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Harku vallast oli
rekordaastaks 2010, siis
tõi lumerohke talv 526
probleemi.
HE L E N R ADAM US
Häirekeskuse abi- ja infokeskuse
juhtaja

Ilves tunnustas
Tabasalu kodu
Konkursi Aasta Kodu
preemiate jagamisel 18.
veebruaril said patroon
Evelin Ilveselt tunnustuse Harku vallas Tabasalus asuva korteri rõdu.
Parimate autasustamine toimus 18. veebruaril Kadrioru
Kunstimuuseumis. Ühe kategooria preemia võtsid patroon
Evelin Ilveselt vastu ka harkulased – kauni aiaruumi võitjad
on Laila Elhuveig ning Tõnis
Vahi Tabasalust. Nende autasu
ning kinkekaardid 325 euro
väärtuses oli pannud välja firma Hortes. “Tabasalus asuv
värvikirevaks tarbeaiaks kujundatud rõdu paistis konkursil kohe silma. Selles rõduaias
oli ehtinglaslikku praktilisust
ehk köögiviljade kõrval imelisi lopsakaid õisi. Tore, et pere on ka üüripinnal elades tegelenud oma lemmikhobiga
ning lihtsate vahenditega saavutanud niivõrd nauditava
tulemuse,” kommeneeris Sigre Parm Hortesest.
AL L AR VI I VI K

“Meie oleme Harkus ainsad, kellel on päästeametiga ametlik leping. Peame sõitma ka õnnetustele näiteks Keila ja Saue vallas. Samas tulevad Lohusalu ja
Hüüru vabatahtlikud valda appi. Väänas on ka auto ja huvilised mehed olemas, kuid nendel minu teada lepe puudub,” ütleb Taavi Pragi (paremal). Koos
temaga jäi pildile Innar Proode.
Allar Viivik

Muraste vabatahtlikud päästjad
tulevad kiiresti appi
28. oktoobril 2012 alustasid valvekordi MTÜ Harjumaa Päästeseltsi mehed. Murastes tegutseva
komando vabatahtlikud
on tänaseks sõitnud enda ZIL-iga kohale umbes
viiekümnele väljakutsele, aidanud kustutada
tuld, koristada reostust
ning murdunud puid.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Komandode tegutsemiseks on
tarvis mitmeid asju. Loomulikult ei saa läbi tehnikata, garaažita, meesteta ning õppusteta. Tehnika ja garaaž asuvad
vabatahtlikel Murastes, üsna
mõisasüdame läheduses. Renditud ruumis seisab kolme
rattapaariga ZIL-131, mida

võib esmapilgul pidada päris
uueks. “Tegelikult on auto pärit aastast 1982. Kuulus varem
Tallinna sõjaväestatud päästekompaniile Kosel ning selle
sajandi algul on auto ümber
ehitatud,” seletab vabatahtlike
eestvedaja Taavi Pragi.

VALVESOLEKUD ON
KORRALDATUD NII, ET
GARAAŽIS MEHI
KOHAL POLE.
Pärast päästekompanii likvideerimist anti ZIL üle Kose
komandole, kus see värviti punaseks. 2012. aasta sügisest on
auto Muraste vabatahtlike
käes ning esimese vahikord
oli meestel sama aasta 28. oktoobril. “Hea masin ja liigub
hästi maastikul. Rehvid ja
mootor on vahetatud. Sõidab

praegu diisliga,” seletavad
Pragi ja vabatahtlik Innar
Proode, kes liitus komandoga
mullu oktoobris.

Õppused ja valvekord
Kuidas saab tavalisest mehest vabatahtlik päästja? Pragi seletab, et eeldused on füüsiline vastupidavus, julgus ja
veoauto juhilubade olemasolu.
Seejärel läbitakse päästeameti
juures nädalavahetustel kaks
koolitustsüklit. Neist esimene
kestab 16 tundi ning teine 36
tundi. Hiljem antakse ka
alarmsõidukiga liiklemise
õpetust. “Lisaks saab võtta esmaabi ja tuleohutuse tunde. 52
tundi läbinud vabatahtlik saab
ka vastava tunnistuse,” lisab
Pragi.
Praegu on seltsis liikmeid
veidi üle kümne. Enamikul
nendest on õigus välja sõita

ning õnnetuspaigal tegutseda.
Juurde on aga vaja huvilisi
ennekõike kuni 5-minutilise
autosõidu kauguselt.
Valvesolekud on korraldatud nii, et garaažis vabatahtlikke kohal pole. Mehed on
kodus ning vajadusel helistab
neile Häirekeskus. Auto peab
olema valmis garaažist välja
sõitma 10 minutiga. Seda alates teate saamisest. “Enamusel
Eesti vabatahtlikest ongi selline väljasõiduaeg. Aga püüdleme selle poole, et saaksime
tulevikus aja viiele minutile,”
ütleb Keila komando vahtkonnaülemana töötav Pragi.

Traagiline põleng
Millistel tulekahjudel ja
õnnetustel vabatahtlikud tegutsevad? Taavi Pragi seletab,
et põhiliselt on nad toetav
jõud. “Me saame kustutada

tuld, saagida tükkideks mahakukkunud puid ja oksi ning
korjata kokku reostust,” loetleb Pragi. Liiklusõnnetusele
vabatahtlikke tavaliselt ei saadeta. Samuti ei lähe nad põlevasse majja, sest puudub suitsusukelduja varustus ja ka
väljaõpe. Küll saab põlevaid
hooneid väljast kustutada.
Viimane taoline õnnetus
juhtus 25. jaanuari esimestel
tundidel, kui Liikva külas süttis elumaja. Kui Muraste vabatahtlikud koos Keila ja Lilleküla elukutselistega kohale
jõudsid, polnud kahjuks midagi päästa. Katus ja lagi olid
sisse kukkunud ning leekides
hukkus kaks inimest. “Meilt
oli kolm meest koos autoga kohal. Kella kahest kuueni aitasime tuld kustutada. Hiljem käisime veel kaks korda järelkustutamas,” meenutab Pragi.

Vabaühenduste
ümarlaud koguneb
taas
Alates 2010. a novembrist regulaarselt koos käiv Harku
valla vabaühenduste ümarlaud
koguneb taas esmaspäeval, 3.
märtsil kell 18.30 Vääna-Jõesuu koolis.
Päevakavas:
1. Ümarlaua koostöölepe
vallaga. Töögrupi kokkuvõtte
koostöö projektist teeb ja
arutelu juhib Ivi Proos.
2. Kultuuri- ja spordisündmused 2014. aastal. Koostöö ja
võimalused. Ettekandja Andrus Saliste. Palume küladel ja
seltsidel, kes sündmuseid korraldavad, oma kalendrisse paigutatud tegevuskavad kaasa
võtta – tutvustame neid üksteisele ning vaatame, kas mõni
sündmus võiks toimuda koostegemisel ja/või kas mõnel
juhul oleks tarvilik kuupäevi
sobitada. Väga oluline on
saada teave ka valla(asutuste)
kureerimisel korraldatavate
vallaüleste sündmuste kohta.
3. Valla arengud lähiaastatel – uued võimalused ja
suuremad väljakutsed. Ettekandja Harku vallavolikogu
esimees Arno Hirtentreu.
Võimalikud küsimused
ettekandjatele ja ettepanekud
ümarlaua töö paremaks korraldamiseks saata palun murastekulaselts@gmail.com.
ANDR US S AL I S T E
Muraste külaseltsi juht, ümarlaua
eestvedaja
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TEADMISEKS

Tähelepanu!

