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Harkujärve lasteaed – sõbralikud ja mängulised on nii ruumid kui ka välisilme. Lasteaed on osa Harku valla esimesest hariduslinnakust. / Fotod: Arno Mikkor

Alasniidu lasteaia lapsed koos juhendajatega tõid avamispeole
kauneid meloodiaid ning toredaid tantse.

Avamise puhul lõikasid linti (vasakult) Viive Enno, Kalle Palling,
Mailis Reps, Erik Sandla, Indrek Allikas, Mariann Pedask, Mariana
Gutjuma. Linti hoidsid Nora Liisa Tammemäe ja Luisa Meresmaa.

Veel pisut ootamist ja juba 1. märtsil hakkab rühmaruumidest
kostma rõõmsaid kilkeid.

Avati Harku valla kaheksas lasteaed
Harkujärve lasteaia
hoone on värskelt
valmis saanud,
pidulik avamine ja
tutvumisring toimus
16. jaanuaril. Lapsi
oodatakse majja alates
1. märtsist.
MARI KUKK

A

lasniidu lasteaia filiaal on
vallas juba kaheksas lasteaed. Kuna Harku valla laste
arv kasvab kogu aeg, lahendab lasteaia valmimine
kodulähedase alushariduse pakkumise mure alla kolmeaastastele ja erivajadustega lastele. Oma õnnistuse
vast valminud Harkujärve lasteaiale
andis haridusminister Mailis Reps,
Harku vallavolikogu esimees Kalle
Palling, volikogu liikmed, külalised,
ettevõtjad, lasteaia personal ja lapsed.
“Meie vallas on mitmeid lasteaedu,
kuid kahtlemata on siinne kõige uuem,
modernsem ja keskkonnast lähtuv,”
tõi vallavanem Erik Sandla tervitus-

kõnes välja, andis lasteaiale üle kingitused ja tänas kõiki, kes on lasteaia
loomise taga seisnud.
Hoolikalt läbimõeldud ja
ümbruskonnaga suhestuv
Lasteaia arhitektuurne visioon kujunes lähtuvalt kinnistu ja ehitusala konfiguratsioonist, orienteeritusest ilmakaarte suhtes ning soovist leida hoonele töötav ning kompaktne lahendus. Hoone netopind on 1647 m2 ja
planeerimisel on arvestatud energiatõhususega. Maja on projekteerinud
ConArte OÜ, kes seadis eesmärgiks
anda hoonele nii arhitektuurilist iseloomu kui ka luua laste arengut toetav
keskkond. Hoone fassaadilahenduse
ideeks on lihtsus, vormimäng ja nutikad arhitektuurilahendused. Suhestudes ümbruskonnaga, tuleb ühekorruselise ehitise arhitektuur modernistlikus võtmes, heledates toonides
ja lastele omaste erksate värviaktsentidega. Õppehoones on kuus rühmaruumi, mis asetsevad poolkaare siseküljel ja on suunatud õuealale lõunaning läänekaarde. Erinevalt enamikust lasteaedadest on hoones eraldiseisev söögiruum ehk rühmades ei
sööda – rühmaruumid on mõeldud
mängimiseks ja õppetegevusteks ning
magamiseks.

Võib rahule jääda
Indrek Allikas, AS-i Megaron-E projektijuht, ütles, et võrreldes teiste seni
tehtud töödega on Harkujärve lasteaed nende ettevõttele kindlasti eriline: “Hoone on huvitavalt projekteeritud, näiteks võib esile tuua hoone
kaarja põhjaplaani ja omapärase nn
siksakkatuse.”
Suurim raskus kogu protsessi vältel
oli tema sõnul vundamentide rajamine, kuna see töö jäi veebruari ja
märtsi ning probleemiks oli Harku
järvest tingitud üldine kõrge põhjaveetase. “Oli palju vee pumpamist
miinuskraadidega.” Kokkuvõttes on
Allikas tulemusega rahul, sest “eelkõige on oluline, et lasteaed sai tähtajaks
valmis. See annab kogu meeskonnale,
ka tellijale, põhjuse rahul olla.”
Arhitekt Vilve Enno sõnas, et lasteaia idee lähtus ilmakaartest ja kinnistu kujust. “Minu jaoks oli oluline
motiiv ka hoonet läbiv kaares koridor
ja rühmade peegelpildis lahendused.
Voldiline katusemaastik koos liimpuittaladega tekitab hoonele parema
ruumilisuse. Rühmaruumide ja saali
suured klaaspinnad lasevad ümbritseva õuemaastiku visuaalselt siseruumidesse.” Tema sõnul oli eesmärk
leida lahendus, mis eristuks üldlevinud lasteaia planeeringutest.

Fakte
• Lasteaia netopind on 1647 m2 ja
planeerimisel on arvestatud energiatõhususega.
• Ühekorruselise ehitise arhitektuur
suhestub ümbruskonnaga, on
lahendatud modernistlikus võtmes,
heledates toonides ja lastele omaste
erksate värviaktsentidega.
• Hoones on eraldiseisev söögiruum
ja erinevalt enamikust lasteaedadest
rühmades ei sööda. Rühmaruumid on
mängimiseks, õppimiseks ja lõunauinaku tegemiseks.
• Hoone ehitas Megaron-E AS. Projekti
kogumaksumus on 2 762 889,41 eurot,
millest 1 615 000 eurot saadakse
Euroopa Liidu toetusmeetmest “Linnapiirkondade jätkusuutlik areng", ülejäänud osa Harku valla eelarvest.
• Harkujärve lasteaed asub Harkujärve
kooli kõrval, J. Venteri 6.

“Üldiselt olen hoonega rahul. Meeleolu, mis hoones olles tekib, on väga
mõnus. Suurim probleem oli kinnistu
väiksus. Lastele mõeldud õueala oleks
kindlasti võinud suurem olla.”
Sisearhitekt Kadri Pärtelpoeg tõ-

deb, et liitus tiimiga siis, kui majal oli
kondikava juba olemas. Ta on teinud
ka Kurtna koolimajas asuva lasteaia
siselahenduse ja selle kogemuse põhjal otsustas, et Harkujärve lasteaed
peab olema ennekõike hea logistilise
lahendusega. Märksõnadeks olid
“kompaktsus” ja “avarus”. “Maja peab
olema mugav kasutada. On oluline,
et kui lapsed tulevad õuest, oleks
võimalik jalatsid kohe ukse juures
puhtaks teha ja pori maha pesta ning
ka riided saaks ruttu kuivatisse või
riiulile panna,” selgitab ta. Lasteaias
on mängu- ja magamisruum koos.
“Selle kasuks räägib see, et ruum
on üks ja suur. Tavaliselt seisavad
eraldi magamisruumid ju tühjalt,
kui seal just ei magata.” Värve valides
lähtus sisearhitekt põhimõttest, et
laste tegevused on juba iseenesest
värvikad, seepärast ei ole seiklust ja
infot vaja ruumis rõhutada. Seetõttu
on teadlikult valitud pastelsed ja rahulikud toonid. Maja suureks võluks
peab naine kõrgeid ruume, kus on
palju õhku. Samuti toob Pärtelpoeg
positiivsena välja lahenduse, kus
igal rühmal on olemas ka oma väike
köök. Juhuks, kui peaks tekkima
mõte lastega pannkooke küpsetada.

