KUIDAS KUJUNEB LASTEAIA
KOHATASU 1. JAANUARIST?

Kohatasu vanemate kaetavale osale kehtib
neli määra ja need sõltuvad vanemate
registreeritud elukohast.
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MÄLUMÄNGUS LOEB
KIRG JA HEA SELTSKOND

Kauaaegne mälumängija Toomas
Mihhailov räägib mälumängu algusest
ja tänapäevast Harku vallas.
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Alates 15.01 saab HALDOS esitada taotlusi
sügisel 1. klassi koha saamiseks; alates 1.02
lasteaiakoha saamiseks.

HarkuVald

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

Programmeerimise
asemel õppejõuks
Teine suur juhus veeretati
Lembitu ette TÜ lõpukursusel,
kui ta Tallinna Polütehnilise
Instituudi Arvutuskeskuses
programmeerimist juurde
õppis, arvates, et temast tuleb
programmeerija. Ent diplomitöö kaitsmisel ütles Leo Ainola,
toonane TPI matemaatika kateedri juhataja, et temal on neid
poisse rohkem vaja. „Nii võeti
minul ja mu sõbral nööbist
kinni ja 1976. aastal sai minust
matemaatika kateedri assistent,“ meenutas ta. Tema juhendada oli 1.–2. kursus. „Osa
tudengeid olid siis minust palju vanemad,“ täheldas ta ja lisas, et algus oli ikka väga raske.
„Esiteks ei olnud ju mingit
kogemust, kõigele tuli kiiresti
reageerida ning erialaliselt
minna tagasi matemaatika
algtasemele, tuletada meelde
keskkooli tase,“ ütles Lembit.
Nüüdseks on ta aga töötanud
TTÜ-s 42 aastat, käies küll vahepeal kolm aastat TÜ matemaatilise analüüsi kateedri
juures aspirantuuris. Doktorikraadi kaitses ta 6. juunil 1984
Uurali Riiklikus Ülikoolis.
Väitekirja teemaks „Funktsionaalridade absoluutne summeeruvus“.
Kui võrrelda toonaseid ja
praeguseid tudengeid, siis ainsa vahena toob Lembit Pallas
välja tähelepaneku, et faktide
teadmine on aastatega kehvemaks jäänud, kuid fakte nõutaksegi vähem, tõdeb ta samas.
Matemaatika õpetamine aga

Luban, et Harku
valla 100 tantsijat
tantsivad sünnipäevatantsu.
ASTRID VÄIZENE,
rahvatantsuõpetaja

nüüd kriips peal. Kuid sellegipoolest sõidab ta rattaga edasi ning plaanib Tartu Rattarallile jälle minna, olles seal
osalenud 1982. aastast peale.
Isiklikus plaanis peab ta oma
saavutuseks ka 1994. aastal
Soomes toimunud Nokia
Ironmani tulemust, mis lõppes isikliku tippmargiga 10
tundi ja 41 minutit.

Lembit Pallas pälvis Harjumaa teenetemärgi pühendunud panuse eest pedagoogilises tegevuses reaalainete õpetamisel ja Tabasalu Triatloniklubi loomisel.
/ Foto: Peeter Hütt / Tippfoto

2009. aastal Roth Ironmanil rattasõiduetapilt tulnuna.
Rothi triatlonivõistlus toimub Saksamaal. / Foto: erakogu

2015. aastal TriSmile triatlonivõistlusel. TriSmile on spordisõprade klubi,
kes naudivad triatloni ja sellega kaasnevat elustiili. / Foto: erakogu

Juhuse tahtel matemaatika
ja triatloni juurde
2017. aasta lõpus andis Harju maavalitsus üle viimased Harjumaa teenetemärgid. Teiste seas pälvis tunnustuse ka TÜG-i
matemaatikaõpetaja, TTÜ matemaatikalektor ning Tabasalu
Triatloniklubi rajaja ja treener Lembit Pallas.
on teinud suure hüppe, kõik on
internetis üleval ja konspekteerimine pole enam nõutav, ainus kriteerium on see, kuidas
sa ainet oskad.
20 aastat tagasi sattus Lembit
ka Tabasallu. „Üks mu noor
sugulane alustas siin firma
loomisega ja ma tulin talle
appi, elasin veel Harku vallamaja ruumides siis,“ meenutas
ta. TÜG-i matemaatikaõpetajaks sai ta tänu Ott Kasurile.
Ehkki koolis juhtub igasuguseid naljakaid asju lastega, on
ülikoolitöö Lembitule hingelähedasem. „Mul oli TÜG-is
kord üks ulakas poiss, kes tuias
tunni ajal klassis ringi, segas
teisi, kuni läks kappi! Ma panin
oma laua kapile ette ja nii ma

siis istusin oma lauale ja teda
välja ei lasknud, alles tunni
lõppedes,“ meenutas ta üht
lõbusat seika ja lisas, et nüüd
juba ammu suureks kasvanud
noormees teretab seda siiamaani, kui nad kokku satuvad.
Triatlon tuli spordiarmastusest
Kui Lembit Muhust Tallinnasse tuli, oli ta juba siis suur
spordisõber, aga Muhus trenne eriti polnud. „Nägin Spordilehes kuulutust, kus kutsuti
velodroomile rattatrenni katsetele,“ on tal meeles ja lisab,
et kolm aastat sõitis ta ratast
väga tõsiselt, osaledes Kalevi
noortekoondisega ka üleliidulistel võistlustel, kus nad
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embit Pallase elus on
juhustel suur roll. Muhust pärit Lembit elas
esimesed 15 aastat
seal, käis Tamse algkoolis ja pidi distsipliiniprobleemide pärast kooli vahetama, sattudes niimoodi Piiri
8-klassilisse kooli. Sõbraga oli
kokkuleppe, et nad lähevad
edasi õppima Tallinna merekooli. Ent vahepeal sattus ta
rajooni matemaatikaolümpiaadile ning võitis selle, misjärel tahtsid teda endale kaks
kooli: Nõo Keskkool ja Tallinna 1. Keskkool (nüüdne Gustav Adolfi Gümnaasium).
Lembit valis viimase. Tema
klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja Helgi Uudelepp
rääkis noormehele kooli lõpus, et tuleb minna Tartu
Ülikooli matemaatikat õppima. „Ma olin tegelikult väga
laisk. Matemaatika oli minu
jaoks lihtne, see sobis mulle ja
seepärast läksingi seda õppima,“ avaldas Lembit oma valiku tagamaid.

ALGAB KOOLI- JA LASTEAIAKOHTADE TAOTLEMINE

Foto: erakogu
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1984.
aastal tuli
Eestisse
triatlon ja
siis ma
tundsin, et
see võiks
olla midagi
minu jaoks.

oleksid meeskonnasõidus
äärepealt pronksi saanud.
Ülikooli astumise järel aga jäi
rattasõit soiku, sest ratast polnud enam kuskil hoida, kuna
elati ühiselamus. Sel ajal mängis ta hoopis korvpalli. Kui
elutee viis TTÜ-sse tagasi, siis
meelitas üks vanem jooksufännist kolleeg ta jooksma,
mida ta jäigi tegema. „1984.
aastal tuli Eestisse triatlon ja
siis ma tundsin, et see võiks
olla midagi minu jaoks,“ tunnistas Lembit ja lisas, et kuigi
temal oli ujumine kõige kehvem ala, on triatloni näol tegu
ikkagi väga mitmekülgse alaga. „Kui üks ala läheb tuksi,
saad oma kehvemat tulemust
mingil määral teistega kompenseerida,“ lausus ta. Oma
esimese triatlonivõistluse tegi
Lembit Pallas 1988. aastal,
läbides Pirita triatloni. Pallas
võistles kuni 2016. aastani
välja, kuid vigastas siis treeneritööd tehes oma reielihast nii
tõsiselt, et võistlemisel on

Triatloniklubi loomine
Lembitu abikaasa Tiina Pallas
on Eesti Triatloniliidu peasekretär ja koos abikaasaga loodi
1998. aastal Tabasalu Triatloniklubi. Triatloni populaarsus
on Eestis praegu tõusuteel ja
tänu erinevatele kuulsustele,
nagu Tanel Padar, Märt Avandi
ja Raivo E. Tamm, lisatakse
võistlustele ka vürtsi. See on hea
turundamine, tõdes Pallas.
Et triatlonihooaeg on lühike, siis on treener Pallasel
käed-jalad suvel eriti tööd
täis, sest iga nädalavahetus
toimub kuskil mõni võistlus,
kus tema õpilased osalevad.
Tabasalu Triatloniklubi tähistab sel aastal 20. juubelit.
Klubil liikmete arv aina kasvab, koos täiskasvanutega on
liikmeid 45–50 ringis, aktiivseid võistlevaid noori on ligi
20. Eelmisest hooajast ongi ette
näidata Euroopa juunioride
triatloni karikavõistluselt 8.
koht. Ja uuel hooajal vaadatakse lootusrikkalt veelgi enam
Euroopa võistluste poole.
„Mul on tublid õpilased, see
tüdruk, kes tõi 8. koha, on
eeskujuks teistele ning teised
tõesti pingutavad ja teevad
tõsiselt tööd,“ on Lembit uhke.
„Igas sõduriranitsas on marssalikepike,“ on ta veendunud.
Oma tööd triatlonitreenerina
ja juhendajana peab ta puhkuseks matemaatikaõpetaja tööst
ja vastupidi. „Ma puhkan kogu
aeg, sest ma puhkan üht tehes
teisest,“ muheles ta ja lisas, et
imelik on ainult see, et 12 tundi päevas on ta ikka kinni.
Tabasallu Triatloniklubi loomine oli Pallase sõnul hea juhus, sest Tabasalus oli olemas
selleks sobiv taristu. „Meil
Tabasalus on ujula, trennid
saame viia läbi nii, nagu vaja,
kergliiklusteede võrk on loodud, õhtune pime aeg ei takista üldse trenne, jooksutingimused on head,“ on ta rahul ja
lisab, et staadioni valmimisega
on trennitegemise võimalused
veelgi paremad. Lisaks soosib
vald klubi tegevust igati. „Saame noortele pakkuda seda,
mida me tahame pakkuda,“
rõõmustas Pallas.
RUTH MÄGI
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Elukoht loeb – lasteaia
kohatasu sõltub nüüd
vanemate elukohast
Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri 2017 istungil heaks määruste
muudatused, mis seavad lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa
suuruse sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast.

