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Lepingud on sõlmitud
ning aprillis algavad Muraste
koolimaja juurdeehitustööd.
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Tabasalu Muusikakool
ootab tutvuma kooli ja
pilliõppe võimalustega.

Valla ettevõtja pakub adrenaliinirikast meelelahutus ja on patenteerimas mobiilset seiklusparki.
www.harku.ee

HarkuVald

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

Ühe maaüksuse
kohta võetakse
tasuta vastu kuni
4 m3 eterniiti.
Loe edasi lk 3

Lembe Reiman
keskkonnaspetsialist

AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

on tore näha – lauluõpetaja on
andnud raskema ülesande, et
lapses äratada ka talle vähem
loomuomast väljendust. See
on esituse seisukohalt riskantne, aga tänuväärt tegu,“ kiitis
Ainsalu. Teistest esinejatest
eristusid tema jaoks sellel kontserdil lisaks Anu Ausmehele
veel nooremas vanuserühmas
esinenud Marilin Männa, kellega olid laval koos kaks venda
– üks neist saatis neiut klaveril, teine laulis tausta. Samuti
Helena Jakobi esinemine, kes
oli lavale kaasa võtnud sõbra,
kellega koos ta mängis oma
laulu saateks ukulelet. Veel
esitas Sandra Riivik omaenda
kirjutatud laulu ning Morten
Hinno jäi meelde oma vennaga koostöös sündinud räpi
esitamisega.

Rohkem pilte:
www.harku.ee

K

onkursil Harku Valla Laululaps 2018
osales kokku 50
last viies vanuserühmas. Kõige tihedam konkurents
oli 10–12aastaste
vanus e r ü hmas,
kuhu kuulusid suisa pooled
kogu konkursil osalejatest.
Alates 10. eluaastast oli noortel
lauljatel võimalik üles astuda
koos professionaalse saateansambliga, kuhu kuulusid
Meelis Ainsalu, Eno Kollom
ja Ülo Mälgand. Lauljaid oli
palutud hindama professionaalne žürii koosseisus Mare
Väljataga, Liivi Listra ja Evelin Samuel. Kahjuks haigestus
Evelin Samuel, nii et oma töö
tegi žürii ära kaheliikmelisena, valides igast
vanuserühmast kolm
lauljat esindama Harku valda konkursil
Harjumaa Laululaps
2018, mis toimub 20.
ja 21. aprillil Kose kultuurikeskuses. Samuti
valis žürii välja need lapsed,
kelle laul võiks kõlada traditsiooniliselt augustis Tabasalus
toimuval suurel Harku valla
perepäeva „Tabasalu Päeva“
pealaval ning Tabasalu Jalgpalliklubi suurel kevadpeol
13. mail.
Suurte kogemustega lauljate ja muusikaõpetajatena
aastaid sarnastel sündmustel žüriiliikmetena osalenud
Mare Väljataga ja Liivi Listra
otsused ja hinnangud siinsel
kontserdil olid üksmeelsed,
pidades kõige olulisemaks
lapsele sobiva laulu valikut.
Nad tõidki positiivse joonena
välja jõukohaste laulude valiku nooremas vanuseastmes
ning kauni vokaaliga solistid
vanemates vanuserühmades.
Ühtlasi soovisid nad kõigile
solistidele julgemat ja emotsionaalsemat esinemist.
Kõik suurel kontserdil osalenud lapsed said suure aplausi
osaliseks ning tänukirjad ja
meene Harku Vallavalitsuselt.

Laste enda kontsert

Harku Valla

Kaunis muusikaline päev

Pikk Harku Valla Laululapse
kontsert oli ühe selle korraldaja, Tabasalu Muusikakooli
õppealajuhataja ning dirigendi ja muusikaõpetaja Mai
Ainsalu arvates õnnestunud
ja värvikas, seda tänu valitud
repertuaari mitmekesisusele:
„Kõlas muusika barokiajastust
kuni tänapäevaste hittideni.
Kuulsime jazz’i, folki, poppi ja
palju rõõmsaid, nii tuntumaid

MUUSIKAHARIDUS

Kontserdi noorimad lauljad tundsid suurt rõõmu
Eesti oma koeratüdrukust Lottest, kes oli Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevale mõeldes kontserdi
päevajuhiks. / Foto: Olavi Ruhno

Laululaps 2018

Harku Valla Laululapse kontserdil 18. märtsil selgusid noored
lauljad, kes esindavad Harku valda Harjumaa Laululapse konkursil
ja ka kevad-suviste Harku valla sündmuste suurtel lavadel.

Konkursil Harjumaa Laululaps 2018 osalevad
NIMI

LAUL

JUHENDAJA

Kiisu läks kõndima (P.Üllaste)
Kaksteist kuud (R.Pajusaar)
Metsarahu (S.Toompere)

Birgit Värno
Maris Kilusk
Irena Bormann-Eskor

Vanuserühm 5-6 aastat
Henri Kaps
Hans Harald Raadik
Kertu-Liisa Taevere
Vanuserühm 7-9 aastat
Lisete Pall
Lisanna-Marie Viiburg
Piret Must

Laul peab kõlama (R.Pajusaar)
Salamahti (A.Liiva)
Hiigelsoojad pilvelambad
(P.Pajusaar/E.Samuel)

Riina Rüütelmaa
Piret Puusta
Triinu Kont-Kontson

Vanuserühm 10-12 aastat
Mathias Sarapuu
Eva Ausmees
Lene Tõnissaar

Kantrimees (P.Vint)
Mozarti vastu ma ei saa (T.Kivimäe)
Hoidkem alles isaisade lood
(A.Röömel, seade M.Reimand)

Riina Kont-Kontson
Jaan Vaidla
Külli Kiivet

Vanuserühm 13-15 aastat
Liisi Leemets
Sarah Nehari
Sandra Riivik

Õnn ja arm (Laul tüdrukust)
(M.Jürjens)
Listen (Beyoncé)
Tunnete meri (S.Riivik)

Kelli Uustani
Piret Puusta
Piret Puusta

Vanuserühm 16-18 aastat
Isabel Veermäe
Rasmus Kalep

You are the reason (C.Scott)
Saladus (A.Valkonen/L.Tungal)

Foto: Olga Makina
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Taisi Pettai
Elen Ilves

Augustis
toimuval
Tabasalu
Päeval
laulavad:
Isabel Reinsalu
Hendrik Dintšenko
Angela Pärnamaa
Heliis Purde
Mia Mirtel Kiviselg
Marleen Poolamets
Helena Jakobi
Kedelin Toomesoo
Marten Männa
Morten Hinno
Saskia Soom
Marta Liise
Demjanov
Katriina Metstak
Karl Hugo Valmis
Mikk Viidul
Isabel Veermäe
Rasmus Kalep

kui ka vähemtuntud lastelaule.“ Žüriiliikme ja lauluõpetaja
Liivi Listra hinnangul on kõik
kontserdil esinenud lauljad ja
nende õpetajad suure kiituse
ära teeninud: „Kõik Harku
valla laululapsed musitseerisid väga kenasti, laulud olid
lastel hästi selgeks harjutatud.“
Niisamuti oli tema hinnangul
repertuaari valik eakohane ja
sobiv, mis pole Listra sõnul
mitte kaugeltki tavapärane.
Lauljatest tõstis Listra esile Eva
Ausmehe etteastet, kelle esitust
pidas ta väga musikaalseks,
vokaalselt veenvaks ja vabaks.
„Mulle meeldis väga viiulil esitatud laulu alguse partii, mis oli
intonatsiooniliselt perfektne.
Siin oli tunda professionaalse
juhendaja tööd ning muidugi lapse enda pühendumist,“
kiitis mitmete tuntud lauljate
juhendajaks olnud Listra. Kõikidele laululastele soovis ta
aga suurt sõprust muusikaga
ja meelespidamist, et harjutamine teeb meistriks.
Vallas palju tublisid
laululapsi

Ainsalugi on seda meelt, et
Harku vallas on väga palju
tublisid laululapsi: „Iga solist, kes lavale asub, on eriline:
mõni jõuline ja väljendusrikas,
teine ettevaatlik ja õrn – just
selline, milline ta loomus on.“
Ainsalu sõnul on esitamiseks
valitud sageli laul, mis vastab
täpselt lapse olemusele, vahel
aga vastupidi. „Ka seda viimast

