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Rohujuure pere jagab oma
mõtteid, mida metsast, niidult või
ka lillepotist taldrikusse korjata.

Alates 1. oktoobrist tuleb sõidusoodustuse
saamiseks tasuda omaosalustasu, mis võrdub
ühe kuupileti hinnaga.

lapsed lustivad palliplatsil ja vanemad
elavad neile kaasa. Heaks fänniks olemist
õpetatakse Jalgpallifestivalil.
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SÕIDUSOODUSTUSE
MUUDATUS

Vallale
ilmub nüü ht
KOLMA dsest
PÄEVITI

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

Kõikide Harku valla
elanike huvides
on see, et meie
põhjavesi oleks
heas korras
Meelis Härms /
Uus Strantumi juhatuse liige
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Bad Oran

HARKU VALLA ELANIKELE KOGU LUST JA TULEPIDU TASUTA!
Elanikuks saad reegisttreerida vallamajas võ
õi in
nteern
neti kaudu.
Lissainfot vt www.h
harrku.ee

Hea tuju aitavad Teieni tuua:

ge

Põhja-Tallinn

Kõikidele teistele on sisssepääs 7 €.
Piletid on saadaval 11. augustisst Tabasalu
avalitsuses.
Rimis ja Harku valla

2 Harku Valla Teataja
Alates 1. oktoobrist
hakkab kehtima
uus süsteem õpilaste sõidusoodustuse
saamisel – taotlejal
tuleb tasuda ühe
kuu omaosalustasu
ning vallavalitsus
katab kaheksa kuu
sõidukulud.
Riikliku haridusseaduse
kohaselt korraldab kohalik
omavalitsus õpilaste sõidu
kooli ja koju. Omavalitsuse
kehtestada on sõidusoodustuse andmise kord, mida vallavolikogu otsustas Harku
vallas 1. oktoobrist muuta.
Omaosaluse sisseseadmise
eesmärk on motiveerida õpilasi saadud sõidusoodustust
ka tegelikkuses kasutama.
Soovitakse vältida olukorda,
kus vald on tasunud 100%
õpilase sõidukulud, kuid
laps tegelikult ühistranspordiga kooli ega koju ei sõidagi. Paraku esines varem sellist olukorda üsna sagedasti,
kus vald tasus kulud teenuse
eest, mida tegelikult ei kasutatud.
Eeldatavasti
korrastub
muudatuse tulemusel elukoha ja kooli vahel sõiduks
ühistransporti
kasutavate
õpilaste hulk ning sõidusoodustuse saajate vajadus.
Muudatuse tulemusel jääb
valla eelarvesse alles see
raha, mida varem tasuti kasutamata jäänud kuukaartide
eest. Edaspidi on võimalik
muudatuse tulemusel n-ö alles jäänud raha investeerida
näiteks koolidesse või lasteaedadesse.

/ UUDISED

UUS SÜSTEEM ÕPILASTE
SÕIDUSOODUSTUSES

Etapil osales 27 võistkonda, neist kaks olid tänavustelt Külade Päevadelt turniiripääsme omandanud OJ ja
Legit. Sel aastal osales ka üks
võistkond Leedust.
Päeva jooksul võisteldi
kuuel väljakul viies võistlusklassis: meeste eliit, meeste amatöörid, poiste U16 +
U18 ja U14 ning tüdrukute
U12 + U14.
Harrastajate sarjas võistelnud OJ ja Legit piirdusid
alagrupi turniiriga ega jõudnud üheksa tugevama hulka. Sarja esikoht läks Leedu
meeskonnale VSC, teine oli
Mõtsast Välla Karand Oinad,
kolmas Iisaku võistkond.

Oktoobrini saab
sõita vanaviisi

Vald tasus
kulud teenuse
eest, mida
tegelikult ei
kasutatud



Alates 1. oktoobrist tuleb sõidusoodustuse saamiseks tasuda omaosalustasu. / Foto: Kairi Kaurla

Omaosalustasu

Sõidusoodustuse
saaja
omaosalustasu on võrdne
õpilase elukoha ja haridusasutuse vahelises piletitsoonis kehtestatud kuupileti
hinnaga. See sõltub tsoonihinnast ning jääb 18–46
euro vahele. Omaosalustasu
maksmisest on vabastatud
eestkostel või perekonnas
hooldamisel olev õpilane;

gu tänavakorvpalli pallid,
Saku karastusjoogid ja ajakiri
Basketball.
Kõigi sarjade esikolmikud
teenisid Tabasalu Streetballil boonuspunkte, mis läksid
Sprite’i tänavakorvpalli Eesti
meistrivõistluste arvestusse.
Aule Sagen

Omaosalustasu sõltub
tsoonihinnast



pere, kus on kolm või enam
sõidusoodustuse saajat; pere,
kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu
jooksul jääb alla kolmekordselt riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja vähese toi-

Tabasalu Streetball 2014 finaalmäng / Foto: Liis Reiman

metulekuga või raskustesse
sattunud pere taotluse läbivaataja otsuse alusel muudel
põhjendatud juhtudel. Sõidukulude omaosalustasust
vabastamiseks tuleb esitada
valda vastav taotlus. Vabastuse eesmärgiks on toetada
kasuperedes ja paljulapselistes peredes elavate õpilaste
ning vähese toimetulekuga
või raskustesse sattunud pe-

redes elavate õpilaste hariduse omandamist.

Soodustuse määrab
lapse sissekirjutus

Teise muudatusena saab
alates septembrist sõidusoodustuse juhul, kui õpilane on
sisse kirjutatud Harku valda.
Varem pidi sõidusoodustuse
saamiseks olema valda sisse
kirjutatud lapse üks vanema-

Strantumil uus juht

18. augustist asub Strantumi juhatuse liikmena ametisse Meelis Härms. Nelja tugevama kandidaadi seast
eristunud Härmsi valis Strantumi nõukogu uueks juhiks
ühehäälselt. Ettevõtte senine juht Aare Vaalma lahkus
ametist poolte kokkuleppel.
Parima võimaliku juhi leidmisel lähtus Strantumi nõukogu
ettevõtte vajadusest uue juhtimisstiili ja kiiremate arengute
järele. Kandidaatidelt eeldati
lisaks majandusharidusele ja
ärijuhtimise kogemusele selget visiooni ettevõtte edasistest
arengutest. Lisaväärtust kandidatuurile andis avalikus sektoris
töötamise kogemus.

Kogenud juht

Väärtuslikud
boonuspunktid

Auhinnafondis olid lisaks
Harku
valla
meenetele
AND1 spordivarustus, Kuulsaali kinkekaardid, Spaldin-

test või hooldaja. Selline lähenemine ei olnud põhjendatud,
sest soodustus on mõeldud
õpilasele, mitte tema vanemale. Alaealise õpilase rahvastikuregistrijärgne elukoht on
reeglina sama, mis ühel tema
vanematest, kuid täiskasvanud õpilane võib elada oma
vanematest lahus.

Kuni 1. oktoobrini pikeneb
enamike seni sõidusoodustust saanud õpilaste tasuta
kooli- ja kojusõidu õigus.
Taotluse, mille leiab Harku
vallavalitsuse
kodulehelt,
peavad esitama 1. ja 10. klasside õpilased ning kutseharidust omandavad õpilased.

Tabasalu tänavakorvpallil
jagati boonuspunkte
12. juulil toimus vallamajaesisel platsil Sprite’i tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste boonusetapp
Tabasalu Streetball 2014.
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Härms eristus teiste kandidaatide seast lisaks tugevale
majandusharidusele oma mitmekülgsete juhtimiskogemustega, mida ta on saanud nii
erasektoris tegutsedes kui ka
valla volikogu ning Strantumi
nõukogu liikmena. Vallavanem
Kaupo Rätsepa hinnangul on
see Härmsi tugevaim külg: „Tal
on reaalne ülevaade ettevõtte
tegevustest ja ta saab kohe vajalikus suunas tegutsema hakata.“ Härmsi näol on tegemist ka
kohaliku inimesega, keda mo-

tiveerib kodukoha areng. Seegi
oli otsustamisel oluline aspekt.