Oluline – kui oled saanud
maamaksuteatise
Maaomanike postkasti
laekunud maamaksuteatised tekitavad jätkuvalt
segadust. Allolev info on
oluline neile koduomanikele, kes on saanud
maksuteate.
Vastavalt 2013. aasta algusest
kehtima hakanud maamaksuseadusele väljastas maksu- ja
tolliamet veebruarikuus maamaksuteated elanikele, kelle
elamumaa või maatulundusmaa elamualuse õuemaa sihtotstarbega kinnistud on üldplaneeringuga määratud tiheasustusega aladel suuremad
kui 1500 m2, mujal suuremad
kui 2,0 ha. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui kinnistu on väiksem
kui 1500 m2 või kui maksusumma on alla 5 euro.
Riigi poolt on maa
omanikule ette nähtud
maamaksuvabastus tema
omandis oleva elamumaa või
maatulundusmaa elamu aluse
õuemaa kõlviku osas kohaliku
omavalitsusüksuse poolt
kehtestatud üldplaneeringuga
tiheasustusega alal kuni 1500
m² ja hajaasustusega alal kuni
2,0 ha ulatuses, kui sellel maal
asuvas hoones on tema elukoht
vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele
31. detsembri 2013 seisuga.
Harku vallavolikogu 2013.
aasta 17. oktoobri otsusega nr
138 kehtestatud Harku valla
uue üldplaneeringuga muutusid tihe- ja hajaasustuse piirid
ning sellest tulenevalt on maamaks suurenenud nendel isikutel, kelle maaüksus asus
varem hajaasustusega alal ja
värske üldplaneeringu kohaselt jääb tiheasustusega alale.
Harku valla elanikest maaomanikel on võimalik taotleda
vallalt maamaksu toetust.
Toetust saab taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on 31. detsembri 2013.
aasta lõpu seisuga Harku vallas. Toetust antakse taotleja
valikul üksnes ühe tema omandis oleva elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa
koosseisus oleva õuemaa katastriüksuse eest, kuni ühe
hektari ulatuses.
Nimetatud toetust saab
taotleda 2014. aastal pärast
2014. aasta maamaksu täielikku tasumist (sealhulgas ka
väljaspool Harku valda asuvate kinnistute eest), esitades
Harku vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega
(maksuhalduri poolt väljastatud maamaksuteated ja nimetatud teadete alusel maamaksu
tasumist tõendavad dokumendid). Kõik erinevate omavalitsuste maamaksuteated võib
tasuda ühe maksekorraldusega.
Toetuse taotlusi on võimalik esitada kuni 5. detsembrini
2014.
Toetuse blanketi leiab meie
valla kodulehelt “Ehitus ja
planeerimine -> Maamaks” alt
või tulles kohale vallavalitsusse
(Tabasalu alevik, Ranna tee 1).
E-posti (harku@harku.ee) teel

esitatud avaldus koos lisadega
peab olema digitaalselt allkirjastatud.
Soovitame esitada toetuse
taotlus võimalikult varakult,
kuna toetuse andmisel kantakse toetus taotluses märgitud
pangakontole 20 kalendripäeva
jooksul otsuse tegemisest arvates.

Selgitused
• Maamaksuvabastus on
katastriüksuse-põhine. Kaasvõi ühisomandi puhul jagatakse maksustamisele kuuluv
osa proportsionaalselt omandi
suurusele kaas- või ühisomanike vahel. Kui kinnistusraamatu andmetel on kinnistu
koosseisus mitu katastriüksust
ja hoone asub üksnes ühel
neist katastriüksustest, arvutatakse maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksuse
osas, millel asub hoone, kuna
maamaksuseaduse eesmärgiks on vabastada koduomanik
talle kuuluva või tema kasutuses oleva hoone aluse ning
hoone juurde kuuluva maa
eest määratud maamaksu
tasumisest.
• Maamaksuvabastuse
saavad vaid need omanikud,
kelle elukoht on rahvastikuregistris maamaksust vabastatud maal asuvas hoones. Maa
ühis- või kaasomanikud on
maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma
omandi osa suurusele maatükist (kehtib ka paarismaja puhul). Näide: kui kodualune
maa kuulub võrdsetes osades
kahe isiku kaasomandisse ja
vaid ühe kaasomaniku elukoht
on maatükil asuvas hoones,
siis on maamaksu tasumisest
vabastatud vaid hoones oma
elukoha registreerinud kaasomanik 750 m2 ulatuses. Kui
maaüksus on suurem kui 1500
m2, siis tuleb ülejäänud osa
eest tasuda maamaksu, samuti
vastavalt enda omandi osale.

TOETUSE TAOTLUSI ON
VÕIMALIK ESITADA
KUNI 5. DETSEMBRINI
2014.
• Kui ühele inimesele kuulub ühes kortermajas mitu
korteriomandit, siis on isik
vabastatud maamaksu tasumise kohustusest üksnes tema
elukohaks oleva korteriomandi
juurde kuuluva maa osas, s.t
kui panipaigad, garaažiboksid
jms on registreeritud eraldi
kinnistuna, siis nende pealt
arvestatakse maamaks.
• Maa omanikud, kellele
kuuluva maa sihtotstarve on
osaliselt elamumaa ja osaliselt
ärimaa, omavad kaasomandina
nii elamise otstarbeks ette
nähtud maad kui ka ärilisel
eesmärgil kasutatavat maad.
Tulenevalt maamaksuseadusest tuleb maksta maamaksu proportsionaalselt korteriomandi suurusega nii elamumaa kui ka ärimaa eest.
Selgituste ja täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Harku valla
spetsialisti poole – Jane Niit,
telefon 606 8828, Jane.Niit@
harku.ee.
H A RKU VA LLAVAL I T S U S

Vabatahtlikud 15. veebruaril Muraste rannas naftareostust koristamas.
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Ühiselt Muraste
rand puhtaks
Laupäeval, 15. veebruaril, oli Tilgu sadama ranna-ala rahvarohke. Vee
ja jää piirist mõnikümmend meetrit maa poole,
kahe punase päästeauto
ümber sagis hulk vabatahtlikest päästjaid, õpetussõnu jagas Põhja
Päästekeskuse reostusspetsialist Aare Kasvandik.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Appitulnutele täpsustati infot,
mis oli avalikkuseni jõudnud
juba meedia vahendusel: reostus pärineb suure tõenäosusega jaanuaris Naissaare lähedal Vene lipu all seilanud
laevalt, mille tankimisel osa
kütust merre sattus. Kui suur
täpselt reostus on, seda Aare
Kasvandik veel täpselt öelda
ei osanud.
Päästjad koos keskkonnaametnikega on läbi kontrollinud rannaala Tilgu sadamast
Muraste piirivalvekordonini,
see on kolm ja pool kilomeetrit
merepiiri. Kus vähem, kus
rohkem, aga sellel alal oli naftalaike märgatud.

Vikat ja nafta
Seaduse järgi peab reostuse likvideerimise eest vastutama omavalitsus, mille piires reostus asub. Pärast kahjude ja kulude kindlakstegemist
esitatakse nõue süüdlasele
ehk reostuse tekitajale. Antud
juhul laevakompaniile.

“Harku vallast oleks tulnud kindlasti rohkemgi vabatahtlikke appi naftareostust
likvideerima, aga päästeameti
soovitusel me neid nii-öelda
koristustalguid ei reklaaminud,” kinnitas Harku valla
kommunikatsioonijuht KadyAnn Sutt.
Üks vabatahtlikest, tuntud
loodusemees Val Rajasaar teritab kodunt kaasa toodud
vikatit. “Naftaga reostunud
kõrkjaste ja pilliroo jaoks,”
selgitab mees.
Ettevalmistused tehtud, jagunevad päästjad gruppidena
randa laiali. Nüüd on ka selge,
miks päästeamet korraga liiga
palju abilisi ei soovitanud kutsuda. Naftalaigud, mõned suured ja mustad nagu pajapõhi,
nõuavad täit tähelepanu. Suures rahvasaginas kipub aga
tähelepanu hajuma. Val Rajasaar annab aga naftamustadele
kõrkjastele vikatit, nii saab
reostus kõrkjapuhmastestki
likvideeritud.

12 kotti kõrkjaid
Esimese koristuspäeva õhtuks on vabatahtlikud päästeja keskkonnaametnike juhendamisel kokku kogunud 250
liitrit õli, 150 liitrit adru, õli ja
pinnase segu, 45 kotti kruusa
liiva ja õli segu. Maha on niidetud 12 suurt kotti õliseid kõrkjaid.
“See oli alles esimene talgupäev,” kinnitas Kady-Ann
Sutt. Kui palju neid vaja veel
teha, ei tea keegi täpselt –
rannajää varjab saladust.
Seda, et naftareostus peaks

Val Rajasaar teritab vikatit.
Harku valla kavandatud Tilgu
sadama rajamist segama,
päästeameti spetsialist ei usu.
“See reostus on tõenäoliselt
suhteliselt väike, ka reostunud
linde ja loomi pole me vaatlusandmetel näinud. Aga eks
peale jää sulamist saame tõele
näkku vaadata,” kinnitab Aare
Kasvandik.
Teine talgupäev toimus 22.
veebruaril. Kuna selgus, et
reostust on suuremal alal, kui
esialgselt arvati, siis oli ka
abilisi rohkem.
Kokku oli 22. veebruaril
Tilgu sadamas üle saja vabatahtliku, sealhulgas Vääna Jahiseltsi liikmed, päästjad Vääna Vabatahtlikust Tuletõrjeühingust ja Muraste vabatahtlikud. Koguti 21 suurt kotti
(160 l) õliseid kõrkjaid, 155
kotti (30 l) kruusa, liiva, kivide
ja õli segu.
Koristamine on toimunud
käsitsi, sest lume ja jää tõttu
ei saa päästeameti skimmereid
ega muud koristustehnikat rakendada. Peale jää ja lume
sulamist jätkatakse Muraste
ranniku põhjalikumate puhastustöödega.