Seekordse Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva puhul pidulikumas meeleolus kontserdi
Harku Valla Laululaps 2018
tegi kontserdi teise korraldaja, Harku Vallavalitsuse
kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialisti Krista Dregeri
sõnul erilisemaks ka asjaolu,
et korralduses oli rohkem
tunda laste endi kätt: „Lisaks
sellele, et kuulsime laval laste
omaloomingut ning nägime
mitmel korral lapsi ise saateks pilli mängimas, olid sel
korral ka helipuldis lapsed
Tabasalu muusikakoolist ja
nad said väga hästi hakkama!“
Küll aga soovib Dreger, et ka
vanimas vanuserühmas, kus
osales vaid kaks lauljat, tekiks
konkurents, et sellega kontserti ja meie muusikamaailma
rikastada. Kurb oli seegi, et
sel aastal ei pannud lasteaiad
välja ühtegi noorima vanuserühma esinejat ning Dreger
julgustas õpetajaid edaspidi
ka 3–4aastaste laululastega
kontserdile tulema.
Selleks korraks on kontsert
läbi ning edasi saab juba meie
laululastele kaasa elada Harjumaa Laululapse konkursil
ja kui sealgi saadab neid edu,
siis Laulukarusselil. Ainsalu
peab oluliseks aga meeles pidada, et isegi kui Harku Valla
Laululapse konkursil selgitab
žürii välja need, kes Harku
valda järgmistel konkurssidel esindavad, on kontserdi
peamine eesmärk siiski anda
esinemisvõimalus lastele, kes
tahavad solistina esineda ning
on õpetaja arvates küpsed lavale astuma: „Konkurss muusikas on ennekõike sama ala
tegijate tore kokkusaamine,
milles paremusjärjestust ei
peaks liiga tõsiselt võtma, et
säiliksid rõõm, mängulisus
ja lust.“

• LÜHIDALT • HARIDUSELU
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Enamikele soovijatele on kohapakkumine
valla kooli või lasteaeda tehtud, kuni
aprilli keskpaigani on veebikeskkond
HALDO avatud kaheaastastele
mudilastele lasteaiakoha taotlemiseks.
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

E

simeses voorus pakkus
Harku Vallavalitsus
lasteaiakohta nendele
lastele, kelle taotlus oli
esitatud 1. märtsiks ja
kes on selle aasta 1. oktoobriks kolmeaastased. Kokku esitati lasteaiakoha saamiseks 143 avaldust. Alasniidu,
Harku, Teelahkme ja Vääna
Mõisakooli lasteaias avatakse
uuel õppeaastal alustavatele
lastele üks rühm, Pangapealsel samuti üks rühm, lisaks
saavad umbes poole rühma

jagu lapsi koha liitrühmas
endast vanemate laste juures. Tibutare ja Rannamõisa
Lasteaias avatakse kummaski
kaks rühma, viimases suisa
eraldi rühm kaheaastastele.
Ka Alasniidu ja Harku Lasteaias on kohti kaheaastastele. „Harku valla lasteaedades on tulevaks õppeaastaks
kokku umbes 60–70 kohta
kaheaastastele lastele, samuti jätkab Tabasalu lastehoid
30kohalisena. Hea on see, et
prognooside kohaselt saame
pakkuda järjest rohkem kohti
kaheaastastele lastele,“ sõnas
Harku Vallavalitsuse haridusja kultuuriosakonna juhataja

Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Ohutu liiklemise koolitus eakatele
4. aprillil kell 15 toimub Eakate Päevakeskuses
koostöös Maanteeametiga Harku valla pensionäridele TASUTA liiklusalane koolitus. Koolitusel antakse lühiülevaade Eesti liiklusest, paikkonnas toimunud õnnetustest ja
nende põhjustest. Käsitletakse ka eakatega juhtunud iseloomulikumaid liiklusõnnetusi. Rühmaarutelus arutatakse,
mida saavad eakad ise ära teha liiklusõnnetuste vältimiseks. Eraldi teemadena käsitletakse jalakäijana ja jalgrattaga liikluses osalemist. Koolituselt saab häid praktilisi
nõuandeid igapäevaseks liiklemiseks, olete oodatud!
Lisainfo: Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn, tel 600 3867. (Harku Vallavalitsus)

Keilas avatakse dokumendi
väljastuskoht
4. aprillil avatakse uus dokumendi väljastuskoht
Keila konstaablijaoskonnas (Keskväljak 8a, Keila).
Dokumente hakatakse väljastama kahel päeval nädalas –
kolmapäeval ja neljapäeval kell 10–16 (lõunapaus
12.30–13.00). Keilasse on võimalik tellida nii isikut
tõendavaid dokumente kui ka relvalube.
(René Uustalu, Harku valla piirkonnapolitseinik)

Jalgrattaparklat peetakse vajalikuks
Märtsi alguses uuris Harku Vallavalitsus elanikelt,
kas ja millistesse bussipeatustesse sooviksid
inimesed jalgrattaparklaid, et kaugemalt tulijad saaksid
rattaga peatusesse tulla ja edasi bussiga liikuda. Kokku
laekus küsitlusele 197 vastust. Vastanutest 92% arvasid,
et nemad või nende pere liikmed sõidaksid rattaga
kaugemal asuvasse bussipeatusesse. Peres kasutaks
seda võimalust kaks liiget pea pooltel vastanutel, üks või
kolm pereliiget peaaegu võrdselt viiendikul vastanuil ning
kümnendikul vastanuist on veelgi rohkem sellest huvitatud
pereliikmeid. Enim vastanuid (29) soovis jalgrattaparklat
Vääna-Jõesuusse, Murastesse Ranna teele (17), VäänaVitile (16), Muraste peatusesse ja Kallaste peatusesse
Tabasalus (mõlemad 15), Rannamõisa kiriku juurde Sõrve
tee peatusesse (14) ja Maasika peatusesse (12). Peatuse
puhul peeti oluliseks turvalisust – et ratast oleks võimalik
korralikult lukustada ning parklas oleks valvekaamera.
Samuti peeti vajalikuks katusealust. (Harku Vallavalitsus)

30. märtsil – suurel reedel, mis on riiklik
püha – on Harku vallamaja SULETUD.

www.harku.ee

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Ettevalmistused uueks
õppeaastaks täies hoos
Aivar Soe. Ehitusjärgus olevasse Harkujärve lasteaeda
saab kohti taotlema hakata
järgmisel aastal.
Oodatakse kaheaastaste kohataotlusi
Lasteaiakohtade jagamise ajaks
avalduste vastuvõtmiseks ajutiselt suletud HALDO on nüüd
aga taas avatud, et kohataotluse
saaksid seal teha ka 2018. aasta
1. oktoobri seisuga kaheaastaste laste vanemad. „Kaheaastaste lasteaiakoha taotlusi
ootame 15. aprillini, misjärel
teeme neilegi kohapakkumised,“ rääkis Soe. Vanemad kui
kolmeaastased lapsed saavad
aga lasteaiakoha neile üksikutele vabadele kohtadele, mis
õppeaasta jooksul lasteaedades vabanevad. „Info üksikute
vabade lasteaiakohtade kohta
avaldavad lasteaiad iga kuu
alguses oma kodulehel ning
koha taotlemiseks peab vanem
tegema 15. kuupäevaks avalduse otse lasteaiale,“ selgitas
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja ja juhtis tähelepanu
veel sellele, et taotlemiseks
peab laps olema HALDOs registreeritud. Kui üksikut vabanenud kohta taotleb oma
lapsele aga mitu vanemat, siis
otsustab komisjon õe/venna,
lasteasutuse kauguse ja lapse
vanuse prioriteetide alusel.
Koha saamisest/mittesaamisest
annab vanemale edasi teada
juba lasteaed.

Enamik koolikohti
jagatud
Märtsi alguseks said jagatud
koolikohad sügisel Harku vallas
kooliteed alustavatele lastele.
Kokku taotles Harku valla kodulähedastesse koolidesse kohta 225 last. Vääna-Jõesuu Koolis
ja Vääna Mõisakoolis avatakse
kummaski üks esimene klass,
Harkujärve ja Muraste Koolis
kaks ning Tabasalu Ühisgümnaasiumis neli esimest klassi.
„Koolikohta saab taotleda vajadusel veel kuni 15. maini,“
märkis Soe. HALDO on leitav
veebiaadressilt www.haldo.ee;
taotluste tegemiseks tuleb seal
end ID-kaardiga identifitseerida ning konto luua.
Valmivad arengukavad
Kõik Harku valla haridusasu-

tused koostavad sel kevadel
aktiivselt uusi arengukavasid
aastani 2021. Järgmist õppeaastat soovitakse alustada Tallinna
Ülikooliga koostöös loodud
uues interaktiivses hariduse
arengu planeerimise, suunamise ja hindamise keskkonnas
www.arengupeegel.ee.
„See on meie kõigi jaoks uus
tõenduspõhine ning avalik veebikeskkond, millest saab kiire
ülevaate, millisel tasemel on
haridusasutus õpikäsituses,
innovatsioonis ja õppekeskkonnas ning millisele tasemele
soovitakse püüelda,“ tutvustas
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja uut arengukava koostamise metoodikat. Arengu
kavandamine arengupeeglis tähendab haridusasutustele uute
vajalike oskuste omandamiseks

arenemist ja õppimist. Lähiajal
avaldavad koolid ja lasteaiad
arengukavade lühikokkuvõtted
oma kodulehtedel, saamaks
kogukondadelt ja huvilistelt
asutuste arengukavatsustele
tagasisidet ning ettepanekuid.
„Kutsun üles lapsevanemaid
selles protsessis aktiivselt kaasa
lööma – arengukavaga tutvuma
ja oma ettepanekuid järgmiste
aastate arenguteks tegema,“
ärgitas Soe kogukonda oma
panust andma. Kõikide valla
haridusasutuste kodulehed on
leitavad Harku valla kodulehelt
www.harku.ee hariduse ja kultuuri alalehelt. Avalikustamise
järel suunatakse arengukavad
volikokku kinnitamisele, misjärel laaditakse need üles arengupeeglisse ning on seal huvilistele
kättesaadavad.

