Harku valla
ametlik häälekandja. Ilmub
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Eks see Muraste
selline tuulepealne
maa on.
ANDR E S ANVE LT
Justiitsminister

Teine naftarünnak
meie randadele
Harku valla rannikule on
jõudnud uus naftareostus, mille korjamisega
Päästeamet nädalavahetusel algust tegi. Päästeametile tulid koristamisel appi ka kohalikud vabatahtlikud ning kokku
oli nädalavahetusel masuuti koristamas ligi
poolsada inimest.
Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Veebruari keskel jõudis Naissaare lähedal lekkinud laevakütus meie randa, reostades
ligi neljakilomeetrise lõigu
Tilgu sadamast Muraste poole. Nüüd on rannale jõudnud
aga uus reostus – 12. aprilli
õhtul lekkis Pakri saarte lähedal punkerdamise käigus
merre raskekütteõli. Olemasoleva info järgi valgus laevatekile umbes 400 liitrit kütust,
millest osa voolas ka vette.
Reostuse leviku takistamiseks
paigaldati kohe poomid ning
veest korjati kokku 1,2 tonni
vee ja masuudi segu.
Ometi teatati 16. aprilli
hommikul PPA piirivalveosakonna mere- ja lennupääste
koordinatsioonikeskusele, et
Naissaarest läänes on reostuslaik, milles on näha masuuditükke. Piirivalvelennuk tuvastas vaatluslennul lisaks
sellele veel kaks reostusriba
Kakumäe ja Suurupi kohal
rannikumeres.
Osa reostusest on jõudnud
rannikule Kakumäe ja Suurupi
vahelisel rannikualal.
“Kutsusime kohalikke elanikke laupäeval ja pühapäeval
taas appi reostust likvideerima,” ütles Põhja Päästekeskuse reostustõrje spetsialist
Aare Kasvandik, kes koordineeris koristustöid. Tabasalu
ja Suurupi vaheliselt rannalõigult koguti kahe päevaga
kokku rohkem kui kaks kuupmeetri naftasaastet. Koristamas oli poolsada inimest.
“Nüüd jälgivad keskkonnainspektorid, kas kogu ala on
õlireostusest puhastatud. Vajadusel kordame aktsiooni
järgmisel nädalavahetusel,”
kinnitas Kasvandik. Kevadel,
kui on palju kulupõlenguid, on
vabatahtlike abi päästjatele
oluline. “Me ei saa öelda kulutulele, et oota, koristame naftat. Suuname päästjad esmajoones kulutuld tõrjuma,” kinnitas päästeameti spetsialist.
Kaks reostust järjest paneb küsima: ehk annab meretranspordis midagi ümber
korraldada, et pidevalt reostusi ei tekiks? Keskkonnainspektsiooni sõnul on muudatuste
vajadus juba üles tõstetud.

“Nimed Leili Hüva ja Zoja Puhur on pandud Järva-Jaani eeskujul. Seal on näiteks sõidukid Janu-Juku ja Sauna-Leili,” ütlesid Kalju Kõlu ja Kristo Pals
(kapotil). Saunaks ümber ehitatud bussi katusel istub Merje Pals.
Allar Viivik

Saunabussiga tulevad külla
Leili Hüva ning Zoja Puhur
Ilmandu küla laiub mõlemal pool Tabasalu-Klooga teed. Kaugemalt rahvas tunneb paikkonda
maantee ja mere vahel
asuvate suureramute
järgi. Aga külas tegutseb
ka Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi, mille
sõidukid on tuntud üle
Eesti.
A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Klubi toredat kollast värvi
saunabussi on näinud vallarahvas ning kaugema kandi inimesedki. Bussikülge kaunistab Ave Nahkuri maal napis
rõivais naistega, kellele saun
ise külla sõidab. “Mõned hambamehed võivad küll rääkida,
et need on kergemeelsed daamid. Aga eks igaüks mõtleb
vastavalt oma rikutusele,”
muigas klubi eestvedaja Kris-

to Pals. Koos abikaasa Merje
(kohalikele tuntud rohkem
Mannina – A.V.) ning kuldsete
kätega vabatahtliku Kalju Kõluga rääkisid nad autodest,
saunast ning klubi algusest.

“KATSETAME, KAS
SAAB VEE KAHE
TUNNIGA SOOJAKS.”
“Ametlik paberite vormistamine oli aastal 2007. Aga
nõukogude-aegse tehnikaga
tegelesime juba varem,” meenutas Kristo Pals. Mees lisas,
et tõuke sai ta lapsepõlves
Norma plekkautodega mängides ning hiljem koos JärvaJaani autode varjupaigaga
vanatehnikat päästes. Samuti
aitas ja aitab siiani külakogukonna vaim. Kõike tahetakse
teha koos.
Esimene soetatud sõiduk
oli külgkorviga mootorratas
M-72. “Maksis 3000 krooni.
Praegu ei tööta ning seisab

kuuri all,” lisas Merje. “Teeme
nädalavahetusega korda. Toon
riistad ning korraldame hoogtööpäeva,” ärgitas Kalju.

Lätlaste “kutsikas”
Samas kõrval on valge
mikrobuss RAF ehk rahvakeeli
“kutsikas”. See sobivat eriti
hästi suvisteks sõitudeks kas
jalgpalli või korvpalli suurvõistlustele.
Uhkusega näitasid klubilased ka samas seisvat sõiduauto
Volga vana mudelit. Musta
värvi kaunitariga tehakse
pulma- ja muid esindussõite.
Merje ning Kristo lisasid, et
viimasel kuuel-seitsmel aastal
on vist kõik Ilmandu küla
noorpaarid sama autoga pulma sõidutatud. “Ja mis veel
huvitav: autol puuduvad turvavööd. 1960ndatel neid veel
lihtsalt polnud,” ütles Kalju
Kõlu.
Pooleli on praegu veoauto
ZIL 157 taastamine. Merje

ning Kristo Pals rääkisid, et
eesmärk on ehitada auto ümber välilavaks. Selle kastiservad tõmmatakse lahti, sõrestikule saab panna kilekatte ning
selle alla mahub esinema ansambel või väike koor.
Klubi tuntuimad liikuvad
objektid ehk nn kroonijuveelid
on kümblustünn ja saunabuss.
Neist esimene mahutab kümme inimest ning sõidab soovijate juurde haagisena. Samas
kõrval ootab valmis ehitamist
küttega vann. “Katsetame, kas
saab vee kahe tunniga soojaks.
Kalju on kuldsete kätega hea
haldjas ning temal on siin veel
kõvasti tegemist,” rääkisid
Palsid.

Ratastel Vastseliinast
Saunabussi tunneb kollase
värvi ja lõbusate piltide-kirjade järgi kaugelt ära. Uksel
ilutseb küll logo “Ranna sovhoos”, aga tegelikult pole sõiduk kunagi siinsele riigima-

jandile kuulunud. Pärit on
buss hoopis Võrumaalt Vastseliinast ning sõitis ka ise Ilmandusse kohale. “Ostsime aastal
2004. Paar aastat hiljem hakkasime ehitama ja keevitama.
Leiliruum on taga ning ees
salongis riietusruum istemete
ja lauaga,” seletas Merje
Pals.
Bussil on kaks veepaaki
ning dušš. Samuti akud, et käivitada pumbad, mootorid ning
anda valgust. Katusel on platvorm, kus on isegi tantsitud ja
päikeseloojangut nauditud.
Kirjad bussil teatavad, et
saunaga tulevad rahvale külla
Leili Hüva ning Zoja Puhur.
“Nagu rallipaar. Ainult et üks
sõidab Eesti ja teine Vene lipu
all,” muigas Kristo Pals ning
lisas, et võttis eeskuju Tuve
Kärneri alustatud Järva-Jaani
vanasõidukite muuseumist.
Seal on näiteks Janu-Juku
ning Sauna-Leili nimelised
sõidukid.
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Andres Anvelt – minister
Harku vallast
26. märtsil asus justiitsministrina tööle Murastes elav Andres Anvelt.
Üle veerandsajandi õiguskaitseorganites tegutsenud mees armastab
töövälisel ajal joosta või
aeda hooldada.
A L LAR V IIV IK
allar@harjuelu.ee

Kuidas on esimesed nädalad
Tõnismäel justiitsministri
kabinetis möödunud?
See on loomulik, et esimene
aeg kulub tutvumiseks ja sisseelamiseks. Üks asi on see
maja, mis on jaotatud valdkondade kaupa. Peale selle on
veel vanglad, prokuratuur,
kohtud, notarite kojad, kohtutäiturid, patendiamet jne.
Teisalt pole midagi täiesti
uut, sest olin ka Riigikogu õiguskomisjonis. Ja pealegi olen
õiguskaitses töötanud juba
aastakümneid. Aga nagu me
teame: aega on vähe ja seegi
tiksub halastamatult järgmiste
valimiste suunas.