H

arku vallas on siiani
olnud lasteaia kohatasu vanema kaetav
osa 15% Vabariigi Valitsuse
kehtestatud palga alammäärast. Koolieelse lasteasutuse
seaduse järgi ei või vanemate
kaetav osa ühe lapse kohta
ületada 20% alampalgamäärast. Heakskiidetud muudatustega seati Harku vallas 1.
jaanuarist 2018 lapsevanema
osaluse määr sõltuvusse sellest, kas vanemate registreeritud elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembri
seisuga on Harku vallas. Olenevalt sellest, kas vallaelanikuks on registreeritud üks
või mõlemad vanemad või ei
ole kummagi elukoht eelmise aasta 31. detsembri seisuga vallas, samuti sellest, kas
tegemist on paljulapselise
perega, arvestatakse kohatasu edaspidi nelja erineva
määra alusel. Et ka eralastehoiu lapsevanemad oleks
õiglaselt koheldud, laieneb
muutus neilegi.
Neli kohatasu määra
Nendele peredele, mille mõlemad vanemad või üksikvanem on 31. detsembri seisuga
rahvastikuregistri andmetel
Harku valla elanikud, alaneb
vanema osa määr seniselt 15
protsendilt 10 protsendini
alampalgamäärast ühe lapse
kohta. 2018. aastal teeb see
lasteaia kohatasu suuruseks
lapse kohta 50 eurot kuus.
Peredele, kus ühe vanema
registreeritud elukoht on 31.
detsembri seisuga Harku
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Peredes, kus mõlemad vanemad on registreeritud Harku valla elanikeks, on 1. jaanuarist lasteaia kohatasu omaosaluse
määr 10% ja paljulapselised pered vabastatakse sellest täielikult. / Foto: 123rf

Foto: Aule Sagen

ee/toetused-ja-taotluste-vor- laienevad ka neile peredele,
Taotlust vaja vaid
mid. Rohkem infot taotluste kelle laps käib eralapsehoius.
erandkorras
Taotlust kohatasu soodustuse vormide, avalduste, erijuhtude Olulisema muudatusena
saamiseks esitada ei ole vaja. ja elukoha registreerimise hakkavad eralapsehoius käivate laste vanemad
Vanema osaluse suuruse
edaspidi saama kohamääravad valla sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonna töötajad,
Taotlust kohatasu tasuar veid Harku
Juhul
olles kontrollinud vanemate
soodustuse saamiseks vallavalitsuselt.
ku i l ap s e v a n e m a
elukohti rahvastikuregistris
esitada ei ole vaja. omaosalus on lapse31. detsembri seisuga. Vanehoiuteenust pakkumaid teavitatakse osaluse
suurusest esimese kohata- kohta saab Harku vallavalitsu- vas ettevõttes kõrgem kui
suarvega. Erandjuh- se sotsiaal- ja tervishoiuosa- volikogu määruses sätesta
tudel (nt üksikvane- konna toetuste spetsialistilt tud, esitab puudujääva omaArvestatakse koha- ma staatuse tões- Kadi Netselt (kadi.netse@ osaluse arve edaspidi ikka
tasu edaspidi nelja tamine, kärgpered, harku.ee, tel 606 3802) või lapsehoiuteenust pakkuv eterineva määra alusel. paljulapselised pered, andmetöötlusspetsialistilt tevõte. Lapsehoiuteenust
mille üks vanematest Kadri Kelgolt (kadri.kelgo@ hüvitatakse ainult lastele, kes
vald, jääb vanema osa määr ei ole Harku valla elanik jm) harku.ee, tel 600 3869). Täp- ise ja kelle vanem on rahvaskohatasu maksmisel samaks võib valla sotsiaal- ja tervis- sem info arvete kohta pearaa- tikuregistri andmetel Harku
– s.o 15% alampalgamäärast hoiuosakond vanema avaldu- matupidajalt Helje Rätsepalt valla elanik.
ehk 75 eurot kalendrikuus se alusel määrata vanemale (helje.ratsepp@harku.ee, tel
Lisainfo: haridus- ja kullapse kohta.
tuuriosakonna juhataja Aivar
soodsama kohatasu määra, 600 3852).
Kui aga kummagi vanema kaalutledes igat erandjuhtuSoe (Aivar.Soe@harku.ee, tel
või üksikvanema elukoht ei mit siiski iseseisvalt. Taotluse Muutused ka lapse606 3800).
ole 31. detsembri seisuga Ees- vormi selleks leiab Harku hoiulastele
ti rahvastikuregistri andmetel valla kodulehelt www.harku. Muudatused kohatasu osas
AULE SAGEN
Harku vallas, on vanema osa
määr kohatasu maksmisel
ühe lapse kohta 20% alamLasteaia kohatasust loobumine oli Harku vallas neil
määrast ehk 100 eurot kalendvalimistel üks olulisemaid Reformierakonna valimisrikuus lapse kohta.
lubadusi. Rõhutan veel kord, et nii põhi-, kesk- kui ka kõrgharidus on Eestis tasuta. Aasta lõpus langetatud otsus kaotada
Kohatasust vabastatakse
lasteaia kohatasu paljulapselistel peredel ja teistel seda langetäielikult paljulapselised petada, on esimene samm selles suunas, et ka alusharidus oleks
red, kui pere mõlema vanema
inimestele tasuta või taskukohasem. Vähemasti Harku vallas.
või üksikvanema registrijärgOmavalitsuse eelarves on üksikisiku tulumaks pea ainuke
reaalne tuluallikas ning vallavalitsus saab oma kohustusi täita
ne elukoht on 31. detsembri
Harku Valla- peamiselt nendest vahenditest. Seega on igati põhjendatud,
seisuga Harku vallas ning
volikogu esimees et teenuste kättesaadavus ja soodustused seotakse sissekirjuperes kasvab kolm või enam
KALLE PALLING: tusega. Nii on ka lasteaia kohatasu suurus või vabastus tulevikus sõltuv sellest, kas kõik pereliikmed omavad sissekirjutust
kuni 16- (k.a) või kuni 19-aasHarku vallas.
tast õppivat last.
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15.01 algab kooli- ja
lasteaiakohtade
taotlemine HALDO-s
E-keskkonnas HALDO algab 15. jaanuaril Harku
vallas sügisel kooli minevatele lastele koolikohtade
taotlemine; lasteaiakohtade taotlusi saab esitada
alates 1. veebruarist.

T

aotlusi esimestesse klassidesse koha saamiseks
2018/19. õppeaastal saab
esitada alates 15. jaanuarist,
seda teistkordselt e-keskkonnas HALDO veebiaadressil
www.haldo.ee. Harku valla
lasteaeda saavad õppeaastaks
2018/19 oma lapsele kohta
taotleda lapsevanemad alates 1.
veebruarist kuni 1. märtsini.
Turvalisuse huvides on taotluste esitamine ja nende jälgimine HALDO e-keskkonnas
ID-kaardi põhine. E-keskkonna kasutamiseks tuleb seal esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik konto. Seejärel saab sisestada
kasutaja ja lapse andmed ning
märkida oma eelistused valla
koolide ja lasteasutuste kohta.
Hiljem on lapsevanematel võimalik HALDO-s andmeid
ning oma eelistusi lasteasutuste ja koolide osas muuta ja jälgida taotluste lahendamise
kulgu. HALDO e-keskkonnas
taotluste esitamise videojuhendid on leitavad Harku valla
kodulehelt www.harku.ee/ekeskkond-haldo.
Tarvilik ja mugav
tööriist
Möödunud sügisel alustas
Harku valla viies koolis oma
kooliteed 11 esimest klassi
kokku umbes 250 uue õpilasega. Need olid lapsed, kes
said koolikoha esmakordselt
e-keskkonna HALDO abil.
Varasemalt oli vallavalitsus
kasutanud HALDO-t lasteaiakohtade jagamisel. E-keskkonnas HALDO kasutatakse
kohtade jaotamisel Eesti teadlaste loodud algoritmi, mis
arvestab kooli- või lasteaiakoha määramisel erinevaid kriteeriume. Harku vallas on
nendeks (lasteaiaealiste laste
puhul) lapse vanus, sama pere
teiste laste käimine samas koolis või lasteaias ja kodukoha
lähedus. Koolikoha määramisel võetakse võimalusel lisaks
arvesse ka vanema eelistust
kooli osas. „See on meile väga
tarvilik tööriist ja ka vanemad
on HALDOga rahul,“ märkis
Harku vallavalitsuse haridusja kultuuriosakonna juhataja
Aivar Soe. Mulluse tagasiside