Muraste Kool, kus õpib praegu 272 ja kuhu uuel
õppeaastal lisandub veel kuni 50 õpilast,
saab lisapinda juurdeehituse näol.
/ Foto: Kady-Ann Sutt

Algavad Muraste koolimaja juurdeehitustööd
Olemasoleva Muraste koolimaja juurdeehituse ettevalmistused algavad aprillis,
kooli laiendus peab valmima käesoleva suve lõpuks.
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

Ü Strantum viis Harku ValO
lavalitsuse tellimisel jaanuaris läbi riigihanked Muraste koo-

limaja laiendamise ehitustööde
peatöövõtja ja omanikujärelevalve leidmiseks. Hankes tunnistati
edukateks OÜ Vanalinna Ehitus
pakkumus summas 1 226 895,99
eurot (lisandub käibemaks)
ning Tallinna Linnaehituse ASi
pakkumus maksumusega
20 947,50 eurot (lisandub käibemaks). Lepingud edukate
pakkujatega said allkirjastatud
veebruaris. Praegu on RTG Arhitektid OÜ eesotsas peaprojekteerija Päärn Volkiga, kes on
ka algse Muraste kooli projekti
autor, lõpetamas projekteerimist
ning aprillis soovib ehitaja alustada ehituse ettevalmistustega.
Oodatud lisaruumid
Muraste koolimaja laiendamiseks rajatakse olemasoleva Muraste koolihoone klasside ploki

ja spordisaali vahelisele alale
kahekorruseline juurdeehitus,
mille esimesele korrusele on
plaanitud eri suuruses klassid,
ruum meditsiinitöötajale ning
tualetid. Teisele korrusele on
kavandatud võimlemissaal koos
riietus- ja duširuumidega, tualetid, klass-ateljee, raamatukogu, õpetajate tuba ning avar
puhkeala.
Laiendatakse ka söögisaali,
seda koolihoone ja spordisaali
vahelises osas, samuti on sinna
plaanitud abiruum õueinventarile. Lisaks rajatakse koolihoone
ja spordisaali vahelises osas uus
ühenduskoridor spordihoonesse
ning olemasolev ühendus läbi
söögisaali suletakse. Lisapinda
saab koolihoone laienemise käigus ka garderoob, saades ruumi
juurde peasissepääsu varikatuse
alla, mis ehitatakse kinni.
Koolitöö praeguses
hoones jätkub
Ehitustööde ajal jätkub õppetöö
Muraste olemasolevas koolihoones. Ehkki mürarikaste tööde
tegemine on lubatud ainult
õppetöö välisel ajal ja nädalavahetustel, toob ehitamine kindlasti kaasa teatud ebamugavusi
ka koolitöös. Näiteks väheneb
õueala, kus õpilased saavad liikuda, ning kindlasti ei saa läbi

ilma ehitustöödega kaasneva
tolmu ja mürata. Ehitustööde
jätmine ainult suvisele koolivaheajale ei ole paraku valmimistähtaega silmas pidades võimalik. Olemasoleva koolihoone
ümberehitustöödega (fuajee ja
söögisaali laiendamine, ühendused uue hooneosaga) alustatakse
suvise koolivaheaja alguses. OÜ
Strantum loodab kõigi – õpilaste, õpetajate ja lastevanemate
– mõistvale suhtumisele.
Lisaks pöörab tööde tellija,
OÜ Strantum selle ehitusobjekti
puhul tavapärasest veelgi rohkem tähelepanu turvalisusele.
„Arvestades seda, et ehitus-

tööd toimuvad koolis ja selle
toimumise ajal, on nõutud ehitusjärelevalve pidev kohaolek,
kelle ülesandeks on muuhulgas
jälgida ka ehitusobjekti ohutust.
Kuigi ehitusplatsiga külgnevad
alad saavad piiratud aedade ja
hoiatussiltidega, paneme siiski
ka lapsevanematele südamele,
et nad keelaks oma lastel ehitusplatsile minna. Kindlasti on
tööd tegevat traktorit, eriti kui
see juhtub olema tavapärasest
suurem, põnev jälgida, aga seda
saab teha ka ohutust kaugusest,“
paneb OÜ Strantumi juhataja
Meelis Härms südamele nii lastele kui ka nende vanematele.

Priit Jõe, Muraste Kooli direktor:

kommentaar
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Esimesel tegutsemisaastal alustas Muraste Koolis oma
õpinguid 152 last. Järgmisel õppeaastal õpib meil üle
320 lapse. Õpilasarvu kasvust tingituna saame juurde vajaminevad 2 koduklassi, 3 aineklassi, 2 väiksemat klassiruumi,
tantsusaali, kunstiklassi, raamatukogu, avarama õpetajate
toa, ruumikama söökla ja fuajee, 2 panipaika ning loomulikult
rohkem koridori pinda laste mõtestatud õppimis-, liikumis-,
puhke- ja mängutegevuse jaoks. Loodame, et ruumikam ja
mitmekülgsem füüsiline õpikeskkond oleks koht, kus saaks
toimetada ja areneda rõõmus, julge ja õnnelik laps ning tunneks
end hästi ka pühendunud õpetaja. Koolipoolseid ettepanekuid
võeti ka projekteerimise faasis kuulda, toimusid vastastikku
konstruktiivsed kohtumised ja oleme planeeritava ruumilahendusega rahul. Sisekujunduse puhul kaasame professionaalse
sisearhitekti, kes vastutab tervikliku ruumilahenduse eest.“
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Aastal 2017 toodi
Harku valla jäätmejaama tasuta eterniiti
45 aadressilt kokku u

LEMBE REIMAN
keskkonnaspetsialist

100 m3.

K

as aianurgas seisab
kuhi vanu eterniitplaate? Plaanis vana
eterniitkatuse väljavahetamine? Eterniidi
nõuetekohane käitlus
on kallis, mistõttu on üsnagi
kulukas ka eterniidi äraandmine nii jäätmejaamades kui ka
prügilas. Harku valla jäätmejaamas maksab 1 m3 eterniidi
üleandmine tavapäraselt 50
eurot. Kahel viimasel aastal
on Harku valla eelarvest toetatud jäätmejaamas eterniidi
vastuvõtmist ja seda jätkatakse
käesolevalgi aastal.
Kuidas eterniit tasuta
ära anda?
Tabasalu jäätmejaamas võetakse tasuta vastu asbesti sisaldavad eterniidijäätmed, mis
on tekkinud Harku vallas eraisikutele kuuluvatel maaüksustel, kus on täidetud korraldatud jäätmeveo nõuded.
Tasuta eterniidijäätmete üleandmiseks tuleb eelnevalt võtta
ühendust Harku Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialisti Lembe Reimaniga (tel 606 8823,
Lembe.Reiman@harku.ee),
teatades jäätmete koguse ja
asukoha. Keskkonnaspetsialist
kontrollib vajadusel eterniidijäätmed tekkekohas kohapeal
üle ja kui vajalikud tingimused
on täidetud, edastab jäätmejaama töötajale info antud koguse
tasuta vastuvõtmiseks.
Käesoleval aastal on plaanitud tasuta vastu võtta kuni 160
m3 asbesti sisaldavat eterniiti ja
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Too vana eterniit
tasuta ära

