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JÕULUTOETUS

Sotsiaalosakonna juhataja Tiia Spitsõn tutvustab uusi osakonna määrusi ja tänavust
jõulutoetuste andmise korda.

KIIRE INTERNET
KÜLADES
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Oktoobri lõpus toimunud Lairibafoorumil arutleti, kuidas jõuaks kiire
internet ka kaugemate kodudeni.
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Harku Valla Teataja

KIRJANIKUD
RAAMATUKOGUS

Eesti uuemat kirjandust ja oma loomingut
käis Tabasalu raamatukogus tutvustamas
kuu aja vältel neli kirjanikku.

Kui ei ole ikka oma
energiat kuskile
panna, siis peab
pahandust tegema.
MAIE PEA /
tegus vanadaam
Suurupist

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

K

aitseliidu Harju
Maleva Harku
Rannikukaitse
Üksikkompanii
asutamise koosolek toimus 2.
oktoobril Harku vallamajas.
Üksuse loomise idee pärineb
Muraste küla aktiivsetelt elanikelt. Algselt oli plaan rajada
üksus vaid Muraste külas,
kuid ülevallalise suure huvi
tõttu otsustati luua üksus terve
valla peale. Kohal oli ligi 50
inimest, kes olid huvitatud
Kaitseliitu astumisest, teiste
seas ka Harku abivallavanem
Erik Sandla, kelle sõnul oli
kohaletulnute seas väga erinevate valdkondade inimesi.
„Oli autojuhtidest arstideni
välja. Tundus olevat läbilõige
kogu valla rahvast,“ rõõmustas Sandla koosoleku järel.

1932. aastast pärinev skautmasteri tunnistus, mis kuulus Erik Sandla vanaisale, kes
oli esimese Eesti Vabariigi ajal skautide
koolitaja. / Foto: Repro

Sandlal enam kõhklustki, kas
astuda liikmeks või mitte. „See
oli täpselt see hetk, mida olin
oodanud,“ ütles Sandla, kelle
suguvõsa liinidest jookseb
kaitsetahe tugevasti läbi –
Sandla vanaisa oli skautide
koolitaja, vanatädi Kodutütarde organisatsiooni liige ja poeg

Erik Sandla astus Kaitseliitu kõhklemata – soov selleks oli tal juba ammu. / Foto: Kady-Ann Sutt

Miks seda vaja on?

Sandla sõnul on Kaitseliidu
üksust valda väga vaja, sest lisaks valmidusele kaitsta riiki
kriisiolukorras, aitab see kaasa
ka igapäevase kohaliku turvalisuse tagamisele. „See on võimalus kaitsetahte väljenduseks, millest saab omakorda
arendada kodu ümbruse kaitset,“ selgitas Sandla. „Kui on
teada, et külas on välja õppinud
mehed, kes võivad iga hetk
tulla, ehk ka laigulise vormi
selga tõmmata ja kurikaeltele
vastu astuda, siis juba iseenesest see distsiplineerib. Pahatahtlikele inimestele annab see
signaali, et sinna külla pole


Kohal oli ligi
50 inimest.

mõtet ronida, seal võib saada
tõsise vastulöögi osaliseks,“
ütles Sandla. Kaitseliitlased on
valmis vallale appi tulema ka
kohalike kriiside lahendamisel,
olgu selleks siis metsatulekahjud, õlireostused või muu.
„Kaitseliidu jaoks on selliste
kriiside puhul esmatähtis oma
jõududega appi tulla,“ ütles
Sandla. Samuti on Kaitseliit

See oli
täpselt see
hetk, mida
olin oodanud.



Oktoobri alguses toimunud Harku Rannikukaitse Üksikkompanii
asutamiskoosolek. / Foto: Sigrid Hartmann

vallale toeks siis, kui tekib vajadus kriisiolukorras inimesi
evakueerida või mobiliseerida.

Üksikkompanii
struktuur

Üksuse asutamiskoosolekul
tehti ettepanek, et üksikkompanii struktuur võiks koosneda kuuest rühmast: tagala-,
sisekaitse-, üld-, toetus- ja
rannikukaitserühmadest.
Kõik rühmad saavad tööülesannetest tulenevalt spetsiifilise
väljaõppe. „Näiteks rannikukaitserühma eripära on selles,
et seal toimub tegevus raskemini läbitaval maastikul. Rannikult ja klindilt kiiresti
üles-alla liikumiseks on vaja
eraldi väljaõpet, mida tulevad
tegema professionaalsed mägironijad,“ ütles Sandla. Väljaõppe saanud inimestest moodustatakse kiirreageerimisrühm, mis suudab sellisel
maastikul ohuolukorras kärmelt tegutseda. Lisaks plaani-

„Igal juhul
olen vajadusel
valmis rindele
minema!“

Oktoobris asutati Kaitseliidu Harju Maleva Harku Rannikukaitse
Üksikkompanii. Harku abivallavanem Erik Sandla hinnangul on
üksuse loomine oluline nii turvalisuse arendamiseks kui ka elanike kaitsetahte väljendamiseks.
takse moodustada töögrupid,
mis tegelevad erinevate valdkondade tegevuse koordineerimisega. Sandla näeb nendes
head võimalust selleks, et kõik
huvilised saaksid soovi korral
Kaitseliidu tegevusse panustada. „Kui inimestel, kes tahavad


Seal võib
saada tõsise
vastulöögi
osaliseks.

Kaitseliidu tegevuses osaleda,
on igapäeva töö tõttu vähe
vaba aega või kui pereinimestel on laste kõrvalt vähem võimalik õppustel kohal käia, siis
nende jaoks on hea variant
osaleda näiteks tagala- või
üldrühma tegevuses,“ sõnas
Sandla. Tema sõnul on nende

jaoks eraldi kava, kus õppuste
sagedus on väiksem ning põhirõhk on teistel abistavatel
tegevustel. „Kõige olulisem on
tahe Kaitseliidu tegevuses osaleda ja valmisolek anda oma
panus vastavalt enda võimalustele!“

Polnud kõhklustki
liikmeks astumisel

oluline, et saaksin panustada
just oma kogukonna turvalisusse ja olla meie elanike eest
väljas,“ selgitas Sandla, miks ta
teiste üksustega liitunud ei ole.
Nüüd, mil valda on elama
tulnud aktiivseid eestvedajaid,
kelle initsiatiivil luuakse Harku
valda omaette üksus, ei olnud

kuulub Rävala malevkonna
ridadesse. „Kui peaks tekkima
ohuolukord, siis igal juhul olen
valmis vajadusel rindele minema!“ ütles Sandla, kes peab
oluliseks kriitilises situatsioonis ise esmalt võidelda ja siis
alles loota, et keegi appi tuleb.
Kaitseliidul oli väga hea meel,
et nende liikmeks soovib astuda ka kohaliku omavalitsuse
esindaja. Erilist heameelt avaldati selle üle, et tegemist on
planeerimis- ja ehitusala inimesega, sest need teadmised
on õppuste ja muu tegevuse
planeerimisel väga olulised.
* Harku Valla Teataja trükkimineku ajaks oli esitatud Kaitseliidu ülemale taotlus Harku Rannikukaitse Üksikkompanii
moodustamiseks, ent dokumentide menetlemine üksuse moodustamise kinnitamiseks ei olnud
veel lõppenud.
KADY-ANN SUTT

Kes võivad astuda

Kuidas saab astuda
Sandlal on juba aastaid ol- Kaitseliidu Harju maleva
Kaitseliitu?
nud soov Kaitseliidu ridadesse Harku Rannikukaitse
Kaitseliitu astumiseks on vaja
saata avaldus, tervisetõend
astuda, kuid senini puudus Üksikkompanii liikmeks?
perearsti kinnitusega, taustaankeet
Kaitseliitu võivad üldselleks sobiv võimalus. „Neli
ja kaks fotot. Täidetavad vormid
juhul astuda kõik füüsileiab kodulehelt http://harju.kaitseaastat tagasi püüdsime valla- liselt ja psüühiliselt terved ning
liit.ee/et/astu-kaitseliitu. Dokumenkriminaalselt karistamata isikud.
vanem Kaupo Rätsepaga ka Kaitseliidu liikmete nimetus
tide menetlemise käigus viiakse
Kaitseliidus läbi liikmeks taotleja
ise alustada valla Kaitseliidu olenevalt struktuuriüksusest
taustakontroll ning vajadusel kutsuon kaitseliitlane, naiskodukaitstakse nad vestlusele, et määratleda
üksuse rajamisega. Huvilisi oli ja, kodutütar või noorkotkas.
valdkond, milles vabatahtlik osaleda
Täpsemad nõuded on kajastatud
küll, kuid puudusid Kaitseliidu Kaitseliidu seaduses.
soovib, ning väljaõppe vajadus
edaspidiseks.
eestvedajad, kes oleksid tegelenud liikmete väljaõpetamiSILVA KIILI / Vabatahtlik Kaitseliidu tegevliige
sega,“ rääkis Sandla. „Mulle on
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KUIDAS LÄHEB KOHALIKEL ETTEVÕTETEL?

