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Muraste koolis 17.-18.02 toimunud
häkatonil otsisid haridusuuendajad
uudseid lahendusi neid kõnetanud
haridusprobleemidele.
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UUS KÜLA
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Harku vald saab Riigihalduse
ministri määrusega endale
22. küla, Tilgu tee piirkonda
hõlmava Meriküla.
www.harku.ee

8. märtsil toovad Harku valla isetegevusnäitlejad Muraste koolis
lavale Robert Thomase krimikomöödia „8 armastavat naist“.

HarkuVald

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

1

ESIETENDUS

Taotluste elektroonilise esitamise võimalus teenib meie
keskkonnasõbralikke
eesmärke.

Foto: Olga Makina
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Loe edasi lk 3
ALARI LAHT
Harku vallavalitsuse IT-juht

Vallavanem Erik Sandla tervituskõne
pidulikul lipuheiskamisel
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Hea Harku
valla rahvas!

T
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Mu isamaa,
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mu õnn ja rõõm!
Pidulik lipuheiskamine ja rivistus
täitsid 24. veebruaril vallamajaesise platsi ootuselevil rahvaga,
kes tuli Eesti Vabariigile pikka iga
ja õnne soovima. Sama tehti ka
eelmisel õhtul, kus Eesti 100.
sünnipäevale pühendatud
öömatk tõi kokku erakordselt
uhkelt osalisi vaatamata
arktilistele ilmaoludele.

Vaata ka pildigaleriid
www.harku.ee.
Fotod: Tarvo Alev
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Piduliku lipuheiskamise juhatas 23. veebruari õhtul sisse traditsiooniline
Muraste öömatk, mille üks teekond sai alguse Rannamõisa kiriku juures
peale Kaitseliidu pidulikku rivistust ning pärgade asetamist mälestuskivile.
/ Foto: Aile Kaljola

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva oli matkaga tähistama tulnud
erakordselt palju huvilisi, kes ei peljanud ka külma ja tihedat lumesadu.
/ Foto: Aile Kaljola

1. Harku vallamaja juures esmakordselt toimunud
pidulikul lipuheiskamisel tervitas lisaks Harku
vallavolikogu esimehele Kalle Pallingule ning
Harku vallavanemale Erik Sandlale oma koduvalla inimesi ka Kaitseliidu ülem Meelis Kiili.
2. Lippu oli palutud heiskama Harju ringkonna
Harku rühma kodutütar Annabel Gretely Ots.
3. Veel hämaras kogunes 24. veebruari hommikul
lipuheiskamiseks vallamaja juurde toredalt
palju vallarahvast.
4. Vallamaja esist parklat ehtisid uhked triibuseelikud ja sinimustvalgete lippude meri, kohale olid
tulnud valla rahvatantsijad, koorilauljad ja valla
koolide esindused, aga ka skaudid ja kodutütred

ning Harku Rannikukaitse Üksikkompanii.
5. Dirigent Elen Ilvese juhatusel aitasid pidulikul
sündmusel hümni ja „Eesti Lippu“ laulda Tabasalu Ühisgümnaasiumi laste- ja poistekoor.
6. Vaatamata varasele hommikutunnile ning parajale pakasele pidasid oluliseks Eesti Vabariiki
100. sünnipäeval õnnitlema tulla nii täiskasvanud kui ka noorem generatsioon ning uhkusega
kantud triibuseelikud sobisid hilisemaks
ühiseks „Kaera-Jaani“ tantsuks imehästi.
7. Pidulik rivistus teenis ka kodanikukasvatuse
huve – vallavanem Erik Sandla tervitas pidulikult nii koolide esindusi kui ka kõiki teisi, kes
rivistusel osalesid. / Fotod: Tarvo Alev

äna varahommikul oma
kodust siia vallamaja
poole sõites jäin taas
imetlema neid imelisi vaateid,
mida Eestimaa loodus on
meile viimastel päevadel pakkunud. Külmakuu tuisud ja pakane on meie kodumaa
otsekui pidurüüsse rüütanud selleks
suureks sündmuseks, Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks.
Head inimesed, meil on siin, mida imetleda ja hoida. Mitte üksnes loodust, vaid
väärtusi ja traditsioone, mis juhivad meid
hoidma nii oma looduskeskkonda kui
ka üksteist. Ja loomulikult neid inimesi,
kes kannavad hoolt nende väärtuste ja
tavade kestmise eest. Tänu sellele, et
väikese Eestimaa rahvas on põlvest põlve
kandnud isamaad oma südames ka võõra
võimu ajal, hoidnud oma inimesi ja maad
ning selle rahva keelt ja kombeid, saame
täna üheskoos tähistada oma riigi 100.
sünnipäeva. Ehkki 100 aastat on ühele
riigile lühike aeg, märgib see sajand meie
jaoks siiski ajaloolist järjepidevust – et
Nõukogude Liidu lagunemisel otsustati
taastada Eesti Vabariigi iseseisvus, mitte
luua uus riik, näitab ka võõra võimu all
kestnud usku vabasse Eestisse.
Teie, kes te olete pidanud oluliseks
olla siin kohal, kui heisatakse Eesti lipp
kodumaa 100. sünnipäeval, olete kindlasti
need, kelle hinges on Eesti riigi vabadust.
Igaüks teist kannab Eestit südames omal
moel – pidades armsaks oma maad ja
inimesi, selle maa lugusid ja laule, keelt ja
meelt. Saades täna siin osa lipuheiskamise ja ühiselt lauldud hümni ülevusest,
saame tugevamaks ka kogukonnana.
Nii jagame ka isamaalisi väärtusi oma
lastega, kelle nimel me seda maad hoiame
ja kaitseme. Meie ise oleme oma järjepidevuse kandjad – seda on hea meenutada
just täna, 100 aasta möödumisel oma
vaba riigi väljakuulutamisest.
Meie oma riigi vabaduse eest on valmis
vabatahtlikult välja astuma üha rohkemad
siinsegi kogukonna liikmed, olles koondunud Kaitseliidu üksuseks Harku vallas.
Vallavanemana näen, et üha enam võtavad inimesed endale vastutuse luua ja
tagada kodukandis heaolu ning seistakse
ka laiema ringi huvide eest. See on märk
meie kogukonna küpsemisest. Kaitseliidu
liikmena olen uhke, et meie koduvallas
tegutseb kogukond veendunult meie ühise
heaolu nimel.
Head inimesed, meil on täna õnn ja au
üheskoos tähistada vabas Eestis oma riigi
100. sünnipäeva. Mul on hea meel, et nii
paljud teist on pidanud oluliseks täna siia
tulla. Armas rahvas, tänan teid! Samuti
tänan Tabasalu poiste- ja lastekoori kauni
laulu eest ning tantsurahvast, kes on
kõnede järel juba peagi valmis tantsusammud üles võtma. Aitäh, Harku Rannikukaitse Üksikkompanii, et olete väärikalt
valmis Eestit kaitsma ning oma lipuga
meie tänast tseremooniat ehite. Harku
valla koolinoored ja õpetajate pere, olen
teie üle uhke ning tänan teid teie panuse
eest tänasesse tseremooniasse.
Ehtige siit koju minnes ka oma kodud
sinimustvalgete lippudega, et uhkus oma
riigi vabaduse üle oleks kaugele paista.
Soovin teile kõigile kaunist Eesti Vabariigi
sünnipäeva oma lähedaste keskel!
Elagu Harku vald! Elagu Eesti!
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Muudatused busside sõiduplaanides
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus teatas, et
alates 1. märtsist muutuvad mitmete Harjumaa
läänesuuna bussiliinide sõiduplaanid.
Liinil 109 on tõstetud 7.05 väljumine Keilast 5 minutit
hilisemaks ehk buss väljub kell 7.10. Niimoodi saab Keilas
liinilt 145 Paldiski–Tallinn ümber istuda, et jõuda Väänasse.
Liinil 124 on Vääna-Jõesuu–Mustamäe suunal alates
Sõba peatusest antud rohkem sõiduaega ning korrigeeritud sõiduplaani.
Liinil 127 on tõstetud 10.45 väljumine Kloogarannast 10
minutit hilisemaks ehk buss väljub kell 10.55. See annab
võimaluse sõita Keilast Kloogaranna peatusesse (10.31–
10.43) ning istuda liinile 127 peatuses Raudkotka kell
10.57, et sõita Laulasmaale.
Liinil 129 Suurupi–Tallinn on tõstetud 8.02 väljumine 2
minutit varasemaks ehk buss väljub kell 8.00.
Liinile 133 Keila–Riisipere–Lehetu on lisatud Ääsmäe
kooli juurde sissesõit, seetõttu on korrigeeritud sõiduplaani.
Kõiki sõiduplaane on võimalik näha Harku valla kodulehel www.harku.ee/uhistransport, samuti veebilehel peatus.
ee ning www.harjuytk.ee. (Harju ÜTK)
Liin 109 Keila–Tallinn 7.05 -> 7.10
Liin 127 Kloogaranna–Tallinn 10.45 -> 10.55
Liin 129 Suurupi–Tallinn 8.02 -> 8.00