• Seoses masuudireostusega Muraste rannikualal
on lähiajal rannal jalutamine ebasoovitatav!
• Juhul kui te rannas jalutate, palume olla väga
tähelepanelikud, et te ise,
teie lapsed ega lemmikloomad ei astuks masuudilaikude sisse ega puutuks muul viisil masuudiga kokku.
• Silma või suhu sattudes
on masuut ohtlik!
• Masuut on äärmiselt
määriv ning seda on raske riietelt, nahalt, loomakarvalt ja mujalt maha
saada.
• Erilist tähelepanelikkust palume lapsevanematelt oma laste tegevuse
jälgimisel rannas.
• Koerte käpad saab nõudepesuvahendiga (näiteks
Fairy'ga) puhtaks, kuid
see on tõenäoliselt väga
ebamugav protseduur.
Seega on lihtsam koertega reostunud rannikualal
nii kaua mitte jalutada
kuni vallavalitsus koostöös pääste- ja keskkonnaametnike ning vabatahtlikega on saanud suurema osa alast puhtaks.
• Lisaks paneme südamele kõikidele ATV-ga sõitjatele, et masuudireostuse
ulatus kandub kordades
suuremaks, kui rannal
ATV-ga sõites masuuti
edasi kannate.
• Palume tungivalt meeles pidada, et ATV ja teiste mootorsõidukitega, ka
saanidega, on rannas ja
looduskaitsealal sõitmine
keelatud!
• Kui te märkate masuudireostusega kokku puutunud loomi või linde, siis
palume sellest teavitada
helistades Keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsele lühinumbrile 1313.
• Juhul kui te märkate
Muraste rannikualal masuudiga kokku puutunud
surnud loomi või linde,
siis palume need viia kas
Tilgu sadamasse, kus on
selleks vastav märgistatud anum, või teavitada
kohaselt Keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsel
lühinumbril 1313.
• Põhja Päästekeskuse
naftareostuskorje teenuse
peaspetsialist Aare Kasvandik ei soovita vabatahtlikel iseseisvalt rannikul koristamistöödega tegelda, sest kividel või jääl
on oht kukkuda.
• Inimesed, kes siiski
üksinda rannal masuuti
kokku korjavad, peavad
meeles pidama, et nad
vastutavad enda turvalisuse eest ise.
• Kõik kokkukogutu tuleb
viia Tilgu sadamas asuvasse vastavasse konteinerisse. Kuna Keskkonnainspektsioonil tuleb peale
koristustöid kõik kokku
kogutu üle kaaluda, siis
on äärmiselt oluline, et
kõik reostus saaks viidud
Tilgu sadamasse.
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KÜSITLUS
Kuii tihti kasutate hädaabinumbreid?

VALDI K
K ASK
Tutermaa küla
elanik

Õ

nneks pole olnud vajadust hädaabi kutsuda.
Küll aga on palju juhtumeid, kus ennetava tegevuse või kiire reageerimisega on
suurem kahju ja vajadus abitelefonidele helistada ära hoitud.
Meenub viimane 110
numbril helistamine üle-eelmisel aastal, kus sai koostöös
politseiga kinni peetud sõiduk.
See ei tahtnud kuidagi oma
sõidureas püsida ning tekitas
mitmel korral üliohtlikke situatsioone maanteel. Peab tõdema, et 110 palvel sai sõidukit
jälitatud umbes 30 kilomeetrit,
enne kui jõudsime maanteel
patrulliva üksuseni. Ma pole
ekspert, kuid jäi õhku küsimus
tänaseni, miks patrull ei tulnud vastu ja üliohtlik sõit pidi
kestma nii pikalt.

KÜLLI
R IISTO P
Harkujärve kooli
juht

T

ean hädaabinumbrit 112
ja politsei numbrit 110.
Õnneks pole neid vaja
olnud viimasel ajal kasutada.
Koolis oleme pisemate kriimustustega esmaabi korras
ise hakkama saanud. Tuleõnnetust ega muud kriisisituatsiooni pole ka, taevale tänu,
ette tulnud.
Umbes pool aastat tagasi
kasutasin ühte antud numbritest vargusest teatamiseks.
Mõned kuud tagasi helistasin
arsti nõuandetelefonile nina
verejooksu peatamiseks. Tol
korral oli nõustamisest kasu
ja kiirabi polnud vaja kutsuda.

ANDRE S
ANV E LT
Muraste küla
elanik

A

inukesed
hädaabi
numbrid, mida tean
peast, on muidugi 112
ja 110, mis varsti ühinevad
üheks, 112-ks. Samuti tean
peast oma koduvalvet korraldavat G4S numbrit 1911. Viimast pigem ikka seoses enda
tekitatud koduste valehäiretega.
Nagu ütleb vana juristide
tarkus: seadust ei pea teadma
peast, vaid peab teadma, kust
seadusest õigeid vastuseid
otsida. Seetõttu olen erinevate
probleemide korral, nagu
elektrikatkestused, veeavarii
või näiteks katlaabi, leidnud
vastuseid kiiresti netist. Olen
kasutanud elus ka mitmeid
kordi numbrit 112, et teavitada
kaaskodanike hädaolukordadest. Õnneks olen ise sellistest
olukordadest suutnud hoiduda.
Numbri 112 toimimisega võib
üldiselt rahul olla.

Vääna-Viti Kodu –
kogukonda sulandudes
Leivad on ahjust välja
võetud. Tosin leivapätsi
lebab laual, valge rätik
peal. Nüüd on ahju minemas porgandipirukad.
Kõik oma tarbeks.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Patju selles pisikese ruumis
on juba terve kuhi. Mitu naist
valmistavad neid veel juurdegi. Lõikavad pealisriide välja, panevad pehme materjali
vahele, õmblevad kinni. Padjad saavad kohevad valged ja
ilusad. Nagu padjad olema
peavad.
Tervele Eestile, kiidab üks
tegijatest. Tervele Eestile küll,
aga ikka omadele, hooldekodude jaoks, täpsustab juhataja
Kersti Ojasu.
Vääna-Viti Kodul pikk minevik. Kunagi mõisahooneks
ehitatud ajalooline maja on
olnud koduks invaliididele, koduta noortele, lastele, kergema
vaimupuudega inimestele.
Läinud aasta sügisest, mil
mõisahoone külje alla mõisaparki valmis viis peremaja,
elab Vääna-Viti Kodus kokku
86 hoolealust.

Vääna -Viti Kodu meister-tegevusjuhendaja Leila Lindsalu säeb ahjust võetud kuumad
leivad kombekalt ritta, klient Anne-Liis koos juhendaja Kersti Läänsaluga teevad juba
porgandipirukaid.
Ülo Russak

Tulevad vabatahtlikult
“Inimesed tulevad VäänaViti Koju vabatahtlikult, mitte
sunniviisiliselt, kohtuotsusega.
Kuna enamik meie kliente on
piiratud teovõimega, siis on
nad eestkostel. See ei sega neil
aga lihtsamaid töid tegemast,”
kõneleb juhataja Kersti Ojasu.
Üks hoolealustest töötab kaupluses abitöölisena, teine kohvikus, kolmas teenib taskuraha
hooldekodus vajalikke töid tehes, teisi hoolealuseid abistades.
“Et inimene meile elama
pääseks, peab olema tal arsti
saatekiri, diagnoos,” kõneleb
juhataja hooldekodusse pääsemisest. Tahtjaid on tunduvalt
rohkem kui vastu suudetakse
võtta. Ootajate järjekord on
pikk.
Maarika tuli Vääna-Viti
Koju elama 2009. aastal. Nii et
kogukonnas elamise kogemust
on tal viis aastat.
“Olen siin eluga väga rahul. Suvel saab kenas mõisapargis jalutada, aiatööd teha,
talvel teeme patju või muud
käsitööd,” kõneleb Maarika
elust hooldekodus. Ka kangas-