Vaata galeriid avamisest: www.bit.ly/HJLavamine
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Heiska riigilipp 2. veebruaril
2. veebruar on Tartu rahulepingu aastapäev ehk Eesti lipupäev, mil terve Eestimaa on lipuehtes.
Tartu rahulepinguga tunnustas Nõukogude Venemaa
tingimusteta Eesti Vabariigi iseseisvust, määrati kindlaks
Eesti–Vene riigipiir ja kooskõlastati vastastikused julgeolekutagatised. Järgnevalt tunnustasid Eesti Vabariiki
de jure paljud riigid.
Lipupäevad räägivad olulistest sündmustest ja väärtustest: omariikluse loomisest, võitlusest vabaduse nimel,
pereväärtustest, hariduspüüetest, kultuurialustest ja
demokraatia tähtsusest.
Lisainfo: www.riigikantselei.ee/lipupaevad.
(Riigikantselei)

Lasteaia- ja koolikohtade taotlemine
E-keskkonnas Haldo (www.haldo.ee) toimub kuni
18. veebruarini taotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse ja 1. veebruarist kuni 1. märtsini võetakse vastu
taotlusi lasteaiakoha saamiseks 2019/2020. õppeaastaks.
Haldos tuleb esmalt ID-kaardi alusel isiklik konto luua.
Seejärel saab sisestada kasutaja ja lapse andmed ning
märkida oma eelistused valla koolide/lasteaedade kohta.
Hiljem on lapsevanematel võimalik andmeid ja oma
eelistusi lasteasutuste osas muuta ja jälgida taotluste
kulgu. Kel puudub võimalus Haldos toimetamiseks, tuleb
taotluse esitamiseks pöörduda vallamajja.
Lisainfo ja tingimused on kättesaadavad valla kodulehel www.bit.ly/HKOuudised või haridusspetsialisti
e-posti aadressil Piret.Klooren@harku.ee ja telefonil
606 3805.
(Piret Klooren, haridusspetsialist)

Vabastus jäätmeveost alates
2019. aasta sügisest
Kui teile kuuluval kinnistul on olemas kehtiv talvine
vabastus kuni suveni 2019 ja soovite ka sügisest uut
vabastust, tuleb esitada jäätmeveost vabastuse avaldus
sügisel 30 päeva enne, kui lõpetate suvila kasutamise,
e-posti aadressile harku@harku.ee.
Vastavalt Harku valla jäätmehoolduseeskirja § 26
lg-le 3 kontrollib vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond taotluses esitatud põhjenduste õigust ning kinnistut kohapeal olemaks veendunud, et kinnistul ei elata või
et kinnistut ei kasutata. Vabastus vormistatakse korraga
üheks talviseks perioodiks.
Lisainfo ja tingimused on kättesaadavad veebiaadressil
www.bit.ly/VJV2019 ning heakorraspetsialisti e-posti
aadressil Brigita.Perm@harku.ee või telefonil 600 3866.
(Brigita Perm, heakorraspetsialist)

Külasta Harku aleviku soojatootjat
Alates 2018. aasta lõpust toodab Harku soojavõrgus toasooja uuenduslik biokütusel töötav hakkpuidukatel, mis
tagab tarbijatele stabiilse, soodsa ja keskkonnahoidliku
kodusoojuse. Uus katlamaja on madalate hoolduskuludega, täisautomaatne ja praegu jõuab sealt toasoe aleviku
12 hoonesse.
Avame huvilistele katlamaja uksed üheks päevaks ja
ootame kõiki uudistama. Teeme külalistele ringkäiku ning
näitame ja räägime, kuidas katlamaja töötab. Oodatud
on ka kõikide hoonete esindajad, kes soovivad rohkem
informatsiooni soojavõrku liitumise kohta.
Astuge katlamajast (Pikk 19c, Harku) läbi 31. jaanuaril
kell 16–18.
(SW Energia)

Kallaste tn 12, Tabasalu
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Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

Muutub TiskreHarkujärve piirkonna
vee-ettevõtja

HARKU VALLAVALITSUS

V

ee-ettevõtja muutus seisneb eelkõige sellest, et
veevarustuse ja kanalisatsiooni teenust hakkab osutama OÜ Strantum. Selleks
vormistatakse klientidega uus
teenusleping.
Muudatus puudutab Tiskre
ja Harkujärve külasid ning
selle osaga piirnevat ala Tabasalu alevikus (Keskpäeva tee
ja Hämariku tee piirkond).
OÜ Strantum vee-ettevõtjaks asumisega kaasneb kindlasti varasemast suurem tähelepanu vanema ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimisele, sest ainult kohaliku omavalitsuse omandis
oleval vee-ettevõtjal on õigus
küsida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rajamiseks. See tähendab seda,
et OÜ-l Strantum on võimalik
taotleda Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni rajamiseks
toetust.
OÜ Strantum määramine
Tiskre-Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonda annab
suurema võimaluse jätta Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas
määratud põhjaveepiirkonna
põhjaveetoitele. Sealhulgas on
tulevikus võimalus suuremas
osas Tiskre-Harkujärve veeettevõtja tegevuspiirkonnas
üle minna põhjaveetoitele.
Teenuse hind
Alates 01.07.2019 ei kehti antud piirkonnas enam AS-i Tallinna Vesi teenuste hinnad. Uue
vee- ja kanalisatsioonihinna
kooskõlastab OÜ Strantum
Konkurentsiametiga ja see tehakse avalikult teatavaks vastavalt ettenähtud korrale.
Vastavalt vajadusele kehtestab OÜ Strantum uued veeteenuse hinnad, mis tagaksid piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste Harku valla
ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukava kohase väljaehitamise, nende hooldamise jm kaasnevad kulud ning
kooskõlastab hinna Konkurentsiametiga vastavalt kehtivale metoodikale (lisainfo:
www.bit.ly//HKMetoodikad).

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

Vastavalt Harku
vallavolikogu
27. detsembri 2018
otsusele nr 115 on alates
01.07.2019 TiskreHarkujärve piirkonnas
veeettevõtjaks määratud
OÜ Strantum. Kuni
30.06.2019 (k.a) pakub
piirkonnas ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni teenust
jätkuvalt AS Tallinna Vesi.

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

Vee-ettevõtja muudatus puudutab umbes 570 klienti (eramut, kortermaja, juriidilist isikut) Harkujärvel,
Tiskres ja ka Tabasalus (Keskpäeva tee piirkond).

Hinna muutumisest ja selle
kehtestamisest teavitatakse
kliente vastavalt seadusele vähemalt üks kuu ette.
Kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ning teenust tarbivad kinnistuomanikud on kohustatud alates 1. juulist tarbitud teenuste eest tasuma vastavalt OÜ Strantum esitatud arvetele.
Üleminekuperiood
AS Tallinna Vesi ja OÜ Strantum alustavad piirkonna üleandmise protsessi lähiajal juba
enne 01.07.2019 ning selle käigus vahetatakse AS-i Tallinna
Vesi arvestid OÜ Strantum arvestite vastu välja. Esialgse kava
kohaselt vahetatakse arvesteid
kuni käesoleva aasta lõpuni.
Arvestid vahetatakse uute
vastu OÜ Strantum kulul.
Erandiks on põhjavett kasutavad kastmisarvestid, mida ei
vahetata ja mille alusel eraldi
arvestust enam alates 01.09.
2018 (tulenevalt Harku vallavolikogu poolt 30.06.2016
kinnitatud Harku valla ühis-

veevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumise ning kasutamise eeskirja alusel) ei peeta.
Arvesti vahetamisel koostatakse akt, milles kajastatakse
nii vana kui ka uue arvesti andmeid. Palume mõistvat suhtumist ja võimaldada vee-ettevõtja(te) inspektoritel vajalikud toimingud läbi viia.
Näitude teatamine ja
tasumine
Kuni 30. juunini teatatakse arvestite näidud AS-ile Tallinna
Vesi ja kogu arveldamine toimub harjumuspäraselt vastavalt AS-iga Tallinna Vesi sõlmitud lepingule. Arvesti vahetamine ei muuda näitude teatamise ega tarbimise eest arveldamise korda, mis jäävad endiseks kuni 01.07.2019 (sh
juunikuu arve, isegi kui see
saabub juulis).
Pärast 1. juulit toimub asendatud arvestite korral näitude
fikseerimine kauglugemise
teel ja asendamata arvestitega

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

kliendid teatavad näidu OÜ-le
Strantum kuni arvesti asendamiseni kaugloetava arvestiga.
Teenuslepingud
AS Tallinna Vesi ütleb oma
klientidega sõlmitud teenuslepingud üles alates 30. juunist
2019 ja OÜ Strantum sõlmib
oma klientidega teenuslepingud enda vormil.
Arvestite vahetusega paralleelselt hakkab OÜ Strantum
sõlmima ka lepinguid. OÜ-ga
Strantum sõlmitud lepingud
hakkavad kehtima alates 1. juulist. Antud piirkonna kliendid
on oodatud artiklis toodud
kontaktidel ühendust võtma
uue teenuslepingu sõlmimiseks.
Lisainfo
Küsimuste tekkimisel saab
OÜ-ga Strantum ühendust
e-posti aadressil strantum@
strantum.ee või telefonil 602
6480 ning AS-iga Tallinna Vesi
e-posti aadressil tvesi@tvesi.ee
või telefonil 626 2200.

