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kingsepp ja postiljon.
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Vanast tõllakuurist hakkab taas
“tõllakuur” saama
Vääna mõisa tõllakuur
hakkab iga päevaga aina
enam tõllakuuri nägu
saama. Sellist, nagu see
ajalooliselt kunagi oli.
Vähemalt väliselt – tõllakuur on kõrgem kui mõisahoone ise, toetudes
kogu oma raskuses imposantsele betoonkaaristule.

Vääna-Jõesuu
saab kaks
kiirusevalvurit
Sel aastal on maanteeamet seadnud peaeesmärgiks suurendada liiklusohutust lisaks riigi põhimaanteedele ka Harjumaa väiksematel maanteedel.

Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

“Vääna mõisahoone kõrval
seisab vana paekivist hoonelahmakas, pooleldi katusega
kaetud, pooleldi ilma meelevalda jäetud. Aastaid on ta nii
seisnud. Kool hoidis katuse all
oma küttepuid. Nüüd on vana
hoone juures märgata masinaid, mehi ja ehitusmaterjali.
Ehitus hakkab käima minema.”
Nii kirjutas pea poolteist
aastat tagasi, 25. oktoobril
2012, Harku Valla Teataja.
Ehitustööd olid siis just käima
läinud. Nüüd, vahetult enne
jõule 2013, võeti taas oma kunagise kõrguse saanud tõllakuurilt maha sarikapärg.

KALKULATSIOON NÄITAS, ET VÄIKE KATLAMAJA PELLETIKÜTTEL
TULEB ODAVAM.
Tõllakuuri taastamise üks
eestvedajatest, Vääna Külakoja juhatuse liige Kaido
Kruusoja: “Üldiselt on ehitus
kulgenud plaanipäraselt. Möödunud kevadel-suvel valas
ehitusfirma HR Restauraator
betoonkaaristu, restaureeris
säilinud müüriosad ning valas
peale betoonvöö – et ilmastik
enam müüre murdma ei pääseks.” Siis oli ehituses väike
paus.

Vald tuli appi
Kaido Kruusoja: “Vääna
Külakoda ehitas seda projektirahadest selle etapini, kuni
müürid olid valmis. See toimus
projektide kirjutamise korras,
rahastas peamiselt PRIA ja
omafinantseering tuli Harku
vallalt. 2013 kevadel PRIA
rahad lõppesid ja edasi poleks
enam ehitada saanud, hoone
oleks jäänud katuseta.”
Vald tuli rahaga appi. Korraldati ehitushange hoone katuse alla viimiseks ja hoonesse

Lähiajal paigaldatava kaamera alus.
Ülo Russak
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Tõllakuuri renoveerimise üks eestvedajaid, Vääna Külakoja juhatuse liige Kaido Kruusoja poolelioleva spordisaali rõdul.
All on näha paekivist vana sein, mille kaari tahavad ehitajad säilitada...
Allar Viivik
multifunktsionaalse saali rajamiseks. Hanke võitis OÜ Vanalinna Ehitus. Sügisest läks
ehitus jälle lahti.
Teine ehitusetapp tähendab
seda, et kogu hoonemürakas
saab peale korraliku kivikatuse, katuse alla rajatakse aga
polüfunktsionaalne saal ja
riietusruumid. Hoone teise otsas tuleb aga katlamaja, kust
siis kogu hoonet pelletitega
kütma hakatakse. Kütta aga
selle hoone kuupmeetreid ikka
annab – spordisaali kõrgus
võimaldab julgesti võrkpalli
mängida, lisaks on teisel korrusel rõdu pealtvaatajaile.
“Alguses oli hoonet planeeritud õhksoojuspumpadega
kütma hakata, kalkulatsioon
aga näitas, et väike katlamaja
pelletiküttel tuleb odavam,”
kõneleb Kaido Kruusoja kokkuhoiust. Hoone jääb Vääna
Külakoja haldusesse.
“Eks me ole arvestanud, et
seda polüfunktsionaalset saali
hakkab kasutama kogu kandi
rahvas – nii kool kehalise kasvatuse tundideks, Vääna külakoda avalikeks üritusteks kui
ka ümbruskonna elanikud
sportimiseks ja koosviibimiseks,” räägib külakoja esindaja Kaido Kruusoja.

Valmib mais-juunis
Praegu on hoone selles
järgus, et kõik võimsad liimpuidust sarikad on 45-kraadise
nurga all kohale saanud, roovlatidki peal. Nüüd on vaja vaid

...sest kaared seovad muljetavaldava ehitise tervikuks. Mõisa tõllakuur on kõrgem kui
mõis ise. Aga nii on see olnud ka ajaloos.
Ülo Russak
katusekivid paika laduda. Siis
võib alustada töödega spordisaalis, mis projekti järgi saab
klaasist külgmised välisseinad. Klaasile raamiks on paigaldatud liimpuidust talad.
Alati tekib niisuguse renoveerimise puhul küsimus –
mis jääb alles vanast?
“See on väga tõsine küsimus,” ütleb Kaido Kruusoja.
“Kui spordisaali jätaksime
ehedad vanad paekivist otsamüürid, siis oleks see ohtlik
kahekordselt – viga võiksid
saada nii mängijad kui müürid.
Panna müürid purunematu

klaasseina taha või krohvida?
Peame seda arutama veel nii
muinsuskaitsejuhtide kui
ehitajatega. Külakoja soov on,
et näha jääksid seinte unikaalsemad osad, võlvkaared.
Need harmoneeruvad väliskaartega, moodustades hoonest ühtse terviku,” arutleb
Kaido Kruusoja, kes on elus
nii mõnegi hoone rajanud.
Pool kogu ehitisest, ehk
siis riietusruumi tagune osa
tahetakse ajutise vaheseinaga
konserveerida. Tulevikus, kui
tulemas jälle Euroopa Liidu
uus rahastamisperiood, on

sinna plaanis rajada raamatukogu, paikkonna külamuuseum, kohvik. Ruumi ettevõtmiseks jätkub. Praegu on ehitajate poolt tempo peal aga
poolel ehitisel – spordisaalil ja
abiruumidel.
“Lepingu järgi peaksid ehitajad hoone üle andma küll
jaanipäevaks, aga suuliselt on
ehitaja, OÜ Vanalinna Ehitus
juhtide poolt antud lubadus, et
jõutakse valmis maikuuks,”
usub Kaido Kruusoja. Siis
saab Vääna Mõisakool pidada
siin oma kevadise lõpuaktuse.

Aasta alguses paigutatakse
liikluse rahustamiseks üheksa
kaamerat, kaks neist Harku
valda Vääna-Jõesuu külla.
“Liiklusavariide statistika
kinnitab, et Vääna-Jõesuu vaheline teelõik on üks avariirohkemaid piirkondi. Samuti
on tulnud kohalikelt elanikelt
kaebusi, et autodel, eriti aga
mootorratastel liiklejad ületavad selles kandis tihtipeale
lubatud kiirust, häirides elanikke ka mootorrattamüraga,”
rääkis Harku Valla Teatajale
maanteeameti liiklusekspert
Villu Vane.
Arvestades seda, et nüüd
on nimetatud piirkonnas ka
kool ja paljud õpilased ületavad nii kooli minnes kui koolist
tulles maanteed, otsustaski
maanteeamet küla vahele üles
seada kiirusevalvurid, kaks
liiklust jälgivat kaamerat.
Esimene kaamera asub
linnast sõites 18. kilomeetril
paremal pool teed ja jälgib
linna poolt tulijaid. Teine kaamera asub 19. kilomeetril, kohe külakaupluse juures ja jälgib Türisalu poolt tulijaid. Mõlemad kaamerad asuvad 70
km/h kiiruspiirangu alas.
Praeguseks on valmis betoneeritud kaamerate alused
ja paigaldatud vajalikud kaablid.
Kas mõõturid saavad üles
juba jaanuaris või lükkub ülespanek veebruarikuusse, seda
Villu Vane kommenteerida ei
osanud. Igal juhul pikka katsetamisperioodi seadmetele ei
tule. Nende töölerakendumisest informeeritakse kindlasti
ka avalikkust.
Kiirustajaile hea uudis on
aga see, et kaamera annab signaali alles siis, kui transpordivahend kiirus on lubatust 7
kilomeetri enam. Ehk siis 77
kilomeetrit tunnis.
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Vääna mõis.

Töö iga lapse märkamise
nimel
Erakogu

on planeeritud Vääna mõisakooli hoone sulgemine õppeja kasvatustööks. Seetõttu
kaalume hetkel erinevaid võimalusi Vääna mõisakooli tööks
üheks õppeaastaks teistes ruumides.

Abi vajavast lapsest teatamine on iga kodaniku
seadusest tulenev kohustus. Sageli ei märka
aga täiskasvanud, et laps
vajab abi. Tihtipeale ei
taju seda laps isegi. Harku valla lastekaitsespetsialistid Helve ja Daire
töötavad selle nimel, et
iga laps oleks märgatud.