Vana eterniidi saab selgi aastal Harku Vallavalitsuse toel anda
tasuta ära Tabasalu jäätmejaamas Kooli tn 5a.
ühe maaüksuse kohta võetakse
tasuta vastu kuni 4 m3 eterniiti.
Juhul kui kavandatud maht
täitub, peatatakse eterniidi
tasuta vastuvõtt ja plaanitakse
järgmisel aastal korraldada
jätkuprojekt.
Asbesti terviseoht
Varem toodetud eterniitplaadid sisaldasid asbestikiude,
mis on tervisele ohtlik materjal ja mille tootmine on
Eestis nüüdseks juba paarkümmend aastat keelatud. Vana ja
terve eterniitkatus ei kujuta
tervisele ohtu. Ohtlikud on

eterniidi purunemisel lenduvad imeväikesed nõeljad asbestikiud, mis võivad jõuda
kopsudesse ja põhjustada erinevaid kopsuhaigusi, sh kopsuvähki. Seetõttu tuleb vana
eterniidiga tegeledes kindlasti
kasutada hingamisteede kaitsevahendeid, nt respiraatorit.
Varasemalt oli levinud komme eterniiditükke kasutada nt
teeaukude lappimiseks. See on
aga väga terviseohtlik tegevus,
sest iga kord, kui auto neist üle
sõidab, paiskub õhku asbesti sisalduvat tolmu ja seda ka
juhul, kui eterniit on kaetud

killustikuga. Asbestitolm jääb
õhku hõljuma ega sadestu.
Kuna asbest on nn igavene,
siis ka 10 aastat peale eterniiditükkidega teeaugu lappimist
vabaneb seal autoga üle sõites
ohtlik asbestitolm.
Jäätmejaam võtab vastu
muudki
Tabasalu jäätmejaamas võetakse tasuta vastu ohtlikke
jäätmeid (värvijäätmed, vanad
ravimid, õlijäätmed, kemikaalid
jne), elektri- ja elektroonikaseadmeid (külmkapid, pesumasinad, televiisorid, mobiiltele-

Kui teil on plaanis vana
eterniitkatuse väljavahetamine või seisab vana
eterniidi hunnik aianurgas,
saab selle tervisele ohtliku
materjali selgi aastal
tasuta jäätmejaama tuua,
andes sellest eelnevalt
teada vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist
Lembe Reimanile.
/ Foto: Kaido Niin

fonid jne), patareisid ja akusid,
päevavalguslampe, vanarehve,
pakendijäätmeid, paberit ja
pappi, vanametalli, lehtklaasi
(tasuta kuni 100 l), kasutuskõlblikku mööblit, rõivaid ja
jalatseid (tasuta kuni 100 l),
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta kuni 400 l).
Tasu eest võetakse vastu
sorteerimata ehitus- ja lammutusjäätmeid, suurjäätmeid,
eterniiti.
Jäätmejaamas on avatud ka
taaskasutuse ruum, kust igaüks
võib vajadusel võtta endale sobivaid asju. Taaskasutuse ruumist leiab näiteks nii võrevoodi
kui ka väärtusliku raamatu,
riideid ja jalanõusid, mänguasju ja lauanõusid ning paljut
muudki.
Jäätmejaam asub Tabasalus
Kooli tn 5a ning on avatud
neljapäeval ja reedel kell 14–19
ning laupäeval, pühapäeval ja
esmaspäeval kell 10–15. Jäätmejaama haldab Harku Vallavalitsuse tellimusel AS Eesti
Keskkonnateenused.

Kas oled jalgrattahooajaks valmis?
Varsti on taas aeg jalgrattad panipaikadest välja võtta ja enne hooaja algust nende
tehniline seisukord üle vaadata, et sõitmine oleks võimalikult turvaline.

KONKURSS
2. aprillil algab konkurss
Keskkonnakäpp 2018,
mida korraldab Keskkonnaministeerium.
Konkursil on oodatud
osalema koolid, lasteaiad ja õpetajad ning
keskkonnaharidust
pakkuvad organisatsioonid. Kandideerida saab
kategooriates „Tubli
tegutseja“, „Tark tarbija“,
„Õnnelik õpe“, „Kogukonna kaasamine“ ja „Innukas innovaator“. Kandidaate saab esitada 29.
aprilli südaööni. Konkursil
osalemise tingimustega
tutvuda ja kandideerida
saab veebilehel
www.keskkonnakäpp.ee.

RENÉ UUSTALU
Harku valla
piirkonnapolitseinik

algrattal peavad olema tööJ
korras pidurid ning signaalkell. Ees valge ja taga punane
ning vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel kollane või valge helkur.
Pimedal ajal või halva nähtavuse
korral peab põlema ees valge ja
taga punane tuli. Oluline on ka,
et jalgrattakummid oleksid parajalt täis pumbatud, kett paraja
pinge all ja kõik kinnitusmutrid
parajalt pingutatud. Soovitatav
on kanda kinnirihmatud jalgratturikiivrit, mis kukkumise
korral pead kaitseb.
Kui lapsevanem on veendunud, et laps on valmis jalgratturina üksi liikluses osalema, siis
võib laps kooli ja kodu vahet sõi-

ta mööda kõnni- või õuealateed.
Sõiduteel või jalgrattarajal üksi
sõitmiseks peab 10–15aastane
jalgrattur olema läbinud jalgratturi koolituse ja kaasas kandma
jalgratturi juhiluba. Sõiduteed
kasutades peab rattur järgima
samu liiklusreegleid, mis sõidukijuhidki. Kui jalgratturil on
vaja teed ületada, siis seda on
kõige ohutum teha jalakäijatele
mõeldud sõidutee ületamise
kohtades, tulles jalgrattalt maha
ja lükates seda enda kõrval.
Jalgratta puhul on oluline jälgida, et see järelevalveta jättes
varaste kätte ei satuks. Selleks
tuleb jalgratas alati lukustada
trosslukuga mõne statsionaarse
asja, näiteks tänavavalgustusposti külge, sest muidu võib
ka lukustatud ratta lihtsalt n-ö
kaenlasse võtta ja ära jalutada.
Kui see on kinnitatud posti külge, siis on vaja rohkem vaeva
näha ja suurem on tõenäosus,
et keegi juhtub vargust pealt
nägema ning süüdlane saab
vastutusele võetud. Võimalusel soovitan kasutada valvega
jalgrattaparklaid. Jalgratast

tuleks ka koduhoovis hoida
kohas, kus see võõrastele silma
ei paista.
Kui aga juhtub, et ratas on
varastatud, teatage sellest politseile ja esitage ratta andmed.
Edaspidi hoidke silm peal politsei leitud esemete registril:
www.politsei.ee.

NB! Sõiduteel liigeldes tuleb
järgida samu liiklusreegleid
nagu sõidukijuhidki:
• anna teele välja sõites
teed sellel teel liiklejatele;
• anna teed jalakäijatele, kui
pöörad teelt maha;
• kasuta manöövrite korral
hoiatusmärguandeid;
• täida teekattemärgistuste,
liiklusmärkide ja teiste
liikluskorraldusvahendite
nõudeid.

Jalgrattur ei tohi:
• sõita juhtrauast kahe käega
kinni hoidmata, välja arvatud
käega hoiatusmärguandmise
ajal;
• sõita käega juhtrauast kinni
hoidmata;
• sõidutada sõitjat, kes ei istu
sõitjale ettenähtud istmel
või ei kanna kinnirihmatud
nõuetekohast kiivrit;
• olla joobes või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude
tajumist.
Enne hooaja algust tuleb
jalgrataste tehniline seisukord üle vaadata. / Foto: Jack
Alexander (unsplash.com)

Avaneb
hajaasustuse
programmi
2018. aasta
taotlusvoor
Harku vallas
LEMBE REIMAN
keskkonnaspetsialist

H

ajaasustuse
programmi eesmärgiks on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike
arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi
saavutamiseks toetatakse programmist
majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede
ning autonoomsete
elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
Taotlusvoor on
käesoleval aastal
avatud 9. aprillist kuni
11. juunini. Taotlus
koos kohustuslike
lisadokumentidega
tuleb esitada paberkandjal või digitaalselt
allkirjastatuna Harku
Vallavalitsusele.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:
• taotleja elab alaliselt
selles majapidamises, millele ta toetust
taotleb;
• taotleja elukoht
on ka rahvastikuregistri andmete järgi
(vähemalt alates
1. jaanuarist 2018)
selles majapidamises, millele ta
toetust taotleb.
Projekti maksimaalne
toetus ühe majapidamise kohta on
6500 eurot.
Taotleja ning kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab
kokku moodustama
vähemalt 33% projekti
abikõlblikest kuludest.
Hajaasustuse programmi dokumendi ja
taotlusvormid leiate
Harku valla kodulehelt
www.harku.ee/
hajaasustuseprogramm ja EASi
kodulehelt www.eas.
ee/teenus/hajaasustuseprogramm/.
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Alpinist toob seikluslusti laulukaarel,
Türisalu pangal või mobiilses seikluspargis
Tööstusalpinismis oma kire kõrguste vastu leidnud Kaspar Raudsoo
viis adrenaliini soovijad Türisalu pangalt laskuma ja laulukaarele
kiikuma, edasi tahab aga välja tulla mobiilse seikluspargiga.
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