Elate ligi kümme aastat
Harku vallas.
2006. aasta jõulude ajast.
Varem olin ikka elanud Tallinna ja Harku piiri peal. Muidu
olen kesklinna poiss. Aga lapsepõlve suved möödusid Kakumäel. 1970ndate alguses
liideti see kant Tallinnaga. Pärast elasin Tiskres. 2005. aastal, pärast naasmist Jordaaniast, ostsime Kärdiga krundi
ja majakarbi Murastes Pangapealsel.

VIIE KILOMEETRI
RAADIUSES ON TEADA
HEAD SEENEKOHAD.
Eks see Muraste selline
tuulepealne maa on. Alguses
mõtlesin küll, et sääski ei ole.
Aga nüüd on need putukad
tasapisi ka siia tulnud. Aga
muidu on Muraste normaalne
koht ja maja ümber saab ennast sirutada. Paik on ju imekaunis. Ja koeral on ka hea.
Krundid on ju 2000 ruutmeetrit
suured. Kogu pangaäärne on
risti ja põiki läbi joostud. Seda
nii ülevalt kui ka alt. Ja viie
kilomeetri raadiuses on teada
head seenekohad. Vanasti käisime seenel Lahemaa kandis.
Nüüd enam mitte.

Andres Anvelt

• Sündinud 30. septembril 1969 Tallinnas. On
abielus ajakirjanik Kärt
Anveltiga.
• Õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimist ja Tartu Ülikoolis
õigusteadust. Samuti
Tallinna miilitsa erikeskkoolis ja Tallinna
21. Keskkoolis.
• On kuulunud riigikogusse ja Tallinna volikogusse. On olnud kaitseväe
juhataja nõunik, politseikolledži direktor ja
keskkriminaalpolitsei
direktor. Kuulub Sotsiaaldemokraatlikku
Erakonda.
• Kirjutanud romaanid
“Punane elavhõbe”
ning “Direktor. Ühe
turu erastamise lugu”
ja filmide käsikirju.
Kuulunud Kanal 2 saate
“Mis? Kus? Millal?”
mälumänguvõistkonda.
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Ülo Russak esitles valla
kroonikaraamatut
“See kroonikaraamat on
kirjutatud nende inimeste mälestuste ja meenutuste põhjal, kes olid osalised Harku valla taassünnil ja on olnud aktiivsed elu edendamisel
meie vallas,” ütles autor,
ajakirjanik Ülo Russak
raamatu esitlusel.
17. aprillil esitleti vallavolikogu saalis mälestusteraamatut “Põhjatähe valgus. Harku
valla kroonika.”. Kohal olid
paljud neist, kes olid seotud
raamatu valmimisega. Vallavanem Kaupo Rätsepp tänas
kroonikaraamatu autorit ja
paljusid teisi, kes olid seotud
raamatu valmimisega.
“Meie vallast on kirjutatud
mitmeid raamatuid, aga mälestuste kogumikku, mis algaks valla taassünniga ja
jõuaks läbi osaliste tänasesse
päeva, veel ei olnud. Nüüd on
meie kroonika kaante vahel,”
tõdes vallavanem.

Autor Ülo Russak kõneles,
et võttis vallavalitsuse ettepaneku raamatu loomiseks pikemalt mõtlemata vastu, kuna
oli ajakirjanikuna valla inimeste tuttav ning sündmustega
kursis. Meenutuste kaudu tuli
süüvida valla taassünni aega,
sest selle perioodi kohta palju
kirjalikku materjali ei olnud.
Oma mälestustega aitasid teose valmimisele kaasa Harku
valla esimene vallavanem, tänaseks meie hulgast lahkunud
Arvo Must, samuti 12 aastat
vallavanemaks olnud Sulev
Roos. Suur osa kroonikaraamatu kaante vahele saamisel
on ka juba külanõukogu ajast
selle paigaga seotud abivallavanemal Vello Viiburgil ja
Rannamõisa kalmistu juhatajal Tarmo Vainol.
Eraldi peatükid on koolidest, kultuurielust, sotsiaaltööst, külaseltside asutamisest
ja põnevamatest paikadest.
Meenutatud on ka sovhoosi
aega ja kirjutatud läbi asjaosaliste meenutuste sellestki, kui-

Vallavanem Kaupo Rätsepp ja autor Ülo Russak raamatu
esitlusel.
Kristjan Terase
das vald tugevalt Ranna sovhoosilt võimu üle võttis.
Vallavanem Kaupo Rätsepp ja autor Ülo Russak tänasid kõiki, kes oma meenutuste ja mälestustega raamatu
valmimisel abiks olid.
“Sellise raamatu kirjutamiseks oligi viimane aeg, sest
inimmälu ei kesta igavesti,”
arvas kroonikaraamatust selle

koostamisel aktiivselt abiks
olnud Sulev Roos. “Suur töö on
nüüd tehtud ja mälestused
kroonikana kaante vahel.”
192 lehekülge raamatuteksti on rikkalikult illustreeritud
asjakohaste fotodega. “Põhjatähe valgus. Harku valla kroonika.” valmis Harku vallavalitsuse tellimusel.
K R I S T JAN T E R AS E

Töö politseis, riigikogus ega
ka ministrina ei kesta 24
tundi seitsmel päeval nädalas. Kas hobideks aega jätkub?
Ma olen alati püüdnud kõrvaltegevusi leida. Igapäevane
asi on näiteks jooksmine, klapid peas. See maandab väga
hästi pingeid ja väsimust. Ja
parim stressiravim on kuulata
klappidest Raadio 2 saadet
“Rahva Oma Kaitse”. Kuulan
vanu saateid segamini uutega.
Natuke vanemas eas on
ideaalne tegevus aiandus. Ikka
näpud mullas. Käid ringi, hoolitsed ja paitad taimi. Praegu
on näiteks mure, sest tuulehoog murdis paar nädalat tagasi neljameetrise serbia kuuse juurtega maast välja. Tormi
kui sellist otse ei olnud. Aga
ilmselt oli tuulesuund ebasobiv.
Sidusin puu kuidagi kinni
ning nüüd püüan seda elule
tagasi päästa.
Meie kandis on mulda väga
vähe. Paepealsel pinnal kuni
pool meetrit.

Menukas
Harku valla
laululapse
konkurss
Traditsiooniliselt toimus
aprilli teisel laupäeval
Tabasalu Ühisgümnaasiumis valla laululapse
konkurss. Meeleolukal
võistluspäeval osales
rekordiliselt palju lapsi –
70 last üle Harku valla –
ning konkursi tase oli
väga kõrge.
KARIN POPS
Kultuuri ja spordi spetsialist

“Pean ütlema, et Harku vallas ja kodukülas Murastes olen
rohkem tarbija kui andja. Ma elan seal ja puhkan. Aga
põhitegevus on seotud Tallinnaga,” ütles Anvelt. Allar Viivik

Harku valla laululapse konkursil osalesid lapsed vanuses
3-18 aastat, kes võistlesid
kuues vanusekategoorias.
Konkursi parimad lähevad
edasi “Harjumaa Laululaps
2014” võistlusele, mis toimub
25. ja 26. aprillil. Harku vald
saab sinna osalema saata 11
last.
Sel aastal esindavad maakonna lauluvõistlusel Harku
valda 3-4-aastaste vanuseklassis Nora Lehtme (juhendaja
Irena Bormann-Eskor) ja Kahrut Laanemets (juhendaja
Katrin Läll), 5-6-aastaste vanuseklassis Helena Jakobi

Aprilli teisel nädalal toimus Tabasalu koolimajas populaarne Harku valla laululapse
konkurss.
4x Kady-Ann Sutt
(juhendaja Elin Ots) ja Joosep
Oja (juhendaja Tiina Laidinen),
7-9-aastaste vanuseklassis
Johannes Tammeorg ja Katarina Viktoria Solovjova (mõlema juhendaja Ingrid Kajak),
10-12-aastaste vanuseklassis
Isabel Veermäe ja Anne Mari
Saks (mõlema juhendaja Piret
Puusta), 13-15-aastaste vanuseklassis Sandra Valk (juhendaja Piret Puusta) ja Kerti
Klaos (juhendaja Marju Metsalu) ning 16-18-aastaste vanuseklassis Madli Ainsalu
(juhendaja Marju Metsalu).
23. augustil toimuva Tabasalu Päevade raames toimub
ka sellel aastal Harku valla
laululapse kontsert, kus astuvad üles:
• 3-4 a: Nora Lehtme (juhendaja Irena Bormann-Eskor), Kahrut Laanemets (juhendaja Katrin Läll), Marleen
Poolamets (juhendaja Gajane