Millised on variandid?
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Vääna mõisakooli ootavad
ees muudatused
Möödunud sügisel saabus Harku valda rõõmusõnum, et Euroopa Majanduspiirkonna rahastusprogrammist on eraldatud miljon eurot Vääna mõisa renoveerimiseks.
K AT R IN R OMANENKOV
vallaleht@harku.ee

Lisaks toetusfondist saadavale
miljonile eurole tuleb Harku
vallal omafinantseeringuna
projekti panustada täiendavad
660 000 eurot. Mõisahoone
täielik renoveerimine on väga
töömahukas projekt ning toob
järgmisel õppeaastal kaasa ka
olulisi muudatusi Vääna koolija lasteaialaste igapäevaellu.
Projekti edenemisest ning
eesseisvatest muudatusest
räägivad vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juhataja Nele Nõu ning vallamajanduse spetsialist Mihkel Jürisson.

Projektiperiood algas novembris. Mis etapis ollakse
planeerimisega tänaseks?
30. detsembril kuulutasime
välja hanke, et leida ehitaja.
Esmaspäevase seisuga on hankel pakkujaks registreerunud
juba 22 ehitusettevõtet. Esialgsete plaanide kohaselt soovime
töödega alustada kohe peale
lepingu sõlmimist. Eeldatavasti, kui keegi ei vaidlusta,
saaks lepingu sõlmida märtsiks 2014. Mõisahoones renoveeritakse täielikult fassaad
ja katus, ehitatakse välja uus
küttesüsteem, aga säilitatakse
vanad ahjud, taastatakse uksed, aknad ja trepid. Samuti
muutub ruumiplaan, kasutusele võetakse täna jõude seisvad keldri ruumid ning renoveeritakse mitmed sisekujunduslikult olulised elemendid.
Kõigi eelduste kohaselt on
ehitustööde lõpptähtaeg august 2015.

UNIKAALNE MÕISAHOONE ON JUBA
PRAEGU HARKU
VALLA UHKUSEKS.
Kuidas mõjutab ehitustöö
mõisakooli igapäevaelu?
Kuna uute kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rajamist ei
ole võimalik teostada etapiviisiliselt, sest need hõlmavad
kõiki ruume hoones, siis on
selge, et teatud ajaks tuleb
koolile ja lasteaiale leida tegutsemiseks uued ruumid. Ei
ole mõeldav, et lapsed käivad
lasteaias ja koolis sisuliselt
ehitusplatsil. Seda nii turvakaalutlustel kui ka rahulikku
õpikeskkonda silmas pidades.
Peale ehituslepingu sõlmimist saab esmalt alustada ettevalmistus- ja välitöödega
ning järgmiseks õppeaastaks
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Erinevaid võimalusi kaaludes on sõelale jäänud Vääna
koolipere mahutamine 2014.
aasta sügiseks valmivasse
Muraste kooli.
Koolilapsed saaksid omale
ruumid Muraste koolilastega
ühes hoones ning jätkaksid
oma õpetajatega. Samuti saaksid Muraste koolis esimesel
aastal tööd Vääna mõisakooli
vabariigiliselt tunnustatud
kokad ja muu abipersonal.
Vääna-Jõesuu kooli avamise
kogemus on näidanud, et esimestel aastatel on kooli täituvus vanemates klassides vähene.
Vääna lasteaialastele sobivate ruumide leidmine on mõnevõrra keerulisem. Ühe võimalusena oleme kaalunud Muraste kompleksis kogukonnaja noortekeskuseks mõeldud
ruumide kasutuselevõtmist.
Nende ruumide põhiplaan ja
eraldatus võimaldavad väikelastel järgida oma tavapärast
söögi-, mängu- ja uneaega. On
väga kahju, et selline lahendus
lükkab aasta võrra edasi Muraste inimeste poolt pikisilmi
oodatud kogukonnakeskuse
ruumide saamise, kuid loodame siiralt nende mõistvale
suhtumisele ja kannatlikule
meelele.
Renoveeritud unikaalne
mõisahoone on juba praegu ja
saab kindlasti tulevikus veelgi
enam olema Harku valla uhkuseks, seega on selle projekti
õnnestumine vallale väga oluline. Samuti on tähtis, et ajaloo
säilitamise ja väärtustamise
eesmärgi varjus ei oleks kannatajaks lapsed, seega otsime
parimaid lahendusi.

Mis saab edasi? Kas ja mida peaksid juba praegu tegema Vääna kooli lapsevanemad ning ka tulevased
Muraste kooli lapsevanemad?
Kõigepealt ootame ära riigihanke tulemused ja kui ehitajaga leping sõlmitud, alles
siis selgub tööde täpsem ajakava. Vääna mõisakooli lapsevanemaid hoiab edasise tegevusega kursis mõisakooli direktor Airiin Saarso. Tulevased
Muraste kooli lapsevanemad
võivad hakata esitama vallavalitsusele avaldusi lapse kooli
registreerimiseks, mille osas
võib ühendust võtta haridusja kultuuriosakonna juhataja
Ervin Jürisooga.
Vääna mõisa renoveerimisprojektil saab silma peal hoida
Harku valla kodulehel: www.
harku.ee/et/vaana-moisakoolirenoveerimine.

Suur empaatiavõime ja hoolimine on tõenäoliselt need
eeldused, ilma milleta lastekaitsevaldkonnas töötada ei
saa. Lastekaitsespetsialisti
töö nõuab ka suurt pingetaluvust, sest reeglina tuleb
igapäevatöös enamasti tegelda emotsionaalselt keeruliste
olukordadega. Ühelt poolt
puutuvad lastekaitsespetsialistid igapäevaselt kokku elu
pahupoolega – perede lahkuminekud, sõltuvusprobleemid,
vaimne ja füüsiline vägivald,
erivajadustega lapsed, stress
ja lein. Kõige sellega aitab
toime tulla rahulolutunne neil
hetkedel, kui mõni laps on
saanud oma muredele lahenduse või peresuhted on tänu
koostööle paranenud.
Lisaks võimaldavad positiivset tegutsemist ka mitmed
laste heaolule ja arengule
suunatud projektid, mida Harku vallas on viimastel aastatel
rohkelt ellu viidud.
Märkimisväärne osa lastekaitsespetsialisti töös on nõustamisel ja erinevate tegevuste
koordineerimisel. Sinna juurde käib pidev töö selle nimel,
et iga abivajavat last märgataks ning talle pöörataks vajalikku tähelepanu. Oluline on
pidev koostöö kõigi lasteasutustega, samuti psühholoogide,
pereterapeutide ja koolide sotsiaalpedagoogidega. Ka otsekontakt peredega on lastekaitsespetsialisti töö igapäevane
osa.

Mure vajab tähelepanu
“Näeme oma töös sageli, et
vanemad mõnikord ei oskagi
hinnata lapse tegelikku olukorda ning mure suurust, kuid
ühiste vestluste käigus saab
ka perele selgeks, et laps ei
saa ise oma probleemidega
hakkama ning vajab abi. Tihtipeale vajab tuge ja nõustamist
ka lapsevanem, et toime tulla
väljakutsetega, mida lapse
kasvamine vanemalt nõuab,”
selgitab Helve Keel. “Sellisel
juhul on oluline koostöös välja
selgitada sobivad viisid mure
lahendamiseks. Meil on pakkuda mitmeid erinevaid tugiteenuseid nii lastele kui täiskasvanutele alustades pereteraapiast, erinevatest loovteraapiatest ja tugiisiku teenusest, lõpetades raskemate
juhtumite puhul lapse suunamisega rehabilitatsiooniprogrammi.”
Üha sagedamini tuleb lastekaitsetöötajatel tegelda vanemate lepitamisega ja perede
lahkuminekutega. Sageli jää-

Harku valla lastekaitsespetsialistid Helve ja Daire töötavad selle nimel, et iga laps oleks
märgatud.
Katrin Romanenkov

Lepitamist läheb sageli
vaja ka õpilaste puhul. Laste
konfliktid koolis ja väljaspool
kooli paisuvad nii suureks, et
õpitud suhtlemisnormidest ei
piisa ning kasutusele võetakse
vägivald, nii füüsiline kui
vaimne. Sellised lapsi püütakse suunata ühistesse tegevustesse ning koostöös terapeudiga õpitakse erinevaid sotsiaalseid oskusi – meeskonnatööd, alternatiivseid suhtlemisviise jms.
Helve Keele sõnul on laste
lepitamise puhul väga head
kogemused tugiisiku teenusega. Erapooletu kõrvaltvaatajana saab tugiisik sageli
positiivselt mõjutada lapse
maailmapilti ning usalduse
tekkides kujuneb tugiisiku ja
lapse vahel hea koostöö, mis
aitab parandada nii lapse õpimotivatsiooni, igapäevast toimetulekut kui mõjutab ka
tema maailmapilti.