Kohtumise eesmärk oli
saada ettevõtetelt tagasisidet, kuidas on nad rahul
tänase ettevõtluskeskkonnaga, ning tutvuda nende
tegevuse ja arengutega.
„Oleme aastaid igakuiselt
külastanud Eesti maakondi, kohtudes erinevate kohalike ettevõtete, koolide,
sotsiaalkeskuste ja ühiskondlike liikumistega. Selliste kohtumiste eesmärk
on teada saada ja tunnetada
kohalikku hingeelu,“ kirjeldas Sven Sester külaskäigu
tagamaid.

Hingega asja juures

Sesteri sõnul soovitakse
ühelt poolt saada infot töövõitudest ja edusammudest
ning teisest küljest analüüsida probleeme nii kohalikul kui ka riigi tasandil.
„Võib julgelt öelda, et siinsete ettevõtete juhtidel silm
säras ning oli hea näha, et
mõlemal oli selge siht ja
areng silme ees,“ sõnas Sester pärast kohtumist.
Mõlemad abivallavane-

Oktoobri lõpus käisid Harku abivallavanemad Erik Sandla ja Vello Viiburg ning
Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Sven Sester kohtumas Harku vallas
tegutsevate ettevõtetega Metek ja Actual Print.

1

2

mad kinnitavad, et kuigi
tegemist oli erinevate ettevõtetega, on mõlemad olnud väga tegusad ja tublid.


Mõlemal
oli selge siht
ja areng
silme ees.

„Ettevõtete juhid on ise
firmad paarikümne aasta
vältel üles ehitanud ja hingega asja sees,“ ütles Erik

Sandla. Ka Vello Viiburg
tõdes, et kohtumistest sai
järeldada, et meie vallas
tegutsevatel ettevõtetel läheb hästi. „Nad on andnud
vallaelanikele tööd, teinud
suuri investeeringuid ja
vallutanud välisturgusid,“
rõõmustas Viiburg. Sandla
lisas, et mõlema ettevõtte
töötajad toetavad omakorda teisigi valla väikeettevõtjaid, sest külastavad lõunapausidel just kohalikke
toitlustusasutusi.

NB! Volikogu kehtestas
uued määrused
Tiia Spitsõn/
Sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna
juhataja

Esimene määrus reguleerib
Harku valla koolieelsetes lasteasutustes majanduskulude,
personali töötasu, sotsiaalmaksu ja õppevahendite kulu
(koondnimetusena muud
kulud) vanema poolt kaetava
osa suurust, selle tasumise
korda ning tasumisest vabastamise tingimusi ja korda.
Teine määrus reguleerib Harku valla huvikoolides majanduskulude, personali töötasu,
sotsiaalmaksu ja õppevahendite kulu (koondnimetusena
kulud) vanemate poolt kaetava osa suurust, selle tasumise
korda ning tasumisest vabastamise tingimusi ja korda.

Vanema poolt
kaetava tasu suurus

Huvikooli vanema osa määr
ühe lapse kohta on summa,

mis moodustab pilliõppes ja
erialatundidega ettevalmistusklassis 15% ning kunstiõppes, loovusõppes ja erialatundideta ettevalmistusklassis 8%
riiklikult kehtestatud miinimumpalgast.
Lasteasutuse vanema osa
määr ühe lapse kohta on summa, mis moodustub 15% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast. Vanema tasutava osa

1. (Vasakult) Riigikogu liige
Sven Sester, Meteki juhataja
Erko Karo ja Harku abivallavanemad Erik Sandla ning
Vello Viiburg tutvumas Meteki
tulevikuplaanidega.
2. (Paremalt) Actual Prindi
juhatuse liige Meelis Adusoo
tutvustab külalistele
trükikoja toodangut ning
tootmisvõimalusi.
/ Fotod: Kady-Ann Sutt



Vallas
tegutsevatel
ettevõtetel
läheb hästi.

Koostöö on sujuv

Nii Meteki juht Erko Karo
kui ka Actual Prindi juht
Meelis Adusoo sõnul on
siinne ettevõtluskeskkond
hea. „Vallavalitsuse tööga
olid nad samuti rahul, sest
vajalikud projektid ja load
on menetletud normaalselt
ja sellepärast midagi tegemata pole jäänud,“ võttis
Sandla saadud tagasiside
kokku. Viiburg täiendas, et
paraku on Eesti seadusandlus selline, et ettevõtja ei pea

Harku Vallavolikogu kehtestas oktoobriistungil kaks uut määrust: „Harku valla huvikooli kulude vanema poolt kaetava osa
määr ja selle tasumise kord“ ning „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle
tasumise kord“.

bastus on mõeldud vanematele, kelle majanduslik olukord
ei võimalda maksta huvikooli
või lasteaia kohatasu. Vanema
osa tasumisest vabastamist
saab taotleda vanem, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Harku vallas ning
kelle laps käib Harku vallas
asuvas huvikoolis või lasteasutuses. Ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Harku vallas. Vanema osa

Laps käib tasumisest on täielikult vabasHarku vallas tatud pere, kes on toimetuleasuvas kutoetuse saaja; pere, kelle
või hooldamisel on
huvikoolis. eestkostel
laps; pere, kelle ühe kuu tulu
suurusest teavitab vanemat või pereliikme kohta kuue viimateda asendavat isikut huvikool se kuu jooksul jääb alla kolmevõi lasteasutus Harku vallava- kordset riiklikult kehtestatud
litsuse korraldusega kahe nä- toimetulekupiiri (270 eurot);
dala vältel peale seda, kui riik pere, kus koolieelses lasteasuon kehtestanud miinimum- tuses käib kolm või enam last
palga suuruse.
(alates kolmandast lapsest).
Vanema osa tasumisest võiVanema osa tasumi- dakse osaliselt või täielikult
vabastada muudel põhjendasest vabastamine
Vanema osa tasumisest va- tud juhtudel lasteasutuse juhi

ettepanekul. Pere all mõistetakse abielus või kooselulistes
suhetes olevaid samas eluruumis elavaid isikuid või muid
üht või enamat tuluallikat
ühiselt kasutatavaid või ühise
majapidamisega isikuid ja
nende juures elavaid alaealisi
lapsi. Pere all mõistetakse ka
üksikvanemat, kelle lapsel on
 Tasust vabas-

tamiseks tuleb
vanemal esitada vallavalitsusele taotlus.

õigus riiklikule üksikvanema
lapse toetusele või kelle lapse
teine vanem on surnud, ja
tema juures elavaid alaealisi
lapsi.

Tasust vabastamise
taotlemine

Tasust vabastamiseks tuleb
vanemal esitada vallavalitsusele taotlus, mille blankett on

saadaval valla veebilehel ja
vallamajas. Täidetud taotluse
võib saata kas elektrooniliselt
e-posti aadressil harku@
harku.ee või tuua vallamajja
aadressil Ranna tee 1, Tabasalu. Vanema osa tasust
vabastust antakse vastavalt
esitatud taotlusele või ettepanekule poole aasta kaupa, s.o
huvikooli puhul 1. septembrist 31. detsembrini ja/või 1.
jaanuarist 31. maini ning
lasteasutuse puhul 1. augustist 31. detsembrini ja/või 1.
jaanuarist 30. juunini või
kuni vabastuste põhjuste
äralangemiseni. Taotlused
tuleb esitada vähemalt kaks
töönädalat enne 1. augusti
või 1. jaanuari. Seega, kes
soovivad järgmiseks aastaks
maksevabastust, peavad esitama taotluse hiljemalt 12.
detsembriks.
Mõlema määrusega on võimalik täpsemalt tutvuda
Harku valla kodulehel www.
harku.ee.

esitama omavalitsusele sisuliselt mingit infot oma tegevuse kohta ja uute hoonete
käikuandmisel on vaja vaid
detailplaneeringut ning ehitus- ja kasutusluba. Ettevõtluskeskkonna üle arutledes
tundsid juhid huvi Eesti
maksusüsteemi tulevikuväljavaadete ning Eesti majandust puudutavate otsuste
üle, mis mõjutavad tegutsemisvõimalusi nii kohalikul
kui ka välisturul. Sester sõnas kohtumise järel, et toimunud kokkusaamised
andsid talle hea tagasiside
järeldusteks, millised meetmed töötavad, et riiklik ettevõtluskeskkond oleks jätkuvalt atraktiivne ja arenev.
KADY-ANN SUTT

