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Muraste Keskuselt
võeti sarikapärg
30. jaanuaril võeti Muraste Keskuselt sarikapärg. Keskuses asuv
koolimaja peab õpilaste
vastuvõtmiseks valmis
saama suve lõpuks.
ÜL O R US S AK
vallaleht@harku.ee

“Lapsed on väikesed inimesed. Nende puhul ei saa kuidagi latti alla lasta. Neid peab märkama ja tunnustama,” ütlevad Kadri Pihelo, Tiina Tampuu ja
Katrin Saliste.
Allar Viivik

Tabasalu noortekeskus: kodune,
tunnustatud ja töine paik
Tabasalu noortekeskust
pole alevikust raske leida. See asub punastest
tellistest keskusehoone
ühes tiivas. Viiel päeval
nädalas pakutakse erinevas vanuses huvilistele
meisterdamist, mänge,
head nõu ning lugematul
hulgas muud toredat
tegevust.
ALLA R V IIV IK
allar@harjuelu.ee

Ajakirjaniku külaskäigu ajal
on keskuses lapsi ja noori, kes
mängivad kas piljardit, valmistuvad harrastusteks või
küsivad noorsootöötajatelt
head nõu.
Töötajaid on pärastlõunasel
ajal keskuses kolm: juhataja
Kadri Pihelo ning tema abilised Tiina Tampuu ja Katrin
Saliste. Keskuses on kodune
meeleolu ning kolm naist pakatavad juttudest, mida on
keskuses tehtud ja veel tehakse. Kõigepealt räägib Pihelo,
kuidas neid jaanuari lõpus
tunnustati. “Olime Eesti-Taani-Norra-Soome Spedureg
projekti lõpuseminaril Tal-

linna Ülikoolis. See on kolmeaastane Nordplus Horizontal
projekt. Jagasime enda kogemusi, kuidas noori kaasata ja
koos tegutseda,” ütleb ta. Veidi
hiljem tänasid ja tunnustasid
korraldajad toredat keskuse
meeskonda.

Tuleb sütitada
Milline on hea laste ja
noorte kasuliku ajaveetmise
ning kasvatuse retsept? Pihelo
tunnistab kõigepealt, et tihti ei
peetagi tööd noortega kuigi
tõsiseltvõetavaks. Et see tuleb
justkui iseenesest. Kolleegide
Tiina ja Katriniga seletab ta,
et noortekeskuses tegutsemine
nõuab teisega arvestamist,
elukogemust, inimeste tundmist, sütitamisvõimet ja loovust.
Kuidas noortekeskus alustas? Juhataja võttis aastal
2002 tööle toonane vallavanem
Ott Kasuri. Andis talle laua ja
arvuti ning ütles: hakka tegema noorsootööd. “Mina tegin
ühe aasta üksi ning alustasin
kohe päevalaagritega,” meenutab Pihelo.
Kogu selle ajal veenis
värske juht otsustajaid, et üksinda ei saa siiski tegutseda.

Loodi juurde uusi töökohti.
“Varsti saime ruumid Harkusse. Tabasalus taasavasime
noorsootöö keskuse aprillis
2006,” räägib Pihelo.
Tänaseks on Tabasalus töö
neli inimest. Lisaks Kadrile,
Tiinale ja Katrinile poole kohaga erinoorsootöötaja Külle
Kadarik. Harkus tegutseb
Triinu Laas.

NOORTEGA TEGELEMINE NÕUAB TEISEGA
ARVESTAMIST,
SÜTITAMISVÕIMET JA
LOOVUST.
Kogu tegutsemise aja on
maadeldud ruumikitsikusega.
Ruume on saadud juurde tuba
toa haaval. Tänaseks on Tabasalu lastele-noortele avatud
kolm tuba ja ringiruum, olemas on laoruum ning ka juhataja kabinet, samuti heade mõtete tuba.
Harkus on kasutada kaks
ruumi.

