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UUS HEAKORRA EESKIRI

Heakorra eeskirja oli tarvis muuta, sest see
vajas uuenenud õigusaktidega kooskõlastamist ja sätete täpsustamist.

VALLAMAJA
LAHTIOLEKU AJAD

Lk 5

Vallavalitsuse lahtioleku aegu enne jõulupühi
on pikendatud riiklikule pühale järgnevale
reedele langeva kuuetunnise tööpäeva arvelt.

SÕPRUSVISIIT
VALGEVENESSE

Minski keele- ja kultuuriõppereisil kinnitati soovi jätkata hariduskoostööd ja hoida
sõprussuhteid.

Harku Valla Teataja

Foto: Maret Maasalu
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Inimene määratleb
sellega, millisesse
kogukonda ta kuulub.
ENE VEGES /
vallasekretär

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

L

aura Britti päevad
algavad varastel
hommikutundidel: selleks et jõuda
esimesse trenni
Lasnamäele, tuleb
ärgata kell viis. Kolmel päeval
nädalas on treeningud ka
päeval, õhtused trennid toimuvad aga iga päev ning koju
Suurupisse jõuab noor iluuisutaja alles uneajaks. Käisime
uurimas, kust leiab neiu energia pikkadeks päevadeks..

Kirega jääl

Uisutamisega alustas Laura
Britt kuueaastaselt. Ehkki ta
polnud varem jää peale saanud, teadis Laura täpselt, et
tahab hakata just uisutama.
„Jääle minemise hetkest sai
uisutamisest tema jaoks ainuke kirg,“ kirjeldas Laura Britti ema Ines Järvsoo tütre sügavat kiindumust spordiala
vastu.

Siis kinkis
issi mulle
karika, et ma
ei oleks väga
õnnetu.



Oma esimesed uisud sai
Laura Britt alles siis, kui oli
juba mõnda aega trennis käinud. Nimelt soovitas ta esimene treener Oksana Romanenkova, kelle juures ta
praegugi treenib, hankida
ikka oma uisud, sest laenutuse omadega korralikult treenida ei saavat. Nii nad siis
ostsidki tuttava käest valged
ilma sakkideta uisud. „Treener saatis tüdruku nendega
trennist ära,“ ajab esimeste
uiskude saamislugu ema ja
tütart siiani naerma, „need
olid hokiuisud, millega iluuisutamist teha ei saa!“
Kuna Laura Britt alustas
treeningutega hiljem, kui sel
spordialal tavaks, pidi ta alguses palju rohkem püüdma, et
olla oma vanuseklassis teistega samal tasemel. Esimesed
aastad oli ta võistlustel pidevalt viimane. „Siis kinkis issi

Tütarlaps,
kes unistab
OLÜMPIAST

Oma
viimased
võistluskleidid
kavandas
Laura Britt
ise.

Koreograaf arvestab kavades alati
ka Laura Britti soovide ja stiiliga ning
muusikagi valitakse koos.

Laura Britt Järvsoo on 14aastane neiu,
kelle päevad mööduvad jääl. Treenides
nii Eestis kui ka ookeani taga, on tal silme ees suur siht – esindada Eestit 2018.
aasta olümpiamängudel Lõuna-Koreas.

mulle karika, et ma ei oleks
väga õnnetu,“ jutustas neiu,
pidades pere tuge väga oluliseks. Ühel hetkel võitiski Laura
Britt oma klassi ära ning liikus
edasi tugevamasse A-klassi,
mille esikolmikusse jõudis ta
juba aasta pärast. „Selle taga on
hästi suur töö,“ kirjeldas ema
tulemuste tagamaid, „Laura
Britt võtab treeningutest alati
maksimumi.“

Treeningud USAs

Tugeva arengu taga on Laura Britti treeningtsüklid USAs.
Sealsed treeningmeetodid
põhinevad eratundidel, kus
ühe lapsega tegelevad iga valdkonna spetsialistid eraldi. Eestis seevastu treenitakse iluuisutajaid gruppides ning
grupiga töötab vaid üks treener. „Üks inimene ei suuda aga
olla korraga koreograaf, spetsialist hüpete või sammude ja
Juunioride pronks
piruettide alal,“ tuleb Inese
Vaikselt tõusuteed uisutades arvates siin mängu inimlik
on Laura Britt välja jõudnud faktor. Juunioride klassis konjuunioride klassi, kus võistles kureerimiseks on tema hinsel aastal esimest korda. „See nangul vaja spetsialistide tuge,
on väga suur samm edasi nii mida nende pere ongi leidnud
noorele uisutajale,“ tundis ema USAs Floridas.
Laura visaduse üle siirast uhkust, selgitades, et juunioride Zimmermani ja
klassis saab ta võistelda endast Fontana õpilane
oluliselt vanemate ning kogeUSAs on Laura Britt käinud
numate uisutajatega. Viimaselt 3 hooaega 3–4kuuliste tsüklivõistluselt juunioride klassis sai tena, elades seal treenerite
Laura Britt pronksi. Selle saa- John Zimmermani ja Silvia
vutuse valguses hakkas ka va- Fontana juures kodus. „Meile
nematele selgeks saama Laura on hästi suureks tunnustu Tal on tõesti seks juba see, et Laura Britt
võeti oma perre elama,“
kõik võima- oli tüdruku ema valikulused olümpi- tega rahul. Treenerite
ale pääseda. pere toetab noort
iluuisutaja tutegelik potentsiaal: „Me näeme gevalt ja
nüüd, et treenerid usuvad te- h o i a b
masse ja sellesse, et tal on tões- teda kui
ti kõik võimalused olümpiale oma pere
pääseda.“
liiget. Eriti teeb

seda vanaema, Fontana
ema, kes on ehtne Itaalia
mamma. Ines tunnistas, et
vanematena ei ole neil kerge
Laura Britti kaugele ära lasta.
Teadmine, et teda hoitakse
peres, kus tal on hea ja turvaline olla ning et ta areneb USAs
hästi, teeb lahusoleku kergemaks.

Unistuste poole teel

Laura Britt Järvsoo
tegemiste kohtab
leiab rohkem infot
Facebook’ist.

Detsembris sõidab Laura
Britt taas USAsse, kus hakkab
Eesti meistrivõistlusteks valmistuma. Uusi asju õppides
tuleb siiani ette valusaid kukkumisi, ent nendega on Laura
harjunud: „Kukkumised ongi
osa uisutamisest,“ leidis ta.
Tüdruk oli veendunud, et
ennast tagasi hoides ei saagi
edasi areneda.
Ema Ines oli aga kindel, et
tütar jõuabki olümpiale:
„Laural on hästi suur tahtejõud ning siht silme ees.
Treenerid siin ja Ameerikas ei näe ühtegi põhjust, miks ta ei võiks
2018. aasta olüm-

piamängudel Eestit esindada.“
Selleks, et söakas neiu olümpiale jõuaks, peavad Laura
treeningud USAs jätkuma.
Perel on aga üha raskem kõiki
kulutusi ise kanda. „Jalga ukse
vahele saada on väga keeruline,“ kõneles ema sponsorite


Ennast
tagasi hoides
ei saagi edasi
areneda.

otsingust, „kui Laura Britt natuke rohkem tuntust saab, siis
on see kindlasti kergem.“ Selleks, et tema tegemistel saaks
silma peal hoida, loodi Laurale Facebooki fännileht, kujundati logo ning tüdruk peab ka
blogi. Lisaks on iluuisutajast
valmimas filmiklipp.
Selleks, et Laura Britti unistuse täitumisele kaasa aidata,
saab perega ühendust võtta
e-posti aadressil laura.britt@
hotmail.com. Väike heategu
võib viia tüdruku olümpiale!
AULE SAGEN
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U

us heakorraeeskiri
hakkab kehtima alates 2015. aasta 1. jaanuarist. Heakorraeeskirja oli
tarvis uuendada, sest selles
oli sätteid, mis tuginesid tänaseks vananenud seadustele ja vajasid uuenenud õigusaktidega kooskõlastamist.
Uues eeskirjas on peamiselt
eelmise eeskirja sätete täpsustused. Lisandunud sätted
reguleerivad romusõiduki
parkimist; kraavidest vee
tõrgeteta äravoolu ja mittekasutusel oleva ehitise heakorra tagamist; omaniku
kohustusi ehitustegevuse
seiskumisel; ehitus- ja remonditöö tegija ning tehnorajatise omaniku kohustusi.