Lisainfo uue vee-ettevõtja kohta: www.strantum.ee

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Kroonpress

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

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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Tänavu sügisel
valmivale Tabasalu
Pihlakodule asetati
15. jaanuaril nurgakivi.

Üks samm lähemale uuele hooldekodule
Fakte

LIINA RÜÜTEL

• Tabasalu Pihlakodu hoolekandekeskus on loodud erakapitalil ja hoone
omanik on Viru Hoolekande AS, kes ehitab Klooga mnt 13 kinnistule
ümbruskonda sobituva kahekorruselise funkstiilis hoolekandekeskuse.

Kommunikatsioonijuht

O

lulise sammu tulevase
hoolekandeasutuse sünni
suunas astusid Pihlakodu ketti arendava Viru Haigla
nõukogu esimees Igor Pihela,
juhatuse esimees Meelis Kukk,
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva,
Harku valla volikogu esimees
Kalle Palling ja vallavanem
Erik Sandla, eakate klubi Hõbehall esindajad ning ehitust finantseeriva LHV korporatiivpanganduse juht Urmas Tsahkna.
Ühiselt pandi heade soovidega
varustatud anum nurgaposti,
tsemenditi ja sümboolne nurgakivi saigi paika.
“Hoolekandekeskuse nurgakivi asetamine on märgiline
hetk valla ajaloos – aastaid
kasvanud Harku vald saab oma
esimese hooldekodu. Ideeprojektist on saanud reaalsus –
ehitaja paneb juba esimese korruse vahelagesid,” sõnas vallavanem Erik Sandla.
Tabasalu Pihlakodu üks eesmärke on mõelda ka kohaliku
kogukonna eakate peale. “Selle
eest, et see maja siia kerkib,
tuleb tänada meie eakaid, nende väsimatut eestkõnelejat ja
-seisjat Matti Loiti. Aasta tagasi vallavanemaks saades külastas mind esimesena just eakate esindus, rõhutades hooldekodu vajalikkust vallale. Peale
hooldekodu rajatakse ka päevakeskus, mis saab olema ava-

• Hoolekandekeskusesse on kavandatud 200 voodikohta. Kahekohalised
toad on vähemalt 22 m² ja ühekohalised toad on vähemalt 14 m².
• Eestis on praegu ligi 150 hooldekodu, neist kaks kolmandikku kuulub
omavalitsustele, natuke üle kolmandiku ehk ligi 60 on eraomanduses.
• Registreerimine sügisel valmivasse Tabasalu Pihlakodusse algab suvel.

Ehitaja on töödega plaanidest ees, mistõttu asetati nurgakivi alles vahelagede
paigaldamisel. / Fotod: Arno Mikkor

tud ka eakatele, kes soovivad
külastada kompleksi ainult
päevasel ajal ning saada osa
üritustest ja ühistegevustest,”
täiendas vallavanem.
Omanik on eraettevõte
Harku vald korraldas hooldekodule ehitaja leidmiseks konkursi. Kolme pakkuja hulgast
tunnistati parimaks AS Viru
Hoolekandeteenused. “Oleme
kaua arutanud, milliste vahenditega ja kuhu valla väärikatele
oma kodu ehitada. Valla eelarvet analüüsides oli selge, et
oma vahenditega vald välja ei

Nurgakivi ajakapsli asetasid Igor Pihela ja Kaia Iva.

Igaüks meist saab kodukohta
turvalisemaks muuta

Harku vallavolikogu kantselei juhataja

arku vallavolikogu palub endast teada
H
anda Harku valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju maakohtu juures

RENÉ UUSTALU
Piirkonnapolitseinik

eriti Tallinna-RannamõisaKlooga maanteel Rannamõisa–Suurupi vahelisel lõigul.
Samuti on tabatud suurem
hulk alkoholijoobes juhte. Ka
jalgratturid on eelmisel aastal
sattunud märgatavalt rohkem
liiklusõnnetusse kui sellele
eelnenud aastal. Üldpildis on
turvavarustuse kasutamine juhtidel tublisti paranenud, kuid
samas on märgata, et sõidu ajal
mobiiltelefonidega rääkijaid
on kahjuks veel üsna palju.

Varavastased süüteod
Teise enam levinud probleemina võib välja tuua varavastased
süüteod, millest enamik on
asjade rikkumised. Vähem on
muid vargusi, nt kauplustest
ja sõidukitest.
Eelmisel aastal olid pildis ka
mitmed jalgrattavargused, sisse-

Kui näed õiguskorra rikkumist, siis helista 112 või pöördu
lähimasse politseijaoskonda. / Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

murdmised ettevõtete territooriumile, suvilatesse ja üksikutel
juhtumitel elamutesse. Numbriliselt ei ole muutus küll eelneva, 2017. aastaga märkimisväärne, aga kuna neid juhtus
periooditi korraga tihedamini, tunnetas seda kogukond
ilmselt rohkem.
Vaatamata sellele, et mõnede süütegude arv on kergelt
kasvanud, saab üldiselt tõdeda,
et muus osas on süüteod siiski
vähenenud.
Koduvägivald
Kurb on tõdeda, et paljud juhtumid, mis iga päev inimestele
silma ei hakka, on seotud sellega, et ei suudeta omavahel läbi
saada ja kõrvuti elada. Tülitsetakse täiesti tühiste asjade
pärast, selle asemel et oma eri-

meelsused naabritega rahumeelselt selgeks rääkida.
Panustada saab igaüks
Positiivse suuna jätkumiseks
turvalisuses saab iga Harku
valla elanik ise palju ära teha.
Peame kinni liiklusreeglitest,
arvestame teiste kaasliiklejatega, eriti jalakäijate ja jalgratturitega, kes on liikluses haavatavam pool.
Olge liikluses tähelepanelikud. Leidke aeg, et ei peaks
ajapuuduse tõttu hakkama
kiirust ületama ja sellega teisi
ohtu seadma. Tegelikult ei võida
kiirustamisega mitte midagi,
kuid kaotada on palju.
Hoidke silma peal enda varal, samuti hoidke ühiskondlikult kasutatavat vara.
Hooligem üksteisest!

kandeteenused juht Igor
Pihela.
“Kuna ehitust aitab finantseerida kodumaisel kapitalil
põhinev pank LHV, on ka krediit soodne ja saame pakkuda
soodsat hooldetasu, 900 eurot
kuus. Kui suur see lõplikult on,
selgub ehituse valmides ja lähtub loomulikult ka iga hoolealuse vajadustest,” täiendas
Pihela.
Et praegu Eesti keskmine
pension veel 500 euroni ei küüni, siis ainuüksi pensioni eest
sellises hooldekodus kohta ei
saa. Oma valla eakaid toetab
ka Harku vald.
“On rõõm tõdeda, et Harku
vallas on erakapital heas koostöös omavalitsuse ja kolmanda
sektoriga. Valmis tulemust näeme kindlasti sügisel, mil esimesed elanikud Pihlakodusse
kolivad,” kõneles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Harku valla
kogemus on hindamatu väärtusega, seda tuleb mujalegi
viia, et kummutada hirmujutte
hooldekodudest.”

Vaata galeriid: www.bit.ly/TPHnurgakivi

Kandideeri rahvakohtunikuks
MERILI SIKK

Käes on 2019. aasta ja
on aeg võtta möödunud,
2018. aasta probleemsemad juhtumid kokku.