Koolikohad Harku valla koolieelikutele
jagatakse hiljemalt märtsi alguses
Kuu aja jooksul – 15. jaanuarist 15. veebruarini –
esitasid Harku vallavalitsusele koolikoha taotluse
ligikaudu 225 lapse vanemad, et saada oma lapsele
2018/19. õppeaastast alates koht kodulähedasse kooli.
Harkujärve koolis on sel sügisel plaanis avada 2, Vääna
Mõisakoolis 1, Vääna-Jõesuu koolis 1, Muraste koolis 2 ja
Tabasalu Ühisgümnaasiumis 4 esimest klassi.
Kokku elab Harku vallas umbes 250 kooliminekuealist
last. Nagu varasematelgi aastatel, asub umbes kahe klassi
jagu lapsi õppima mõnes koolis väljaspool Harku valda.
(Harku Vallavalitsus)

Kolm eriilmelist näitust Harku vallas
Naisrahvatantsutrupp Harku Harakad Astrid Väizene
eestvedamisel tähistab tänavu oma 10. sünnipäeva.
Alates 5. veebruarist on sel puhul Tabasalu raamatukogu
fuajees vaatamiseks väljas fotonäitus „10 aastat Harku
Harakaid“. Näitus jääb avatuks kuni 24. märtsini.
Tabasalu Muusikakoolis avati 20. veebruaril Harku vallas
elava kunstniku Tarmo Roosimölderi maalide näitus, kus
on vaatamiseks väljas tema kuus suuremõõtmelist maali.
Maalidel on kujutatud Suurupi merevaateid. Roosimölder
kasutab maalimisel töömahukat tehnikat, kus paljud erinevad värvikihid annavad piltidele erilise sügavuse ja ilu.
Kunstniku sõnul kulub tal ühe maali valmimiseks umbes
kuu aega. Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.
Muraste koolimajas ja kogukonnakeskuses on üleval
näitus „Sada aastat kodukülas“, mille Muraste külaselts
valmistas Eesti Vabariigile juubelikingiks. Näitusel rullub
loodusfotodel lahti lugu keskkonnast meie ümber läbi
18-aastase Suurupi noormehe, Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase Johan Boeijkensi pilgu ja fotosilma. (HVT)

? Küsitlus
Kas sõidaksite jalgrattaga kaugemal (maantee ääres) asuvasse bussipeatusesse, et
minna bussile, kui seal oleks jalgrattaparkla?
Avalda arvamust 5.–11. märtsini veebilehel
www.harku.ee.
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H

arku Riigihalduse minister Jaak Aab allkirjastas
21. veebruaril määruse,
millega mh moodustatakse
Harku valda Tilgu tee piirkonda
uus haldusüksus – Meriküla.
Määrus ilmus Riigi Teatajas
27. veebruaril ja see jõustub
2. märtsil 2018. Ühtlasi kiitis
Harku Vallavolikogu oma 22.
veebruari istungil heaks Harku
valla põhimääruse muudatused,
mille seas oli ka Harku valla
külade nimistu täiendamine
Merikülaga. Muudatus Harku
valla põhimääruses jõustub
samal ajal Riigihalduse ministri
määruse jõustumisega ehk 2.
märtsil 2018.
Juuni alguses esitas piirkonna
initsiatiivrühm Harku vallavolikogule Ilmandu ja Muraste küla
50 kinnistu omaniku allkirjaga
taotluse Meriküla asumi loomiseks. Uue küla põhjapiiriks
oleks meri, lõunapool määrab
küla piiri klindi serv. Piir Rannamõisa külaga jookseks Tilgu
tee mõttelise pikendusena mere
poole sellest kohast, kus Tilgu
tee käänab klindi alla. Suurupi pool jookseks aga loodava
küla piir selliselt, et ka Tilgu tee
Suurupi poolne ots jääks täielikult Meriküla territooriumile.
Juunikuu volikogus otsustatigi
taotluse alusel algatada Muraste, Ilmandu ja Suurupi külade
piiride muutmine ning uue küla
– Meriküla – moodustamine.
Avaliku väljapaneku järel läks
taotlus Rahandusministreeriumile lõpliku otsuse tegemiseks,
päädides vabariigi aastapäeva
eel positiivse otsusega.
Kogukonna kauaaegne
soov täitus

Mairold Vaik, Meriküla asumi
moodustamise üks eestvedajatest, tunneb saabunud otsuse
üle suurt heameelt: „Otsust ministeeriumist ootasime sügisest
saadik, sestpeale kui vallavolikogu muutusele oma toetuse
andis. Eriti hea meel on selle
üle, et minister kirjutas määrusele alla vahetult enne Eesti
sünnipäeva, mil meeleolud juba
mõnda aega pidulikud olnud.
See on kui sünnipäevakingitus

Harku vald
saab 22. küla

Siiani Muraste ja Ilmandu
küla piiridesse jääv Tilgu
tee ja mereäärne piirkond
saab iseseisva küla staatuse
Merikülana.
/ Joonis: Rahandusministeerium

Riigi 100. aastal saab Harku vald ühe küla võrra rikkamaks –
riigihaldusministri määrusega on loodud mere äärde Meriküla.

neile külaelanikele, kes uue
küla moodustamist vedasid
ja toetasid.“
Mõtet Merikülast kui asumist
olid Tilgu tee piirkonna elanikud hellitanud juba mõnda
aega. Et loodus on klindialuse
piirkonna elukorralduse üks
suuri mõjutajaid, eraldades
piirkonna klindiga nii Muraste kui ka Ilmandu külast,
on piirkonna elanike arvates
ka igati õigustatud uue asumi
moodustamine – Ilmandust algav Tilgu tee on ummiktee, mis
ei ühenda Meriküla Muraste
külaga, mistõttu on Meriküla

inimestele tõmbekeskuseks
pigem Tabasalu. Piirkonna ajalugu uurinud kohalikud on
leidnud, et kanti on rohkem
kui sajandi jagu Merikülaks
kutsutud; viimased viited sellele on leitavad 1940. aastatest.
Et piirkonna inimesed on ka
kogukonnana ühte kasvanud,
võttis initsiatiivrühm Merikülale ametliku küla staatuse
taotlemise ette. „Nüüd siis sai
kohalike tahe ametlikuma vormistuse,“ tõdes Vaik. Ta märkis,
et idee eestvedajate hinnangul
loob küla moodustamine kandi
elanike jaoks uut väärtust, seda
ka naaberkülade jaoks.
Loodus jääb avatuks kõigile

Meri ja
selle rand on
endiselt meie
kõigi jaoks
samas kohas.

Millal uue küla piirid ka ametlike siltidega tähistatakse, ei ole
veel teada. Küll aga plaanib küla
aktiivsem seltskond organiseerida küla sildid kohtadesse,
mis ei ole sõiduteedega seotud,
näiteks metsaradadele. Kui Meriküla asumi moodustamise
plaani möödunud suvel menetlema hakati, kerkisid üles mõne

vallaelaniku kõhklused, kas uue
asumi moodustamise taga ei ole
mitte plaan mereäärseid kinnistuid täis ehitada ning piirata
seal inimeste ligipääsu merele ja
loodusradadele. Initsiatiivrühm
kinnitas toona, et uue asumi
eesmärk ei ole olemasolevat
keskkonda ja tingimusi muuta,
vaid sooviti üksnes konkreetsemalt piiritleda Tilgu tee ja
mereäärne ala, kus on enamik
sealseid inimesi pikka aega
elanud. „Meriküla jääb alati
avatuks kõigile,“ lubas Marge
Ensling, initsiatiivrühma üks
liikmeid. Ka Vaik kinnitab, et
küla ametlik staatus ei ohusta
inimeste juurdepääsu sealsele
loodusele: „Meri ja selle rand on
endiselt meie kõigi jaoks samas
kohas, meie kandi loodus on
endiselt kõigile avatud. Meriküla loomisega seotud muutused
on positiivsetest meeleoludest
kantud.“ Ta lisas, et ehkki Harku vald ei liitunud haldusreformi käigus ühegi naabervallaga,
sai ta muutuste tuules hoopis
ühe küla juurde.