Nõuded teistest
õigusaktidest

Tasub tähele panna, et lisaks
heakorraeeskirjale sisalduvad
heakorda tagavad nõuded
liiklusseaduses, korrakaitseseaduses, teeseaduses, looduskaitseseaduses, veeseaduses, jäätmeseaduses ja selle
alusel kehtestatud Harku valla jäätmehoolduseeskirjas.
Toome teieni ülevaate peamistest muudatustest ja parandustest. Täismahus uue
määrusega saate tutvuda
Harku valla kodulehel.
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Avalikud teepeenrad
ja haljasalad

Alates 1. jaanuarist kehtivas
eeskirjas on täpsustatud, mida
ei tohi ilma vallavalitsuse nõusolekuta avalikku kohta paigaldada – keelatud on rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid

Piirangute
vajadus on
tekkinud elust
enesest.


ning paigaldada liikumist piiravaid kive. Piirangute vajadus
on tekkinud elust endast – väljapoole oma krundi piire teede
äärtele puude ja põõsaste istutamine võib takistada teede
hooldust, sealhulgas talvist
lumelükkamist, ning piirata
liiklusnähtavust. Samuti on
uues määruses täpsustatud, et
vallavalitsuse nõusolekuta ei
tohi paigutada kütte-, ehitusvõi muud materjali oma kinnistuga piirnevale vallale kuuluva avalikult kasutatava tee
ääreribale, sealhulgas teepeenrale ja haljasalale. Nõusoleku

NOVEMBRIKUU VOLIKOGU ISTUNGILT
Volikogu istungil toimus määruste eelnõude „Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine“ ja „Harku valla kaevetööde
eeskiri“ I lugemine.

Võeti vastu järgmised
otsused:
n hoonestusõiguste seadmine
ehitustööde kontsessiooni
andmise korras Tabasalu
alevikus Staadioni t 7 ja Staadioni t 3a kinnistutele;
n Karukella tee ja Aruheina tee
määramine kohalike teede
nimekirja;
n Kõbla tee määramine kohalike teede nimekirja;
n Lehe tee määramine kohalike teede nimekirja;
n Hiie tee, Raiesmiku tee,
Osooni tee, Harju tee, Putuka
tee, Ritsika tee, Lepatriinu
tee, Vääna-Jõesuu kooli
kergliiklustee, Reisi tee ja
Maavitsa tee määramine
kohalike teede nimekirja;
n Loodjärve tee, Vanasauna
tee, Jaaniku tee ja Koduaia
tee määramine kohalike
teede nimekirja;
n Runtsi tee määramine kohalike teede nimekirja;
n Vahi tee ja Vahi tee kergliiklustee määramine kohalike
teede nimekirja;
n Vaikuse tee, Pärtli tee, Kiire
tee, Kärme tee, Pihelga tee,
Ranna-Jüri tee ja Siidilille tee
määramine kohalike teede
nimekirja;

näiteks oksi. Erandina võib
põletada paberit.

Näiteid uutest

Harku vallavolikogu kehtestas 27. novembri istungil Harku valla uue heakorraeeskirja, sätetest
Uue sättena peab omanik
kus täpsustatakse sätteid valla haldusterritooriumil heakorra tagamiseks.

Volikogu istungilt:

Kehtestati järgmised
määrused:
n „Harku valla 2014. aasta I
lisaeelarve kinnitamine;
n „Harku valla heakorra
eeskiri“.

Kolmapäev, 3. detsember 2014

n Väänatammi tee määramine
kohalike teede nimekirja;
n Väänamõisa tee ja Õuna tee
määramine kohalike teede
nimekirja;
n Petsaku tee, Otsatalu tee,
Päästejaama tee ja Jahilossi
tee määramine kohalike
teede nimekirja;
n Harku Vallavolikogu seisukoht detailplaneeringu
algatamise võimalikkuse
osas Tabasalu alevikus Kople
VIII, Lasteaia t 4D, Lasteaia t
6, Lasteaia t 6C ja Lasteaia t 8
maaüksustel;
n Rannamõisa külas Ringtee
11a maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine;
n väljaastumine Eesti Linnade
Liidust;
n Eesti Maaomavalitsuste
Liidu liikmeks astumine
ja esindajate nimetamine
Maapäevale;
n Harku Vallavolikogu
14.11.2013 otsuse number
141 „Harku Vallavolikogu
majanduskomisjoni moodustamine“ osaline muutmine;
n Harku Vallavolikogu
14.11.2013 otsuse number
143 „Harku Vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni moodustamine“
osaline muutmine;
n Harku Vallavolikogu
14.11.2013 otsuse number
144 „Harku Vallavolikogu
maa- ja keskkonnakomisjoni
moodustamine“ osaline
muutmine.

tulundusmaa sihtotstarbega
looduslikul alal. 15 cm nõuet
rakendatakse vaid tiheasustusalal paikneva kinnistu
puhul.

Ohutu tule
tegemine

Tuleohutusnõuded on sätestatud tuleohutusseaduses.
Uues eeskirjas täpsustatakse,
et tiheasustusalal tuleb naabrite häirimise ärahoidmiseks
hoiduda küttekoldevälise
tule tegemisest. Tuld on luUues eeskirjas on täpsustatud nõuet, mille järgi ei tohi tiheasus- batud teha harva, soovitavalt
tusalal muru ega rohi kasvada üle 15 cm. / Foto:123rf mitte sagedamini kui üks
puudumisel on vallavalitsusel avalikult kasutatava teega kord kalendrikuus. Tuletegevõi tema poolt volitatud isikul piirnevaid rohttaimedega misel tuleb arvestada tuule
õigus need likvideerida või kaetud alasid ja söötis põldu
Tuletegesid. Nende niitmine on vajalik
teisaldada.
misel tuleb
eelkõige tuleohutuse tagamiseks, aga ka korraliku hooldaKus ja millal
arvestada tutud välisilme jaoks. Teise
tuleb niita?
ule suunaga.
Kui senini kehtinud eeskir- muudatusena tehakse nõuja kohaselt tuli looduslikke del, kus kohustatakse niitma suunaga, nii et lõkkesuits ei
rohumaid ja sööti jäetud põl- sagedusega, et rohi ega muru kanduks naabriteni ega häidusid niita vähemalt üks kord ei kasvaks üle 15 cm, vahet riks neid. Küttekoldevälise
aastas, siis uude eeskirja on tiheasustusalal paikneval kin- tule tegemisel on lubatud
toodud leevendus, mille ko- nistul ja tiheasustusalal asuva põletada ainult taimse pärithaselt tuleb niita hoone või metsatunnustega alal ja maa- oluga töötlemata materjali,

tagama kinnistul asuvates
kraavides vee tõrgeteta äravoolu. Vajadusel tuleb puhastada
selleks kraavi põhja ja nõlvasid
rohust, võsast, puudest, jäätmetest ja muust, mis takistavad vee äravoolu. Hooldamata
kraavi ja vee äravoolu takistuste tõttu võivad tekkida üleujutused, mis võivad päädida
kõrvalkinnistute või kurvematel juhtudel elamute keldrite
uputustega.
Samuti on eeskirjas uusi sätteid, mis käsitlevad ehitustegevust. Näiteks on omanik kohustatud tagama kasutusel
mitteoleva ehitise ja kinnistu
heakorra, sulgema ehitise sissepääsud ja ära hoidma varisemisohu. Ehitustegevuse seiskumisel on kohustus
kõrvaldada või tasandada kinnistu välisilmet rikkuva pinnase või muu täitematerjali hunnikud. Ehitus- ja remonditöö
tegija on kohustatud tagama
ehitusplatsi ümbruse teede
korrashoidu ja tööde lõpetamisel ala korrashoidu.
KADY-ANN SUTT

Avati Muraste esimene pood – Konsum
Harju Tarbijate Ühistu
avas 25. novembril
Murastes Konsumi,
kus lisaks toidu- ja
esmatarbekaupadele on
ka valik ehituskaupu.
Uus kauplus paikneb
Mummi trahteri ja koolimaja vahele jääval maa-alal
aadressil Lee tee 1. Muraste
kauplusehoone rajas kinnisvaraarendaja Muraste Kaubandus OÜ ja Harju Tarbijate Ühistu asus sellesse
kaupluse operaatorina.
Pood on avatud igapäevaselt
kella üheksast hommikul
kümneni õhtul. Kokku on
enam kui 1000-ruutmeetrise müügisaaliga kaupluses
müügil üle 10 000 erineva
toote. Tööd annab uus pood
20 inimesele. Lisaks toidu-,
esmatarbe- ja ehituskaubale
on uues kauplusehoones ka
lillepood, sushi-kohvik ja
apteek.