õige suuremaks mureks
K
on liiklusega seotud juhtumid, nt kiiruse ületamine,

vea,” kõneles Harku volikogu
esimees Kalle Palling.
Rajatavasse keskusesse tulevad nüüdisaegselt sisustatud
avarad eluruumid, lai teenusevalik, oma köök, raamatukogu,
saun, soolakamber, massaažija protseduuriruumid, aga ka
avar saal kontsertide korraldamiseks. Personal koosneb
kvalifitseeritud hooldajatest
ja tervishoiutöötajatest.
Kogu hoone on loodud erakapitalil. Omanik on Viru Hoolekande AS, kes ehitab Tabasallu Klooga mnt 13 kinnistule
ümbruskonda sobituva kahekorruselise funkstiilis hoolekandekeskuse. “Mõte majast,
millele nurgakivi paneme, ei
ole sündinud mitte kabinetisügavuses, vaid vallaelanike
vajadusi arvestades. Kui järgmisel sügisel selle maja, 200
kohaga hooldekodu kohaliku
kogukonna teenistusse anname, on meie firma jõudnud
rajada või parendada 500
hooldekodu kohta üle Eesti,”
kõneles aktsiaseltsi Viru Hoole-

rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.
Rahvakohtuniku kandidaadiks võib nimetada 25–70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel
ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate
kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut,
kes on süüdi mõistetud kuriteo eest; pankrotivõlgnik; tervise tõttu sobimatu; kes on
rahvastikuregistri andmetel elanud Harku
vallas alla ühe aasta; kohtu, prokuratuuri
või politsei teenistuses; kaitseväeteenistuses;
advokaat, notar või kohtutäitur; Vabariigi
Valitsuse liige; valla- või linnavalitsuse liige;
Vabariigi President; riigikogu liige.
Kandideeri
Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 20. veebruariks
saata digitaalselt allkirjastatud ankeet (kättesaadav valla kodulehelt) e-posti aadressile
Merili.Sikk@harku.ee või tulla volikogu
kantseleisse (Kallaste tn 12, Tabasalu, ruum
nr 112) ja täita ankeet kohapeal või saata
välja trükitud ja täidetud ankeet postiga
(Harku vallavolikogu kantselei, Kallaste tn
12, 76901 Tabasalu, Harku vald).
Rahvakohtuniku kandidaadid valib Harku

vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Vallavolikogu valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse
kohtu juures asuv komisjon.
Rahvakohtunikke nimetades arvestab
kohtu juures asuv komisjon kandidaadi
sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ja seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri
tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad
arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis
alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada
osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.
Tasustamine
Alates 01.06.2018 on suurendatud rahvakohtunikele õigusmõistmises osalemise eest
makstava tasu määra, mis on iga õigusemõistmises osaletud tunni eest võrdne töölepinguseaduse § 29 lg 5 alusel kindla ajaühiku kohta kehtestatud töötasu alammääraga.
Samuti hüvitatakse rahvakohtunikule
õigusemõistmises osalemisega seotud kulud
justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37
sätestatud korras.
Lisainfo: kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102–113),
veebiaadressil www.bit.ly/rahvakohtunikud
või vallavolikogu kantselei juhataja telefonil
606 3835 või e-posti aadressil Merili.Sikk@
harku.ee.
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Külas aasta põllumehel ehk üks pä

Praegu on Metsaküla farmis kokku 1200-pealine kari, lüpsilehmi on 566. / Fotod: Mari Kukk

Jaan Metsamaa ja tema unistuste tiim. Vasakult Jaan Metsamaa, Innar Viks, Tuuli Lagemaa ja Anne Kaljuvee.
tootmisse ja tulevikuvisiooni

Laudas on mitu kassi. Pildile on
jäänud Brežnev.

Messi soojenduslambi
all kosumas.

Eelmisel aastal sai
Jaan Metsamaa ASist
Metsaküla Piim aasta
põllumehe tiitli. Auväärne
tiitel hõlpu äraolemist ei
võimalda, sest esinemisi
ja reise on palju, lisaks
igapäevatöö.
MARI KUKK

"K

ui oleks teadnud, et auhind antakse, oleks kodunt ära läinud,” viskab
eduka põllumajandusettevõtte
juht nalja. Sellegipoolest leiab
ta Harku Valla Teataja jaoks
aega, sest “maaelu tutvustamine on kõigiti kiiduväärt ettevõtmine”.
Metsaküla Piima farmikompleks asub Kumna külas, ettevõtte kontor sellest umbes kilomeeter eemal. Jaan Metsamaa, mees, kelle juhtimisel

Innar demonstreerib aparaati, mis vasikatele paraja
toiduportsu määrab.

on paarikümne aastaga pandud püsti moodne piimakarjakasvatus, muigab, kui mu ettepanekut kuuleb. Olen nimelt
otsustanud panna end proovile ja olla laudas üks päev õpipoiss. Mainin, et olen lehma
lapsepõlves kaugelt näinud,
piim minu kohvile tuleb poest.
Tõeline siidikäpp. Jaan, kel kogu aeg mõni nali varrukast võtta, ütleb, et sellisel juhul olen
tulnud õigesse kohta. Pealegi,
töö ei saa siin otsa ja abikäsi
läheb vaja. “Metsaküla on nagu
Tallinna linn. See ei saa iial valmis. Pole mõtet lootagi,” naerab ta.
Hädalised laudas
Jaan on oma kaadri üle uhke.
Seda on tunda, kui ta puhkeruumis mulle töötajaid tutvustab. “Praeguse seisuga on tööl
kokku 25 inimest,” teatab ta.
Mina tutvun kahe aasta eest
maaülikooli lõpetanud loomakasvatusjuhi Innar Viksiga, kellest saab laudas minu mentor

ja teejuht, veterinaararsti Tuuli
Lagemaa ja Innari abi Anne
Kaljuveega. Jaan vestleb veidi
töötajatega ja hüppab siis autosse, et tagasi kontorisse minna.
Innar (kes ei tea veel, et minust saab küsimusi esitav tüütus, mitte hea abimees) annab
vahetusriided ja kummikindad. Sörgin, kaustik ja fotoaparaat kaenlas, tema kannul,
sest ega istumiseks mahti ole.
Ta sammub Tuuliga eile sündinud vasikate osakonnast läbi, arutatakse nende seisu. Mureks on vasikas Nora, kes ei taha tõusta. “Miks ta üles ei tõuse?” küsin. “Kui ma teaks, siis
ta siin ei lamaks,” sõnab naine.
Mure hädise vasika pärast on
suur. Innar mõõdab vasikal
palavikuanduriga kehatemperatuuri. Kraadiklaas kujutab
endast seadet, mis käib looma
kõrva külge. “See on innovatsioon, Ameerikast. Praegu on
selle sobivus Metsaküla loomadele alles katsetuses,” selgitab loomakasvatusjuht.

Kui lehm ei taha tõusta, on loid ja lamab, aitab tõstuk ta spetsiaalsete traksidega üles.
Nii hakkab veri liikuma ja lihased lõdvestuvad.

Järgmisena seisavad Tuuli ja
Innar lehm Rulli juures, kel oli
magu paigast ära ja kellele tehti seepärast operatsioon. Nüüd
teeb veterinaararst loomale
antibiootikumisüsti. “Kuidas
sa üldse aru saad, kas on lootust paranemiseks?” pärin ma
ühe asjatundmatu küsimuse
teise järel. “Kui loom sööb ja
joob, on alati lootust, et ta paraneb,” sõnab Tuuli ja teeb
järgmiseks udarapõletikus
Tillule süsti. Naine selgitab,
et kui loomal on paha, siis ta
on uimane, ei taha süüa ega
juua. “Häält teevad nad pigem
siis, kui midagi kardavad,”
selgitab viis aastat Metsakülas
töötanud veterinaar.
Sündinud vasikad pannakse
omaette, nad saavad 72 päeva
söögiks piimapulbrit, kaheksa
liitrit on päevanorm. Kõrvalipiku järgi tuvastab masin, kes
kui palju on söönud ja veel
juurde saab. Inimene peab vaid
pulbrit lisama ja aparaati puhastama, selgitab Innar. Ta on

Lõuna-Eestist pärit noormees,
kes unistas saada loomaarstiks, aga kuna pelgas keemiat,
õppis loomakasvatust ja sai sel
erialal magistrikraadi. “Ikka
saab ju loomadega koos olla,”
leiab ta. Päevas teeb Innar ligi
5000 sammu, vahel rohkem,
vahel vähem, arvutab ta, kui

ohin, et ei jaksa enam. Juba
lohisen tal järel, kui ta mõõdab
kõrgetes kummikutes maad
eri lautade vahel.
Õppides loomi tundma
“Teeme kohapeal ka operatsioone, lokaalanesteesiaga.
Loom seisab samal ajal püsti.