Arengute ootus

Strantumi nõukogu esimehe
Helikar Õepa sõnul vajati uut
juhti ettevõttesse uute arengute
tekitamiseks ja vallaga koostöö
tõhustamiseks. Välja töötatud
veemajandusprojektid, investeeringud
spordirajatistesse,
aga ka potentsiaal ulatuslikumaks haldustegevuseks vajavad selget visiooni ja otsuseid



vus optimaalne. „Ootused talle
on kõrged,“ lisas Õepa.
Härms on omandanud majanduskõrghariduse Estonian
Business Schoolis ettevõtluse
ja ärijuhtimise erialal. Ta on äriühingute-, raamatupidamis- ja
juhtimisteenuseid pakkuva ettevõtetegrupi juhtivpartner ning
tal on eelnev pikaajaline töökogemus nii tegevjuhi kui ka
ettevõtete konsultandina. 2009.
aastast on Härms Harku vallavolikogu liige ja majanduskomisjoni esimees.
AULE SAGEN

Taotluse alusel saab bussiga
tasuta sõita septembri lõpuni.
1. oktoobriks tuleb kõigil
sõidusoodustuse soovijatel
tasuda omaosalustasu, milleks on „Harku valla õpilaskuukaardi“ pileti ostmine
vabalt valitud müügikohast
(www.pilet.ee, kiosk, postkontor). Ostetud sooduskuukaart annab sõiduõiguse kuni
õppeaasta lõpuni. Küsimuste
korral pöörduge andmetöötlusspetsialisti Kadri Kelgo
poole e-posti aadressil kadri.
kelgo@harku.ee või telefonil 600 3869.
KADY-ANN SUTT

Millise valdkonnaga asute uues
ametis esimesena tegelema?
Härms,
 Meelis
uus Strantumi
juhatuse liige:

Esimene eesmärk on peale VäänaJõesuu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist trassid kiiresti tööle saada ja esmane
ülesanne leida selleks vajalik arv
liitujaid. Võrgu olemasolu tõstab
ühtlasi liitunud kinnistu väärtust.
Lisaks on kõikide Harku valla elanike huvides see, et meie põhjavesi
oleks heas korras, et vesi, mida me
joome, oleks kvaliteetne. Koostöös
vallavalitsusega käivitame lähiajal
ka ülevallalise heakorraprogrammi,
mille raames hakkame korrastama
hooletusse jäetud kinnistuid ja
eemaldama teedehooldusele
ettejäävaid takistusi.

Ootused
talle on
kõrged

edasiliikumiseks. Nõukogu ja
omaniku ühine seisukoht on, et
Strantumi jätkusuutlikuks toimimiseks tuleb teenuseid edasi
arendada viisil, et need oleksid
kvaliteetsemad, vallaelanikele
kättesaadavamad ja nende tasu-

Strantumi uus juhatuse liige Meelis Härms / Foto: Rene Riismaa
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Vallaleht ilmub nüüdsest
kolmapäeviti!
Alates augustikuu esimesest numbrist ilmub
Harku Valla Teataja senise
neljapäeva asemel kolmapäeviti. Vallaleht ilmub
nüüdsest iga kuu teisel ja
neljandal kolmapäeval.

Harku Valla Teataja kandeperioodiks on endiselt
kolm tööpäeva, mis tähendab seda, et Omniva (endine
Eesti Post) kannab Harku
Valla Teataja valla elanike
postkasti
ilmumisnädala
kolmapäeva, neljapäeva ja
reede vältel.
Muudatuse eesmärk on, et
vallaleht jõuaks kõigi vallaelanike postkasti ilmumisnädala jooksul. Siis ei jää
ilmumispäevale
järgneva
nädalavahetuse sündmused,
mida lehes reklaamitakse,

nende elanike jaoks hiljaks,
kelle postkasti jõuab vallaleht alles kande viimasel
päeval.
Kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt vallalehe ilmumisele eelneva
nädala esmaspäevaks. Näiteks, kui järgmine Harku
Valla Teataja ilmub 27.08,
siis kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt 18.
augustiks e-posti aadressile
vallaleht@harku.ee.
Järgmised käesoleva aasta
vallalehed ilmuvad:
27.08, 10. ja 24.09, 8. ja
22.10, 12. ja 26.11 ning 3. ja
17.12 (1. ja 3. kolmapäev).
KADY-ANN SUTT
Harku Valla Teataja
toimetaja

LIIGELDES HOOLI
ENDAST JA TEISTEST

Harku vallas elab üle 13 000 elaniku.
Lisaks on suviti siin palju puhkajaid Tallinnast ja naabervaldadest. Kuidas teha
nii, et me kõik mahuksime valda ohutult
ja meeldivalt liiklema?
Saue konstaablijaoskonna
piirkonnavanema Andre Raua
sõnul iseloomustab Harku
valda üsnagi suur liikluskoormus. Selle aasta seitsme kuu
jooksul on Harku vallas juhtunud üheksa liiklusõnnetust,
mille tagajärjel sai viga 12
inimest. „Kuigi traagiliste õnnetuste poolest ei paista Harku vald negatiivselt silma, on
siingi suuremad probleemid
seotud valesti valitud sõidukiirusega, mis on üks liiklusõnnetuste põhjustajatest,“ ütles Raud.

Liiklemine õuealal

Tootearenduse meistriklassi veavad (vasakult) Heidi Kakko, Yrjö
Ojasaar, Markko Karu ja Jari Kukkonen. / Foto: EAS

EAS-i uued arenguprogrammid ettevõtjatele
EAS alustab sügisel kolme uue arenguprogrammiga,
mille käigus analüüsitakse ettevõtete ärimudeleid,
arendatakse tooteid ja teenuseid ning luuakse uusi
strateegiaid.
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus kutsub sügisel
alustavatesse uutesse arenguprogrammidesse ettevõtteid, kes on valmis panustama aega ja raha, et teha oma
äris, strateegias ja toodetes-teenustes muudatusi ning
seeläbi saavutada uusi ärilisi
võite.
ÄRIMUDELI PRAKTIKUM
Programmi eesmärk on
analüüsida olemasolevat
äri ning otsida ja katsetada
alternatiivseid ärimudeleid
raha teenimiseks. Koolitusel tutvustatakse ettevõtetele ärimudeli loogikat ja
selle muutmiseks vajalikke
tööriistu ning õpetatakse
meeskondi neid kasutama.
Koolitusele järgnevad pikemad personaalsed konsultatsioonid ettevõtetes, mille
käigus tegeletakse ettevõtte
kitsaskohtade ja võimalike
arengutega.
TOOTEARENDUSE
MEISTRIKLASS
Koolitus- ja tootearendusprogrammi eesmärk on
toetada ettevõtteid oma toodete ja teenuste arendamisel,
lisades sinna infotehnoloogilisi lahendusi. Programm
sisaldab koolitusi ja ettevõ-

tete külastusi. Lisaks toetab
kolme kuu jooksul ettevõtte
arendusprotsessi personaalne coach, kes hoiab fookust
ja aitab koolitusel omandatut
ellu rakendada.
TÖÖSTUSJUHI
STRATEEGIAKOOL
Koolituse eesmärk on toetada väikese ja keskmise
suurusega tootmisettevõtete
strateegia loomist või olemasoleva edasiarendamist.
Koolituse ja praktikaprogrammi jooksul saavad osalejad tänapäevaseid teadmisi
ettevõtte strateegilisest juhtimisest ning neile tutvustatakse parimaid praktikaid
eesmärgiga suurendada ettevõtete konkurentsivõimet ja
tagada edasiliikumine väärtusahelas.
Rohkem teavet programmides osalemise ja teiste
EAS-i pakutavate tugiteenuste kohta leiab valla kodulehelt.