LASTEAIAKOHAD

Kord kuus jagatakse üksikuid vabasid lasteaiakohti
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

lates veebruarist hakkavad
A
Harku valla munitsipaallasteaiad kord kuus oma kodu-

lehel teada andma üksikutest
vabadest kohtadest, mis on
õppeaasta keskel tekkinud, et
neid operatiivselt välja pakkuda lasteaiakohta vajavatele
lastele. Veebruari seisuga oli
Harku valla 7 lasteaias õppeaasta vältel vabanenud kokku
umbes ühe rühma jagu üksikuid lasteaiakohti erinevate
lasteaedade erinevates rüh-

mades. Neid kohti said oma
lapsele lasteaiakohta vajavad
vanemad taotleda kuni 21.
veebruarini, esitades taotluse
lasteaeda. Koha taotlemise
eelduseks on see, et lapsele on
varem HALDOs kohta taotletud, kuid seda kohta ei ole
saadud. Samuti on vaja koha
taotlejate valmisolekut tuua
laps lasteaeda kohe järgmise
kalendrikuu algusest ehk praegusel juhul 1. märtsil.
Edaspidi hakkavadki lasteaiad kuu alguses avaldama infot
üksikute vabade kohtade olemasolu kohta. Olemasoleva lasteaiakoha taotlemiseks saavad

lapsevanemad avaldada soovi
kuni 15. kuupäevani, saates lasteaeda oma kirjaliku sooviavalduse. Laekunud sooviavaldused
menetletakse tähtaja järel ühe
nädala jooksul, et laps saaks
tulla lasteaeda juba järgmise
kuu alguses. Harku valla kõikide lasteaedade kontaktid leiate
Harku valla kodulehelt www.
harku.ee/lasteaiad.
Kui ühele vabale kohale soovijaid on rohkem kui üks, teeb
komisjon otsuse samade prioriteetide alusel, mis HALDOski. Esimeseks prioriteediks on
sama pere laste käimine ühes
lasteaias – eelis on neil lastel,

kelle õde-vend käib samas lasteaias; mida rohkem ühe pere
lapsi on lasteaias, seda suurem
on ka lapse võimalus sinna
saada. Samuti on oluline ühes
lasteaias käivate õdede-vendade vanusevahe – eelis on
neil õdedel-vendadel, kelle
vanusevahe on väiksem, et nad
saaksid võimalikult kaua ühes
lasteaias käia. Teine prioriteet
on lapse kodu kaugus lasteaiast. Siin on eelis lastel, kelle
kodu on lasteaiale lähemal.
Kolmandaks prioriteediks on
lapse vanus oma vanuserühmas, mille järgi on eelis vanematel lastel.
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Iseteeninduskeskkonnas on
taotluste esitamine valda lihtne

tehtud võimalikult lihtsaks ja
mugavaks. Paljud väljad sellel
on juba erinevate registrite
andmetega eeltäidetud ning
vajavad vaid kinnitamist. Lisaks on paljudel väljadel ka
valikvastused.“ Kui taotlus
on täidetud ja esitatud, tuleb
infosüsteemist taotluse esitamise kohta inimese e-posti
aadressile selle kohta ka kirjalik kinnitus. Edasi on aga iseteeninduskeskkonnas alalehelt
„Minu taotlused“ võimalik
operatiivselt jälgida, millises
menetlusetapis taotlus on. Lisaks muudab e-vormi kasutamine taotluse menetlusprotsessi efektiivsemaks, sest vahele
jääb sisse tulnud dokumendi
käsitsi registreerimise etapp
ja taotlus jõuab selle esitamise
järel otse ametnikule tulnud
tööülesannete nimekirja. Et
e-vormis on mitmed kontrollid
juba registrite kaudu tehtud,

Üha rohkemaid Harku vallavalitsusele esitatavaid taotlusi ja vorme saab täita
mugavalt ja kiirelt Harku valla kodulehe iseteeninduskeskkonnas.
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

Harku Vallavalitsuse IT-juht
Alari Laht julgustab proovima
valla kodulehel
olevaid e-vorme
taotluste
esitamiseks.
Kui ID-kaart on
olemas, kuid
arvuti kasutamisvõimalust
mitte, saab
taotluse esitada
ka vallamajas
olevas infoterminalis.

H

arku valla kodulehel olev
iseteeninduskeskkond,
mille kaudu saavad vallaelanikud ilma arvuti eest lahkumata esitada Harku vallavalitsusele erinevaid elektroonilisi
taotlusi, koliti aasta alguses üle
taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU. Iseteeninduskeskkond on jätkuvalt
leitav Harku valla kodulehelt
www.harku.ee/iseteenindus,
ent uuel platvormil tegutsevana
on taotluste esitamine mugavam ja kiirem, samuti on kiirem
taotluste menetlusse võtmine,
sest enamik iseteeninduses
esitatud taotlustest jõuab otse
valdkonnaga tegeleva ametniku
töölauale. Iseteeninduskeskkonnas saab esitada hariduse
ja kultuuriga, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnaga, ehituse
ja planeerimisega seotud ning
keskkonnaalaseid elektroonilisi
taotlusi, samuti üldisi taotlusi,
mille alla kuulub praegu praktikale võtmise taotlus. Mitmed
iseteeninduskeskkonna e-vormid on juba eeltäidetud riiklike
registrite – nt kinnistusraamatu
või rahvastikuregistri – andmetega, mis teeb taotlemise
ja ka selle menetlemise veel
mugavamaks.
Iseteeninduskeskkond töötab kõige paremini brauseris
Google Chrome, elektroonilise
taotluse või avalduse esitami-
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Kas teadsid, et Harku Vallavalitsus on liitunud
Rohelise Kontori programmiga?
Rohelise kontori eesmärk on organisatsiooni keskkonnamõju pidev
jälgimine ja vähendamine. Programmi raames on Harku vallavalitsus
aastatega vähendanud nt paberi tarbimist.

seks peab arvutis olema ka
uusim ID-kaardi tarkvara. Infosüsteemi sisselogimiseks on
samuti vaja kehtivat ID-kaarti
ja PIN1 ning PIN2, toiminguid
saab teha ka Mobiil-ID-ga.
Uusi e-vorme lisandub
jooksvalt

E-vormidena saab iseteeninduskeskkonnas täita praegu
ligi 20 taotlust ja avaldust, ent
töö jätkub ning uusi e-vorme
lisandub sinna järgemööda
just siis, kui uus vorm on valmis saanud. Kõik taotlused ja
avaldused on endiselt loetletud
ja kättesaadaval Harku valla
kodulehe alalehel www.harku.
ee/taotlused-ja-juhised, e-vormiga täidetavate taotluste puhul

suunataksegi taotleja otse iseteeninduskeskkonda. „Soovime
aegamööda võimalikult paljud
taotlused e-vormina täidetavaks
teha. See tähendab, et e-vorme kasutades ei ole enam vaja
dokumenti endale arvutisse
laadida, seal seda täita ja digitaalselt allkirjastada ning siis
ametnikule saata,“ rääkis valdkonna arengutest Harku vallavalitsuse IT-spetsialist Marco
Sepp. Siiski ei pea pelgama,
et taotlus võiks jääda sootuks
esitamata, kui inimesel arvuti
kasutamise võimalus puudub
või tal ei ole ka ID-kaardiga
allkirjastamise võimalust. „Sellisel juhul tuleb tulla Harku
vallamajja kohapeale, kus saab
taotluse esitada ka paberil,“

A4 suuruses paberipakke on vallamajja ostetud järgmiselt:
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selgitas Sepp. Kui infosüsteemi
kaudu taotluse esitamine jääb
oskuste või arvuti kasutamise
võimaluse taha, siis selgi puhul
saab abi ja tuge vallamajast, kus
on olemas just selleks otstarbeks üldkasutatav arvuti ning
ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolul saab e-vormi täitmisel
abi ametnikelt.
Taotluse esitamine on lihtne

PILTUUDIS
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*185

IT-spetsialist julgustas selleks
vajalike tingimuste olemasolul
siiski proovida esitada taotlusi iseteeninduskeskkonna
kaudu: „E-vormi täitmine on

2018

võtab taotluse menetlemine
ametnikel ka vähem aega kui
paberil või e-posti teel tulnud
taotlusvormide puhul.
Vähem paberit

Peaaegu paberivaba asjaajamine on Harku vallavalitsuse
IT-juhi Alari Lahe sõnul üks
eesmärke, mille poole Harku
vallavalitsus elektroonilisi taotlusi kasutusele võttes püüdleb:
„Taotluste elektroonilise esitamise võimalus teenib meie
keskkonnasõbralikke eesmärke
vähendada paberil esitatud
taotluste kogust.“
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Puude
raiumise loa
andmise kord
uuendamisel
HARKU VALLAVALITSUS

arku Vallavalitsus tõi vallaH
volikogu veebruari istungile eelnõu, millega soovitakse

täpsustada ja lihtsustada seni
kehtinud puude raiumiseks
loa andmise korda Harku valla
tiheasustusaladel. Ettepaneku
kohaselt ei peaks olema vaja uue
korra kehtima hakkamise järel
raieluba taotleda nende puude
raiumiseks, mille diameeter
rinnakõrgusel on väiksem kui
8 cm. Samuti ei ole seda vaja
kuivanud okste ja vesivõsude
eemaldamiseks ning vallavalitsuse tellitud puude hoolduslõikuseks valla hooldatavatel
aladel. Ka ei peaks luba vaja
olema tormiheite ja -murru või
mõnel muul põhjusel osaliselt
või täielikult murdunud puude
ja okste eemaldamiseks, kui
need takistavad liikumist või
tuleb neid mõnel muul põhjusel
viivitamatult eemaldada. Küll
aga tuleks vallavalitsuse ettepaneku kohaselt ka edaspidi
sellisest tegevusest vallavalitsusele teada anda.
Lisaks soovitakse muuta seni
kehtinud asendusistutuse korda selliselt, et enam ei kehtiks
keerukas valem maha võetud
puude asemele uute istutamiseks, vaid üldistatult võib
öelda, et maha raiutud puu
tuleb asendada.
Ka on plaanis lindude kevadisel pesitsusajal rakendada
vajadusel riigimetsades kehtivat raierahu, kui plaanitava
lõikuse alal on märgatud pesitsuspaiku.
Harku Vallavolikogule esitatud eelnõu läbis esimese lugemise ning volikogu tegi oma
ettepanekud selle täiendamiseks
ja täpsustamiseks. Täiendatud
eelnõu tuleb taas arutlusele volikogu märtsikuu istungil.