Meletjan) ja Mia-Liisa Videvik
(juhendaja Birgit Värno);
• 5-6 a: Helena Jakobi (juhendaja Elin Ots), Joosep Oja
(juhendaja Tiina Laidinen),
Ruudi Roosenberg (juhendaja
Gajane Meletjan) ja Anni Ilves (juhendaja Riina Rüütelmaa);
• 7-9 a: Johannes Tammeorg (juhendaja Ingrid Kajak),
Katarina Viktoria Solovjova
(juhendaja Ingrid Kajak),
Keity Vetevool (juhendaja Taisi Pettai) ja Martin Pajumaa
(juhendaja Piret Puusta);
• 10-12 a: Isabel Veermäe
(juhendaja Piret Puusta), Anne Mari Saks (juhendaja Piret
Puusta), Sandra Simone Jürska (juhendaja Elin Ots) ja
Lisandra Leetmaa (juhendaja
Marju Metsalu);
• 13-15 a: Sandra Valk (juhendaja Piret Puusta), Kerti
Klaos (juhendaja Marju Met-

salu), Laura Vilbiks (juhendaja
Marju Metsalu) ja Marie Aare
(juhendaja Marju Metsalu);
• 16-18 a: Madli Ainsalu
(juhendaja Marju Metsalu) ja
Enelyn Vilk (juhendaja Marju
Metsalu).
Lisaks valiti konkursil
kaks laululast, kes esindavad
Harku valda suvise laulu- ja
tantsupeo Tuletulemisel. Meie
valda esindavad Kahrut Laanemets (3a.), kes võtab 1. juunil Kumnas tule vastu, ja Joosep Oja (6a.), kes saadab 2.
juunil Harkust tule ära.
Harku vallavalitsus tänab
konkursil osalenud laululapsi
ja nende lapsevanemaid, kõiki
õpetajaid ja juhendajaid, kes
õpetasid ja julgustasid lauljaid, ning teisi abilisi. Lisaks
soovime tänada suure töö eest
Mai Ainsalu, kes on konkursi
läbiviija ja Tabasalu Muusikakooli õppealajuhataja.
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Tubli pranglija Harkujärve
koolist

Muraste kooli 3D foto.

RTG Arhitektid OÜ

Direktor, kes lahendab
probleemi alati lõpuni
Vääna Mõisakooli on novembrist juhtinud GledAiriin Saarso, kes iseloomustab end kui visionääri ja suurte asjade tegijat. 2014. aasta sügisest
hakkab ettevõtlik naine
juhtima lausa kahte kooli korraga – lisaks Vääna
Mõisakoolile asub ta ajutiselt korraldama ka
uuest õppeaastast avatava Muraste Kooli tööd.
K ADY- ANN SUTT
vallaleht@harku.ee

Gled-Airiin Saarso on direktori rollis kolmandat korda.
Enne Vääna Mõisakooli on ta
juhtinud Audentese erakooli
ja Keila Kooli. Kuigi naine oli
endale lubanud, et kooli juhtimisega ta enam ei tegele,
vaid eelistas pühenduda hoopis kunstile ja loengute andmisele, pidi ta siiski enda sõnu
sööma. Selle taga olid Saarso
tublid sõbrad, kes innustasid
naist kandideerima Vääna
Mõisakooli direktoriks.
“Nad ütlesid mulle, et
peaksin kandideerima, sest
Eestimaa kaotab muidu suure
ande, kui ma edaspidi veedan
enamiku oma ajast ateljees
kunsti tehes,” ütles Saarso
naerdes. Teda kirjeldatakse
kui inimest, kes lahendab iga
probleemi alati lõpuni.

Hubane mõisakool
Nüüdseks on uus direktor
ametis olnud peaaegu pool
aastat. Ta tunneb, et teda on
koolis hästi vastu võetud ja et
on vahvasti kohanenud. “Kui
ma tuppa astun, siis teiste jutt
ei saa ootamatult otsa ning
minuga julgetakse juba koos
naljagi teha,” tõi naine lõbusasti klassikalise mõõdupuu,
kuidas mõista, kuivõrd on kolleegid uue juhi omaks võtnud.
Saarso on väga rahul, et ta

27. märtsil toimusid Kiili
Gümnaasiumis Harjumaa
pranglimise meistrivõistlused.
Harkujärve Põhikooli 2A klassi õpilane Kristofer Jussmann
esines peastarvutamise võistlusel väga edukalt. Ta saavutas
2. klasside arvestuses esikoha
ja Sirgujate (2.-3. klass) võistlusklassis 9110 punktiga teise
koha.
Harkujärve kooli õpilased
liitusid pranglimise projektiga
sel õppeaastal. Esialgu oli
hasart kõigil suur, aga tasapisi
ind vaibus ja arvutamist ning
võistlemist jätkasid vaid tublimad. Projektis osalemine on
parandanud laste peastarvutamise oskust ja kiirust hüppeliselt. Paremaid tulemusi saavutasid need, kellel oli tugev
kodu toetus, sest põhiline harjutamine toimus lastel ikkagi
kodus.
Jaanuarikuus toimunud
reaalainete nädala raames
toimus meie koolis klasside
parimate pranglijate võistlus.
Arvutamise kiirust ja õigsust
said kõik õpilased jälgida saali
seinalt projektori vahendusel.
Kogu koolipere oli hämmingus
8-aastase Kristoferi ülikiirest

Kristofer Jussmann.

M. Virit

arvutamisoskusest kuni viiekohaliste arvudega. See pani
nii mõnegi 6. klassi õpilase
kukalt kratsima ja silmi maha
lööma.
Soovime meie imearvutajale ja tema tublidele vanematele jõudu edaspidiseks
seiklemiseks arvudemaailmas!
M AR I K A VI R I T
Klassijuhataja

Sügisest koos Muraste kooliga

Gled-Airiin Saarso.

Erakogu

saab juhtida just väikest maakooli, kus on algklassid ja lasteaed. Väikeste laste arendamine ja nende õppe korraldamine on Gled-Airiinile erialane, sest ta on Tallinna Ülikoolis andnud õppejõuna pikki
aastaid just lasteaia teaduste
loenguid. Lisaks on käsitöökunstiajaloo haridusega naisele väga rõõmustav, et kool
asub ajaloolises mõisahoones,
millel on oma Oma Lugu.
Direktor kiidab kooli kodust ja hubast olemist: “Mõisakoolis on tunne, nagu oleks
kodus!” Sarnaselt päris kodudele on võimalik väikses koolis
pühendada lastele personaalsemat ja suuremat tähelepanu
ning kõigi jaoks on aega. “Meil
on võimalus märkamiseks ja
see on tähtis!” selgitas Vääna
Mõisakooli direktor.

Soovib kooli arendada
Uue direktori hinnangul
toimis teda ees ootav kool
hästi. Kuid nii nagu ajaloolises
mõisahoones on justkui aeg
seisma jäänud, oli mõnevõrra
tunda ka Vääna Mõisakooli
töös rahulikku ühe koha peale
seisma jäämist. “Siin on väga
hea kollektiiv, kes teeb väga
tublit tööd ja neil ongi põhjust
endaga rahul olla, kuid just
nagu puu peab elamiseks pidevalt kuhugi suunda kasvama,
peab seda tegema ka kool,” ütles Saarso.

Õppeaastal 2014/2015 kolib Vääna Mõisakool sügisel avatavasse Muraste koolimajja. Aasta õpivad ühes koolimajas
kaks kooli korraga – nii Vääna Mõisakool kui loodav Muraste Kool. Esimesel aastal juhib mõlema kooli tegevust
Vääna Mõisakooli direktor.
Tänaseks selgunud andmete põhjal hakkab uuest aastast
Muraste koolimajas õppima 10 klassitäit lapsi – Väänast
kolib kuus klassi ja Muraste Koolis alustab kooliteed kolme
esimese klassi jagu lapsi ning üks klass teise klassi õpilasi.
Lisaks kolib Murastesse Vääna Mõisakooli lasteaed.
“Täpne klasside ja õpilaste arv selgub juuni teiseks pooleks
ning kindlasti me teavitame sellest vallalehes,” lubas Saarso.
Kahe kooli juhtimisel on Saarso jaoks väga tähtis arendada
mõlema kooli identiteeti, üksteiselt õppides ja vastastikku
üksteist täiendades. “Selleks on tähtis koostöö lapsevanematega ja kindlasti soovin juba suve alguses mõlema kooli
lapsevanematega kohtuda ning ühiselt läbi arutada kõik
lahtised küsimused,” lubas Saarso. Augustis, enne kooli
algust, korraldab Saarso mõlema kooli lapsevanematele ka
ühise infokoosoleku.
Enne õppeaasta algust on Harku vallavalitsusel ja Saarsol
täpsustamisel veel mitmed tähtsad teemad – näiteks mõlema kooli busside graafikud, kus lisaks Vääna Mõisakoolile
vaadatakse üle ka Muraste koolilaste aadressid, et neilegi
paika seada sobilikud transpordi kellaajad.
Selgitamisel on ka see, millises vormis tuleb laste pikapäevarühm. “Pikapäevarühmad võiksid põimitud olla huvialaringidega, et lapsed saaksid nii õues olla, huviala ringidega
tegelda kui ka kodused tööd tehtud,” mõtiskles Saarso.
Huvialaringide tegevusest eelistab Saarso, et need oleksid
suunatud nii laste liikuvusele ja spordile, seltskonnatantsule, õuetegevusele ja loodusele, muusikale ja pillimängule
kui ka nuputamise arendamisele.
Kindel on see, et õppeaasta alguseks saavad need lahtised
küsimused otsustatud ning lapsi ootavad nii koolitranspordi
graafikud kui ka pikapäevarühmad ja huvialaringid. “Kui
aga lapsevanematel on häid ideid, kuidas näiteks bussiliiklust koordineerida või on muid väärt mõtteid, siis ootan
neid heameelega enda e- mailile airiin.saarso@vaanakool.
edu.ee.”