Jõulutoetuse
maksmisest
Jõulutoetust makstakse Harku
Vallavolikogu 25. oktoobri
2012 määrusega nr 17
“Sotsiaaltoetuste andmise
kord“ § 23 alusel.
Harku Vallavalitsus kinnitas
3. novembri istungil 2014.
aasta toetuse määrad, mis on
samasugused nagu möödunud aastalgi.
JÕULUTOETUST
MAKSTAKSE:
n 2014. aastal 70aastaseks
saavatele ja vanematele
pensionäridele 15 eurot;
n 3- ja enamalapselistele peredele 30 eurot pere kohta;
n üksikvanemaga perele 20
eurot pere kohta;
n eestkoste- ja kasuperedele
20 eurot pere kohta;
n puudega last (lapsi) kasvatavale perele 20 eurot pere
kohta.
Toetuse saamiseks on vaja
esitada Harku Vallavalitsusele
kirjalik avaldus. Taotluse blanketid on saadaval Harku valla
kodulehel (www.harku.ee)
ja Harku vallamajas aadressil
Ranna tee 1, Tabasalu. Avaldusele tuleb kindlasti märkida
taotleja arvelduskontonumber, millele toetus kanda. Kassast makstakse toetust välja
vaid erandjuhtudel. Samuti
tuleb märkida taotleja aadress ja sünniaeg. Taotlust võib
esitada kas elektrooniliselt
aadressile harku@harku.ee või
tuua Harku vallamajja.
Taotlusi võetakse vastu alates
17. novembrist. Taotluse esitamise viimane tähtaeg on
16. detsember.
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
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Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutuse juhtaja
Olav Harjo. / Foto: Aule Sagen

Kuidas
saada
külasse
kiire
internet?

Oktoobri lõpus Jänedal toimunud Lairibafoorumil andsid
valdkonnaspetsialistid ülevaate võimalustest tuua kiire internet
maapiirkondadesse ja hajaasustuse aladele.
Teist korda toimunud Lairibafoorumi fookuses olid
erinevad tehnilised lahendused, kuidas kiire internet
lõpptarbijani tuua, kogukonna ja kohalike omavalitsuste roll selles koostöös
ning Euroopa Liidu uue
rahastusperioodi toetusmeetmete kasutamisvõimalused selle tarbeks.

6000 km kaablit

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eesmärk on aastaks 2018 viia
lõpule projekti EstWin raames fiiberoptilistest ehk
valguskaablitest baasvõrgu
rajamine. Kiiret internetti
maapiirkondadesse ja hajaasustusega aladele toov
kaabel oleks selle tulemusel
98% majapidamistele ja ettevõtetele kõige enam 1,5
km kaugusel. Baasvõrgust


2015–2018
ehitatakse
juurde veel
3600 km
baasvõrku.

saavad operaatorid interneti juba lõpptarbijani tuua.
Eesti Lairiba Arendamise
Sihtasutuse (ELA SA) juhataja Olav Harjo andis oma
ettekandes „Kuidas jõuab
kiire internet külani“ ülevaate sihtasutuse tegevusest
ja projekti EstWin arengutest. Harjo sõnul on 2014.
aasta lõpuks paigaldatud
kokku 2800 km optilise
kaabli võrku, rajatud on 800
liitumispunkti ja 1,5 km
vahedega kaevusid, mis on
potentsiaalseteks liitumispunktideks lõpptarbijatele.
Perioodil 2015–2018 ehita-

takse juurde veel 3600 km ni vallavanem Tõnu Aabaasvõrku turutõrkepiir- vasalu.
kondades ja seal, kus kaabel
Leader Foorumi eestkõnepuudub.
leja ja Ida-Harju Koostöökoja tegevjuhi Tiina Sergo sõKuidas liituda
nul saab Leader-meetmeid
baasvõrguga?
rakendada internetiühenduBaasvõrgust lõpptarbijani se rajamisel. Leaderi kohalitoovad kiire interneti juba ke tegevusgruppidega liituoperaatorid, kasutades sel- d e s s a a b s t r at e e g i at e
leks erinevaid võimalusi.
 Meie areng
Baasvõrguga juurdepääsuühenduse saamiseks soovion olnud
tas ELA SA juhataja pöörtugev.
duda kõigi operaatorite
poole korraga. Nemad töö- väljatöötamisel kaasa rääkitavad selle rajamiseks välja da ja tuua esile võrgu rajamijuba oma tehnilisi lahendu- se olulisus kas või kaugtöösi ning kogukonna võime- kohtade loomisel.
kust ja vajadusi arvestava
pakkumise.
Kaabel Harku vallas
Urmas Ruuto Ericsson
Tuleval aastal plaanib
Eesti ASist tutvustas inter- ELA SA paigaldada EstWineti saamise võimalusi läbi ni baasvõrgu kaabli Murasõhu. Toivo Praakel Eesti tesse ja Väänast Keila-Joani,
Telekomist kõneles aga või- edasised plaanid sihtasutumalusest tuua internet maj- sel Harku vallas puuduvad.
ja kaabliga. Hajaasustusega Abivallavanem Vello Viipiirkondades on Praakli burgi sõnul on olnud määsõnul kaabli toomine maja- rava tähtsusega siinne medeni päris kulukas. Oluline residesõlm, miks ELA SA
on hea koostöö kohalike on kaabli valla territooriuomavalitsustega, et teenust mile toonud. Samas on vald
ka ise vajalikke ühendusi

Oluline on rajanud ning operaatoridki
hea koostöö on võrgu arendamisest hu„Meie areng on
kohalike oma- vitatud.
olnud tugev. Baasvõrgu
valitsustega. laiendamine on oluline pipakkuda vastuvõetava hin- gem nendes piirkondades,
naga. Suure-Jaani valla näi- kus turuhuvi on nõrgem,“
tel saaks kohalikud omava- leidis Viiburg. Abivallavalitsused interneti küladesse nem pidas siiski vajalikuks
toomisel kaasa aidata, või- koostöös ELA SA-ga välja
maldades kasutada lihtsus- selgitada baasvõrgu laientatud projekte, abistades damisvõimalusi ning kaarkokkulepete saavutamisel distada valla eri piirkondamaaomanikega ning pakku- de vajadusi. Side kvaliteet
des abi ehitamisel. Oma võiks alati olla parem.
kogemusi sellest koostööst
jagas foorumil ka Suure-JaaAULE SAGEN

Harku Valla Teataja 3

VÄÄNA HÄÄRBER –

arhitektuurselt paljuütlev teos
Oktoobris toimus Vääna
mõisas õpituba, leidmaks parimat meetodit ajaloolise fassaadi
restaureerimiseks.

õpetajaga. Nende kõigi ühise
tegutsemise tulemusena hakkas vabanema ilus liivakivist
karniisiserv. Otsimise käigus
õnnestus meister Hans LindeEhkki keerulistel aegadel on bergil leida ka tugeva tsementhäärberi fassaadi lapitud suu- krohvi kooriku küljest esialgse
rema pieteeditundeta, on tä Tegutsemise
naseni säilinud pea veerand
tuhande aasta tagune harvatulemusena
esinev materjalikasutus.
hakkas va24 aastat pärast viimaseid
banema ilus
põhjalikke fassaaditöid on
liivakivist
jõutud äratundmiseni, et fassaad, eriti just sokli- ja põhikarniisiserv.
korruse vahet markeeriv karniis, vajab täpseid ja tundlikke
juhiseid, kuidas eemaldada
viimase suurema töö käigus
kasutatud tsementkrohv.

teisedki osavõtjad aga karniisi
puhastustöödele usinasti pihta ja nii sai vahekarniisist oluline osa puhastatud. Hiidlaste
esindust juhtinud restaureerimisõpetaja Karin Kirtsi oli
väga rahul nii saadud kogemusega kui ka võimalusega
mälestisena niivõrd olulise
hoone juures õpilastele praktikavõimalust pakkuda. Õpituba polnuks võimalik väga
paljude inimeste koostöö ja
toetuseta. Aitäh Kultuuriministeerium Arhitektuurimuu-