KADY-ANN SUTT

Konsumi avamislindi lõikasid läbi (vasakult)
Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, Muraste
Kaubandus OÜ juhatuse liige Urmas Niine ja Harju
Tarbijate Ühistu nõukogu esimees Heino Reesel.

Pakutava
tootevalikuga
püütakse
lahendada
kõigi piirkonna elanike ja
läbisõitjate
ostuvajadusi.

Muraste kaupluse juhataja Marika Haavik.
Fotod: Kady-Ann Sutt

UUDISED /

Kolmapäev, 3. detsember 2014

Harku Valla Teataja 3

Kas see on tähtis,
millisesse omavalitsusse
olen sisse kirjutatud?

olema Harku vallas vähemalt
12 kuud enne lapse sündi.
Samuti peab olema laps Harku valda sisse kirjutatud. Erinevate toetuste täpsemate
kordade kohta saab teavet kas
valla kodulehelt või helistades
valla infotelefonil 600 3848.

M

Harku valda sissekirjutamiseks on vaja esitada elukohateade. Vormid on olemas nii
vallamajas kui ka valla kodulehel. Sealt on võimalik vormi

Kuidas end
vallaelanikuks
registreerida?

Rahvastikuregistri järgse elukoha alusel on elanikul õigus taotleda kohalikust omavalitsusest erinevaid toetusi ning on võimalus
panustada oma maksutuluga kohaliku kogukonna arengusse.
inu jaoks tähendab
elukoha registreerimine seda, et
inimene määratleb sellega,
milesse kogukonda ta kuulub ja millise kogukonna
arengusse ta panustada soovib,“ ütles Harku vallasekretär Ene Veges, kes on Harku
valda sisse kirjutatud alates
1999. aastast.
Lisaks oma koduvalla
arengusse panustamisele on
rahvastikuregistri järgsetel
Harku valla elanikel õigus
mitmetele hüvedele, mida
need vallas elavad inimesed,
kes on sisse kirjutatud mõnda teise omavalitsusse, taotleda ei saa.

Maksude laekumine
Harku vallale

Kohalikule omavalitsusele
laekub elanike maksudest
tulumaks, mis on valla eelarve peamine tuluallikas.
„11,6% eraldatakse vallale
ning 88,4% laekub riigi eelarvesse,“ selgitas Ene Veges
ning lisas, et see ei kehti pensionitelt makstava tulumaksu ning vara müügist laekuva
tulumaksu kohta, sest need

maksud lähevad täielikult
riigieelarvesse. Seega kohaliku omavalitsuse eelarve suurus ning selle võimalused
kohaliku kogukonna eluolu
parandamiseks sõltuvad otseselt valda sisse kirjutatud
elanike arvust. Omavalitsustele laekuva tulumaksu arvestamisel on määrava tähtsusega kuupäevaks aasta
viimane päev. „Kui inimene
soovib, et tema järgmise aasta tulumaksust 11,6 % laekuks Harku valla eelarvesse,
siis ta peab olema registrijärgselt Harku valla elanik 1.
jaanuar 2015 seisuga,“ nentis


Meie kogukond on
justkui üks
leibkond.

Veges. Kui registreerida end
vallaelanikuks näiteks 5. jaanuaril, siis hakkab elaniku
maksutulu Harku valda laekuma sisuliselt aasta pärast
ehk alates 2016. aastast.

Ühised hüved

Meie kogukond on justkui
üks leibkond, kellel on eelar-

ve näol ühine rahakott. Niipalju, kui me ise meie ühisesse rahakotti panustame, on
meil ka võimalik ühise leibkonna hüvanguks raha kulutada. Ühisest rahakotist saame ehitada uusi koolimaju,
remontida lasteaedu, rajada
kergliiklusteid ja valgustust
ning sellest samast ühisest
rahakotist saame koolitada
meie valla lapsi ning eraldada sotsiaaltoetusi.
Rahvastikuregistri järgsetele valla elanikele on ette
nähtud näiteks sünni- ja
koolitoetus, põhjendatud
juhtudel ka toidu-, jõulu-,
tähtpäeva- ja ravimi- ning
paljulapselise pere toetus.
Samuti on seotud lasteaiakoha saamine rahvastikuregistri järgse elukohaga – Harku
valla lasteaiajärjekorda on
võimalik võtta vaid lapsi, kes
on valda sisse kirjutatud.
Lisaks saavad vanemad
kindlaks määratud erijuhtudel taotleda lapse huvikooli
või lasteaiakoha tasu vanema
poolt kaetava osa vabastust.
Harku valda sisse kirjutatud
elanikele on täiendavalt riigipoolsele maamaksu vabas-



Sissekirjutamiseks on
vaja esitada
elukohateade.



Sünnitoetuse saamiseks peab lapse ühe vanema rahvastikuregistri jägne elukoht olema Harku vallas vähemalt 12 kuud
enne lapse sündi. / Foto:123rf

tusele ette nähtud maamak- 
Mitmed
sutoetus ning alates
toetused on
käesolevast aastast maksab
seotud ajaga,
vald kinni Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti
millal elanik
raames välja ehitatud ühison end valda
veevärgi ja -kanalisatsiooniregistreerinud.
ga liitumise tasu neile, kes on
registreeritud Harku valla
sõltub toetuse saamine sellest,
elanikuks.
kuhu omavalitsusse on elanik
Toetuste taotlemise aasta alguses sisse kirjutatud,
näiteks esmakordselt koolieripärad
Toetuste taotlemisel on olu- mineva lapse ja lapsehoiuteeline teada, et mitmed toetu- nuse toetuse maksmisel. Sünsed on seotud ajaga, millal nitoetuseks, mis on 350 eurot,
elanik on end valda registree- peab lapse ühe vanema rahrinud. Mõningatel juhtudel vastikuregistri järgne elukoht

alla laadida ning täidetuna ja
allkirjastatuna tagasi saata kas
posti teel või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt valla
e-posti aadressile harku@harku.ee. Samuti on võimalik
elukohateadet esitada läbi riigiportaali www.eesti.ee. Ennast on võimalik sisse registreerida ka üürikorteri pinnale,
kuid see eeldab kirjaliku üürilepingu olemasolu või suulise
üürilepingu puhul omaniku
kirjalikku nõusolekut. Omavalitsus peab elukohateate läbi
vaatama kümne päeva jooksul, kuid tavapäraselt vaadatakse see üle lühema aja jooksul. „Kümnepäevane tähtaeg
on antud seetõttu, et võib esineda vajadus täiendavateks
andmeteks,“ ütles Veges.
KADY-ANN SUTT

Maja sai uued põrandad ja lastetoad tehti ilusti korda. / Fotod: Karola Tobro

Hea koostöö

Hoone põrandad olid iga hetk
sisse vajumas.