põhjal hindas kuus vanemat
seitsmest (86,3%) HALDO
kasutamist mugavaks. Vanemad tõid positiivsena välja
HALDO loogilisuse, selguse,
lihtsuse, süsteemsuse avalduste esitamisel ja andmete koondamisel.
Kohapakkumised
kevadel
Sel sügisel on valla koolidesse
taas oodata ligikaudu 10 klassikomplekti esimese klassi
õpilasi. Esimene 1. klasside
komplekteerimise voor algab
veebruari teises pooles. Esialgse koolikohapakkumise
peaksid saama kõik aegsasti
taotluse esitanud lapsed hiljemalt 15. aprilliks.
Kohapakkumised valla lasteaedadesse tehakse esimeses
etapis neile lastele, kes on eelneva kalendriaasta 31. detsembri
seisuga Harku valla elanikud.
Lisaks kontrollitakse lapse ja
vanemate elukoha registreeritud aadressi enne rühmade
lõplikku komplekteerimist.
Lasteaiakoha taotlusi, mis on
laekunud 1. märtsiks, hakatakse menetlema esimeses voorus
ning märtsis tehakse ka e-keskkonna kaudu esimesed kohapakkumised. Esmalt, 1. märtsist kuni 15. aprillini, tehakse
kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 15.
maini saavad pakkumised
vanemad ja nooremad kui
kolmeaastased lapsed.
Abi ja lisainfo
vallamajast
Kuna kogu kooli- ja lasteaiakohtade jagamise protsess
toimub e-keskkonnas, siis neil
peredel, kel puudub kodune
võimalus e-keskkonnas töötamiseks, tuleb kohataotluse
esitamiseks pöörduda Harku
vallavalitsusse.
Taotluste esitamise ja koolining lasteaiakohtade jagamise
kohta saab lisainfot valla haridus- ja kultuuriosakonna
juhatajalt Aivar Soelt e-posti
aadressil aivar.soe@harku.ee
või telefonil 606 3800.
AULE SAGEN
E-keskkonnas
HALDO www.
haldo.ee saab
alates 15.01 esitada kohataotlusi koolija alates 1.02
lasteaiakoha saamiseks
2018/19.
õppeaastaks.
/ Foto:
ekraanitõmmis
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Jõulu esimesel pühal lahkus manalateele Vello Lind, mees,
kes viis õitsengule kunagise Ranna sovhoosi, luues nii ka
tugeva aluse Harku vallale taasiseseisvunud Eestis.

Vello Lind. / Foto: erakogu

Meenutab Sulev Roos,
Vello Linnu kolleeg Ranna
sovhoosi päevilt ja
vallavolikogust:
„Kui Vello Lind siia tuli, oli Tabasalu vaene ja armetu kaluriküla, kus elas sadakond inimest.
Siit ministrina minnes oli aga
sovhoosis 1000 töötajat. Tabasalu ja laiemalt kogu piirkonna arengule lükkas hoo sisse linnukasvatuse rajamine, millega
Lind peale hakkas. Sihikindla
visionäärina ei olnud tema jaoks
midagi võimatut; ta vaatas kaugele ja tegutses kindla plaani
järgi. Linnukasvatuse laienedes
ja tsoonide valmimisega ühes
rütmis kerkisid Tabasallu ka
korruselamud, kuhu töötajad
said kõigi mugavustega korterid.
Siis rajati juba keset toonast
tühermaad lasteaed – Tibutare
lasteaed. Linnu käe all kerkis ka
siiani kasutuses olev söökla-teenustemaja. Kord avaldas Lind
mulle, et selle hoonekompleksi
eest sai ta esmalt parteilt noomituse – selliseid asju ei tohtinud
teha. Võimu vahetudes andis
Keskkomitee talle aga sama hoo-

Aasta 2018 sotsiaalvaldkonnas

Riiklikud muutused
sotsiaalvaldkonnas
Alanud aastal on mitmeid
muutusi riiklike toetuste ja
hüvitiste määrades ning nende saamise korras. Siinsele
põgusale ülevaatele lisaks
leiab lisainfot kõikide sellest
aastast jõustuvate sotsiaalvaldkonna muudatuste kohta
Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee.
• Lapsetoetus pere esimesele
ja teisele lapsele tõuseb 55
euroni. Kolmanda ja iga
järgmise lapse kohta on
lapsetoetuse suurus 100
eurot.
• 1. märtsist 2018 makstakse
kolmikute ja enamaarvu-
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• Alates 2018. aastast kutsutakse rinnavähi varaseks
avastamiseks sõeluuringule ka naised sünniaastatega
1949 ja 1950. Rinnavähi
sõeluuringusse oodatakse
2018. aastal 1949, 1950,
1956, 1958, 1960, 1962,
1964, 1966 ja 1968 sündinud naisi.
• Raske ja sügava puudega
0–17-aastased lapsed, kelle
teenusevajadus on hinnatud, saavad vanemate tööl
käimist toetavaid tugiteenuseid.
• Riik hakkab pakkuma mitut olulist vaktsiini.
• Töötavad inimesed saavad
Eesti Töötukassa toel
täiend- ja ümberõpet.
• Euroopa Sotsiaalfondist
toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist kuni
7-aastastele lastele.
• Raske puudega laste vanemad saavad õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele.
Toimetanud
AULE SAGEN

Harku Vallavalitsus viis läbi
hanke Harku Valla Teataja
levitamiseks 2018. aastal.
Ainsa pakkumise tegi Eesti
Post, kelle pakkumine tunnistati edukaks ning sõlmiti
hankeleping. Vastavalt Harku Vallavalitsuse hanketingimustele peab Harku Valla
Teataja kanne vallaelanike
postkasti toimuma nii nagu
siianigi kolme tööpäeva
vältel alates lehenumbri
ilmumisest. Vallaleht ilmub
tavaliselt iga kuu teisel ja
neljandal kolmapäeval.
Erandiks on 2018. aastal
juuli, mil ilmub vaid üks
lehenumber kuu teisel
kolmapäeval, ja detsember,
kui leht ilmub kuu esimesel
ja kolmandal kolmapäeval.
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HARKU VALLA TEATAJA
ILMUMISPÄEVAD 2018. AASTAL:
JAANUAR:
10.01
24.01

APRILL:
11.04
25.04

JUULI:
11.07

OKTOOBER:
10.10
24.10

VEEBRUAR:
14.02
28.02

MAI:
09.05
23.05

AUGUST:
08.08
22.08

NOVEMBER:
07.11
21.11

MÄRTS:
14.03
28.03

JUUNI:
14.06
28.06

SEPTEMBER:
12.09
26.09

DETSEMBER:
05.12
19.12

Foto: erakogu
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haigekassa partnerite juures.
Eesti ja Austraalia vahel
jõustub sotsiaalkindlustusleping, mis tagab, et kodumaal välja teenitud riikliku
pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene
kolib Eestist Austraaliasse
või vastupidi.
2018. aasta algusest makstakse Eesti vanaduspensione välja üle maailma.
Riik toetab matuste korraldamist 250 euro ulatuses
ning eraldab vahendid kohalikele omavalitsustele.
2018. aastal on tööandjatel
võimalik taotleda töötukassast toetust alaealistele
töökogemuse andmiseks.
Äriühingu juhtidele, kes ei
saa tasu ja on kaotanud
palgatöö, tagatakse õigus
saada töötuskindlustushüvitist ja abi töö leidmisel
võrdselt teiste töötutega.
Haigekassa eelarvesse lisandub tuleval aastal 34
miljonit eurot, millega rahastatakse ligi 140 000 uut
ravijuhtu, sh 7000 operatsiooni rohkem kui tänavu.

Toimetanud
AULE SAGEN

Foto: erakogu

H

liste mitmike toetust, mis
on 1000 eurot kuus ühele
vanemale kuni laste
18-kuuseks saamiseni.
1. märtsist 2018 on vanemahüvitise maksmise ajal
võimalik teenida senisest
suuremat töist tulu – kuni
pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal 1544
eurot kalendrikuus), ilma
et hüvitist vähendataks.
Uue ravimihüvitise süsteemi loomisega hakatakse
suurte ravimikuludega inimestele maksma täiendavat ravimihüvitist kulutustest, mis ületavad 100
eurot. Kulutustelt vahemikus 100–300 eurot saab
hüvitist 50% ulatuses ning
300 eurot ületavate kulutuste puhul 90% ulatuses.
Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb 40 euroni.
85-eurost hüvitist hakkavad saama keerukate haigustega inimesed, kellel on
hambaravi vajadus suurem.
260-eurost proteesihüvitist
saab uuest aastast kasutada

Vello Lind saadeti viimsele
teekonnale 2017. aasta eelviimasel päeval ja sängitati mulda Rannamõisa kalmistule.
Vello Lindu mälestab Harku
Vallavolikogu ja Harku Vallavalitsus.