Vaadake oma silmaga
Milliste tegemistega ruumid täidetakse ning noorte
vaba aega sisustatakse? Kol-

Põnevad külalised

• Noortekeskuse tegutsemisaastate jooksul on neid väisanud mitmed Eestis tuntud inimesed. Samuti on proovitud
mitmeid põnevaid tegevusi – fotojahti, paberi valmistamist jne.
• “Muusik Jaagup Kreem on meil noortega kohtumas käinud. ETV saatejuht ja kirjanik Kadri Hinrikus samuti,”
ütleb Kadri Pihelo. Ka on keskust väisanud näitleja Venno Loosaar.
• “Meil peab olema lõbus ja kaasahaarav. Käime põnevates paikades ning proovime teha huvitavaid asju,” lisavad Tiina ja Katrin.
me naise sõnul on nad teinud
vist peaaegu kõike. “Lastel ja
noortel peab olema lõbus,” ütlevad nad. Suurimad ettevõtmised on loomulikult ülevallalised üritused, mis mõeldud
valla koolinoortele, nagu tantsupäev, sügiskonkurss, kevadine mõisalaat ja loomulikult
jõulukontor. Lisaks matkad,
muuseumikülastused, töötoad
ja palju muud põnevat. Saab
meisterdada, maalida, töötada
saviga ning teha keraamikat.
Proovitud on kätt puutöös ning
tehtud ka multifilme. Koolivaheajal püütakse aega sisustada kõikvõimalikke huvita-

vaid paiku külastades. “Trükikojad, joonisfilmi stuudio,
päästeamet, loomade varjupaik, taaskasutuskeskus, Rahvusraamatukogu. Eeloleval
vaheajal läheme näiteks Nõmme raamatukogusse. Vaatame,
milliste teoste järgi on tehtud
multifilme,” kirjeldavad Kadri, Tiina ja Katrin.
Samuti on keskuses igapäevaselt võimalus mängida
lauatennist, piljardit, lauamänge, õppida ning töötajatele
ka enda mured ära kurta.
Tabasalus ja Harkus käib kokku päevas umbes poolsada last
ja noort.

“Harku vallas läheb aeg eriti
kiiresti – läinud aasta esimesel
septembril lõikasime läbi
Vääna-Jõesuu kooli avapeo
lindi, oktoobris panime Muraste Keskusele nurgakivi,
nüüd võtame sarikapärja maha,” lausus Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp keskuse sarikapeol.
Muraste Keskuse ehitusega tegi AS Eventus Ehitus
algust läinud aasta septembris
– kohe kui Vääna-Jõesuu kool
oli tellijale, Harku vallale, üle
antud. Kaugele ehitajatel oma
tehnikat kolida ei tulnud – kilomeetrit viis linna poole.
“Pika sooja sügisega ehitajal vedas, ei uskunud, et külmadeks saame maja karbi
valmis ja katusegi peale. Loomulikult tuleb kiita ka Harku
valda,” ütles AS Eventus Ehitus objektijuht Heldur Suurman.
“Sügisel ootab lapsi uus
koolimaja 13 klassiga, mille
hulgas on ka erialaklass käsitöötundideks. Hoonesse tuleb
ka spordisaal, raamatukogu,
õpetajatele mugavad puhkeruumid. Majas on pinda kokku
2450 ruutmeetrit, õue on planeeritud staadion jooksuraja
ja jalgpallimuruga,” kõneles
sarikapeol Harku vallamajanduse spetsialist Mihkel Jürisson.
Nüüd jätkab ehitaja sisetöödega – soojustatakse katust,
pannakse välisfassaadile puitkatet. Veebruari lõpuks loodetakse majakarp kinni saada,
aknad ja uksed ette.
“Pole kahtlustki, et me tellijale hoone tähtajaks, augusti
keskpaigaks, üle anname,”
kinnitas Heldur Suurman.
Pärg, mis katuselt maha
toodi, oli seekord kadakane,
aga mitte keskust ümbritseval
loopealsel kasvavatest kadakatest. “Hoiame keskuse ümber loodust, loopealsetel on
see ju õrn. Tõime kadakad
kaugemalt,” ütles Heldur
Suurman.

