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Valla eakatel oli oktoobri esimestel päevadel
tihe programm: degusteeriti sügisande ja võeti
vastu kõrgeid ja kaugeid külalisi.
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TAASPÜHITSETI
HARKUJÄRVE KIRIK

Lk 2

KAS POLITSEIREFORM
MÕJUTAB KA MEID?

1. oktoobrist hakkasid toimima muudatused PPA struktuuris. Kas ja kuidas mõjutavad uuendused Harku valla elanikke?

EELK peapiiskop Andres Põder tänas
kiriku taastajaid ja andis pühakojale
oma õnnistuse.
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„Perspektiivis tahaksime
teha veel ühe jäätmejaama
Vääna-Jõesuu – Türisalu
piirkonda“
LEMBE REIMAN,
keskkonnaspetsialist

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

H

arju maavanema
moodustatud
konkursikomisjon esitas Indrek
Raudsepa kandidatuuri ka vabariiklikuks tunnustamiseks
Aasta gümnaasiumiõpetaja
kategoorias.Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Carolin Kadaja peab tunnustust
erakordseks: „Harjumaal on
54 kooli ja see, et kaks õpetajat TÜGist on valitud Harjumaa aasta õpetajateks, on
imeline!“
11. klassi õpilased Kristjan
Veensalu ja Silver Rohuniit,
kel just selja taga kunstiajaloo
tund Indrek Raudsepaga, ei
imesta sugugi, et nende kunstiõpetaja ka Aasta gümnaasiumiõpetaja konkursile esitati.
„Ta teeb oma aine väga põnevaks,“ selgitasid noormehed.
Neile on selge, et oma tööd
teeb kunstiõpetaja hingega.

Areng esikohal

pühendunud ja inspireeriv
Õpetaja suure tähega.“

Raudsepp seab oma tundides esikohale lapse arenemise.
„Õpilane ei pruugi ise arugi
saada, et tunnis toimus areng,“
muigas õpetaja-metoodik
oma töövõtteid tutvustades.
„Materjal peab olema paraja
raskusastmega – mitte ületamatuna tunduv, kuid samal
ajal piisavalt mõttetööd nõudev, et laps ei suhtuks sellesse
kergekäeliselt,“ kirjeldas
Raudsepp, kuidas õpilaste sisemist motivatsiooni ergutada. Selleks, et mõjutada noori
positiivses suunas, peab ka ise
arenema, leidis aasta õpetaja.
Kool oma noorusliku keskkonnaga hoiab vaimu erksana,
oli Raudsepp kindel: „Ma

Tunnustus on
oodatud

Raudsepp arvas muiates, et
ammu oli juba aeg oma tööle
tunnustust saada. „Olen kirjutanud kunstiteemalisi töövihikuid, andnud välja raamatuid, osalenud kolmes
koosseisus riikliku õppekava
koostamisel, läbi viinud kursusi – põhjust on ikka küll,“
vaatas Raudsepp oma panusele tagasi. „Muud tööd ma
valida ei saagi, sest muud teha
ma enam ei oska. Seda tööd
ma oskan ja rõõm on teha
seda, mida oskad.“
Teine Harjumaa aasta õpe

Oma tööd
teeb kunstiõpetaja hingega


11. klassi poisid arvasid, et
Raudsepp on õpetajana omapärane ega ole põhjuseta
karm. „Kui ise oled normaalne, on tema ka,“ rääkisid
Kristjan ja Silver õpilaste ja
õpetaja vahelisest suhtest, „ta
suhtleb kõigiga kui võrdväärsetega.“ Raudsepp köidab
noorte tähelepanu kõlava
hääle ja humoorika jutuga
kergesti, kuid seda, et korda
tunnis üldse ei rikuta, ei saa
ka tema väita. „Krutskeid on
rohkem kui vaja,“ oli meisterõpetaja veendunud. Suur
murrang suhetes õpilastega
toimus tema sõnul nooremas
põlves. Ühel hetkel sai ta aru,
et kurja tehes või halvasti
öeldes ei tee laps seda õpetaja
vastu, vaid sellepärast, et tal
endal on halb. „Selle tõdemuseni jõudmise järel oli mul
kohe mitu korda kergem olla
õpetaja,“ jagas kunstiõpetaja
oma kogemusi.

Lisaks õpetamisele kujundab
Indrek Raudsepp kooli aatriumi õpilastöödega. / Foto: Karin Lember

Indrek Raudsepa (fotol) tunnid on
põnevad ja hästi ette valmistatud.
/ Foto: Aule Sagen

PARIMAD ÕPETAJAD
SAID TUNNUSTUSE
Tänavu nimetati Harjumaa aasta
õpetajate laureaatideks kaks Tabasalu
Ühisgümnaasiumi õpetajat: Angela
Kadak ja Indrek Raudsepp.
oleks ikka vana ja köökus, kui
poleks koolis õpetaja.“ Kadaja
sõnul on Raudsepal isiksusena
õpilastele suur mõju: „Ta on
loov, katsetav, õppiv, ise kogu
aeg arenev õpetaja.“ Raudsepp
armastab oma töös üllatusi.
Ahhaa-elamust vajab lisaks
õpilastele ka õpetaja, seda enesekontrolliks uute asjade väljamõtlemisel. „Ma ei tea, millal

ma ära väsin, aga siis oleks
ilmselt ka paras aeg õpetaja
amet maha panna, kui hakkan
ennast kordama,“ on Raudsepp loonud seose uute ideede
ja karjääri pikkuse vahel.

Traditsioonid ja mitmekülgsus ametis

Õpetaja tööd on Raudsepp
nüüdseks teinud juba üle

kolmekümne aasta, pea pool
sellest ajast on ta toimetanud
Tabasalus. Kunst ja õpetamine on neil peres ja veres ning
Pedagoogilises Instituudis
eriala valides pidas ta oluliseks valdkonna mitmekülgsust: „Teha annab suuri dekoratsioone, väikest graafikat ja
kõike muud.“ Praegugi ei
piirdu Raudsepa roll koolis
üksnes õpetamisega, vaid ta
lööb aktiivselt kaasa koolikeskkonna kujundamisel ja
ürituste visuaalsete kontseptsioonide loomisel ning teostamisel. Kooli direktor hin-

dab tema panust ja tööde
taset: „See on kõrgetasemeline ja hästi läbi mõeldud. Ma
näen selle taga tugevat kunstnikku.“ Lisaks sellele peab

Ahhaaelamust vajab
lisaks õpilastele ka õpetaja.


Kadaja Raudseppa ka meisterõpetajaks: „Tema kutsumus on olla õpetaja,“ rääkis
direktor tema sisemisest motivatsioonist, mis ei vaja ergutamiseks lisapräänikut. „Ta on

Rõõm on
teha seda,
mida oskad

taja tiitliga pärjatud TÜGi
õpetaja – Angela Kadak – on
aga tunnustuse ajaks koolitöölt lahkunud erasektorisse.
„Angela oli entusiastlik noor
õpetaja, ta silm säras, tema
energia ja tahe teostada noortega koos erinevaid projekte
oli lihtsalt nakatav,“ kiitis direktor endist loodusõpetuse
ja geograafia õpetajat ning
terviseedenduse koordinaatorit ja mitmete tunnustust
toonud projektide kuraatorit.
Tema lahkumine haridussüsteemist on Kadaja jaoks praeguse ajastu kahetsusväärne
märk, mil normaalse elu nimel tuleb sageli teha raskeid
valikuid. „Meie suhted on
siiani väga soojad ja ta on
mulle tunnistanud, et ta hing
on koolis laste keskel.“
Ühisgümnaasiumi direktor
on siiralt rõõmus koolile ja
õpetajatele osaks saanud tunnustuse üle, uskudes, et koolil
läheb ka edaspidi hästi: „Kool
areneb ja siin on palju inimesi, kes väärivad esiletõstmist
ka järgmistel aastatel.“
AULE SAGEN

2 Harku Valla Teataja

/ UUDISED

Kolmapäev, 8. oktoober 2014

Värskelt läbi viidud
politseireformi mõjud
Aule Kikas (keskel) koos abikaasa Marguse ning lastega.
/ Foto: Erakogu

Väärikas Pärlipere
Murastest!