Harku Valla Teataja
kannet jätkab Eesti Post

2018. aasta toob mitmeid muudatusi sotsiaalministeeriumi haldusalas,
valla sotsiaalhoolekandesüsteemis suuri muutusi ei ole.
arku vallas on abi andmise
põhimõtted ja toimingud,
osutatavad sotsiaalteenused ning toetuste määrad sätestatud sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraga ja
aasta 2018 siin suuri muutusi
ei toonud. Rohkem toetustest
ja võimalustest 2018. aastal
kirjutame 24.01 ilmuvas Harku Valla Teatajas.

ne eest aukirja.
Lind oli nõudlik ja karmi
käega juht – ta andis endast
kõik ja tahtis, et ka kõik teised
seda teeksid. Samas kandis ta
hoolt oma töötajate eest: lisaks
headele elamistingimustele sai
sovhoosi sööklas sümboolse
raha eest korralikult süüa ning
müügipunktis oli kanaliha oma
töötajatele poole hinnaga vaatamata võimude vastuseisule.
Ranna sovhoosis jagati üsna
lahkelt ka autoostulubasid.
Ministriks saades andis Lind
korralduse Tabasallu kool rajada – ta enda ja tema inimeste lapsed oli vaja kodukohas
kooli saata. Samuti alustati
tema õhutusel spordikompleksi rajamisega. Laias laastus
võib öelda, et kõik, mis siin
toimus või tehti, sai tehtud
Linnu käsul või mõjul; seda ka
hiljem, kui ta oli juba ministritoolil. Kuigi tema juhtida oli
pikka aega kogu Eestimaa
põllumajandus, rõhutas Lind
ka hiljem alati: „Minu elutöö
oli Ranna sovhoos“.“

Foto: erakogu

Hr Lindu tuleb tunnustada
sotsiaalse taristu loomise eest
Tabasallu, mida kasutasid nii
Ranna sovhoosi töötajad kui
ka kõik teised elanikud. Oluline oli Tabasalu Keskkooli ehitamine ja avamine 1986. aastal; Tabasalu kooli gümnaasiumi osas arendati välja ka
linnu- ja loomakasvatuse õppesuund. Teaduspõhine lähenemine broilerikasvatuses oli
Ranna sovhoosi edu võti, nutikus ja õpihimu oli omane ka
Vello Linnule.
Seda, et inimene ei ela üksnes
leivast, teadis Ranna sovhoosi
direktor väga hästi. Sovhoosi
kontor-klubis Ranna tee 1 tegutsesid mitmed folklooriringid täiskasvanutele, rahvamuusika ja -tants lastele ning
muidugi Ranna Bigbänd ja
vokaalinstrumentaalansambel
STRESS. Rahvuskultuuri
hoidmine oli majandijuhile
oluline ja töötajate laste pealt
kokku ei hoitud. Koos uue
üldhariduskooliga avati ka
laste muusikakool Tabasalus
– see fakt räägib iseenda eest!
Vello Linnu rajatud maamärkidena on veel näiteks
Tallinnast Toompea nõlvalt
näha meie kolm punast torn-

maja, mis paistavad ka kaugele
merele. 1991. aasta 20. augusti taasiseseisvumise ärevate
putšipäevade ajal oli ühes nendest tornidest Ranna sovhoosi
raadioamatööride poolt rajatud varusaatja Vabariigi Valitsusele, et tagada raadioside
välismaailmaga.“



Meenutab Ott Kasuri, toonase Tabasalu Keskkooli
direktor ja Vello Linnu kolleeg Harku Vallavolikogus:
„Harku Vallavolikogu liikmeks
valiti Vello Lind 1993. aastal ja
seda üksikkandidaadina kandideerides. Lennukate mõtete ja
laia haardega on Vello kindlasti
olnud üks värvikaimaid ja toimekamaid volikogu liikmeid.
Meie omavaheline läbisaamine
oli konstruktiivne ja asjalik, olime head kolleegid, kes tihti vestlesid pühapäeva hommikuti telefonitsi, kuidas meil kõigil oleks
koduvallas parem elu. Velloga
olime sama meelt, et perekond
peab hoolt kandma oma eakate
liikmete eest ja parim koht selleks
on eaka oma kodu.

Mälestades lahkunud Vello Lindu



K

arula vallas 2. novembril
1936. aastal sündinud Vello
Lindu võis pidada põliseks
maameheks, kellele läks põllumajandus tõsiselt korda. Lõpetanud 1961. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia
agronoomina, töötas ta aastani
1968 Riisipere sovhoosis
peaagronoomina. Riisiperest
siirdus Vello Lind Ranna sovhoosi direktoriks, jäädes siia
kuni 1981. aastani ja kaitstes
1980 põllumajanduskandidaadi väitekirja „Broilerite söötmine“. 1981. aastast sai temast
juba riigimees, olles riiklikul
tasandil juht ja ka põllumajandusminister nii Eesti ENSV
aegadel kui ka taasiseseisvunud
Eesti algusaegadel. Vello Lind
on mitmel korral olnud valitud
ka Harku vallavolikogusse,
osaledes seal viimati vallavolikogu 8. koosseisu töös.

Harku Valla Teataja 3
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Kolmapäev, 10. jaanuar 2018

Tarvilik töö otsib tegijat – prügivedaja
kimpus personalipuudusega
Harku vallas on tõstnud pead rahulolematus prügiveoteenusega, mida osutab
AS Eesti Keskkonnateenused. Probleemide taga on kvalifitseeritud tööjõu puudumine.

H



Prügiveoki juhi
töö on füüsiliselt
raske ja nõuab
vaimselt pidevat
tähelepanu,
selgitas AS-i
Eesti Keskkonnateenused
olmejäätmete
valdkonna juht
Bruno Tammaru.
Loe lähemalt
prügiveoki juhi
töö eripäradest
artikli veebiversioonist
Harku valla
kodulehe uudiste veerus.
/ Foto: 123rf

kasutanud uusi töötajaid ja
abiks on käinud teiste meie
teenindatavate piirkondade
ekipaažid,“ selgitas Tammaru,
et siinne piirkond on olnud
nende teenindajate jaoks võõras, mistõttu on ka teenuse
kvaliteet kõikunud.

Teeme olukorra
positiivse lahendamise
nimel igapäevaselt
tööd.

teenuse osutamisel on Harku
vallas tõesti olnud tõrkeid:
„Oleme probleemist teadlikud
ja teeme olukorra positiivse
lahendamise nimel igapäevaselt tööd.“
Tõrgete taga autojuhtide puudus
Kõige suurema väljakutsena
nimetab Tammaru tööjõupuudust. Tema sõnul on praegused Eesti Keskkonnateenuste tublid autojuhid teinud oma
tööd üldjuhul pikka aega ning
tunnevad seega valdkonda ja
mõistavad ka oma rolli tähtsust. Ka Harku valda teenindas
pikki aastaid – alates 2011.
aastast, mil AS Eesti Keskkonnateenused hakkas Harku
vallas teenust osutama – üks ja
sama autojuht, kes mõistis
tööd ja tundis piirkonda peast.
2017. aasta suvel liikus see
autojuht aga uute väljakutsete
juurde. Ametit on käinud viimase kuue kuu jooksul õppimas mitmeid autojuhte, kuid
inimesed pole pidama jäänud
– Tammaru sõnul kutsub hea
palk küll kandideerima, kuid
tööle hakates antakse kiiresti
alla ja lahkutakse, sest töö pole
lihtne. „Seetõttu on Harku
valda teenindanud mitmed
erinevad inimesed – oleme

Kui konteiner on
tühjendamata
Vallas on sõlmitud olmeprügiveo lepinguid
Harku valla jäätmevaldajate registri andmetel kokku
6713, paberi ja kartongi lepinguid 131 ning biolagunevate
köögi- ja sööklajäätmete lepinguid 69. Olenemata sellest, kui
paljusid puudujäägid prügiveos puudutavad, on tegemist
ebameeldiva probleemiga.
Mida siis teha, kui prügikasti
graafikujärgsel päeval ei ole
tühjendatud? Üldjuhul peaks
tulema samal või järgmisel
õhtul e-posti teel teade, millal
toimub järelteenindus. Juhul
kui sellist teadet ei ole tulnud,
julgustas Harku valla keskkonnaspetsialist Lembe Reiman
prügivedajale sellest teada
andma e-posti aadressil tallinn@keskkonnateenused.ee.
Kui aga probleem on korduv
või prügikasti ei tühjendata

Aastaks 2020
tuleb taaskasutada
vähemalt 50%
kodumajapidamistest pärinevatest
jäätmetest. Selle
nõude täitmiseks
tuleb kodus
tekkivat prügi
sorteerida oluliselt
rohkem kui praegu. Sorteerimisest
saab täpsemalt
lugeda harku.ee/
jäätmete-sorteerimine.
/ Foto: Aule
Sagen

kolme päeva jooksul, anda
sellest teada vallavalitsusele
e-posti aadressil harku@harku.ee. „Kõikide meile esitatud
probleemide korral küsime
jäätmevedajalt põhjendust,
miks ei ole prügi ära veetud ja
millal seda tehakse,“ selgitas
Reiman. „Lisaks oleme pöördunud MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse poole, kes
esindab selles küsimuses Harku valla huve.“
HÜK hoiab silma peal
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste
Keskuse tegevjuhi Tõnu Tuppitsa sõnul tuleb HÜK-il sarnaste jäätmeveoprobleemide
lahendamisega tegeleda ka
teistes maapiirkondades.
„Need probleemid puudutavad
samas ka erinevaid maakondi
ning jäätmevedajaid,“ märkis
Tuppits. Olukorra parandamiseks kohtub MTÜ iga nädal
jäätmeveo ettevõtete esindajatega, et hoida silma peal jäätmeveo kvaliteedil ning jälgida,
et asendusveod saaksid nõuetekohaselt mõistliku aja jooksul
teostatud. „Lisaks oleme teinud
jäätmevedajale detsembris ettekirjutuse. Hankeleping näeb
ette kindla korra, kuidas käsitletakse lepingu rikkumist ning