Õpituba töömeetodi
leidmiseks

Hoone põhiosa rajamise ajal
on fassaadidekooris kasutatud
väga palju liivakivi ja selle
võimalikult suures osas säilitamiseks toimus oktoobrikuu
neljandal nädala kahel viimasel päeval tõsine õpituba, mille käigus tunnustatud ajalooliste fassaadide ja
fassaadikrohvide tundja Hans
Lindeberg LinFas OÜst juhendas kohaletulnuid liivakiviplokkidest lõigatud karniisiprofiili puhastamise
töövõtete ja -vahendite osas.
Kohaletulnuid oli palju –
Scandec Ehitus OÜ töölised
ja brigadir, arhitektid, tellija
esindajad vallavalitsusest, kultuuriministeeriumi esindajad,
muinsuskaitseinspektor ja
Hiiumaa Ametikooli restaureerimiseriala õpilased koos



Vääna mõisas toimunud õpituba. / Foto: Mihkel Jürisson

lubikrohvist karniisi „negatiivne“ profiil. Selle abil saab
taastada olnud karniisi kuju
ning valmistada karniisi lubikrohvis tõmbamiseks vajaliku tööriista.

seumi kaudu rahastamast!
Täname Hans Lindebergi
ning Hiiumaa Ametikooli
restaureerimisõpilasi eesotsas
nende juhendaja Karin Kirtsiga! Oma panuse andis ka arhitektide tandem Jaan Jõgi-Nele
Paljude inimeste
Rohtla. Scandec Ehitus OÜ
koostöö
võimaldas lahkesti töövahenJuhendajapoolsete otsingu- dite kasutamist ja tööfronti.
te ja katsetamiste ning profiili Suur tänu kõigile!
joonistamise ajal andsid Hiiumaa ametikooli õpilased ja
HARKU VALLAVALITSUS

Volikogu istungilt:

Oktoobrikuu volikogu
istungil toimus määruse eelnõu „Harku valla
heakorra eeskiri“ 1.
lugemine.
OKTOOBRIKUU ISTUNGIL
KEHTESTATI JÄRGMISED
MÄÄRUSED:
n Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad 2015. aastaks (jõustub
01.01.2015);
n Harku valla koolieelsete
lasteasutuste muude kulude
vanema poolt kaetava osa
määr ja selle tasumise kord
(jõustub 01.01.2015);
n Harku valla huvikooli kulude
vanema poolt kaetava osa
määr ja selle tasumise kord
(jõustub 01.01.2015).

OKTOOBRIKUU ISTUNGIL VÕETI
VASTU JÄRGMISED OTSUSED:

tastriüksuste piiride muutmise
kohta seisukoha andmine;

n raha eraldamine reservfondist;

n Muraste külas Eeriku ja Kase
maaüksuste detailplaneeringu
algatamine;

n otsustusõiguse delegeerimine
vallavalitsusele põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega ning
koolieelse lasteasutuse seadusega kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud küsimustes;
n nõusolek Tabasalu alevikus
asuva Tõnise I katastriüksuse
jagamiseks ja detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
n Viti külas asuvate Akaatsia tee
3, Akaatsia tee 5 ja Akaatsia
tee 7 katastriüksuste piiride
muutmise kohta seisukoha
andmine;
n Vääna-Jõesuu külas asuvate
Laadrevälja tee 15, Laadrevälja
tee 24 ja Laadrevälja tee ka-

n Tabasalu alevikus Tabasalu
keskuse I etapi detailplaneeringu kehtestamine Kallaste
kaupluse maaüksuse osas;
n Harku Vallavolikogu
14.11.2013 otsuse nr 141
„Harku Vallavolikogu majanduskomisjoni moodustamine“
osaline muutmine;
n valla teenetemärgi andmine;
n Harku Vallavolikogu
29.05.2014 otsuse nr 51 „Nõusoleku andmine osakapitali
suurendamiseks mitterahalise
sissemaksena“ osaline muutmine.
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Sõnarändurid ja lastekirjanik kohtusid lugejatega
5. novembril kohtusid
Tabasalu raamatukogus
huvilistega kirjanikud
Jürgen Rooste, Ivar Sild
ja Tarmo Teder. Ligi kuu
varem oli külas lastekirjanik Ilmar Tomusk.
4.–7. novembrini toimus
Eesti Kirjanike Liidu XI
kirjandustuur „Sõnaränd“,
mille käigus kohtusid Eesti
kirjanikud Eesti eri paikade
raamatukogudes kirjandushuvilistega, et tutvustada Eesti kirjandust laiemalt
ning oma loomingut.

Kaasaegne kirjandus on olemas

Tabasalus kõnelesid Eesti
kirjanduse tänapäevast Jürgen Rooste, Ivar Sild ja Tarmo Teder. Kirjanikud visandasid pildi Eesti

Mis saab, kui suure
Hernepere köögilaud
laguneb ühel õhtul
pilpahunnikuks?
Sünnib mööblifirma,
mis väärtustab asjade
kestvust.
Mööbli valmistamine sai
Sulev ja Moonika-Mimosa
Herne sõnul alguse just viielapselise pere argivajadustest.
Peale köögilaua kokku vajumist ning purunenud lastetoole otsustas abielupaar ise korraliku mööbli teha. Tasapisi
kinnistus harjumus kõik vajaminev ise valmistada, lisaks
hakkas tehtule tulema positiivset tagasisidet sõpradelt. Kui
Sulev peale pikaajalise töösuhte lõppemist aja maha võttis,
sündiski pere ühine otsus hakata mööblit tootma. „Hing
ihkas oma tempos toimetamist,“ rääkis Sulev, miks teised


Hing ihkas
oma tempos
toimetamist.

töövariandid ei tundunud
enam õiged. Viie lapse isaks
olemine on juba samuti omaette töökoht, mis nõuab paindlikku ajakasutust ning ettevõtjana on seda lihtsam
korraldada.

Tsehh garaažis

Pere rajas ettevõtte kõrvalise
abita – nad tegid kodumaja

kirjanduse hetkeseisust,
mis ühelt poolt loob rohkelt
võimalusi loomingu avaldamiseks, kuid teisalt näib
see üha vähemate inimesteni jõudvat. „Seda kirjutatakse ja see on huvitav,“
kinnitas Jürgen Rooste tänapäevase kirjanduse olemasolu. Väikese trükiarvu
tõttu on aga seda raske kätte saada, mistõttu käib ta
sellest võimalikult palju ise
koolides ja raamatukogudes rääkimas.
Vääna-Jõesuu Koolis õpilaste maleringi juhendav
Tarmo Teder on Rooste sõnul öelnud, et proosat ei saa
kirjutada, kui malet ei mängi. „Male paneb struktuursemalt või loogilisemalt
mõtlema,“ selgitas Teder.
Ivar Sild leidis kirjanduse
mõiste üle mõtiskledes, et

Inspireeriv
lastekirjanik

Ilmar Tomusk rääkis, kuidas temast lastekirjanik sai, ja luges paar juttu oma kõige esimesest raamatust.
/ Foto: Lenne-Liina Lembra

tähendused on hägustunud
ning kirjandust kui nähtust
ei olegi – on kirjanikud ja
tekstid, kellest või millest
rääkida. Ja lugejad, tõdes ta
koos Roostega.
Tallinnas Koidu tänaval



Seda
kirjutatakse
ja see on
huvitav.

„vaeste kirjanike majas“
kunagi koos elanud kirjanikud esitasid kohtumise teises pooles oma loomingut,
illustreerides sel moel eelnevalt kõne all olnud Eesti
kaasaegsemat kirjandust.

Hernemööbel annab ka
vanale puidule uue elu

garaaži töökoja, tehnikagi
1
ostsid omade vahenditega.
Oskused olid Sulev ja Mimosa
omandanud samuti ise, uurides vanemaid ja uuemaid
töövõtteid käsitlevat kirjandust ning iga valminud eset
kriitiliselt hinnates. Pereisa
plaanib saata abikaasa siiski ka
professionaalsemaid nippe
õppima, sest kõike eksitusmeetodil leiutada oleks väga
kulukas.
Tööd teevad kaasad sageli
koos. „Mimosa kujundab tavaliselt minu kavandatud
mööbli oma naiseliku maitsemeelega ümber,“ kõneles Sulev tööprotsessist. Naise sõnul
on vaidlemine osa tööst: „See
ongi koostöö ja lõpptulemus
meeldib meile mõlemale.“ 
Lõpptulemus
Lisaks praktilisele poolele pameeldib meile
kub puutöö Mimosa sõnul ka
loomisrõõmu ning meelelist
mõlemale.
naudingut: „Puidu lõhn ja
soojus käe all – see on omaette pandud viis aastat tagasi, kui
väärtus.“
üks lapse tool ära lagunes,“
rääkis pereisa asjadest oma
Vanast uus,
kodus. „Tehtud tool on siiani
uuest vana
alles ja terve, ehkki selle väljaEsimesed mööblitükid tehti nägemine on väga algeline.“
vanadest euroalustest. „Esi- Rohmakas talupojastiil jäi
mene tool sai kiirelt kokku neile aga hingelähedaseks.