„KODUTUNNE“ tõi
pinna jalge alla
Novembri keskel toimetas Vääna-Vitis „Kodutunde“ meeskond, kes
tuli appi Merle Salumäe
perele hädavajalikke
remonditöid tegema.

„Kodutunde“ saatejuhi Anneli Lahe sõnul valivad nad
peresid, keda aidata, oma sisetunnet kuulates. „On vaid
üks kriteerium – inimene
peab tahtma ennast ise aidata,“ rääkis Lahe. Oma osa on

ka meeskonna võimalustel,
tööde iseloomul ja mahul
ning koostööl kohaliku omavalitsusega. Need aspektid
sobitusid siin omavahel hästi
ja nii sündis ka otsus appi
tulla.

„Nad oleksid varsti lihtsalt läbi
põranda vajunud,“ kirjeldas
Lahe pere elutingimusi. Tööde
alguses selgus ka selle põhjus:
põranda sees oli ühe toru
ühendus ilmselt pikemat aega
juba katki ja kraanikausist alla
voolav vesi jooksis otse põranPehme põrand ja
da sisse. Põrandatalad olid
külmad toad
seetõttu kahjustatud ning halEnne tööde alustamist ava- litus laiutas kõikjal.
nenud olukord oli trööstitu:
Küttesüsteemist leiti aga

ehitusvead – torud, mis pidid
sooja laiali kandma, olid mitme koha pealt deformeerunud. „Need ei lasknud soojust
üldse läbi ja tegelikult oli see ka
tuleohtlik,“ viitas Lahe, et abi
tuli õigel ajal. Ahjumeistri sõnul oleks suurema kütmise
tulemusel võinud süsteem
ülekuumenemise tõttu põlema minna, sest kuum õhk ei
pääsenud liikuma.

Remonditööde käigus sai
elamu uued põrandad, tehti
korda laste toad ning korrastati ka maja küttesüsteem.
Vallavanem Kaupo Rätsepp
hindas „Kodutunde“ abi kõrgelt: „Tegemist on kogenud
meeskonnaga, kes on tuhandeid kirju lugenud ja oskab
probleemi olemust näha.
Meie küsimus on, kas me aitame kaasa või ei.“ Harku
vallavalitsus aitas – saate tegevust toetati 3500 euroga. Saate meeskonna arvates sujus
koostöö vallavalitsusega väga
hästi.
Novembris Merle Salumäe
kodus salvestatud saade läks
Kanal 2 eetrisse 1. detsembril.
AULE SAGEN

„
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Ilmus raamat
rannarahvast

Kadripäeval esitles Rannamõisa Laevaselts
oma esimest raamatut, mis heidab pilgu
rannarahva elule Eesti põhjarannikul.
Osvaldi peo- ja seminarikeskuses toimunud merehõngulisel esitlusel kõneles
värskest raamatust „Siniste
süte ja vete lummuses“ selle
autor Terje Urbanik. Raamatu koostamist alustas ta umbes kaks ja pool aastat tagasi,
saades selleks tõuke laevaseltsilt. Esimese eestlasena Eesti
lipu all ümber maakera purjetanud Ahto Valteri lugu
osutus nii köitvaks, et sellest
ol e k s või nu d sü n d i d a
200–300leheküljeline omaette teos. Siiski leidsid Valteri
kõrval koha ka teised lood
Paldiski kiludest Rannamõisa
lõbusõiduaurikuteni. „Söed
on aga tuul, mille toel laev
edasi liigub,“ avas Urbanik ka
pealkirja tausta.

Sõbrad olid kohal

Raamatu esikaane kujundamisel kasutatud Tarmo
Roosimöldri teos „Oodates
purjelaevu“ on maalitud
Suurupi rannas, mille kive
teab kunstnik harrastuskalurina peast. „Kaanel ei ole
purjesid küll hästi näha,
kuid pilt on tehtud päevast,
kui oodati katamaraane, mis
tulid ümbermaailmareisilt
tagasi,“ rääkis Roosimölder
lühidalt teosest, mis annab
ilmekalt edasi rannarahvale
omast ootust.
Ahto Valterist ja tema merereisidest ning merekultuuriloost laiemalt kõnelesid veel laevaseltsi sõbrad
kirjanik Jaak Juske, režissöör Jaanis Valk ning Urmas

Dresden Eesti Meremuuseumist. Meremuusikat tegid laevaseltsi muusikud.
Raamatut „Siniste süte
ja vete lummuses“, mille
valmimist toetas
LEADER-programm, saab
endale soetada Rannamõisa
Laevaseltsist Kaido Taberlandi käest. Taberland pidas
oluliseks Ahto Valteri pärand ka ellu äratada: „Laevad tuleb samuti viimaks
valmis ehitada, abi selleks
on teretulnud.“
AULE SAGEN

Rannamõisa Laevaseltsi
tegemiste kohta leiab rohkem
infot Facebook’ist.

Peaseller Evelin Tiirik soovib, et kogu pere võiks restoranikülastust nautida. / Foto: Aule Sagen

SELLER EI KARDA
KÜLMA

Sellerit peeti vanasti imerohuks.
Pererestoran Seller Klooga maanteel
on imerohi kiire elutempo vastu.

Aastaid Tabasalu südames
tegutsenud söögikoha omanikeringis toimunud muudatuste järel tundis restorani tänane perenaine Evelin Tiirik,
et maja vajab uut hingamist
ning selle kontseptsioon
muutmist. Mõeldes Harku
valla paljudele peredele, kes
sooviks kogu perega väljas
head toitu nautida, tundus
pererestorani rajamine loomuliku sammuna.

Külluslik nimi

Kaido Taberland ja raamatu koostaja Terje Urbanik raamatuesitlusel. / Foto: Aule Sagen

Osvaldi maitsed on tunnustatud
7. novembril tunnustas
Eesti PõllumajandusKaubanduskoda Osvald
Cateringi viit toodet
Tunnustatud Maitse
kvaliteedimärgiga.
Laitse Graniitvillas toimunud lõikuspeol said pääsukese- ja ristikumärgi 45 uut toodet, nende seas omistati
ristikumärk Osvald Cateringi
hapukapsale, kartulipüreele,
singi-juustu küüslaugurullidele, kalale punases marinaadis
ja praetud kalafileele. Kõik
Osvaldi tunnustatud maitsed
on müügil Prisma Peremarketites üle Eesti. „Meid tunnustavad meie kliendid, tarbides
igapäevaselt meie tooteid,“

pidas Osvald Cateringi tegevjuht Jonel Põld kõigest tähtsamaks klientide rahulolu ja lojaalsust.PõllumajandusKaubanduskoja ristikumärk
on Osvaldi toodetele esmakordne sellelaadne tunnustus
ning mängib ettevõtte juhi
arvates olulist rolli teadlikuma
tarbija tähelepanu köitmisel,
aga ka uute klientide võitmisel.
Põld oli rahul, et tunnustuse
said kõik viis konkursile esitatud Osvaldi toodet. Eestlaste
traditsioonilisele peolauale
kuuluvad toidud esitati tema
sõnul tunnustamiseks lihtsal
põhjusel: „Need on meie klientide lemmikud!“ Põld tõdes, et
tunnustus on edasiviiv jõud:

„See on alati positiivse mõjuga.“ Nii on juba uuedki sihid
püstitatud – tuleval aastal plaanitakse tunnustamiseks välja
pakkuda käsitöövõileivad,
mida Osvald Catering valmistab R-Kioski ketile.

Uued suunad

Neli aastat lisaks peokorraldusele oma kohvikus lõunasööke pakkunud Osvald Catering tegi novembris ka
suunamuutuse, jätkates üksnes ette tellitud toitlustamise
ning pidude ja seminaride
korraldamisega uuendatud
sisustusega kohviku ruumides.
AULE SAGEN

Uut nime mõeldi söögikohale pikalt. Sisekujundajaga
ajurünnakut tehes jäi viimaks
sõelale seller. Internetis nime
kontrollides selgus, et kohvik
Bestseller oli just lõpetanud
tegevuse. „Meile oli selge, et
Bestseller sulges oma uksed,
et Seller võiks tulla,“ kõneles
Evelin restorani nime saamisloost. „Meie menüü on rikkalik nagu bestseller, meie juures

Menüü on
rikkalik nagu
bestseller.



alustavad teenindajad on minisellerid, sirgudes sihvakateks selleriteks ning väike öökülm meid ära ei võta, sest
meil on suured juured,“ luges
peaseller Evelin ette nime
laiad kasutusvõimalused ja
eelised. Loomulikult on seller
paljude toitude sees ja peal,
valikus on isegi tummine
sellerilimonaad.