Foto: erakogu

arku Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Lembe
Reimani lauale on jõudnud
viimase kuu aja vältel märgukirjad u 20 erinevalt aadressilt,
kus on prügivedu hilinenud
või halbade teeolude tõttu ära
jäänud. Harjumaa Ühisteenuste Keskusesse (HÜK), kellele
on Harku Vallavalitsus volitanud prügiveo korraldamise
Harku vallas, antakse probleemidest prügiveoga teada 1–2
korda nädalas. Rohkem inimesi väljendab oma rahulolematust aga sotsiaalmeedias, Facebooki grupis Harku valla
elanikud. Grupis korraldatud
küsitluse tulemustel nendib
jaanuari alguse seisuga 132
inimest, et pea iga kord on neil
viimase 6 kuu ja 18 inimesel
viimase 2 kuu vältel olnud
probleeme prügi äravedamisega, 216 inimesel on tõrkeid ette
tulnud mõnel korral. 10 vastajat on märkinud vastuseks, et
mõnikord ei saa prügivedaja
tulla lepingujärgsel päeval,
kuid nad teavitavad sellest
e-kirja teel ja vabandavad. 106
inimest märkis, et prügivedu
toimib graafiku alusel. AS-i
Eesti Keskkonnateenused olmejäätmete valdkonna juht
Bruno Tammaru nendib kahetsusega, et olmejäätmete

KAIDO KRUUSOJA,

Harku Vallavolikogu
planeerimis- ja keskkonnakomisjoni esimees

vajadusel trahvimist või lõpetamist,“ selgitas HÜK-i tegevjuht.
MTÜ on teinud ka oma töö
tõhustamiseks mitmeid muudatusi, kaasates meeskonda
järgmisest aastast inimese,
kelle ülesandeks on jäätmeveoteenusega seotud probleemide
lahendamine elanike huvides.
Samuti soovitakse aasta esimeses pooles avada uus kodulehekülg, mis peaks tutvustama
kõikide liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalusi ning
kiirendama info liikumist.
Prügi sorteerimine –
vähem olmejäätmeid
Tuppits avaldas lootust, et
probleemid jäätmeveo kvali-

Juba pikalt kestvad
probleemid prügiveoga
Harku vallas on muret tekitavad – Liikva küla elanikuna
tunnen ka ise olukorra tõsidust.
Arutasime olukorda detsembris toimunud planeerimis- ja
keskkonnakomisjoni koosolekul
ning kutsume nii prügivedaja –
AS-i Eesti Keskkonnateenused
– kui ka Harjumaa Ühisteenuste
Keskuse esindaja 15. jaanuaril
toimuvale uuele komisjoni koosolekule probleeme ja võimalikke
lahendusi arutama.“

teediga praeguses hankeperioodis siiski lahenevad. Nimelt on Harku vald üks
esimesi omavalitsusi Eestis,
mille elanikel on võimalus
anda oma kinnistult tasuta üle
liigiti kogutud jäätmeid. „Harku Vallavalitsuse ning volikogu keskkonnateadlikkuse tulemusel saavad elanikud anda
oma kinnistult AS-ile Eesti
Keskkonnateenused üle tasuta
pakendeid, vanapaberit ja
-pappi, biolagunevaid köögija sööklajäätmeid. Haljastus-

Teeme töö vedajale
lihtsamaks!
•
•
•
•
•

Märgi konteinerile
kasutaja aadress.
Too prügiveo päeval
konteiner sõidutee
äärde.
Anna teada, kui tee
on läbimatu.
Anna teada, kui ei
soovi prügivedu.
Edasta vedajale oma
kontakttelefon ja
e-posti aadress
sujuvaks infovahetuseks.

jäätmeid kogutakse tasuta kevadest sügiseni, suurjäätmeid
vastavalt vedajapoolsele graafikule,“ tõstis Tuppits esile
täiendavaid võimalusi jäätmete äraandmiseks, märkides, et
need võimalused on Eestis ainulaadsed. Ta selgitas, et jäätmete liigiti kogumise puhul
tekib segaolmejäätmeid väga
vähe (jäätmete kogumassist
25–35%), mis vähendab ka
riski, et konteiner ajab prügi
äraveo hilinemisel üle. Juhul
kui mõni korteriühistu on
huvitatud jäätmete liigiti kogumisest, saab lisainfot kas Harku Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt, HÜK-ist või otse
AS-i Eesti Keskkonnateenused
klienditeenindusest.
Kolm autojuhti
Harku valda
AS Eesti Keskkonnateenused
jätkab olukorrale lahenduse
leidmiseks personaliotsingutega, et leida end tööle pühendavad autojuhid. „Oleme fokuseerinud sellele, et edaspidi
teenindaks Harku valda kolm
tublit autojuhti. Võib-olla on
selliseid inimesi lausa Harku
valla elanike hulgas. Igal juhul
kutsume tublisid töömehi
meile kandideerima,“ tegi
Tammaru üleskutse. Tema
sõnul jälgitakse ettevõttes pidevalt, et töötasu oleks konkurentsivõimeline ja üle turu
keskmise. Lisaks pakutakse
häid töötingimusi. Samuti otsib ettevõte oma meeskonda
mentorit, kes aitaks uutel juhtidel jäätmeveo eripärad
omandada, marsruutidega
tuttavaks saada. „Meil on
elektrooniline tahvelarvutite
süsteem, mille abil prügikastid
õigelt aadressilt üles leida, kuid
ükski IT-süsteem ei asenda
inimest,“ selgitas jäätmeveo
valdkonna juht, et konkreetsete majapidamiste ja nende
prügikonteinerite asukohtade
eripärasid on kaardile raske
märkida. Seetõttu on mentori
roll uute inimeste väljaõppel
võtmetähtsusega.
Koostöös teenus
sujuvamaks
Ka suhtlus klientidega on olukorra parandamisel oluline
ning Tammaru sõnul ollakse
klientiga pidevalt ühenduses:
„Meie eesmärk on, et iga kiire
probleem saab vastuse või
ideaaljuhul lausa lahenduse
sama päeva jooksul.“ Siiski
tuleb neil arvestada ka sellega,
et kui kusagil on tekkinud
tõrge, tähendab see suuremaid
logistilisi ümberkorraldusi,
mille organiseerimine võib
võtta aega. Tammaru esitas
klientidele ka palve anda klienditeenindusele teada, kui konteiner on jäänud kokkulepitud
ajal tühjendamata: „On olnud
olukordi, kus uus töötaja on
tühjendanud kogemata vale
konteineri, märkides süsteemi,
et konteiner on tühjendatud.
Tegelikkuses on kliendi konteiner siiski tühjendamata. Siis
tasub meile sõbralikult märku
anda ja teeme endast kõik
oleneva, et järelteenindus
saaks võimalikult operatiivselt
teostatud.“
AULE SAGEN

VALLAELU /

Kolmapäev, 10. jaanuar 2018

K

unagises Ranna sovhoosis ehituse alal töötanud mees tegi mälumänguga tutvust 4. klassis.
„Vanem vend oli superlugeja,
ta jutustas nii, et mina kuulasin suu ammuli,“ meenutas
Toomas ja märkis, et sealt huvi
maailma vastu algaski.
Kõige tähtsam on
seltskond
Mälumängus on igal oma valdkond, milles ta end tunneb
tugevamalt. Toomase erihuvi
on ajalugu ja spordistatistika.
Algusaegu meenutades ütles
ta, et varem sai end ikka vormis
ka hoitud, loetud, uuritud raamatuid. „Nüüd aga tuleme
kord kuus mälumänguks kokku ja lihtsalt naudime seltskonda,“ ütles Toomas. „Mulle
mängu võistluspinge kohutavalt meeldib!“ avaldab ta. „Tuleb küsimus ja keegi ei tea
midagi, aga siis üks pakub,
teine mõtleb kaasa, kõik annavad midagi juurde ja lõpuks
on vastus käes,“ kirjeldas Toomas vastuseni jõudmist. Mälumängus pidi kehtima reegel,
et 75%-l juhtudest on õige see
vastus, mis esimesena pähe
tuleb.
Harku valla kohalikku võistkonda, mille nimi on Kamee,
kuuluvad peale tema veel
Maaja Mänd, Matti Loit ja
Toivo Häninen. Maaja on tugev humanitaarias, antiigis ja
kirjanduses. Toivo tugevus on
klassikaline muusika, Matti on
tehnika asjatundja. Kameest
on kujunenud sõpruskond,
kellega ka muul ajal kohtutak-
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Toomas Mihhailov – üks Harku valla kauaaegsemaid
mälumängijaid. / Foto: Ruth Mägi

Kunagise Ranna sovhoosi esindusvõistkond telemängus „Kes keda?" koosseisus Toomas Mihhailov
(vasakult esimene), Mäido Tõnnus, Villem Tammemägi (meeskonna kapten), Heino Ilves, Enn Sihv.
/ Foto: erakogu

Mälumäng – see on imelihtne!