2

3

Teisele korrusele viiv trepp,
riidekirstud, laste toolid ja
lauad ning koolipingid, aga ka
autovoodid neljastele kaksikutele on ise tehtud.
Müügiks valmistatavad esemed sünnivad eelkõige Hernepere oma mõtetest. Tellimustööde puhul püüavad nad
kliendiga detailid võimalikult
lahti rääkida, ehkki sageli on
nad saanud vabad käed. Nii on
valminud laudu ja toole, laste

1. Sulev Herne näitab,
kuidas põletamine
puu ilu esile toob.
2. Hernekaksikud
Meinhard (vasakul)
ja Gerhard hakkavad
ehk mõne aasta pärast
vanemate valmistatud
koolipingis õppima.
3. Hernemööblis
valmivad ka ilusad
kingitused.
/ Fotod: Aule Sagen,
erakogu

mänguköök ja Mimosa lemmik – vanavalge veiniriiul.
Hernemööbel teeb ka korralikke kandikuid ning „täismehe lõikelaudu“.
Hoolimata sellest, kas puitmaterjal on uus või vana, saavad valmistatud esemed ajas
kulunud ilme põletamise ja
vanutamise läbi. „Põletamine
toob eriliselt hästi välja puu
omapära, eriti männil,“ vaimustus Sulev töövõtte tule-

Oktoobri alguses kohtus
raamatukogu nädala raames
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
5. klasside õpilastega Ilmar
Tomusk, kes sai tänavusel
Nukitsa konkursil oma „kriminalistide“ sarja raamatute
eest laste lemmikkirjaniku
tiitli.
Sandra Simone Jüristet
inspireeris kohtumine lastekirjanikuga väga: „Kui suurema ks s aan, kir jut an
võib-olla ka ise raamatu, sest
nagu ütles Tomusk: iga inimene peaks elus kirjutama
ühe raamatu!“
AULE SAGEN
Harku Valla Teataja
EDE KUTSAR
Tabasalu raamatukogu
juhataja

mustest, ehkki see etapp on
ajamahukas ja kannatlikkust
nõudev. „Ilusama töö teeb
loodus ise ära, see tuleb panna
lihtsalt õigesse konteksti,“ rääkis ta üraskite uuristatud
mustriga lauaservale osutades.

Naelaotsani oma

Metallitööd õppinud mees
plaanib järgmisel aastal rajada
ka väikese sepikoja. Ehkki
oma mööbli valmistamisel
püüavad Herned piirduda
tappidega, on kirstudele siiski
hingesid ja korralikke käepidemeid vaja, mis ise valmistades aitaks vältida toote
lõpphinna ülearu kõrgeks
tõusmist.


Ilusama
töö teeb
loodus ise
ära.

Kaugemas tulevikus soovib
Sulev firma lastele üle anda.
„Suvel saab tütrele juba ametlikult põletamistööd pakkuda,
poisid aitavad lihvimisel,“ pidas meistrimees traditsioonide jätkamist perefirma oluliseks eesmärgiks.
Hernemööbel tegutseb Türisalus, pakkudes valmistoodangut ja tehes tellimustöid.
Toodete näidiseid näeb ettevõtte Facebooki lehel.
AULE SAGEN
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Proua Maie Pea
mõtleb südamega
Suurupis elav särtsakas proua Maie
Pea paistab silma oma rõõmsa meele
ja rohke energiaga. Palusin tal jagada
oma kogemusi ja mõtteid, kuidas veel
74aastaseltki tegus olla.
Kelmikalt naeratades alustas Maie sellest, et abikaasa
on ta ära hellitanud. „Kui
kõigil naistel oleks nii hea
mees kui minul, siis läheks
naissugu hukka,“ tundis kenasti sätitud proua uhkust
hea valiku üle. Oma välimuse eest hoolitsemist pidas
naine selles eas oluliseks:
„Ma ei lähe kodunt välja, kui
mul ei ole „nägu peas“! Noorel on nooruse ilu, aga selles
eas peab juba sätitud olema.“

Õhku ja armastust

Abielus on nad abikaasaga
olnud nüüdseks 52 aastat.
„Annab ikka kannatada ühe
naisega,“ naeris Maie. Kuid
igal hommikul ärkab vanapaar koos ja hoolitsevalt uurivad nad vastastikku, kuidas
teine magas ning ega kusagilt
valutanud. Mees on see, kes
keedab neile hommikukohvi
ja -pudru ning toob ajalehed.
Hommikusöögi järel leiab
nüüd juba 83aastane abikaasa endale aias tegevust õhtupimedani. „Teineteisele peab

õhku andma,“ uskus Maie
teadvat pikaajalise õnneliku
suhte saladust. Vabadust
saab aga anda siis, kui teineteist võib täielikult usaldada.
Esimese mehe tõstis põhimõttekindel proua peale


Kui kõigil
naistel oleks
nii hea mees
kui minul, siis
läheks naissugu hukka.

kolme abieluaastat truudusetuse pärast ukse taha. „Petmist ma ei kannata,“ pidas
Maie ausust suhtes väga oluliseks.

Oma sõna peab ikka
pidama

Loomult väga uudishimuliku lapsena tahtis Maie kord
teada, mis vanema õe uhke
kipsnuku sees on, et see
„mamma“ ja „papa“ ütles. Nii
kiskuski ta nuku lahti, leidmata sealt midagi mõistlikku.

KUIDA SU
HINGEL LÄHEB?
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Kudumine on aeg iseendale, leiab Maie, kes haarab näputöö kätte
juba enne hommikusööki. / Foto : Aule Sagen

Nukku aga enam kokku panna ei saanud ja katkine mänguasi lendas tiiki. Loomulikult kurvastas õde oma nuku
pärast väga. Maie aga lohutanud teda: „Kui ma tööle lähen
ja oma esimese palga saan, siis
ostan sulle selle nuku tagasi.“
Nii sündiski. Aastaid hiljem
limonaaditehases teenitud
esimese palga eest tõi Maie
õele uue nuku, ehkki parema
meelega oleks ta trühvlikommidel hea maitsta lasknud.



17aastane Maie
(vasakul) koos vanema
õe Salmega. Maie kannab isa kuldsete kätega
õmmeldud kleiti.
/ Foto: Erakogu

ta on kogu elu taimi kasvatanud. Lisaks käib ta laulu- ja
võimlemisringis. Igaühele
sobib erinev tegevus, kuid
ülejääva energia peaks Maie
meelest selle tegemiseks ära
rakendama.

Vabandage,
kätega ma ei
räägi!

majaka nii heas korras, et see
korjas aina aukirju. Kõigi
ametite kõrvalt on ta aga
kogu aeg ka taimekasvatusega tegelenud ja turul nii taimi
kui ka lilli müünud.
„Õed ütlevad, et mul on isa
käed. Ei olnud sellist tööd,
mida isa ei osanud – kleidi
õmbles ka mulle selga,“ rääkis
Maie mõtlikult.

Energia on jääv

Tänapäeva lapsi vaadates
tundub Maiele, et nad on
hüperaktiivsed. „Midagi on
neil puudu, et see tegutsemishimu on nii suur. Kui ei
ole ikka oma energiat kuskile panna, siis peab pahandust
tegema,“ mõtiskles Maie. Ta
isegi olnud selline tüdruk,
kelle pea aina genereeris midagi. Naeruste silmadega
meenutas memm, kuidas ta
isa peale pahandades tema
salli maha oli matnud ja ilmselt mingi eksperimendi käigus roti pudelisse ajanud.
Lapsepõlvest pärit energia
on Maiel siiani alles. Nüüd
on see aga kasulikult rakendatud – ta sõrmede vahel
valmivad kaunid kudumid,

esialgu vedas Maie 16. autobaasis Škoda Kombiga torte
laiali ning lõpuks sai temast
taksojuht. „Töötasin seitse
pikka aastat takso peal,“ kõneles söakas naine. Kogu selle aja
jooksul üritas vaid üks mees
kätt põlvele panna. „Vabandage, kätega ma ei räägi!“ oli
kõik, mida Maie talle ütlema
pidi, et ahistamine lõpetada.
Enne pensionile jäämist
töötas Maie veel kodu lähedal, Suurupi majakas, kus ta
koos Karese Ellega hoidis

Hoitud naine

proual on ette näidata värvikas
resümee. Tema esimene töökoht oli limonaaditehases,
seejärel läks ta Baltika juurdelõikustsehhi ning sealt keemilisse puhastusse.
Peale autokooli lõpetamist
sai ta kätte III kategooria autoHunt Kriimsilm
juhiload, mis andsid talle järgTalvel 75aastaseks saaval mised aastad leiba ja torti:

„Jumal on mind hoidnud,“
ütles Maie juba jutuajamise
alguses, „ja mu lapsed ka,“
selgus hiljem. Pere toetus elus
on väga tähtis. „Eks tülisid
tuleb ikka igas peres ette,“
teadis palju näinud naine, „aga
tuleb andeks anda ja unustada.
Inimesed peaksid rohkem
südamega mõtlema.“
AULE SAGEN

Hingedepäeval peeti vallas
erinevate kontsertidega
meeles meie seast lahkunuid.