Kogukonna pärl 2014 konkursi raames valis Eesti
Külaliikumine Kodukant välja Harku vallas elava
Aule ja Margus Kikase, kes tunnistati Harjumaa
Kogukonna pärl 2014 tiitli võitjaks.
Aule Kikas, kes on Muraste külaseltsi juhatuse liige,
oli väga üllatunud, kui kuulis, et just tema pere on valitud Harjumaa Kogukonna
pärliks. „Mul puudus isegi
aimdus, et meie pere Kogukonna pärli konkursile on
esitatud,“ ütles Aule.

Külaelu arenemine

Naise sõnul on suur osa
külaseltsi köögitoimkonna
tegevusest toimunud just
nende kodus ning tema
pere on olnud talle külaelu
arengusse panustamisel
suureks toeks ja abiks. Naine leiab, et see ei ole tunnustus pelgalt nende perele,
vaid kogu Muraste külaseltsile. „Olen tõesti õnnelik, et
mul on olnud võimalus olla
juba viis aastat selle tegusa
meeskonna liige. Suur aitäh
ja palju õnne meile kõigile!“
Harjumaalt esitati konkursile kolm perekonda.



Liikumise Kodukant tegevjuht Anneli Kana sõnul
vääriksid kõik esitatud kandidaadid tunnustamist,
kuid otsus võitja üle oli kõigil kolme komisjoni liikmel
konsensuslik.

Eeskujulikud pered

Kogukonna pärli tiitliga
tunnustatakse peresid, kes
arendavad elu maapiirkondades, väärtustades koostööd, olles heaks eeskujuks
ning esindades loodushoidlikku eluviisi. Suve jooksul
esitatud kandidaatide hulgast valis komisjon välja iga
maakonna Pärlipere, kellele
andis tunnustuse üle siseminister Hanno Pevkur. Pärlipered said kingituseks Rõuge
sepa Peeter Reemanni loodud sepise – pärliga jõekarbi.
Harku vald soovib perekond
Kikasele palju õnne!
KADY-ANN SUTT

Volikogu istungilt:

Septembrikuisel Harku valla volikogu istungil otsustati:
n tunnistada peremehetuks

varaks Harku vallas Muraste külas Rehemetsa tee
kinnistul asuv veetorustik
ja kanalisatsioonitorustik
ning Türisalu külas asuvad
Flipi alajaam, õhuliin ja
keerdkaablid;
n nõustuda Suurupi külas
asuvate Siidilille tee 22
// Sinilille ja Siidilille tee
24 katastriüksuste piiride
muutmisega;
n jätkata Harkujärve külas
Harkukalda elamukvartali
detailplaneeringu menetlusega;
n võtta vastu järgmised

planeeringud: Muraste
külas Lepalaane t 32
maaüksuse detailplaneering, Rannamõisa külas
Ringtee 11a maaüksuse
ja lähiala detailplaneering, Viti külas Rokson
maaüksuse ja lähiala
detailplaneering;
n esitada Riigikohtule taot-

lus Riigikogus 19.06.2014
vastu võetud jäätmeseaduse muutmise seaduse
§ 1 p 1 kehtetuks tunnistamiseks;

n lähetada volikogu esi-

mees Eura valda sõprusvisiidile.

Reformi eesmärk oli muuta juhtimise efektiivsust ja
läbipaistvust ning suurendada töötajate palgafondi siseressursside arvelt. „Politsei
kooslus saab minna tänu
sellele ainult paremaks,“ ütles Põhja prefekt Kristian
Jaani septembri keskel toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidu istungi ettekandes, kus ta selgitas Harjumaa
kohalike omavalitsuste esindajatele politseireformi mõjusid. Endise viie Harjumaa
piirkondliku politseijaoskonna asemel on nüüdsest
kolm – Kesklinn, Ida-Harju
ja Lääne-Harju. Harku vald
kuulub neist viimase haldusalasse, mida juhib Veiko
Randlaine.
Kui mitmel pool mujal
väheneb reformi mõjul konstaablite arv, siis Harku valla
elanikke teenindavaid töötajaid koondamislaine ei puudutanud. Meie valla inimeste
muredega tegeles nii enne
kui tegeleb ka edaspidi üks

Muudeti ka
konstaabli
tööülesanded.



konstaabel ja üks noorsoopolitseinik. Kohalik konstaablipunkt asub jätkuvalt
Tabasalus Harku vallamaja
kõrval aadressil Sarapuu 1.
Küll aga on meie uueks konstaabliks Ivo Roosimägi. Reformi käigus muudeti ka
konstaabli tööülesanded,
mille tulemusel saab ta edaspidi tegeleda oluliselt enam
piirkondlike probleemide
ning kodanike muredega.

Väheneb patrullis
käimine

Enne ümberkorraldusi
kuulus konstaabli tööülesannete hulka ka graafiku
alusel sagedane patrullimine. Piirkondlike muredega
ei olnud konstaablitel võimalik samal ajal tegeleda
ning seetõttu vähenes patrullis käimise arvelt aeg kogukonnaga seotud küsimuste lahendamiseks. „Patrulli
graafikus olid meeletud augud, mida me ei suutnud
kohalikke konstaableid

Alates 1. oktoobrist hakkasid Politsei- ja
Piirivalveameti struktuuris toimima uuendused – koondati töötajaid ning liideti
ametkondi. Kuidas mõjutab politseireform Harku valla elanikke?

ühiselt arutada piirkondlikke
probleeme ning otsida lahendusi,“ lubas Jaani.
Samas julgustas Põhja prefekt, et konstaabli poole võib
pöörduda mis tahes korrakaitsja nõu ja tuge vajava küsimusega. „Siiski, kui tegemist on juhtumiga, mis nõuab
kiiret reageerimist ning politseinike sekkumist, sest on oht
inimese elule ja tervisele, on
kõige õigem helistada hädaabinumbrile 110 või 112. Kuna
konstaabel teenindab mitut
valda, tuleb kindlasti arvestada sellega, et igal ajal ei pruugi ta konkreetses vastuvõtupunktis olla, vaid konstaabel
liigub senisest rohkem ringi,“
õpetas Jaani.

Jaoskondade üldine
töökorraldus

Põhja prefekt Kristian Jaani selgitas septembrikuisel Harjumaa
Omavalitsuste Liidu istungil politseireformi mõjusid ja tagamaid. /
Foto: Kady-Ann Sutt

kaasamata täita,“ selgitas
Jaani varasema töökorralduse tagamaid. Alates 1.
oktoobrist kohalik konstaabel enam graafikujärgses
patrullimises ei osale. Reformi käigus liideti endine
Lõuna politseijaoskond
Lääne-Harju jaoskonnaga,
mille tulemusel küll suurendati territoriaalset piirkonda, ent samas tekitati
vastavasse piirkonda lisatööjõudu, millega kaetakse


Konstaablipunkt asub
jätkuvalt
Tabasalus.

edaspidi need patrullimised, mida varem täitsid
konstaablid. „Nüüdsest
käib kohalik konstaabel
koostöös noorpolitseinike
ning vabatahtlikega patrullimas vaid enda piirkonnas
ega osale graafikujärgses
patrullimises, mille tulemusel jääb konstaablil aega
100% tegeleda vaid oma
piirkonna küsimustega,“
selgitas Jaani.