PILTUUDIS
Aeg nautida talverõõme!

Rannamõisa kalmistu leinamaja sai sarikapärja
23. veebruariks oli Rannamõisa kalmistu uue leinamaja karkass saanud sarikapärja, mis tähendab, et rajatav hoone
on saavutanud oma maksimaalse kõrguse. Pärja võttis maha ja soovis tööde kiiret ning korralikku edenemist OÜ
Strantum juhataja Meelis Härms.
Rannamõisa kalmistu leinamaja valmib plaani kohaselt eeloleval suvel ning seal hakatakse läbi viima ilmalikke
matusetalitusi; samuti saab seal korraldada peielaudasid. Lisaks paiknevad hoones abiruumid kalmistu töötajatele
ning kantselei kalmistuvahile. Leinamaja ehitamist korraldab Rannamõisa kalmistu haldaja OÜ Strantum. Hoone on
projekteerinud arhitekt Reio Avaste, ehitajaks Tabasalu Meistrid OÜ. Ehitustööde maksumus on ligi 309 000 eurot
(koos käibemaksuga), mida rahastab Harku vald.
Tekst: Aule Sagen / Foto: Ergo Eesmaa

24. jaanuaril 2018 asutati Harjumaa Turismiühing,
mis asub koordineeritult edendama turismi Harjumaal.
Uuri lähemalt: www.harku.ee/uudised-ja-teated.

Vallas on kokku kuni 20 km suusaradasid,
mille eest hoolitsevad OÜ Strantum ja Harku vald:
Tabasalu Ühisgümnaasiumi territooriumil – 1,5 km
Rannamõisa maastikukaitsealal – 8 km
Vääna külas – 3 km
Rannamõisa Lasteaia territooriumil – 3 km
Muraste kooli juures ja staadionil – 2,5 km
Vääna-Jõesuu koolil – 1,5 km
Pildil on Rannamõisa
maastikukaitseala suusarada.
/ Foto: Strantum OÜ
Tabasalu uus kelgumägi ootab lapsi
koos vanematega
lumest rõõmu tundma! Kelgumäe tehnilise turvalisuse ja
heakorra tagamisel
on abiks Strantum
koos Harku vallavalitsusega, kuid ohutu
kelgutamise eest
vastutab iga mäel
viibija ennekõike ise.
/ Foto: Aule Sagen
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ja arenguprogrammi koolikogukondadele, et kooli ja
lapsevanemaid teineteisele
lähemale tuua. Viimase idee
väljatöötamisel lõigi kaasa
Anepaio. „Ühe mõttena, kuidas
panna kool ja lapsevanemad
rohkem omavahel suhtlema
ning teineteist mõistma, oli
kevadel või sügisel klassipikniku korraldamine, kus oleksid
koos laps, lapsevanem ja õpetaja,“ kirjeldas ta ideed. Samuti
tõid nad ühe mõttena välja,
et õpilase arenguvestlused
võiksid toimuda neutraalses
keskkonnas koolist väljas, kus
tunneksid ennast vabamalt ja
oleksid koostöövalmimad nii
laps kui ka lapsevanem.
Esikolmiku ideid hakkavad
teostamisel nõustama mentorid.

Harku vallavolikogu liige ja Harkujärve Kooli hoolekogu liige
Indrek Anepaio tiim otsis lahendust küsimusele, kuidas kooli
ja kogukonda teineteisele lähemale tuua.
/ Foto: Sandra Fomotškin

AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

T

erve ülemöödunud
nädalavahetuse Muraste Koolis väldanud
Garage48-stiilis üritusel Noored Kooli HaridusIDU 2018 otsisid
Noored Kooli kogukond ning
teised haridushuvilised lahendusi tänapäevastele ja neid
enim kõnetanud haridusprobleemidele.
Lisaks Noored Kooli programmis osalejatele ja vilistlastele oli kohal haridusjuhte,
lapsevanemaid ning teisi haridushuvilisi. Kokku osales
häkatonil rohkem kui 30 haridusuuendajat.
Osalejad ka Harku vallast

Tänavusel HaridusIDU-l osalesid ka Muraste Kooli direktor, kes on Noored Kooli programmi vilistlane ning kuulus
ühtlasi tänavuse ürituse žüriisse, aga ka Harku vallavolikogu
liige ja Tabasalu Jalgpalliklubi
eestvedaja Indrek Anepaio.
„Mul on tahtmine osaleda
laste hariduskeskkonna kujundamisel, samuti soovisin teha
veel kord läbi disainiprotsessi
metoodikana, et leida lahendused probleemile,“ põhjendas
Anepaio oma osalemist. Eelkõige aktiivse lapsevanema ja
Harkujärve kooli hoolekogu
esimehena läks tema sinna
sooviga leida võimalus, kuidas
aktiivsed vanemad saaksid
pakkuda oma tuge koolile ja

Haridusuuendajad

HaridusIDU 2018 häkatonil
Muraste koolis osales üle
30 haridusuuendaja, et leida
lahendusi tänastele haridusprobleemidele.
/ Foto: Sandra Fomotškin

lõid Murastes uusi lahendusi
17.–18. veebruaril toimunud Noored Kooli HaridusIDU 2018 haridushäkaton tõi Muraste Kooli
üle 30 haridusuuendaja, et töötada välja uudseid lahendusi haridusprobleemidele.
lahendamisele lähenevad ja
millistesse tüüpolukordadesse
inimesed probleeme lahendades sageli takerduvad. Samuti
jagas ta soovitusi, kuidas meeskondades üheskoos oma ideede arendamise kallal töötada,“
selgitas Sandra Fomotškin,
SA Noored Kooli kommunikatsiooni- ja partnerlussuhete juht. Seejärel oli kõigil
võimalus esitleda probleemi
Eesti hariduses, millele ta sooviks lahendust leida. „Kokku
Lahendused disainmõtlemiesitleti üle kümne probleese meetoditel
Probleemidele lahenduste leid- mi alates üsna kitsastest ja
konkreetsetest
väljakutsetest,
nagu näiteks,
Õppeaastal 2018/19 töötab
kuidas tagada
koolides üle Eesti 40 programmis
Noored Kooli
programmile
Noored Kooli osalejat, õpetades
jätkusuutlik
ligikaudu 4400 õpilast.
rahastus, kuni
väga suurte ja
üldiste kitsasmiseks said haridushuvilised kohtadeni. Üheks selliseks oli
kätte ka selleks vajalikud töö- küsimus, kuidas teha nii, et
riistad. „Disainibüroo Velvet kõik Eesti õpilased oleksid
disainijuht Janno Siimar andis 12. klassi lõpuks ennekõike
esmalt ülevaate sellest, kui- õnnelikud ja eneseteadlikud
das disainerid probleemide inimesed,“ rääkis Fomotškin.
kuidas kool sellesse suhtuma
ning seda vastu võtma peaks:
„Meie koolid on pidanud ja
peavad jätkuvalt ise hakkama
saama. Seepärast ei ole nad
sageli avatud kogukonnalt
ja lapsevanematelt abi vastu
võtma ega neid lahenduste
otsimisse kaasama. Teisalt ei
tea aga lapsevanemad tihti,
kuidas nad ise saaksid lapsele
rohkem toeks olla.“

4–6-liikmeliste rühmadena
asuti seejärel probleeme lahendama, et neid pühapäeva
pärastlõunal esitleda žüriile.
Mentoritega auhinnatud
ideelahendused

Parima ideelahendusega tuli
välja meeskond, kes seadis
eesmärgiks, et iga Tallinna
vene emakeelega laps peaks
saama eesti keele selgeks juba
lasteaias, et neil oleks kooliteed alustades ja ka hiljem elus
rohkem valikuid. Töö käigus
töötati välja lahendus, mis
aitaks viia juba oma edukust
tõestanud keelekümblusprogrammi igasse lasteaeda. Samuti
tulid nad välja ideega, et eesti
keele õppimisse saaks kaasata
pensionäre ja teisi mittetöötavaid inimesi, kes võiksid
lasteaias pärastlõunasel ajal
lastega eestikeelseid tegevusi
ning mänge läbi viia.
Esikolmikusse jõudsid veel
projektid „Kolm sammast“,
mis töötas välja kolm ideed
Noored Kooli jätkusuutlikuks
rahastamiseks, ning „Kool
kogukonda“, mis mõtles väl-

Küsimused, millele
otsiti haridushäkatonil vastuseid:

• Kuidas teha nii, et lapsevanemad tahaksid ja
oskaksid oma laste arengut ja õppimist toetada
ning koolid oleksid avatud
vanemate abile?
• Kuidas luua koolides ja
lasteaedades „õmblusteta“ õpiruum?
• Kuidas tagada lastele lasteaedades tulemuslikum
keeleõpe?
• Kuidas teha nii, et Eesti
koolilõpetajad oleksid
ennekõike õnnelikud ja
eneseteadlikud inimesed?
• Kuidas luua parem õpetajakoolitussüsteem?
• Kuidas tagada Noored
Kooli programmile jätkusuutlik rahastusmudel?