Fakte
• AS Metsaküla Piim asutati 1996. aasta aprillis nõukogudeaegsete, varem
Ranna sovhoosile kuulunud lautadega. Sel ajal oli karja suurus 400 looma,
neist 181 lüpsilehma. 2005. aastal alustati noorloomalaudaga, kolm
aastat hiljem tehti algust robot-lüpsilauda ehitusega. See sai valmis
2010. aastal. Praegu on farmis kokku 1200-pealine kari, lüpsilehmi on 566.
• Jaan tuli põhikohaga firmasse tööle 2006. aasta aprillis. Enne Metsaküla
Piima tööle asumist oli ta ettevõttes 25 protsendiga aktsionär. Praegu
omab ta 90 protsenti ettevõtte aktsiatest.
• Ettevõte müüb üksnes toorpiima, piimatooteid pole neil plaanis valmistama hakata. Piim läheb Maag Piimatööstusele Põlvasse, sellest tehakse
Tere tooteid. Ettevõtte kaudu müüvad toorpiima ka teised ümbruskonna
põllumehed. Põllumaad on ettevõttel 1730 hektarit, kuni 700 hektaril
kasvab raps ja teravili, ülejäänud on rohumaa loomade toitmiseks.
• Sõltuvalt hooajast on ettevõttes 24–25 töötajat.
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äev laudaelu

Ilmar Veskimäe käis eakate
klubis kaptenielu meenutamas
MATTI LOIT

lubi Hõbehall palus 9. jaanuaril esinema
K
legendaarse merekaru Ilmar Veskimäe,
kes on kaubalaevade kapteni toolil istunud

Jaan tegeleb eeskätt investeeringutega
paika sättimise, samuti rahalise poolega.

Vasikas saab rammu toitelahusest, mida annavad talle
veterinaar Tuuli (vasakul) ja praktikant.

üle 35 aasta, selle ajaga teinud maakerale
peale mitu tiiru ja tundnud sadamate hõngu
üle 70 riigis. On, mida meenutada.
Mida õigupoolest
tähendab töö kaptenina, kes, nagu praegu öeldakse, 24/7
meeskonna ja lasti
eest vastutab? Töö laevas on pingeline, seal
on vankumatult paigas vahikorrad ja reLegendaarne mere- monditööd. Töö tukaru Ilmar Veskimäe. leb ära teha, kõrveta/ Foto: erakogu gu päike või kõigutagu tormilained. Saime selgeks, et kapten laevas on kui jumal
taevas. Suurem osa Veskimäe kaptenielust
möödus ajal, kui ENSV kaubalaevade ahtris pidi lehvima punalipp. Kui aga saabus
1991. aasta august, tuli kodumaalt teade,
et kaubalaev Kristjan Palusalu on kantud
Eesti Vabariigi laevaregistrisse ja ahtrisse
tuleb heisata trikoloor.
Alus oli parasjagu teel USA sadamasse
Tampas. Kiirpostiga saabus kodumaalt Tampa

sadamas seisvale laevale uus ahtrilipp. See
oli tähtis sündmus. Kapten saatis kohe kutse
Ernst Jaaksonile, kes oli okupatsiooniaastatel Eesti peakonsul suursaadiku ülesannetes
USAs. Paraku ei saanud Jaakson tulla. Iseseisva Eesti lipp sai siiski mootorlaeva ahtrisse heisatud ja algas esimese Eesti aluse
kaheaastane teekond ümber maakera – läbi
Panama kanali Vaiksesse ookeani, vedades
kaupa Hiina, Euroopa ja Aafrika sadamatesse,
ning üle Atlandi ookeani tagasi Ameerikasse.
Eriliselt on Veskimäel meelde jäänud
28. september 1994. Kaubalaev Rakvere
oli teel Helsingist Taani. Alusel olid lastiks
kaubakonteinerid, mis laevadekil kõrges virnas. Samal ajal oli merel reisipraam Estonia.
Laevade kursid pidid kusagil ristuma, kui
tuli raadiogramm, et Estoniaga on juhtunud
õnnetus. See, tõdes aastatepikkuse kogemusega Veskimäe, oli tema kaptenielu kurvemaid päevi. Kõrge lainetus ja konteinerivirn tegid kaubalaevaga päästetöödel manööverdamise ohtlikuks, piirkonnas oldi terve
päev ja päästetööde staapi anti edasi nähtud
päästeparvede koordinaate.
Kuna meie vald on “mereriik”, oleme uhked, et meil on Suurupi poolsaare kaldale
ankrusse jäänud kapten, kelle mälestusi on
huvitav kuulata.

“Ajujaht” Tabasalu
Ühisgümnaasiumis
JANE TAMM
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
kommunikatsioonispetsialist

riideede võistlus “Ajujaht” jõudis kooli
Ä
veidi rohkem kui aasta tagasi, ajal,
kui veel Eesti Televisiooni saate “Ajujaht”

Väikesed vasikad olid mu lemmikud, aga päris lähedale ikkagi minna ei julgenud.
Nii me siis vaatasime loomadega väheke tõtt. / Foto: Innar Viks

Mõnikord tuleb magu lõigata.
Keisrilõiget oleme pidanud tegema minu siinoleku aja jooksul
kaks korda,” räägib Innar ja ma
vaatan samal ajal, kuidas Anne
pügab udara juurest juukselõikusmasinaga karvad maha,
lüpsipoolne jalg värvitakse ja
pannakse number peale.
“Kui loom on harjunud, et
teda paremalt poolt pügatakse,
tuleb teda ka paremalt poolt
pügada. Loomale meeldib rutiin, seda ei või lõhkuda,” jutustab Anne ja lisab, et pügamine on vajalik selleks, et robot tunneks nisad ära. Noogutan teadjalt.
Kord on Anne ka veidi
viga saanud. “Läksin süstima, teadsin küll, et on keevaline loom, aga sain jalaga
ja lendasin laias kaares selili.
See oli ammu.” Praeguseks on
naine õppinud tajuma, mida
lehm teeb. “Üks näpunäide:
kuhu loom oma pea keerab, sinna ta läheb,” avaldab viis kuud
Metsakülas töötanud looma-

kasvatusjuhi abi “Kurja hääletooni peale hakkab lehm kartma, hääl tuleb hoida meeldiv.”
Uued katsetused
Metsaküla lehmi lüpsab kaheksa robotmasinat, mille
juurde lähevad lehmad ise.
Neid meelitab maius. Mõni
loom tuleb talitajal masina
juurde ka ajada. 550-pealine
piimakari annab aastas lehma
kohta 11,4 tonni piima.
“Praegu katsetame lehmade
jalapesu,” selgitab Innar lüpsirobotite juures seisatades ja
mulle uut tehnoloogilist imet
demonstreerides. “Esialgu on
pesuvõimalus vaid ühel masinal, kui sobib, paneme teistele
ka.” Keskmiselt saab 24 tunni
jooksul ühelt lehmalt 32 liitrit
piima. Kuid see oleneb paljudest asjaoludest, sõnab Innar,
kellele on kõik laudatööd tuttavad. Ta on olnud nii lüpsja
kui ka söötja, teinud kõike
laudas vajalikku.
Sel päeval on Tuulil ka prak-

tikant. “Õpilasi on Metsakülas
alati palju. Tahtjaid on isegi
rohkem, kui vastu võtta saame.
Aitame koolitada maaülikooli
veterinaare ja Järvamaa kutsehariduskeskuse veterinaarabilisi,” selgitab Innar sõbralikult. Paljaste käsivartega Tuuli
ei hooli taevast alla sadavast
rahest, vihmast ega lumest, kui
marsime ultraheliaparaadiga
loomade tiinust kontrollima. Naine kontrollib ja meie Innariga
vaatame aparaadi ekraani ning
märgime üles, kas kõik on
plaanipärane ja korras. Sel päeval õnneks on. Kas mõnikord
on kahju ka, kui midagi loomaga juhtub, küsin Innarilt.
“Kui iga kord nutma puhkeks,
kui karjast keegi sureb, ei saaks
seda tööd teha. See on loomulik, elu osa,” sõnab ta.
Kui ma lõpuks koju lähen,
jäävad nemad kõik tööle. Ka
kontorimajakesest möödudes
näen, et tuli alles põleb. Aasta põllumees sätib tulevikuvisiooni paika.