Rõhk kogukondlikel
probleemidel

Teise muudatusena väheneb kohalike konstaablite
menetluskoormus. „Konstaabli menetlemisse peavad
jõudma edaspidi ainult sellised rikkumised, mis on piirkonnas järjepidevad ja kus on
lahenduseks vajalik probleemi juurte väljaselgitamine,“
ütles Jaani. Üksikjuhtumitega
tegelevad territoriaalsed jaoskonnad. Harku valla elanike
murede puhul menetlevad
neid Lääne-Harju politseijaoskonna töötajad, kes asuvad Keilas aadressil Keskväljak 8a. Vähenenud menetluskoormuse arvelt saavad
konstaablid pühendada enam
aega kogukonna turvalisuse
ja heaolu parandamiseks.
Siinkohal on olulisel kohal ka
rikkumiste ennetamine. Jaani
sõnul soovitakse koostööd
teha nii kogukonna kui ka
kohaliku omavalitsusega.
„Territoriaalsete politseijaoskondade juhid külastavad
peale ametisse asumist kõiki
piirkonda jäävate kohalike
omavalitsuste volikogusid, et

Piirkondlike jaoskondade
struktuur koosneb edaspidi
ennetus- ja menetlusüksusest, kuhu koondub kogukonnaga seotud süütegude
ennetamine ja uurimine,
piirkonna- ja noorsoopolitseinike töö, reageeriv üksus
ehk patrulltegevus ning teenindav üksus. Lääne- ja
Ida-Harju jaoskonna puhul
ka isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine ja dokumentide väljastamine (endised
kodakondsus- ja migratsioonibüroo klienditeenindused Sõle 61a ja Vilmsi 59

Konstaabel
liigub senisest
rohkem ringi.



ning P. Pinna 4 majades).
Kui varasemalt kuulus jaoskonna pädevusse vaid väärteomenetlus ning kuritegusid uuriti keskselt
kriminaalbüroos, siis struktuurimuudatuste tagajärjel
tegeleb jaoskond ka oma
haldusalal toime pandud
kuritegude uurimisega.
Neist raskemad, mis ei ole
otseselt seotud konkreetse
piirkonna nn iseärasustega
ja peitkuriteod, jäävad kriminaalbüroo kesküksuse
menetlusse.
KADY-ANN SUTT
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Jäätmetega jaama!
oleks sümboolne. „Ega siis
metsa alt ole seda odavam
koristada,“ pidas Reiman
projekti käivitamist vajaliaga odavamalt ära anda, kuks.
viies need otse jäätmete edasise käitlemise kohta. „ATI Taaskasutus on
Grupp Väo paekarjääris, moes
Korduskasutusse toodavaSlops Koplis ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus te esemete eest jäätmejaaehk endine Jõelähtme prü- mas midagi maksma ei pea.
gila on sellised paigad, kus Oluline on, et kaup oleks
kehtib tonnipõhine hind,“ terve ja komplektne ning
jagas Reiman nõu, kuidas selle saaks suurema vaevata
suurte kogustega hakkama uuesti kasutusse võtta. Nii
ootavad jäätmejaamas uut
saada.
Vana eterniitkatust uue omanikku massiivne kirjuvastu välja vahetades tuleks tuslaud, pool seinatäit raaka eterniit jäätmejaama matuid, rõivad ja palju
tuua, ent selle vastuvõtu muudki. Jäätmejaama klienhind ei ole sugugi odav. Rei- diteenindaja Nadja Viikant
man pidas probleemi suu- kiitis oma kohalikke eakaid
reks ning rääkis kavatsusest abilisi, kelleta ei jõuaks ta
kiiretel aegadel taaskasutus Kehtib põhi- ruumi asju välja panna. Valmõte, et saas- la keskkonnaspetsialistilgi
hea meel näha, et taaskataja maksab. on
sutus on neil nii hästi tööle
taotleda Keskkonnainves- läinud: „Kindlasti on igateeringute Keskusest toetust ühel koju jäänud esemeid,
eterniidi kogumiseks. Enne mida pole enam vaja, kuid
seda tuleks aga inimestelt mille üle on keegi teine väga
koguda infot ära viimist õnnelik.“
vajava eterniidi koguse kohta, millele tuginedes saab Jäätmejaamas käitutaotleda toetust. Toetusega mise juhend
Viikant soovitas jäätmejaaplaanitakse korraldada eterniidi kogumisring, milles ma tulles esmalt pöörduda
inimeste omaosalustasu teenindaja poole, kes aitab

toodud prahile õiged ladustamiskohad leida. Jäätmed
tuleks aga ära sorteerida juba
kodus – nii hoitakse kohapeal kokku klienditeenindaja ka teiste klientide aega.
Olmejäätmeid jäätmejaama tuua pole mõtet – selleks
seal konteinerit ei ole. „Olmejäätmete jaoks on kodus
prügikast,“ tuletas Viikant
meelde.

Tabasalus on neljal päeval nädalas avatud
jäätmejaam, kuhu saab tuua kodusesse
prügikonteinerisse sobimatud jäätmed.
Ehkki vallas on olemas
jäätmejaam, viiakse palju
prahti endiselt metsa alla.
Põhiliselt on selleks ehitusjäätmed, vana mööbel, rehvid ja elektroonikaseadmed.
Kahte viimast saab aga jäätmejaamas tasuta ära anda.
Sellest võib valla keskkonnaspetsialisti Lembe Reimani sõnul järeldada, et inimest e t e a d l i k ku s j ä ät m e majandusest pole veel piisav.

Külmikud tasuta

„Eestis ja mujal Euroopas
kehtib põhimõte, et saastaja
maksab,“ selgitas Reiman
jäätmemajanduse toimimist. Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu asju, millel on
tootjavastutus ja mille soetamisel ollakse selle edasise
käitlemise eest juba tasunud. Näiteks uue külmiku
ostmisel on juba hinna sees
selle edasise käitlemise tasu.
Keskkonnaspetsialisti sõnul küsitakse raha nende
jäätmete eest, mille edasise
käitlemise eest peab tasuma
käitleja. Nii tuleb ehitusjäätmete jaama toomise eest
reeglina maksta. Suurema
koguse ehitusjäätmeid saab

Mis saab edasi?

Viikanti arvates on inimeste suhtumine jäätmekäitlusesse muutunud teadlikumaks ja arvestavamaks.
„Inimesed on hakanud laiemalt mõtlema – probleem
pole ainult selles, kuidas
asjast lahti saada, vaid mõtlema peab ka sellele, mis
asjast edasi saab,“ täheldas
vilgas naine.
Keskkonnaspetsialist Reimangi tundis rõõmu teenuse edenemise üle. „PerspekJäätmejaama klienditeenindaja töötab paberipressiga. tiivis tahaksime teha veel
/ Foto: Aule Sagen
ühe jäätmejaama Vääna-Jõesuu – Türisalu piir
Olmekonda,“ kõneles Reiman.
jäätmeid n Ulaladestamine ehk jäätmete Praegu tegeletakse sellele
ladestamine
sobiva asukoha selgitamisejäätme- ebaseaduslik
selleks mitte ettenähtud
ga. Läbirääkimised käivad
jaama kohtadesse on karistatav kuni jäätmejaama avamiseks ka
1200 euroga.
tuua pole n Suurjäätmed
Tutermaal.
viib koduse
Lisainfot jäätmejaama lahmõtet – prügikonteineri kõrvalt tasuta
tiolekuaegade ja jäätmete
prügivedaja, kui nendega
selleks ära
ühendust võtta.
tagastamise tingimuste kohseal kon- n Väikeses mahus võetakse
ta leiate valla kodulehelt.