Tabasalus juba 44 aastat elav noor pensionär Toomas Mihhailov ei vaja mälumänguringkonnale tutvustamist: ta on olnud aktiivne mälumängija terve elu, löönud kaasa pea kõigis Harku
valla mälumängudes 70ndate algusest ning üles astunud ka telemängus „Kes keda?“.
se. Käiakse ooperis, igal kevadel tehakse ka üks tore Eesti
tiir. „Ooperini jõudsime juhuslikult, Maaja tahtis meid alguses teatrisse vedada, aga seal
jääd ju magama,“ naeris Toomas ja lisas, et siis tuli võtta
vastu kutse minna ooperisse,
seal ju ometi magada ei saa.
„Minu suurim elamus oli „Rigoletto“,“ nentis ta.
Mälumäng tõi
tantsuõhtud
Mälumäng algas Harku vallas

1973. aastal nime all „Ajuragin“ ja kannab oma nime tänaseni. Sellele pani aluse sovhoosi peaveterinaar Villem
Tammemägi, kes koostas ka
küsimused. Esimene mäng
toimus Ranna sovhoosi kontoris, seal, kus on nüüd juuksurisalong, ja osales 10 võistkonda. Mäng muutus kiiresti
populaarseks ja võistkondi
tuli juurde. Need moodustati
erialade kaupa: energeetikud,
looma- ja linnukasvatajad,
administratsioon jne. Mälu-

Kogukonnatundest
sündinud
Kommuun.eu

mängu populaarsusele aitas
kaasa see, et pärast mängu
toimus tants ja avati puhvet.
„Sellest kujunes kõige popim
tantsuõhtu, kuhu müüdi lausa
pileteid, 1 rubla tükk,“ meenutas Toomas. Tantsuõhtutel
tegi muusikat kohalik tantsubänd Plimutrok, hiljem
Stress. See kestis 1990. aastani,
siis kadus orkester, oli suurte
muutuste aeg. Mälumängki
muutus. Võistkondi oli selleks
ajaks juba pea 20 ja kuna
võistlejate teadmiste vahed

olid üsna suured, moodustati
kaks liigat. Võitjatele jagati
preemiareise Musta mere
äärde, Ukrainasse, Kesk-Aasiasse, auhinnad pani välja
ametiühing.
Üleminekuaastad
ja tänane päev
mälumängus
Harku vallal oli ka oma esindusvõistkond, kuhu kuulusid
võistkonna kapten Villem
Tammemägi, Mäido Tõnnus
(Ranna sovhoosi direktori

Neljal tegusal naabrimehel on põhjust rõõmustada: kommuun.eu kogub populaarsust ja sel on juba 1500 kasutajat. Pildil vasakult: Andri Piik, Rainer Kimmel,
Veikko Toomere, Andres Aavik. / Foto: Andri Piigi erakogu

Kodus on alatasa vaja teha töid, milleks endal
teadmisi või aega napib. Internetikeskkond
Kommuun.eu annab võimaluse leida tööde
tegemiseks abi võimalikult kodu lähedalt.

K

ommuun.eu tegemise idee
sündis nelja Suurupis Mäeranna asumis elava naabrimehe ühistest mõtetest ja
praktilisest vajadusest. Rainer
Kimmel, Veikko Toomere,
Andri Piik ja Andres Aavik on
Mäerannas elanud juba kümmekond aastat. Naabritena
hoolitseti koos küla heakorra
eest, vahetades ka infot abiliste
kohta koduste majapidamistööde tegemiseks. Tihtipeale
tuli töö tegijat tellida aga Tallinnast või veelgi kaugemalt,
kuigi sama tööga oleks hakkama saanud ka keegi tubli inimene kõrvalkülast. Veikko
Toomere ütles, et sealt tekkiski
mõte luua e-keskkond, kus
igaühel oleks lihtne anda enda
läheduses olevatele inimestele
teada, millega ta teistele abiks
saaks olla.
Kommuun.eu keskkond

annab abivajajaile infot lähimate abipakkujate kohta, kusjuures iga Kommuuni kasutaja saab üles panna ka oma
teavituse. Ideaalis näeb Toomere, et Kommuunist saaks
lihtsalt kasutatav kohalike
kogukondade sisene infovahetuskeskus erinevate oskustööliste leidmiseks. „Sellisel
juhul oleks võimalik abikäsi
leida endale võimalikult lähedalt ja kiiresti ning tõenäoliselt ka väiksema tasu eest.
Seetõttu ongi Kommuuni
võtmesõnadeks eelkõige
keskkonnasõbralikkus ja kogukonnatunne,“ lisas ta.
Tasuta ja lihtne
kasutada
Kuigi hetkel on Kommuuni
kasutajad, sh abipakkujad,
peamiselt Harjumaalt, ollakse
juba praegu üks Eesti suuri-

maid andmebaase, kust leiab
abi kodu koristamisel, aiatöödel, muru niitmisel, aga ka
remondi- või ehitustöödel.
Jõulude ajal sai Kommuunist
tellida ka jõuluvana. Kodulähedased teenused on Kommuunis jaotatud nelja kategooriasse – Kodu ja Aed, Pere
ja Tervis, Ehitus ja Remont
ning Transport ja Rent. Iga
kategooria alla mahub 10
erinevat teenust, mis võiksid
olla enim vajatavad kodused
teenused.

Kommuuni kasutamine on
tasuta. Kõik kasutajad saavad
ennast tasuta registreerida,
tasuta on ka abi otsimine ja
oma abipakkumise ülespanemine. „Võimalik, et 2018. aasta esimeses pooles muutub
mõni toiming siiski tasuliseks,
et katta platvormi üleval hoidmiseks ja arendamiseks vajalikud kulud,“ viitas Toomere
mõnele muutusele.
Abivajaja saab teha oma valiku abipakkuja asukoha, hinna või soovituste alusel ning

võtta kiiresti teenuse pakkujaga ühendust. Kommuun.eu
vaid vahendab kontakte ja
soovitusi, hinna kokkuleppimine ja teenuse eest tasumine
käib otse abivajaja ja -pakkuja
vahel. „Tulevikus sooviksime
integreerida Kommuun.eu-le
ka abi eest sularahata maksmise võimaluse. Üks arendussuundi Kommuunis on ka
pakkuda kasutajale asukohapõhiseid kohaliku omavalitsuse uudiseid või teavitusi,“ lisas
Toomere.

asetäitja ehituse alal), Enn
Sihv (vanemagronoom), Uno
Kivik (peaehitaja), doktor
Heino Ilves (jaoskonnaarst)
ja Toomas Mihhailov. 1974–
1980 osaleti ka telemälumängus „Kes keda?“, kus parim
tulemus oli jõudmine poolfinaali. 1979. aastal hakati korraldama Eesti meistrivõistlusi ja seal tuldi kord hõbemedalile.
Meenutades üleminekuaastaid ja sovhoosi kadumist,
ütles Toomas, et ka mälumäng
kannatas siis. „Raske oli leida
toetajaid, kes aitaksid auhindadega,“ lausus ta. Kunagine
vallavanem Sulev Roos aga
pani ikka õla alla. Nüüd on
Toomas tänulik vallale, kes
toetab mängu, lisaks tahab ta
eraldi tänada kõiki ruumide
pakkujaid, mälumäng on toimunud Selleris, Sirje Vunni
kohvikus (nüüdne lastepäevahoid), Musta Notsu Kohvikus,
Teenuste maja kohvikus,
Lucca restoranis, ja nüüd toimub Portsmani pubis.
Eestis on suurim võistlus
praegu Eesti Maakilb, üle-eestiline omavalitsusevaheline
mälumäng. Eesti maakilval
käivad võistlemas aga praegused Harku valla esindusvõistkonnad, kes toovad samuti
häid tulemusi. I võistkonda
kuuluvad Hugo Tang, Uue
Reinola, Tanel Reinola ja Mati
Niin, II võistkonna koosseisus
mängivad Rein Kooli, Mihkel
Jürisson, Jaana Põllu ja Irja
Truumaa.
RUTH MÄGI

Kasvav kommuun –
kasutajaid juba 1500
Kõik Kommuuni asutajad on
ise tegusad ettevõtjad, Veikko
Toomere ise on vandeadvokaat. Kuigi sõbrad ei ole varem start-up’i teinud, ei erine
selle loomine kuigivõrd ettevõtte ülesehitamisest ning
kõigi varasem kogemus ettevõtjana tuleb ka praegu kasuks. „Tähtis on uskuda sellesse, mida teed, ja õppida juba
saadud kogemustest,“ märkis
Toomere. Meestele on nõu ja
jõuga toeks sõbrad Eestist ja
mujaltki.
Eestit näevad nad Kommuuni proovikivina. Kui Kommuunil siin hästi läheb, võetakse sihiks lähinaabrite turud
Rootsis, Soomes, Norras, Taanis. 2018. aasta üks peamisi
väljakutseid saab olema õige
makselahenduse väljaarendamine ja integratsioon.
Tegelikult on tegemist lihtsa
ideega ja teatud mõttes võib
Kommuun.eu turuks pidada
kõiki oma majapidamist omavaid inimesi. Hetkel on Kommuunil ligi 1500 kasutajat ja
kasutajate tagasiside on olnud
hea. Kommuuni on turundatud siiani peamiselt läbi sotsiaalvõrgustike ja isiklike kontaktide. Toomere arvas, et Eestis
oleks ehk hea koguda umbes 20
000 kasutajat. „See võiks olla
kriitiliseks piiriks, kus platvorm
hakkab n-ö ise kasutajaid genereerima,“ täpsustas ta.
RUTH MÄGI