tiim sõlmis koostöölepingu Harku vallaga.
Kuna juba esimesel aastal kasvas õpilaste
kirja pandud äriideede arv plahvatuslikult
40ni, soovisime sellega ka sel aastal jätkata.
Uskuge või mitte, kuid ületasime ka sel
aastal eelmise aasta ideede arvu – esimeses
voorus laekus 58 äriideed: 40 põhikoolist
ja 18 gümnaasiumist.
Žürii valis välja 12 parimat ideed põhikoolist ja kaheksa gümnaasiumist. Inspiratsiooni oma toote edasiarendamiseks käisid
parimate ideede omanikud ammutamas
SEB innovatsioonikeskuses. Nii mõnigi
gümnaasiumiõpilane avaldas pärast kuuldut
soovi hakata tegelema investeerimisega.
“Ajujahi” finaaliks oli oma ideid ja idee
prototüüpi valmis auväärsele žüriile tutvustama 20 meeskonda.
Žürii liikmed: Kari Maripuu (IT firma
Brightspark OÜ juht), Kerly Hendrikson
(Klinkmann Eesti AS), Meelis Härms (OÜ
Strantum juhataja), Martin Öövel (Tabasalu
Ühisgümnaasiumi direktor), Steven Ester

(Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse
esindaja)
Teises voorus pidid õpilased valmistama oma äriidee prototüübi ja seda ka tutvustama.
GRAND PRIX (peavõit) – Vürtsipoisid
7.b klassist: Oskar Ojamäe, Oskar Hein ja
Rico Praks – aasiapärase Tom Kha supi segu.
Gümnaasiumi 1. koht – TIP-TÄP 11. klassist: Carina Ruut, Markus Ansip, Erik Sarapu
– valemivihikud täpilise sisuga.
Põhikooli 1. koht – Homely 7.b klassist:
Meete Mari Undusk, Hanna Liisa Värik –
koduleib ja peedihummus.
Gümnaasiumi 2. koht – Teader 12. klassist:
Kaspar Säär, Anna Ovtšinnikova, Marilise
Seppel – äpp abiõpetaja leidmiseks.
Põhikooli 2. koht – Educationem 7b klassist: Karoliina Ruuto, Vivian Kolberg – järeleaitamistunnid õpilaselt õpilasele.
Eripreemiad: parim IT-lahendus – Teader;
parim teeninduslahendus – Educationem;
parim tööstuslahendus – Laadimisvöö (Rasmus Vahtra, Emma Tsirk, Ragnar Liivak 10.a
klassist); parim sotsiaalne ettevõte – Teraapialoomad (Kertu Metsma, Mona Märtson,
Claudia Hallik, Lee Ann Järvis 7.a klassist).
Palju õnne ja edu võitjatele! Suur tänu
kõigile osalemast!
Projekti finantseerib Euroopa Liidu
Euroopa Sotsiaalfond.

Murastes alustab lapsevanemate suhtlustreening

Kas oled mõnikord lastega suheldes tundnud, et mõistus on otsas? Kas oled vahel oma jonniva lapse peale tulivihaseks saanud?
Märtsis alustab Muraste koolis Gordoni perekooli suhtlustreening lapsevanematele, mis
toetab positiivset vanemlust, rõhutab karistamise negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust
ning annab vanematele toimivad alternatiivid probleemide lahendamiseks. Perekool on lapsevanematele mõeldud kuuenädalane koolitussari, mis toimub märtsist maini (20. ja 27.03;
3., 10., 17. ja 24.04; 1. ja 8.05) kord nädalas kolmapäeviti kell 18–21.
Koolitaja on psühholoogiline nõustaja, loovterapeut ja kahe lapse ema Õnne Aas-Udam,
kes juhendab rühma- ja iseseisvat tööd, annab lühiloenguid, viib läbi rollimänge ja grupiarutelusid. Kõik osalejad saavad 115-leheküljelise Gordoni perekooli töövihiku.
Koolitus on tasuline: 224 eurot osaleja (soodushind 192 eurot alates kahest registreerujast: elukaaslased, sõbrad, sugulased). Lisainfo ja registreerimine: www.sinamina.ee
(Õnne Aas-Udam)
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SPORT & KULTUUR

SPORDIUUDISED
Suusahooaeg kestab

Harku vallas on kokku 20,4 km suusaradu. Pildil Rannamõisa
maastikukaitseala suusarada. / Foto: Liina Rüütel

Tänu viimaste nädalate headele ilmastikuoludele hoolitseb OÜ Strantum koostöös Harku vallavalitsusega vallas
kuue suusaraja eest.
Pikim, 8 km pikkune suusarada asub Rannamõisa maastikukaitsealal. Kogupikkuse mõõtmisel on arvestatud pankrannikuäärset edasi-tagasirada (endise Merepiiga restorani
tagant kuni Selleri taguseni), mille pikkus on 5 km, ja looduspargi terviserada, mille pikkus on 3 km.
Kolme kilomeetri pikkused rajad on Rannamõisa lasteaia
territooriumil ja Vääna külas. Viimasele põhisuusarajale pääseb Vääna mõisa parkla juurest. Samuti on võimalik suusatada Vääna mõisa ees ja tiikide juures kulgeval väikesel, umbes
700meetrisel suusarajal.
Lisaks on suusarajad Muraste kooli juures (2,5 km), Tabasalu Ühisgümnaasiumi territooriumil (1,5 km), Vääna-Jõesuu
kooli territooriumil (1,5 km), Harkujärve kooli territooriumil
(0,6 km) ja Alasniidu lasteaia territooriumil (0,3 km).
Lisainfo: www.bit.ly/suusarajad.
(Harku Valla Teataja)

Tabasalust Itaaliasse ja Paidest
tagasi Tabasallu
Tabasalu jalgpalliklubi kasvandik Kevor Palumets
siirdub mängima Itaalia kõrgliigaklubisse Bologna FC
1909 ja Paide Linnameeskonna juures mänginud Kaarel
Rumberg tagasi Tabasallu.
Kevor Palumets
2002. aastal sündinud Palumets mängis lõppenud liigahooajal eelkõige Tabasalu U-17 meeskonna eest Eliitliigas.
Viis mängu sai noormees kirja ka JK Tabasalu ridades. Kokku
lõi ta kõikide võistlussarjade peale 34 mängus 34 väravat.
Novembri keskpaigas oli noor jalgpallur aga Itaalia kõrgliigaklubi juures testperioodil. Meie rõõmuks jäid klubi esindajad mängija sooritusega rahule ja annavad talle võimaluse
mängijana areneda juba paremas ning konkurentsivõimelisemas keskkonnas.
Esialgsete plaanide järgi liitub Palumets omavanuste ehk
U-17 noortetiimiga, kes on praegu oma liigas 24 punktiga
13 võistkonna seas kolmandal kohal. Tabeliliider Milano
Interist jäädakse praegu maha 11 punktiga ja ühe punktiga
edestatakse AC Milani.
Kaarel Rumberg
2000. aastal sündinud, eelmise hooaja esimeses pooles
JK Tabasalu esindusmeeskonna väravat edukalt kaitsnud
Kaarel Rumberg mängib meeskonna ridades ka 2019. aasta
hooajal.
Vastavalt kokkuleppele JK Tabasalu ja Paide Linnameeskond vahel liitub noor ja andekas väravavaht jälle Tabasaluga esimeseks Esiliiga B hooajaks. Meeskonna liikmed
loodavad, et Rumberg teeb samasuguseid häid tõrjeid nagu
mullu – teatavasti ei kaotatud ajal, kui tema JK Tabasalu
väravat kaitses, ühtegi mängu!
(Harku Valla Teataja)