KAS TEADSID?

teinerit
ei ole

sorteeritud ehitusjäätmeid
jäätmejaamas vastu tasuta.

Õpetajate päevaks
sai Harkujärve
Kool uue direktori
3. oktoobril võttis õpetajaid õnnitlema tulnud
valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat
Aivar Soed Harkujärve
Koolis vastu verinoor
direktor.
6. klassis õppiv Hugo Pihl oli
sel päeval soliidne ja kindlakäeline direktor, tervitades
külalisi lahke, ent jõulise käepigistusega. Tema sõnul valitses koolis kord, mis ei välistanud siiski täielikult õpilaste
krutskeid.
Direktor juhatas õnnitlejate
delegatsiooni läbi maja 1.õ
klassi koondatud õpetajate
juurde, kes olid oma rolli sel
tähtpäeval õpilastele üle and-

nud.
Soe õnnitles õpetajaid ja
tervitas ning tänas neid vallavanema Kaupo Rätsepa nimel, kes ise sel ajal Eura visiidil viibis. „Õpetajate päev on
ka õpilaste päev, sest sel päeval saavad kõik nii õpetada
kui ka õppida,“ rääkis Soe.
„Kui oled õpetaja, pead ka ise
iga päev õppima – õppima
tundma õpilasi ja nende mõttemaailma. Õpetamiseks tuleb ka ise õppida, teisiti ei ole
see lihtsalt võimalik,“ innustas Soe õpetajaid oma kõnega.
Seejärel andis ta neile üle kohupiima-martsipanitordid ja
kümnele kooli juhtkonna
poolt esile tõstetud õpetajale

AULE SAGEN

TÄHELEPANU! Tõrked
ehitisregistri tegevuses!

Emakeeletund 2. b klassis. / Foto: Aule Sagen
pühendusega tänukaardid
koos pääsmega „Ooperifantoomi“ etendusele.

Järelkasv olemas

Õnnitlemise järel tutvustas
direktor Pihl Harkujärve
koolimaja ning lubas osa
saada 2. klassi emakeele tunnist, mida viisid oskuslikult
läbi õpetajad Illimar ja Christopher. Tunnis toimus intensiivne õppetöö ja tublid õpilased näitasid tahvlil julgelt
oma kirjaoskust. Visiidi

jooksul jättis noor direktor ja
tema meeskond Soele väga
sügava mulje ning ta pidas
noormeest tulevikus sama
positsiooni vääriliseks.
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja külastas õpetajate päeval kõiki valla koole
ja lasteaedu, et õpetajaid õnnitleda ja viia isiklikult kohale kokku 25 torti ja 125 teatripääset koos vallajuhtide tänudega.
AULE SAGEN

Seoses riikliku ehitisregistri uuendamisega pikeneb oktoobris planeerimisja ehitusosakonnas kõigi
ehitisregistri kasutamisega
seotud toimingute teostamise aeg! Senini kasutusel
olnud riikliku ehitisregistri
versioon suleti 30. septembril ning uus versioon
võeti kasutusele 6. oktoobrist. Uus versioon on varasemast erineva ülesehitusega ning nõuab ametnikelt
ümberõpet ja kohanemisaega, millest
tingituna võivad
oktoobris võtta
kauem aega ehitisregistri tegevusega
seotud toimingud
(näiteks ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine,

ehitiste teatisega andmete
sisestamine ehitisregistrisse jmt). Palume varuda
kannatust ja aega!
Küsimuste puhul paluks
pöörduda planeerimis- ja
ehitusosakonna juhataja
Karin Sillmanni poole telefonil 600 3861 või e-posti aadressil karin.sillmann@harku.ee
HARKU VALLAVALITSUS

4 Harku Valla Teataja

/ VALLAELU

Alasniidu Lasteaia õpetajate
valmistatud “lüpsisimulaator”.
/ Foto: Kristel Einaste-Lukk

Vahva piimanädal
Alasniidu Lasteaias
Sellel õppeaastal on Alasniidu Lasteaia üheks eesmärgiks korraldada õppeja kasvatustegevust
projektiõppepõhiselt, arvestades terviseedendust
ja keskkonnaharidust, millest kantuna korraldasime
põneva piimanädala.
22. septembri hommikul
oli laste imestus suur, kui
õpetajad panid tavapärase
hommikuringi asemel laudadele taldrikud ja sinna
kõrvale lusikad. Lapsed
uudistasid laudade ümber:
“Õpetaja, mida me tegema
hakkame? Kas täna meisterdame sööki?”. Selgitus “degusteerima” oli nii võõrapärane, et see tegi lapsed
nõutuks. Üsna pea selgus aga
meeldiv üllatus – algamas oli
piimanädal, mille puhul oli
üsna kohane igal hommikul
erinevaid piimatooteid degusteerida.
Õpetajad nägid oma üllatuseks, et ka need lapsed, kes

tavapäraselt meeleldi piimatooteid ei proovi, olid nüüd
õhinal maitsmas ja hindamas.

Lemmikuteks
kohupiimad ja
toorjuustud

Hinded erinevatele toodetele kandsid õpetajad tabelisse. Selgus, et laste lemmikud
olid kohupiimad ja toorjuustud. Mida põnevat veel tehti?
Koos otsiti vastust küsimusele „Kust tuleb piim?”. Nii

Lapsed „lüpsid“ põnevusega kummikindast udaraga
papist lehma.



mõnelegi lapsele oli üllatuseks, et enne piima poodi
jõudmist läbib see üsna pika
teekonna. Seda, et lehm annab piima, teadsid lapsed
küll. See tuleb ilmselt sellest,

et lehmad pole Eestimaa
karjamaadelt ära kadunud ja
selle üle on ainult hea meel!
Rühmades tehti piimakokteile ja üksteise võidu kasvatati piimaning jogurtivuntse. Igas
rühmas leidus põnevaid
ideid lehma meisterdamiseks, suured ja väiksed „piimakarjad“ tervitasid huvilisi igas rühma
koridoris.

„Lüpsisimulaator“

Erilist tähelepanu ja rõõmu pakkus õpetajate välja
mõeldud „lüpsisimulaator“,
mis koosnes papist lehmast,
roosast kummikindast ning
lüpsipingist. Lapsed „lüpsid“
põnevusega kummikindast
udaraga papist lehma – tekkis isegi järjekord.
Nädala keskel toimus
Alasniidu Lasteaias spordipäev. Ümber lasteaia tehti
joostes tiir ja tublimad jooksid lausa kaks tiiru. Kooliminevale rühmale toimus väljasõit Kukrumäe Ratsatallu,
kus giidiks oli taluperenaine
Marit Rebane. Peost sai porgandit pakkuda hobustele,
lambale ja kitsele ning igat
värvi kasukatega jänestele.
Porgandist ei öelnud ära
vietnami rippkõhtsiga ega
koer Villi. Piimanädalal ei
jäänud maitsmata pea ükski
piimatoode, selle eest hoolitsesid meie lasteaia kokad.
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Sügisandide näitusel hinnati
karakterit ja traditsioone
1. oktoobril tähistataval
rahvusvahelisel eakate päeval sai Tabasalu
eakate päevakeskuses
maitsta ja hinnata sügisandidest valmistatud
hõrgutisi.
Kulinaarset pärandit edasi
viivaid eakaid tervitasid päevakeskuses volikogu esimees
Arno Hirtentreu ja volikogu
liige Sulev Roos. Tervitussõnade järel kuulutati näitus-degustatsioon avatuks.
Laual ahvatlesid marineeritud seente ja teiste hoidiste
kõrval värviliste sügisandidega kaunistatud võileivatordid
ja uhke seenepirukas. Magusalaual aga kutsusid ligi astuma kirjud moosipurgid kookide ja ploominapsiga võidu.