Vääna-Viti Kodu

• Vääna-Viti Kodu haldab AS Hoolekandeteenused, kellele
üle Eesti kuulub 22 hoolekandeasutust, kokku 2500
kliendiga.
• Tasu riigieelarvelise koha eest hooldekodu peremaja ühekohalises toas on kuus 247 eurot, kahekohalises 241.
Väljaspool riigieelarvelist kohta maksab sama teenus
vastavalt 757 ja 751 eurot. Selle raha eest on elamiskoht
• ASi Hoolekandeteenused avalike suhete juht Kadri Lehenurm: “Kui potentsiaalsel kliendil on arsti poolt koostatud rehabilitatsiooniplaan olemas, aga riigieelarvelist
kohta pole, siis paljud kliendid siirduvad võimalusel elama riigieelarvevälisele kohale. Et siis eelarvelise koha
vabanedes saada see endale. Tavaliselt klient valib ise
kodu, kus ta elada soovib.”

teljed on selleks üles seatud,
et hoolealustel tööd oleks.
Maarikale meeldib VäänaViti Kodus veel sellegi pärast,
et poeg on lähedal, siinsamas
mõisapargis väikeses peremajas.
“Peremajades, kus elavad
tõsisema vaimupuudega inimesed, on ööpäevaringsed teenused, järelevalve 24 tundi,
kliendid majast iseseisvalt

välja ei pääse,” kõneleb kodu
juht Kersti Ojasu. Vääna-Viti
Kodus elab kliente igas vanuses, noorim on 19 ja vanim 92
aastat vana. Ka mehi ja naisi
on võrdselt. “Vahel on tõesti
ka lähisugulased koos meile
sattunud,” ütleb juhataja.

Tööd 20 inimesele
Kõikidest teistest taolistest
kodudest üle Eesti eristab

Vääna-Viti Kodu aga see, et
siin küpsetatakse leiba, kringleid ja teisi pagaritooteid. Tehakse iseenda, koduelanike ja
teenindava personali, aga ka
teiste tarbeks.
“Eks meiegi ürita ja täisväärtuslikud ühiskonna liikmed olla,” ütleb Kersti Ojasu.
“Tahame ümbruskonnas teistele ennast paremini teadvustada.”
Jutte hooldekodudest liigub ju igasuguseid. Mõni lapsevanem, kelle võsukese koolitee Vääna-Viti Kodust mööda
viib, kartis alguses – kas see
tee on ikka ohutu? “Nüüdseks
on need hirmud haihtunud –
Vääna-Viti Kodu ega tema elanikud pole ohuks kellelegi,
pigemini üritavad nad kogukonda sulanduda,” kõneleb
juht Kersti Ojasu.
Vääna-Viti Kodu pakub
tööd ligi kahekümnele inimesele. Mitmed neist on pärit
omast külast, Vääna-Jõesuust.
“Eks see ole üks viise kogukonda sulanduda – siinsed töötajad kõnelevad ka teistele,
kuidas me elame, mida teeme,” ütleb Kersti Ojasu.

Vabariigi sünnipäeval tänati eakaid
24. veebruaril, Eesti Vabariigi 96. sünnipäeval,
oli Tabasalu Ühisgümnaasiumi saal jälle rahvast tulvil. Seekord eakamatest inimestest. Vallavalitsuse kutsel olid kohale saabunud pensionärid.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Kaugematest kantidest tõi inimesi vabariigi aastapäeva tähistama valla tellitud buss.
Rohkem kui 80 eakale val-

lakodanikule ütlesid tehtu eest
tänusõnad vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu ja vallavanem Kaupo Rätsepp. Kokkutulnuile pakkusid muusikalise elamuse Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester ja
Tabasalu kammerkoor.
Muusikalise osa lõppedes
söödi koos sünnipäevatorti.
“Enim kiidusõnu leidis valla poolt pakutud võimalus tasuta ujulat külastada, spordiga
tegelda,” ütles ürituse korraldaja, valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn.

Volikogu esimees Arno Hirtentreu ja vallavanem Kaupo
Rätsepp koos eakatega aastapäeva kontserdil.
Ülo Russak
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Muraste õpilased
saavad oma kooli
Suve lõpuks valmivas
Muraste uues koolimajas
alustavad 1. septembril
lapsed õppetööd.
K ADY- ANN S UT T
vallaleht@harku.ee

Esimesel aastal õpivad nendega sama katuse all ka Vääna
Mõisakooli lapsed, kelle endi
ajaloolises koolihoones algavad sügisel aasta kestvad renoveerimistööd.
Esimesel õppeaastal õpitakse Muraste koolimajas
Vääna Mõisakooli nime all.
Kooli juhib Vääna Mõisakooli
direktor Gled-Airiin Saarso,
kellega üheskoos tulevad
2014/2015 õppeaastaks Murastesse tööle ka Vääna Mõisakooli õpetajad ja abipersonal.
Muraste Kooli ja Vääna
Mõisakooli õpilased asuvad
õppima omaette klassidesse
ning neil saavad olema eraldi
õpetajad. Vääna Mõisakoolis
õppiva 85 lapse õpetamist jätkavad senised Vääna Mõisakooli õpetajad. Muraste Kooli
laste õpetajate leidmiseks
kuulutatakse peagi välja konkurss ning praeguse seisuga
soovitakse tööle võtta viis uut
õpetajat.
Muraste Kooli direktori
leidmiseks kuulutatakse konkurss välja 2014. aasta detsembris. Nõnda jääb uuele direktorile piisavalt aega vajalikeks ettevalmistusteks, et alates 2015. aasta 1. septembrist
saaks kool edasi tegutseda
juba Muraste Kooli nime all.
Õppeaastal 2015/2016 jätkavad Muraste koolis õppetööd
vaid Muraste Kooli õpilased,
kus neid jäävad õpetama samad õpetajad, kes neid alates
sellest sügisest õpetama hakkavad.
Vääna Mõisakooli õpilased
ja personal jätkavad alates
2015. aasta septembrist õppetööd renoveeritud mõisahoones Väänas.
Esimene avaldus Muraste
Kooli astumiseks esitati möödunud aasta oktoobris. Käesoleva aasta 20. veebruariks oli
Muraste Kooli esimesse klassi
astumiseks esitatud 47 avaldust. Kokku avatakse sügisel
Muraste Koolis kolm uut esimest klassi. Vääna Mõisakooli
lastest alustab kooliteed ühe
esimese klassi jagu lapsi.
Muraste Kooli teise klassi
on esitatud kaheksa avaldust,
kolmandasse klassi kolm avaldust ja neljandasse klassi üks
avaldus. Avaldusi sellel sügisel Muraste Kooli astumiseks
oodatakse hiljemalt 31. maiks,
sest siis lõppeb esimene klasside komplekteerimine.
Avaldusse tuleb märkida
lapse nimi, isikukood, elukoht
ja lapsevanemate andmed.
Muraste Kooli võetakse vastu
Harku valda sisse kirjutatud
lapsi. Kuni 5. märtsini saab
avaldusi saata Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajale Ervin
Jürisoole. Lõplikud Muraste
Kooli õpilaste nimekirjad kinnitatakse käesoleva aasta 31.
augustil.
5. märtsil toimub kohtumine, kus määratakse edasine
töökava nii tulevaste avalduste
vastuvõtmise korra kui ka
uute klasside komplekteerimise kohta. Lisaks täpsustatakse küsimusi, mis puudutavad tööle võetavate õpetajate
arvu ja konkursi tingimusi.
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Tervikliku liikluskorralduse lahendusega saab tutvuda
www.harku.ee.
Harku VV

Liikluskorralduse
muudatus Tabasalus
Harku vallavalitsus teavitab liikluskorralduse
muudatusest Tabasalus
lasteaeda Tibutare ümbritsevas tänavavõrgus.
Liikluskorralduse muudatuse
taotluse on esitanud Harku
vallavalitsusele Tabasalu lasteaed Tibutare direktor. Muudatuse eesmärgiks on suurendada Lasteaia tänaval ja selle
lähiümbruses kõikide liiklejate, s.h lasteaeda saabuvate
ja sealt lahkuvate laste ja nende vanemate, liiklusohutuse
taset.
Liikluskorraldust muudetakse järgmiselt:
1. Lasteaia tänava ühesuunaline lõik muudetakse praegusest vastupidiseks.
2. Kogu alale, mis piirneb

Nooruse, Kooli ja Teenuste tänavate ning Ranna teega, kehtestatakse ühtne õueala liikluskorraldus.
Uue liikluskorraldusega
vastuolus liiklusmärgid likvideeritakse.
3. Olemasolev parkla Kase
tänav 3 ja 8 kinnistute vahel
reserveeritakse lasteaia külastajatele kella 7.00 kuni 19.00.
Selleks paigaldatakse parkimise keeluala märgid 384 ja
394 koos lisateabega (7.0019.00; välja arvatud lasteaia
külastaja).
Liikluskorralduse muudatust hakkab kehtima alates
käesoleva aasta 7. märtsist.
Küsimustega palume pöörduda valla teede spetsialist Henry Pritsi poole henry.prits@
harku.ee.