Mihkel Jürisson (Pärjaga) ja
Kaupo Rätsepp.
Ülo Russak
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Harku vald muutis
sotsiaaltoetuste määrasid
Harku vallavolikogu
kehtestas käesolevaks
aastaks uued sotsiaaltoetuste määrad, kus eelkõige suurendati lastega peredele makstavaid toetusi.
K ADY-ANN SUTT
vallaleht@harku.ee

Vallas muudeti esmakordselt
koolimineva lapse, koolitarvikute ja kooliriietuse, koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käiva lapse, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses
õppiva ning põhikooli pikapäevarühmas käivate laste
toetusi.
Sotsiaaltoetuste määrad
jäid samaks sünnitoetusel,
eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse koolitoetusel, põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise koolitoetusel, toidutoetusel elatusvahendite puudumisel, paljulapselise pere toetusel, ühekordsel sotsiaaltoetusel kinnipidamiskohast vabanenule, küttetoetusel, tähtpäevatoetusel ja
matusetoetusel.

Tulust mitte sõltuvad
Pere tulust mitte sõltuvatest sotsiaaltoetusest muudeti
esmakordselt koolimineva
lapse toetuse suurust.
“Eelnevalt oli esmakordsel
koolimineva lapse toetus 65
eurot, mida alates käesolevast
aastast tõsteti viie euro võrra
ehk 70 euroni,” ütles Harku
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn.
Esmakordselt kooli mineva
lapse toetuse saamiseks peavad laps ja lapse vanemad olema valla elanikud. Lisaks peavad mõlemad lapse vanemad
olema olnud valla elanikud
lapse kooliminemise aastale
eelneva aasta 31. detsembri
seisuga.
Teise tingimusena ei tohi
koolimineva lapse toetuse saamiseks lapse vanematel olla
rahalisi täitmata kohustusi
valla ees.

Tulust sõltuvad
Pere tulust sõltuvad sotsiaaltoetused tulenevad riiklikult kehtestatud toimetuleku
piirist.
Harku vallavolikogu 25.
oktoobri 2012 määruse nr 17
“Sotsiaaltoetuste andmise korra” kohaselt antakse Harku
vallas pere tulust sõltuvat
toetust peredele, kelle ühe kuu
tulu pereliikme kohta jääb alla
kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kuue
kuu jooksul enne toetuse taotlust.
Vabariigi valitsus tõstis
käesolevast aastast senist toimetuleku piiri 90 euroni kuus
ühe inimese kohta. Varasemalt
oli see 76,70 eurot kuus ühe
inimese kohta.
“Kui varasemalt anti Harku vallas peretulust sõltuvat
toetust neile, kelle igakuine
tulu jäi ühe pereliikme kohta
alla 230 euro, siis tänavu on
vastav piir kasvanud 40 euro
võrra, mis tähendab seda, et
toetust saavad pered, kelle
igakuine tulu ühe pereliikme

kohta jääb alla 270 euro kuus,”
selgitas Spitsõn.
Pere tulust sõltuvatest toetustest muudeti koolitoetust
koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks üksikvanemale
(kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või
tehnikumis õpib vähemalt üks
laps), toidutoetust koolieelses
lasteasutuses või lapsehoius
käivale lapsele ja toidutoetust
gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäeva rühmas käivale lapsele.
Koolitoetust koolitarvete
ja kooliriiete muretsemiseks
peredele, kus üldhariduskoolis,
kutsekoolis, kutsekeskkoolis
või tehnikumis õpib vähemalt
kaks last, antakse alates 2014.
aastast varasema 125 euro
asemel 160 eurot.
Koolitarvete ja kooliriiete
muretsemiseks üksikvanemale, kui üldhariduskoolis,
kutsekoolis, kutsekeskkoolis
või tehnikumis õpib vähemalt
üks laps, antakse muutunud
määruse alusel 100 eurot, mis
on 30 euro võrra varasemast
enam. Toidutoetust vähekindlustatud peredele, kelle laps
käib koolieelses lasteasutuses
või lapsehoius, antakse nüüdsest 38 eurot varasema 35
euro asemel.
Vähekindlustatud perede
lastele, kes õpivad gümnaasiumis või kutseõppeasutuses
ning lastele, kes käivad põhikooli pikapäevarühmas antakse alates käesolevast aastast
toetust 25 eurot, mis on viie
euro võrra varasemast enam.