2. oktoobril tulid valla eakatele külla 40 Hiiumaa Pensionäride Ühenduse liiget,
kes teel Tallinnast eakate festivalilt koju soovisid tutvuda
meie eakate ja nende eluoluga.
Valda tutvustas volikogu
liige Sulev Roos. Ta kirjeldas
Harku valda kui jõukate ja
ilusate kodukanti, kus on
palju lapsi, ning jõudis seeläbi siinsete hariduse võimaluste tutvustamiseni. Noor
elanikkond muretseb liiga

vähe oma eakate pärast, oli
Roos arvamusel. „Kui kõik
need lapsed vanaks jääma
hakkavad, on meil siia mitut
hooldekodu vaja,“ heitis
Roos nalja. Kohalikust sotsiaaltoetuste ja -teenuste
süsteemist kõneles hiidlastele valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn. Kohtumisest sündis soov elavdada suhteid
ning hakatuseks kutsusidki
hiidlased Harku valla tantsumemmed tuleva-aastasele memme-taadi päevale.

Külas ka poliitikud

Järgmisel päeval astus eakate ette riigikogu esimees
ja enda sõnul tulevane Hiiumaa Pensionäride Ühendu-

Rein Adamsoni ploominaps nimega „Aia pull“ tekitas
juba enne mekkimist elevust
ja korjas ka võiduhääled Iivi
Kerdi konkureeriva arooniasiirupi arvelt. Matti Loit ja
Tiina Nurmsaar said preemia
dekoratsioonide eest.

Uued auhinnad

Kuuendat korda peetud näitus-degustatsiooni auhindadeks olid erinevad köögitarvikud. Tuleva-aastasel üritusel on
aga uued auhinnad. „Et järgmisel aastal laud rikkalikum ja
osavõtjaid rohkem oleks,“ soovis valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn
osavõttu elavdada.
AULE SAGEN

Suur tänu Valio Eesti ASile!
KRISTEL EINASTE-LUKK,
vanemõpetaja

Volikogu esimees Arno Hirtentreu ja volikogu liige Sulev Roos soovisid eakatele rõõmu ja
indu edasisekski. / Foto: Aule Sagen

Eakate külalised mere tagant ja mäe pealt
Harku valla eakatele
algas oktoober toimekalt – lisaks sügisandide näitus-degusteerimisele võeti vastu
külalisi Hiiumaalt ja
Toompealt.

Hoidistes oli tunda nii traditsioone kui ka uusi elamusi ja
seda hindas ka külastajatest
žürii. Igast kategooriast sai
auhinna kolm enim hääli
kogunud rooga või jooki.
Magusast hinnati maitsvaimaks Mai Oja suus sulav jõhvikakook. Auhinnalistele
kohtadele seati ka Heljo Suurlahti ingveri ja apelsinikoore
kargusega Inglise õunakompott ning Larissa Püssimi
mahe ja peen kibuvitsamarjapüree.
Soolaselaua häälteenamus
läks Merilin Metspalu seenepirukale, auhinna pärast
võistlesid sellega veel Imbi
Raudi ja Maie Pea võileivatordid ning Helle Lõppi marineeritud kuuseriisikad.

se liige Eiki Nestor koos
Harku vallas elava parteikaaslase Priit Siitaniga.
Keskendudes kohtumisel
eelkõige eakaid puudutavatele teemadele, alustas Nestor
sõnumiga pensionitõusust.

Tiia Spitsõn kuulas
tähelepanelikult
riigikogu esimehe
Eiki Nestori (keskel) ja
sotsiaaldemokraadi
Priit Siitani (paremal)
ettekannet. / Foto:
Aule Sagen

Pensione tõstetakse uue aas- pensioniiga annaks hoopis
ta aprillist 5,9% ja keskmine võimaluse teatud vanuses
pension peaks tuleval aastal otsustada ise, kas soovitakse
edasi töötada või jääda välja

Pensione teenitud puhkusele, võttes
tõstetakse otsustamisel arvesse oma
uue aasta tervislikku seisundit ja tööPikem tööstaaž mõaprillist. tahet.
juks aga positiivselt ka väljaolema 370 euro ringis. Pen- makstava pensioni suurusele.
sionäride tulumaksuvabasKülalised selgitasid lisaks ka
tus tõuseb 374 euroni juba 1. töövõimereformi ning sotjaanuaril 2015.
siaaltoetustega seonduvat.
Kohtumise lõpuosas said
eakad vastused tekkinud
Millal pensionile?
Edasi seletas riigikogu esi- küsimustele.
Kõrgeid külalisi on eakate
mees lahti paindliku pensioniea mõtte, mille rakenda- päevakeskusesse veelgi oomist sotsiaaldemokraadid data —oktoobris on valla
pooldavad. „Pensioniea ära- eakatega lubanud kohtuma
kaotamine ei tähenda pen- tulla ka sotsiaalminister Helsionide kaotamist, nagu pal- men Kütt.
jud sellest ekslikult aru
AULE SAGEN
saavad,“ selgitas ta. Paindlik
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Eesti parim noor
dirigent sirgus
Tabasalust!

se koha andis žürii Mihkel
Kallipile Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiast ning kolmanda Anton Koganile, kes
töötab orkestrijuhtina Lõuna-Eestis.

14-aastaseld
IV Eesti Noorte Puhk- dirigendiks

8.–11. septembrini 2014
toimus Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias IV Eesti
Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide Konkurss. Noorte
dirigentide konkursi korraldasid Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia ning Politsei- ja Piirivalveorkester.
Osavõtjaid oli registreerunud üheksa ja konkurss toimus kolmes voorus.
Esimeses voorus juhatasid
noored dirigendid brassorkestrit ehk ainult vaskpillidest
koosnevat koosseisu. Teise
vooru pääses edasi kuus osavõtjat. Seal juhatasid konkursandid puupilliansamblit.
Finaali jõudis neli parimat
noort dirigenti, kellel oli võimalus juhatada Politsei- ja
Piirivalveorkestrit.

Kõrgetasemeline
konkurss

Finaalkontsert toimus
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis. Konkursi žürii, mille esimees oli
rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent Eri Klas, kuulutas peale kontserti IV Eesti
Noorte Puhkpilliorkestri-

pilliorkestrijuhtide
Konkursi võitja on Henri
Christofer Aavik Tabasalust.

Dirigendile
on orkestri
hea tundmine
väga vajalik.



Fotol: Konkursi võitja Henri Christofer Aavik (paremal),
tema õpetaja Valdo Rüütelmaa (vasakul) ja žürii esimees
maestro Eri Klas. / Foto : Hans Christian Aavik



Kõige noorem osavõtja, olles alles
19aastane.

juhtide Konkursi võitjaks
Henri Christofer Aaviku. Eri
Klas märkis ära, et konkursi
tase oli kõrge nii osavõtjate
oskuste poolest kui ka kollektiivide taseme osas, mida

Pühitsetud kirik on
kogukonnale avatud
28. septembril toimunud jumalateenistusel
pühitses EELK peapiiskop Andres Põder
Harkujärve kogukonnakiriku.
Pidulikul talitusel pühitses peapiiskop kirikuhoone
taas ning andis õnnistuse
selle uuele altarile ja kantslile. Peapiiskop tänas inimesi, kes olid ennastohverdavalt töötanud kiriku
taasavamise nimel. Avo
Üprus pidas oma jutluses
oluliseks, et kogukond on
endale saanud taas luterliku
kiriku, mis oli kiriku rajaja
Aino Järvesoo eesmärk.
Teenistusel kõlas Suurupi
Meretule naiskoori laul dirigent Elen Ilvese juhatusel.