Direktori sõnul on tunda
suurt koos tegemise tahet ja
nälga koostöö järgi.
“Kuigi inimesed on väga
erinevad, tulevad kõik ühiste
ettevõtmistega hoogsalt kaasa.”
Saarso jaoks on koostöö ja

ühine õppimine ning areng
väga olulised. Tema eesmärk
on ühiselt leida ja arendada
kooli identiteeti ja visiooni
“Ma tunnen, et kollektiiv usaldab mind koos edasi minemiseks ja nad on enam valmis
muutusteks,” sõnas ta.

Vääna-Jõesuu Kooli matkaring matkal.

Vääna- Jõesuu Kool

Kevad on matkamiseks
mõnus
Vääna-Jõesuu Kooli matkaring läbis pärandkultuurimaastiku kolmnurgas Ilmandu-Sõrve-Suurupi. Nagu selgus sajaaasta vanusest kaardist
ja leitud heinaküünide
varemetest, oli mets tollal ainult liigniisketel või
liivastel maadel.
Praegune tihnik on täis kiviaedu, tuleb ette heinaküünide
varemeid. Tihedalt on metsas
vikati eest kokku visatud kivihunnikuid. Leidsime Sõrvest
kuus tähistatud kivikalmet ja
ühe kaua kadunud olnud lohukivi. Üritasime tabada ka vana vankriteed Ilmandust Sõrve, kuid kaldusime lõpuks
siiski mõnikümmend meetrit
kõrvale.
Lõunapausi koht oli meeleolukas – kahe kivikalme vahel
endise prügimäe kõrval. Harjutasime tegutsemist metsa
eksimise puhul. Lastevanemate
abiga saime kokku nii palju
kuuseoksi ja kuluheina, et sai
päris sooja magamiskoha. Vähemalt nii kõik lapsed kinnitasid.
Leidsime ka ilusa metssea
pesa ja mõned nende sügamis-

puud. Väga palju kohtasime
põtrade tegutsemisjälgi, vähem kitsede omi. Leitud põdraskelett tassiti peaaegu täielikult bussi.
Kutsun kogu vallarahvast
avastama meie põnevaid kohti. Kuulutan välja geopeitusesarnase mängu: tuleb leida
lisatud kahel pildil olevad kohad ning saata aadressile
edditomband@gmail.com foto
ning puuduv koordinaat. Abi
saab maa-ameti kodulehelt,
kus on ka pärandkultuuri ja
ajaloolised kaardid. Igas valla
lehes ilmub mai lõpuni uus
ülesanne ja eelmise õige vastus. Kiirematele on alati auhinnad Ajtooted AS-lt (lapi nuga
koos saega). Kes kõik üles
leiab, saab Türisalu Spordiklubilt korraliku binokli.
E DDI T OM BAND
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Klubid otsivad tippe,
huviringi ootame huvilisi!
TOETAME UKRAINAT
31. märtsi õhtul lauldi Rannamõisa lasteaias Ukraina toetuseks. Külas olid muusik Ruslan Trochynskyi ja tema tütar
Rute, kes esitasid koos mudilastega kahe rahva muusikat.
(Margit Toomlaid)

Nii võtab valla hariduse,
kultuuri ja spordi sihtasutuse juhataja Elina
Siilbek ühte lausesse
kokku oma asutuse ja
iseenda töö moto. Pakkuda ning korraldada
valla noortele mitmekülgset tegevust.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Mõisakooli lapsed maalivad seintele.

Vääna Mõisakool

Vääna Mõisakooli lapsed
joonistavad kooli seintele
mälestusi
Kõlab uskumatu ütlus
õpetaja suust, kuid nii
see on. Idee sai alguse
2013. aasta sügisel, kui
endine direktor Piret
Jürna teavitas õpetajaid
mõisa remondist. Renoveerimine – see tähendab uusi materjale. Kohe
tekkis ka mõte, et peaksime osa mälestusi talletama pildiliselt ja just
nimelt seintele.
Vääna mõisa ehitamise alguseks peetakse aastat 1784.
Ehitusstiililt klassitsistlik,
samas leiab majas ka barokki
ja juugendit. Kuidas läheneda
väärikale ja suursugusele
mõisale laste joonistustega
nii, et mitte riivata hoone au?
Lahenduseks võtsime aluseks
majas leiduvad motiivid – juugendstiili, baroksed keerukad
mustrid ning lisasime siira ja
loova lapserõõmu.
Ega me kohe joonistama
asunud. Enne tuli meie direktoril Gled-Airiin Saarsol ikka
luba küsida, mis meile ka anti.
Piiranguks muidugi teatud
joonistus- ja värvimismaterjalide kasutus ning kindel asukoht.
Olles muuseumitunni giid
“Unustatud mõisate” päevil,
kirjeldan külalistele mõisa
läänetiiba liikudes ja pikka
koridori läbides Constance
von Shuberti meenutustega:
“...veel pääseme eestoast läbi
väikese märkamatuks jääva
ukse pikka pimedasse vahekoridori. Meie, lapsed, pelgasime
seal käia, kuid pelgas ka ilmselt osa külalisi, kes pidid sealt
läbi minema, et jõuda nende
jaoks reserveeritud kolme
tuppa.” Selge siis, et lapselikult
rõõmsaks ja värvikirevaks
tuleb muuta just see pikk ja
tumedates värvides koridor.

Joonistuspindu tuli koordineerida ja juhendada. Põhimotiiviks sai valitud juugendlikult voogavad põlispuud.
Tunneme ja teame põlispuid
hästi, sest mõisa pargis neist
puudu ei tule. Miks just puud
ja nende küljes tugevad oksad
ja lehed? Sellepärast, et enamus meie kooli õpilasi ning
lasteaialapsi on pärit lähiküladest ja meil on tugevad juured
ning pärimused just Vääna
kandiga. Mida tugevamad on
meie juured, seda tugevamad
on oksad ja võra.
Nii joonistasid pildilisi mälestusi 1., 2. ja 3. klassi õpilased. 4. klassi õpilased kujutasid nelja aastaaega, millest
kolm tuleb veeta koolis. 5.
klassi õpilased on sündinud
põhiliselt hobuse aastal ja mitte keegi ei joonista nii hästi
hobuseid kui nemad. 6. klass
oli osav leidma barokseid motiive mõisa interjöörist. Hoone
kõige väiksemad lapsed püüdsid pilte joonistada vahtra ja
tammepuu lehtedesse. Mõisa
Mõmmid käivad kallistamas
oma mängutoa akna all kasvavat vahtrapuud ning Mõisa
Miisud on osavad tammetõrusid korjama oma mänguplatsilt.
Vääna Mõisakooli õpilased
on ka musikaalsed, nii muusikariistadel mängides, laulutunnis ja -kooris lauldes, noodikirja lugedes ja kirjutades
ning muusikaajalugu õppides.
Õpetaja Katrin Järvlepa juhendamisel valmis seinale
suursugune pannoo muusikatunnis õpitust.
Joonistasime seinale kaduvat kunsti, kuid saime väljendada, mida mõtleme praegu.
Mõisamaja läheb aastaks renoveerimisele, aga me tuleme
tagasi, sest siia jäävad meie
juured ja oleme tugevamad
kui kunagi varem.
VÄ Ä N A M Õ IS A KO O L

2012. aastal loodi vallavalitsuse otsusega Harku valla
hariduse, kultuuri ja spordi
sihtasutus (edaspidi SA), mille
töö eesmärgiks seati Harku
valla laste ja noorte vaba aja
sisustamine. SA juhatajaks
kandideeris edukalt sel ajal
Äripäeva koolitus- ja konverentsikeskuse direktorina töötanud Elina Siilbek. Nüüd, mil
SA loomisest hakkab saama
kaks aastat, võib teha esimesed kokkuvõtted tehtust.
“Lapsed on rahul,” on Elina
Siilbekil hea meel. Kui lapsed
on rahul, on ka vanemad rahul.
Nii on lapsevanemad kinnitanud rahulolu uuringutes
ning arvukatel kohtumistel SA
juhtidega.
“Käime koolides lapsevanemate koosolekutel, samuti
kooli üldkoosolekutel, suhtleme vanemate ja õpilastega,
loomulikult ka kooli juhtidega,” rääkis sihtasutuse juht
tagasisidest oma tööle, samuti
uute ettevõtmiste planeerimisest.
Parimad ideed tulevad tihtipeale just lastelt või nende
vanematelt.
“Hiljaaegu käivitasime
ühe isa ettepanekul koolituse
jalgrattalubade saamiseks –
sõlmisime lepingu ühe autokooliga, kes Tabasalu Ühisgümnaasiumis (TÜG) lastele
liikluseeskirju õpetab,” kõneles Elina Siilbek uute ideede
saamisest. Jalgrattalubade
koolitus osutus laste hulgas nii
populaarseks, et seda viiakse
nüüd läbi kahes grupis, kummaski pea 30 noort liiklushuvilist.