Rannamõisa kirikus
esitas Eesti Teaduste
Akadeemia Meeskoor
dirigentide Andrus
Siimoni ja Igor
Nikiforovi juhtimisel
hingedeaja kava
inimeseks olemisest.
Eesti heliloojate
vaimulikule ja ilmalikule loomingule üles
ehitatud kontsert
häälestas mõtted
meenutustele ning
ärgitas ka oma hinge
vaatama. Rannamõisa
koguduse õpetaja
Aare Kimmel andiski
kuulajaile kaasa
soovituse hingedeajal
muuhulgas enda
hinge peale mõelda.

/ Foto: Aule Sagen

Kumna Kultuuriaidas esines hingedepäeva kontserdiga muusik
Margus Vaher, kelle kaunid palad panid publiku elavalt kaasa
laulma, kuid pakkusid ka sügavaid endasse vaatamise hetki. Kumna
Kultuuriaida perenaise Kaja Rasmanni üleskutsel said kõik külalised
süüdata enne kontserdi algust ühe küünla lahkunute mälestuseks.
„Alati teeb hingele pai, kui on tunda ja näed, et esineja teeb oma
tööd armastuse ja hoolega. Selline oli ka Margus Vaheri kontsert
Kumnas. Soe, siiras ning ehedalt vahetu ja hetkes, minu jaoks,“
rõõmustas Rasmann kontserdi järel. / Foto: Kady-Ann Sutt

Foto : 123rf
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Kena küünlaleek ei
tohi põhjustada
traagilist tuleõnnetust
On täiesti loomulik, et ajal, mil hommikul kodust lahkudes ja õhtul koju minnes on pime, süüdatakse elamise
hubasemaks muutmiseks tihti küünlaid. Kindlasti tuleb
seda tehes pidada meeles, et iga elav tuli võib olla ohtlik.

Järelevalveta ei
tohi jätta

Enne kodust lahkumist või
magama heitmist tuleb veenduda, et küünlad on kustutatud. Palju põlenguid saab al-



guse just järelvalveta küünlast.
Põlevaid küünlaid ei jäeta
ka laste valvata, sest tihtipeale
ei teadvusta nad endale veel
kõiki lahtise tule ohtusid. Samuti tuleks jälgida, et lemmikloom ei jääks süüdatud
küünlaga tuppa kahekesi.

Nautige küünlavalgust ohutult

Süüdatud küünal tuleb panna tulekindlale alusele, millelt
see maha kukkuda ei saa,
ning see peab olema kaugel
süttivatest materjalidest, näiteks kardinatest. Pika küünla
peale ega ümber ei tohi panna
pärgasid või muid kaunistusi,
sest küünla lühikeseks põledes võivad need kergesti süttida. Kuusepuul põlevate
küünalde kasutamise asemel
on turvalisem kasutada elektriküünlaid. Enne suurte pühade saabumist on jällegi õige
aeg teha kodus ringkäik ja
vaadata, kas elamine on tuleohutu ning suitsuandur
töökorras.
INDREK HIRS
Päästeamet

Muraste paeplatsil võib leida peaaegu kahe meetri pikkuseid nautiloidide kodasid.
Lapsed rekonstrueerisid hiljem koos elusuuruse nautiloidi. / Foto: Larissa Fedtšenko

Pilvepõnnide ekspeditsioon
Muraste paekarjääri
Septembrikuu viimasel
päeval toimetas Pangapealse Lasteaia Pilvepõnnide rühm õuesõppe raames Muraste
paeplatsil.
Pilvepõnnide rühma geoloogiharidusega lapsevanem
Maile Polikarpus viis lapsed
Muraste paeplatsile geoloogilisele ekspeditsioonile.
Platsil oleme mitmeid kordi
varemgi käinud, kuid seekord oli meil uus eesmärk –
tahtsime teada, kelle või mille jälgi on paeplatsil näha
ning kes elasid selles piirkonnas palju aastaid tagasi.
Geoloog teadis rääkida, et
Muraste paeplatsil avaneb

Harku vallavalitus teatab:

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamise avalik arutelu:
Harku Vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus Tabasalu alevikus Kustavi 10a (katastritunnus 19801:002:0402) maaüksusele. Taotluse kohaselt
on detailplaneeringu algatamise eesmärk maaüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast ühiskondlike hoonete maaks ning ehitusõiguse määramine.
01. detsembril 2014 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) algatamise eelne lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada avalikul
arutelul kohapeal või kirja teel, edastades need aadressile
Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa 76901 või harku@harku.
ee.
(Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla kodulehel (www.harku.ee) ning kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu).
n

n Detailplaneeringu algatamine

1. Harku Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a otsusega nr
92 on algatatud Muraste külas Eeriku (katastritunnus
19801:001:1366) ja Kase (katastritunnus 19801:001:0465)
maaüksuste (katastritunnus 19801:001:0977) detailplaneering. Detailplaneeringuga soovitakse jagada olemasolev Eeriku maaüksus kaheks ning moodustada seeläbi 1
täiendav üksikelamumaa krunt. Kase maaüksus soovitakse jagada samuti 2-ks moodustades sellest 1 ajutine (uue
elamukrundiga liidetav) krunt ja Palkoja tee teenindami-

kesk-ordoviitsiumi aegne,
umbes 460 miljoni aasta vanune merepõhi. Kalasid selles meres veel polnud, küll
aga leidus seal tigusid, sammalloomi, vetikaid, okasnahkseid ja käsijalgseid ning
tolle aja kõige suuremaid
kiskjaid – peajalgseid molluskeid ehk nautiloide. Nautiloid on sirge või spiraalse
mitmekambrilise kojaga peajalgne, neid leidub ohtralt
Muraste paeplatsi läänepoolsel pinnal – piisab vaid nina
ette vaadata ja nautiloid vaatab sulle vastu! Kahjuks pole
aga säilinud nende pehmest
koest kehad ning õrnad elukambrid.

Ekspeditsioonil oli laste
ülesandeks leida kõige pikem
ja paksem nautiloid. Mõõtude järgi joonistasid väikesed
geoloogid paberile looma
elusuuruses koja koos puuduvate osadega. Rühmas
meisterdas iga põnn endale
aga päris oma nautiloidi.
Pilvepõnnid soovitavad
teistelgi paekarjääri uurima
minna!
LARISSA FEDTŠENKO
Pilvepõnnide õpetaja
MAILE POLIKARPUS
geoloogiaharidusega
lapsevanem

ETTEVAATUST!
seks ning ühtse teekoridori moodustamiseks transpordimaa krunt. Kavandatavad elamumaa krundid on suuremad
kui 2000 m².
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jäävad Eeriku ja Kase
maaüksused elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale. Detailplaneeringu taotlus ja eskiislahendus on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
n Kehtestatud detailplaneering:
1. Harku Vallavolikogu võttis 30.oktooberil 2014 vastu
otsuse nr 93 „Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi
detailplaneeringu kehtestamine Kallaste kauplus maaüksuse osas“
n Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni teated
Harku Vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
määrata Harku vallas Laabi külas Juhani 5 katastriüksuse
jagamisel tekkivale teele nimeks Õispuu tee.