Kasvamise tee

Teenindajad kasvavad restoranis nagu sellerid. „See, et

ümberkujundamisest sarnanes sõprade ja pere omaga, kes
soovisid restorani eelkõige
skandinaavialikku helgust
ning hubasust. Praegune tulemus on suure koostöö tulemus: „Üksi sellist projekti ei
tee – vaja on häid nõuandjaid
ja head sisekujundajat, kes on
hea sõber ja kaaslane. Ja kes
mõtleb kaugemale sellest,

Õppimine milline näeb välja maja silt.“
käib töö Sisekujundaja Helin Sepaga
juurde. peeti nõu, kuidas asendada
hämarus helgusega. Saavutatööd kehvasti teinud.“ Tagasi- tud puhas ja väärikas ilme
side on Evelini sõnul restorani annab selge sõnumi, et siin
jaoks väga oluline, et pakkuda 
Aega tuleb
veelgi paremat äraolemist
oma külastajatele. Korralik
enda jaoks
bestseller peab tundma roovõtta.
gade peamisi koostisi ning
peakokk Edgars Kubetskis hinnatakse aega: „Meie majas
aitab hoida nende vaimu erk- tiksub kell aeglases rütmis ja
sana, tuues menüüsse aeg- aega tuleb enda jaoks võtta,“
ajalt uusi roogasid. Tema põh- soovis Evelin katkestada seose
jendus menüü muutmiseks kiirsöögikohaga.
on lihtne: „Me keegi ei käi iga
päev samade riietega, miks Nagu oma kodus
Pererestorani kontseptsioon
peaksime siis soovima süüa
ongi
Evelini arvates tänaseks
igapäevaselt samu toite?“
hästi tööle hakanud. Rahu ja
iseendaga olemise aeg, terrass,
Pärandatud kokk
Peakokk jäi majja pärandu- tihased ning oma aed teevad
sena. „Meie otsust teha siia paiga kindlasti eriliseks. Satäiesti uutmoodi söögikoht mas oli ta kindel, et kõige olutoetas täielikult peakoka või- lisem on nii köögi kui ka teemekus – ta suudab teha väga ninduse kvaliteeti hoida ja
erineva karakteriga roogasid,“ parandada. „See on nii armas,
tundis perenaine heameelt ja kui õhtul kell kümme tulevad
uhkust koka üle, kelle suupis- inimesed ja ütlevad, et nad
ted on olnud näiteks olümpia- istuvad siin nagu oma eluvõitjate tunnustamise üritusel toas.“ Evelin soovis, et võiks
ja toonud koju nii mõnegi seda sooja tunnet koos külasvõidu catering’i maailmas tajatega veelgi nautida.
peetavatelt võistlustelt.
AULE SAGEN
Evelini nägemus söögikoha
ühest teenindajast saaks hea
teenindaja, on pikk protsess,“
nentis Evelin, kinnitades samas, et õppimine käib töö
juurde. Restorani avamisajal
ka ise põlle ette pannud peaseller pidas oluliseks teenindust pidevalt täiustada: „Kui
teenindaja jätab küsimata,
kuidas toit maitses, on ta oma
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Reis Minskisse MEELITAB
Novembris külastas Tabasalu delegatsioon projekti „Sõpruskoolid“
raames Valgevene pealinna Minskit.

juhataja Valentin Konopljov
ning parlamendisaadik Mihhail Savanovitš. Ühiselt leidsid
nad, et projekt peab jätkuma,
ja lubasid selle edasiviimist
toetada. Mõttega olid päri nii
Eesti suursaadik kui ka vallavanem Kaupo Rätsepp, kelle
sõnul tuleb suhteid hoides ja
arendades mõelda eelkõige
õpilastele: „Neile on see reaalne võimalus oma keeleoskust
selle loomulikus keskkonnas

Kõrgete ametnike
heakskiit

täiendada.“ TÜG-i direktor
Carolin Kadaja pidas ühe
haridusasutuse jaoks oluliseks, et mitmete Euroopa
projektide kõrval jätkuks suhted partneritega ka ida suunal: „Koostöö erinevatel tasanditel avardab silmaringi
– kasvab vastastikune mõistmine ning paraneb võõrkeeleoskus.“

Kohtumisel Eesti saatkonna
esindajatega Minskis osales
lisaks Eesti suursaadikule
Mait Martinsonile ka endine
Valgevene saadik Tallinnas
Vadim Lazerko, Minski
Tsentralnõi rajooni linnapea
Oleg Paskrebko, haridus-,
spordi- ja turismiosakonna

Seal soovitakse neid
süsteeme
rakendada.

Kadaja pidas väga oluliseks,
et projekti raames tekib võimalus hariduskogemusi vahetada nii koolidirektorite kui
ka õpetajate tasandil. Tema
sõnul tunti siirast huvi meie
koolikorralduse, laiemalt ka
Eesti haridussüsteemi vastu.
„Palju küsiti näiteks meie
eKooli, õpilase elektroonse
kiipkaardi rakenduste või
tunniplaani kohta. Seal soovitakse neid süsteeme rakendada ja meie kogemusest õppida,“ tõi TÜG-i direktor
näiteid huvi pakkunud valdkondadest.

Rohkelt kultuuri ja
keelepraktikat

Minski kool oli ette valmistanud mitmekesise kultuurija haridusprogrammi. Ühiselt
käidi tsirkuses, toimus ekskursioon Mirski lossi ning
külastati ka Minski sümboliks
peetavat rahvusraamatukogu.
Valgevene parlamendihoonet
tutvustas neile rahvasaadik
Mihhail Savanovitš, kes rääkis

Eesti külalised ja Valgevene võõrustajad viimasel õhtul koos. / Foto: erakogu

MEELDETULETUS!
Jõulutoetuse maksmisest
Jõulutoetust makstakse Harku Vallavolikogu 25.
oktoobri 2012 määrusega nr 17 “Sotsiaaltoetuste
andmise kord“ § 23 alusel.
Harku Vallavalitsus kinnitas
3. novembri istungil 2014.
aasta toetuse määrad, mis on
samasugused nagu möödunud aastalgi.
Jõulutoetust
makstakse:
n 2014. aastal 70aastaseks

Mägikülade lapsed elavad sageli äärmises vaesuses.
/ Foto: Kristina Majbrit Paju (MTÜ Minu kareenid)

KEELT ÕPPIMA

Delegatsiooni, kuhu kuulusid Harku vallavanem Kaupo
Rätsepp, Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Carolin
Kadaja, õpetaja ja projektijuht
Niina Peerna, seitse õpilast 8.
ja 9. klassidest ning MTÜ
Õppe- ja Arengukeskus
EVA-Studiorum liikmed, võõrustas projektis osalev Minski
48. Keskkool. Nädalasel visiidil toimus kõrgetasemeline
kohtumine Eesti saatkonna ja
kohalike võimuesindajatega.
Lisaks pakuti laiaulatuslikku
kultuuriprogrammi, võimalust külastada parlamenti ja
osaleda koolitundides.
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saavatele ja vanematele
pensionäridele 15 eurot,
n 3- ja enamalapselistele
peredele 30 eurot pere
kohta,
n üksikvanemaga perele 20
eurot pere kohta,
n eestkoste- ja kasuperedele 20 eurot pere kohta,

n puudega last (lapsi)

kasvatavale perele 20
eurot pere kohta.