Harku Valla Teataja 3

Viimasel ajal on politseile
laekunud üha enam teateid,
et liikluses ei arvestata üksteisega piisavalt. Raua sõnul
ületab suur hulk kohalikke
lubatud sõidukiirust (kuni 30
km/h) just õuealadel ja eramajade piirkonnas. Õuealal
tohib sõiduk jalakäijate vahetus läheduses liikuda jalakäija kiirusega, mujal mitte
rohkem kui 20 km/h.
On väga oluline, et autojuhid oleksid neil teedel liigeldes väga ettevaatlikud ja
tähelepanelikud ning peaksid kinni lubatud sõidukiirusest! Kuigi lapsevanematel
on kohustus õpetada lastele
liiklusmärke ja ohutut liiklemist, on lapsed tänaval liikudes sageli ettearvamatud ega
oska piisavalt võimalikke
ohtusid ette näha. Aeg-ajalt
eksivad teedele ka eramajades elavad koerad-kassid,
suurendades omakorda liiklusõnnetuse riski.

Märka „lamavat
politseinikku“!

Harku vallavalitsuse teede
spetsialisti Henry Pritsi sõnul on lasterikastesse piir-

kondadesse, näiteks koolide
ja lasteaedade lähedusse,
paigaldatud liikluse rahustamiseks „lamavaid politseinikke“, kuid eelkõige
peaksid autojuhid ise tagama
ohutu liiklemise, pidades
kinni liiklusmärkidest.
„Lamavad politseinikud“
sunnivad küll hetkeks vähendama kiirust, kuid nende
mõju on ajutine, sest peale

Oluline
on anda head
eeskuju ka
lastele



teekünnise ületamist jätkatakse sõitu sageli lubamatu
kiirusega,“ ütles Prits.
Ka Maanteeameti põhja regiooni liikluskorralduse osakonna peaspetsialisti Jaan
Saia sõnul ehitatakse künniseid liikluse rahustamiseks
asulasiseselt ja hoovialadel,
kus kiirusepiirang on 50
km/h ja alla selle. Rajamise vajadus vaadatakse üle
objektipõhiselt, oluline on
näiteks haridusasutuse vms
olemasolu. Monteeritavad
kiirusepiirajad koosnevad
teele kinnitatavatest elementidest ning neid kasutatakse
ainult kinnistel territooriumitel, sest neil ei ole avalikele teedele paigaldamiseks
kasutusluba.
Samas tekitab Pritsi sõnul
„lamavate politseinike“ paigaldamine hulga probleeme
teede hooldamisel, on takistuseks sadevee juhtimisel ja
põhjustab asfaltkatte lagunemist.
Turvalise liiklemise huvides
tuleks jälgida nii enda kui ka

Saue konstaablijaoskonna piirkonnavanema Andre Raud soovitab
koolieelikuga koolitee üheskoos läbi käia. / Foto: Kady-Ann Sutt

kaasliiklejate liikluskäitumist
ning vajadusel meenutada
liikluseeskirjast
kinnipidamist. Vajadusel peaks teatama
potentsiaalsest liiklusrikkujast
politseile.

Kooli algus

Andre Raud meenutab, et
enne kooli algust tuleks kindlasti enam tähelepanu pöörata
lastele ja noortele. „Koolieelikuga tasuks koolitee üheskoos läbi käia ning juhtida
lapse tähelepanu erinevatele
liiklusmärkidele, ülekäiguradadele ja ühistranspordipeatustele,“ õpetas Raud. „Läbiharjutatud tee jääb lapsele
paremini meelde, ta tunneb
end tuttaval teelõigul turvaliselt ning oskab erinevatele
liiklusohtudele ka õigeaegselt
reageerida.“
Maanteeameti ennetusosakonna juhtivspetsialisti EveMai Valdna sõnul on see eriti
oluline just avatava Muraste
kooli laste jaoks, kes alustavad kooliteed uues koolimajas.

Kergliiklusteedel
liiklemine

Valda läbib korralik kergliiklustee ja suvehooajal on
seal palju rattureid, rulluisutajaid ning jalakäijaid.
„Kergliiklusteel peab liiklema nii, et kõik teele ära

mahuksid – kehtib parema
käe reegel, oma sõidu-/jalutamisrada võiks vahetada
eelkõige
möödasõiduks,“
sõnas Raud. Oluline on, et
iga liikleja, olgu selleks autojuht, jalakäija, rattur või
rulluisutaja, vastutaks selle
eest, et tema tegutsemine ei

Peaks
teatama
potentsiaalsest
liiklusrikkujast
politseile



seaks ohtu teisi ega ennast.
„Kui oleme üksteise suhtes
tähelepanelikud ja arvestavad, vähendame oluliselt
õnnetustesse sattumise ja
liiklusohtlike
olukordade
tekitamise riski,“ selgitas
Raud. „Tähtis on anda head
eeskuju ka lastele, kes tihti kopeerivad täiskasvanute
käitumismustrit.“
Liiklemisega seotud põhitõdesid ning praktilisi nõuandeid on võimalik
meenutada
Maanteeameti
e-õpikeskkonnas www.liikluskasvatus.ee.
KADY-ANN SUTT

INDREK ANEPAIO
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus
Koordinaator

i

Täispika teksti leiab
valla kodulehelt
www.harku.ee

Jalgratturid vastvalminud Vääna-Viti kergliiklusteel / Foto: Kady-Ann Sutt
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Harku vallas Suurupis on üks esmapilgul tavapäraselt tore kodumaja aed,
kus sarnaselt paljudele teistelegi võib näha nii särasilmseid lapsi kui ka ilusaid
lillepeenraid ja kauneid viljapuid. On aga veel ühed tegelased, kes
teevad sellest väga erilise aia.

Alasniidul mängiti viiendat
korda tänavakorvpalli

AIATÄIS LABRADORE
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5. juulil toimus juubelihõnguline viies Alasniidu tänavakorvpalli karikaturniir.
Turniiril osales seitse võistkonda kahes alagrupis.
Tasavägiste mängude tulemusel selgus esikolmik:
1. Lihtsad Poisid (G. Ender,
E. Haller, I. Arendas)
2. Seapea (M. Pingin, J.
Veedla, E. Heinjärv, J. Toome)
3. Big Tasty (R. Koldits,
P. Peterson, A. Aleksandrov).

legendaarne korvpallur Tõnis
Randala ning tuntud vilemees
ja Tabasalu Streetballi korraldaja Reimo Luht.
Esikolmiku mängijad said
medalid Alasniidu Seltsilt ja
võidumehed viisid aastaks
koju rändkarika. Eriauhinnad
olid välja pannud Harku vallavalitsus ja Tabasalu Spordikompleks.
Kohtumiseni
kuuendal
Alasniidu karikaturniiril!

Kohtunike tööd aitasid korraldada ja mänge vilistasid

ERIK SANDLA
MTÜ Alasniidu Selts

Alasniidu 5. tänavakorvpalli turniiri esikolmik / Foto: Andre Sandla
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dadest kennelis „My Brand“
on kasvanud mitusada kutsikat, kes on leidnud endale
kodu nii välismaal kui ka
Eestis. Paljud neist elavad
Harku vallas, näiteks Liikva
külas, Murastes, Tabasalus ja
Väänas.

lel polegi enda sõnul tõupabereid, sest nende tegemine olevat kallis. Tegelikult maksab
Kennelliidu liikmetele tõupaberite tegemine 13, teistele 20
eurot ning need antakse kõikidele koertele, kelle vanemad
on samast tõust.