Henri Christofer on lõpetanud Tabasalu Muusikakooli trompeti erialal Valdo
Rüütelmaa vaskpuhkpilliklassis. Kolm viimast aastat
õppis ta valikainena Valdo
Rüütelmaa juhendamisel
dirigeerimist. Esimest korda
elus oligi Henri Christoferil
võimalus juhatada just Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestrit, olles siis alles

Talituse järel kutsuti külalised päevakeskuse ruumidesse soklikorrusel. Abivallavanem Erik Sandla pidas
oma õnnitluskõnes Harkujärve kirikut eriliseks: „See
on ilmselt ainulaadne kirik,
mis on avanud oma uksed
külale, pööranud näo rahva
poole.“ Selleks, et kohalikud
uudised ka kiriku seinte
vahele jõuaksid, andis Sandla kingitusena valla poolt üle
viimase vallalehe koos postkastiga, mis oli kirikul päevakeskuse avamise ja püha-

noored dirigendid juhatasid.
Finaalkontserdil esinenud
Politsei- ja Piirivalveorkester
on kutseline kollektiiv, mille
mängijad on professionaalsed muusikud.
Tuleb ära märkida, et
Henri Christofer oli kuni
35aastaste dirigentide konkursi kõige noorem osavõtja, olles alles 19aastane. Tei-

koja õnnistamise
ettevalmistamise saginas
veel soetamata.
Päevakeskuse teenuste
koordinaator Karmen Kuill
tutvustas keskuse tegevust
ning Fea Üprus pühendas
koos mustlastantsutrupiga
kolm tantsu Aino Järvesoo
mälestuseks. Õnnitlustele
pani krooni Bachi/Gounod’ „Ave Maria“ Heidy
Tamme esituses.

14aastane. Õpetaja Valdo
Rüütelmaa suunas poisi juba
esimestes klassides muusikakooli puhkpilliorkestrisse
mängima. Nii sai orkester
talle juba varakult tuttavaks
– dirigendile on orkestri hea
tundmine väga vajalik.
Henri Christofer Aavik
on osalenud Jorma Panula,
Paavo Järvi, Marc Lange ja
mitmetel teistel meistrikursustel ja koolitustel. Henri
on otsustanud enda tuleviku siduda muusikaga ja
plaanib tulevikus minna
dirigeerimist õppima väljapoole Eestit.
TIINA LINNA

hakatakse pidama igal pühapäeval, argipäeviti on
kiriku uksed avatud kogukonnakeskusena.
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Keeleõppereis
Inglismaale
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Kristel Roosimaa meenutab juunikuist keeleõppereisi
Inglismaale, kus õpiti ja praktiseeriti inglise keelt
ning tutvuti kohaliku kultuuriruumiga.

me Brighton Pier’ile, kus olid
karussellid, mänguautomaadid, jäätis, kohalik vaateratas
ja muudki põnevat. Eelviimasel päeval Brightonis jalutasime pargis ja külastasime
muuseumi. Viimane suur
seiklus oli sõit Inglismaa pealinna Londoni, kus sattusime
kuninganna Elisabethi teise
sünnipäevapeo keskele. Kuninganna palee esine oli täis
inimesi, kes ootasid kuningliku pere rongkäiku, tähistaUus keskkond
Järgmise päeval sõitsime maks Elisabethi 62. aastast
double-decker’iga (kahekord- troonil olemist.
ne buss – toim) Brightoni
kesklinna, et koguda uusi Reisi lõpp
teadmisi inglise keelest. Olles
Tasapisi jõudiski kätte meie
omandanud 3,5 tundi tarkust reisi viimane õhtu. Sõime
keeleõppekoolis, oli aeg min- meid võõrustanud perega
na vaatama linna, mida tut- koos viimase õhtusöögi ning
vustas meile üks vahva giid. jätsime hüvasti. 15. juuni
Ta näitas meile kohalikku hommikul suundusime tagastreet-art’i, jutustas linna aja- si Catwicki lennujaama, et
loost, tutvustas kuulsamaid sealt koju lennata – ööseks
söögikohti ning mis kõikide- olime juba oma kodus. Meele neidudele meeltmööda ‒ nutan rõõmuga kõike, mida
avas tee shopping street’idele. olime õppinud selle imevahva
Esimene õhtu möödus jalu- reisi jooksul – keeletunnid ja
tuskäiguga linna peal, hinga- aktiivne keelekasutus, suhtletes sisse uut õhku ning koha- mine uute inimestega, kultuunedes uue keskkonnaga. rikogemused, iseseisvus, uued
Järgmisel päeval pärast tarku- teadmised Inglismaast ja ingse kogumist ootas meid ees lastest. Suur tänu koolile, et
teekond Seven Sistersi poole. meile võimaldatakse tunniväJõudnud sihtkohta, alustasi- liselt ennast täiendada ja keelt
me teekonda üles mägedele, õppida keelekeskkonnas. Selkust avanes lummav vaade le õppeaasta kevadel on plaahelesinisele merele ja imekau- nis minna keeleõppereisile
nile loodusele.
Malta saarele!“
Järgmisel päeval, kui olime
vabanenud õpingutest, läksiToimetas: KADY-ANN SUTT
„8. juuni hommikul panin
ärevuses olles veel viimaseid
asju kohvrisse, astusin uksest
välja ja juba oligi suund lennujaama poole. Ees ootas
kolmetunnine õhusõit
Londoni Catwicki lennujaama. Kohale jõudes tervitas
meid Joni, kes oli meie teejuht
nädalaks. Catwickist edasi
suundusime Brightoni, kus
ootas meid võõrustav pere.

AULE SAGEN

Teenistused
pühapäeviti

1992. aastal nurgakivi
saanud kirikuhoone pühitseti esmakordselt 1996.
aasta septembris. Taaspühitsemise järel alustab kirikus tegevust EELK Tallinna
Peeteli koguduse tütarkogudus. Jumalateenistusi

EELK peapiiskop Andres Põder õnnistab uut kantslit.
/ Fotod: Aule Sagen

Abivallavanem Erik Sandla andis Avo
Üprusele kingitusena üle postkasti.
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Soovime meiega
head koostööd!
Harju Ettevõtlusja Arenduskeskus
(lühidalt HEAK)
tutvustab, millised sündmused ja
ettevõtmised on
tulemas mittetulundusühingutele
lähiajal.
Oktoobris on toimumas
mitmeid põnevaid sündmusi. 14.–15. oktoobril
toimub koolitus turundusja tutvustusmaterjalide
koostamisest, 22.–23. oktoobril aga projektide kirjutamisest ja juhtimisest.
Mõlemad koolitused on
EAS-i koordineeritud, finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja kaasrahastatud
Siseministeeriumi rahadest
ning on osalejatele tasuta.
Küll aga on vajalik eelregistreerimine, osalemise
valik tehakse motivatsiooniankeetide alusel.

Novembri
koolitused

üks olulisemaid sündmusi.
Nädala korraldamist toetab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Ühisnädal on kodanikualgatust ja -ühiskonda tutvustav ürituste sari, millega
tähistatakse kodanikupäeva. Sellel nädalal on kõik
oodatud midagi ette võtma
ja varasemalt mõttes olnud
ideid ellu viima. Olgu sel-

Projektis
osalemine annab teadmisi
kaasamisest.



leks siis organisatsiooni
avatud uste päev, arutelu
kohaliku omavalitsuse inimestega või mõni teine tore
sü n d mu s , m õtte ko d a ,
kunstinäitus või kasvõi oma
sõpruskonna ühine väljasõit. Kõik, mis väärtustab
või tutvustab teistele kodanikualgatust, ühisloomet ja
-tegevust on teretulnud
ning oodatud.