Klassikatähed
klavessiini teenistuses
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

õbrapäeval, 14. veebruaril
S
toimus muusikakooli ja
Tabasalu Lions klubi ühistöös

Arigato keskuses Haaberstis
heategevuskontsert, kus astusid mitmete muusikakooli
ansamblite ja solistide kõrval
üles ETV saatesarjast Klassikatähed tuntuks saanud noored
säravad talendid. Kaks neist
– Sten Heinoja ja Katariina
Maria Kits – on saate erinevate
hooaegade üldvõitjad. Kokku

esines Klassikatähti heategevuslikul klassika kontserdil
kaheksa: Kristiina Rokashevich
– klaver; Katariina Maria Kits –
viiul; Ksenia Kuchukova – laul,
Mikk Langeproon – akordion;
Jakob Peäske – fagott; Marten
Altrov – klarnet; Sten Heinoja – klaver; Mihkel Kallip
– trompet. Noorte talentide
kõrgetasemelist kontserti ja sellele järgnenud õhtusööki koos
Tabasalu Muusikakooli õpetaja,
jazz-laulja Linda Kanteri duoga
nautinud inimestest mitmete
sõnul, pakkus kontsert neile
aasta kultuurielamuse.

Harku Valla Teataja

Tabasalu Muusikakooli õpilased,
õpetajad ja Klassikatähed pärast
õnnestunud kontserti.
/ Foto: Kalle Viks

Klavessiini valmistamise maksumus
on ligi 16

000 eurot.

Innustab ja motiveerib uusi
algatusei

Sandra Fomotškin peab HaridusIDU osalejate jaoks
alati väga inspireerivaks –
sealt saadakse uusi ideid ja
tegutsemisindu nii oma igapäevatööks hariduses kui ka
julgustust uute algatustega
väljatulemiseks. „Kaks aastat
tagasi toimunud HaridusIDU võitis näiteks täna edukalt
toimiv MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool, mis ilma
häkatonita võib-olla polekski
ilmavalgust näinud,“ osutas
SA Noored Kooli kommunikatsiooni- ja partnerlussuhete
juht. Tänavuse häkatoni tegi
tema hinnangul eriliseks see,
et sündmus oli esimest korda
rahvusvaheline. Nimelt lõid
sündmusel kaasa kolm noort
õpetajat Lätist, Noored Kooli
sõsarprogrammist „Iespējamā
misija“. Samuti oli seekord
kohal rohkem neid haridushuvilisi, kes pole seotud Noored
Kooli kogukonnaga. „Meil on
väga hea meel, et saime seeläbi leida mõttekaaslasi ja teha
koostööd ka teiste hariduse pärast südant valutavate inimestega,“ jagas Fomotškin rõõmu
motiveeritud osalejate pärast.
Niisamuti pakkus Muraste
Kool tema sõnul sündmuse
läbiviimiseks mõnusat füüsilist
keskkonda, mis kindlasti toetas
ka osalejate mõttelendu.
Et häkatonil sünnivad Eesti
haridusmaastikule uued ja
muutust loovad ideed, on
sündmusele oodata järge ka
järgmistel aastatel, siis aga juba
uutes paikades ja koolides.

Heategevusliku kontserdi
tulud olid mõeldud Tabasalu
Muusikakoolile, et soetada
koolile uus klavessiin, mille
maksumus on ligi 16 000 eurot.
Klavessiini valmistab Hispaanias elav hollandi pillimeister.
Muusikakooli direktori Kalev
Konsa sõnul on hetkel veel puudu umbes 2500 eurot ning annetused on jätkuvalt oodatud.
„Näen, et klassikalise muusika kontsert oli parim võimalus toetada muusikakooli
suurt eesmärki. Ühtlasi said
muusikakooli noored hea esinemisvõimaluse ning kuulajad
väärt muusikalise elamuse,“ jäi
muusikakooli direktor kontserdi ja tulemustega rahule.
Kontserdi toimumist toetasid
ka Harku Vallavalitsus ja Eesti
Kultuurkapital.

Harku Valla Teataja
ESIETENDUS

AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

E

sietenduseni on jäänud kaks nädalat.
Veebruarikuu viimasel
neljapäeval toimuvas
proovis väljaöelduna
valdavad näiteseltskonda vastakad tunded. Optimistlikult kõlab ühelt poolt:
„Oh, meil on ju veel tervelt kaks
nädalat aega, küll jõuame!“
Teisest küljest paistab aga ka
mõnetist ärevust. „See on raske tükk ka professionaalidele
– teksti ja tegevust on palju
ning harrastusteatri esimeseks
etenduseks on see paras väljakutse,“ kommenteerib näitetrupile moraalset tuge pakkuv
ning nõu ja jõuga abistav Muraste külaseltsi eestvedaja, kes
seekord on produtsendi rollis.
Üheksaliikmeline näitetrupp
on aga visa – kui juba teatrit
teha, siis midagi korralikku,
mitte rahvateatri tasemel „Kapsapead“. Esimest korda panid
näitlejad sel läbimängul, kuhu
vallaleht uudistama läks, tekstiraamatud käest ära ja pidasid
vastu kuni 26. leheküljeni, enne

www.harku.ee

HarkuVald
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Konkurents Rakvere teatrile:
Harku valla 8 vägevat naist
toovad lavale krimikomöödia

Muraste kooli aatriumis toob kohalik rahvateater 8. märtsil improviseeritud lavale veel hiljuti Rakvere
Teatri repertuaaris olnud Robert Thomase krimikomöödia „8 armastavat naist“.

Lavastaja Anne
Veesaar seletab
mänguhoos
Nimetule
Näitemänguseltskonnale lahti
veel erinevate
emotsioonide
kehakeelt.
/ Foto: Aule Sagen

kordses emotsionaalses stseenis,
kus Evelin Tiiriku mängitud
ülevoolav ja pisut labiilne Augustine tabatakse teolt. Kõiki üllatanud heli olemust ei osanud
trupp aga ilma helitehniku Evar
Ojasaare selgitusteta tuvastada.
Näidend peab põnev olema

„Oleme jõudnud etenduse
lihvimiseni. Rollid on paika
saanud, tekstid pähe õpitud ja
nüüd tuleb tegevused ning jutt
lihtsalt sisse mängida ja kinnistada,“ selgitas produtsent Kikas,
kes möödunud sügisel lasi end
kaasa haarata juba pikemalt
mõlgutatud ja taas esile kerkinud mõttest teha Murastesse ka
näitering. Tema ettepanekuga
tuli kaasa ka Anne Veesaar,
asudes trupi juhi ja lavastaja
rolli ning välja käies kohe ka
korraliku tüki, mis
pakuks elamust
publikule ning
Esietendus toimub
oleks põnev ka
8. märtsil kell 19.00
trupil endal teha.
Muraste koolimajas.
„Robert Thomase
krimikomöödia
„8 armastavat
kui esimene pikem mõttepaus naist“ on lugu mehest, kelle
tekkis. Seekord pinevad pilgud ümber on kaheksa naist. Igaüks
ja muigvel suud olukorda ei neist on omal kombel armastav
päästnud ning stseen lõppes ja hooliv, saada ja saavutada
emotsionaalse naerupahvakuga, tahtev. Mida avastab aga teenija
kui ilmnes, et hea jupp teksti oli hilisel hommikutunnil meest
lihtsalt välja jäänud. Naeru on äratama minnes ja mis edasi
näiteseltskonnal raske tagasi saab, seda saab teada juba 8.
hoida ka siis, kuid helipuldist märtsil Murastes,“ jätab Kikas
kostab kahtlane heliefekt järje- põnevuse õhku.