med Euroopa Liidu rahastatavad programmid ja projektitoetused. Helve Keele sõnul
on vastavat infot vahendava
üleriigilise üksuse töö kiiduväärt – riskilaste ja noorte
heaolu tõstmiseks plaanitavate
projektide ja võimaluste osas
liigub informatsioon väga hästi ning Harku vald on tänu sellele osalenud mitmetes vajalikes projektides.
Vajalike teenuste ja projektide hindamisel on lastekaitsespetsialistidele abiks
meie lasteaedade ja koolide
töötajad – iga projekti puhul
kaalutakse, kas meie vallas on
selle järele vajadus ning huvi
olemas. “Koostöö vallavalitsuse ja allasutuste vahel on siinkohal väga oluline,” toonitab
Helve Keel. “Meie jagame
omalt poolt infot lasteaedadele
ja koolidele, et vanemad teaksid, kuhu pöörduda probleemide korral abi saamiseks.
Tutvustame, millised projektid
on käimas ning milliseid teenuseid pakume. Teisalt annavad allasutused ka meile infot,
kui märkavad probleeme, näiteks on laps hakanud sageli
koolist puuduma. Sellisel puhul püüame ühiselt jõuda
probleemide põhjusteni – vestleme nii lapse kui vanemaga,
vajadusel kaasame kooli sotsiaal- ja eripedagoogid, pereterapeudi jms.”
Helve Keel toonitab probleemide ennetamise ja lahendamise puhul võrgustikutöö
olulisust. “Aastate jooksul on
meil välja kujunenud oma
meeskond nõustajatest, meie
koolide tugitöötajatest, lasteaedade logopeedidest jne. Raskemaid juhtumeid on alati hea
ühiselt arutada ja ekspertidega
konsulteerida ning ühiselt tegevused kokku leppida. Teisalt
on oluline ka, et teatud olukordadest oleksid informeeritud
kõik lastega tegelevad inimesed.” Eesmärgiks on alati see,
et lapse heaolu ja turvaline
arengut toetav elukeskkond
oleks tagatud.

Varajane märkamine

Koostegemine lapsega

Lisaks lastekaitsespetsialistide ning haridusasutuste
töötajate endi professionaalsetele oskustele ja tööpanusele
aitavad lastekaitse valdkonna
tegevusi mitmekesistada mit-

Näiteks on praegu käimas
kunstipõhise diaaditöö projekt,
millesse on kaasatud neli omavalitsust Harjumaal. Võõrapärase nimega kunstiteraapia on
üks sotsiaaltöö vormidest, mil-

vad kahe täiskasvanu omavaheliste konfliktide lahendamisel lapse vajadused tähelepanuta ning emotsionaalses
stressis lapsevanemad ei panegi tähele, et toimunu mõjub
raskelt ka lapsele. “Vesteldes
lastega, on nende unistuseks
ikka, et vanemad koos elama
hakkavad ja nendel oleks üks
kodu,” selgitab Helve Keel
laste ootusi. “Sageli tegelemegi
perede lepitamisega selles
võtmes, et vanemad lepiksid
omavahel rahumeelselt kokku
laste elukoha, koolide valiku
ja suhtlemiskorra. Hoolimata
vanemate lahkukolimisest
saavad just vanemad omavahelise koostöö ja kompromisside sõlmimisega teha
lastele edasise elukorralduse
lihtsamaks ja anda turvatunde,
et nad ei pea varjama teise
vanemaga suhtlemist.”
Lastekaitsespetsialisti roll
konfliktis täiskasvanute puhul
ongi püüda näidata olukorda
läbi lapse vaatevinkli ning
pakkuda tuge ja tagasisidet.

Konfliktid koolis

le peamine eesmärk on probleemide ennetamine ja peredele kooskasvamiseks võimaluste pakkumine läbi vanema
ja lapse koos tegutsemise. Läbi käelise tegevuse püütakse
vanemale anda oskusi lapse
vajaduste märkamiseks. Tegevus toimub grupitööna – vanem ja laps tegelevad koos
mõne kunstiprojektiga ning
tegevuse käigus on vanemal
võimalik näha last tegevuses,
võrrelda teda eakaaslastega
ning võimalus anda lapsele
positiivset tagasisidet.

“AASTATE JOOKSUL ON
MEIL VÄLJA KUJUNENUD OMA MEESKOND.”
Käimas on ka projekt suuremate laste märkamiseks ja
abistamiseks. Koostöös nelja
omavalitsuse ning mobiilsele
noorsootööle spetsialiseerunud organisatsiooniga MTÜ
Ruacrew kaardistati Harku
valla teismeliste noorte koosviibimiskohad ning vaba aja
veetmise harjumused eesmärgiga selgitada, kas Harku vallas on vajadus tänavatööks –
kas on noori, kes mingil põhjusel ei saa või soovi õhtuti
kodus viibida, ning kas on noori, kellel puuduvad piisavad
vaba aja veetmise võimalused.
On hea meel tõdeda, et otsest
tänavatöö vajadust Harku vallas ei ole – meie noored kasutavad oma vaba aega treeningutel ja huviringides või oma
kodus. Küll aga pakutakse
koostöös Ruacrew'ga peredele
tugiisiku võimalust ning nõustamist nii grupis kui individuaalselt.
Järgneva kahe aasta jooksul on vallavalitsuse spetsialistid ja Tabasalu kool kaasatud
ka Türgi-Eesti hariduskoostööprojekti, mille sooviks on
aidata nii õpetajatel kui ka
lapsevanematel paremini
mõista teismelise noore täiskasvanuks kasvamise protsessi, aidata neil leida sobivaid
suhtlemisviise ning arendada
oskusi, et toime tulla noorte
probleemide, õpiraskuste ning
motivatsioonipuudusega.
Ühtlasi on projekti kaasatud
ka õpilased ise – eesmärgiga
innustada neid panustama oluliste osapooltega heade suhete
loomisesse ning õppimisse.
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Sisekaitseakadeemia ja
Tallinna Sadam
teevad koostööd

KÜSITLUS
Millised on teie uue aasta
lubadused?

7. jaanuaril sõlmitud
koostöölepingu raames
aitab Sisekaitseakadeemia Tallinna Sadamal
edendada ohutusmeetmeid ja korraldada turvalisemalt tegevust.

K A JA
R ASM A N N
Kumna
kultuuriaida
perenaine

M

a ei anna suuri lubadusi, vaid teen asju
ära. Nüüd võib kindlalt väita, et kultuuriait on kolme aastaga saanud päris valmis. Vajalik tehnika on olemas
ning nüüdsest saab ruume ka
välja rentida. Edaspidi tulevad
vaid väiksemad täiendused.
Jaanuaris alustavad kaks
uut ringi. Ahi on majas olemas
ning tänu sellele hakkavad
toimuma keraamikatunnid.
Teine uudis on masintikkimine. Mõlema ringi käimalükkamist toetasid KÜSK ning
vallavalitsus, korraldada aitas
külaselts.

K A LE V
KONS A
Tabasalu
muusikakooli
direktor

L

ubadusi ei ole andnud.
Küll olen mitmel aastavahetusel vaikselt lootnud, et ehk õnnestub uuel
aastal oma liiga arvukaks kiskunud tegemisi pisutki kokku
tõmmata. Tahan veeta rohkem
aega lähedaste inimestega.
Aga ikka on läinud vastupidi.

PIR ET
GLÜKMANN
Muraste küla
elanik

M

a ei ole eriline lubaduste andja. Seda on
aastaid tehtud. Kuid
paraku pole nii, et kui lööb
ette 1. jaanuar, siis on kõik uus
ja teistmoodi. Terve aasta
peab tegutsema ning täitma
suuremaid ja väiksemaid lubadusi. Armastan tegutseda tasa
ja targu.
Aga ühte asja tahan soovin
kindlasti lubada. Tahan teha
aias õigel ajal peenrad maha.
Alati on kasvanud vaid lilled.
Kuid tänavu katsun ka peenardeni jõuda.

V ELLO
V IIBURG
Abivallavanem

T

änavuse aasta suvel
lõpetame pealinna lähivaldade projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine”. Juba on
alustatud viimase lõigu ehk
Suurupi-Vääna-Jõesuu tee ehitust. 2013. aastal jäi see objektiivsetel põhjustel tegemata.
Ühele poole saame ka veemajandusprojektiga, mille
käigus rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud Suurupi,
Viti ja Vääna-Jõesuu küladesse. Seda Eesti üht suurimat
veemajandusprojekti viidi
ellu ligi 10 aastat.
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Tuulikute teemaplaneeringu algatamine tulenebki vajadusest esmalt üldse kaaluda, kas tuulikuparkide kavandamine
Harku valda on mõistlik ja otstarbekas.
Tuuleenergia.ee

Teemaplaneeringuga
lahenevad murekohad
Möödunud sügisel kehtestas Harku vallavolikogu peale pikka menetlusprotsessi valla üldplaneeringu.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

See ei tähenda aga seda, et töö
valla ruumilise arengu planeerimisel on lõppenud. Nüüd
jätkatakse teemaplaneeringute koostamisega.