T

abasalu mehe Kaspar
Raudsoo huvi alpinismi vastu sai alguse 2010. aastal, kui
ta läks sõbraga kaasa
Tammsaare Ärimaja
pesema. See ala kütkestas teda
sedavõrd, et otsus tööstusalpinistiks saada sündis juba
esimestel päevadel ning õpingud massaažikoolis jäid katki. Töötanud aasta tööstusalpinistina, hakkasid ta peas
keerlema mõtted oma firma
asutamisest, kus võiks kõrgtööde kõrval pakkuda ka midagi meelelahutuslikumat,
näiteks Türisalu pangalt
köiellaskumise teenust. „2012
sündiski Alpinist OÜ,“ märkis
noor ettevõtja, muiates, et
pakutavad atraktsioonid on
hirmsad. Tema enda silm on
kõrgustega aga niivõrd harjunud, et ka 80 meetri kõrgusel
köie otsas rippudes istub ta
sama rahulikult kui laua taga
hommikust süües.

ning läheb kaarelt tuldud teed
pidi tagasi,“ märkis adrenaliinirikast meelelahutust pakkuv ettevõtja. Küll aga saavad
need, kes kaheks minutiks
kiikuma viskuda julgevad,
tema hinnangul kiikumisest
elamuse, mis võiks küll olla
elu elamustest esikümne seas.
Seda tuli Kaspari sõnul hiljuti otsima ka üks ratastoolis
härra, kes plokisüsteemi abil
üles hüppepaika vinnati ning
seejärel laulukaares kiigutati.
Põnevust pakub ka
Türisalu pank
Ka Türisalu pangalt laskumine
nõuab Kaspari hinnangul parasjagu julgust: „Seal laskumist
alustades on mul endalgi siia-

maani iga kord alguses kõhe,
vaatamata sellele, et mitukümmend korda on laskutud.“
Tema klientide jaoks ei ole Türisalu atraktsioon aga pelgalt
ülalt alla laskumine, vaid juba
instruktaaži käigus õpetab
meelelahutusalpinist, kuidas
pangaseinal trikke teha. „Seinast saab end päris kaugele
eemale tõugata ja hüpata suure
kaarega küljesuunas, samuti
saavad kõik, kes vaid proovida
julgevad, hakkama 360kraadise pöördega hüppega. Lisaks
saab küljesuunas joosta mööda
seina või pea alaspidi rippuda.
Mõnusaim trikk on teha külje
suunas suure kaarega edasi-tagasi hüppeid, ise samal ajal
pööreldes,“ kirjeldab Kaspar

33m
on praegu kavandatud
mobiilse seikluspargi
raami kõrguseks.

Otsustav hüpe toob
elamuse
„Aastal 2013, nähes juhuslikult pilti lauluväljaku 32
meetri kõrgusest laulukaarest,
märkasin, et hüpates kaare
servalt alla, saaks kaare all
köitega kiikuda. Saatsin sinna kirja ning saingi rohelise
tule minna kiikumisvõimalust
uurima,“ muljetas Kaspar, kuidas ta köitega laulukaare alla
jõudis. Laulukaares kiikumine
on hirmsama algusega kui Türisalu pangalt laskumine, sest
hakatuseks tuleb kaarelt söösta
vabalangemises alla betoonastmete poole. „Umbes iga
35. jätab hüppe sooritamata

Ettevõtja Kaspar Raudsoo
tunneb end
nüüdseks ka
80m kõrgusel
köie otsas
rippudes
sama mugavalt kui hommikusöögilauas. / Foto:
erakogu

Meeskonnad
nautisid tänu
turvalise
interneti
päeva eest

/ foto: Krista Dreger

benji-hüppe võimaluse, üles
köielkõnni ning masti, mida
mööda veel kõrgemale ronida
saaks.“ Sellest fantaasiast ongi
Elu ajab leiutama
Köiellaskumist Alpinist OÜ nüüd vormumas midagi täiesti
aga talviti ei paku ning aasta- uudset – mobiilne seiklustega on laulukaares kiikumise park, mille saab püstitada igale
huviliste arv tunduvalt vähe- poole, kus on asfaltplats või
nenud. See pani mehe mõtte tugevam kivisillutis. Seiklustööle uute ja rohkemate või- pargi nelikanttorudest metallmaluste leidmiseks: „Vaimu- kuubik on praegu kavandatud
silmas nägin üks hetk, kui- 33 meetri kõrgusena, lisaks
das suurest metallkuubikust kõrgub selle otsas veel 16meetsaaks välja kiikuda. Kuubiku rine ronimismast. „Aga ma ei
külge kujutlesin kohe ka roni- imestaks ka, kui ma kunagi
mis- ja köiellaskumise seina, kuhugi mitu korda kõrgema
kuubiku püstitan,“
märkis Kaspar. Kokku pannakse mobiilne seikluspark nagu
Lego ning see võiks
Vaimusilmas
püsti saada paari päenägin üks hetk,
vaga.
kuidas suurest
Leiutis on patenteerimisel ning insener
metallkuubikust
lõpetamas jooniseid
saaks välja
metallitöökoja tarvis.
kiikuda.
Kaspar tunneb aga
praeguses etapis puudust heast koostööpartnerist, kes aitaks
projekti edasi vedada
ning rahastada: „Soovin leida enda kõrvale kellegi ka
sellepärast, et end selle ettevõtmisega enam mitte nii üks
tunda. Kui kellelgi lugejatest
on huvi sellesse projekti panustada, siis ootan kirja kaspar
@alpinist.ee ning tutvustan
/ Joonis: erakogu
seiklusparki lähemalt.“
võimaluste ampluaad, mida ta
Türisalu pangal pakub.

JANE TAMM
TÜGi kommunikatsioonispetsialist

Turvalise interneti
päeva raames toimusid 6. veebruaril
Tabasalu Ühisgümnaasiumis erinevad
üritused – plakativõistlus, Kahoot
viktoriin nii õpilastele
kui ka õpetajatele ja
improteater. Plakativõistluse parimad
said märtsi keskel
Tabasalu Noortekeskuses kätte oma
auhinna, millest osa
oli üllatusena mõeldud – neljakäiguline
lõunasöök, mille plakatimeeskonnad ise
üheskoos valmis tegid
ja ära sõid. Peale
sööki esines noortele
humoorika kavaga
improteater Ruutu10.
Aitäh noored, et osalesite plakativõistlusel,
auhinnaüritusel ja
aitäh noortekeskusele!
Hoolime ja käitume
internetis viisakalt!

Rannamõisa Lasteaia
väikesed judokad
võistlustel edukad

Harku Harakad said 10
Naisrahvatantsurühm Harku Harakad tähistas 17. märtsil Muraste koolimajas oma 10. sünnipäeva meeleoluka tantsukontserdiga „Naine, Sa keeruta, lennuta!“. Koos Harakatega keerutasid
seal jalga teisedki AS-SA Tantsuseltsi rahvatantsurühmad, mida kõiki juhendab Astrid Väizene
– Tammed ja Toomed, Hele ning Tabasalu kooli noorte neidude rühm Säde. Palju õnne ja kerget
tantsujalga valla tantsurahvale ka edaspidiseks! Tekst: Aule Sagen / Foto: Krista Dreger

18. märtsil Keila Tervisekeskuses toimunud Ookami Spordiklubi meistrivõistluste
III etapil osalesid ka klubi neli noorsportlast Rannamõisa Lasteaiast, kus nad
treenivad treener Kersti Veskuse käe all.
F-klassis võistlevad väikesed judokad
tõid kamba peale koju 2 kuldmedalit (F-29
Oliver Hendrik Lillepärk, paremal, ja F-32
Kaspar Jürgens, keskel) ning ühe pronksi
(F-29 Patrick Pottmann, vasakul). Rannamõisa judokad on Ookami MV kõigil kolmel
etapil saavutanud edu: Kaspar Jürgens on
tulnud klassis F-32 kolmel korral kullale,
Oliver Hendrik Lillepärk saanud kaks kulda
ja ühe pronksi klassis F-29, Kristofer Kruse
kahel korral hõbeda (F-23), Patrick Pottmann F-29 pronksi, Tristan Jaago F-29
ühe hõbeda. Hästi võistlesid ka Richard
Schüts (F-26), tulles kolmel korral 4.-5.
kohale, Oskar Talts (F-2) ühe 4. kohaga,
Karl Metsa (F-26), Pärt Lemba (E-25) ja
Allan Consiglio (F-21). Palju õnne tubli saavutuse puhul! / Tekst ja foto: Aule Sagen
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Tabasalu Muusikakooli direktor Kalev Konsa rõõmistab rätsepatööna
valminud Titus Crijneni klavessiini üle, mille soetamist toetasid
Harku Vallavalitsus ja Tabasalu Lions Klubi. / Foto: Aule Sagen