/ TEATED & VALLAELU

Ma ei anna läbimõtlemata lubadusi ei iseendale
ega ka teistele. Olen väga
kohusetundlik, seega oleksin ise
väga pettunud ja kurb, kui luban,
aga ei suuda seda lubadust pidada
või täita. Kuna 2018. aasta on kultuuripärandi aasta, siis saan vallale
siinkohal küll lubada, et kannan
ka uuel aastal edasi meie rahva
pärandit – eesti rahvatantsu ning
rahvariiete kandmise kombestikku. Luban ka uuel aastal olla vallas
tantsuõpetaja, kelle juurde võib
tantsusooviga alati tulla. Luban,
et minu juhendatavad tantsurühmad on nähtavad nii meie vallas
kui ka väljaspool seda. Ja kuna
täitub ka EV 100, siis luban, et
Harku valla 100 tantsijat tantsivad
sünnipäevatantsu.
Iseendale luban, et jagan rohkem kallistusi ning naeratust oma
lähedastele ja ka kõikidele tantsijatele, kes mind ümbritsevad.

Luban vallarahvale 2018.
aastal mõnusat vaba aja
veetmist Tabasalu jalgpallimeeskonna kodumängudel, palju
võidupunkte ja häid emotsioone!
Soovin kõigile edukat ja õnnestumisi täis aastat! Et kasvaks jõukus
ja väheneks puudus! Annan endast oma töös volikogus parima,
et saaksime kõik oma valla ja kodu
üle uhked olla!



Foto: Aule Sagen

Foto: erakogu

RIHO SAKSUS,
jalgpallitreener



KALLE PALLING,
Harku vallavolikogu esimees
Sel aastal lubasin endale,
et olen oluliselt sportlikum. Aasta lõpuks
on plaan alistada kolme tunni
piir täispikas maratonis. Senine
parim aeg on 3,16. See tähendab



MATTI LOIT,
pensionär

ANDRUS SALISTE,
kogukonnajuht

Soovin meile kõigile,
et ikka hoiaksime oma
kaunist ja pikka mereranda ja kallasrada. Et vald kaitseks
seda sinna maju ehitada ihkavate
inimeste eest. Unelmate soov
oleks vallutada heaga omale Naissaar, Tilgu sadamat arendada elule
lähemale. Et meie „hõbehallidel“
jaguks tervist ja jõudu ühisteks ettevõtmisteks ka uuel aastal. Ei lähe
ka sel aastal Allanilt õltsi ja viina
ostma ega kima ise Lätimaale.

2018. aastal tuleb ikka
100-ga elada, sest meie
riigil on täitumas sama
numbriga juubel. Ikka märgates
ja hoolides, olla olemas nii heas
kui ka halvas. Koos aidata üle
raskustest ja tunnustada tublidust.
Üheskoos saame oma koduvalla
teha paremaks kohaks, kus elada,
vaba aega veeta, tööd rügada ja
arengule kaasa aidata. Kindlasti
panustan ka sellesse, et oleks
vähem vastandumisi ja rohkem



potentsiaalide kasutamist. Isiklikus
plaanis on tähtis olla tegus kõige
tähtsamas kohas – pereringis –,
sest kui tagala on korras, on see
aluseks edule nii tööl kui ka ühiskondlikus elus.

JK TABASALU
VÕITIS EJL-I
AASTALÕPUTURNIIRI

ERIK SANDLA,
Harku vallavanem
Kuna Harku vald on parim paik elamiseks, siis
soovin, et meie elanike
arv oleks jätkuvalt tõusuteel.
Soovin, et meie loodusväärtusi
hoitaks ja meie külakogukonnad
lööksid ka edaspidi aktiivselt
kaasa oma kodukandi arengutes,
olles niiviisi partneriks vallale.
Loodan, et valmib uus tervisekeskus ning eakate hooldekodu,
Harkujärvel lasteaed valmivad
õigel ajal, ja et Tilgu sadam
areneb. Soovin, et meie seltsid ja
spordiühingud leiaksid rakendust vallale peatselt üleantavas
endises Muraste piirivalvekoolis. Isiklikus plaanis soovin, et
jätkuks ikka tervist ja tahet valda
edasi arendada, sest ideid on,
kuidas hoida meie valda pidevas
arengus ning see on adrenaliini
ja vaheldust pakkuv väljakutse,
mis hoiab mind töös.



2018

Luban hakata pihta
eelmistel aastavahetustel antud lubaduste
täitmisega, see peaks aega võtma
õige mitu aastat kohe, sest vaja
on langetada kaalu, minna trenni,
süüa tervislikult (pool lubadusest
on täidetud, sest Priileiva jahuvabad tooted on nii enda kui ka
meie kandi inimeste igapäevasel
toidulaual), tarbida veel mõõdukamalt kääritatud viinamarjajooke,
panna tomatid-kurgid kasvuhoonesse ja korjata sügisel nad
sealt ära, kirjutada raamat meeste
tervislikust toitumisest, arendada
kohalikele väiketootjatele paslikke
kauplemisvõimalusi. Nagu näete,
siis tegemist jätkub. Ilma lubamatagi peab aga tegema tööd, olema
hea isa, vanaisa ja abikaasa.



Foto: erakogu

ASTRID VÄIZENE,
rahvatantsuõpetaja

umbes 100 kilomeetrit jooksutreeninguid nädalas. Sobib hästi
ka juubeliaastasse.
Mu lemmikjooksurajad asuvad
Harku vallas. Nii Nõmme-Harku metsarada kui ka mitmed
kergliiklusteed ja seetõttu olen
osadele inimestele vallast juba
öelnud, et teeks nii mõnegi koosoleku ühiselt jooksurajal. See on
ühtlasi ka hea võimalus end valla
teede ja tänavate seisukorraga
kurssi viia. Kui näete mind jooksmas, tulge kampa ja treenime
koos ning arutleme muu hulgas
ka vallateemadel! Head uut ja
sportlikku aastat!





AIN KABAL,
ettevõtja

Uus aasta algab ikka lubadustega teha midagi alanud aastal teisiti või jätkata vanal heal
viisil. Harku Valla Teataja uuris oma valla tegijatelt, milliste lubadustega nemad uude
aastasse astuvad. 
Usutles Ruth Mägi

Foto: Karen Härms

Foto: erakogu

Foto: erakogu

Minu uue aasta lubadus
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Eesti Jalgpalli Liidu poolt
korraldataval traditsioonilisel aastalõputurniiril
Kalevi Spordihallis võitis
JK Tabasalu esikoha 2.
liiga turniiril.
Peale edukaid alagrupimänge võideti poolfinaalis Maardu Linnameeskond II võistkonda
2:1 ja finaalis langes
meie eest tulemusega
3:2 Tallinna FC Levadia III.
Turniiri parimaks mängijaks valiti meie Valeri
Makarov.
/ Tekst ja foto:
Riho Saksus,
JK Tabasalu

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Eskiiside tutvustamised
18.01.2018 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) Laabi küla Teearu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustamine.
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle
lahtioleku aegadel ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
18.01.2018 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) Vääna-Jõesuu küla Kajaka tee 3 ja 5 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle
lahtioleku aegadel ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
25.01.2018 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) Ilmandu küla Romantiku tee 6, Romantiku tee 6a ja Romantiku
tee 8 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle
lahtioleku aegadel ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
n Detailplaneeringute vastuvõtmised ja avalikud väljapanekud
Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 104 võeti vastu Sõrve küla
Loojangu tee 27 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt
Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 264. Loojangu tee 27
maaüksus paikneb Loojangu tee ääres olemasoleva tiheasustusala piiril.
Planeeritav maa-ala suurusega u 0,4 ha paikneb Sõrve külas ja hõlmab
Loojangu tee 27 maaüksust tunnusega 19801:001:1678 ning selle lähiala.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks. Krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust
ja üks maa-alune korrus. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 30–45 kraadi.
Planeeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut, laiendades Loojangu tee äärset tiheasustusala piiri ning elamumaa
juhtfunktsiooni ulatust ühe elamumaa krundi võrra.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.01.2018–26.02.2018
(k.a).
Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil: http://
kaart.harku.ee/DP/140811_21/avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu osas ootame e-kirja

teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.01.2018–26.02.2018 (k.a).
Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 105 võeti vastu Vahi külas
Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt
AS (rg-kood 12203754) tööle nr 12132.
Planeeritav maa-ala suurusega u 1,8 ha paikneb Vahi külas ja hõlmab
Tiigiserva maaüksust tunnusega 19801:011:0266 ning selle lähiala.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine üheks elamumaa, üheks maatulundusmaa
ning kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.
Detailplaneeringuga moodustatakse 6719 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 800
m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9
m ning kuni kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus. Abihoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks
maapealne korrus ja üks maa-alune korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 30–45 kraadi. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks
transpordimaa sihtotstarbega krunti. Krunt pos 3 moodustatakse kohaliku
tee – Vääna rabatee – tarbeks ning krunt pos 4 perspektiivse kergliiklustee
tarbeks Kiia-Vääna-Viti maantee äärde. Transpordimaa sihtotstarbega krundid võõrandatakse tasuta vallale. Detailplaneeringuga moodustatakse 8607
m2 suurune ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt.
Detailplaneering teeb ettepaneku muuta üldplaneeringu lahendust hajaasustuse ehitustingimustes erandi tegemise osas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.01.2018–26.02.2018 (k.a).
Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil: http://
kaart.harku.ee/DP/140130_5/avalik/.
Detailplaneeringu põhijoonisega saab tutvuda planeeringualal –Tiigiserva maaüksusel.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu osas ootame e-kirja
teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.01.2018–26.02.2018 (k.a).
n Üldplaneeringu ülevaatamine
Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti Harku Vallavolikogu
17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering
kehtima senisel kujul.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee,
Harku valla õigusaktide registris https://oigusaktid.harku.ee/?id=3001 ja
Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald).