Üldplaneering määratleb
ära valla arengu põhisuunad ja tingimused ning suunised detailplaneeringute
koostamiseks. Mis rolli
mängib siinkohal aga teemaplaneering? Kas kõik nn
teemad ei ole üldplaneeringu dokumendis kaetud?
Abivallavanem
Erik
Sandla: Kuivõrd möödunud
aasta lõpust kehtima hakanud
valla uue üldplaneeringu menetlusprotsess on olnud väga
pikk ja selleks kulunud aja
jooksul on mõndagi muutunud
nii valla üldistes arenguplaanides kui ka elanike ootustes,
tekkis peale selle kehtestamist
arutelu, kas tuleks jätkata
tööd üldplaneeringuga ning
alustada nüüd juba uue üldplaneeringu kaasajastamist.
Oleme aga mitmete ekspertidega konsulteerides jõudnud

järelduseni, et kehtestatud
üldplaneeringu uuesti algatamine lähiaastatel ei ole otstarbekas, vaid nüüd tuleks jätkata konkreetsete teemade ja
murekohtade lahendamist läbi
teemaplaneeringute. Eelkõige
räägime valla teede teemaplaneeringust ning kaasaegse
tuuleenergia tootmiseks rajatavate tuulikute ühtsest visioonist.
Need jäid valla üldplaneeringu arutelust välja oma keerukuse tõttu ning vajavad
nüüd süvendatud tähelepanu.
Lisaks on oluline määratleda ka teised teemad, mis
said üldplaneeringus vähesemal määral või liiga üldiselt
lahendatud – näiteks Harku
valla väärtuslikud maastikud,
miljööväärtuslikud alad ning
ka ehituslikud tingimused nii
tihehoonestusaladel kui ka hajaasustuspiirkondades.

Kas on täna juba olemas
mingid mõtted selles osas,
millises mahus võiks Harku
vallas tulevikus tuuleenergia tootmisega tegelda?
Tuulikute teemaplaneeringu kavandamise vajadus on
kandunud suurte tuulikuparkide eesmärgilt pigem üksikute keskmise suurusega tuulikute rajamise võimalikkuse
kaalumisele hajaasustuspiirkondades ja väiketuulikute

kavandamise võimalikkuse
kaalumisele tihehoonestusaladele. Mida aeg edasi, seda
rohkem väiketuulikute püstitamise taotlusi vallavalitsusele
esitatakse ning sellest tulenebki vajadus töötada välja ühtsed reeglid, mis põhinevad
uuringutel ja hinnangutel ning
mille alusel lubatakse või
keeldutakse konkreetsete tuulikute püstitamine.

MIDA AEG EDASI, SEDA
ROHKEM VÄIKETUULIKUTE PÜSTITAMISE
TAOTLUSI ESITATAKSE.
Väiketuulikute püstitamise
taotlusi esitavad enamasti
vallas elamute omanikud, kes
soovivad rakendada energiasäästu põhimõtteid eramajapidamistes. Siinjuures on aga
oluline hinnata nende tuulikute
mõju ka naabruskonnale. Mõju võib olla nii müra kui valgusreostus (vilkuv valgus ja
varjud), samuti miljööle. Tuulikute teemaplaneeringu algatamine tulenebki vajadusest
esmalt üldse kaaluda, kas tuulikuparkide kavandamine Harku valda on mõistlik ja otstarbekas. Teemaplaneering
määratleb, kas ja millised võimalused on üksikute suurte ja
keskmiste tuulikute rajamiseks, väiketuulikute rajamise

võimalikkuse tihehoonestusaladel ja hajaasustuspiirkonnas.

Kuidas teemaplaneeringute
koostamise protsess välja
näeb? Kes on kaasatud?
Esimeses järjekorras on
plaanis algatada ülevallaline
teede teemaplaneering, mis
annaks konkreetse raamistiku
ja arenguvisiooni valla avalike
kasutusega kohalikele sõiduteedele, kergliiklusteedele
ning matkaradadele. Samuti
käsitleks teede teemaplaneering juurdepääse avalikele
veekogudele ja nende kallasradadele. Teemaplaneeringute
ettevalmistavas etapis on esialgu kavas püstitada eesmärgid ning konsulteerida nii
ametiasutuste, erialaspetsialistide kui vastavate liitudega.
Kui esialgsed eesmärgid ja
kavad on paigas, tutvustatakse
neid avalikkusele ning täiendatakse või muudetakse vastavalt laekunud ettepanekutele,
misjärel saab juba asuda planeeringulahenduse lähteülesande koostamisele ja planeeringu hanke väljakuulutamisele.
Seejärel kui planeerija välja valitud, saab tema juba asuda planeeringu väljatöötamisele. Tuulikute teemaplaneeringu algatamine jääb tõenäoliselt
2014. aasta lõppu.

“Kuna Tallinna Sadam on Eesti riigi toimimise seisukohalt
oluline transpordisõlm, oleme
sadamaga loonud vastastikku
kasuliku partnerlussuhte –
sadam ja tema kliendid saavad koostöö tulemusena turvalisema tegevuskeskkonna,
akadeemia saab võimaluse
oma tänaseid kogemusi ja
teadmisi praktikasse viia”
kommenteeris Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur lepingu sisu.
ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Allan Kiili kinnitusel
on ohutus ja turvalisus sadamateenuste osutamisel olnud
juba viimased 5-6 aastat kõrgendatud tähelepanu all ning
järelandmisi sadama ohutuses
ja turvalisuses ei tehta. “Ka
meie lepingupartnerid sadamas ja nende peakontorid väljaspool Eestit pööravad turvalisusele järjest enam tähelepanu Koostöö Sisekaitse-akadeemiaga liidab meie sadamate juurde senisest veelgi rohkem professionaale, kellega
koos hoida sadamaala ohutu ja
turvaline,” märkis Kiil.
Sisekaitseakadeemia saab
sadamale abiks olla ohutussüsteemide analüüsimisel,
meetmete tõhusama rakendamise nõustamisel ja paljudes
muudes sadamategevuse turvalisemaks muutmise küsimustes.
Kindlasti on sellest koostööst kasu ka Tabasalu Ühisgümnaasiumile kui Sisekaitseakadeemia lepingupartnerile
(HVT)

Väänatammi tee
sild on suletud
Liikva külas Väänatammi teel
asuv Vääna jõe sild on läbipääsuks suletud. Sillatalad ning
pealislauad on mädanenud
ning sild on muutunud varisemisohtlikuks. Lähiajal teostatakse silla seisukorra hinnang,
seejärel planeeritakse remonditegevused. Sild on liikluseks
suletud orienteeruvalt 3
kuud.
Rannamõisast mööda Väänatammi teed Vääna-Viti poole
suunduvatel liiklejatel on läbipääsuks võimalik kasutada
Varsa teed ning Rannamõisast
Paldiski mnt suunal liiklejad
saavad ümber sõita Puukooli
tee kaudu. Paigaldatud on liikluskorralduse muudatusest
informeerivad sildid.
HAR KU VAL L AVAL I T S US

Jõulukuuskede
ärasaatmine
13. jaanuaril kell 18.00 süütame jõulukuused Tabasalus
Staadioni tänava rulapargi ja
korvpalliväljaku vahele jääval
alal. Kodus okkaid puistavad
kuused võib lõkkeplatsile viia
varem valmis. Kõik kuused
on oodatud!
HAR KU VAL L AVAL I T S US
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Tabasalu koolinoorte
kolmas hooaeg Creatlonis
Tabasalu kooli 8.-9. klasside noored on juba kolmandat aastat järjest
osalemas Junior Achievementi (JA Eesti) poolt
korraldatud üleriigilisel
majandus- ja ettevõtlusmängul Creatlon.