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse
avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust.
Eelteade kohanime määramise kohta avalikustatakse 12.
novembril 2014 Harku Valla Teatajas ja Harku valla veebilehel.
Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas.
Õigusaktid:
Kohanimeseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13316388

Petukõned korterite
õhuniiskuse mõõtmiseks!
Ettevaatust! Harku vallavalitsuseni on jõudnud info,
et meie valla elanikele on
helistatud ettepanekuga tulla inimese koju ja kontrollida tasuta korterite õhuniiskust, tolmu ning
hallitustaset, mida väidetavalt pakutakse koostöös
Harku vallaga. Tegelikkuses
ei ole Harku vallavalitsusel
ühegi ettevõttega sellist kokkulepet sõlmitud ning sellise väite puhul on tegemist
inimestele valetamisega.
Kui teile selliseid kõnesid
tehakse, siis palume teil
nendest Harku vallavalitsusele teada anda telefonil 600
3448 või e-posti aadressil

harku@harku.ee. Samuti
tuleb arvestada, et sellisel
pakkumisel ei ole mingit
seost omavalitsusega.
Sarnase petuskeemiga on
hädas olnud ka Nõmme ja
Pirita linnaosavalitsused.
HARKU VALLAVALITSUS

Foto: 123rf

Käesoleva aasta jooksul on
põlevast küünlast alguse saanud tulekahjudes hukkunud
juba kuus inimest. Traagiliste
õnnetuste vältimiseks peame
järgima lihtsaid reegleid.
Põhja päästekeskuse juhi
asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Ants Aguraiuja meenutas, et ostes poest küünlapaki, on sellel kirjas küünalde
kasutamiseks ohutusreeglid
või piktogrammid. „Nendega peab enne küünalde süütamist tutvuma. Näiteks n-ö
teeküünlaid ei tohi mitme
kaupa lähestikku süüdata,
sest temperatuur võib minna
liiga kõrgeks ja parafiin võib
süttida. Loomulikult tuleb
õueküünlaid põletada ainult
õues, ka nende kasutusjuhendis peaks olema kirjas, kui
kaugel need võivad põlevmaterjalist asetseda,“ märkis
Aguraiuja.

VALLAELU & TEATED /
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Jõulukuu käsitöö
müük

Helkur teeb jalakäija nähtavaks
Foto: Kady-Ann Sutt

Kätte on jõudnud pimedate
õhtute aeg. Ohutuks liiklemiseks pimedal talveajal tuleb
kanda helkurit.

Helkurist on kasu aga siis,
kui see on külge riputatud ja
nähtaval, mitte taskus peidus.
Paljudes asumites põlev tänavavalgustus ei ole alati piisav
selleks, et autojuht märkaks
tumedates riietes jalakäijat või
ratturit. Kergliiklejat aitavad
küll paremini nähtavaks teha
heledamad ning erksad riided,
kuid helkurvest või põlev taskulamp on enda nähtavaks
tegemiseks parimad vahendid.
Enamasti on helkuritega
paremini varustatud lapsed,
paraku ei pea aga suur osa
täiskasvanutest helkurit enda
puhul vajalikuks. Nii särabki
laps autotulede valgel nagu
jõulupuu, kuid tema kõrval
kõndiv lapsevanem silma ei
paista.
Helkur ei ole siiski imerohi
õnnetuste ärahoidmiseks.
Turvatunde kaitsmisel on oluline kõikide liiklejate omavaheline koostöö.
Oktoobrist alates juhivad

korrakaitsjad liiklejate tähelepanu just enda nähtavaks tegemisele. Sel aastal on liiklusõnnetuste tagajärjel hukkunud
60 inimest, neist 22 jalakäijat.
Tänavu üle 200 viga saanud
jalakäijast ligi pooled sattusid
liiklusõnnetusse pimedal ajal.
Igal teisel neist puudus helkur
või mõni muu valgusallikas.
Ainuüksi oktoobris hukkus 4
jalakäijat, kellest kaks ei kasutanud helkurit.
Ilma autota liikleja peab
endale selgeks tegema, et ehkki tema näeb autot juba kaugelt, ei pruugi autojuht teda
märgata. Vähendame ohtu
sattuda õnnetusse ja teeme
end nähtavaks!

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja
kultuuripreemia „Kultuuripärl“ kandidaatide
esitamise Harju maakonnas.

Preemia eesmärk on tunnustada ning innustada
kõrgvormis kunsti ja rahvakultuuri valdkonnas
tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.
Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna
kultuurielu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Esitada saab korraga ainult ühe kandidaadi.
Vabas vormis taotlus tuleb esitada Harjumaa
ekspertgrupile, selles peavad olema:

n
n

Tabasalu Eakate Päevakeskuses
(Teenuste 2, Tabasalu alevik)

26. november – 11. detsember
E, N 11.00-17.00
T, K, R 11.00-16.00

Anu Trisna

Teie parim
maakler Tallinna
lähiümbruses!
Helista!

Kui soovite oma näputööd teistele müüa,
siis tooge oma esemed
25. novembriks Eakate Päevakeskusesse.
ERITI ON OODATUD MEESTE KÄSITÖÖD!

5068959

anu@landlord.ee
www.landlord.ee

Lisainfo telefonil 600 3867 ja Eakate Päevakeskuses kohapeal
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Kontserdil esitab Merike akustilis-kammerlikus võtmes muusikat oma debüütalbumilt
“Üksi Üksolemises”. Mängides ise klaverit on ta lavapartneriks valinud absoluutse
multitalendi ja supermuusiku Tarvi Jaago, kes sellel kontserdil mängib flööti.

Kontsert on tasuta.
Kohtade broneerimine ja lisainfo telefonil 55 538 009
NB! Kohtade arv on piiratud.
Muusikuid saab tänada kohapeal vabatahtliku (rahalise) panusega.

www.merikemusic.ee

www.kumna.ee

Kaetud on
kohvilaud!

Teated

n Ehitus ja remonttööd, ka
väiksemamahulised tööd. Tel
5660 7554 janek@janelldisain.ee
n Aastaringne fekaalivedu ja kuni
10m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel 5662
1300
n OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee

Külakoja tee 2, Vääna küla, Harku vald
Külakoja tee 2, Vääna küla, Harku vald

Külakoja tee 2, Vääna küla, Harku vald

Laupäev 15. november 2014
kell 11.00 – 16.00
Avatud on kohvik ja meisterdamistuba!
Laadalt leiab eestimaist käsitööd, ehteid,
mett- ja meetooteid, muna, liha
ning palju muud.

Laupäeval, 15. novembril 2014
kell
11.00 – 16.00
Laupäev 15. november 2014
Tule laadale ja kutsu sõber kaasa!

Laadainfo:
Tel.+3 725 303 6816 või e-post vaanakulakoda@gmail.com

kell 11.00 – 16.00

Avatud
onja meisterdamistuba!
kohvik ja
Avatud on kohvik
meisterdamistuba!
Laadalt
leiab eestimaist käsitööd, ehteid,
mett- ja meetooteid, muna, liha
ning palju muud.

Laadalt leiab eestimaist käsitööd, ehteid,
Tule laadale
ja kutsu sõber
mett- ja meetooteid,
muna,
lihakaasa!
ning palju muud.

kehtivad stipendiumid (nende olemasolul);

Tule laadale ja
kutsu sõber kaasa!
Laadainfo:

Kandidaatide esitamise tähtaeg on
20. november 2014.
Kirjalikud ettepanekud palume saata aadressil
Sirge tänav 2, 10618 Tallinn või e-mailile ruth@hol.ee
Lisainfo: Ruth Jürisalu tel 508 7808

	
  

akustiline kontsert

lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest
või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress).

	
  

Merike Susi

MARET MARIPU
Harku valla
noorsoopolitseinik

OTSIME
„Kultuuripärle“!

n

Harku Valla Teataja 7

Tel.+3 725 303 6816 või e-post vaanakulakoda@gmail.com

Laadainfo: tel.+5303 6816 või e-post
vaanakulakoda@gmail.com

n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Tel 5626 3857
n Väikeveod kalluriga: erinevad
mullad, liiv, killustik, segud jpm.
Tel 501 5992
n Remondikiirabi: puu-, kivi-,
metalli-, kaeve- jm ehitustööd.
Tel 5604 4803
n Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ja kütteklotse võrkkotis.
Tel 5359 3615, keilabrikett.ee
n Müüa lõhutud küttepuud kask,
lepp ja kuusk. Kohaletoomisega.
Tel 501 5820

n Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja
köistehnikaga. Kändude
freesimine ja okste äravedu.
Puude üldseisundi hindamine
ja konsultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee
n Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Tel 5687 9448 info@smartfurniture.eu
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee
n Soovid lõõgastust ja pingetest
vabanemist? Klassikaline, üld- või
osaline massaaž Tabasalus. 5348
7158 Merle
n Pakume tööd lillemüüjale varsti
avatavasse Muraste Konsumisse.
CV saata ikristel@hot.ee, 5666
6332
n Soovin osta garaaži Tabasalus.
506 4516
n Korralikult laagerdunud hobusesõnnik saepuruga. Hind 2 eur
30 L kott. Harku ja Keila vallas
transport TASUTA. 5811 7351
n Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras.
Tee riiulitele ruumi! Tel 5346 8430
n Pikaajaliste kogemustega
pottsepp ehitab ja remondib
ahjusid, pliite, soemüüre, kaminaid. Tel 5398 7996
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Vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitus

Käsitöö on muusika hingele !