Kuidas koerapidamiseks valmistuda?



Esmalt tuleb teha eeltööd
ning mõelda põhjalikult läbi,
kas koer su elustiiliga sobib,
missuguse iseloomuga lemmikut sooviksid ning millised
plaanid sul temaga edaspidiseks on. „Tuleb hoolikalt läbi
mõelda, kas koeraga tegelemiseks on aega – nii tema õpetamiseks ja kasvatamiseks kui
ka siis, kui peaksid tekkima
probleemid,“ õpetab Maarit.
Seejärel on mõistlik kohtuda erinevate koerakasvatajatega, tutvuda üksteise soovide
ja võimalustega. Väga oluline
on koostöö. See aitab tagada,
et „õige koer“ satuks n-ö õige


1. Koerakasvatajate tehtavad testid aitavad välja selgitada kutsikate iseloomu ja seda, millisele inimesele kindel kutsikas sobib.
2. Labradorid on väga aktiivsed ja vajavad palju omaniku tähelepanu, hoolitsust ja aega. 3. On väga oluline, et sul tekiks koerakasvatajaga hea klapp, sest ta on justkui koera vanaema, kes peaks su jaoks alati olemas olema, kui vajad nõu ja abi. / Fotod: Erakogu

Need on aiast piiluvad mitut
mõõtu labradori retriiverid,
kelle kokkulugemiseks ühe
käe sõrmedest napib.
Praegu võib sõbralikus
mänguhoos näha jooksmas
üheksat koera – neid on täiskasvanuid ja kutsikaid, musti,
pruune ja heledaid. Kui nad
ülearu vallatuks muutuvad
ja asuvad koeratempe tegema, kostub korrale kutsuv
„Hei!“, mispeale koerad kohe
tagasi tõmbuvad. Hüüdjaks
on majapidamise perenaine

Haita-Maarit Zahharov – labradori retriiverite kasvataja ja
aretaja juba üle 10 aasta. Neist
kaheksa on olnud nende pere
kodu Suurupis.

Saatuse tahtel
koerainimeseks

Maarit oli küll lapsepõlves
endale koera palunud, kuid
samamoodi oli ta ka omale
mangunud lammast.
„Kui vend oli kaheksa-aastane, arvas ema, kes oli palju
kodust ära, et küll oleks tore,

kui vennal oleks koer,“ kirjeldas Maarit esimese koera
perre jõudmist. „Mina olin
siis 18 ega olnud üldse sel ajal
koertest vaimustunud.“
Kui Maariti ema aasta hiljem suri, päris naine koera endale. Vend läks elama kasuisa
juurde ja sinna ei saanud koera kaasa võtta.
„Hakkasin elama koos labradoriga nii poolkogemata,
koer osutus parajaks pähkliks ja väljakutseks.“ Loomaga toimetulekuks pidi naine

osalema koolitustel ja ilmselt
sealt ta armastuse pisiku nende multifunktsionaalsete koerte vastu saigi.
Tänaseks on Maaritil juba
labradori retriiverite kasvatamisel ja aretamisel väga suur
kogemustepagas. Igapäevaselt töötab ta küll tervisetoodete esindajana, kuid põhitöö
kõrvalt tegeleb ta labradoride
aretustööga ja on ka Eesti Retriiverite Tõuühingu aretusalase töö koordinaator.
Tema enda koerte pesakon-

Hakkasin
elama koos
labradoriga
nii poolkogemata

inimese juurde. „Soovitan selleks protsessiks pigem aega
võtta kui kiirustada,“ soovitab
Maarit.

Paberid tekitavad
usalduse

Maarit peab väga oluliseks,
et koeravõtja teaks, kes on
kutsika vanemad, ja saaks
näha tõupabereid.
On neid „kasvatajaid“, kel-

On mõistlik
kohtuda
erinevate
kasvatajatega

Paljud
koerakasvatajad
teevad kutsikatele teste, mis
aitavad ennustada koera iseloomu. Lisaks on hea tava,
et enne kutsika uuele omanikule loovutamist küsitakse
loomaarstilt hinnangut koera
tervise kohta. „Kui selgub, et
vaid üks vanematest on labradori ning teine muust tõust,
siis võib kutsikas olla väga
erinev n-ö klassikalisest tõust
ning koera välimus on üldjuhul sealjuures kõige pisem
mure.“
Näiteks pere elu, kes soovib
rahulikku ja tasast koera, kuid
kelle kutsikas osutub hüperaktiivseks või agressiivseks,
veel hullem kui raskesti haigeks, ei saa olema üldse nii
roosiline kui koerapidamist
ette kujutati.
Maarit julgustab kõiki tulevasi koeraomanikke kas
tõuühinguga või erinevate
kasvatajatega ühendust võtma ning nõu pidama. Maariti
koerte tegemistest ning kutsikate valimisest saab lähemalt
lugeda tema kodulehel www.
mybrand.ee.
KADY-ANN SUTT

VALLAELU /

KOLMAPÄEV, 13. august 2014

Tantsuparadiis
Tabasalus

Juulis toimus Tabasalus kahe nädala jooksul kaks
tantsurütmilist laagrit, kuhu tuli sadu noori uusi
kogemusi saama ja suve nautima.

Selle suve üks menukamaid
noortelaagreid Camp of HipHop tõi 14.–20. juulini mere
äärde üle 150 7–14-aastase
noore. Tabasalu Spordikompleksis toimunud laagris veedeti põnevusest, adrenaliinist
ja meeletust energiast pakatav
nädal.
21. juulil saabus Eestisse üle
200 tänavatantsija erinevatest
maadest, et saada nädalases
tänavatantsulaagris Camp of
Hip-Hop uusi teadmisi maailma legendidelt. Laager kulmineerus 26. juulil suurejoonelise tantsuvõistlusega Camp
of Hip-Hop Championships,
millest võttis osa üle 150 tantsija kaheksas eri kategoorias.
Võimast energiat jätkus hilisõhtuni!
Rahvusvahelise tantsuvõistluse žürii koosnes maailmakuulsate artistidega koostööd
teinud koreograaﬁdest, kes
tulid kohale nii ookeani ta-

gant kui ka lähemalt. Vogue’i
kategooriat hindas Edwin
Reyes, kes on töötanud koos

Võimast
energiat jätkus
hilisõhtuni!


Madonna tantsijate ja mitmete Hollywoodi kuulsustega.
Popping’u ja locking’u kategoorias andis hindeid Storm,
kelle kavasid kasutatakse ka
teatrietendustel ning FIFA
jalgpalli maailmakarikavõistluste avatseremooniatel.