Toetuseks tuleb
esitada taotlus

Toetuse saamiseks on vaja
esitada Harku Vallavalitsusele
kirjalik avaldus. Taotluse blanketid on saadaval Harku valla
kodulehel (www.harku.ee) ja
Harku vallamajas aadressil
Ranna tee 1, Tabasalu. Avaldusele tuleb kindlasti märkida
taotleja arvelduskontonumber, millele toetus kanda. Kas-

ka parlamendi ajaloost ja tänastest tegemistest.
Projektis osalejate omavaheliseks tutvumiseks peetud
ümarlauas pidi igaüks rääkima iseendast. „Meie õpilased
said väga ilusti vene keelega
hakkama,“ rõõmustas vene
keele õpetaja Peerna, „nad
rääkisid oma huvidest, tegemistest ja õppimisest.“

Tänuväärt projekt

Peerna sõnul jäid reisiga rahule kõik, eriti aga õpilased:
„Ei ole suuremat tänu sellest,
kui õpilane tahab mind reisi
lõpus kallistada ja tänada, et
julgustasin teda kaasa tulema,“
oli õpetaja liigutatud.
Projekt „Sõpruskoolid“ saab
tuleval aastal 10-aastaseks

Õpilased
said väga ilusti vene keelega hakkama.



ning juubeliüritusi plaanitakse
Peerna sõnul pidada Eestis.
Projekti jätkudes soovitakse
aga edasi liikuda juba õpilasvahetuse ja ühiste suvelaagrite
tasemele. Rätsepa sõnul soosiks vald selliseid arenguid
igati. Sisuline kasu, mida saadakse teist kultuurikeskkonda
kogedes, on õpilastele mõõtmatu väärtusega.“ Peernagi oli
veendunud, et projekt peab
edasi elama: „Kui kuuenda
klassi õpilased tahavad juba
praegu õppida vene keelt selleks, et osaleda Valgevene projektis, siis peame edasi tegutsema.“
AULE SAGEN

sast makstakse toetust välja
vaid erandjuhtudel. Samuti
tuleb märkida taotleja aadress
ja sünniaeg. Taotlust võib esitada kas elektrooniliselt aadressile harku@harku.ee või
tuua Harku vallamajja.
Taotlusi võetakse vastu alates 17. novembrist. Taotluse
esitamise viimane tähtaeg on
16. detsember.
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Teistmoodi Tai

8. novembril suundus Harkujärve koguduse
eestvedamisel rühm eestlasi kareeni rahva
juurde Põhja-Taisse, et aidata kohalikel ehitada
lauta ning õpetada lastele inglise keelt.

Kareenid on tiibeti-birma
keeli kõnelevad rahvusrühmad, kes paiknevad mõlemal pool Birma ja Tai piiri.
Kuna kareeni rahvas oli
üheks etnilise puhastuse
sihtmärgiks Birmas, siis on
sõja jalust sattunud Tai poolele palju orbusid, kelle ainus
ellujäämislootus oli heategevuslike lastekodude hoole
alla sattuda. Poeng Khloengi
külas Birma piiri lähedal
asubki üks selline lasteküla,
mida juhib kareeni rahvusest
pastor Samuel koos oma
abikaasaga. Lastekülas elab
praegu ligi 60 orbu ning väga
vaestest peredest pärit last.

Kirik ja konnafarm

Kahe napi nädala jooksul
aitas 11-liikmeline misjonigrupp ehitada kareeni lasteküla jaoks sigalat ja kanalat.
Varem on rajatud kirik ja
kalakasvandus, järgmisel
aastal ootab ees konnafarmi
rajamine. Kõike seda tehakse
selleks, et lasteküla saaks
ennast söögiga ise ära majandada. Nimelt on olnud Euroopa toetused külale viimastel aastatel ebastabiilsed
ja pastor Samuel tahab garanteerida, et lapsed ei jääks
nälga. Samal eesmärgil kasvatab pastor oma maalapil
juurvilja, arbuuse, ubasid,
banaane, kookost, maapähkleid ja muud.

Haridus on vajalik

Misjonigrupp õpetas lisaks
ehitamisele kohalikele lastele
ka inglise keelt. Nimelt käib
kareeni rahva mägikülades
kooliõpetaja vaid korra kuus
ja sealne inglise keel on nii
algeline, et õpetamisega saavad hakkama kõik. Hariduse
ja inglise keele omandamine


Järgmisel
aastal ootab
ees konnafarmi
rajamine.

on lastele aga hädavajalik –
nad võivad Tais väga kergesti
lapsprostitutsiooni ohvriks
langeda, kuna äärmises vaesuses elavatelt peredelt ostetakse lapsed lihtsalt ära.
Misjoniprojekt sai alguse
2011. aastal, kui Eesti lastekodusid toetanud rootslased
pakkusid välja külastada Tai
lasteküla. Siiani ainult enda
soovil rajanenud käikudele
pandi sel aastal aga ametlik
alus ning loodi kareeni sõprade ja toetajate ühing MTÜ
Minu kareenid, mille kaudu
edaspidi projekti vedada.
KARMEN KUILL
MTÜ Minu kareenid

Lisainfot misjoniretke kohta
leiab Harkujärve kogukonnakeskuse kodulehelt.
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Tabasalu Lions
Klubi ootab taas
kõiki jõululaadale!
Detsembrikuu teisel laupäeval, 13. detsembril
kell 11–16 toimub Tabasalus juba seitsmes Harku
valla heategevuslik jõululaat.
Laadalt on taas võimalik osta
kõike jõuludega seonduvat
ning nautida erinevaid muusikalisi ja tantsulisi etteasteid.
Laada tulu läheb vähekindlustatud perede ja andekate laste
abistamiseks.
Sel aastal keskendume eelkõige isetehtud heale ja eestimaisele jõulutoidule – müüakse suitsuliha, mett ja sinepit,
hoidiseid, leiba, piparkooke
jpm. Kohal on riigi kauneimad
jõulukuused, heategevuslik
loosiratas ning loomulikult
talvisel üritusel vältimatult
vajalikud soe söök ja jook ning

magusad pannkoogid. Laadalepääsu lihtsustamiseks sõidutab ostjaid laadabuss – jälgige
reklaami Facebooki vahendusel! Laata korraldab Tabasalu
Lions Klubi koostöös Harku
valla ja paljude sponsoritega.

Mida oleme teinud?

Käesolevale aastale tagasi
vaadates leiame, et see on Tabasalu Lions Klubile olnud
harjumuspäraselt toimekas.
Klubi on teinud suuremaid ja
väiksemaid heategusid ning
osalenud annetuste kogumiseks mitmetel avalikel üritus-

tel. Suvel toetasime Tabasalu
noore andeka saksofonisti
Carl Stefan Tuuliku sõitu kõrgelt hinnatud Berklee muusikakolledži viienädalasele suvekursusele Ameerikas, kus
osales ligi 1100 õpilast üle
maailma. Septembris tänas
Carl oma arvukaid toetajaid
väikese tänukontserdiga. Augustis osalesime juba traditsiooniliselt Tabasalu Päeval,
kogudes heategevusliku pannkoogiküpsetamisega annetusi Harku valla andekate
noorte muusikalise ja huvitegevuse toetuseks. Oktoobris
korraldasime Tabasalu Ühisgümnaasiumi juures Heateo
Päeva, mille käigus aitasid
meie klubi liikmed rajada kooli hoovile õueõppe klassi ning
mitmeid ronimisatraktsioone.
Nii lõime koostöös uued võimalused aktiivõppeks ning
sportliku tegevuse mitmekesistamiseks.