Vääna-Jõesuu rahvatantsurühm Pööreline osales 20. jaanuaril Kosel esimeses eelproovis, kus saadi näpunäiteid
pääsemaks järgmisse vooru, mis toimub märtsis. / Foto: erakogu

2019. aasta kannab
Eestis tervikuna tähist
“Laulupidu 150. Eesti
laulu ja tantsu juubeliaasta”. Selle tippsündmus on Tallinna
lauluväljakul ja Kalevi
staadionil 4.–7. juulini
toimuv 27. laulu- ja
20. tantsupidu “Minu arm”
ning sellele eelnev üleeestiline tuletulemine.
STEN WEIDEBAUM
Laulu- ja tantsupeo teabejuht

L

aulupeo eelproovid jagunevad kaheks ja kõik peole registreerunud kollektiivid osalevad mõlemal eelproovil. Eelproovides harjutatakse oma liigi repertuaari.
Lisaks jaotatakse proovide vahel ära ka ühendkooride repertuaari kuuluvad laulud, mida
ühiselt harjutatakse.
Laulupeo peadirigent Peeter
Perens ütleb, et eelproovide
eesmärk on repertuaari ühine
harjutamine peol juhatavate
dirigentide käe all. “Loodan, et

On laulu- ja tantsupeo
aasta, eelproovid on
alanud
eelproovid on kooridele ja orkestritele mitte ainult võimalus
ühiseks harjutamiseks, vaid
ka inspiratsiooniks teel laulupeole.”
Eelproovideks soovib dirigent, et iga laulja võtaks sinna
kaasa oma ettevalmistatud panuse, millega juba ühiselt proovis edasi töötatakse. “Kui igaüks meist on hästi proovideks
valmistunud, on ka ühisest
muusikategemisest sündinud
rõõm ja energia kordades suurem,” lisas Perens.
Tantsupeo eelproovid toimuvad samuti kahes osas. Esimestes eelproovides jagavad
liigijuhid kollektiividele täiendavaid soovitusi ja näpunäiteid. Teises eelproovis vaadatakse ka tantsude seda poolt,
mis on oluline väljakute planeerimisel.

ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
07.02.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) Tabasalu aleviku Looduse tn 7 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Eelnevalt on eskiislahendusega võimalik tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil: kaart.harku.ee/DP/180809_254/avalik.
AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUS
02.01.2019–16.01.2019 toimus Laabi küla Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek, mille kestel
planeeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Harku valla kultuurikollektiivid eelproovides
20. tantsupeo eelproovides osalevad: Tabasalu Tammed ja Toomed,
Harku Harakad, Harkujärve kooli rahvatantsurühm (1.–2. klass), Naisrühm
Hele, Mõisatants Vääna naisrühm, Vääna Mõisakooli segarühm Väänikud,
Muraste Murakad, Muraste 2.–3. klass, Tabasalu kooli 2.–3. klass, Vääna
Mõisakooli 2. klassi rahvatantsurühm, Pööreline, tantsurühm Maranad.
27. laulupeo eelproovides osalevad: Tabasalu muusikakooli puhkpilliorkester, Vääna Mõisakooli mudilaskoor, Tabasalu Ühisgümnaasiumi
poistekoor, Tabasalu Ühisgümnaasiumi lastekoor, Suurupi naiskoor Meretule, Tabasalu Ühisgümnaasiumi mudilaskoor MA-MU, Tabasalu kammerkoor, Tabasalu Ühisgümnaasiumi lastekoor MA-MU, Vääna Mõisakooli
poistekoor, Vääna-Jõesuu mudilaskoor, Muraste mudilaskoor, Muraste
lastekoor.
Rahvamuusikapeo eelproovides osalevad: Tabasalu muusikakooli
akordionistide ansambel, Liuli, Torupildur.

Tantsupeo pealavastaja Vaike
Rajaste soovib, et kollektiivid
tunneksid eelproovides tantsudest rõõmu ja mõistaksid
nende sisu. “Soovin, et nii tantsuõpetajad kui ka tantsijad
jõuaksid tantsu ja mõtete sisse,
mida selle peoga öelda on tahetud. Tantsida ei ole vaja pelgalt sammu, vaid seda, mis on
selle tantsu sees. Emotsioon
peaks olema see, mis sealt välja
peaks õhkuma,” rääkis Rajaste.
Eelproovide korralduse eest
hoolitsevad 19 laulu- ja tantsupeo maakondlikku kuraatorit.
Proovide läbiviimise eest vastutavad laulu- ja tantsupeo liigijuhid ning assistendid.
Laulu- ja tantsupidu
Pileteid 27. laulu- ja 20. tantsupeole saab osta Piletilevi müügipunktides üle Eesti. Piletite

soodushindadega eelmüük
kestab mai lõpuni.
Laulupeo avakontsert toimub laupäeval (6. juulil) pärast rongkäiku ja laulupeo teise päeva suurkontsert pühapäeval (7. juulil). Mõlemale
kontserdile on saadaval piletid
nii üldalale kui ka nummerdatud istekohtadega pingisektoritesse. Tantsupeo etendust mängitakse neljapäeval (4. juulil)
ja reedel (5. juulil) – kokku
kolmel korral. Tantsupeol on
värskelt renoveeritud istekohtadel võimalik vaadata etendust harjumuspäraselt Kalevi
staadioni ida- ja läänetribüünis
asuvatest sektoritest. Rahvamuusikapeo avakontsert “Kannelde öö” toimub neljapäeval
(4. juulil) Tallinna metodisti
kirikus ja peakontsert reedel
(5. juulil) Poolamäel.

TULE KOOS PERE JA SÕPRADEGA! VÕTA KAASA EESTI LIPP!
VÕIMALUSEL PANE SELGA RAHVUSLIKUD RÕIVAD!

PIDULIK LIPUHEISKAMINE JA RIVISTUS
24. veebruaril 2019 kell 7.33

Ühislaulmist dirigeerib Elen Ilves ja tantsimist juhendab Astrid Väizene.

Rivistus ja kogunemine kell 7.20

Harku vallamaja esisel platsil (Kallaste tn 12, Tabasalu)
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KUULUTUSED & REKLAAM

TEENUS

Raamatupidamisteenus Eesti,

Kogenud puuhooldajad teostaHarku Lasteaed otsib oma meeskonda täistööajaga

KOKKA
• Sa oled läbinud kutsealase koolituse, omad majanduslikku mõtlemist, suudad töötada iseseisvalt ja oskad
aega planeerida.
• Oskad osaleda menüü koostamisel ja käidelda toitu
vastavalt laste toitlustamisele ettenähtud nõuetele ja
vajadustele.
• Oled aus, korrektne, täpne oma töös ja sõbralik meeskonnakaaslasena.
• Väärtustad maitsvat ja tervislikku toitu.

vad ohtlike puude raiet ja puude

keskmise suurusega ettevõtetele.

hoolduslõikust. Teostame puude

Info tel 503 3175 või e-post: info@

tervisliku seisundi hindamist.

weldnor.ee.

Soodsad hinnad. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee.
Ettevõte teostab ehitus- ja
tööd. Tel 5660 7554, e-post: janek@
janelldisain.ee.

5682 4388 või e-post: innerkteam
@gmail.com.
Puulangetus ja -hooldus kvaliteetselt ning turvaliselt. Tel 5197

Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditee-

9229, www.hbhaljastus.ee.
Abi maja ehitusloa või kasutus-

nus. Metalliveoks võimalik kasu-

loa asjaajamisel. Tel 5306 1181,

tada tasuta järelhaagist. Asume

e-post: majapaberid@gmail.com,

Tutermaal, tel 678 2055.

Mikk.

Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.

Sinu CV-d ootame e-posti aadressil juta.meringo@harkulastead.ee.
Lisainfo telefonil 651 0450.