VANEMAD SOOVIVAD
SAGELI, ET LASTE
HUVITEGEVUS OLEKS
SEOTUD LIIKUMISEGA.
“Lapsed saavad huviringides osaleda tasu eest. Kartsime alguses vanemate vastuseisu tasu maksmisele,”
meenutas SA juht sihtasutuse
käivitamist. “Kui aga kogeti,
et lapsed raha eest tõesti ka
kvaliteetset huviharidust saavad, siis probleeme ei tekkinud.”
Vastupidi – nii mõnigi laps
on hakanud senise ühe asemel
mitmes huviringis käima. Et
lapsevanemad tulumaksu osa
ehk 21% huviringi tasust tagasi saaksid, asutati vallavalitsuse korraldusega Harku
valla huvikool, mis tegutseb
SA juures ja mille õppekava
on haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud. Samuti
tegutsevad SA all Tabasalu

Trampoliiningu treeningus tegeldakse iga lapsega individuaalselt, laps saab üheaegselt
selgeks nii saltohüpped kui ka inglise keele. Esiplaanil Harku valla hariduse, kultuuri ja
spordi sihtasutuse juhid Elina Siilbek (paremal) ja Marju Tulva. Noori sportlasi juhendab
Inglismaalt pärit treener Robert Anderson.
Ülo Russak
Ühisgümnaasiumi pikapäevarühmad.
“See on ka üsna loomulik –
kooli esmaülesanne on õppetöö
korraldamine, mitte laste vaba
aja sisustamine,” põhjendas
SA huviringide koordinaator
Marju Tulva tööd pikapäevarühmadega.
Praegu tegeleb SA rohkem
kui 500 lapsega, kellest pikapäevarühmas käib 156 ja huviringide töös osaleb üle 330,
kes on jaotunud 26 huvirühma
vahel; SA annab tööd 21 pedagoogile, kellest 13 on treenerid
ja kaheksa pikapäevarühma
õpetajad.
“Kuigi SA tegutseb hetkel
valdavalt Tabasalu Ühisgümnaasiumi ruumes, on meil sidemed kõikide koolidega. Samuti võivad kõik vallas elavad
lapsed, ka linnakoolide õpilased, osa võtta meie huviringide
tööst,” rääkis Elina Siilbek SA
tööst. Juba praegu töötavad
huviringid Tabasalu ja Harkujärve koolis; Vääna-Jõesuu ja
peatselt avatavas Muraste
koolis veel kavandatakse huviringide loomist.

Populaarsemad ringid
Laste hulgas on praegu
populaarseimad huviringid
trampoliining (harjumuspärasema sõnaga batuudihüpped),
urban-dance, show hip-hop,
aeroobika ja näitering.
“Vanemad soovivad sageli,
et laste huvitegevus oleks seotud liikumisega,” põhjendas
Elina Siilbek huviringide valikut. Samas osutus ka näitering lastele nii põnevaks, et
TÜGi õpilastele tuli avada kogunisti kaks rühma.
“Nüüd plaanime avada näiteringi Harkujärve koolis ja
miks mitte tulevikus ka Murastes,” selgitas Elina Siilbek,
kes ka ise näitekunsti pisikust
on nakatunud.
“Oma esimese näidendiga
“Sinilind” tahavad noored
näitlejad õppeaasta lõpus üles
astuda. Siis näevad ka vanemad, mida lapsed on aastaga
õppinud,” kinnitas SA juhataja.

Põnev päevalaager 8-10-aastastele lastele

Kas soovid, et sinu lapse vaheaeg algaks sisukalt? Tahad,
et ta saaks päeval sooja toitu ja et tal ei oleks igav? Et tal
oleks huvitavaid tegevusi ja põnevaid seiklusi? Siis registreeri oma laps kohe põnevasse päevalaagrisse!
Meid ootavad:
• džungliseikluste päev, kus rändame looduses ja õpime
matkatarkusi;
• vingete tegelaste päev, kus kehastume kellekski teiseks;
• katsete ja trikkide päev, kus õpime maailma tundma ja
teeme nalja;
• palju muud vahvat viie sisuka päeva jooksul!
Harku valla Huvikooli päevalaager toimub 9.-13. juunini
2014 kell 10-16 Tabasalus. Oodatud on 8-10aastased lapsed.
Päevalaagri hind on 59 eurot. Hind sisaldab hommikuputru ja sooja lõunasööki, vahendeid ja meisterdamistarbeid
ning erinevaid tegevusi 6 tundi päevas. Lastega tegelevad
kogenud juhendajad.
Registreerimine ja täpsem info aadressil info@huviringid.
ee kuni 13. maini 2014. NB! Kohti jätkub kuni 20 lapsele,
kiirustage registreerimisega!
Lähem info: www.huviringid.ee.
Batuudil trampoliininguga
tegeldes õpivad lapsed korraga nii keha valitsemist kui ka
inglise keelt. Õpetaja Robert
Anderson on pärit Inglismaalt,
jõudnud perekondlike sidemete kaudu aga Tabasallu ja tegeleb siin nüüd sama alaga,
millega Inglismaalgi – trampoliiningu treenerina.
Kuidas jagunevad aga
huvialadega tegelda soovivad
noored Harku vallas tegutsevate erinevate klubide ja SA
poolt opereeritava Harku valla huvikooli vahel? On ju Harku vallas tegutsemas kaks
jalgpalli- ja üks korvpalliklubi,
lisaks ujumis- ja triatloniklubi.
“Kuna klubide eesmärgiks
on treenida kõrgel tasemel
sportlasi, ei ole selline koormus kõigile lastele soovi- ega
jõukohane. SA eesmärgiks on
pakkuda kõigile sobivaid ja
mitmekülgseid huviringe ning
treeninguid,” kõneles Elina
Siilbek huvikooli prioriteetidest.
Nii ei tegelda praegu muusikaga, kuna Tabasalus on ole-

mas heal tasemel muusikakool, aga näiteks kergejõustik on SA ala.

Tulemas suvelaager
Et eelmisel suvel korraldatud trampoliiningu suvelaager ennast igati õigustas, otsustati sellel aastal seda korrata ning lisaks alustada laste
päevalaagriga. Esialgu on
plaanis päevalaager 8-10aastastele. Laager toimub Tabasalus, kust plaanitakse matku ja ekskursioone erinevatesse paikadesse.
“Päeva alustame hommikupudruga ning seejärel jätkame
põnevate tegevustega. Näiteks
on plaanis teha huvitavaid teaduslikke katseid, tegelda näitlemisega ning kindlasti viibida
palju värskes õhus – kas matkates või sportides,” rääkis
Marju Tulva SA suveplaanidest.
Kui esimene laager õnnestub, korraldatakse suvel
veel teinegi vahetus. Oodatud
on kõik lapsed, kes tahavad
põnevalt aega veetes uusi sõpru leida.
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Active Studio
kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

MTÜ Vääna Külakoda
kutsub aiandusalasele
loengule 27. aprillil kell
13.00-17.00.
Täpsem info loengu
teemade kohta
www.harku.ee.
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PAKUME VEE- JA
KANALISATSIOONITRASSIDE RAJAMISTÖID LIITUMISPUNKTIDEST KUNI
HOONETENI!

KOOSTAME IGALE
SOOVIJALE PERSONAALSE
PAKKUMISE.
TEL +372 5388 6262

Avatud aiad Harku vallas
ootavad aiahuvilisi!

4. mail 2014 kell 12:00-15:00 tutvumine
Svetlana Polonskaja mägiaiaga ja mägiaia
rajamise põhimõtetega. Aadress Sarapuu tn. 50,
Tabasalu.
Osalustasu 3 EUR. Etteregistreerimisega, grupi
suurus 7 inimest. Registreerimine: Luule Agu,
e-mail luule@agu.ee, telefon 520 1295

Et lasteatraktsioonidele ikka järjekorda jaguks!