Tabasalus töötav Kingake OÜ katsetab praegu
koos Eesti Postiga võimalusi, et jalatsiparanduseks poleks tarvis
enam töökotta minna.
Piisab jalatsite postiga
meistri kätte saatmisest
ning hiljem saab parandatud jalavarjud samamoodi tagasi.
AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

KRI STA S AV ITSCH J A
LENNELI A AS A
TÜG õpetajad, kreatleetide juhendajad

Creatlon koosnes kolmest etapist:1. online-viktoriin majandusest ja ettevõtlusest (oktoobris 2013), 2. ettevõtlik
meeskonnamäng (novembris
2013), 3. ettevõtlus (jaanuarmärts 2014). Oktoobris osalesid meie kooli 24 8.-9. klassi
õpilast online-viktoriinil majandusest ja ettevõtlusest.
Edukamaiks osutusid Robin
Nurk (9B klassist) ja Keity
Härm (8B klassist). Robin sai
võimaluse külastada Tallinna
lennujaama ja tutvuda sealse
igapäevase tööga.
1. novembrist 2. detsembrini toimunud üleriigilise majandus- ja ettevõtlusmängu
Creatlon II etapil (meeskonnamängus) läks võistlustulle
64 võistkonda üle terve Eesti.
Meie kool pani välja 9 võistkonda, kaasates 26 õpilast.
Meeskonnamängu raames tuli
võistkondadel lahendada 5
rasket ülesannet. Nad pidid
koostama persooniloo ühe kodukoha ettevõtjaga ja tegema
2 tundi vabatahtlikku tööd
mistahes ettevõttes või mittetulundusühingus. Kolmanda
ülesandena pidid noored läbi
viima miniuurimuse ja tulemused kajastama tulp-, sektorja joondiagrammil. Neljandaks
ülesandeks oli oma õpetaja või
juhendaja tänamine koogiga.
Ägedat ajuderagistamist pakkus ettevõtlusalase poploori
välja mõtlemine. Õpilaste
poolt välja mõeldud mõtteterad olid väga vahvad. Olgu
neist siin ära toodud mõned:
Printsesside poploor: “Tühi
rahakott on kõige parem ideeallikas.” Andekad Rebased
poploor: “On olemas kahte
sorti ettevõtjaid: pääsukesed,
kes lahendavad teiste probleeme ja käod, kes jätavad oma
probleemid teiste kanda.”
Ruutjuur420 poploor: “Eduka
ettevõtte saladuseks on rahulolev klient!”
Rõõm on teada anda, et
meie kooli võistkonnad olid
väga edukad. Neli võistkonda
mahtusid esikümnesse. Maksimaalselt oli võimalik saada
100 punkti. Võistkond Ettevõtlikud lumeleopardid saavutas
92 punktiga 4.-5. koha ning
Andekad Rebased saavutasid
88,75 punktiga 6. koha. 8B
klassi võidukasse tiimi Ettevõtlikud lumeleopardid kuulusid Laura Karilaid, Kristiina
Jane Ruuto ja Mari-Ann Veski
ning 6. koha pälvinud 8B klassi
tiimi Andekad Rebased Keity
Härm, Birgit Sõrmus ja Eva
Liisa Oks.
Suurt rõõmu valmistasid
ka ülejäänud tiimide tulemused. 8B klassi võistkond Kotkas saavutas 7.-8. koha, Inim-

Kingi ja saapaid saab
parandada ka posti teel

LAU RA K A RILAI D
8B klassi õpilane

Creatloni võistlusest võtsin osa esmakordselt. Meie kooli
võistkondade edu eelmistel aastatel motiveeris nii mind kui
ka minu klassikaaslasi sel aastal osalema. Tänu Creatlonile
sain juurde julgust, arenesid meeskonnatööoskused ja sain
rohkem teada oma kodukohas tegutsevatest firmadest.
Julgust arendas just firma Metuse juhi intervjueerimine.
Lahedaim ülesanne oli vabatahtlik töö, sest enne puudus
sellekohane kogemus täielikult, aga töö Pimedate Ööde
Filmifestivali raames oli väga lahe ja arendav. Veidi keeruline oli miniuurimuse puhul joondiagrammi tegemine, aga
saime ka sellega hakkama.
Creatlonil osalemine meeldis väga, sest ülesanded olid huvitavad ja mitmekülgsed. Pingutust oli palju, kuid see oli
seda väärt. Meie tiim on väga rahul vabariiklikul tasandil
saavutatud 4.-5. kohaga. III etapil kavatseme samuti anda
endast parima.
soo geeniused 11. koha ja
MÕPO 21. koha. 9B klassi
võistkonnad jõudsid pingeritta
alljärgnevalt: Royal Team 9.
koht, Printsessid ja KaVaKa
jagasid 14.-15. kohta ja Ruutjuur 420 oli 19. kohal. Meeskonnamängule registreerus
küll 64 võistkonda, kuid neist

vaid 48 võistkonda suutsid
etteantud 5 ülesannet lahendada. Tabasalu Ühisgümnaasiumi võistkonnad näitasid üles
ülimat südikust ja majanduslikku ning ettevõtlikku mõtlemist ja said iga ülesandega
väga hästi hakkama.
I ja II etapi kokkuvõttes

Krista Savitsch

mahuvad 3 meie kooli võistkonda – Ettevõtlikud lumeleopardid (4.-5. koht), Andekad
Rebased (7.-8. koht) ja Kotkas
(10. koht) – esikümnesse. Kahe
etapi kokkuvõttes juhib Tallinna 21. Kooli võistkond Majanduslik Faalanks, kellele
järgnevad Tallinna Mustamäe
Humanitaargümnaasiumi ja
Tartu Kunstigümnaasiumi
võistkonnad.
9. klassi võistkondadest on
kahe etapi järel üldarvestuses
Royal Team 13., Printsessid
15., Ruutjuur 420 16. ja KaVaKa 17. kohal. 8. klassi tiimidest
on Inimsoo geeniused 33. ja
MÕPO 34. kohal.
Siinkohal oleks sobilik tänada isikuid ja ettevõtteid, kes
meie tublisid kreatleete sel
raskel, aga põneval teekonnal
aitasid ja toetasid. Eriline tänu
Marco Seppale, kes oli oma
asjaliku nõuga alati abiks.
Täpsemat infot Junior Achievementi korraldatava üleriigilise majandus- ja ettevõtlusmängu Creatlon kohta saab
aadressilt: www.ja.ee/creatlon.

Eesti Postil on hea meel,
et saame oma kontorite
ja alati avatud Post24
pakiautomaatide kaudu
tuua inimestele lähemale
teenuseid, mis neist seni
kaugemal olid.
Kingake OÜ ettepanek
posti kaudu teenust pakkuda on kindlasti tulus
kingseppadele, kes saavad
nüüd rohkem kingi parandada. Samuti ka Eesti
Postile, kelle teenust rohkem tarbitakse. Hetkel
peab küll märkima, et
Kingakese koostööprojekt
on alles testimise järgus.
Kohe ja täna veel Eesti
Posti kaudu teenust ei
saa. Kuid loodame väga,
et katsetamine kulgeb
edukalt ning peagi saavad
meie koostöö vilju kõik
maitsta.

Kingake OÜ tegutseb kohalikus
kaubanduskeskuses
kolmandat aastat. Firma üks
eestvedaja Tarvo Jõgisuu ütleb, et praegused põhitegevused on jalatsite parandus,
numbrite ning siltide valmistamine. Proovitud on ka muudel aladel. Jalatsite parandus
on laienenud ka Raplasse ja
Haapsallu.
Nüüd proovib Jõgisuu koos
meistritega võimalust, et
klient saaks saata remonti
vajavad jalatsid Eesti Posti
kontorist või pakiautomaadist
“Kokku saavad kaks iidset
ametit ehk kingsepp ja postiljon,” ütlevad Jõgisuu ja kingsepp Vitali Kirjušetškin.
Praegu Eesti Post veel testib võimalusi. Küll on avatud
lehekülg www.kingsepp24.ee,
kus saab teenuste eest ka pangalingi kaudu tasuda.

ära. Töötaja täidab ära vajalikud lahtrid, võtab vastu raha
ja saadab pakiga meile,” ütlevad mehed. Kui lukk on vahetatud, siis saab klient parandatud saapa postkontorist kätte.

Läbi postkontori

Arvuti ja pakiautomaat

Kuidas mõte tekkis ja
kuidas näeb teenus välja? Kui
kaua kulub paki kohalesaatmisele, parandusele ning parandatud jalatsite tagasisaamisele?

Teine võimalus on saata
jalatseid läbi kodulehe Post24
automaatide kaudu. “Valid
www.kingsepp24.ee's vajaliku
töö, tutvud kasutustingimustega ning valid kontori või
pakiautomaadi,” ütleb Jõgisuu.
Pärast teenuse eest tasumist
saadetakse mobiilile uksekood.
Plaanide kohaselt kulub parandusele neli ööpäeva. Siis
saabub vastav teade ning paki
saab automaadist kätte sama
uksekoodiga.
Jõgisuu kinnitusel on
meistrite soov, et üle 15 euro
maksva tellimuse saatmine
oleks tasuta.
Lisaks on arendamisel kollektiivsete tellimuste vastuvõtt. “Näiteks firma, külaselts
või sõpruskond kogub jalatsid
kokku. Seejärel tuleb näiteks
ELS-i kuller autoga seltsi- või
vallamajja, viib jalatsid parandusse ja toob pärast tagasi
ka,” selgitab Jõgisuu. “See on
eriti mugav nendele, kes elavad hajaasutusega või eraldatud paikades. Igal pool ei
ole kontoreid või pakiautomaate,” jätkab ta.

ARENDAMISEL ON
KOLLEKTIIVSETE
TELLIMUSTE
VASTUVÕTT.

MÕPO võistkond ilusalongis Tiffany intervjuud tegemas.