Ambitsioonikas noor
näitetrupp

Vaatama tulla tasub kindlasti,
sest Nimetus Näitemänguseltskonnas, kes umbes kaks tundi
vältava etenduse lavale toob, on
vaatamata selle tagasihoidlikule
nimele mängimas lisaks vähem
tuntud harrastusnäitlejatele
ka päris nimekaid koduvalla
inimesi, kelle tähetund teatrilaval ootab alles ees. Anne
Veesaar on veendunud, et
see seltskond pakub väärikat

Tordiraamatu meistrid tänasid vabatahtlikke
päästjaid hõrgutistega
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

ääna-Jõesuu kooli juures
V
pakkusid 15. veebruaril elevust õuevahetundi pidanud

kooliõpilastele, aga ka teistele
kohalikele elanikele Kanal2
võttetiim, päikesepaistel siia
ja sinna liuglev droon ning
lõpuks kooli juurde suisa kahel korral sireenide vilkudes
saabunud päästeautod. Põhjuseks ei olnud mitte kusagil valla
pääsenud kahjutuli, vaid kaks
magusameistrit – Alice Sepp ja
Kairi Vimberg –, kes soovisid
vabatahtlikele päästjatele üle
anda enda valmistatud magusa. Alice on Vääna-Jõesuu
kohalik tordimeister, kelle
tordid on jõudnud paljude
siinsete perede pidulaudadele,
samuti valla eakaimate elanike
peredesse vabariigi 100. aastapäevaks. Kairi Vimberg on
aga naabervalla Saue elanik ja
tordi valmistamise aastate järel

• TEATER • VABATAHTLIKUD PÄÄSTJAD

Magusameistrid Kairi Vimberg ja Alice Sepp (vasakult 1. ja 2.) tänasid Vääna
ja Hüüru vabatahtlikke päästjaid, Tilgu Merepääste Seltsi ning Päästeameti
Nõmme komandot oma valmistatud maiustega. / Foto: Aule Sagen

keskendunud hoopis martsipanifiguuride voolimisele.
Oma maiused kinkisid naised
päästjatele projekti „Eesti100
torti“ raames, kus kõik 100 hobikokka, kelle hõrgutised said
tordiraamatu kaante vahele,
osalesid ka heategevusaktsioonis, kinkides oma retsepti
järgi valmistatud maiuse abivajajaile või mõnele tunnustust

väärivale organisatsioonile või
inimesele.
Tänu raske ja olulise
töö eest

Miks just päästjad? Nii Alice’il
kui ka Kairil on isiklik kokkupuude päästjatega – mõlemad
noored naised on mõne aasta
eest kaotanud oma kodu tulele. „See, kes ei ole tundnud

See seltskond pakub
väärikat
konkurentsi
Rakvere teatri
lavastusele.

tule kuumust põlengu ajal, ei
oska ettegi kujutada, kui raske
ja tänuväärne on päästjate töö,“
nentis Alice Vääna-Jõesuu külaseltsi ruumides kohale tulnud
Hüüru ja Vääna vabatahtlikele
päästjatele ning Päästeameti
Nõmme komandole, samuti
Tilgu Merepääste Seltsile tänukingituste üleandmisel. Alice’ilt
valmis vabatahtlikele päästjatele
tänutäheks nende raske ja olulise
vabatahtliku töö eest beseerull
vaarikatega, Kairi voolis komandodele ja merepääste seltsile
vahvad Nublud.
Tordiraamatust leiab aga veelgi Harku valla tordimeistreid –
möödunud aastal parima kodupagarina tuntust kogunud Krista
Ismaeli ja ka Margot Kuuskmanni, kes oli samuti „Eesti100
torti“ projektimeeskonna liige.
Krista sefiiritort kirssidega sai
magusaks kingituseks Kumna
Kultuuriaida juhatajale, noorsootöötajale Kaja Rassmannile.
Margot Kuuskmann, kes teeb
oma torte ettevõtte Rouge Cafe
Tordid alt, valmistas kingituseks
Vähihaigete Laste Vanemate
Liidule oma toorjuustutordi
magusa merevaigu- ja pistaatsiakreemiga.

konkurentsi Rakvere teatri
lavastusele: „Rollid loksusid
viimaks väga hästi paika ja
igaüks siin on saanud tõesti
talle kõige paremini sobiva
rolli.“ Vähe sellest, üks roll
sai näiteseltskonna teenrile,
kelle rollis on Steven Ester,
isegi juurde kirjutatud, sest
häid näitlejaid tuleb tegevuses hoida. Lavatükis löövad
kaasa Liisa Oviir, Evelin Tiirik, Ülle Jurtom, Katrin Pebsen-Zachrau, Marili Kurviste,

Maivi Vainola, Simone Süvari,
Veronica Pebsen-Zachrau ja
Steven Ester. Heli eest vastutab
Evar Ojasaar, valgustaja on
Kalle Joost ning Aule Kikas
tegeleb üldkorraldusega.
Esietendus toimub 8. märtsil
kell 19.00 Muraste koolimajas.
Piletid (hinnaga 5 eurot) on
müügil Muraste kogukonnakeskuses. Piletiinfo leiate
ka kodulehelt www.muraste.
ee või kogukonnakeskuse nädalakavast.

PILTUUDIS

Vääna vabatahtlikud päästjad said uue päästeauto
Vääna Vabatahtlikul Tuletõrje Ühingul oli 13. veebruaril tähtis päev –
ühingu vabatahtlikud päästjad Krista Kanniste ja Raimo Välk tõid oma
Vääna angaari ära Suure Harri – tuletõrje paakauto. Suur Harri teenis
siiani Märjamaa komandot. Krista Kanniste sõnul tuksub auto mootor
reipalt ning paagiga saab vedada päris suure koguse vett – 14 tonni.
Peale väikest värskenduskuuri asub Suur Harri Vääna Vabatahtlikul
Tuletõrje Ühingu teenistusse. Suure Harri soetamist toetasid Päästeamet
ja Harku Vallavalitsus. / Tekst ja foto: Aule Sagen
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Eakateklubi Hõbehall uuris Eesti Kaitseväe lennugrupi angaaris ka meie õppereaktiivlennukit L-39. / Foto: erakogu

Eakad
veendusid
Ämaris –
õhupiir
on kaitstud

„Maahommik“ käis uurimas elu maal
Harku valla moodi

Eakateklubi Hõbehall president

J

EV100 hõng on ka
lennubaasis

Oleme kohe ka tunnistajaks
videoklipi filmimisele õhubaasi
tööst. Neli väikest helikopterit
Robinson R-44 kruvivad tuure üles, filmimeestega pardal.

Baasi tuletõrjujad on angaari
katusele laotanud tohutu sinimustvalge lipu ja tuletõrjevoolikutega kujundanud sünnipäevalogo EV100. Kopterid
tõusevad, teevad elegantsed
pöörded, rivistuvad ja kaovad
silmist. Eks me näe pea, mis
toimus.
Võimas ja kaasaegne
tehnoloogia

Hävitajatel, mis samas tõusevad ja maanduvad, on
pilootideks USA lendurid,
kes on siin selle kuu lõpuni
harjutamas. Siinsamas on
angaar itaallaste nelja hävitajaga Eurofighter Typhoon,
kes on Balti õhuturbemissioonil Eestis. Nad on 24/7
valves, et kui kahtlane objekt
on valvatava õhupiiri lähedal,
siis seda tuvastama lennata ja

vajadusel olukord lahendada.
Eurofighter Typhoon on kaasaegne, väga võimas lennuk.
Sellel on kaks turbomootorit,
mis annavad tippkiiruseks
kahekordse ülehelikiiruse,
s.o 2388 kilomeetrit tunnis.
Ilma kiirenditeta lennatakse
1,1-kordse ülehelikiirusega.
Relvastuseks on hävitajatel
mitut sorti raketid. Lennukit juhib kõrgtehnoloogiline
elektroonika, eriseadmed
teevad lennuki radaritele
nähtamatuks. Kui vaja, saab
lennukit ka õhus tankida.
Eesti Kaitseväe lennugrupi
angaaris uurisime sinimustvalge logoga õppereaktiivlennukit
L-39. Nendega õpivad lendama
meie piloodid. Helikopterid,
L-39-d, An-2 teenivad Kaitseväe üksuste ja ka lennuväe
väljaõppe huve, toetades väi-

TÄNUSÕNAD

17 aastat noorem kui
Eesti Vabariik

ui jõudsin 21. veebruaril
K
Tabasalu kooli aulasse pidulikule Eesti riigi juubeliüri-

tusele, oli saal pensionäridest
juba tulvil. Pilt, mis avanes, oli
võimas. Meie ees oli Tabasalu
Muusikakooli suur puhkpilliorkester oma uutes uhketes
kostüümides. Lapsed olid
rõõmsad ja väga kaunid. Nad
olid tulnud meile, vanuritele,
oma kunsti tooma.
Kava oli koostatud parimatest
paladest ja neid esitati tubli

kesemahulisel transpordil ja
meditsiinilisel evakueerimisel, aga ka vaatlusel ning kui
vaja, ka päästeameti ja politsei
abistamisel. Järjest enam riike
tahab kasutada Ämarit õppuste
ja treeningute läbiviimiseks,
sest siin on tipptasemel materiaalne baas ja personal.
Põnev oli. Saime Ämaris lennumasinate kohta vastused
küsimustele, mida varem ei
teadnud. Näiteks, et helikopteri mootor töötab kogu aeg
samadel tuuridel – nii tõustes
kui ka langedes, samuti seda,
kuidas kopter teeb pöördeid.
Eesti lennusalk loodab tuleval
aastal saada paar uut lennukit,
oleme oodatud neid imetlema.
Eakateklubi Hõbehall lahkub
teadmisega, et meie õhupiir on
kaitstud, jättes F-16-d harjutama.