Häirekeskuse abi- ja infokeskuse juhataja Helen Radamus.

Hädaabitelefon 1345
Kõik me teame hädaabinumbreid 112 ja 110,
millelt saab kutsuda kiirabi, päästjaid ja politseid.
Veidi vähem teatakse ööpäevaringset abitelefoni
1345, mis toetab päästeasutuste, kohaliku omavalitsuse ja teiste asutuste koostööd ohuolukordade kõrvaldamisel.
Ajalooline Vääna mõisa mööbel.

Piret Meltsas

Ajalooline mööbel jõudis
tagasi Vääna mõisa
Igal suvel on Vääna mõis olnud avatud külastusmänguks
Unustatud mõisad. Unustatud
mõisate külastusmäng toimus
sel aastal kümnendat korda ja
selle eesmärgiks on avada uksed huvilistele, kes saavad
mõisa külastades tutvuda tänapäeva elu-olu ja ka ajalooga.
Ühel neist külastuspäevadest eelmisel suvel astus meie
mõisa sisse vanem härra. Härra teatas, et ta tahaks kinkida
meile vanaaegse mööblikomplekti – diivani ja neli tooli. Selgituseks rääkis ta loo sellest,
kuidas ta need oli aastakümneid tagasi oksjonilt ostnud
ning seal öeldi, et mööbel on
pärit Vääna mõisast. Komplekt
oli vana ja vajas päris palju
kohendamist ning härra hoidis
seda kordategemise mõttega.

Kuid aeg läks omasoodu ja
härral tuli lõpuks mõte kinkida
mööbel meie mõisakoolile. Ja
nii jõudiski mööbel mõisa tagasi ja kool taotles korrastustöödeks raha Kultuuriministeeriumist. Taotlus rahuldati ning
nüüd ehib meie mõisa see
mööblikomplekt oma täies
ilus.
Ajalooliselt taastatud ümbrusesse saab mööbli paigutada peale mõisa remondi lõppemist.
Kogu selle kinkimise ja
kingi vastuvõtmise õhinas jäi
aga härra nimi ülestähendamata, millest nüüd kooliperel
siiralt kahju on. Seepärast palume teid, lahke härra, et võtaksite Vääna Mõisakooliga
taas ühendust.
P IRE T M E LTS A S
Unustatud mõisate külastusmängu giid

ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Häirekeskuse abi- ja infokeskuse juhataja Helen Radamus, mis probleemidega
inimesed teie poole pöörduvad?
12 aastat tagasi loodi Tallinnas infotelefon 1345, et hoida vabana viivitamatut hädaabi nõudvad numbrid 112 ja
110 ning kergendada kiirabi ja
politsei koormust mitte nii kiireloomulist sekkumist nõudvate probleemide osas.
Selle numbri avamine hädaabikõnedeks õigustas ennast. Nüüd pöördutakse meie
poole palju kommunaalprobleemide, elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide,
heakorra, teede ja tänavate
korrashoiu ning teiste küsimuste lahendamiseks. Näiteks
on kuskil tänavavalgustus läbi
põlenud, jäänud tee lumest puhastamata või soovitakse teada bussi sõidugraafikut. Ühendust on võetud meiega isegi
hulkuvate koerte asjus, Tabasalu päevade ajal kasvab he-

listajate hulk aga hüppeliselt
– uuritakse ajakava.

Kuidas lahendate numbrile
1345 helistades probleemid?
Kes tuleb hulkuvat koera
ära viima või tänavalaternasse pirni sisse keerama?
Abitelefoni operaator võtab kõne vastu, analüüsib,
töötleb ja edastab väga erinevat informatsiooni. Meie ülesanne pole probleemi kohapeal
oma jõududega lahendada,
vaid edastada teade, 1345 on
ennekõike ikkagi infotelefon.
Helistajate probleemid on
klassifitseeritud teemade kaupa ja erinevaid klassifikaatoreid on hetkel 34. Vastavalt
kõne sisule me ka tegutseme.
Kui saame teate hulkuvast
koerast, informeerime omavalitsuse pädevat ametnikku.
1345 on ellu kutsutud selleks,
et vähendada vähem aegkriitiliste kõnede osakaalu numbritele 110 ja 112.

Kuidas tegutsete, kui tormis
murdunud puud kukuvad
elektriliinile, ohustades nii
inimesi kui ka nende vara?
On olnud olukordi, kus
elanikud kasutavad abitelefoni
numbrit hädaabikõne tegemiseks ja vastupidi. Operaatoritel
on võimalus jälgida, kas ei
vaja mõni abitelefonile tulnud
kõne pääste- või meditsiiniteenistuse kiiret sekkumist.
Samuti edastab Häirekeskuse
päästekorraldaja numbrile
112 tulnud kõned, mis ei vaja
riiklike operatiivteenistuste

sekkumist, meie abitelefoni
operaatorile. Sellist koostööd
võimaldab meie ühine töösaal
– nimelt toimub Tallinna abitelefoni ja hädaabinumbri 112
kõnedele vastamine samas
ruumis, Häirekeskuse Põhja
Keskuses.

HARKU VALLAST
KÕNELDES OLI
REKORDAASTAKS 2010.

Ülo Russak

tajad pakuvad teenust – kõik
kõned ja probleemid on meil
täpselt fikseeritud ja anname
neist igal nädalal meiega lepingus olevale omavalitsusele
täpse ülevaate. See statistika
on abiks ka valla juhtimisel
ning probleemide ennetamisel.

Kas inimesed ka oma
hingehädadega on teie
poole pöördunud?

Näiteks kui päästeamet
saab teate suuremast põlengust kortermajas, siis päästjad
kihutavad sündmuskohale,
meie informeerime aga omavalitsuse ametnikke ning aitame kodu kaotanud inimestel
kas või ajutise elamispinna
leida.

Ikka on. Sel juhul edastame
neile hingeabi telefoninumbri.
Samuti soovitakse külmal ajal
varjupaika leida – neile hädasolijaile anname varjupaiga telefoninumbri.

Millal tuleb kõnesid rohkem, kas töö- või puhkeajal?

Harku vallast kõneldes oli
rekordaastaks 2010, siis tõi
lumerohke talv meile kokku
526 probleemi. Eelmisel aastal
saime Harku järve tagant 129
teadet sündmustest. Kokku
anti teada Tallinnast ja Harjumaalt meile kokku 60 000
probleemist.

Statistika näitab, et puhkeajal, puhkepäevadel ja töövälisel ajal. Meie fikseerime
kõne ja edastame siis omavalitsuse ametnikule. Harku vallas saadame vastava meili vallaametnikule, kes siis tööle
jõudes on kohe teavitatud lahendamist nõudvast probleemist.
Abitelefoni 1345 kõnede
koormus sõltub ka aastaaegadest – igal aastal kasvab kõnede koormus talveperioodil,
kui uuritakse infot lumekoristuse ja libedusetõrje kohta.
See annab omakorda infot kohalikule omavalitsusele, kas
ja kui hästi tema teenuseosu-

Kui palju aastas numbrile
1345 telefonikõnesid tehakse?