Kuidas toetust taotleda?
Toetuse saamiseks peab
taotleja, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Harku
vallas, esitama Harku vallavalitsusele kas kirjalikus või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või veebipõhises menetluskeskkonnas
toetuse taotluse.
Peretulust sõltuva toetuse
saamiseks tuleb taotlusele lisada taotleja ja tema pereliikmete kuue viimase kuu tulu
tõendavad dokumendid või
olemasolevate pangakontode
väljavõtted laekunud tulude
osas; hüvitamisele kuuluvate
kulude suurust tõendavad dokumendid ja vajadusel muud
täiendavad dokumendid.
Toetuse määramise otsus
antakse teada läbivaatajale sobivas vormis, kui taotleja ei
taotle otsuse kirjalikus vormis
andmist.
Toetus makstakse välja 30
kalendripäeva jooksul kõigi
taotluse lahendamiseks vajalike dokumentide arvestades,
kui määruses ei ole sätestatud
lühemat tähtaega. Üldjuhul
lahendatakse taotlused viie
päeva jooksul ja kantakse
taotleja arvelduskontole.
Lisainfot toetuste ning
nende määrade kohta on võimalik leida Harku valla kodulehelt sotsiaaltoetuste andmise
korra alt, Harku valla õigusaktidest ning Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajalt Tiia Spitsõnilt, kelle kontakttelefon on
600 3867 ja e-posti aadress
tiia.spitsõn@harku.ee.
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Harku valla spordi- ja
kultuuritoetused
Mullu novembris said
lapsevanemad määrata,
millisele spordiklubile
või huvialaringile nad
soovivad Harku valla eelarvest antava toetuse
eraldamist. Tänaseks on
selgunud, et läbi spordija huvihariduse toetuse
toetatakse rekordiliselt
paljude valla laste huvitegevust, ühtekokku
saab toetust üle 700 lapse ja noore.

Lisaks jalgpallile ja ujumisele toetab vald pearaha süsteemi alusel veel Harku vallas
tegutsevaid spordi- ja huvialaringe, kes pakuvad lastele
korvpalli, lauatennise, triatloni
ja ratsutamise treeninguid
ning tantsutrenne.
Nende toetuste saajateks
on MTÜ Urban Style, MTÜ
Harju Jalgpallikool, Tabasalu
Triatloniklubi, MTÜ Kukrumäe Ratsatalu, Lauatenniseklubi Kalev ja Türisalu Spordiklubi.
Kokku toetab Harku vald
selle aastal spordi- ja huviala
tegevust 71 000 euroga, mis on
üks suurimaid pearaha toetusi
Eestis.

Toetust väljapoole
KARIN
POPS
Valla kultuurija spordispetsialist

Kehtiva pearahasüsteemi korra kohaselt tuleb igal lapsevanemal selleks et lapse spordiklubi või huvialaring saaks
vallalt toetust, kinnitada internetis oma lapse osalemine
klubi tegevuses.
Lapsevanemate kinnituste
põhjal olid laste osalemise arvu poolest 2014. aasta kõige
populaarsemad spordiklubid
Tabasalu Palliklubi, Jalgpalliklubi Tabasalu ja MTÜ Tabasalu Ujumisklubi.

Harku vald toetab pearahasüsteemi alusel ka mitmeid
Tallinnas tegutsevaid spordiklubisid ja huvialaringe, millest Harku valla lapsed osa
võtavad.
Sellel aastal said pearaha
süsteemi alusel toetust MTÜ
Spordiklubi TC 2000, jalgpalliklubi Nõmme Kalju, MyDance Tantsuklubi, MTÜ Tenniseakadeemia, Audentese
spordiklubi, Nõmme Spordiklubi, MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus, MTÜ Esperanza,
SPARTA Spordiselts, OÜ Arsis, My Fitness AS, spordiklubi
Ookami, MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus, Spor-

diklubi Fortis, MTÜ Spordiklubi Meduus, Rocca al Mare
Kooli Spordiklubi, MTÜ Haabersti Uisukool ja MTÜ Tallinna Iluuisutamiskool.