n Detailplaneeringu algatamise taotlus
Harku Vallavalitsusele on esitatud Suurupi külas Erna tee 10 maaüksuse
detailplaneeringu algatamise taotlus.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotluse 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 Tiskre külas Sinilille tee
36 maaüksusele hoonestusala nihutamiseks 9,9% ulatuses.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle kohta ootame 11.01.2018 kuni 26.01.2018 (k.a).
Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse ning alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.
ee/ehituse-ja-planeerimise-teated. Ehitisregistri kaudu esitatud taotlusega
saab tutvuda Ehitisregistris aadressil ww.ehr.ee (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@
harku.ee 11.01.2018 kuni 26.01.2018 (k.a).
n Kohanime määramise kord
Harku Vallavolikogu 28.10.2017 määrusega nr 38 tunnistati kehtetuks Harku Vallavolikogu 30. septembri 2004 määrus nr 14 „Kohanime määramise
kord“ ning Harku Vallavolikogu 28.10.2017 otsusega nr 100 otsustati delegeerida Harku Vallavalitsusele kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punktis 3,
lõigetes 4 ja 51 ning § 6 lõigetes 3, 6, 7 ja 9 sätestatud kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine ning kohanime määramise eelnõu
avalikustada valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise
otsuse tegemist.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee,
Harku valla õigusaktide registris https://oigusaktid.harku.ee/?id=3001 ja
Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald).
n Avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus
Harku Vallavalitsus korraldas 21.12.2017 kell 17.00 Harku vallamajas Tabasalu aleviku Soovälja ja Sarapuu tn 46a maaüksuste detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Üks vastuväite esitaja jäi esitatud vastuväite juurde ning sellest lähtuvalt edastab Harku Vallavalitsus
Tabasalu aleviku Soovälja ja Sarapuu tn 46a maaüksuste detailplaneeringu
valdkonna eest vastutavale ministrile heakskiitmiseks.
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kuulutab välja konkursi
Alasniidu lasteaia

kuulutab välja konkursi

kommunikatsioonijuhi

direktori

ametikohale

ametikohale
Nõudmised kandidaadile
Vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2013. a määruses „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ (RT I, 03.09.2013, 4) sätestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Kandidaadil peab olema magistri või sellega võrdsustatud
kõrgharidustase, töökogemus alushariduse valdkonnas ja/või
hariduskorralduses.

Kommunikatsioonijuhina on sinu ülesandeks toetada
vallavalitsuse suhtlust avalikkusega ning selgitada
avalikkusele vallavalitsuse eesmärke, otsuseid ja
tegevusi eesmärgiga suurendada vallavalitsuse tegevuse läbipaistvust ning inimeste teadlikkust omavalitsuse
toimimisest.
See töö sobib
sulle, kui leiad
enda jaoks põnevaid
väljakutseid järgmistes tegevustes:

Eeldame, et juhiomadustega kandidaadil on tööeesmärkide tulemuslikuks saavutamiseks vajalikud eeldused teadmistes, oskustes
ja kogemustes sh
• eesti keele oskus kõrgtasemel (suuline ja kirjalik), ühe
võõrkeele oskus kesktasemel
koos ametialase sõnavara
valdamisega, arvuti kasutamise oskused;
• lasteaia kollektiivi tulemuspõhise juhtimise
oskused koos võimekusega
keskenduda innovaatiliselt
ja nutikalt uuenevale õpikäsitusele ja õpikeskkonna
arendamisele;



• avalikkusega suhtlemise oskused, erinevate huvirühma-

Teated

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

n Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.
ee, FB Nagusul OÜ.

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

n Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 5352 9476 email:
mehitus@gmail.com.

n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055.
n Aastaringne fekaalivedu. OÜ
Norringsen, tel 5662 1300.
n Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste raiet.
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.
Kändude freesimine ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee.
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine. Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300.

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 5556 5434
Aule Sagen
Ruth Mägi

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD.
Telefon 522 0321, www.arbormen.
ee.
n Korstnapühkija teenused,
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee.
n Teostan santehnilisi ja pisiremonttöid. 503 8313, juhan.
haavasalu@gmail.com.
n Õhksoojuspumba paigaldus,
hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu, 5656 2191.
n MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476 email:
ehitus@miltongrupp.ee.
n Sõidukite lukksepa-, pleki-,
värvitööd. Rehvide vahetus.
Töökoda Paldiski mnt. 120,
Haabersti, Tallinn. Olympic Car
Fest OÜ, tel: 5620 0666, olympicauto@hot.ee.

de vajadustega arvestamise
oskused, lasteaia eduloo
tutvustamise oskused;
• alushariduse valdkonna
tundmine koos seostega
ühiskonnaelus, kultuuris ja
majanduselus;
• suutlikkus analüüsida (tekste, juhtumeid,
protsesse, iseennast)
koos oskusega näha võimalusi ja süsteemselt tegutseda
probleemide lahendamiseks.

Sinu motivatsioonikirja, CV-d ja omal valikul vajalike dokumentide koopiad ootame hiljemalt 31. jaanuariks 2018 portaali
CV Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee.
Lisainformatsioon haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Aivar Soe telefonil 606 3800.

• Harku valla teabe- ja
suhtekorralduse planeerimine, koordineerimine ja
analüüsimine;
• Harku Valla Teataja väljaandmise korraldamine;

• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus
kesktasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik
eneseväljendusoskus;
• iseseisvus, algatusvõime,
loovus ja hea suhtlemisoskus.

• mainekujundusprojektide
algatamine ja elluviimine;

Tuleb kasuks,
kui sul on ka:
• teadmised avalikust haldusest;

• meeskonna kommunikatsioonialane nõustamine;

• isikliku sõiduauto
kasutamise võimalus.

• kodulehe ja sotsiaalmeedia
haldamine/arendamine.
Töös edukas
olemiseks soovime, et
sul oleks:
• erialane kõrgharidus;
• töökogemus kommunikatsiooni valdkonnas;

Meie pakume sulle:
• mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi;
• võimalust lüüa kaasa
Harku valla arengus;
• toredat sõbralikku meeskonda.

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks
just Sina antud ametikohale kõige paremini sobid ning
tood võimalusel välja ka referentsid, ootame hiljemalt
31. jaanuariks 2018 portaali CV Online vahendusel või
e-posti aadressile personal@harku.ee.
Palun lisa motivatsioonikirja ka palgasoov.

1.02 alates
kell 10.00

SILMADE
KONTOROLL JA
PRILLIDE MÜÜK
TABASALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES
(Teenuste 2, Tabasalu)

Silmade kontroll
15.- €,
prilliostjale TASUTA!

PÕLETAME JÕULUKUUSED!
16. jaanuaril kell 18.00
süütame jõulukuused Tabasalu
staadionil rulapargi poolses otsas.

INFO ja
registreerimine
telefonil 603 2171

n Pottsepatööd ja korstnaotste
vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.

Reklaam ja müük:
5836 6637
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress
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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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Lisainfo: Edith End, Harku vallavalitsuse
heakorraspetsialist, telefon 600 3866
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post
vallaleht@harku.ee
telefon
5836 6637

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

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

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 52 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Kakumäe Selverisse tööle

On lahkunud hea
mõttekaaslane ja SDE
Harku osakonna liige
VELLO LIND
Avaldame kaastunnet
lähedastele
Harjumaa sotsiaaldemokraadid

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

Mälestame endist
ja kauaaegset
Harku Vallavolikogu liiget

VELLO LINDU.
Avaldame sügavat
kaastunnet lahkunu lähedastele.
Harku Vallavolikogu
Harku Vallavalitsus

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

INFOTEENINDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
Südamlik kaastunne
Avole kalli
VENNA
kaotuse puhul
OÜ Strantum kollektiiv

Kallis
Karolin isaga!
Meie siiras kaastunne kalli
ema kaotuse puhul.
Harkujärve Põhikooli
4 b klassi õpilased,
vanemad ja klassijuhataja.

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna
endast märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