Kolmapäev, 3. detsember 2014

Oodatud on ettepanekud heategudeks

Klubi on toetanud vähekindlustatud perede lapsi
prillidega ning Mia jõulumuusikali piletitega ning tellinud helkureid, et neid pimedal ajal kasutamiseks laiali
jagada. Lisaks kohalikule tegevusele oleme toetanud ka
üleriigilisi heategevuskampaaniaid, nt Eesti vähihaigete
laste peredele tugikeskuse
loomist jpm.
Kord kuus koguneb Tabasalu Lions Klubi Osvaldi
peo- ja seminarikeskuses ja
sinna võivad vallaelanikud
tuua ka oma ettepanekuid
meie klubi järgmisteks heategudeks. Kõik head mõtted on
oodatud ka jõululaadal, kus
meie klubi liikmed kindlasti
ära tunnete.
KALLE VIKS
MTÜ Tabasalu Lions Klubi

Haarav foorumteater
Kumna Kultuuriaidas toimus novembri keskpaigas
MTÜ Foorumteatri tasuta
töötuba, kus õpetati leidma lahendusi erinevatele
probleemidele, mis elus
ette tulevad.

Töötoas esitas Foorumteater
ehk osalusteater ühe suhtlemise käigus tekkinud probleemloo, mida lahendati ühiselt
publikuga. Seejärel arutlesid
osalejad etendatud probleemi
üle ja otsisid sellele lahendusi.

Õpiti uusi nippe

Töötoas etendati ühte koolis
tekkinud probleemi, kuhu oli
kaasatud lapsed, lapsevanemad ja õpetaja. Tänu ühisele
arutelule leiti koos Foorum-



teatri professionaalidega viis,
kuidas konfliktne olukord
kõigile osapooltele sobilikult
lahendada. Samuti õppisime
erinevaid suhtlusmänge ja nn
jäämurdmismänge.

Uued ideed

Kinnitust sai, et erinevaid
lahendusi otsides ning probleemi jagades sünnib uusi
edasiviivaid ideid ja mõtteid.
Töötoa õnnestumisele aitasid
kaasa nii Harku kui ka Saku
valla noortekeskused, õpetajad Tabasalu ja Vääna-Jõesuu
koolist, tugiisik Muraste koolist ning Vääna Külakoja juhataja. Hea meel on tõdeda,
et kõik, kes tulid, jäid kogetu-

Töötoas arutati, kuidas igapäeva suhtlustõketele lahendusi leida.
/ Foto: Kumna Kultuuriait

ga rahule ning nii mõnigi uus seltskonnale üle Eesti sellise
nipp viidi koju kaasa. Suur võimaluse pakkus.
tänu tulihingelisele Nikolai
Kunitsõnile ning MTÜ FooKAJA RASMANN
rumteatrile, kes vaid kolmele
Kumna Kultuuriait

Harku Vallavalitus teatab:

Harku Vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku määrata kohanimed järgmistele maaüksustele:

n

1. Vääna-Jõesuu külas seni ametliku nimeta teele nimeks
Rannasüdame tee,
2. Vääna-Jõesuu külas seni ametliku nimeta teele nimeks
Päästejaama tee.
Harku Vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
muuta Harku Vallavalitsuse 13. septembri 2011 määrusega nr 31 määratud Mõisaveere tee ruumikuju.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta avalikustatakse 3. detsembri 2014 ajalehes Harku Valla Teataja ja Harku valla
veebilehel.
Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas.
Õigusaktid:
Kohanimeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13316388

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamise avalik arutelu:
n Harku Vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu
algatamise taotlus Adra külas reformimata riigimaale.
Taotletav planeeringuala jääb Viisi 2 (19801:011:0441) ja
Matsu (19801:011:0316) maaüksuste vahele ning piirneb
Humala–Keila-Joa teega. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk külaseltsile kooskäimiskoha
ning Vääna vabatahtliku tuletõrjeühingu tarbeks tuletõrjetehnika hoidmise koha kavandamine.
11. detsembril 2014 kell 16.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) algatamise eelne lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
n Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada avalikul arutelul kohapeal või kirja teel, edastades need aadressile Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa 76901 või harku@
harku.ee.
(Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla kodulehel (www.harku.ee) ning kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu).

Meil on kosutav
õuevahetund

Vääna-Jõesuu Koolis usutakse, et lapsed, kes palju
liiguvad õues, on tervemad. Ka teadusuuringud
näitavad, et liikumine parandab lapse tervist ja
teritab vaimu.

Koolilapsed õuevahetundi nautimas. / Foto: Vääna-Jõesuu Kool

Õuevahetunniga saab
kehalt tugevamaks ja osavamaks, areneb ka aju ning
paranevad õppeedukus ja
sotsiaalsed oskused. Meil
on veerandtunnine saalivahetund peale teist ja õuevahetund pärast kolmandat
tundi, söömise järel.
Ilma õuepausita oleks
viimaste tundide kasutegur
palju väiksem. Spetsialistid
soovitavad liikuda päevas
vähemalt tunni, veel parem
kui kaks. Üritame suunata
lapsi aktiivsemaks. Silmnähtav roll on siin õpetajal,
kuid ka kodus peaks lastele
selgitama füüsilise aktiivsuse tähtsust.

Kust selline mõte?

Mõte sai alguse Skandinaaviast, täpsemalt Norrast,
Dokka koolist, mille tunniplaan tundus imelik– iga
päev oli seal 40minutiline
auk. Selgus, et see täidetakse
õues mängimise ja matkamisega. Õuepausid olid silma hakanud ka Soome koo-

lides. Meie hakkasime
õuevahetunniga pihta eelmise õppeaasta kevadel.
Ringi tuli teha päevakava ja
nihutada ringiaegu. Nägime,
et see oli tore ja tasus ära.

Vajalik on ilmakohane riietus

Õues oleme iga ilmaga.
Vanema ülesanne on laps
ilmakohaselt riietada. Tegevuste valikus on jalgpall,
rahvastepall, rattasõit, onni
ehitamine, kriidijoonistused, kummikeks jms. On
kokku lepitud, kui kaugele
võib minna ja õpetajatest
korrapidajad hoiavad silma peal ning suunavad.
Kevadel tegime õpilaste
heaoluküsitluse, kus pandi
kirja ka õuevahetunni
meelistegevused. Pingerida
oli selline: rahvastepall,
sõpradega mängimine,
onni ehitamine, jalgpall.
EDDI TOMBAND
Vääna-Jõesuu Kooli
direktor

VALLAMAJA LAHTIOLEKU AJAD
PÜHADE EEL JA JÄREL:



Esmaspäev 01.12; 08.12; 15.12; 22.12 ja 29.12: 8.00-18.00
Teisipäev 02.12; 09.12 ja 16.12:
8.00-18.00
23.12:
8.00-13.00
30.12:

8.00-16.00

Kolmapäev 03.12; 10.12 ja 17.12:

8.00-16.00

31.12:

8.00-13.00

Neljapäev

04.12; 11.12 ja 18.12:

8.00-18.00

Reede

05.12; 12.12 ja 19.12:

8.00-14.30

2. jaanuaril 2015 vallamaja SULETUD

VALLAELU & TEATED /
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Valla eakate
jõuluüritus Tabasalus

Jõulubuss

13. detsembril kell 11–16
toimub Tabasalus Harku valla
heategevuslik jõululaat.
Laadale viib jõulubuss.

Jõuluüritus kõigile valla pensionäridele toimub
14. detsembril 2014 algusega kell 15.00 Tabasalu Ühisgümnaasiumi sööklas, kus on kavas:
n jõulutervitused
volikogu esimehelt ja
vallavanemalt;
n jõululõuna;
n loterii;
n laulame jõululaule.

Võistlemas on Türisalu noored Melissa ja Rainer. / Foto: Eddi Tomband

Valla aastapäeva sisevolle
Võitjad Raili Kont-Kontson higistamise järel said pronksi
ja Sten-Priit Hunt olid teistest Tiia Laidinen – Eddi Tommängijatest peajagu üle. Kin- band. Paare osales kokku viis.
del teine koht läks paarile
EDDI TOMBAND
Sigrid Sinnep – Märt Renning. Kahe ja poole tunnise
Türisalu Spordiklubi

Muraste külaselts ja
Harku Valla Lastekaitseühing kutsuvad:
Saabumas on kaunis jõuluaeg ning
hinge poeb soov teha midagi head.