Olavi Ruhno

Pirukad, pastlad,
puhkpill ja mõnda
Harku valla Külade Päeva raames on nii traditsioone kui ka uuemaid
nõkse.
Pealkirjas esimesi on lubanud
pakkuda mitmed pop-up kodukohvikud sel päeval, kui Alasniidu külavahe oma tõenäoliselt seni suurima ühekordse
külaliste hulga osaks saab.
Algsetele üleskutsetele on
tulnud üllatavalt toredaid vastuseid ja sooviavaldusi, mis
orgkomitee poolt on suure
heameelega vastu võetud. Nii
on lootust peoplatsi ja peamise parkimisala vahele moodustada lausa väikene allee
üheks päevaks kerkivaist ja
selle läbi eriti eksklusiivseist
ühepäevakohvikuist. Ega profitoitlustuski olemata jää!
Et üle valla kaunimate aedade külastustuuri organiseerijaid on ka siinkandis, siis on
külastajatele avatud meie

kandi kenamad aiad, ülevallalise turnee ja kogemustevahetuse soojenduseks.
Laste kirbuturule palume
kauplema just lapsi ja seda
mõlemale poole letti. Rulluisud
on väikeseks jäänud? Pusled
liiga lihtsad ja raamatud korduvalt läbi loetud? Tule, pane
oma asjad letti ja vaata, ehk
on paraja suuruse rulluisk
sind siin ees ootamas! Ja kui
ei ootagi, siis tee muidu kaupa
ja müü või vaheta millegi kolmanda vastu. Saladuskatte all
võib laste tarbeks kauplemiskutsele lisada üsna usaldusväärsest allikast pärineva
kuulujutu, et peole on tulemas
ka siinpool (vist ka sealpool)
Emajõge kõige kuulsam klounide duett Piip ja Tuut.
Mõningase erinevusena
varasemast peetakse suurem
osa pallimängudest peole eelneval nädalavahetusel ja tihedalt pakitud piduplatsile

jõuavad vaid viimased heitlused parimate vahel.
Nii jääb päeva sisse rohkem pidu.
Nõu ja jõuga kaasalöömise
üleskutse annab tulemusi mitte üksnes orgkomitee ja vabatahtlike ridade täienemise
näol, vaid ka lavale on tulemas
esinejaid, keda konventsionaalsete meetmetega ehk leidnud polekski. Kõige väiksemate vallakodanike kaastöö
saamiseks on lasteaedades
tulemas üks suurem joonistamise lööktööperiood, mille tulemusi saame uhkelt presenteerida juba külade päeva raames piduplatsil.
Nimekiri on juba omajagu
pikk, aga ikka ei ole kõike
plaanitut üles loetud. Sestap
ongi kõige parem ikkagi jalad
selga võtta ja 7. juunil ise kõike seda järele katsuma tulla!
A L A S N I I D U S E LT S

Harku valla sportlik perepäev, Tabasalu XXII jooks,
toimub pühapäeval, 27. aprillil Rannamõisa lasteaia juures.
Vajalik eelregistreerimine e-maili aadressil info@triatlon.
ee.
Vanuseklassid ja distantsid
I 500 m jooks – start kell 11.00, tasuta
2007 a sündinud. poisid ja tüdrukud
2008 a sündinud poisid ja tüdrukud
2009 a sündinud poisid ja tüdrukud
2010 a ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud
II 1,2 km jooks – start kell 11.30,
stardimaks eelregistreerunuil 2, kohapeal 4 eurot
2001-2002 a sündinud poisid ja tüdrukud
2003-2004 a sündinud poisid ja tüdrukud
2005-2006 a sündinud poisid ja tüdrukud
III 5 km jooks – start kell 12.00,
stardimaks eelregistreerunuil 5, kohapeal 10 eurot
1954 a ja varem sündinud naised ja mehed
1955-1964 a sündinud naised ja mehed
1965-1974 a sündinud naised ja mehed
1975-1994 a sündinud naised ja mehed
1995-1996 a sündinud neiud ja noormehed
1997-1998 a sündinud neiud ja noormehed
1999-2000 a sündinud poisid ja tüdrukud

Müüa renoveeritud 5toaline korter Tallinna
kesklinnas Pärnu mnt
106.
Sobiv korter kesklinna
lähedust armastavale
perele!
Üldpind: 99,7 m2.
Erihind kliendipäevani 164 900
eurot!
Uus Maa ID: 3309
Kaija Kullat: 515 2945

Harku valla Huvikool otsib
liikumistreenereid

huviringide juhendajaid.

(tantsuline liikumine, aeroobika, hip hop,
akrobaatika, showtans jm).
Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi
sihtasutus korraldab valla laste ja noorte
õppekavavälist tegevust. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja
noortele Harku vallas võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja
täiendõppeks. Tahame Harku valla lastele
pakkuda uusi võimalusi vaba aja sisustamiseks.
Tööülesanded:
• Tantsulise liikumise või liikumistreenigute läbiviimine Tabasalus, Harkujärvel
või Murastes
• 1.-4. klassidele 1-2 korda nädalas
• 5.-12. klassidele 1-2 korda nädalas
Nõudmised kandidaadile:
• treeningute läbiviimise kogemus

Tahame Harku valla lastele pakkuda uusi
võimalusi vaba aja sisustamiseks. Ootame
uuel hooajal oma meeskonda erinevate huviringide juhendajaid: kunstiringi, kokanduse, väitlus- ja kõnekunsti, matemaatikaja nuputamise, male, arvutiringi, liikumistreeningute ja teiste huviringide läbiviijaid.
Kui soovid oma huviala teistega jagada,
anna endast märku!

Tööülesanded:
• Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve põhikoolis või
Muraste koolis vastavalt kokkuleppele 1-2
korda nädalas
Nõudmised kandidaadile:
• oma huviala põhjalik tundmine

• väga head suhtlemisoskused
• soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus
• täpsus ja korrektsus
• kõrge motiveeritus ja sügav soov ning oskus töötada lastega
Omalt poolt pakume:
• võimalust kaasa rääkida treeningute/huviringide arendamises ja uuendustes
• eneseteostuse võimalust ja huvitavat tööd
• meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi
• toredat meeskonda
Tööle asumise aeg: 01.09.2014.a.
Nõutud keeled: Eesti
Asukoht: Harku valla koolides ja lasteaedades
CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt 19. maiks 2014 sihtasutuse
e-mailiaadressile huviharidus@harku.ee
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Tule vaata, kui tore on Vääna-Jõesuu koolis!
Vääna-Jõesuu kool ootab neljapäeval, 8 mail kõiki meie
kooli pürgijaid koos vanematega avatud uste päevale.
Kell 11.45-12.30 saab jälgida esimese klassi tundi,
järgneb väike ülesanne lastele ja ringkäik koolis. Palun
registreeruda telefonil 5695 7822.
Lugupidamisega Eddi Tomband,
Vääna-Jõesuu Kooli direktor

Ohtlike puude
turvaline langetamine
Kruntide puhastamine
Puujäätmete äravedu

Pensionäride käsitööringi näitus
9.-20. mai, eakate päevakeskus
(Teenuste 2, Tabasalu)
Lisainfo tel 603 2171
E, N 11.00-17.00
T, K, R 11.00-16.00

Raietööd
Tel 525 0893,
5626 0344

KAVAS:
Vallavanem Kaupo Rätsepp tervituskõne,
emadepäeva kontsert, kringel, tee, kohv.
Bussigraafik:
14.43
Kumna (endise poe vastas)
14.45
Tutermaa
14.55
Vääna (Vääna ristteelt Keila-Joa poole)
15.00
Türisalu (Kooli ja Türisalu bussipeatus)
15.05
Naages Viti bussipeatus
15.10
Vääna-Jõesuu
15.14
Suurupi teerist
15.16
Muraste

Liiva, killustiku ja mulla müük;
transporditeenus. Müüme ka
väikses koguses saematerjali ja
võrkkottidesse pakitud saepindasid – vajaksid kuivamist.
Tel 525 1989,
info@haagisterent.ee,
www.haagisterent.ee

Harku vallavalitsus
teatab

lapsehoidjale
lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja
asendajaks.
Oled oodatud kandideerima,
kui Sul on lapsehoidja kutsetunnistus või oled lõpetanud
eripedagoogika, koolieelse
pedagoogika, lapsehoidja või
sotsiaaltöö eriala.
Kui tunned endas soovi töötada väikeses hubases majas
koos särasilmsete lastega,
oled loov ja sõbralik, siis võta
meiega ühendust telefonil
5564 0648 (Ülle Jurtom) või
saada oma sooviavaldus ja
CV e-mailile
tabasalulastehoid@gmail.com
hiljemalt 30. aprillil 2014 a.
Tööleasumise aeg augustis.

Vanamemm on hea – ta emal oli emaks, pärast aga mulle vanaemaks sai.
Vabal tahtel hakkas mulle vanaemaks – juba selle eest ta teenis pika pai!
Vanamemm on hea – ta lubab teha kõike, ja kui vahel eksin, mind ei laida ta.
Kui kord olen suur ja vanamemm on väike – ma ka luban temal ennast aidata.

09. mail 2014 algusega kell 16.00 toimub emadepäeva
kontsert valla pensionäridele Tabasalu ÜG-s, Kooli tänav 1
Tabasalus. Oodatud on kõik valla pensionärid.