Kuulsustega
võistlustules

Pinevas võistluses pistsid Eesti tantsijatega rinda
USA, Venemaa, Saksamaa ja
Prantsusmaa tantsijad. Teiste
hulgas osales võistlusel King
Charles, kes lööb pidevalt

Gregor Jürna Tantsuvõistluse Camp of Hip-Hop Championships
žürii liige Storm / Foto: Gregor Jürna (x2)

kaasa poppartistide muusikavideotes ja teeb koostööd
selliste kuulsustega nagu Will
Smith, Madonna ning Willow
Smith. Samuti osales võistlusel üks maailma säravamaid
naistantsijaid Daybee Dee,
kes on esinenud üle ilma väga
paljude artistidega, teiste seas
ka Scooteri, David Guetta ja
Mariah Careyga.
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2005. sündinud poiste autasustamine mullusel Jalgpallifestil. /
Foto: Andro Kullerkupp

Tunnustatud fännid

Tabasalu
jalgpalliklubi
lapsevanemad on pälvinud
võistlustel lastele kaasaelamise eest teiste klubide
tunnustuse. Meie poisse on
kutsutud turniiridele ja on

Eestlane tantsib hästi

Eesti tantsijad saavutasid
tihedas konkurentsis mitmeid
häid tulemusi. House’i võidu
tõid koju JJ-Streeti tantsijad
Ita Puusepp ja Kreete Uustalu, krump’i kategoorias Boy
Ugly Fate ja themed freestyle’i kategoorias JJ-Street Tantsukooli meeskond The Unpredictables.
Võistlusele kaasa elama
tulnud inimesed jäid kogemusega väga rahule, sest nähtu
oli erakordne. Mitu osalenud
staari külastavad aga Eestit uuesti juba oktoobris, kui
leiab aset tänavakultuurifestival JJ-Street Baltic Session.
Täname kõiki Tabasalu elanike kannatlikkuse ja mõistva
suhtumise eest!
LENEL KARU

Vogue’i kategoorias tõi
võidu koju JJ-Street Tantsukooli
treener Jessica Lainde.



Rademari Jalgpallifestivalile tulevad
parimad fännid
23.–24. augustini toimub Tabasalus Rademari
Jalgpallifestival. Turniirile on üle Eesti tulemas ligi
350 last viies vanusegrupis (8–12- ja 15-aastased),
kokku 32 võistkonda.
Esimesel päeval võistlevad 2002. ja 2004. aastal sündinud, teisel päeval
1999., 2003. ja 2005. aastal sündinud lapsed. Lisaks
jalgpallile on kavas üllatusesinejad ja osavusmängud
kõigile.
Tabasalu
jalgpalliklubi
korraldab jalgpalliturniiri
peasponsor Rademari toel
teist aastat järjest. Ühel
nädalavahetusel peetavad
turniirid annavad klubidele
võimaluse kohal olla mitme vanusegrupiga. Lapsed
saavad kaasa elada nii oma
klubi kui ka teistele võistkondadele. Samuti pole
enamikel vanematel näda-

lavahetusel
töökohustusi
ja neilgi on võimalus laste
rõõmust ja festivaliprogrammist osa saada.

Kasvatuslik mäng

Tabasalu
jalgpalliklubi
eesmärk on pakkuda lastele
elutervet arengukeskkonda
ja jalgpall on vahend selle
loomiseks. Hea jalgpallur
peab olema viisakas, töökas, teistega arvestav, julgema ise vastu võtta otsuseid
ja vastutama isikliku panuse
eest. Selleks vajavad lapsed
vanemate järjepidevat tuge
ja tunnustust. Võistlusplatsi
ääres kaasaelamine on lastele tähtis. Jalgpallifestiva-

Tilgu regatti oodatakse ka kolmandat korda!
12.–13. juulini toimunud
II Tilgu Regatil võistlesid
muutlikul merel 24 noort
kaptenit kahes paadiklassis
– Optimist ja Laser Radial.
Osalenud jahtklubide arv
oli mullusega võrreldes kahekordistunud. Lisaks Kalevi
ja Tallinna Jahtklubile oli tänavu oma esindusega väljas
ka Noblessneri Jahtklubi ning
Rein Ottosoni Purjespordikool. Tilgu Sadama Jahtklubi
kasvandikke sel aastal kahjuks võistlemas näha ei saanud. I Tilgu Regatil tütarlaste

III koha võitnud Helen Pais
osales sel ajal Iirimaal Dublinis Optimist-klassi Euroopa
meistrivõistlustel, TSJK poisid on aga Optimist-klassist
välja kasvanud, ent Laseri
jaoks veel noored.
Teise võistluspäeva lõpuks
selgus regatil osalejate paremik. Optimist-klassi esikolmikut auhinnati Ivo Lille
valmistatud
klaaspurjega,
Laser-klassi kolme esimese
auhinnaks olid Moons OÜ
valmistatud puidust kere ja
klaasist purjega purjekad.
Lisaks võisid kõik osalejad

valida endale meelepärase auhinna sponsorite kaetud auhinnalaualt. Meie sponsorid olid
Volvo, AS Metus-Est, Moons
OÜ, Škoda, Harju Elekter,
Harku vald, Hawaiian Tropic,
Osvald Catering, Basseinitehnika AS, Svensky Kaubanduse AS, Casaverde OÜ, DiGra
OÜ, Unity Internet OÜ.

Soodsad tuuled

Regati
lõputseremoonial
jäi kõlama oma lapsi toetama
tulnud vanemate mõte: „Kaks
ilma kolmandata ei jää! Olete nii suurepäraselt hakkama

lil pööramegi suurt tähelepanu nii sellele kui ka laste
omavahelisele tunnustamisele. Turniiril räägime eraldi noorte jalgpallikultuurist
ja heaks fänniks olemisest.

VÕISTLUSTULEMUSED
Optimist-klass
1. Ingmar Olmaru
2. Mari-Ann Raud
3. Randal Annus

Kalevi Jahklubi
Tallinna Jahtklubi
Kalevi Jahtklubi

Laser Radial klass

1. Anna Pohlak
Tallinna Jahtklubi
2. Karl-Richard Penu Kalevi Jahtklubi
3. Maris Seersant
Tallinna Jahtklubi



Parim
treening on
võistlus

saanud, et ootame kannatamatult kutset kolmandale Tilgu
Regatile!“
2012. a Londoni Olümpiaregatil Eestit esindanud Anna
Pohlak leidis samuti, et Tilgu
Regatt oli vabal nädalavahetusel heaks mõtteks – parim
treening on võistlus. Ta kiitis
Tilgu võimalusi ja kinnitas, et
siinsed tuuled ning hoovused
on tulevaste olümpialaste kasvatamiseks justkui loodud.
Täname kõiki Tilgu Sadama Jahtklubi ja Tilgu Sadama
meeskonna liikmeid ning jahtklubi toetajaid võistluste ette-

Hea fänn
innustab nii
oma kui ka
teisi lapsi

palutud kaasa võtta ka lahedaid fännidest vanemaid.
Mitmelt turniirilt oleme
kaasa toonud parima fännklubi auhinna.
Hea lapsevanemast fänn
teab, et 6–12-aastased lapsed tulevad platsile lustima,
mitte palehigis väravaid
lööma ja võite taga ajama.
Hea fänn innustab nii oma
kui ka teisi lapsi. Pärast
mängu kuulab ta pühendunult oma last, jagab temaga
emotsioone, mitte õpetussõnu – juhiste jagamine jääb
treeneri õiguseks.
Ootame kõiki lapsevanemaid ja sõpru Rademari
Jalgpallifestivalile Tabasallu 23.–24. augustil. Festivaliprogrammi ja tulemused
reaalajas leiab festivali kodulehelt www.jalgpallifestival.ee.
JK Tabasalu tänab kõiki
turniiri ja klubi toetajaid.
Usume, et võite oma panuse
üle uhkust tunda!

INDREK ANEPAIO
JK Tabasalu
lapsevanemast fänn

valmistamise, läbiviimise ja
rikkaliku auhinnavaliku eest.
Rohkem infot regati kohta
leiate TSJK kodulehelt.
Tilgu sadama arendusega
peame aga edasi liikuma, sest
äkiline ilmamuutus näitas, kui
keeruline on abilaevastikku
tormisest merest välja saada.
Eeskujuks võiks võtta Euroopa Regionaalarengu Fondi
vahenditega rekonstrueeritud
Kärdla sadama, mis võõrustas
sel aastal juba Muhu Väina
Regatti.
KRISTJAN BOBERG
Tilgu Sadama Jahtklubi
kommodoor
ENN TAMMARU
Tilgu Regati orgkomitee liige

Võistlejad tuule ootel / Foto: Kristjan Boberg
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Muraste koolimaja avab
uksed 1. septembril
Tööd Muraste koolimajas on saamas viimast lihvi. Uus koolihoone ootab Muraste ja Vääna Mõisakooli õpilasi ja lasteaia
lapsi alates 1. septembrist.