K ADR I T ONK A
Eesti Posti väliskommunikatsiooni
juht

Jõgisuu seletab, et idee
tekkis mullu koos kingsepp
Aili Väliga Tabasalu mäest
üles sõites. “Ta võtab Tallinnast ühest töökojast kaasa
saapaid, et nendel lukke vahetada. Siis tulime ideele, et
miks teha seda teistele,” ütleb
mees. Koos IT asjatundjast
Haapsalu meistriga koostati
internetipoe lehekülg. Samuti
võeti kontakti Eesti Postiga.
Jalatsite saatmine ja parandamine käib Jõgisuu ja
Kirjušetškini sõnul järgmiselt.
“Teil läheb katki saapalukk.
Siis võtate jalatsi, lähete lähimasse Eesti Posti kontorisse
või postibussi ja räägite mure

Võimalus parandada kingi postiljonide abiga on Tarvo Jõgisuu (paremal) ning Vitali Kirjušetškini kinnitusel ainulaadne. “Uurisime Rootsist, Soomest, Norrast ja Saksamaalt.
Leidsime sealt kingseppade kodulehti, kuid mitte postiga
parandust,” ütlevad mehed.
Allar Viivik
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JK Tabasalu tüdrukud U17
koondisesse
Möödunud aasta viimased
päevad tõid rõõmu ja tunnustust JK Tabasalu klubile. Nimelt teatas Eesti Jalgpalli Liit
nende 32 tüdruku nimed, kes
pääsevad Eesti NU17 (alla 17aastaste tüdrukute) koondise
treeningutele, kelle hulgast
tehakse lõplik valik. Valitute
seas on ka kaks JK Tabasalu
tüdrukut – Anne-Grethe Pajuviidik ja Õnnely Roos.
JK Tabasalu tüdrukute
treener Liis Pello ütles: “See
on kindlasti positiivne uudis
tüdrukutele endile ja kogu
Tabasalu Jalgpalliklubile. Õnnely ja Anne-Grethe koondise
nimekirja jõudmine näitab, et
oleme õigel teel ja loodetavasti
on ka lähitulevikus meie klubist sirgumas teisigi koondise
kandidaate. Oma riigi esindamine on auasi ja tüdrukutele
kindlasti väärt kogemus ning
ka lisamotivatsiooniks. Tuleb
ise uskuda ja endast alati
maksimum anda!”
Hooajaeelsetele treeningkogunemistele
(jaanuarmärts) on kutsutud üle 30
mängija. Esimene valik tehakse pärast treeningkogunemisi ning jätkatakse treeningu-

Töökohtumisel osalenud 8 riigi õpilased ja õpetajad grupipildil.

Tabasalu kooli
delegatsioon Sibiu's
10.-15.detsembrini osales
Tabasalu ühisgümnaasiumi delegatsioon Comeniuse projekti “Vastutustundlik tarbimine” 6.
töökohtumisel Rumeenias Sibiu (saksa keeles
Hermannstadt) linnas.
SIGRI D METS JA KR IS TA
S AVI T S CH
Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetajad

Sel korral esindasid meie kooli 7. klassi õpilased Johanna
Brita Uusmees ja Robert Mosin ning inglise keele õpetaja
Sigrid Mets ja projekti koordinaator Krista Savitsch.
Rumeenia on riik KaguEuroopas Musta mere läänerannikul, lõunapiiriks on Doonau jõgi. Idaosa ümbritsevad
Karpaadid. Riik piirneb põhjast ja kirdest Ukrainaga, kirdest Moldovaga, läänest Ungari ning Serbiaga ja lõunast
Bulgaariaga. 1. jaanuarist
2007 on Rumeenia Euroopa
Liidu liige.
Projekti töökohtumine leidis aset Sibiu linnas, mis asub
Rumeenia keskosas. 1147.
aastal asutatud Sibiu on umbes
150 000 elanikuga linn LõunaKarpaatide läheduses. Linn
kuulus enne Esimest maailmasõda Austria-Ungarile ja
suurem osa elanikkonnast olid
siis sakslased ja ungarlased.
Tänapäeval on Sibius 95% elanikest rumeenlased. Sibiu linn
oli koos Luxembourgiga 2007.
aastal Euroopa kultuuripealinn.
Meie suureks üllatuseks paelus Sibiu meid oma võrratu
vanalinna ja imelise loodusega.
Kahtlemata jäävad kauaks
meelde sealsete inimeste küla-

MEESKONNA TÖÖOSKUSED PANDI PROOVILE VANALINNA RALLIL.
Äratundmisrõõmu pakkus
vabaõhumuuseum Astra, kus
on meie Rocca al Mare vabaõhumuuseumile sarnaselt talletatud kõik, mis on vana ja
väärib kaitsmist, alates tööriistadest kuni hooneteni välja.
Meeldejäävaks kujunes päev
mägedes (“Hohe Rinne”/
Paltinis) seikluspargis (Arka
Park) ronides ja Arena Platos
mäesuusatamist proovides.
Töökohtumise finaaliks oli
lõpuõhtu mägedes, kus tehti
kokkuvõtteid senini projekti
raames tehtust ning lepiti
kokku uusi kohtumisi ja jagati
projektiga seotud täiendavaid
tööülesandeid.
Märtsikuus viibib TÜG delegatsioon Comeniuse projekti
“Vastutustundlik tarbimine”
raames Portugalis Almadas 7.
töökohtumisel ning maikuus
8. töökohtumisel ja projekti
pidulikul lõpetamisel Ungaris
Budapestis.

tega kord kuus kuni 25 mängijaga. Lisaks treeningpäevadele on NU17 koondisel kavas mõned sõprusmängud ja
rahvusvahelised turniirid ning
kaks kolmepäevast laagrit
juunis ja oktoobris.
1.-5. mail toimub sõprusturniir Eestis, kus alagrupis ollakse koos Soome, Rootsi ja
Venemaaga. 2.-6. juulil toimub
Balti turniir Lätis ja koondiseaasta kulmineerub Euroopa
meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiriga, mis leiab aset
Eestis 17.-22. oktoobril, kus
Eesti jagab alagruppi Poola,
Soome ja Bosnia-Hertsegoviinaga.
JK TABAS ALU

Sigrid Mets

Jõulupidu läbi ajastute.
lislahkus, sõbralikkus ja siirus.
Töökohtumise raames osaleti kolmel koosolekul, tehti
nii riike tutvustavaid ettekandeid kui ka esitlusi kahjulikest
ainetest kosmeetikatoodetes,
osaleti vastuvõtva kooli ainetundides ja õpiti tundma kohalikku kultuuri, tutvuti Dobruni
leivatehase tööga, tehti ringkäik Sibiu raekojas ja vanalinnas. Meeskonnatööoskused pandi proovile vanalinna
rallil, kui meeskonnad pidid
leidma vastused paljudele põnevatele küsimustele.

Anne-Grethe Pajuviidik ja
Õnnely Roos.
Tabasalu JK

R O B E RT M O S I N
7B klassi õpilane

Rumeenia oli hästi huvitav riik. Seal oli hästi ilus vanalinn
ning loodus. Kõige põnevam elamus oli minu jaoks mäest
laskumine, sest ma kogesin seda esmakordselt. Ma ei osanud üldse suusatada ning mulle jääb igaveseks meelde see
moment, kui ma, hirmu täis silmadega, mäe peal seisin
ning taipasin, et tagasiteed ei ole. Kuid kõige hämmastavam oli see, et Rumeenia koolis käib õppetöö kahes vahetuses ja seal pole üldse sööklat ning lapsed peavad kodust
toitu ise kaasa võtma. E-kooli neil ei tunta, õpetaja saabus
klassi hiigelsuure klassipäevikuga ja tegi sinna sissekandeid.
Kuid need polnud ainukesed hämmastavad asjad. Hästi
ebameeldiv oli see, et igal pool ametlikes kohtades, nagu
näiteks kohvikutes ning restoranides, suitsetatakse. Just
tänu Comeniuse projektile sain ma teada tegelikkuses, mis
riik on Rumeenia, missugune rahvas seal elab ning kuidas
seal elatakse. Ma olen tänulik meie kooli saksa keele õpetaja Krista Savitschile, et tema valis just mind meie kooli
delegatsiooni koosseisu. See pole eriti igapäevane ja tavaline, et keegi lihtsalt pakub sulle võimalust töökohtumisel
Rumeenias oma kooli esindada. Seega suur aitäh, Krista
Savitsch, Sigrid Mets ning Johanna Brita Uusmees kõige
eest, mida reisil kogesin!