Teostame väikesemahulisi
transporditeenuseid
erinevate järelhaagistega
(kuni 3t).

pakub tööd

VANAMEMM ON HEA (Leelo Tungal)

Harku vallavolikogu võttis 27.03.2014 vastu otsuse
nr 32 “Harku valla üldplaneeringu ülevaatamine”.
Tulenevalt planeerimisseaduse § 29 lõikest 3 on
Harku vallavolikogu kohustatud 6 kuu jooksul, pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi
valimisi, vaatama üle kehtestatud üldplaneeringu.
Harku vallavolikogu on leidnud, et valla üldplaneeringu uuesti koostamise alustamine võiks toimuda
vahetult pärast järgmisi korralisi kohalike omavalitsuste valimisi ehk ca 4 aasta pärast. Siis on ka
selgem, mis suunas areneb majandus, millised on
suundumused kinnisvaraturul ja kuidas on olnud
lahendatavad nii tehniliselt kaardi korrastamised,
andmebaaside loomised kui ka teemaplaneeringud
ja valla osaüldplaneering(ud). Lisaks võib senise
praktika alusel olla välja kujunenud uue planeerimisseaduse rakenduslik pool ning selgunud esimesed vaidlusalused kohad seaduses kohtupraktika
kaasabil. Arvestanud eelkäsitletut, arengukava ja
üldplaneeringuga määratut, on Harku vallavolikogu
seisukohal, et käesoleval hetkel on otstarbekas asuda koostama järgmiseid valla osa- ja teemaplaneeringuid:
1) ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja
väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering
2) teedevõrgustiku teemaplaneering
3) valla osaüldplaneering Vääna-Jõesuu ja Viti suvilapiirkonnale.
Volikogu on pidanud vajalikuks kaasajastada üldplaneeringu kaartidel ja loeteludel riigi poolt kehtestatud seaduslikud piirangud ja kanda üldplaneeringusse vahepeal kehtestatud detailplaneeringud ning
jätta üldplaneering muus osas senisel kujul kehtima.
Harku vallavolikogu kehtestas 17.10.2013 otsusega
nr 138 Harku valla üldplaneeringu.
Tervet Harku valla territooriumi kajastava üldplaneeringu kehtestamisega muutusid, tulenevalt
PlanS § 24 lõikest 6, kehtetuks kõik varasemad Harku valla territooriumi või selle osa kohta kehtinud
üldplaneeringud. Harku vallas ei ole kehtestatud
üldplaneeringu teemaplaneeringuid.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku
valla veebilehel www.harku.ee/et/uldplaneering ja
Harku vallavalitsuses aadressiga Ranna tee 1, 76901
Tabasalu alevik, Harku vald.
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1
annab Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele
on esitatud järgnevad detailplaneeringu algatamise
taotlused:
• Muraste külas Eeriku (katastritunnus 19801:001:
1366) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk olemasoleva hoones-

15.18
Ranna tee bussipeatus
15.19
Maasika bussipeatus
15.20
Rannamõisa kirik
15.23
Kuusiku
15.25
Tabasalu ÜG (kooli juures ringtee)
15.40
Harkujärve koolimaja (Kiriku kaudu)
15.45
Bioloogia bussipeatus
15.46
Harku Hooldekodu
15.50
Tabasalu ÜG
Kohal peatustes palume olla 10 min varem.
Info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõn, telefon 600 3867

tusega elamumaa sihtotstarbega Eeriku maaüksuse
jagamine kaheks ning moodustatavale uuele elamumaa krundile ehitusõiguse määramine ja olemasoleva hoonestuse ehitustingimuste täpsustamine.
Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse,
millega otsustatakse planeeringu algatamine või
alga-tamata jätmine.

mine ja Pihlaka 10 maaüksusele projekteerimistingimuste koostamine, kuna:

• Harku alevikus Pikk 2 (katastritunnus 19814:001:
0109, sihtotstarve elamumaa, suurus 1502 m2) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
algatamise eesmärk maaüksusele ühe 4 korteriga
korterelamu rajamine. Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.

• tuginedes reaalsele ehitustegevusele on ka Harku
valla ehitusmääruses antud lahendus väikeehitiste
mõiste alla mahtuvate ehitiste paigutuseks maaüksuste piiri äärde;

• Vääna-Jõesuu külas WAM Lastevabariik (katastritunnus 19801:011:0788) maaüksusele. Taotluse
kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk
muuta WAM Lastevabariik maaüksuse sihtostarve
sotsiaalmaast elamu ja ärimaaks ning lahendada
tehnovõrkudega varustatus. Detailplaneeringu algatamise taotluse juurde lisatud eskiislahenduse kohaselt on soov planeerida 12 elamumaa ja 1 ärimaa
sihtotstarbega krunt (majutusteenuse pakkumiseks,
spordikeskuse, hooldekodu rajamiseks, lastelaagrite
korraldamiseks jms), milliseid teenuseid täpsemalt
ärimaa sihtotstarbega krundile kavandatakse, selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Vallavalitsus peab esitatud eskiislahendust perspektiivikaks
ning avalikkuse huvisid arvestavaks. 05.05.2014 kell
17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu) Vääna-Jõesuu külas WAM Lastevabariik
maaüksusele algatatava detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

• uue detailplaneeringu koostamine abihoone rajamiseks krundipiirist kaugemale kui 5 m ei ole antud
juhul otstarbekas ega vajalik ning oleks ebaproportsionaalselt kulukas ja ajamahukas;

Harku vallavolikogu võttis 27.03.2014 vastu otsuse
nr 33 “Tabasalu alevikus “Tamme II” I etapi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine”.
Harku vallavolikogu kehtestas 26.04.2001 otsusega
nr 26 Tabasalu alevikus “Tamme II” I etapi detailplaneeringu. Pihlaka 10 maaüksuse omanik esitas
14.01.2014 Harku vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse uue hoone, saunamaja kavandamiseks ehitusaluse pinnaga 60 m2. Taotlusele on
lisatud skeem, kus on näidatud uue hoone kavandatav paiknemine detailplaneeringuga määratud hoonestusalast väljapoole. Skeemil on kujutatud hoone
gabariitmõõtmed 6000 ja 10 000 (mm), taotluses on
märgitud soov paigutada uus hoone Sarapuu tn 19b
maaüksuse piirist ca 4-5 m kaugusele.
Projekteerimistingimuste või arhitektuursete ja
ehituslike lisatingimuste väljastamist takistab antud juhul asjaolu, et detailplaneeringus on fikseeritud hoonestusala, mis on Sarapuu tn 19b maaüksuse
piirist 10 m. Projekteerimistingimused ehitusmääruses märgitud küsimuses saab väljastada juhul,
kui detailplaneering tunnistada osaliselt kehtetuks.
Harku vallavolikogu, tutvunud kehtiva detailplaneeringu, ehitusmääruse sätte ja esitatud taotlusega
leiab, et antud juhul on põhjendatud 2001. a kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnista-

• detailplaneering koostati ning kehtestati 2001. a,
ca 13 aastat tagasi ning vahepeal on muutunud nii
seadusandlus kui planeeringutele esitatud nõudmised;

• detailplaneeringus ei ole hoonestusala valikut ja
selle erinevat ulatust põhjendatud (motiveeritud);

• avalikkuse huvi antud küsimuse lahendamiseks
eeldatavasti puudub, kuna tegemist on erakruntide
tagahoovi kavandatava ehitustegevusega, ning
muuta soovitakse vaid hoonestusala ulatust;
• naabermaaüksuse (Sarapuu tn 19b) hoonestusala
on Pihlaka 10 maaüksuse piirist 5 m kaugusel ning
sinna on elamu rajatud.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses
aadressiga Ranna tee 1, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
25.02-25.03.2014 toimus Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Muraste külas Hansu 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule üks
ettepanekutega avaldus detailplaneeringu lahenduse
kohta.
Avalduses on märgitud, et vastavalt eskiislahenduse
avalikul arutelul kokkulepitule, tuleb detailplaneeringu seletuskirja lisada märkus, et tarastada tohib
ainult õueala, ja et hoone arhitektuurne lahendus
peab sobima ümbritseva miljööväärtusliku nn vana
Muraste küla hoonetega. Samuti tuleb seletuskirja
märkida, et Harku oja piiranguvööndis, seoses rohevõrgustiku tuumala ja ojaga seotud rohekoridoriga,
ei tohi teha mingeid muudatusi maastikus, sh regulaarne muruniitmine. Niita on seal soovitav ainult
üks kord aastas augustikuus.
Planeerija on detailplaneeringu seletuskirja täpsustanud võttes aluseks avalduses toodu, täiendatud
materjalid on esitatud tutvumiseks ettepaneku esitajale. Ettepaneku esitaja on edastanud Harku
vallavalitsusele 16.05.2014 e-maili, milles nõustub
tehtud täpsustustega ja on kinnitanud, et esitatud
ettepanekutega on detailplaneeringus arvestatud.
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Ootame kandideerima ka lapsehoidja kutsetunnistusega kandidaate! Sind ootavad paindlik
tööaeg, kaasaegsed töötingimused, loov ja sõbralik töökollektiiv,
särasilmsed lapsed. Töösoovist
palun teada anda tel 609 8230 või e-postile
kairi@pangapealselasteaed.ee.