Muraste koolimaja 3D foto / Foto: RTG Arhitektid OÜ
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Murastes on sellel suvel
käimas palju ehitustöid. 1.
septembril lähevad lapsed
uude Muraste koolimajja, samaks ajaks peaks asfaltkatte
saama Lee tee ja selle kõrvale ehitatav kergliiklustee,
aasta lõpuks valmib Murastes pood. Lõpetatud on Tulika teele trasside ehitamine
ning septembriks valmib ka
Palkoja ja Kangruvälja teed
pidi kulgev sadeveekanalisatsiooni trass.
Kõikide ehitustööde omavaheline kooskõlastamine,
et üks ehitaja teise tööd ära
ei rikuks, võtab aga aega.
Ehitajad on teinud kompromisse ja nihutanud võimalusel tööde tegemise aega.
Nii lükkus edasi ka Muraste
hariduskompleksi alajaama
ehitamine ning sellest tulenevalt Muraste koolimaja
uute süsteemide katsetused.
Tänaseks on koolimaja
ehitus põhimahus valmis,
nüüd on vaja veel kõik uued
süsteemid seadistada. Tööd
planeeritakse valmis saada
18. augustiks.

Koosolek
19. augustil

Alates 18. augustist on
Muraste koolimajas olemas õpetajad ja koolijuht.
Lapsevanemaid oodatakse
kooli esimesele koosolekule
19. augustil kell 18.00, kus
räägitakse uue õppeaasta
korraldusest, huviringidest,
eelkoolist, koolibussist ja
toitlustamisest. Tutvustatakse klassijuhatajaid, õpetajaid ja teisi kooli töötajaid.
Kui kellelgi on veel osa dokumente toomata, siis neid
saab esitada ka koosolekul.
Enne 19. augustit saab
kooli direktoriga vajadusel
ühendust e-posti või telefoni teel (airiin.saarso@
vaanakool.edu.ee; tel 555
391 12). Peagi leiab kogu
Muraste kooliga seonduva
info ka Vääna Mõisakooli
kodulehelt.

Õppeaasta algab
ühiselt

1. septembril alustavad
Murastes kooliminevad ja
Vääna mõisakooli lapsed

uut õppeaastat vastvalminud koolimajas. Vääna
Mõisakooli lasteaia lapsed
alustasid õppeaastat juba
Pangapealse lasteaias. Laste
parimaks ja turvalisemaks
hoidmiseks ning arendamiseks jäävad nad sinna kuni
augusti lõpuni. 1. septembrist on kogu kooli ja lasteaiapere ühiselt Muraste
koolimajas.
Seniks nautige veel kuuma
eestimaist suve!
NELE NÕU
Arendus- ja haldusosakonna
juhataja

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post
vallaleht@harku.ee
telefon
606 3830

Hea tuju ilusast ja puhtast toidust
Kadri Umalas tähis- lähedalt heinamaalt. Supp
otsa tihti enne, kui
tas 5. augustil esime- süüakse
Kadri seda maitstagi on saase aasta möödumist nud. Maitsvad ja tervislikud
söögid valmivadki just käeRohujuure talupoe
pärasest ja kodulähedasest
toorainest, on naised ühte
ja kohviku perenaisena. Teda abistavad meelt.
selles kaasomaniUmbrohukud Juhan Toodo ja kummardajad
Kadri on sügavat umbroMadis Liivamäe ning huusku. „Tegelikult ei tule
mõelda, et elu on nii kallis.
kogu Rohujuure
Peab ainult oskama loodust
pere.
ära kasutada,“ on ta veenduRohujuure perega liitus
Kadri soovist levitada oma
kirge maaläheduse ja rahvapärimuse vastu. Kohvikpoes alustades oli Kadri
soov ainult Eesti mahekaupa pakkuma hakata. Paraku
ei õnnestu Eesti tootjatelt
kõike soovitut hankida,
seetõttu on lettidel kodu- ja
välismaist kaupa perenaise
arvates pooleks. Hooajalised köögiviljad on siiski kohalikku päritolu.

Kodune toit kodu
lähedalt

Kohvikus küpsetab ja
valmistab Rohujuure pere
kõik tooted ise, kasutades
selleks toorainet talupoest
või koduniitudelt. Menüüs
on tähtsal kohal road hooajalistest viljadest. „Praegu
on juurikaaeg, mil pakumegi rohkem taimetoitu,“
kirjeldab menüüd kohviku
kokk Kristina Kasearu, kes
on Rohujuures toimetanud
selle loomisest alates 2010.
aastal. Klientide üks lemmikuid on täidetud suvikõrvitsad, väga populaarsed on
ka aedvilja- ja peedikotletid. Omaette hitt on hapuoblikasupp, mille tarbeks korjab kokk oblikad oma kodu

Õnne Eineri rajatud „söödavast“ lillekastist saab õieilu ja salatimaterjali. / Foto: Õnne Einer

nud. Tema arvates on umbrohi laisa inimese jaoks – sellele, kes ise aedvilju kasvatada



Peab ainult
oskama
loodust ära
kasutada

ei viitsi, kuid oskab loodusega kooskõlas elada. Karulauk on Kadri eriline lemmik
– see puhastab ja toniseerib
organismi ning tugevdab immuunsüsteemi. Karulaugu-,
aga ka naadi-nõgesepestost
olid inimesed väga vaimustatud, kui kohvik käis oma
mõtteviisi Vabaõhumuuseumi
saunapäeval levitamas. Naat
ja nurmenukulehed või kuusevõrsed sobivad hästi salatisse, kuusevõrse-banaanismuuti
on hea kevadine turgutaja.
Till, petersell ja sibul võiks
lisaks umbrohule siiski igas
majapidamises kasvada, olgu
peenramaal või rõdupotis.

„Söödav“ lillekast

Kohvikpoe aia kujundamisel palus Kadri MTÜ Tervendavad Aiad abi. Õnne Einer kasutas selleks ära vanad
kännud ja veljed, millest on

saanud nägusad lillepotid.
Erilised on ka tema rajatud
„söödavad“ lillekastid – kõik
seal kasvav sobib taldrikusse. Kastides jagub praegugi
nii õieilu kui ka salatimaterjali – ürdid ja laugud on kõrvuti peiu- ja mungalille ning
neiusilmaga, nende vahel sir-

Nad ei püüa
võistelda uue
ja moodsaga



guvad erinevat sorti salatid
ja dekoratiivne lehtpeet ehk
mangold koos Hiina lehtnaeriga. Rohujuure päevasalati
loodavad naised tuleval aastal korjata nendelt peenardelt
– mis on vaja ära noppida,

see ka salatisse pannakse.
Kohviku rahva mõttelaadiga
sobis Õnne nägemus hästi.
Õnne omakorda kiidab nende maailmavaadet: „Nad ei
püüa võistelda uue ja moodsaga, vaid on rahul olemasolevaga. Hea näide sellest,
kuidas on võimalik säästlikult kokku sobitada ilu ja
tervislikkus.“

Tervis loodusest

Kristina julgustab talveks sügavkülma panema kõike alates
marjadest ja lõpetades
kuusevõrsetega.
Seal
säilivad taimede maitse-,
lõhna- ja raviomadused kõige
paremini. Kadri kiidab veel
heaks nii ürtide kui ka marjade kuivatamise. Raudrohutee