Pakume koduabiteenust eakatele ja erivajadusega inimestele. Tel

remonttöid, ka väiksemamahulised

Kui tundsid ennast ära, siis oled Sina just see, keda
otsime!
• Pakume Sulle võimalust töötada kaasaegses ja hästi
sisustatud lasteaia köögis, abiks toimekas abikokk.
• Sind ootab sõbralik kollektiiv, abivalmis juhtkond ja
rõõmsad lapsed.
• Sul on võimalus osa saada toredatest ühisüritustest ja
sportimisvõimalusest.
• Pakume stabiilset palka ja puhkust suvel (35 päeva).
• Tööle asumise aeg august 2019.

Läti ja Norra väiksematele- ja

Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.

Väljaõppinud puudelangetaja

Kundalini jooga tunnid ja kur-

teostab ohtlike puude ja okste raiet.

sused ootavad sind Sauel ja Keilas!

Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.

Täpsem info www.simran.ee,

Kändude freesimine ja okste ära-

e-post: raili@simran.ee.

vedu. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokku-

TÖÖ
Tabasalu ehituskauplus otsib
oma meeskonda laomeest. Küsi
lisainfot: 5684 8877.

vedu, kändude juurimine/freesimine, jäätmete hakkimine, okste

Otsime oma sõbralikku ja toimekasse meeskonda

POSTIKULLERIT,

kelle peamiseks tööülesandeks on posti- ja pakisaadetiste
sorteerimine ning kliendile kätte toimetamine.

Pangapealse Lasteaed ootab oma meeskonda.

ÕPETAJA ASSISTENTI,

Töö toimub täiskoormusega E–R kellaaegadel 07.00–15.30.
Kandepiirkond on Tallinn/Harjumaa.

kelle tööks on täita õpetaja poolt antud ülesandeid õppeja kasvatustöö läbiviimisel rühmas.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on B-kategooria juhtimisõigus, vähemalt põhiharidus ning eesti ja vene keele oskus
vähemalt suhtlustasandil.

Kui Sa oled sõbralik, tegutseja, heatahtlik ja kui Sulle meeldivad lapsed ning nendega koos oma päevadesse värve
lisada, siis see tööpakkumine on Sulle. Lisaks pakume
pikka suvist puhkust ning motivatsioonisüsteemist tulenevaid hüvesid, meeldivat töökeskkonda, head töötasu, võimalust tasuta sportimiseks.

Töökoht on algusega Põhja-Tallinna jaotuspunktist,
aadressil Toompuiestee 33A, Tallinn
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil
anastasia.zorina@omniva.ee või võta ühendust
telefonil +372 5198 8679.

Kui Sa tunned, et see kuulutus on Sulle, siis kirjuta palun e-posti aadressile
direktor@pangapealselasteaed.ee.

ja kändude äravedu. Tel 513 3458,

võtab tööle c kategooria auto-

www.ohtlikpuu.ee.

juhte. Helistada telefonil

Korstnapühkija ja pottsepa

502 6216.

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.
Arboristi teenused. Ohtlike

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki;
võib pakkuda ka ülevaatuseta!

puude raie, puude hoolduslõikus,

Pakkuda võib kõike! Tel 5459 5118,

hekkide hooldus, kändude

e-post: kasutult.seisevauto@mail.ee,

freesimine. Raieteenused, võsa-

Magnus.

tööd, puude istutus. Tel 505 7786,

Kuhu minna, mida teha

AS Eesti Keskkonnateenused

Ostan põllumajandustehnikat:

e-post: info@puukirurg.ee,

traktor, heinapress, sõnnikulaotaja,

www.puukirurg.ee.

saksavirtspütt. Tel 5609 6431.

Teostan san-tehnilisi ja pisiremonttöid. Tel 503 8313.

Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit veebilehel www.harku.ee/kalender.
Vaata Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu noortetoa ja Harkujärve noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.

Klaverihäälestusteenus kutse-

MÜÜK
Magus mesi Padise niitudelt!

tunnistusega häälestajalt.

0,7 l purk/1kg hind 8 eurot purk.

Vaata lisainfot- ja küsi pakkumist:

Toon mee tasuta koju kätte.

www.juhanungru.ee.

Tel 5191 6171.

Päev

Algus

Mis toimub

Kus

Lisainfo

31. jaanuar

16.00

Harku aleviku katlamaja lahtiste uste päev

Katlamaja (Pikk 19c)

wwww.swenergia.ee

1. veebruar

18.00

Küpsetame leiba

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

1. veebruar

19.00

Kinoõhtu Murastes: “Lõbus perekond”

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

3. veebruar

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

3. veebruar

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve
kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

8. veebruar

19.00

Kinoõhtu Murastes: “Klassikokkutulek 3”

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

9. veebruar

11.00

Pulgakookide õpituba

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

Osaühing Strantum on 2001. aastal asutatud Harku valla ettevõte,
mille peamised tegevusalad on kommunaalteenuste sh haldusteenuse osutamine ja kinnisvara korrashoiu korraldamine.

9. veebruar

16.00

Klassikakontsert: TTÜ puhkpilliorkester

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

Meie töökast kollektiivist on veel puudu kohusetundlik, otsustusvõimeline, hea planeerimisoskusega, koostööaldis ja usaldusväärne

10. veebruar

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

10. veebruar

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve
kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

12. veebruar

18.30

Maalimine (sirelid)

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

Harku valla mälumäng “Ajuragin“

Portsmani bistroo (Teenuste 2)

www.harku.ee

15. veebruar
22. veebruar

19.00

Mängude õhtu täiskasvanutele

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

23. veebruar

14.00

Piret Tatar kontsert eesti lauludega

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

ELEKTRIKU ABILINE,

kelle peamised tööülesanded on:
• käidukorraldusel abistamine
• dokumentatsiooni korrasoleku tagamine
• elektritöödel abistamine
Tööks on vajalik vastav kvalifikatsioon (algtasemel) ja juhilubade
olemasolu.
CV ja avaldus ametikohale kandideerimiseks palume saata
hiljemalt 31. jaanuariks e-posti aadressile sigrid@strantum.ee.
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REKLAAM

Pidulik kontsert valla
pensionäridele
19. veebruaril kell 16.30
ootame Harku valla pensionäre Eesti Vabariigi
101. sünnipäevale pühendatud kontserdile.
Üritus toimub Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas.

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Kontserdikava

16.30 Tervituskõned (vallavolikogu esimees, vallavanem)
16.50 Kontsert
Pärast kontserti pakume kohvi, teed, torti ja suupisteid.
Bussigraafik*
Buss 1
Metsakool ....................................... 15:30
Türisalu ........................................... 15:35
Naage .............................................. 15:40
Vääna-Jõesuu ................................. 15:45
Vääna-Viti ....................................... 15:48
Suurupi teerist ................................ 15:50
Tuletorni .......................................... 15:55
Kivi tee ............................................. 15:57
Muraste ........................................... 16:05
Ranna tee ........................................ 16:08
Maasika .......................................... 16:11
Rannamõisa kirik ............................ 16:13
Tabasalu – Harku tee ..................... 16:15
Tabasalu kool ................................. 16:20

Buss 2
Kumna ............................................ 15:35
Tutermaa .........................................15:37
Kumna/Metsaküla ......................... 15:40
Kütke ............................................... 15:43
Humala ........................................... 15:45
Vääna .............................................. 15:50
Harku mäel suunaga Tallinna ........ 16:00
Harku keskus .................................. 16:03
Bioloogia suunaga Tallinna ........... 16:05
Harkujärve bussipeatus ................. 16:10
Kiriku ............................................... 16:11
Alasniidu tee ................................... 16:13
Oja tee ............................................. 16:14
Tabasalu kool ................................. 16:20

*Ole peatuses 10 minutit varem. Pärast liiguvad kõik bussid tuldud teed tagasi.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõni telefonil 600 3867.

USALDA OMA KODU
MÜÜK, OST JA
ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

KRISTA KARIK
+372 52 03330
Krista.karik@remax.ee

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

RE/MAX City, Lõõtsa 5, Tallinn

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Kakumäe Selverisse tööle

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