Rohkem pilte: www.harku.ee

Tänuga Harku valla eakatelt
EHA SULLING

dirigendi Valdo Rüütelmaa
juhtimisel väga oskuslikult.
See tegi meile, pensionäridele, suurt rõõmu. Oma ilusa
üllatuse tegid ka noored rivitrummarid. Suurimad tänud
teile, Tabasalu muusikalapsed!
Tegite meile, eakatele, suure
üllatuse. Ootame teid tulevikus
alati meile esinema! Soovime
teile kaunist kevadet ja edu
koolitöös!
Järgmisena astusid meie ette
Suurupi naiskoor Meretule lauljad. Koori kava oli huvitavalt
koostatud ning ühildatud meie
Eesti riigi suure juubeliga. Tubli
dirigent on teinud oma tööga
hea, suurepärase koori.

Harku valla eakatele korraldatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kontsertaktusel astusid üles Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester
ja rivitrummarid dirigent Valdo Rüütelmaa juhatusel. / Foto: Aule Sagen

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt
tööstusheite seaduse paragrahvist
34 lg 3, et AS-i HKScan Estonia
äriregistrikood 10156832 (käitise
nimetus: Tabasalu lihatööstus;
käitise tegevuskoha aadress: Harku
vald, Tabasalu alevik, Sütemetsa
tee 56) keskkonnakompleksloa
nr L.KKL.HA-217156 eelnõu, loa
muutmise korralduse eelnõu
ja keskkonnamõju hindamise
vajalikkuse eelhinnangu eelnõu on
valminud. Käitise põhitegevusala
on käitise lindlates kasvatatud
lindude tapmine ja liha töötlemine. Käitise tapamaja ülesseatud
tootmis¬võimsus on 70 tonni
rümpasid ööpäevas. Käesoleva loa

muutmisega ei taotle käitaja käitise
tootmisvõimsuse suurendamist.
Käitise tööaeg on 24 tundi ööpäevas ja 8760 tundi aastas.
Keskkonnakompleksloa muutmist
taotletakse seoses Lool asunud
lihatööstuse üleviimisega Tabasallu. Seoses lihatööstuse kolimisega
tuleb kompleksloas täiendada ja
ajakohastada käitise andmeid,
käitise tegevuse vastavust parimale võimalikule tehnikale, toorme,
abimaterjalide ja kemikaalide
säilitamise ja kasutamise andmeid,
välisõhu saastamist käsitlevaid
andmeid, jäätmealast infot ning
heite ja jäätme tekke vältimise või
vähendamise ning pinnase kaitse
meetmete ja kavandatava tehnika
rakendamist. Loa muutmise käigus

Laupäeval, 10. veebruaril tiirutas Muraste vahel ringi „Maahommiku“
võttegrupp, et uurida, kas sellises suures külas nagu Muraste, on elu
nagu linnas või nagu maal. Kaamera ette jäid mitmed Muraste ja naaberküla elanikud, näiteringi proovi tegev Nimetu Näitemänguseltskond
ja LiULi kandleansambli kandlemeisterdajad. Lisaks meenutas kolmandat põlve Muraste mees Guido Eesmaa aegu, mil Murastes vähem
kui sada elanikku oli.
Võttegruppi oli näha ka Vääna-Jõesuus, kus võeti luubi alla Vääna-Jõesuu Külaseltsi eestvedaja Kristina Nurmetalu tegemised, tema
rõõmud ning väljakutsed, millega kogukonnatöös rinda pista tuleb.
Saade jõuab ekraanile märtsis. (Muraste KS / HVT)

Näitus „Sada aastat kodukülas“
Eesti Vabariigile juubelikingiks
Lisaks iga-aastasele traditsioonilisele öömatkale soovis Muraste
külaselts teha oma rahvale veel ühe kingituse – näituse. Pärast pikki
arutelusid otsustati jutustada lugu keskkonnast meie ümber läbi
18-aastase Suurupi noormehe, Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase
Johan Boeijkensi pilgu ja fotosilma. Inspireerituna imelistest loodusfotodest sündiski see lugu:
„Meie küla asub Tuulepealsel maal, kus ühel oksal võib olla rohkem
elutarkust kui Sinul. Metsal on silmad aegade algusest, mil korjas
marju Sinu vaar-vaarvanaema ja kus sinu laps tuleb koeraga koos
jalutama. Kus on Sinu lapse silmad? Üksteist hoides ja teineteisest
hoolides on meil seda lugu võimalik jutustada ka saja aasta pärast.
Hooli oma kodumetsast, koos on seda teha kergem. Ole olemas ning
vaata julgelt oma peegeldust rabajärves. Las lind laulab – tal on, mida
öelda! Oska kuulata! Muraste on meie koduküla!“
Näituse pilte sai näha öömatkal, hiljem on see üleval Muraste
koolimajas ja kogukonnakeskuses ning huvi korral mujalgi Harku
vallas. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest. (Muraste KS)

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:

Meie pidu jätkus all fuajees,
kus tublid kokad olid valmis
pannud traditsioonilised kiluleivad, salatid ja suure uhke
maasikatordi; samuti kohvi,
tee, šokolaadikommid ja hea
meeleolu.

Pensionärid, keda on Harku
vallas oi kui palju, tänavad südamest nii valla esindajaid kui
ka meie Tiiat, kellel on alati
midagi meie eakatele üllatuseks.
Suur tänu kõigile ja õnne
meie vabale Eestile!

KESKKONNA AMET TEATAB:
KESKKONNAKOMPLEKSLOA
EELNÕU AVALIKUSTAMINE

Külad kajavad
Anna vallalehe toimetusele e-posti aadressil
vallaleht@harku.ee teada, mida põnevat teie külas toimunud ja toimumas on, iga kuu teiseks esmaspäevaks!

MATTI LOIT

ustkui sünnipäevaeelse
loosungina „Hakkame
sättima!“ kihutab Ämari lennubaasi hoorajal hirmsa mürinaga hävitaja, et end maast
lahti rebida, tõstab seejärel
nina püsti ja kaob püstloodis
üles. Siis teine ja kolmas.
On neljapäev. Vabariigi
sünnipäevani on üks päev.
Eakate klubi Hõbehall on tulnud Ämarile kaema, kuidas
kaitstakse meie õhupiiri ja valmistutakse kaitseväe paraadi
ülelennuks.

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Foto: Johan Boeijkens
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kehtestatakse kompleksloas
sademevee suublasse juhtimise
nõuded, seirenõuded ja reostusnäitajate piirmäärad. Lisaks taotles
AS HKScan Estonia Tabasalu
lihatööstuse puurkaevust (Ranna
tapatsehhi puurkaev Sütemetsa tee
56) katastri nr 756 lubatud põhjaveevõtu koguste suurendamist.
Eelnõude, loa taotluse ja muude
asjassepuutuvate dokumentidega
on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harjumaa kontoris aadressil
Viljandi mnt 16, Tallinn. Info telefonil 332 4416/332 4401 või e-posti
aadressil info@keskkonnaamet.
ee. Eelnõud ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti
keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS aadressil https://kotkas.

envir.ee/document_registry/. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele
saab esitada Keskkonnaametile
suuliselt või kirjalikult e-posti
aadressil info@keskkonnaamet.ee
või postiaadressil (Keskkonnaamet,
Pargi 15, 41537 Jõhvi) 21 päeva
jooksul alates teate ilmumisest ajalehes Harku Valla Teataja, st kuni
21.03.2018. Keskkonnaamet teeb
ettepaneku asja arutamiseks ilma
avalikku istungit läbi viimata.