Vääna Mõisakool

Vääna Mõisakoolis toimus
jõulupidu läbi ajastute
Meie jõulupeo idee sai tegelikult alguse 2012. aasta peo
temaatikast. Toona oli teemaks “Kus on kulla kodu”,
mis tõi vaatajani kahe sajandi
tagused eestlaste jõulukombed, koos ajakohaste laulu- ja
tantsulugudega.
Sel korral käsitlesime eestlaste jõulukombeid läbi erinevate ajastute. Päkapikkude
Anne ja Svea eestvedamisel
vaadati neil aegadel toimunud
sündmustesse. Laste etteasted
olid lavastatud vanade inimeste mälestuste põhjal ning ajalooliste ülestähenduste järgi.
Nõnda näiteks tõi 6. klass vaa-

tajani Vääna mõisa jõuluõhtu,
kus 1. klassi õpilased mängisid
talulapsi. 3. klass lavastas
muusikaõpetaja Katrin Järvlepa ema mälestustele tuginedes Keila linnarahva jõulujutu. 2. klass aga esitas Vääna
küla talupoegade jõulukombeid. 5. klassi lavastus kõneles
1940. aastate karmist sõjaajast. 4. klass esitas oma klassijuhataja meenutusi nõukogude ajast (1970. aastad). Sõnalist osa ilmestasid ajastutele
vastavad laulu-, pilli- ja tantsulood.
ÕPE TAJAD
ANNE JA S VE A

JO H A N N A B R I TA U U S M E E S
7C klassi õpilane

Rumeenia erineb Eestist küllaltki palju. Rumeenia on oma
pindalalt ja rahvaarvult suurem. Kui seal viibisime, oli ilm
külmem kui Eestis, kuid sinna sõites oletasin, et Rumeenias
peaks soojem olema. Inimesed, kellega kohtusin, olid sõbralikud ja väga külalislahked. Sealne elatustase tundus küll
eestlaste elatustasemest viletsam, aga kõik olid sellegipoolest rõõmsad. Ma olen väga tänulik, et mul oli võimalus
osaleda selles projektis. Selle kaudu leidsin uusi sõpru Rumeeniast, Saksamaalt ning teistestki partnerriikidest ja
laiendasin oma silmaringi. Projektides osalemine on suureks võimaluseks arendada võõrkeelte oskust. Mina praktiseerisin oma saksa ja inglise keele oskust ning sain vabalt
suhelda kõigiga.
Kokkuvõtteks ütlen, et reisida on tore, kuid kodus on ikka
kõige parem!

Harkulanna on Eestimaa
uhkus
29. detsembril korraldasid TV3 ja EMT Tallinna Reaalkoolis
tänugala “Eestimaa uhkus”.Teiste hulgas tänati klassi, kes on
aidanud kasvatada nende mõrvatud kaaslase Kaire nelja last
ning toetanud nende vanaema. Ivo Lille auhinnakuju andis üle
ettevõtja Henn Veskimägi. Selle võtsid vastu valla elu edendaja,
heategevusliku ettevõtmise “Riidekapp” eestvedaja Eneli
Hinno ja Fred Märtsoo. (TV3/HVT)
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Rahastamise infopäev
kodanikuühendustele
Neljapäeval, 23. jaanuaril, korraldab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
koostöös mitmete partneritega infopäeva Tallinnas, tutvustamaks rahastamise võimalusi erinevatest rahvusvahelistest fondidest.
LIA NNE R ISTIKIV I
MTÜde konsultant

Infopäev toimub Omavalitsusmaja saalis, aadressil Sirge 2,
Tallinn, algusega kell 10 ning
lõpuga kell 14. Kohapeal pakutakse kohvi. Infopäeva ajakava on kättesaadav Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
veebilehelt. Infopäeval tutvustatakse toetatavaid tegevusi 2014. aastast.

Taotlemise tingimused
Toetuse taotlemise võimalusi neljast fondist tutvustavad
programmide vastutavad
koordinaatorid. Euroopa Liidu
programm Kodanike Euroopa
üldised eesmärgid on suurendada arusaamist Euroopa Liidust, selle ajaloost ja mitmekesisusest, tugevdada Euroopa
kodakondsust ning toetada
kaasatust liidu tasandil. Programmi võimalusi tutvustab SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali all tegutseva kontaktpunkti koordinaator Maris Pajula.

TOETUSE TAOTLEMISE
VÕIMALUSI NELJAST
FONDIST TUTVUSTAVAD PROGRAMMIDE
VASTUTAVAD KOORDINAATORID.
Erasmus+ on Euroopa Komisjoni programm hariduse,
koolituse, noorte ja spordi
valdkondade tegevuste toetamiseks alates 2014. aastast.
Programmist toetatavaid tegevusi ning taotlemise tingimusi
tutvustab Tiina Lipp Sihtasutusest Archimedes.

Põhjamaade Ministrite
Nõukogu toetab mitmete programmide kaudu kultuuri, hariduse, ettevõtluse, laste ja
noorte valdkondades toimuvaid koostöötegevusi Põhjamaadega. 2014. aastal avanevaid toetusprogramme tutvustavad Madis Kanarbik ja Merle Kuusk Põhjamaade Ministrite Nõukogust.

Arve kohvi eest
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest rahastatud programmidest tutvustab Irje Tammeleht sotsiaalministeeriumi poolt koordineeritud soolise võrdõiguslikkuse
ning töö- ja pereelu tasakaalu,
samuti koduse ja soolise vägivalla tõkestamise programmide taotlusvoorude tingimusi.
Eesti Noorsootöö Keskuse
koordineeritava riskilaste ja
-noorte programmist toetuse
taotlemise võimalusi tutvustab
Gerttu Aavik.
Infopäeval osalemine on
eelregistreerimisel tasuta. Registreerimine toimub kuni 16.
jaanuarini Harju Ettevõtlusja Arenduskeskuse veebilehe
kaudu. Senise praktika põhjal
on mitmed eelregistreerinud
inimesed jäänud kohale saabumata, võttes nii teistelt võimaluse osaleda, ühtlasi tekitades põhjendamatuid kulutusi. Sellest tulenevalt esitatakse ette teatamata kohale
mitte saabunud registreerunutele arve kohvipausi kulude
katmiseks.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on avalikes huvides
tegutsev sihtasutus, mis aitab
kaasa Harju maakonna terviklikule ja jätkusuutlikule
arengule, olles toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele,
kohalikele omavalitsustele ja
aktiivsetele kodanikele. Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liige ning
järgib selles kokkulepitud tegutsemisaluseid.

Kui praegu liiguvad maksed ühelt Eestis tegutseva panga kontolt teise Eestis tegutseva panga kontole umbes pooleteise
tunniga, siis 1. veebruarist võtab see aega 3–5 tundi.
Marko Tooming

Mis muutub uuel aastal
su rahaasjades?
Alanud aasta toob kaasa
mitmeid muudatusi rahaasjades. Osad neist
puudutavaid ainult teatud inimesi, näiteks pensionäre või vanemahüvitise saajaid, kuid 1. veebruarist toimuv pankade
üleminek SEPA-le mõjutab kõiki, kes on mõne
panga kliendid.
HELI LEHTSAAR
minuraha.ee toimetaja

Infopäev toimub Tallinnas Omavalitsusmajas.

Marko Tooming

12.01.2013 kell 12.00 Kumna
Kultuuriaida esisel platsil kuuskede
põletamine ja tuleskulptuurid.
Info: Kaja Rasmann 5553 8009,
kultuuriait@gmail.com

2014. aasta 1. veebruarist
ühendatakse Euroopa Liidu
riigid, Island, Liechtenstein,
Monaco vürstiriik, Norra ja
Šveits ühtseks euromaksete
alaks (SEPA, Single Euro Payments Area). See tähendab, et
enam ei eristata Euroopa
Majanduspiirkonnas siseriiklikke ja piiriüleseid makseid.
Piiriülestele euromaksetele
kehtivad sellest ajast alates
pankades samad tingimused
nagu riigisisestele maksetele,
sealhulgas on teenustasud samad ja sarnane ka maksete
laekumise kiirus.
Milliste muudatustega
peavad eraisikud uuel aastal
arvestama?
• Pankadevahelised maksed muutuvad aeglasemaks.
See puudutab kõiki inimesi,
kes teevad ülekandeid erinevate pankade vahel. Kui prae-

gu liiguvad maksed ühelt Eestis tegutseva panga kontolt
teise Eestis tegutseva panga
kontole umbes pooleteise tunniga, siis 1. veebruarist võtab
see aega 3–5 tundi, ning selleks, et makse jõuaks ühest
pangast teise samal päeval, tuleb maksekorraldus teha
hiljemalt kell 15.00-16.30. Vaid
siis, kui kasutada mobiilimakset, jõuab makse teises pangas
asuva saaja kontole kohe. Samas ei paku mobiilimakset
kõik pangad. Uutel alustel
maksete tegemise kohta saab
lugeda tarbijaveebist minuraha.ee www.minuraha.ee/
maksed.

1. JAANUARIST
HAKKAS KEHTIMA UUS
ALAMPALGA MÄÄR.
• Kontonumbrid muutuvad
pikemaks ehk saavad rahvusvahelise kuju (IBAN-kontonumber). Inimese senine kontonumber säilib, kuid selle ette lisanduvad numbrid ja tunnused: riigikood, panga kood
ja kontrollnumbrid. Nii muutub kontonumber 20-kohaliseks. Ise oma kontonumbri
muutmiseks midagi tegema ei
pea, see tehakse pangas automaatselt.
• Otsekorraldusteenus
muutub. See puudutab eelkõige inimesi, kellel on pankades
sõlmitud otsekorralduslepin-

gud arvete tasumiseks. Kui
seni saatis energia- või telefonifirma arve inimesele ja
maksenõude panka, siis edaspidi saadab ettevõte panka earve. Kui inimesel oli varem
vastava arve tasumiseks otsekorraldusleping sõlmitud, siis
see muudetakse automaatselt
e-arve püsimakse lepinguks
ning arveid saab sama mugavalt automaatselt edasi tasuda.
Küll aga peaks inimene jälgima, kas kõik ettevõtted, kellelt
ta praegu arveid saab, lähevad
üle uuele e-arve teenusele.
Kui mõni ettevõte e-arve teenust kasutama ei hakka, saabuvad temalt arved edaspidi
kas e-postiga või tavapostiga
ning need tuleb ise internetipangas ära maksta.