Suvikõrvitsapirukas
1 kg suvikõrvitsat
2 varspeterselli vart
2 suurt sibulat
100 g riivitud juustu

1 sl soola
200 g jahu
60 g õli
5 muna

Lõika köögiviljad väikesteks
tükkideks, aseta kaussi. Lisa
riivitud juust, sool, jahu ja õli ning
sega ühtlaseks. Tõsta segu u 30 x
40 cm suurusesse ettevalmistatud
vormi. Patsuta u 2 cm paksuseks
kihiks. Klopi munad lahti, lisa
veidi piima või vett ja vala ühtlaselt
segule. Küpsetada 220 kraadi
juures 30–40 minutit, kuni pirukas
on pealt kuldpruun.

on hea talveväsimuse vastu,
meliss aga rahustab õhtu hakul.
Maalähedane eluviis aitab
hoida tervise korras ja tuju
hea, on Kadri ja Kristina
veendunud. Selleks polegi
vaja palju enamat kui tunnetada looduse rütmi, minna
sellega kaasa ja süüa toitu,
mis on pärit kodu lähedalt.
Suvikõrvitsahooaja puhul
jagas Kadri oma sõprade
lemmikpiruka retsepti. Seda
söövad ka mehed ja lapsed,
sest pole üldse aru saada, et piruka sees
oleks kõrvits.

AULE SAGEN
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TAHAD MÄNGIDA
KOLM NÄDALAT
TENNIST 22 € EEST?

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES SAUE VALLAS HARJUMAAL

OTT LEPLAND • SVJATA VATRA
GRETE PAIA
Latin-Dance tantsugrupp Panter ∙ Saue noortebänd Horny Pandas ∙
mustlastantsurühm Shatritsa ∙ naisrühm Lepalind ∙ ansambel Brocol ∙
Carolina tantsustuudio ∙ rahvatantsurühm Känd ja Käbid ∙ MyDance
tantsustuudio ∙ päevajuht Sven Sumberg

Põnevad tegevused ja
atraktsioonid kogu perele:
benji-hüpe, Kalevi lastelava,
mudellennukid, vibuala,
sepikoda, zorbing, batuudid,
loomaaed, käsitöö õpitoad jpm
Ohutus-ja päästealal:
Maanteeamet, Piirivalve
Lennusalk, Eesti Politsei,
Päästeamet, Eesti Punane Rist
Militaaralal: Eesti Kaitseliit,
Militaarseiklus ja relvade
näitus

1200 m2 suurune
Eesti Toidu Telk
UUS! Sibulatänav
Kulinaarne Duett
vaatemängulist etendust
pakuvad: Lia Virkus, Ragne Värk,
Ants Uustalu, Roman Zaštšerinski,
Silja Luide, Pille Petersoo,
Inga Paenurm, Piret Hanson,
Angelica Udeküll

REGA END KOHE
HARKU
MEISTRIKATELE:
5620 4556,
kalmer@tennis24.ee

KUUM TULEVÄRK RUF
ILUTULESTIKULT

Nelja valla külade päev ja
talendikaima küla valimine

OOTAVAD AIAHUVILISI!

LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ
Päevapilet 5 EUR, alates 18.00 8 EUR. Alla 140 cm pikkustele lastele TASUTA
www.käsitöölaat.ee

17. august 2014 kell 12:00 – 15:00
Vladimir Bobakovi üllatusi täis detailiderohke aed.
Harku valla hinnatud koduaed 2013.
Aadress Pällo tee 6, Tabasalu (59.436126, 24.554104)

7. september 2014 kell 12:00 – 15:00 Hooaja
lõpetamine. Triinu Loometi Luigelille sügisene
kollektsioonaed.
ROHEVAHETUS.

HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

Viti külas, Euro Oili bensiinijaama vastas,
Viti - Vääna tee alguses

Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

maakorraldaja
ametikohale

E-N 10-18

2€

R 10-16

Peamised
tööülesanded:
●

SUVI KALTSUKAPIS

Terve suvi on kõik kaubad 2€
ja vähem!
Teisipäevad on kaubapäevad.

Maakorraldusalase tegevuse
ja maareformiga seotud ülesannete täitmine ja korraldamine
Harku vallas.

●

Kasuks tuleb:
●

Nõudmised sobivale
kandidaadile:

erialane kõrgharidus;
teadmiste olemasolu kohaliku
omavalitsuse tööst ja maakorraldusvaldkonda reguleerivatest
õigusaktidest;
● vene keele oskust
suhtlustasandil;
● kohusetunne, täpsus, otsustus- ja
vastutusvõime;



Leia Kaltsukapp

Teated

■ Ehitus ja remonttööd.
Teostame ka väiksemamahulisi
töid.Tel 56607554
■ Aastaringne fekaalivedu ja
kuni 10m3 kogumismahutite
tühjendamine. OÜ Norringsen.
Tel 56621300
■ Auto seisab või ei tööta? Ostan
selle ära, pakkuda võib kõike!
Tel 56740940, Mart
■ OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045215,
5145215, info@est-land.ee
■ Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Teostan puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja
köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon
tasuta. Tel 5133458,
www.ohtlikpuu.ee
■ Ostan 2-4 toalise korteri või
maja Tallinna piires. Vastan kõigile pakkumistele. Tel 58200800

Teede ja platside ehitus!
Prahivedu ja multilift konteinerite
rent! Telefon: 56604607
info@tunneltrans.ee
■ Rendin maja/osa, ostuvõimalusega. T: 5103633
■ Ripsmepikendused Lucca
restorani lähedal. Hooldus 10 €,
paigaldus 12 €. 55906905
■ Paigaldame teie vanale või
uuele kodule kõrgkvaliteetse
vihmaveerenni soojenduse süsteemi komplekti. Konsultatsioon
ja paigaldus üle eesti. Kontakt:
58410028 www.rennisoojendus.ee
■ Väikeveod kalluriga:
killustik, liiv, erinevad segud
jpm. Kaubaveod kaubikuga.

■ Kodukoristus, tugev massaaž
teie kodus – 5206817 (Kätlin)

■ Ostan rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu
tükiseid ja dokumente ning muid
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 6020906 ja 5011628 Tim

■ Muld,liiv,killustik kohaleveoga!
Haljastus ja lammutustööd!

■ Lõikan hekki,võsalõikus,tööd
trimmeriga, saetööd.Tel 5554729

●

varasem töökogemus seotud
töövaldkonnas ja avalikus sektoris.duauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

●

TABASALUS Kallaste keskus 4

töötahe, meeskonnatööoskus,
usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

●
●
●

mitmekülgseid arengu- ja
eneseteostusvõimalusi;
huvitavat ja vastutusrikast tööd
kaasaegses töökeskkonnas;
toredat ja sõbralikku
meeskonda.

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust vastavalt
ametikohale esitatavatele nõuetele ja CV-d, otame hiljemalt
17. augustiks 2014 portaali CV Online vahendusel või meiliaadressile personal@harku.ee. Lisainformatsioon planeerimis- ja
ehitusosakonna juhataja Karin Sillmanni telefonil 600 3861.

Harku Valla Aiaselts

KODUNE JA ARMAS VÄIKELASTE
PÄEVAHOID OOTAB UUSI LAPSI!
Meil on suur aiaga piiratud hooviala!
Asume turvalises ja vaikses
piirkonnas, Tuulerahu teel, Ilmandu külas.

Vaata meie kodulehekülge www.dzungel.eu
või kirjuta meile e-maili aadressil merili@dzungel eu
.