DETAILPLANEERINGU
ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku Vallavalitsusele on esitatud
detailplaneeringu algatamise taotlused järgmistele maaüksustele:
1. Tabasalu aleviku Kuusiku tn
1 maaüksusele;
2. Laabi külas Tammi tee 2
maaüksusele.
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.
DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
15.03.2018 kell 17.00 toimub
Harku vallamajas (Kallaste tn
12, Tabasalu alevik) Kumna küla
Puusepa tee 2 ja Puusepa tee
2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustamine. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on maaüksuste jagamine neljaks äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine
ning juurdepääsu ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeringu dokumentidega
saab tutvuda Harku Vallavalit-

suses vallavalitsuse lahtioleku
aegadel ja detailplaneeringute
veebirakenduses kaart.harku.ee.
ÕHUSAASTELOA TAOTLUS
Harku Vallavalitsus teatab, et
Keskkonnaamet on esitanud Harku
Vallavalitsusele arvamuse andmiseks CARSTADT OÜ (registrikood:
14235600) õhusaasteloa taotluse.
CARSTADT OÜ taotleb õhusaasteluba kinnistule (katastritunnus
19801:002:1651) aadressil Harku
vald, Tabasalu alevik, Alasi tee 3.
Ettevõtte peamised välisõhu heiteallikad on autokeskuse kereremonditöökoja väljatõmbekorstnad
(väljatõmbed ettevalmistusaladelt,
värvimis- ja kuivatuskambritest, värvilaboritest, üldventilatsioonist) ning
põletusseadmete korstnad. Taotletav orgaaniliste lahustite aastakulu
on 4,885 t ja maagaasi aastakulu on
90 000 m³.
Õhusaasteloa taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.02.2018 numbri
15-2/18/54-3 all.
Kuni välisõhu saasteloa andmise
või andmisest keeldumise otsuse
tegemiseni on igaühel õigus esitada
Keskkonnaametile taotluse kohta
oma põhjendatud ettepanekuid ja
vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või
kirjalikult e-posti aadressil pohja@
keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216.

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

HarkuVald
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(Otse Tootjalt Tarbijale)
on väiketootjate ja
talunike ühendus, mis
toob omavalmistatud
toidud ja toiduained otse
tarbijateni iganädalastel
kaubakohtumistel

Toidul
on
nägu !

KEILAS –

TABASALUS –

neljapäeviti 17.30-18.30
Keila uue turu servas

teisipäeviti 17.30-18.30
Kallaste 1 (Jõululaada platsil
endise Rohujuure ees)

SAUEL –

kolmapäeviti 17.30-18.30
Pärnasalu 19 parklas

PARIM JA VÄRSKEIM
TOIDUKRAAM PÄRIS INIMESTELT:
aiasaadused / värske, soolatud ja suitsukala / hapukapsas
metsa- ja koduaia marjad / leivad-saiad
suitsuvorstid ja -singid ning erinev suitsuliha
värske talle-, kana-, vuti-, kalkuniliha
juustud, piim- ja piimatooted
kana- ja vutimunad
mesi, suir ja taruvaik

Lähem info

Ostes HARJU OTT kaubakohtumistelt, toetad Eesti väiketootjaid
ning annad oma panuse kohaliku
ettevõtluse jätkusuutlikusse.

Facebookis: Harju OTT
Otse tootjalt tarbijale
Internetis:
harjuott.weebly.com
ain.kabal.ak@gmail.com

TEATED:
TEENUSED
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.ee.
Vanametalli kokkuost,
konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
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.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude
lõikamine. Lumekoristus.
Tel 5348 7318, e-post: igor@
inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.

kasutusluba. 5352 9476 email:
ehitus@miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
email: mehitus@gmail.com.
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute
küttekehade ehitus ja vanade
remont. 12- aastane töökogemus
ja kutsetunnistus. Telefon:
5690 3327.

Puurkaevude rajamine ja
puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 5021279, 5269604, puurkaevumeistrid.ee.

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

Jumalasõna:
koguduse õpetaja Avo Üprus

Elukutseline aednik lõikab
õunapuid - 5809 0915.
TÖÖ
AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle
olmeprügi autojuhte. Helistada telefonil 5388 0729.

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

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Oma mõtteid jagavad
Harku valla inimesed

Aitame maja paberitega.
Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181.
majapaberid@gmail.com.

Kallaste tn 12, Tabasalu

E

Musitseerivad:
Tabasalu Kammerkoor ja
Tabasalu muusikakooli lapsed

RAAMATUPIDAMISTEENUS. Tel 5567 4867,
habonde@outlook.com

Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.

MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,

Pühapäeval 4. märtsil 2018 kell 17.00

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.

Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.

Õhksoojuspumba paigaldus,
hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu, 5656 2191.

Kontsert-teenistus Harkujärve kirikus

8.00–16.00

N

8.00–18.00
*
9.00–12.30

*
Ametnike
vastuvõtuajad

R

8.00–14.30

VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Aule Sagen
aule.sagen@harku.ee
Küljendaja Liisi Elken

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Kroonpress

23 g CO2

ID 94f0

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a juulis, novembris 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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• TEATED

www.harku.ee

1.03 alates
kell 10.00

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

SILMADE
KONTOROLL JA
PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll
15.- €,
prilliostjale TASUTA!

Korterelamute haldamine
Ärihoonete haldamine

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

AASTA
MAAKLER
2004

ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112
andrus@domare.ee

INFO ja
registreerimine
telefonil 603 2171

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

KÜSI PAKKUMIST!

Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee

Hea lapsevanem
Kas oled mõnikord lastega suheldes tundnud, et mõistus on otsas?
Kas oled mõnikord oma jonniva lapse peale tulivihaseks saanud?
Kas oled tundnud, et kõik kodutööd on sinu peal ja ei huvita mitte kedagi peale sinu enda?
Kas oled kohelnud oma last kord rangelt, siis jälle talle kõike lubanud ja tundnud ennast kehvasti
mõlema variandi puhul?

5556 5434

Perekeskus Sina ja Mina viib läbi

GORDONI PEREKOOLI
7. märtsist kuni 25. aprillini 2018
Tabasalus restoran Seller ruumides (Klooga mnt. 6a)
kolmapäeviti kell 18.00–21.00

Tabasalu Lastehoid
pakub tööd:

www.strantum.ee

MAJA
PERENAISELE

MTÜ LOOVUSLAPS
KUTSUB
BEEBIDE JA VÄIKELASTE
MUUSIKARINGI
N või L kl 10.00
Tabasalu Noortekeskuses
(esimene proovitund N 8. märtsil kl 10.00)

N 14.30 Pangapealse lasteaias
Tundi on oodatud 6k-3a lapsed saatjaga.
Kuutasu 22 eurot

Harku Valla Teataja

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

TABASALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES
(Teenuste 2, Tabasalu)

Professionaalne Partner

HarkuVald

Põhilised tööülesanded on:
lastehoiu ruumide igapäevane
puhastus.
Kui soovid töötada väikeses
hubases majas paindliku
töögraafiku alusel, siis küsi lisa
telefonil 55640648 (Ülle Jurtom)
või kirjuta meile aadressil:
tabasalulastehoid@harku.ee
Tööle asumise aeg: märtsikuu

Perekool on suhtlemiskursus lastevanematele, kes tahavad teada:
•
•
•
•
•

kuidas toime tulla lapse jonniga;
kuidas seista oma vajaduste eest ja kehtestada end nii, et suhted ei saaks kahjustada;
kuidas last kuulamise abil rahustada, luua mõistmist ja usaldust;
kuidas seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed neid järgiksid;
kuidas ära hoida ja lahendada konflikte pereliikmete vahel.

Gordoni perekool rõhutab karistamise negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning annab
vanematele toimivad alternatiivid probleemide
lahendamiseks.
Koolitusel arendatakse suhtlemisoskusi
lühiloengute, rühmatöö, praktilise harjutamise,
kogemuse analüüsi kaudu.

Perekool toimub kahe kuu jooksul kaheksal
sessioonil 3 tundi korraga, grupis on 8–14
inimest.
Perekooli osalustasu on 224€, elukaaslasele
soodustus 192€ (st 2 pereliiget 416€).
Koolituskulu saab tulumaksuga maksustatavast sissetulekust maha arvata.

Lisainfo ja koolitusele registreerumine:
www.sinamina.ee/ee/koolitused
Koolituse läbiviija:
Marge Vainre - suhtlemistreener, pereterapeut
5660 7054

MUUSIKALISSE LOOVUSRINGI
Laupäeva hommikupoolikul
Tabasalu Noortekeskuses
Tundi on oodatud 3-7aastased
lapsed vanemateta
Tunnis laulame, mängime (pille),
liigume, tantsime, meisterdame,
kuulame muusikat ja oleme loovad.
Kuutasu 22 eurot
Enne tulemist registreeru kindlasti meili teel:
loovuslaps@gmail.com ja vaata soovi korral meie
tegemisi facebookis @loovuslaps.

PEREKESKUS SINA JA MINA
www.sinamina.ee

Avaldame kaastunnet
Mari Karikule
kalli abikaasa

Avaldame kaastunnet
tantsuõpetaja
Ülle Urbile

HARRI

SALME URBI

kaotuse puhul.
Tantsurühm
Tabasalu Memmed

surma puhul.
Tabasalu endised ja
praegused tantsumemmed