Projektid noortele
27. novembril korralda- ja kodanikuühenme seminari alustavale mit- dustele
tetulundusühingule. 24.–
30. novembrini toimub
üle-eestiline Ühisnädal,
mis saab teoks maakondades tegutsevate arenduskeskuste koostöös ja on aasta



Tulemas on veel kaks projekti, kuhu ootame osalema
nii noori kui ka kodanikuühenduste esinejaid. Projektis osalemine annab
teadmisi kaasamisest, tu-

rundusest ja videoloo leidmisest ning selle teostamiseks vajalikest tehnilistest
tööriistadest. Projekti aitavad ellu viia oma ala parimad asjatundjad, näiteks
Tartu Ülikooli õppejõud
Andres Kuusik ja Kinobuss.
Projekti lõpus valmivad
videolood nendest inimestest ja ühendustest, kes osalejatele korda lähevad, olles
ühiskonda panustanud
rohkem, kui me igapäevaselt võib-olla eeldaksime.
Videolood esilinastuvad 26.
novembril kinos Artis
ühenduste ühiskondliku
mõju seminaril. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed toel
toome ühte tegevusruumi
nii eestikeelsed kui ka venekeelsed noored.
Kõikidest ülalmainitud
ettevõtmistest saab lähemalt lugeda meie kodulehelt www.heak.ee. Julgustan küsimuste korral
ühendust võtma meie konsultantidega. Selleks me
olemas olemegi!
MARET LEPIKSAAR HEAK,
mittetulundusühingute
konsultant

Harku vallavalitus teatab:

n Detailplaneeringu avalik väljapanek

20.10–02.11.2014 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Muraste
külas Lepalaane t 32 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritav ala asub Muraste külas Pangapealse elamurajoonis, Lepalaane ja Pangapealse tänava ristmiku vahetus läheduses,
hõlmates Lepalaane t 32 maaüksust.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
selgitada välja võimalused muuta olemasolev ärimaa (Lepalaane t 32 maaüksus,
katastritunnus 19801:001:0977, pindalaga 2047 m²) elamumaa sihtotstarbega
krundiks ning määrata sinna üksikelamu
ehitusõigus. Detailplaneeringuga on kavandatud elamumaa krundi ehitusõiguseks
üksikelamu kuni kahe maapealse korrusega, hoone kõrguseks kuni 9 m ning 2 abihoonet, kokku ehitusaluse pindalaga kuni
400 m². Maksimaalseks krundi täisehituseks on kavandatud kuni 20%.
Planeeritav ala asub Harku valla üldplaneeringu kohaselt elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplanee-

ringu lahendus on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringuga.
(Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku Vallavalituses (Ranna tee 1, Tabasalu), samas on materjalid üleval Harku
valla kodulehel (www.harku.ee)).
20.10–02.11.2014 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Rannamõisa külas Ringtee 11a maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritav ala asub Rannamõisa külas
Rannamõisa metsa alal vanas suvilapiirkonnas ringtee ääres, hõlmates endise poe
(Metsa poe) maaüksust.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on selgitada välja võimalused muuta olemasolev ärimaa sihtotstarbega
Ringtee 11a maaüksus (katastritunnus
19801:002:0694, pindalaga 2426 m²)
elamumaa sihtotstarbega krundiks ning
määrata üksikelamu ehitusõigus. Detailplaneeringuga on kavandatud elamumaa
krundi ehitusõiguseks üksikelamu kuni
kahe maapealse korrusega. Hoone kõr-

Võidukas meeskond. / Foto: TÜG

Harjumaa koolide jalgpalli üldkarikas tuli sel aastal TÜG-ile
Septembris toimusid
Harjumaa koolidevahelised jalgpallivõistlused, kus
kõigi klasside kokkuvõttes
sai gümnaasiumide üldkarika esimest korda TÜG.
Põhikoolide rändkarikas
läks Laagri Kooli.
Tabasalu kooli 6.–7.
klasside võistkond sai I
koha, 8. –9. klasside võist-

kond 6. koha ja 10. –12. klasside võistkond II koha. 6. –7.
klasside võidukasse võistkonda kuulusid Kristjan
Viira, Kristo Hussar, Alan
Nahk, Rihard Kristjan Kristel, Robin Mihkelson, Kristjan Sarapuu, Kaupo Toomväli, Karl Eerik Pukk ja
Andreas Pauri.

Kokku alustas 4 alagruppi 20 võistkonnaga, finaali
jõudsid veel Laagri Kool,
Jüri Gümnaasium, Keila
Kool ja Aruküla Põhikool.
TÜG-i parim väravakütt
oli Alan Nahk.
LEA ILVES
kehalise kasvatuse õpetaja

Türisalus Kuulijänn läbi
ja Metsajooks tulekul
21. septembril peeti
Türisalus 38. Kuulijänn.
12. oktoobril toimub aga
Metsajooks.
Kuulijännil sai meestest tiku
kõige kaugemale rekordiomanik Ruut Rätsepp, kes
möödus viimase heitega Arvi
Künnapist ja Renee Sillasoost.

Peaauhinna arengu eest võitis
siiski allakirjutanu, kes eelmiIllustratisoon: 123rf
sel korral ebaõnnestus.
Naiste suurim areneja oli krossirada ja orienteerume.
Riina Kont-Kontson ja abso- Radadele saab minna igas
luutselt parima tulemuse sai soos ja vanuses inimene.
tema tütar Raili.
12. oktoobril kell 16 jookseEDDI TOMBAND,
me rannametsas miilipikkust
Türisalu Spordiklubi

guseks on kuni 8,5 m, lisaks abihoone –
kokku ehitusaluse pindalaga kuni 350 m².
Maksimaalseks krundi täisehituseks on
kavandatud kuni 15%.
Planeeritav ala asub Harku valla üldplaneeringu kohaselt elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal, mis on määratud
miljööväärtuslikuks alaks. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringuga.
(Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku Vallavalituses (Ranna tee 1, Tabasalu), samaaegselt on materjalid üleval
Harku valla kodulehel (www.harku.ee)).
20.10–16.11.2014 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Viti külas asuva Roksoni maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritav ala asub Viti külas Aiba tee
ääres, jäädes endiste suvilaühistute vahele
ja hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega Roksoni maaüksust (katastritunnus
19809:044:0001, pindala 3,8 ha).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
selgitada välja võimalused jagada varase-

malt suvilaühistuks kavandatud maaüksus
elamumaa kruntideks ning moodustada
aastaringselt kasutatav elamurajoon 19
üksikelamu krundi, tänavamaa, avalike
haljasalade ning piirkonna veevärki toitva
puurkaevuga.
Planeeritav ala asub Harku valla üldplaneeringu kohaselt elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringuga kavandatud juhtfunktsiooni osas. Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut,
tehes erandi kavandatud elamukruntide
minimaalse suuruse tingimuse osas. Harku
valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt on
uute elamumaakruntide kavandamisel minimaalseks krundi suuruseks Harku valla
külade territooriumil 2000 m².
(Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku Vallavalituses (Ranna tee 1, Tabasalu), samaaegselt on materjalid üleval
Harku valla kodulehel (www.harku.ee)).
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Seoses töömahu suurenemisega
võtame tööle:
KALATÖÖTLEJAID
Huvi korral võtke ühendust:
Telefonil: 5011294
e-mail: anne@mvwool.eu
Angerja tee 32, Hüüru küla, Saue vald

	
  

Türisalu Külaselts
kutsub 12. oktoobril
LAADALE!
Ootame pühapäeval kell 12-14
Kooli parklasse oma aia- ja muid
ülejääke müüma.
Kohamaksu ei ole.
Ette saab tellida
mahekartulit ja mett.
Pakume tasuta suppi ja
muud suupärast.