Liitus pearahasüsteemiga
Selleks, et Harku vald
saaks toetada ka nende valla
laste huvialategevust, kes
soovivad osaleda väljaspool
valda pakutavates ringides ja
treeningutes, liitus vald möödunud aastal pearaha süsteemiga PAI, mis võimaldab ristkasutust meie valla, Tallinna
ja Viimsi ametnikele nägemaks kogu infot süsteemis
osalevate valdade spordi- ja
huviala tegevuse kohta. Seda
siis nii pakutava huvialategevuse, nende tunniplaanide,
neis osalevate laste kui ka
muu osas.
See tagab ametnikele huvialategevuse läbipaistvuse, mis
omakorda annab hea ülevaate
laste liikumistest erinevate
spordi- ja huvialaringide vahel
ning võimaldab ladusat koostööd pearahasüsteemis PAI
osalevate valdade ja pealinna
vahel.
Lisaks Harku ja Viimsi
vallale ning Tallinna linnale
käivad läbirääkimised Saue ja
Saku vallaga, mis tähendab
meie valla elanike jaoks, et
õnnestunud läbirääkimiste
korral saavad lapsed pearahasüsteemi alusel osaleda ka

Saue ja Saku valla spordi- ja
huvialategevuses.
Sporditegevuse toetus on
ettenähtud spordiklubidele/
huviringidele 7-19-aastaste
Harku valla laste, noorte ja
puuetega harrastajate ning
püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste spordi/
huvitegevuse korraldamiseks.

Toetused projektidele
Käesolevaks aastaks esitati valda mittetulundusühingute projektipõhiste tegevuse toetuseks väga palju taotlusi ning on rõõmustav, et projekti taotlused on muutunud
märgatavalt mitmekülgsemateks.
Möödunud aastal esitati
projektipõhise tegevuse taotluseks kokku 117 taotlust, kuid
käesoleva aasta esimeseks
vooruks on esitatud juba ligi
100 taotlust.
Rahanumbrites rääkides
tähendab see, et kui eelmisel
aastal toetas vald projekte
kokku 91 000 euro eest, siis
jooksva aasta esimese etapi
seisuga on juba rahuldatud
92 000 euro eest projektide
toetuse taotlusi.
Usinamatest projektipõhise toetuse taotlejatest jäid
eriti silma MTÜ Suurupi Selts,
MTÜ Muraste Külaselts ja
MTÜ Tabasalu Triatloni Klubi.

Tabasalu õpilased kunstis rahvusvaheliselt edukad
Mullu 14. oktoobril oli
Tabasalu kooli õpilastel
võimalus osaleda töötoas
(Nadaistics-Workshop),
mida juhendas Grazis
sündinud kunstnik Petra
Sterry.
K R I S TA S AV I T S C H
TÜG õpetaja ja projekti koordinaator

Austriast pärit kunstniku töötoas osales aasta jooksul üle
1000 õpilase väga paljudest
riikidest Inglismaast Bulgaariani välja. Eestisse jõudis
Petra Tallinna ülikooli ja Tabasalu ühisgümnaasiumi õpilastele töötuba tegema. Töötoast
said osa 20 meie kooli õpilast
7.-11. klassini.
90-minutilises töötoas loeti
õpilastele saksa keeles ette
lugu “Kein Ort”. Pärast ettelugemist selgitas kunstnik pildikaartidega situatsioone, tegevusi ja sõnu, mis jutus ette
tulid. Põnevam osa oli õpilaste

jaoks oma mõtete paberile panek kas joonistuse või kirjatööna. Õpilased said võimaluse joonistada pildi või kirjutada loo sellest, millisena nad
oma kujutlustes näevad seda
kohta (“kein Ort”), mida maailmas olemas ei ole.
4. veebruaril saabus meie
kooli rõõmusõnum, et tuhande
töö hulgast on tehtud valik ja
parimate õpilaste tööd on välja
pandud galeriisse (www.
nadaistics.com/index.
php?id=37). Lisaks sellele on
võimalik parimate töödega
tutvuda Viinis ülespandaval
kunstinäitusel.
Tabasalu kooli parimad
olid Ken Laumets, Greteliis
Rebas ja Katrin Glück (kõik
8A klassist), Õnnely Roos 8B
klassist, Sigrid Lilleväli 10A
klassist ning Rasmus Takk ja
Marlene Leppänen (mõlemad
10B klassist). Palju õnne parimatele ja lennukat sulge ka
edaspidiseks!

To become the Estonian champion in the triathlon. – Katrin
Glück

Everything is black and white. There is no other feeling
better than screaming it all out. – Marlene Leppänen

It is a planet, where the sun doesn’t exist. You can go and
cry all your feelings out. In fact the planet itself is made of
tears and sorrow. It’s called Cryoatic. – Õnnely Roos and
Greteliis Rebas
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KÜSITLUS
Kas ja kui palju jälgite Sotši
taliolümpiamänge?