Kuidas lahti mõtestada
“60 000 erinevat probleemi”.
Ühe probleemi pärast võib
olla ka mitu kõnet. Kukutas
kuskil näiteks torm puu kõnniteele või jäi lumi õigel ajal
koristamata – neist asjust võivad teada anda mitu inimest.
Me registreerime kõik kõned.
Aga kirja läheb see “probleemina”.
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Tabasalu kooli esindus
Moskvas.
Erakogu

Tabasalu noored
kunstnikud
Venemaal
30. jaanuaril toimus
Moskvas näituse “Romanovite dünastia – 400”
pidulik avamine, kuhu
olid kutsutud Tabasalu
Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad, kelle
tööd olid eksponeeritud.
N I INA P EER NA
TÜGi õpetaja

2013. a kevadel kuulutas Novouralski lastekunstikool välja rahvusvahelise laste ja
noorte loomingukonkursi
“Romanovite dünastia – 400”.
Selle ainulaadse kunsti- ja haridusprojekti eesmärgiks oli
noortes kunstnikes huvi tekitamine vene ajaloo ja kultuuri
vastu. Konkursil osales rohkem kui 200 last Eestist, Küproselt, Venemaalt ja Ameerika
Ühendriikidest. Konkursitöid
hindas auväärne žürii, mille
eesotsas oli tuntud Venemaa
kunstnik Nižni Tagili ja Serovi
piiskop Innokenti.
Rahvusvahelise konkursi
Grand Prix sai noor kunstnik
Sarah Rizzo Bavertonist (Ohio
osariik, USA). Eestit esindasid
Kuressaare gümnaasium ja
Tabasalu Ühisgümnaasium.
Kaks Kuressaare gümnaasiumi noort kunstnikku Alice
Saar ja Annabelle Metsalu
(õpetaja Inna Van) said kolmanda astme diplomid nooremas vanuserühmas. Seitse Tabasalu gümnaasiumi õpilast
said 1., 2. ja 3. astme diplomid
erinevates vanuseklassides
(Kevin Rosenberg, Mikk Kelder, Anete Ojasaar – õpetaja
Lea Netz, Laura Maris Kuldsaar Adamson, Andreas Treier
ja Kreete Kamber – õpetaja
Kristine Laanisto, Helis Sepp
– õpetaja Niina Peerna) .
Lisaks näitusele toimusid
meistriklassid tuntud vene
kunstnike juhendamisel. Vene
Kunstike Liidu toetusel saime
külastada koos Uurali delegatsiooniga krahv Šeremetjevi
mõisa Kuskovos ja keraamika
muuseumi. Unustamatu mulje
jättis meile Punase väljaku
peal jalutamine, Kremljovski
kurantide (kella) löömine ja
Vassili Blazenni katedraali ilu.
Ilusate sõnadega avaldas lootust edasiseks koostööks Novouralski Laste kunstikooli direktor Vera Vadymivna Lazarenko: “Eesti sai meile, Uurali
inimestele, lähemaks tänu
meie haridusasutuste koostööle ja sellele soojale ja sõbralikule kohtumisele Moskvas.”

Ümbermaailmareis
Teelahkme aias
31. jaanuari õhtu oli lumine, tuuline ja külm.
Vanaemad ja vanaisad
sammusid aga vapralt
Teelahkme Lasteaia poole, sest ees ootas traditsiooniline Memme-Taadi
pidu.
E TH E L -M ILD RID BLU M A N
Teelahkme Lasteaia õpetaja

Ootuselevust suurendas teadmine, et välja kuulutatud oli
ka ümbermaailmareis. Tõesti,
lasteaia saali sisenedes märkasid vanavanemad kohe
kuue riigi rahvuslippe ning
aeg-ajalt võis näha liikumas
erinevates rahvuslikes kostüümides lapsi ja õpetajaid.
Millisel viisil reisima hakatakse, püsis siiski saladusena.
Iga seiklus algab kodunt.
Vanavanematele rõõmsalt lehvitades saabusid lapsed järjest
saali. Ü. Vinteri “Kodulaul”
Teelahkme Lasteaia õpetajate
esituses ning peojuhi loetud
luuleread tuletasid meelde, et
kodu on eriline, kuid “üle aia
vaadata...” ja maailmas rännata ihkab ometi igaüks.
Ja siis kostuski rongivile
ning reisiteekond algas! Punase rühma mudilastest koosnev
rong reisis hoogsa “Kalinka”
saatel Venemaale. Kuivõrd
üks vene memm hoolib ühest
vene taadist, sai selgeks läbi
laulu. Vene memm ja taat laulsid muidugi vene keeles, kuid
publik saalis muheles, sest
memmena võis ära tunda peojuhi, asjaliku taadi rolli esitas
aga õpetaja Merita Tamm.
Seejärel õpetas punase rühma
laste laul, kuidas kuuseke metsast tuppa tuua. Jällegi kostus
rongivile ning rong saabus
Saksamaale, kus sinise rühma
lapsed esitasid lustliku saksa
tantsu ning lauldes anti teada,
kui mitmekülgsed on saksa
meistrimehed.
Hea tujuga jätkas reisiteed
kollase rühma värvikirev rong
– muidugi, ees ootas päikseline
India. Rütmilise india tantsu
ja lauluga ilmestasid lapsed,
kui erinevad on india rahvuslikud riided ning kuidas kõlab
india keel. Põnevust tõi kaasa
järgmine, rohelise rühma
rong, mis viis Aafrikasse. Läbi
laste tantsu ja laulu tutvuti
džunglielu metsikuma poolega
ning pärismaalaste keeleoskusega. Jällegi kõlas rongivile
ja teed alustas hoopiski täiskasvanutest koosnev rong.
Kreeklaste hing on temperamentne ja punaste vööde lehvides esitas Teelahkme Lasteaia personal Sirtaki tantsu.
Pikk reis on küll tore, kuid
lõpuks igatsetakse ikkagi tagasi kodumaale. Nii kõlaski
kõigi esinejate ühislauluna
“Mu isamaa armas.” Ümbermaailmareis oli vist kõigile
südamesse läinud ning lõpulaulu lihtsus ja siirus liigutas
nii, et kogu publik tõusis püsti
ja hakkas samuti kaasa laulma.
Peoõhtu jätkus maiustamisega, sest nagu tavaks, olid
vanaemad kaasa toonud väga

JK Tabasalu tüdrukud U17
koondisesse
Möödunud aasta viimased
päevad tõid rõõmu ja tunnustust JK Tabasalu klubile.
Nimelt teatas Eesti Jalgpalli
Liit nende 32 tüdruku nimed,
kes pääsevad Eesti NU17 (alla
17-aastaste tüdrukute) koondise treeningutele, kelle hulgast
tehakse lõplik valik.
Valitute seas on ka kaks
JK Tabasalu tüdrukut – AnneGrethe Pajuviidik ja Õnnely
Roos.
JK Tabasalu tüdrukute
treener Liis Pello ütles: “See
on kindlasti positiivne uudis
tüdrukutele ja kogu Tabasalu
Jalgpalliklubile. Õnnely ja Anne-Grethe koondise nimekirja
jõudmine näitab, et oleme õigel teel ja loodetavasti on ka
lähitulevikus meie klubist sirgumas teisigi koondise kandidaate. Oma riigi esindamine
on auasi ja tüdrukutele kindlasti väärt kogemus ning ka
lisamotivatsiooniks. Tuleb ise

uskuda ja endast alati maksimum anda!”
Hooajaeelsetele treeningkogunemistele
(jaanuarmärts) on kutsutud üle 30
mängija. Esimene valik tehakse pärast treeningkogunemisi
ning jätkatakse treeningutega
kord kuus kuni 25 mängijaga.
Lisaks treeningpäevadele on
NU17 koondisel kavas mõned
sõprusmängud ja rahvusvahelised turniirid ning kaks kolmepäevast laagrit juunis ja
oktoobris. 1.-5.05.2014 toimub
sõprusturniir Eestis, kus alagrupis ollakse koos Soome,
Rootsi ja Venemaaga. 2.6.07.2014 toimub Balti turniir
Lätis ja koondiseaasta kulmineerub Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniirig
a, mis leiab aset Eestis 17.22.10.2014, kus Eesti jagab
alagruppi Poola, Soome ja
Bosnia-Hertsegoviinaga.
I NDR E K ANE PAI O

Vääna Mõisakoolis loodi
õpilaskogu

Kollased Indiast.

Hiljaaegu kogunesid
Vääna Mõisakooli aktiivsemad õpilased sooviga
rohkem kaasa rääkida
igapäevases koolielus.
Õpilasgrupp sai väärika
nime – õpilaskogu. Õpilaskogu on 8-liikmeline
ja sinna kuuluvad kõikide klasside esindajad.

Rohelised Lõuna-Aafrikast.
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2x Teelahkme lasteaed

Ma imetlen Tabasalu Teelahkme Lasteaia töötajaid!

Mind hämmastab nende tohutu tahe ja soov korraldada
imetlusväärselt meeldejäävaid üritusi, nautida sellega
seonduvat tööprotsessi ja viia peo lõppemine nii kaugele,
et sa oled toimunust nii lummatud, et silmanurka tekib
pisar. Sa ei pruugi arugi saada, et kas see on kurbusest
peo lõppemise pärast või hoopis rõõmust positiivse laengu
eest. Lihtsalt, see on nii hea!
Hiljuti toimunud Memme-Taadi pidu oli juba kümnes. See
tore traditsiooniline üritus sai alguse siis, kui Tabasalu
Teelahkme Lasteaeda juhtis Ülle Jurtom. On kuldaväärt
tegu meeles pidada ja austada peresid ning avaldada tänu
vanavanematele nende poolt kingitud elude eest laste, lastelaste ja lastelastelaste näol. Tänan Üllet selle väärtuse
eest meie majas!
Soovin öelda oma töökale personalile: “Ma olen uhke teie
üle!”