Alampalk ja pension
1. jaanuarist hakkas kehtima uus alampalga määr. Alampalk ehk miinimumpalk tõuseb
täistööajaga töötamisel 355
euroni kuus ja tunnipalga
alammäär on 2,13 eurot (tegemist on brutopalga summadega).
Riigieelarves on ette nähtud raha pensionitõusuks, nii
et 1. aprillist kerkib keskmine
pension 5,8%. Pensionide
täiendav maksuvaba tulu suureneb samuti, täpsemalt 2520
euroni aastas ehk 210 euroni
kalendrikuus.
Neile, kes saavad vanema-

hüvitist ja käivad samal ajal
tööl, on kasulik teada, et muutub vanemahüvitise ümberarvutamise valem töötasu saavale vanemale. Selle eesmärk
on muuta hüvitise ümberarvutamise valemit nii, et hüvitise
saaja kogusissetulek (st vanemahüvitis ja tulu kokku) ei
väheneks võrreldes olukorraga, kus inimene lisatulu poleks teeninud. Lisaks kaob
2014. aastani kehtinud põhimõte, et vanemahüvitist ei maksta, kui hüvitise maksmise kalendrikuul saadud töine tulu
ületab viiekordset hüvitise
määra (2014. aastal oleks see
5x320=1600 eurot). Nüüd säilib
vähemalt pool määratud hüvitisest või hüvitise määra
(2014. aastal 320 eurot kuus)
suurune vanemahüvitis pluss
teenitud töine tulu.

II samba pension
Kui inimene on liitunud
kohustusliku kogumispensioni
ehk II sambaga ja esitas 2013.
aastal avalduse maksete suurendamiseks enda valitud II
samba fondi aastateks 2014–
2017, siis hakkab nüüd tema
brutopalgast senise 2% asemel
pensionifondi minema 3%.
Riik lisab sellele omalt poolt
tavapärase 4% makse asemel
6%.
Lähemalt saab lugeda tarbijaveebist www.minuraha.ee/
ii-sammas.
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võtab tööle
õpetaja.

Tööle asumine
veebruarist 2014.
Töösoovist palun teada
anda tel 609 8230 või
e-post info@pangapealselasteaed.ee

MTÜ Tervendavad Aiad
loengusari “METS kui Tervendav aed”
15. jaanuaril 2014. a.

TOIDUMETSAD
Toidumetsade olemust ja rajamist tutvustab ning
hulgaliselt näiteid maailma eri paigust toob
permakultuuri huviline, permakultuur.ee
looja Allan Laal.
Kohtumiskohaks kohvik “Rohujuur” Tabasalus,
algus kell 18.00.
Pilet 8 eurot, pensionäridele ja õpilastele 5 eurot.
Palume eelregistreeruda
tervaiad@gmail.com või 503 7504.
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Kingi

puhkust ja positiivset
emotsiooni,
Asume Tabasalu Spordikompleksi
I korrusel. Salong on avatud iga
päev kell 9-20, tel 603 2043.
Külasta meie
uuenenud kodulehte
www.tabasaluilusalong.ee!

kingi

Tabasalu Ilusalongi
päevaspaa kinkekaart!

Veoteenus
+372 52 98 765
+372 5898 9898
www.cargobuild.ee info@steinar.ee

TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

• Kaubaveod kaubikuga, kaubaruumi maht
10 m3. Tel 501 5992
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Kõik pottsepatööd: kaminad, ahjud, pliidid,
soojamüürid – remont ja ehitus. Töödel garantii.
Tel 5665 1812, Ivar
• Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075

Harku vallavalitsus teatab

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemused
23.09-20.10.2013 toimus Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu) Tabasalu aleviku Mutti maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 2 kirja ettepanekute ja vastuväidetega planeeringu lahenduse kohta.
Vallavalitsus on edastanud omapoolsed seisukohad ettepanekute ja vastuväidete esitajatele ning korraldanud avalikustamise järgse avaliku arutelu, mis toimus 05.12.2013 Harku
vallamajas. Avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud on edastanud vallavalitsusele kirjad,
millega nõustuvad vallavalitsuse seisukohtadega (planeeringusse tehtud täiendustega) ning on loobunud esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest.
Detailplaneering esitatakse vallavolikogule kehtestamiseks
(detailplaneering on pärast Harku valla üldplaneeringu
kehtestamist (17.10.2013) üldplaneeringu kohane).
23.10-20.11.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu)
Tabasalu alevikus Sarapuu tn 9, Sarapuu tn 9a, Sarapuu tn
9b ja Pähkli 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 2 ettepanekute ja vastuväidetega avaldust planeeringu lahenduse kohta. Vallavalitsus on edastanud omapoolsed seisukohad ettepanekute ja vastuväidete esitajatele ning
korraldanud avalikustamise järgse avaliku arutelu, mis
toimus 02.01.2014 Harku vallamajas. Avaliku väljapaneku
ajal ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud vaideid
tagasi võtnud ei ole. Vastavalt planeerimisseadusele edastab
Harku vallavalitsus detailplaneeringu koos üles jäänud
vaidega maavanemale järelevalve teostamiseks.
Detailplaneeringu algatamine
Harku vallavolikogu 19.12.2013 a otsusega nr 157 on algatatud Suurupi külas Kasevälja tee 9a (katastritunnus:
19801:001:1241) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamine eesmärgiga selgitada välja võimalused suurendada olemasolevale pumplahoonele maksimaalselt määratud
ehitusõigust ehitusaluse pinna osas (seoses Harku valla
Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga on ilmnenud
vajadus lammutada olemasolev lokaalse varustusulatusega
pumplahoone ja rajada Kasevälja tee 9a maaüksusele
suurem pumplahoone, ehitusaluse pindalaga ca 145 m2, mis
hõlmaks endas ka veetöötlusjaama). Planeeritava ala suurus
on 200 m2. Harku valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub
Kasevälja tee 9a maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga
tihehoonestusalal. Elamupiirkonna teenindamiseks tehnoloogilise ehitise kavandamine on koosõlas üldplaneeringuga.

• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostame korteri või maja Tallinna piires. Võib
olla halvas seisukorras. Tel 5820 0800
• Ostame ära teie sõiduki, mida te enam ei
kasuta.Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775
• Otsime lastele eesti keele (algtase) koduõpetajat. Emakeel vene keel. Tel 5615 9698
•Otsime toredat lapsehoidjat Kakumäele 1,5aastasele vennale ja 4-aastasele õele 3-4 tunniks
paaril õhtul nädalas. Kontakt 5656 5344,
pildre5@hotmail.com

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

Active Studio
kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Tööpakkumine basseini renoveerimiseks, ehitamiseks, seadmete ja katete paigalduseks. Info siit:
www.kodubassein.ee või 501 0120
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet. Teostan puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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Abc Supermarkets AS on Eesti ettevõte, kellele kuuluvad
Comarketi kauplused ja Solaris Toidupood. Peame tähtsaks
oma klientide soove, sõbralikku ja kiiret teenindust, kaubavaliku
värskust ning ajaga kaasaskäimist.

2014. aasta algul avame Laulasmaa Comarketi.
Ootame oma meeskonnaga liituma:

cÖ*+($-#(3$$-(-# ) (# Ö
cÖ+ .3ćć3 ) 3Ö
Pakume Sulle:
dØJNMJTQEMSRIUĤILEKIRSØSĥĥSARTØȫAØKIRASARTØSEEMILIREØUĤILAKTRI
dØSĥĥAKARSØUĕKȫAĤOESØȫAØTTEØSĥĥSAȫAØJNNKISTRIØ
dØGQAAÜJTȫĕQGRESØSĥĥAEGAØȫAØNLAØSĥĥSAȫAØRNNDTRSTRIØRNNDTRJAAQS Ø
soodustused tervisele või spordile, ühisüritused, parimate
tunnustamised jm)
dØOIJAAȫAKIRSØSĥĥRTHESØȫAØESSEUĤSSEØRIREREIDØAQEMGTUĤILAKTRI

Kandideerimiseks palume Sul saata oma CV
märksõnaga „Laulasmaa + ametikoht“ aadressile
cv@abcsupermarkets.eu hiljemalt 18.01.2014.
Küsi julgelt lisainfot telefonil 674 7846 või 533 174 02.

