digilahendusi pakkuv
ettevõte, mille põhieesmärk on aidata
klientidel leida parim lahendus oma
digiseadmete remontimisel ja hooldamisel.

DIGItaxi sõidab kogu aeg!
Iva 12, 12618 Tallinn
Tel: +372 545 24 626
E-post: info@digitaxi.ee
www.digitaxi.ee

Tuul puude ladvus
tasa kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea …

Avaldame kaastunnet
Anne-Ly Gross-Mitile
ja tema lähedastele

ENNO SILVA
kaotuse puhul.
Harku Vallavolikogu ja
Harku Vallavalitsus

Avaldame siirast
kaastunnet Helle Karesele
elukaaslase

Enno Silva
kaotuse puhul.
Tabasalu Tantsumemmed
ja käsitööring

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 5556 5434

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