Tabasalu lasteaed
Tibutare kuulutab välja
konkursiõpetaja ametikohale (1,0) põhikohaga
õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Tööleasumise aeg 1.september
2014.a. Meil on toredad lapsed,
ühtehoidev kollektiiv ja õpetajal
puhkus 56 päeva!
Vajalikud dokumendid:
avaldus, CV ning haridustja kvaliﬁkatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad
esitada 1.augustiks 2014.a.
aadressile Lasteaia 7,
Tabasalu, Harku vald,
76901või e-postile juhataja(ät)
tibutare.edu.ee
Lisainfo telefonil 6032211

Pangapealse Lasteaed
otsib õpetaja assistenti
Kandideerima ootame ka lapsehoiu
kutsetunnistusega kandidaate.
Tööle asumise aeg augustist 2014
Soovi korral saada oma CV kairi@pangapealselasteaed.ee
Täiendavatele küsimustele saab vastused 55520342
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Augustikuus
KINGIB Draakon
väikestele juuksu
riklientidele
kõrrejoogi!
Tule juuksurisse!

Asume Tabasalu Spordikompleksi
ruumides, I korrusel
Töötame iga päev 9 - 20
603 2043
www.tabasaluilusalong.ee

MTÜ Tervendavad Aiad sari
„ENERGEETILINE
AIATURISM“

Neljapäev, 5. juuni 2014

koos geobioloog-pendlimees

KALJU PALDISEGA

UUDISED / HARKU VALLA TEATAJA /

18. august Keila vald, Meremõisa - hooldusvaba
haljastuse ja toidumetsa põhimõttel rajatud
istutusalaga metsaaed
Kogunemine Meremõisa bussipeatuses kell 18.00
Osalustasu 15 €

i elanikke raja
tervitama
naabe
rattureid.
Kuigi osalejate arv
ratud

26. august Saku vald, Metsanurme küla,
Rehemetsa talu - võimalus näha milline näeb
välja aed, kus enamus puid, põõsaid on istutatud
pühitsusega
Kogunemine kell 18.00 Saku „Selveri“ parklas
Osalustasu 15 €

laomüügi kampaania 1.-30.08:

Külastame erinevaid koduaedu eesmärgiga arendada oma
loodustunnetust ja õppida teadvustama maasiseseid loodusenergiaid. Õpime, kuidas luua aias loodusväljadega kooskõlas
olev harmooniline keskkond, kuhu ehitada hooned, kuhu
paigutada laste ala jne., milliseid kujundeid kasutada peenarde,
haljasalade loomisel, kuidas luua oma koduaeda energiarada
jpm. Praktiseerime ka pendlite, pöörelite kasutamist.

Tabasalu Koolituskeskus
ootab lapsi koolivalmidust toetavasse
eelkooli ja mängukooli

Palume eelregistreeruda tervaiad@gmail.com 50 37 504

Selle kupongiga kõikidele toodetele

SOODUSTUS -6% laohindadest
Lõika kupong välja ja tule Silikaltsiidi 8, Tallinn.

"

Kõikide ostjate vahel läheb loosi 5 Järve Keskuse
20-eurost kinkekaarti!

Tabasalu
Ühisgümnaasium
otsib kooli
VALVURADMINISTRAATORIT,
kes on kohusetundlik,
korrektne ja
usaldusväärne.
Omalt poolt pakume
meeldivat töökeskkonda
ja sõbralikku kollektiivi.
Töö kirjeldus: kooli sissepääsu
turvamine, kontrollimine ja
valvamine, remonditöölise
asendamine (täistööaeg).
Nõudmised kandidaadile:
● hea suhtlemisoskus ja
enesekehtestamise võime;
● soov töötada noortekollektiivis;
● B-kategooria autojuhi load.
Tööle asumise aeg: al. 21.08
Asukoht: Kooli 1, Tabasalu,
Harku vald

Pangapealse
Lasteaed otsib

Ootame kõiki 4-5 aastaseid lapsi mängukooli
ja 6-7 aastaseid lapsi eelkooli.
Pakume eelkooli ka vene keelt kõnelevatele lastele.

ÕPETAJAABI
Tööle asumine
september 2014
Soovi korral saada oma CV

kairi@pangapealselasteaed.ee

TEEME SINU AEDA KÕIK
AIARAJATISED
Peenrakastid, kompostikasti, puitmööbli, laste
mängumajad, väliköögi,
lehtla, tööriistade kuuri,
kasvuhoone, terrassid, aia
jne.
Anna oma soovist teada:
margus@hang.ee
50 42 092

TOIMETUSE
PARANDUS
Kandideerimiseks saata
avaldus ja CV hiljemalt
18.08.2014 aadressil
kontakt@tabasalu.edu.ee

10. juuli vallalehes ilmunud
Krista Savitsch kaastöö
„Tabasalu kool osales
rahvusvahelises projektis”
foto autor on Siret Piir.

Täpsem info: majandusjuht
Marek Topper, tel 506 3960

Toimetus palub vabandust
ebatäpsuse pärast

Tabasalu Muusikakooli õpilased esinesid kauni ja mitmekülgse kavaga.
pillimängi-2014/2015 toimuvasse
LisainfoPildil
ja registreerumine
jad koos kooli direktori Kalev Konsaga.
eelkooli ja mängukooli kuni 25. augustini 2014
telefonil 5666 6154, tabasalukoolitus@gmail.com või
www.tabasalukoolituskeskus.ee

Tänuavaldus kallitele emadele

Maikuu teisel reedel toimus
Tabasalu Lastehoid
Tabasalu Ühisgümnaasiumis
tööd:
südamlikpakub
emadepäeva
kontsert, mis oli pühendatud valla
eakatele. Laulu ja pillimängupakett
ga esinesid Tabasalu Muuv kodukoristuse
bi
so
e
al
om
e
lig
Va
sikakooli õpilased ja nende
juhendajad, kes pakkusid oma
kaunite muusikapaladega
kuulajatele
meeldiva
elamuKui tunned
endas
soovi
Kodukliendihaldur: Ele Saareleht | e-post: ele@kuldsedkaed.ee | tel 5693 4070 | www.kuldsedkaed.ee
se.
töötada väikeses hubases majas
Kontserdikülalisi
koos
särasilmsetetervitalastega,
sid
Harku
valla sotsiaalja meiega
oled loov ja sõbralik,
siis võta
tervishoiu
juhataja
Artiklid ja kaastööd saata:
ühendustosakonna
telefonil
55640648
vallaleht@harku.ee
Tiia Spitsõn,
kesJurtom)
oli kontserdi
(Ülle
korraldaja, ja Harku vallavoli- Pildil paremalt naudivad kontserti Harku vallavolikogu
Koduleht: www.harku.ee
Harku vallavalitsus,
Ranna
HelikarVäljaandja:
Õepa, valla
sotsiaal- ja
tervishoiu
osaHelikar aseesimees
või kogu
saadaaseesimees
oma sooviavaldus
ja CV
Kujundus: Liisi Elken
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
konna juhataja TiiatelSpitsõn
ja valla
elanikud, kelle
seas
oli
Õepa.
e-mailile
tabasalulastehoid@gmail.com
Trükk:
AS Printall
600 3848, faks
600 3854
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K hiljemalt
ADY- ANN 31.august
S U TT

nii eakaid kui ka lapsi.
2014 a.
Toimetus:

Kady-Ann Sutt
Aule Sagen

2x Kady-Ann Sutt

Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumine
Tööleasumise aeg koheselt.

Tel 600 3830, kady-ann.sutt@harku.ee
Reklaam ja müük: vallaleht@harku.ee
tel 606 3830

ja omavoliliselt teenuse

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal
kolmapäeval (v.a juulikuus). Riigipühadel
vallaleht ei ilmu. Kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala
kolmapäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehe
avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus
keelekorrektuuri ei teosta.