Müüa lõhutud
küttepuid kuni 60 cm.
Hind alates 34 eurot
ruum.
Tel 525 0893, e-mail
info@vahergrupp.ee

Sügav kaastunne Helje
Rätseppale isa ja Kaupo
Rätseppale vanaisa

JAAN VISKA
surma puhul.

Harku vallavolikogu
Harku vallavalitsus

TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Abi maja kasutusloa saamisel. Tel 522 0023,
Mikk
• BennetPuit OÜ Keilas võtab tööle maaler/
püstol-värvija. Lisainfo tel 502 2268

Septembrist 2014 alustab Harkujärve koolis
tööd eelkool. Õpetame eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust, käelist tegevust ja inglise
keelt. Tunnid toimuvad Harkujärve koolihoones
kord nädalas septembri 3. nädalast aprillini.
Rühma suurus: 12-15 last. Kuutasu: 50 eurot
(kui rühmas 15 last) Registreerumiseks saata
vabas vormis avaldus aadressile
kaire@harkujarve.edu.ee kuni 31. maini 2014.

Täisväärtuslik kuivtoit Sinu koerale.
Sisaldab 20% lihatooteid, Omega-3
ja -6 rasvhappeid. Ilma värvaineteta.
Lisainfo: www.dogo.ee
25 kg – 39 € (1,56 €/kg)
3 kg – 6 €

Kohaletoimetamine tasuta.
Kontakt horre@dogo.ee, tel 5800 7706

• Freesasfaldi müük ja paigaldus. Haljastustööd,
tänavakivide müük ja paigaldus, väiksemad
asfalteerimistööd. Tel 5649 4154
• Gilsen Grupp OÜ pakub raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Tel 5680 4885
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kaevude hooldus ja remont – puhas joogivesi
ja kaevu pikk iga. Kvaliteetne teenus, mitme
kaevu puhul kehtib soodustus. Töötame 7 päeva
nädalas. Tel 5871 1171
• Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Konsultatsioon
tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Lõikan hekki, teen saetöid. Tel 5554 7291
• Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas võtab tööle õmblejaid ja triikija. Kontakt
tel 674 7567
• Müüa metsakuivi küttepuid (alates 35 eurot/
rm) ja tooreid lõhutud lehtpuid (alates 30 eurot/
rm), mõõdud tellija soovil, tarne alates 10 rm,
transport hinnas. Tel 502 4895
• Müüa mägimänni istikud. Tel 5661 2596
• Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid
kojutoomisega. Tel 507 0150
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

LOENGUTE-VESTLUSRINGIDE SARI
BEEBIPEREDELE
Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing ja Harku Valla
Lastekaitse Ühing korraldavad loengute-vestlusringide sarja beebiperedele.
Kohtumised toimuvad üle nädala esmaspäevahommikuti kell 10 Tabasalus Rohujuure majas – Kallaste
keskus 2.
Loomulikult võib tulla koos beebiga, istume vaibal ja
beebi jaoks võiks kaasa võtta oma tekikese.
Rahastab Sotsiaalministeerium HMN projektide
kaudu. Omaosalustasu perele 3 eurot (sularahas kohapeal). Juttu veab Jana Kima, imetamise nõustaja.
Lisainfo www.harkulaps.ee, aile@mustik.ee või tel
5645 6432, Aile Kaljola.
-----------------------------------------------------------------------------Esmaspäeval, 28. aprillil kell 10.00
LISATOIT RINNALAPSELE
Millal? Kuidas? Mida pakkuda?
-----------------------------------------------------------------------------Esmaspäeval, 12. mail kell 10.00
IMIKU KÕHUMURED JA ALLERGIAD
Immuunsüsteemi areng. Soole mikrofloora, pärmseen.
Kuidas last aidata? Mida teha, kui imetamisest valusad
rinnad ei taha paraneda või magusaisu on ebatavaliselt
suur?
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• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686

kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775
• Ostan vana mootorratta, jalgratta või nende
üksikuid osi! Tel 522 7999
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Puurkaevude ja -aukude projekteerimine ning
puurimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel.
502 1279, www.puurkaevumeistrid.ee
• Teostame väikesemahulisi transporditeenuseid
erinevate järelhaagistega (kuni 3t). Liiva, killustiku ja mulla müük - objektilt äravedu. Tel
525 1989, info@haagisterent.ee, www.
haagisterent.ee
• Teostan mööbli kokkupanekut, paigaldust ja
lahtivõtmist. Tel 5691 2763, e-post
timantti@hot.ee
• Vahetan välja katkised kasvuhoone klaasid
purunematu plastiku vastu. Tel 5673 0411
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024
• Viljapuude- ja põõsaste kevadine noorendusvõi hoolduslõikus. Lisainfo tel 513 8553,
info@enela.ee, www.enela.ee
• Väikeveod kalluriga killustik, liiv, erinevad
mullad, segud jpm. Kaubaveod kaubikuga.
Tel 501 5992
• Väiksemad asfalteerimistööd, asfaldiaukude
lappimine, freesasfaldist teed ja platsid. Tänavakivid. Haljastustööd. Harjukivi OÜ. Tel 5649 4154
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet. Teostan puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
• Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba kompostmulda 15 eurot / m3, sisaldab
laadimist, transpordi võimalus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info tel 5558 1673 või
www.jalteko.ee

• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei

Reklaami või kuulutuse tellimine,
e-mail myyk@harjuelu.ee, telefon 646 2214

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Kady-Ann Sutt,
tel 606 3830,
kady-ann.sutt@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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Aitan müüa/üürida/
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire ja
professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Euroopa Parlamendi Väliskomisjoni liikmel

TUNNE KELAMIL
on hea meel paluda Teid
mõttevahetusele teemal:

MIDA SUUDAB VÄIKE RIIK
SUURES EUROOPAS?
kolmapäeval, 30. aprillil
kell 13:00–14:30
Keila kohvikus “Kegel”, Jaama tn 1
Avatud kohviõhtul käsitleme Euroopa Liidu temaatikat, räägime
Venemaast, Ukrainast ja Eestist, väärtustest elus ning poliitikas

Vanametall rahaks –
Teeme ära!
Oleme avatud 3. mail
kell 10.00-16.00.
www.metanex.ee
Info tel 678 2055 Tutermaa

Tegusam elu – sellest mõtteviisist
juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks ja
mitmekülgseks eluks kogukonnas.

www.hoolekandeteenused.ee
AS Hoolekandeteenused on Eesti suurim teenusepakkuja psüühilise erivajadusega
inimestele ja nende lähedastele. Meil on kokku üle 24 teenuseüksuse üle Eesti, kus
pakume teenust ligikaudu 2540-le kliendile ja meil on ligi 1000 töötajat.

AS Hoolekandeteenused otsib

Valkla Kodu juhti.
Juhi tööülesanded:
• tagab ligi 200 erivajadusega inimesele turvalise ja arendava elukeskkonna,
• kujundab ligi 100-liikmelisest töötajaskonnast motiveeritud ja kvaliteetset
teenust pakkuva meeskonna,
• loob kohaliku kogukonna ja partneritega koostööle suunatud suhtevõrgustiku.
Meile on oluline, et juht:
• väärtustab inimest ja tema õiguseid;
• on eestvedav, initsiatiivikas ja leidlik ka keerulistest olukordades;
• on usaldusväärne ja oma tegudega eeskujuks;
• on tasakaalukas ja väga hea pingetaluvusega;
• omab arvestavat juhtimiskogemust ja on hea enesejuhtimise oskusega;
• tunneb erihoolekande teenuseid, psüühikahäirega ja vaimse puudega inimeste
eripärasid.
Meie kliendigrupist tulenevalt on töös väljakutseid, mille lahendamist toetame tugeva
organisatsiooni ja professionaalsete töökaaslastega, heade praktikatega, asjakohaste
koolitustega ning motiveeriva töötasuga.
Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 30.04.2014 e-posti aadressile jane.etverk@hoolekandeteenused.ee, märgusõnaks “Valkla Kodu juht”.
Lisainfo telefonil 5340 0253, Jane Etverk. Kandideerida saab ka CV-Keskuse
keskkonnas.

Silmade
kontroll
Silmaarst võtab taas vastu
järgmistel kuupäevadel:
7. mai, 19. mai, 18. juuni.
OÜ Silmarõõm teenused: • silmade kontroll • silmarõhu mõõtmine • prillide müük
• prillide pisiremont • optilised päikeseprillid
Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse tonomeetriga. Vanaduspensionäridele, kes ei tööta, on silmade kontroll tasuta. Silmade kontroll (koos silmarõhu
mõõtmisega) on 6 eurot. OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik) kell 10.00-17.00. Silmade kontrolli võimaldamine vallas
kohapeal on mõeldud kõigile vallaelanikele, lastele, täiskasvanutele ja pensionäridele, kellel nägemisega probleeme. Palume soovijatel registreerida telefonil
603 2171 (alates kell 11.00). Arsti visiit on tasuline. Neile, kes tellivad prillid,
visiiditasu ei ole. Info telefonil 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõn või Eakate Päevakeskus – 603 2171.