Tabasalu Muusikakooli plokkflöödiansambel paitas Euroopa
vanamuusikapäeval kuulajate kõrvu
küllusliku flöödimuusikaga.
/ Foto: Aule Sagen

Tabasalu Muusikakool
kutsub muusika rüppe
Kevade edenedes osaleb Tabasalu Muusikakool mitmetel konkurssidel
ja projektides ning kutsub huvilisi muusikamaailmaga tutvuma.
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

E

uroopa vanamuusika päeval 21. märtsil,
mil oli ka barokiajastu
kuulsaima helilooja J. S.
Bachi 333. sünnipäev,
kõlas Vääna ja Kumna mõisates barokkmuusika
Tabasalu Muusikakooli plokkflöödi- ja Vanalinna Haridus-

kolleegiumi klavessiiniõpilaste
esituses. Kahe kooli koostöös
õpetajate Natalia Kostrõkina,
Tiia Tenno ja Ene Naela juhendamisel sündinud ansamblid
kõlasid kokku toredasti, tuues
kuulajateni ajastuomase meeleolu. Kontserdi ajaks oli Tabasalu
Muusikakool saanud juba ka
rõõmusõnumi – kooli uhiuus
klavessiin, mille valmistas muusikakooli jaoks Hispaanias elav
kuulus Hollandi klavessiinimeister Titus Crijnen, oli valmis

saanud, jõudes Eestisse kohale
22. märtsil.
Valminud „rätsepatööna“
„Spetsiaalselt Tabasalu Muusikakooli vajaduste järgi valmistatud pill on ühemanuaalne
– ühe klahvistikuga – ning
sobib nii baroki- kui ka renessansiajastu muusika esitamiseks,“ rõõmustas pilli ja selle
pakutavate uute võimaluste
üle Tabasalu Muusikakooli
direktor Kalev Konsa. Kla-

Harkujärve kirik kutsub rõõmupeole
Harkujärve kirikus peab
hiljuti asutatud kogudus tulevikuplaane ning kogukond
valmistub rõõmupühadeks
– ülestõusmispühadeks.

vessiin hakkab tema sõnul
kõlama kooli enda vanamuusikaansamblis, lisaks tekib
nüüd vanamuusikahuvilistel
klaveriõpilastel võimalus ka
seda pilli õppida. „Klavessiinimängu õppimist on hea
alustada võimalikult varases
eas, 7–8aastaselt. Mitmed Eesti
professionaalid on klavessiini
juurde jõudnud alles väljakujunenud pianistidena, siis on
aga klavessiini mängutehnika
omandamine märksa keerulisem – klavessiin tahab kergemat, õrnemat lähenemist,“
selgitas Konsa. Kuigi pillide
nimed kõlavad sarnaselt,
on tegemist põhimõtteliselt
erinevate instrumentidega:
„Klavessiin ei ole löögitundlik
pill erinevalt klaverist, kus
haamer lööb vastu keelt ja
kõla tugevus sõltub klahvilöögi tugevusest. Klavessiinil
tõmbab klahvilöögi tulemusel

17. ja
18. aprillil
toimuvad Tabasalu
Muusikakoolis
lahtiste uste päevad.

keelt hanesulg. Et see on aga
mehaaniline, ei sõltu kõla tugevus klahvilöögi tugevusest;
dünaamika sünnib hoopis
teiste mänguvõtete abil.“
Pillid igale maitsele
Vanamuusikale omastest pillidest saab Tabasalu Muusikakoolis õppida plokkflööti, mille tarbeks on soetatud terve

komplekt pille bassplokkflöödist kuni sopraniinoni, samuti
kitarri ja löökpille. Loomulikult
saab muusikakoolis õppida
pea kõiki olulisemaid pille –
puhk-, keel- ja löökpille, klaverit ja akordionit. „Klassikalistest keelpillidest on ainsana
puudu veel tšello eriala, mille
loodame samuti lähiaastatel
avada,“ märkis Konsa. Tuntud
rahvamuusiku Leanne Barbo
käe all on võimalik lisaks õppida erinevaid rahvapille, isegi
torupilli. „17. ja 18. aprillil on
muusikakoolis lahtiste uste
päevad. Kummalgi päeval on
muusikahuvilised lapsed oodatud tutvuma erinevate pillide
ja nende õppega,“ kutsus muusikakooli direktor. Enamikke
muusikakoolis õpetatavaid pille
saab aga näha ja kuulata ka 18.
aprillil toimuval muusikakooli
kevadkontserdil, kuhu on oodatud kõik huvilised.
Pillimänguoskus ei jookse
kellelgi mööda külgi maha,
leiab Konsa: „Osata pilli mängida on elu üks kõige parem
oskus – mängitagu siis hiljem
kas oma lõbuks, perele jõuluõhtul, sõpradega bändis või
suisa professionaalina suurtel
lavadel. See aitab ka sõpru võita ja seltskondades paremini
hakkama saada.“ Tabasalu
Muusikakoolist saab selle oskuse kõrgel tasemel – kool on
viimastel aastatel olnud püsivalt
väikestest muusikakoolidest
Eesti üks paremaid ning ka sel
kevadel on muusikakooli õpilased tulnud kõrgetele kohtadele
nii löök- ja vaskpillimängijate,
klarneti- ja saksofoniõpilaste
konkursil kui ka Eesti puhkpilliorkestrite turniiril.

inimestele oma tegevusi ning
kutsudes neid endaga ühinema.
Suvel on plaanis teha sanitaarremont kiriku saalile, mis vajab
värskendamist.
Ülestõusmispühadel suur
perepäev

AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

ELK Harkujärve koguduse
asutamiskoosolek toimus
EHarkujärve
kirikus 27. veeb-

ruaril, mil oma allkirja andsid
asutamiskirjale 29 inimest. Koguduse juhatuse liikmeteks valiti
Hando Laanet ja Merle Krigul,
koguduse nõukogusse kuulub
teiste seas ka vallavanem Erik
Sandla. Kuni kirikuseaduste
kohase õpetaja valimiseni on
koguduse õpetajaks Avo Üprus.
Viimase formaalsusena peab koguduse vastuvõtmise EELKsse
kinnitama ka aprillis toimuv kevadine kirikukogu. „Koguduse
asutamine on suur rõõm,“ sõnas
õpetaja Avo Üprus. Siiani on
kirikus tehtud tööd selle nimel,
et päästa kirik lagunemisest ning
hoida sellega kiriku ehitamist
finantseerinud Aino Järvesoo
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Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu (paremal) ja õpetaja Avo Üprus
palusid koguduse asutamisel sellele õnnistust. / Foto: Urmas Roos

mälestust. Samuti on peetud
oluliseks luua seal kohalikule
kogukonnale võimalused vaba
aja veetmiseks. „Kuna tegemist
on kirikuga, siis on koguduseks
kasvamine normaalne areng,“
rääkis Üprus, et soov ja initsiatiiv
koguduse asutamiseks tuli kiriku
külastajatelt endilt.
Nüüdseks on koguduse nõukogu tulnud juba paaril korral
kokku, et jagada vastutusvald-

konnad ning pidada plaane tulevikuks. „Tahame olla jätkuvalt
aktiivsed nendes tegevustes, mis
on piirkonna elanikele vajalikud
ja südamelähedased ning pakkuda neile soovitud teenuseid
või vaba aja tegevusi,“ märkis
Üprus, et vajaduste kaardistamiseks soovitakse piirkonna
inimestega tihedat dialoogi
pidada. Samuti on plaanis
teha misjonitööd, tutvustades

Juba enne koguduse asutamist
on Harkujärve kirikus pühapäeviti algusega kell 17 toimunud
jumalateenistused ning see tava
jätkub.Kui möödunud laupäeval
toimus kirikus Hiina teeõhtu,
siis eesootavatel ülestõusmispühadel 1. aprillil on algusega
kell 12 kirikus plaanis ka perepäev, kus koguduse liikmed ja
Fea teatristuudio lapsed toovad
lavale Avo Üpruse sulest tulnud
lühilavastuse. Avatud on turg,
toimuvad erinevad töötoad,
tantsuetteasted ja sportlikud
mängud. Ülestõusmispühade
teenistus algab tavapärasel ajal,
kell 17. „Ülestõusmispühad on
suure rõõmu ja lootuse püha.
Seepärast soovingi inimestele, et
nad ei heidaks meelt ega kaotaks
lootust ka kõige keerulisemates
olukordades ja oleksid valmis
rõõmuga vastu võtma igaüht, kes
astub tema ellu. Samuti soovin,
et me oleksime valmis tõusma
kõrgemale oma muredest ja jagama oma rõõme,“ soovis värske
koguduse õpetaja eelseisvateks
pühadeks kõigile.