Käsitöö on muusika hingele!

ALASNIIDU LASTEAED ootab Teid
ALASNIIDU LASTEAED ootab Teid

KADRILAADALE
KADRILAADALE
Käsitöö on muusika hingele !

25.
novembril 2014
16.30-18.30
Puisniidu
ALASNIIDU
LASTEAED
ootab
Teid7

25. novembril 2014 16.30-18.30

Puisniidu 7

Pakkuda
Pakkuda
on:

on:
KADRILAADALE
head ja ilusat personali ja lastevanemate valmistatud
 head ja ilusat personali ja lastevanemate valmistatud käsitööd:
käsitööd: heegeldatud ja vilditud ehteid, seepe, näpu25. novembril
2014
16.30-18.30
Puisniiduomapärased
7
heegeldatud
ja vilditud ehteid,
seepe,
näpuloomi, juuksekumme,
loomi, juuksekumme, omapärased helkurid ja palju
helkurid ja palju muud .
Pakkuda
on:
muud . kus iga loos võidab!
 Õnneloosi,
● Õnneloosi, kus iga loos võidab!
 head
ja ilusat personali ja lastevanemate valmistatud käsitööd:
●

Avatud on kohvik HÕRK Alasniidu Lasteaia firmakoogi ja maitsvate küpsetistega
heegeldatud ja vilditud ehteid, seepe, näpuloomi, juuksekumme, omapärased
ning kirbuturg!
helkuridon
ja kohvik
palju muud
.
Avatud
HÕRK
Alasniidu Lasteaia firmakoogi ja
Kadrilaada
avamise
kell 16.30 esinevad muusikaringi laululapsed !
 Õnneloosi,
kus
iga loosl võidab!

maitsvate küpsetistega ning kirbuturg!

Teostame järgmisi töid:
• trasside ehitus, sh üleliigse pinnase äravedu
ning haljastuse taastamine;
• veemõõdusõlme ehitus, sh surveproovid ja
üleandmine OÜ-le Strantum ning loomulikult
kõikvõimalikud torutööd!

Kaasa
 kingituste
nimekiri
ja sularaha!
Avatud on kohvik
HÕRK võtke
Alasniidu
Lasteaia
firmakoogi
ja maitsvate küpsetistega

Kadrilaada avamisel
kell 16.30 esinevad
ning kirbuturg!
Kohtumiseni laadal.
muusikaringi laululapsed !

Kadrilaada avamise l kell 16.30 esinevad muusikaringi laululapsed !

Maxsys OÜ
KOGEMUSI EI ÕPITA!

Alasniidu Lasteaia pere
Kohtumiseni laadal.

Kohtumiseni laadal.
Alasniidu Lasteaia pere
Alasniidu Lasteaia pere

Lisainfo telefonil 525 0941
või info@maxsys.ee

HARKU RAAMATUKOGU kutsub
huvilisi kohtuma kirjanik
URMAS VADIGA
19. nov kell 13.00

Harku vald on OÜ Silmarõõmuga kokku
leppinud järgmised ajad, mil vallaelanikel
on võimalik oma silmanägemist kontrollida:
04. detsember

• projekteerimine;

Kaasa
võtke
 kingitustenimekiri
nimekiri jaja
sularaha!
Kaasa
võtke
kingituste
sularaha!

SILMADE
KONTROLL

OÜ SILMARÕÕM TEENUSED:
silmade kontroll
silmarõhu mõõtmine
prillide müük
prillide pisiremont
optilised päikeseprillid
Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse
tonomeetriga. Vanaduspensionäridel, kes ei tööta,
on silmade kontroll TASUTA.
HINNAKIRI: silmade kontroll (ka koos
silmarõhu mõõtmisega) on 6 eurot.
OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate
Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik)
alates kella 10.00st registreeritud aegade
alusel.
Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal
on mõeldud vallaelanikele nii lastele (alates 12.
eluaastast), täiskasvanutele, pensionäridele, kellel
silmanägemisega probleeme.

AITAN MÜÜA
KINNISVARA
HARKU VALLAS

Palume soovijatel registreerida telefonil 603 2171
(alates kella 11.00).
Arsti visiit on tasuline. Neile, kes tellivad prillid,
visiiditasu ei ole.

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Harku raamatukogu Instituudi tee 5,
info 6575671

Info telefonil: 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn või Eakate Päevakeskus – 603 2171.

Ville Värk

Kutseline maakler

MTÜ	
  Tervendavad	
  Aiad	
  sari	
  

„TARGAD	
  TALUTÖÖD	
  LINNAAIAS“	
  

04.	
  detsember	
  2014	
  
	
  

51 32 422
66 84 700

pakub töökohta tipptasemel
teenust osutavale

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

massöörile

MURUNIIDUK	
  või	
  LAMBAD?	
  

Külas	
  on	
  Eesti	
  maalamba	
  kasvataja	
  

Lisainfo www.tabasaluilusalong.ee. Kandideerimiseks
saata CV aadressile kadri@tabasaluilusalong.ee

Imbi	
  Jäetma	
  

Kuusalu	
  vallast,	
  Uuri	
  külast,	
  Sae	
  talust	
  
(www.lahemaalammas.ee)	
  
	
  

Millised	
  tingimused	
  peavad	
  olema,	
  milliseid	
  lambaid,	
  
	
  kui	
  palju	
  võtta,	
  kuidas	
  neid	
  turvata,	
  millist	
  sööta	
  anda,	
  
millal,	
  kuidas	
  villa	
  pügada,	
  kuidas	
  talv	
  üle	
  elada	
  jne	
  
Loom	
  ei	
  ole	
  mänguasi!	
  
Võimalus	
  osta	
  eesti	
  maalamba	
  villast	
  tooteid,	
  käsitööd,	
  
erialast	
  kirjandust	
  
	
  

Kohtumiskohaks	
  kohvik	
  „Rohujuur“	
  Tabasalus	
  
Algus	
  kell	
  18.00	
  
Osalustasu	
  registreerudes	
  kuni	
  3	
  päeva	
  enne	
  8	
  eur,	
  
hiljem	
  ja	
  kohapeal	
  12	
  eur	
  
tervaiad@gmail.com	
  
503	
  7504	
  Õnne	
  Einer	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

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

Aiajäätmed ja vanarehvid
too jäätmejaama!
Harku valla
jäätmejaam

Muraste külaselts loodi viis aastat tagasi ning koondab ühe Eesti suurima küla vabatahtlikke, kelle
südameasjadeks on kodukandi areng ja heaolu. Muraste rahvas ehk murastelased seisavad hea sellest eest,
et külas elu käiks ning et seal oleks hea ja mõnus elada. Murastelased hoolivad oma kultuuripärandist,
loodusest ja kõigist oma inimestest.

Kooli tn 5 a
N,R 14-19 ja L,P 10-15

TÄHELEPANU!

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ.
Tel 5273923 või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku vallavalitsus,
Ranna tee 1, Tabasalu 76901, Harju
maakond, tel 600 3848, faks 600 3854
Toimetus:
tel 606 3830
Kady-Ann Sutt /
kady-ann.sutt@harku.ee
Aule Sagen / aule.sagen@harku.ee
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Printall
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal
kolmapäeval (v.a juulikuus). Riigipühadel
vallaleht ei ilmu. Kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala
esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida.
Vallalehe avaldamiseks saadetud
reklaamidele toimetus keelekorrektuuri
ei teosta.

Sulle, kes Sa oled tuttav kogukonnategemistega ja armastad külaelu edendajaid!
Sulle, kes Sa hindad tegevusvabadust ja initsiatiivi haaramist.
Sulle, kes Sa ei karda suhelda ja oma arvamust avaldada.
Sulle, kes Sa valdad eurorahadele projektide kirjutamist ja ürituste korraldamist.
Sulle, kes Sa oled avardanud oma silmaringi ja mõttemaailma kõrgkooli diplomiga.
Tundsid ennast ära?
Kui jah, siis kutsume Sind Muraste külaseltsi juhatuse rüppe.
Tööle asumise aeg 01. jaanuar 2015.
Pakume Sulle:
palka;
0,75 ametikohta;
lauda-tooli uues kogukonnakeskuse majas Murastes;
lõbusat ja heatahtlikku külaseltsi seltskonda;
ilusat elu.
Kui see kõik paneb silma särama, ootame Sinu CV-d ja motiveeritud avaldust, miks oled just parim
kandidaat, hiljemalt 01. detsembriks e-posti aadressil katrin@kodukyla.ee.
Küsimustele vastab lahkesti Katrin Krause telefonil 527 0732.

www.muraste.ee