Õpilaskogu eesmärgiks on
kaasata õpilasi ürituste korraldamisse, olla vahendajaks
õpilaste ja õpetajate vahel
ning anda võimalus toimekamatele, kellel on tahtmist ja
energiat rohkem panustada
kooli tegemistesse.
Tänaseks on õpilaskogu
kogunenud kolmel korral. Õpilaskogul on valitud president,
asepresident ning koosolekute
protokollija. Esimeseks töiseks ülesandeks oli üle vaadata ja teha ettepanekuid uude
kodukorda. Õpilaste ettepanekul lisati kodukorda punkt:
käitun lugupidavalt õpetajatega. Pikemalt peatuti koolivormi teema juures. Üldjuhul
õpilastele koolivorm meeldib,

kuid kevadel võiks üle vaadata
tüdrukute koolipluusi lõike.
Koosoleku lõpus käsitleti ka
olmeprobleeme.
Teisel koosolekul tutvuti
ürituste plaaniga. Üritusi vaadati ka selle pilguga, millal ja
kus saaksid õpilaskogu liikmed “oma õla alla panna”.
Samuti anti tagasiside kooliaastapäeva tegemistele ning
räägiti lahti mõned vahetunni
kitsaskohad.
Viimati arutasid õpilaskogu
liikmed tunnustamise korda.
Lennukaid ettepanekuid tehti
punktile “Parim ainetundja”.
Kui need mõtted laiemat
heakskiitu leiavad, siis on meil
edaspidi oma tublid mõisa
ööbikud ja sulesepad, raamatuneelajad, tantsutallad, sammalhabemed...
Õpilased on väga tähelepanelikud ning kui neil on võimalus oma ettepanekuid teha
ja nendega ka arvestatakse,
siis õpilastepoolsest innust
puudu ei tule ja üheskoos suudame kindlasti koolielu toredamaks ning vahvamaks muuta.
VÄÄNA M ÕI S AKOOL I
ÕPI L AS KOGU

S I LV I M U L D
Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor

erinevaid isevalmistatud küpsetisi.
Loomulikult uudistasid vanavanemad koos lapselapsega lasteaeda ja veedeti üheskoos mõnus õhtupoolik.
Ümbermaailmareisi peojuht oli ning tantsud seadis
õpetaja Piret Sügis. Muusikaõpetaja Riina Rüütelmaa

juhendamisel esitasid lapsed
temaatilised laulud. Peokavas
lõid rõõmsalt kaasa ka õpetaja
abid. Teelahkme Lasteaiapere
soovib lisaks tänada Valdo
Rüütelmaad, kes esinejaid klaveril või kitarriga saatis ning
kõiki vanavanemaid, kes päris
oma peoga aitavad lasteaiaelu
vahvamaks muuta.

Vääna Mõisakooli õpilaskogu.

Vääna Mõisakool
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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

Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Müüa
parkimiskoht
Sarapuu põik tänava
lõpus mänguväljaku
juures. Hind 2990 eurot,
tel 507 0072.
Info www.kv.ee/2190074

Ostame kasvavat võsa
(raiume võsast puhtaks
kraavid, tee- ja põlluääred,
lepikud, haavikud jne).
Info 5593 3899,
kaido@reinpaul.ee.
www.reinpaul.ee

Lapsehoid Inglitiib avatud alates
1. märtsist 2014 Harkujärvel!
Pakume lapsehoiuteenust lastele vanuses 1-6 aastat. Meie
lapsehoid asub Harjumaal, Harku vallas, Harkujärve külas,
Kiriku tee 2 asuvas majas (sissepääs maja tagant), eraldatud ja looduskaunis kohas. Oleme avatud tööpäevadel 8.0018.00, võimalus ka lühemateks päevadeks. Info ja
registreerumine tegevjuhi Keili Kollamaa kaudu: keili.
kollamaa@gmail.com või www.inglitiib.eu. Tule TASUTA
proovipäevale, sest kohtade arv on piiratud!

pakub tööd õpetajale.

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.

Neljapäev, 27. veebruar 2014
Lumeta vastlapäeva tähistamine
Harku noortekeskuses
neljapäeval, 06. märtsil kell 16.00-19.00
Instituudi tee 5.
• Õnneloos • erinevad sportlikud
tegevused siseruumides • mängud
• vastlakuklid ja tee
Kes tahab vastlatrallil osaleda, peab
KINDLASTI soovist teada andma – kuklid
ainult neile, kes on eelnevalt nime kirja
pannud! Registreerimine kuni 04.03.2014
aadressil triinu@noortekeskused.ee või
telefonil 657 5672.

Päevalaager 17-21.03
Esmaspäev, 17.03 – vahva päev Laulasmaal. Kohtade arv piiratud,
kuni 20 last. Võta kaasa basseini sissepääsu raha 4.80 eurot, söögiraha,
ujumisriided, pesemistarbed, soovi korral oma võileib ja jook
10.30 Kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.30 Väljasõit Tabasalu raamatukogu eest
11.40 Väljasõit Harku noortekeskuses eest
12.30-14.30 Söömine Laulasmaa SPA kohvikus
16.00 Orienteeruvalt tagasi Tabasalus ja Harkus – vaba olemine noortekeskuses (saab mängida lauamänge, lauajalgpalli, lauatennist jne)
17.00 Läheme koju!
Teisipäev, 18.03 – tegus päev Nõmmel. Kohtade arv piiratud, kuni 20
last. Võta kaasa söögiraha Sõõrikohviku jaoks, vahetusjalanõud.
Osalustasu 3.00 eurot kanda Harku vallavalitsuse arvele. Hind sisaldab
transporti
10.30 Kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.30 Väljasõit Tabasalu raamatukogu eest
11.45 Väljasõit Harku noortekeskuse eest
12.00-14.00 Nõmme raamatukogu, “Kas raamat või film?”. Räägime
raamatutest, millest on tehtud ka filme, vaatame videofilme, meisterdame raamatule järjehoidja
14.15 Söömine Nõmme Sõõrikukohvikus
15.15-16.15 Nõmme kultuurikeskus, loovtants, juhendab Anu Vask.
Oluline on omalooming, mis tekib koos kaaslastega ja viimistletakse
koos juhendajaga. Loovharjutustes jäljendatakse kaasaega – seda,
mida lapsed märkavad, mis liigub ja paelub. Mängime koordinatsiooni,
tunnetust arendavaid liikumismänge
17.00 Orienteeruvalt tagasi Tabasalus ja Harkus – läheme koju!
Kolmapäev, 19.03 – uute teadmiste päev. Võta kaasa muuseumi sissepääsu raha 3.00 eurot, võileivad ja jook, vahetusjalanõud. Osalustasu
3.00 eurot kanda Harku vallavalitsuse arvele. Hind sisaldab
transporti
10.30 Kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.20 Väljasõit Tabasalu raamatukogu eest
11:30 Väljasõit Harku noortekeskuse eest
12.00-14.30 Lastemuuseum. Ekskursioon muuseumis, töötuba
“Kujundame aardelaeka”. Värvime, lõikame, kleebime, joonistame,
kujundame etteantud toorikust pappkarbi “aarete” säilitamiseks.
Räägime varandusest, olulistest asjadest ja nende hoidmisest ning säilitamisest. Mereröövlitest ka. Sööme kodust kaasa võetud võileibu
16.00 Orienteeruvalt tagasi Tabasalus ja Harkus – vaba olemine noortekeskuses (saab mängida lauamänge, lauajalgpalli, lauatennist jne)
17.00 Läheme koju!
Neljapäev, 20.03 – mängude päev. Võta kaasa võileib ja jook või muu
söök, soovi korral vahetusjalanõud. Osalustasu 7.00 eurot kanda Harku vallavalitsuse arvele. Hind sisaldab transporti ja sissepääsu mängutuppa
10.30 Kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.25 Väljasõit Tabasalu raamatukogu eest
11.35 Väljasõit Harku noortekeskuse eest
12.00-15.00 Jerry mängutuba, www.lastepark.ee. Labürint, õhuhoki,
lauajalgpall, X-box + Kinect, tõukerattad ja autod, lava. Sööme kodust
kaasa võetud võileibu, võimalus soojendada kaasa võetud sööki
15.45 Orienteeruvalt tagasi Tabasalus ja Harkus – vaba olemine noortekeskuses (saab mängida lauamänge, lauajalgpalli, lauatennist jne)
17.00 Läheme koju!
Reede, 21.03 – muinasjutupäev Harkus. Kohtade arv piiratud, kuni
20 last. Võta kaasa oma söök ja jook, vahetusjalanõud
10.30 Kogunemine Tabasalu ja Harku noortekeskuses
10.45 Väljasõit Tabasalu raamatukogu eest
11.00-16.45 Erinevad tegevused Harku noortekeskuses. Räägime ja
kuulame muinasjutte, külla tuleb muinasjutuvestja, loome oma muinasjutu, teeme väikse etenduse, teeme käelisi tegevusi, mängime,
sööme kodust kaasa võetud sööki
17.00 Läheme koju – buss toob lapsed tagasi Tabasallu!
NB! Noortekeskustes saab soovi korral endale süüa soojendada!

TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kaubaveod kaubikuga, kaubaruumi maht
10 m3. Tel 501 5992
• 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
• 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
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei
kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775
• Ostan vana võrri, mootorratta või laste pedaalauto. Tel 5554 6703
• Otsin matemaatika õpetajat 6. klassi tüdrukule,
tel 5664 1235
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
• Pakume tööd kontoriruumide koristajale Tabasalus, õhtusel ajal. Info E-R 9.00-17.00, Tatjana.
Tel 5689 7611
• Pakume tööd koristajale, tööaeg õhtuti, töökoht
Tabasalus. Tel 5818 3626
• 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
• Turvafirma General Security Service OÜ soovib
kiiresti võtta tööle vetelpäästjaid Tabasalu ujulasse, väljaõpe kohapeal. Tel 5556 9021 / E-R 10.0016.00
• Vahetada kahetoaline korter linnas väiksema
maja vastu Harjumaal. Korter on ilusas roherajoonis, suure rõduga, euroremont, saun. Tel
659 6194, 517 9082
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• 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

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

Neljapäev, 27. veebruar 2014

TEATED / HARKU VALLA TEATAJA /
Kallid Ave ja Jüri perega!
Oleme mõttes ja südames Teiega, kui saadate viimsele
teekonnale oma armsa

EMA, ÄMMA, VANAEMA JA
VANAVANAEMA.
Tibutare pere
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Ei tulek ega minek ole meie
endi teha...

Siiras kaastunne Ave
Peebole armsa

EMA

kaotuse puhul.
Fa Stuudio

Harku vallavalitsus teatab

Harku noortekeskuses alustab neljapäeviti kell 17.0018.00 tantsuring, esimene tund toimub 13.03.2014.
Ringitööd viib läbi Triinu Laas. Ootame kõiki kooliealisi poisse ja tüdrukuid, kes on huvitatud tantsust! Uudne kaasaegse
ning lüürilise tantsu segu sobib igas eas noortele! Toimuvad
erinevad huvitavad väljasõidud, esinemised, tantsulaagrid ja
muud põnevat. Kogunemine ja riiete vahetamine on Harku
noortekeskuses 16.45 – sealt liigume kõik koos edasi Harku
lasteaia saali. Ringi lõppedes suundume kõik koos tagasi
noortekeskusesse. Info ja registreerimine aadressil triinu@
noortekeskused.ee.
Kaasaegne tants on populaarne tants, mis arenes kahekümnenda sajandi
keskosas ja on kasvades saanud üheks domineerivaks žanriks üle kogu maailma, eriti kiire populaarsuse saavutas see USAs ja Lääne-Euroopas. Kuigi
algselt tulenes see klassikalisest tantsust ning võttis omaks palju elemente
ka jazzist, on vahepeal lisandunud erinevate tantsustiilide elemente. Lüüriline
tants on balleti ja jazz-tantsu segu, milles toetutakse muusika tõlgendamisele
ning pigem sõnadele, mitte rütmi tantsimisele. Kuna tants toetub balletile,
parandab see rühti. Jazz-tants lisab loomingulisust ning vabastab liigsetest
piirangutest. Kaasaegse ja lüürilise tantsu segu on hea moodus avastada
endas uusi külgi, arendada loomingulisust ning saada hea päevane koormus.

Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab
Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud
järgnevad detailplaneeringu algatamise taotlused:
• Vääna-Jõesuu külas Rannasauna I (katastritunnus 19801:
001:2100), Urgu II (katastritunnus 19801:001:2050), Klause
I (katastritunnus 19801:001:0920) ja Klause II (katastritunnus
19801:001:0930) maaüksustele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk 10 elamumaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine.
• Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:
024:0280) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk ühe pereelamumaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine.
• Muraste külas Kaasiku (katastritunnus 19801:001:2111)
maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk olemasoleva hoonestatud 6679 m2 suuruse
elamumaa krundi jagamine kaheks ning moodustatavale
uuele elamumaakrundile hoonestustingimuste määramine.
Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega
otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
--------------------------------------------------------------------------------------Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
määrata Laabi külas Tammi teelt kirdesuunas kulgevale seni
ametliku nimeta teele nimeks Juurdeveo tee.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust.
Eelteade kohanime määramise kohta avalikustatakse 27.
veebruari 2014 ajalehes “Harku Valla Teataja” ja Harku
valla veebilehel.
Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas.
Õigusakt – kohanimeseadus, www.riigiteataja.ee/
akt/13316388.

Vastuvõtt Tabasalu
Ühisgümnaasiumisse 2014/2015. õ-a
Vastuvõtt 1. klassi
Taotlusi 1. klassi astumiseks võetakse vastu 01.0301.05, selleks tuleb täita elektrooniline taotlus kooli
kodulehel. Üldklassidesse vastuvõtul teste ei ole,
toimuvad vestlused. Õppesuunaga klassidesse (inglise
keele õppesuund / matemaatika-muusika õppesuund)
toimuvad vastuvõtutestid 9.-10.06.
Vastuvõtt 7. klassi
Teiste koolide õpilastel, kes soovivad tulla TÜG üldklassi, tuleb täita taotlus kooli kodulehel. Lisaks
üldklassidele avatakse reaalsuunaga klass. Selleks
tuleb kõigil soovijail 01.-17.03 täita elektrooniline
sisseastumistaotlus kooli kodulehel. Vastuvõtutestid
reaalsuunaga klassi toimuvad 18.03 kell 10.00.
Vastuvõtt 10. klassi
10. klassi astujail on võimalik valida 3 õppesuuna
vahel:
• matemaatika-ettevõtluse õppesuund
• humanitaarõppesuund
• sisekaitse õppesuund (alates 2011. a koostöös
Sisekaitseakadeemiaga)
Vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-III
veerandi hinded on head või väga head. Taotluste
esitamine 13.-14.03. Vastuvõtutestidele registreerimine
toimub 01.-13.03 kooli kodulehel elektrooniliselt.
Sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas ja
inglise keeles toimuvad 14.03 kell 10.00. Täpsem info
õppesuundade ja muu kohta kooli kodulehel
www.tabasalu.edu.ee.
NB! Sisekaitse õppesuunast huvitatud õpilased on
oodatud kooli ka 04.03 kell 13.00 toimuvale sisekaitsepäevale.

VäänaJõesuu kool
mõtleb koolile

logo.
Ootame Teie loodud
kavandeid koos
ideelise selgitusega
aadressil
Hiie tee 21
Vääna-Jõesuu
76909 Harku vald
hiljemalt 28.02.2014
Lisainfo kodulehel
www.vjk.edu.ee

Elektripaigaldiste
projekteerimine,
ehitamine ja
renoveerimine.
Revenant
Elektritööd OÜ
www.revenant.ee
Telefon

502 6736

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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Neljapäev, 27. veebruar 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

otsib oma meeskonda kokka,
kelle ametikoha põhieesmärgiks on tagada
lastele kvaliteetse, toidunormidest lähtuva
toidu valmistamine.
Kandidaatidelt eeldame
• kesk- või keskeriharidust (koka kvalifikatsioon),
• eesti keele oskust kesktasemel,
• kohusetundlikkust.
Omalt poolt pakume
• tööd uues ja ilusas lasteaias,
• stabiilset töötasu,
• lisatasu vastavalt kinnitatud maksmise alusele,
• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi.

Sooviavaldus saata Puisniidu 7, Tiskre küla 76916
Harku vald, Harjumaa või e-postile
alasniidu.lasteaed@harku.ee. Täiendav info telefonil
687 8812, 5553 8003, direktor Inga Kruusement.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