Paljude perede sahvrid on tulvil
maitsvatest hoidistest, samas on kodusid,
kus vanematel ei ole võimalust oma särasilmsetele
põngerjatele seda kõike pakkuda.
Kutsume teid pakkuma jõulurõõmu
(moosid, mahlad, konservid,
supipõhjad, salatid jt ning
annetama omavalmistatud
hoidiseid konserveeritud
metsa- ja aiasaadused)
neile, kes seda siiralt ootavad.

AITAN MÜÜA
KINNISVARA
HARKU VALLAS

14:30 Harkujärve kool
14:35 Bioloogia
14:37 Harku hooldekodu
14:40 Tabasalu kool

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

14:15 Tutermaa
14:20 Kumna
14:25 Humala
14:30 Vääna
14:35 Liikva
14:39 Kuusiku
14:42 Rannamõisa kirik
14:45 Tabasalu kool

BUSS 2
14:10 Metsakool
14:15 Türisalu
14:20 Naage
14:25 Vääna-Jõesuu
14:28 Vääna-Viti
14:30 Suurupi teerist
14:33 Muraste
14:35 Ranna tee
14:39 Maasika
14:40 Rannamõisa kirik
14:43 Tabasalu – Harku tee
14:45 Tabasalu kool

TIIA SPITSÕN
Valla Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhataja

20. DETSEMBRIL KELL 12:00- 17:00

Oled oodatud ostma- müüma- vahetama
käsitööesemeid-hoidiseid- küpsetisi- sporditarbeid- riideid jms
LISAINFO JA MÜÜGIKOHA BRONEERIMINE:
info@inglitiib.eu või www.inglitiib.eu

„TARGAD	
  TALUTÖÖD	
  LINNAAIAS“	
  

04.	
  detsember	
  2014	
  
	
  

Väljaandja: Harku vallavalitsus,
Ranna tee 1, Tabasalu 76901, Harju
maakond, tel 600 3848, faks 600 3854
Toimetus:
tel 606 3830
Kady-Ann Sutt /
kady-ann.sutt@harku.ee
Aule Sagen / aule.sagen@harku.ee
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Printall
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal
kolmapäeval (v.a juulikuus). Riigipühadel
vallaleht ei ilmu. Kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala
esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida.
Vallalehe avaldamiseks saadetud
reklaamidele toimetus keelekorrektuuri
ei teosta.
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11:35
11:45
11:50
11:55

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

Kohal olla bussipeatustes
10 minutit varem.
Informatsioon tel 600 3867.

HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT
HARKUJÄRVE KOGUKONNAKESKUSES

11:00
11:02
11:10
11:12
11:15
11:18
11:20
11:23
11:30

BUSS 2
Harku (bioloogia peatus)
Harkujärve
Alasniidu
Tabasalu

BUSS 3

MTÜ	
  Tervendavad	
  Aiad	
  sari	
  

Harku Valla Teataja

Vääna (bussipeatus kooli juures)
Vääna (bussipeatus puukooli juures)
Vääna-Jõesuu
Vääna-Viti
Suurupi teeots
Muraste
Mummi trahter
Maasika peatus
Tabasalu

BUSSIGRAAFIK:

Palume võtta annetuse
üleandmiseks ühendust
Katre Kuusikuga
(tel 56651604 või
katre.kuusik@gmail.com).
Hoidiste kogumine kestab
kuni 12.detsembrini.

BUSS 1

Seejärel toimub jõulukontsert Rannamõisa kirikus algusega kell 17.00.
Bussid viivad Tabasalu
Ühisgümnaasiumi juurest
peolised kirikusse ja peale
kontserti väljuvad bussid
kiriku juurest, mis viivad
eakad tagasi koju.

BUSS 1
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Teated

n Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554
janek@janelldisain.ee

n Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel.
5687 9448 info@smart-furniture.eu

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

n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

n OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta
järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686
n Remondikiirabi: puu-, kivi-,
metalli-, kaeve- jm ehitustööd.
Tel 5604 4803
n Müüa lõhutud küttepuud: kask,
lepp ja kuusk. Kohaletoomisega.
Tel 501 5820
n Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste raiet.
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.
Kändude freesimine ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine
ja konsultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee
n Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras.
Tee riiulitele ruumi! Tel 5346 8430
n Pikaajaliste kogemustega pottsepp ehitab ja remondib ahjusid,
pliite, soemüüre, kaminaid. Tel
5398 7996

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Tel 5626 3857
n Kui Sinu mudilased
ootavad jõuluvana, siis helista
tel 5198 2899
n Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti
väljastus. Pottsepatööd: remont
ja ehitus. Tel 5663 9398
n Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ja kütteklotse võrkkotis.
Tel 5359 3615, keilabrikett.ee
n General Security Service OÜ
vajab Tabasalu Spordikompleksi
ujulasse vetelpäästjaid. Vajalik
ujumisoskus, erialane väljaõpe
kohapeal. Töö vahetustega.
Sooviavaldused telefonil
5556 9021 või e-posti aadressi:
paavo@gss.eu.
n Liidame Sinu kinnistu ÜVKtrassidega, santehnilised
sisetööd, veemõõdusõlmede
montaaž, puistematerjalide müük.
Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd.
5850 4300

8 Harku Valla Teataja
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HARKU VALLA TENNISE 2014. A
MEISTRIVÕISTLUSED
D
SISETINGIMUSTES

Heategu teeb imet!

KES?
MILLAL?
Igal tasemel tenniseharrastajad detsembri jooksul
üksik- ja
KUS?
paarismängud, Harku
pimemäng ning
KUIDAS SAAB?
saunaga lõpetamine
Sissekandmine ja lähem teave
kalmer@tennis24.ee, 5620 4556

TABASALU LIONS KLUBI kutsub
laupäeval, 13. detsembril kell 11-16
Harku valla heategevuslikule

Laadal leidub meelepärast nii suurtele kui väikestele:
- isetehtud head ja eestimaist jõulutoitu, suitsuliha, mett ja
sinepit, hoidiseid, leiba ja piparkooke
- kõike jõuludega seonduvat, käsitööd, puust, lambavillast ja
linasest esemeid
- kauneimaid jõulukuuski
- sooja jooki ja sööki ning magusaid pannkooke
- kohal on reibas jõuluvana
- heategevuslik loosiratas
- esinevad suured ja väikesed lauljad ja tantsijad

Laada tulu läheb vähekindlustatud perede ja andekate laste abistamiseks.

Prolexplast

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

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

Vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitus

Harku Vallavolikogu
ja Harku Vallavalitsus

Teostame järgmisi töid:

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857
www.inglitiib.eu

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

Maxsys OÜ
KOGEMUSI EI ÕPITA!

OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate
Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik)
alates kella 10.00st registreeritud aegade
alusel.

Lisainfo telefonil 525 0941
või info@maxsys.ee

Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal
on mõeldud vallaelanikele nii lastele (alates 12.
eluaastast), täiskasvanutele, pensionäridele, kellel
silmanägemisega probleeme.

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

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17:00

• projekteerimine;

Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse
tonomeetriga. Vanaduspensionäridel, kes ei tööta,
on silmade kontroll TASUTA.
HINNAKIRI: silmade kontroll (ka koos
silmarõhu mõõtmisega) on 6 eurot.

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

Mälestame Harku
valla pikaaegset
hooldustöötajat
PALMI PÕLTSi
Avaldame sügavat
kaastunnet omastele.

OLED RÕÕMSAMEELNE JA TÖÖKAS JA
SULLE MEELDIB SUHELDA

TULE TABASALU
SÄÄSTUMARKETISSE

TEENINDAJAKS
Ootame Sinu CVd märksõnaga „ Tabasalu
SÄM“ e-posti aadressile
personal@rimibaltic.com
Ankeedi saad täita poes või ka meie kodulehel
www.säästumarket.ee
Lisainfo: 600 3982/605 9437

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

lisemal
Aasta imeta
o
kuul o vloandgis
sa
Teid meieim
par ad ed.
ilupakkumis

Olete oodatud
meile külla!