Töö on vahetustega
(12 või 24 tundi)
Töötasu al. 2.80 €/h.
personal@hiiu.med.ee
tel. 56873106
SA Hiiu Ravikeskus

Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 6782055

n Aastaringne fekaalivedu ja
kuni 10m3 kogumismahutite
tühjendamine. OÜ Norringsen.
Tel 5662 1300

n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete
kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 56 900 686

n OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
n Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valikuliselt vanu
trükiseid ja dokumente ning muid
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 6020906 ja 5011628 Tim
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.

Harku Vallavalitsuse saalis.
Räägime teemal ”Iluaiandus meil ja mujal”.

RÜHMATREENINGUD
ZUMBA
T 19.00 - 20.00
P 18.00 - 19.00

SHAPING
E ja K 18.30 - 19.30
N 20.10 - 21.10

JÕUSAALI
RINGTREENING
T ja N 18.15 - 19.15

JOOGA FLOW
E ja K 19.30 - 20.30

DAAMIDE VÕIMLEMINE
T ja N 17.15 - 18.15
VESIAEROOBIKA
K 19.00 - 20.00
L 09.30 - 10.30

AIKIDO
T ja N 18.30 - 20.00

Esineb Jüri Annist teemal „Kanada aiad.”
Jüri Annist on Calmia Istikuäri rajaja ja
aiandusraamatute autor.
Muljeid kevadisest reisist Inglismaa aedadesse
jagavad Luule Agu, Marika Raudsoo, Svetlana
Polonskaja.
Osavõtt eelregistreerimisega kuni 25. oktoobrini
luule@agu.ee, telefonil 5201295. Osalustasu 3€.

RASEDATE JOOGA
E 18.30 - 19.30

KINGITUSEKS 5 €
SPORDIKOMPLEKSI
KINKEKAART!
Ostes 8 korra kaardi,
10 korra kaardi või
12 korra kaardi

NÜÜD 4x, 8x, 10x
ja 12x kaardid
KLIENDIKAARDIGA
-10%!
Rohkem infot ja pakkumisi
www.tabasalusport.ee

Teated

n Ehitus ja remonttööd.
Teostame ka väiksemamahulisi
töid.Tel 56607554

n Väikeveod kalluriga: erinevad
mullad, liiv, killustik, segud jpm.
Tel 501 5992
n Remondikiirabi: puu-, kivi-, metalli-, kaeve- jm ehitustööd.
Tel 56044803
n Müüa lõhutud küttepuud kask,
lepp ja kuusk. Kohaletoomisega.
Tel 5015820

ja kodune jäätis

s Personali hoidised

28. oktoobril 2014 kell 18:00

Otsitakse MÜÜJAID peagi avatavasse
toidukauplusesse Väänas.
Soovitavalt kogemustega
antud valdkonnas.
Sooviavaldusi/CVd ootame aadressile
asvtoidukaubad@gmail.com. Lisainfo: 5124881

Pakkumine kestab
10.09 - 12.10 2014!
Õendushaigla Tallinnas
Nõmmel ootab oma
kollektiivi
HOOLDAJAID

s Keraamika
s Vanaema-aegsed vahvlid

Arveldame sularahas!

saad kingituseks
5 € spordikompleksi
kinkekaardi!

Lähem teave tel 5695 7822
Türisalu Külaselts

APTEEK
HARKU VALLAS
PAKUB TÖÖD
FARMATSEUDILE VÕI
PROVIISORILE.
HELISTADA
TEL. 6 441 267

s Fotonäitus vanavanemate aegadest
s Lastele erinevad töötoad
s Hõrgutiste kohvik
s Õnneloos

kutsub aiahuvilisi hooaja lõpetamisele

teeprojekti	
  avalikustamisele	
  
16.10.2014	
  kl	
  18.00	
  	
  
Harku	
  raamatukogus	
  	
  
Instituudi	
  tee	
  5.	
  

Pangapealse Lasteaed ootab Sind
Mihklilaadale 13. oktoobril
16.00-18.30 Pangapealse tee 2a.

Harku Valla Aiaselts

	
  
	
  

	
  

Harku Valla Teataja 7

n Hobusesõnnik saepuruga.
Korralikult laagerdunud. Hind 2
eur 30L kott. Harku ja Keila vallas
transport TASUTA. 58117351
n Müüa turbabriketti,
ümarat ja kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ja
kütteklotse võrkkotis.
Tel 53593615, keilabrikett.ee
n Ära anda remonti vajav segumasin (laagrite vahetus). Tel 5017545
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine /
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Uus teenus!

JUUSTE KERATIINTERAAPIA

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

tutvumishind
alates 40 €
Nüüd võid unustada
alatiseks kahused juuksed!

8 Harku Valla Teataja
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SILMADE
KONTROLL

TABASALU
MUUSIKAKOOLI
kunstiklass võtab vastu
uusi õpilasi I-V klassini.
Tunnid toimuvad
esmaspäeval
& kolmapäeval:
I – II kl.
15.00 – 16.30

Harku vald on OÜ Silmarõõmuga kokkuleppinud järgmised ajad, mil vallaelanikel on
võimalik oma silmanägemist kontrollida:
10.oktoober / 06.november / 04.detsember

OÜ SILMARÕÕM TEENUSED:
silmade kontroll
silmarõhu mõõtmine
prillide müük
prillide pisiremont
optilised päikeseprillid

Õpetaja: Mari Mesilane
Info tel. 5010050 / 6076180
Sisseastumisavaldus
on kodulehel
www.tabasalumuusikakool.ee/
vastuvõtt

Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse
tonomeetriga. Vanaduspensionärid, 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)
kella 10.00 kuni 17.00.
Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal
on mõeldud vallaelanikele nii lastele (alates 12.
eluaastast), täiskasvanutele, pensionäridele, kellel
silmanägemisega probleeme.
Palume soovijatel registreerida telefonil 6032171.
(alates kella 11.00)
Arsti visiit on tasuline .Neile, kes tellivad prillid,
visiiditasu ei ole.
Info telefonil: 6003 867 –sotsiaal-ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn või Eakate Päevakeskus –6032171.

Vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitus

III – V kl.
16.30 – 18.00

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
kolmapäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida.
Vallalehe avaldamiseks saadetud
reklaamidele toimetus keelekorrektuuri
ei teosta.

AITAN MÜÜA
KINNISVARA
HARKU VALLAS
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Teostame järgmisi töid:
• projekteerimine;

Ville Värk

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

Kutseline maakler

51 32 422
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Harku Lasteaed
pakub tööd usinale ja kohusetundlikule MAJAHOIDJALE.
Palun võtke ühendust telefonil 6 510 450 või
juta@harkulasteaed.ee
Tööle asumise aeg november 2014.

Maxsys OÜ
KOGEMUSI EI ÕPITA!
Lisainfo telefonil 52 50 941
või info@maxsys.ee

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

Tabasalu
kammerkoor
võtab
Tabasalu
kammerkoor
võtab
vastu
uusi
lauljaid
vastu
uusi
lauljaid
kõikidesse
kõikidesse
häälerühmadesse!
häälerühmadesse!
TuleTule
julgelt,
tuletule
proovi,
julgelt,
proovi,
tuletule
meie
laulukoori!
meie
laulukoori!

Helista
5635-7899
või maili:
info@tabasalukk.ee
Helista
5635-7899
või maili:
info@tabasalukk.ee