Foto: Aime Pärisalu

Pealinna kooride järel viies
KRISTA MUST
Suurupi naiskoor Meretule

uurupi naiskoor Meretule
S
osales Eesti Naislaulu Seltsi
poolt korraldatud üle-eestilisel

kooride võistulaulmisel ning
naasis sealt B-kategooria kooride
arvestuses 5. kohaga.
Aprilli alguses 7. sünnipäeva
tähistav Meretule, kus täna
laulab juba 45 naist, osales
võistulaulmisel kolmandat korda. Igal korral on koor oma
tulemust nii koha kui ka punktide arvestuses parandanud. Sel
korral saavutatuga võib igati
rahule jääda, sest eespool olid
vaid väga heal tasemel kollektiivid. Koori juhatas dirigent
Elen Ilves, kontsertmeister oli

Aime Pärisalu.
Suurupi naiskoor Meretule
esitas võistulaulmisel neli laulu: „Laululind“ (Ernesaks/Under), „Unelus“ (Aints/Gailys),
„Õitsiliste koor“ (Tubin) ja
„Tiideratas, taaderatas“ (Podelski/rahvaluule). Konkurss
toimus Tallinna Ülikooli aulas,
aega oli 7–12 minutit ning
ajapiiridest väljumise eest võis
žürii anda miinuspunkte.
Võistulaulmisel hinnati kooride kava valikut ja laulude
esitust, vokaaltehnilist teostust
ja kohustusliku laulu esitust.
Koore hindas žürii koosseisus
Pärt Uusberg, Uku Joller ning
žürii esinaisena Läti nimekas
koorijuht Mara Marnauza.
Täname Harku valda hea
koostöö ja toetuse eest!
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Külad kajavad
Anna vallalehe toimetusele e-posti aadressil
vallaleht@harku.ee teada, mida põnevat teie külas toimunud ja toimumas on, iga kuu teiseks esmaspäevaks!

• KOGUKOND

• TEATED

www.harku.ee

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Tabasalu Ühisgümnaasium valis

Mister Tabasalu 2018

Tabasalu Ühisgümnaasiumis valiti 16. märtsil misside asemel misterid. Mister
Tabasalu 2018 valimisel osales kokku kuus julget noormeest 8.–12. klassist.

Säravad õhtujuhid Liina Mitman
(vasakul) ja Anna
Ovtšinnikova koos
publiku lemmikuks
osutunud Markus
Nikolaidisega.

/ Foto: Johanna Piiber

Vääna-Jõesuus toimub ettevõtluskoolitus
Vääna-Jõesuu külaselts korraldab 5. aprillil kell 17–21 ettevõtluskoolituse, kuhu on oodatud kõik huvilised ka kaugemalt.
Koolituse viib läbi küla enda koolitaja, pikaajalise ettevõtluskogemusega Andro Kullerkupp. „Andro alustas ettevõtlusega juba
teismeeas, on edukalt müünud oma esimese firma ning hetkel
osanik mitmes uues ettevõtmises. Tema kutsumus on juba kaks
kümnendit teiste ettevõtjate abistamine, mida ta on selle aja jooksul jõudnud teha rohkem kui 200 ettevõttes. Andro stiil on juhendav
(coaching), olenemata sellest, mis vormis ta äriarenduses osaleb.
Tema võtmeoskuseks on tulemuste saavutamine inimeste kaasabil
ning erialadeks strateegiline juhtimine, diagnostika, funktsionaalne
planeerimine, juhtide coach’imine, muudatuste juhtimine, tulemuslikkuse juhtimine, turundus ja müük,“ tutvustas koolitajat VäänaJõesuu külaseltsi eestvedaja Kristina Nurmetalu. Vääna-Jõesuus
viib Andro läbi praktilise seminari, kuhu on oodatud nii need, kes
on juba ettevõtjad, kui ka need, kes plaanivad oma ettevõtet luua.
Seminari käigus saab igale osalejale selgeks, miks ta oma äri
võiks teha ja kellele oleks pakutavatest toodetest või teenustest
kasu; samuti saab Andro juhendamisel kujundada oma ärimudeli,
mis on äriplaani vundamendiks. „Iga osaleja võiks seminariks ette
valmistada küsimused. Mida rohkem küsimusi, seda praktilisem on
seminar,“ kutsus Nurmetalu üles aktiivselt kaasa lööma.
Ettevõtluskoolitus toimub Vääna-Jõesuu külakeskuses
(koolimajas). Registreerimine on avatud kuni 2. aprillini e-posti
aadressil vjkselts@gmail.com. Koolituse maksumus on 5 eurot.
(Vääna-Jõesuu Külaselts)

„Teeme ära“
talgukevad on käes
Kõik talgujuhid on oodatud värsket talguveebi uudistama ja oma
talguid kirja panema.
Tänavu kutsume üles tegema oma elukeskkonda paremaks ja
rõõmsamaks, kasutades selleks oma kodukihelkonna traditsioonilisi
värve. Kingime Eestile ühiselt oma kihelkondade värvid!
Euroopa kultuuripärandiaastat saab tähistada talgulaua katmisel.
Neile, kes soovivad oma talgutel valmistada mõnda piirkondlikku
rooga, hõimu- või rahvustoitu, on laua katmise lihtsustamiseks ka
Selveri kinkekaart väärtusega 25 eurot, mida jagub tuhandele kiiremale soovijale.
Kogu asjakohase info ja abimaterjalid leiad lehelt www.teemeara.ee.
Nagu juba tavaks, saab iga inimene ja iga kogukond ise otsustada,
millised tööd ja tegemised 5. mai talgupäeval ühiselt ette võetakse.
Talguid kirja pannes saad valida oma stardipaketi kättesaamiseks
sobivaima pakiautomaadi. Stardipakettide laialivedu algab aprilli
alguses.
Talguveebi talgute lisamine pole muutunud, kehtib endine
kasutajanimi (e-posti aadress) ja salasõna. Kui jääd hätta või
vajad nõu, siis aitame hea meelega. Küsi julgesti oma maakonna
koordinaatorilt või kirjuta info@teemeara.ee.
Talgupäeva meeskond soovib rõõmsat ja tegusat talgukevadet!
(„Teeme ära“ talgupäeva meeskond)

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:
DETAILPLANEERINGU TEISTKORDSE AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUS JA AVALIKU VÄLJAPANEKU JÄRGNE AVALIK ARUTELU
01.03.2018–15.03.2018 toimus Tiskre külas Apametsa piirkonna
VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee 14a (endine Remmelga 1), Liiva
tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva
tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja
Liiva tee lõik 5 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu
teistkordne avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitati
detailplaneeringule kaks vastuväidet ja üks taotlus ning sellest
lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku
väljapaneku järgse avalikku arutelu 12.04.2018 kell 17.00 Harku
vallamajas (Kallaste tn 12).
DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
12.04.2018 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik) Harku aleviku Instituudi tee 15 (katastritunnus
19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa detailplaneeringu
eskiislahenduse tutvustamine. Planeeritav ala paikneb Harku alevikus Laagri-Harku kõrvalmaantee nr 11401 ääres. Planeeritava ala
suurus on u 11,5 ha. Detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmise osas.
Planeeringute dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses
selle lahtioleku aegadel ja detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee.

Mister Tabasalu 2018 on Sedrik Suurmets (istumas), I prints Samuli Martin (paremalt
teine) ja II prints Robert Vihula (vasakul ääres). / Foto: Johanna Piiber

STEVEN ESTER
TÜGi õpilasesinduse
asepresident,
Mister Tabasalu 2018
korraldaja

M

isteri kandidaadid
– Robert Vihula,
Riko Smirnov, Sedrik Suurmets, Kaspar
Säär, Samuli Martin
ja Markus Nikolaidis
– astusid lavale kolmes voorus. Esimeses, minavoorus tutvustasid kandidaadid ennast.
Üllatusvoorus said misteriks
soovijad ülesande joonistada
üht ürituse säravat õhtujuhti,
süües samal ajal tšillisid. Kõik
kandidaadid läbisid üllatusvooru edukalt ja eluga. Viimases,
õhtuvoorus näitasid misterid

end pidulikus riietuses ning
vastasid žürii esitatud küsimustele.
Mister Tabasalu 2018 valimise
raske töö langes viieliikmelise
žürii õlgadele, kuhu kuulusid
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
vilistlane ja Eesti Tippmodell
2016 Kätlin Hallik, Mister Tabasalu 2013 korraldaja Mihkel
Roots, Miss Tabasalu 2017 Kirsti Klemmer, TÜGi võõrkeelte
õppetooli juhataja Katrin Väli
ja Mister Tabasalu 2013 I prints
Holger Ader.
Publik valis oma lemmikuks
Markus Nikolaidise. Žürii pidas II printsi tiitli vääriliseks
Robert Vihulat, I printsiks sai
Samuli Martin. Õhtu ihaldatuima tiitli, Mister Tabasalu
2018, andis žürii aga Sedrik
Suurmetsale, kes kommenteeris oma esinemist järgmiselt:

„„Kõik või mitte midagi,“ ütlesin laval minu kõrval seisnud
teisele misterikandidaadile, kui
oli välja kuulutatud esimene
prints. Oma nime kuuldes
muutusin rõõmsamaks, kui
ma juba enne olin.“
Laval ei tundnud Sedrik
mingit hirmu või närvilisust,
kuigi mõne poosi osas jõudis
ta otsusele alles paar minutit
enne lavale astumist. Ta leidis, et esimestes proovides
juhendajate ees kõndides oli
tal isegi suurem närv sees kui
lõppüritusel. Samuti ei lasknud
lavahirmul tekkida kaasvõistlejad, kellega tehti proovides ja
lava taga nalja ning kes andsid
nõu nii pooside kui ka välimuse
viimistlemise kohta. „Ma võtsin
üritusest kõik, mis sellest võtta
andis. Nautisin kogu kogemust
– laval olemist, konkurentidega

Kuhu minna, mida teha

naljaviskamist ja kõike muud,
mis selle ürituse korraldamise
ja toimumise jooksul juhtus.
Õppisin uut nii teiste kui ka
enda kohta. Avastasin, et meie
koolis on minule nii iseloomult
kui ka huvide poolest üllatavalt sarnaseid inimesi,“ rääkis
värske Mister Tabasalu 2018.
Korraldajad tänavad sponsoreid, kelleta ei oleks saanud üritus toimuda: Arigato,
Les Petites, Harju Uisuplats,
Tabasalu Spordikompleks,
Tallegg ja Rakvere (HKScan
Estonia), Škoda Jäähall, Exit
Room, Joutsen, Nivea, Seller,
We Print, Palmer's, Rohujuur,
Puulips, Tallinna Tööstushariduskeskuse juuksuriõpilased, TAPS, Salon+ ja Splat.
Lisaks ka kõiki kohaletulijaid
ja korraldajaid, kes tegid suurepärast tööd.

Vaata ka Harku valla
sündmuste kalendrit veebilehel
www.harku.ee/kalender.

Millal

Algusaeg

Mis toimub

Kus toimub

Lisainfo

28. märts

18.30

Harku valla vabaühenduste ümarlaud

Muraste
kogukonnakeskus

www.muraste.ee; tel 525 3128;
muraste@muraste.ee;

29. märts

19.00

Filmiõhtu „Seltsimees laps“

Muraste koolimaja

www.muraste.ee; tel 525 3128;
muraste@muraste.ee;

1. aprill

12.00

Ülestõusmispüha perepäev

Harkujärve
kogukonnakeskus

info@inglitiib.eu:
tel 502 0857

1. aprill

16.00

Eesti Interpreetide Liidu kontsert:
Iren Lill, klavessiin

Vääna mõis

www.interpreet.ee;
tel 501 9524

1. aprill

17.00

Ülestõusmispüha jumalateenistus

Harkujärve
kogukonnakirik

info@inglitiib.eu;
tel 502 0857

4. aprill

15.00

Tasuta liikluskoolitus Harku valla eakatele

Eakate Päevakeskus

Tel 603 2171

5. aprill

17.00

Andro Kullerkupu ettevõtluskoolitus – praktiline
seminar, kuhu on oodatud nii ettevõtjad kui ka
need, kes alles plaanivad oma ettevõtet luua

Vääna-Jõesuu koolimaja

vjkselts@gmail.com;
tel 5670 9395

6. aprill

19.00

Filmiõhtu „Appi, ma kahandasin
oma vanemad“

Muraste koolimaja

www.muraste.ee; tel 525 3128;
muraste@muraste.ee;

13. aprill

19.00

Stig Rästa autorikontsert

Muraste koolimaja

www.muraste.ee;
muraste@muraste.ee;
tel 525 3128

15. aprill

11.00

89. rabajooks

Harku raba

tel 5635 0112

17. aprill

15.00

Muusikakooli lahtiste uste päev

Tabasalu Muusikakool

www.tabasalumuusikakool.ee;
tel 607 6180

18. aprill

14.00

Muusikakooli lahtiste uste päev

Tabasalu Muusikakool

www.tabasalumuusikakool.ee;
tel 607 6180

18. aprill

18.00

Tabasalu muusikakooli kevadkontsert
Eesti muusikast

Tabasalu Muusikakool

www.tabasalumuusikakool.ee;
tel 607 6180

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

• TEATED

HarkuVald
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+372 55 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Teksiilkardinad
Sääsevõrgud
Terassimarkiisid

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.
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude
lõikamine. Lumekoristus.
Tel 5348 7318, e-post:
igor@inkteenused.ee.

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181.
majapaberid@gmail.com.
Puurkaevude rajamine ja
puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604, puurkaevumeistrid.ee.
Rehvide vahetus Paldiski
mnt. 120, Haabersti, Tallinn.
Aja broneerimine tel: 5620
0666, Peep.
Elukutseline aednik lõikab
õunapuid - 5809 0915.
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid
otse Teie objektil, puuduvad
liitekohad. Tel. 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12- aastane
töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon: 5690 3327.
Teen hekkide hoolduslõikust
ja saetöid aias. Tel. 5554 7291.

RAAMATUPIDAMISTEENUS. Tel 5567 4867,
habonde@outlook.com

LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362.

Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476 email:
ehitus@miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
email: mehitus@gmail.com.
Ehitusremonttööd, aedade
hooldus, haljastus. Silver Agu
Ehituse OÜ: silver@agu.ee;
504 1285.

Väikeveod kuni 2 tonni.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936.

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

Ostan teie sõiduki! Võib olla
uus, remonti vajav või seisev
auto. Ei pea olema ülevaatust ega
kindlustust. Kuulutus ei vanane.
5457 5055, alka515@hotmail.
com.
Ostan teie auto. Võib remonti
vajada. 5835 8133 Mati.
MÜÜK
Metsaküla Piim AS müüb
sõnnikut. Hind 6,00 eurot/tonn
+ käibemaks 20%. Kohalevedu
tellimisel. Tellimine: 604 9826,
5648 3533.

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Harku Valla Teataja

OST

Kallaste tn 12, Tabasalu

E

www.tehnikakeskus.ee

8.00–16.00

N

8.00–18.00
*
9.00–12.30

*
Ametnike
vastuvõtuajad

R

8.00–14.30

Harku Valla Teataja
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 Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
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 3b27

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

5.04 alates
kell 10.00

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

SILMADE
KONTOROLL JA
PRILLIDE MÜÜK

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

TABASALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES
(Teenuste 2, Tabasalu)

Silmade kontroll
15.- €,
prilliostjale TASUTA!

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

Toidul
on
nägu !

KEILAS –

TABASALUS –

Harku Valla Teataja

HarkuVald

AASTA
MAAKLER
2004

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

INFO ja
registreerimine
telefonil 603 2171

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

Ootame seoses kooli II kooliastme kasvuga oma meeskonda:
1,0 koormusega EESTI KEELE ÕPETAJAT
1,0 koormusega INGLISE KEELE ÕPETAJAT
Osalise koormusega
POISTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT (12 tundi)
Tööülesanded
•
Õpilase arengu toetamine, lähtudes nende tasemest ning
arvestades õppekavades seatud eesmärkidega
•
Õpi – ja õpetamistegevuse kavandamine
•
Õpikeskkonna kujundamine
•
Süsteemselt õppimist toetava tagasiside rakendamine
•
Oma töö analüüsimine
•
Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine
Nõudmised kandidaadile
•
Soovi pühendada oma aega ja oskusi lastele
•
Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse
•
Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada
•
Tahtmist areneda koos lastega
•
Usaldusväärsust ja algatusvõimet
•
Loomingulisust ning huvi maailma vastu
•
Pedagoogilist kõrgharidust
Omalt poolt pakume
•
Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse
•
Väikest ja toredat kooliperet
•
Hubast ja kaasaegset töökeskkonda
•
Isikliku arengu võimalusi
•
Väljakutseterohket tööd

MTÜ LOOVUSLAPS
KUTSUB
BEEBIDE JA VÄIKELASTE
MUUSIKARINGI

Lisainformatsioon: Õpetajad alustavad tööd alates 21. august 2018.
Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus
hiljemalt 6. aprilliks e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.

N algusega kl 10.00 või 11.00
Tabasalu Noortekeskuses
N 14.30 Pangapealse lasteaias
Tundi on oodatud 6k-3a lapsed saatjaga.
Kuutasu 22 eurot

MUUSIKALISSE LOOVUSRINGI

Nooruse 1a, Tabasalu

AVATUD:
T-L kell 12–20

Laupäeviti
Tabasalu Noortekeskuses
10.20-11.00 3-4aastased
11.20-12.00 5-6aastased
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.