EDDI
TOMB A N D
Vääna-Jõesuu
kooli direktor

J

älgin mänge väga juhuslikult, sest juba aastaid ei
oma televiisorit. Kaasmaalastele hoian pöialt. Aga
medaleid ei looda.

TIINA
PALLAS
Tabasalu
triatloniklubi
juht

K

atsun vaadata võimalikult palju olümpiaalasid. Seda vastavalt ajale. Aga aega on vähe, sest tööd
tahavad tegemist.
Murdmaasuusatamisele
hoian kindlasti pöialt ja tunnen
huvi. Kuigi Eestil seal medalilootust pole ning toimumisaeg
on sellel alal minu jaoks keeruline. Laskesuusatamine on
ka huviorbiidis. Seal võib mõni
meie sportlane heal päeval
isegi õnnestuda.

ANDRU S
S ALIS TE
Muraste küla
elanik

P

roovin jälgida võimaluste piires. Traditsioon
kui selline on tore ja
olümpia kui “kõige-kõigem”
on kindlasti koht, kus sportlane
saab oma parimaid tulemusi
näidata.
Kindlasti sooviks jälgida
meie sportlastega seotud alasid – laskesuusatamine, miks
mitte ka üllatustulemust võimaldavad suusahüpped ja veel
mõned alad.

Teede REV-2 hooldab üle
300 kilomeetri teid
Kuigi lumi sadas maha
alles jaanuari teisel nädalavahetusel, ei istunud
Harku valla teede eest
vastutava ASi Teede
REV-2 töötajad käed rüpes. Sooja sügise ning
talve algusega lapiti teid
ning lõigati võsa. Nüüd
läheb aga põhienergia
lume- ning libedusetõrjele.

Milliseid teid AS Teede REV2 hooldab, millised on korrashoiunõuded ning kuidas on
korraldatud lumetõrje, sellest
vestles Harku Valla Teataja
firma projektijuhi Ain Soonega.

Kui palju on kokku Teie
hooldatavaid teid ja tänavaid vallas?
Korrastame Harku vallale
kuuluvaid teid, kokku 310 kilomeetrit. Lisanduvad ka parklad ning kergliikusteed.
Me ei hoolda Tallinn-Kloogaranna, Harku-Rannamõisa,
Tutermaa-Vääna, Vääna-KeilaJoa maanteeid ja ka Instituudi
teed Harku asulas. Samuti ka
Rannamõisa-Sõrve maanteed.
Varem ei hooldanud me ka
Ranna teed Tabasalus. Aga
nüüd on see vallale üle antud
ning peatselt alustame seal
tööd. Leping vallaga sõlmiti
pärast riigihanget 2011. aasta
suvel viieks aastaks.

Prügivedu talvel
Teehooldustööd Tabasalu alevikus. Fotole jäid teehöövlijuht Endel Mägisoo (vasakul) ning
projektijuht Ain Soone.
2x Kady-Ann Sutt
HE NRY PR I T S
Harku vallavalitsuse teede
spetsialist

Viis aastat tagasi oli tehnikat praegusest kõvasti vähem.
Näiteks tormi Monika ajal tuli
traktoreid ning sahkasid mujalt juurde võtta, et saaks teidtänavaid lahti hoida. Meil oli
vallas vaid kaks traktorit ja
neli lumesahka.

P

õhilises huviorbiidis on
suusahüpped, kahevõistlus ja kiiruisutamine.
Need on alad, mida ka ise harrastan ja kus osaleb tuttavaid
nii kodumaalt kui mujalt maailmast. Seepärast hoian pöialt
meie kahevõistlejatele ja Kaarel Nurmsalule. Kui aega on,
siis katsun kaasa elada ja
pöialt hoida teistele tublidele
Eesti sportlastele.
Kordaminekuid loodan kõikidelt esindajatelt. Ehk siis
oma hooaja parima tulemuse
tegemist. Kas kellelgi on lisaks oma vormitipu realiseerimisele ka piisavalt sportlikku
õnne, et lausa medalile jõuda,
näeme eelseisvate põnevate
nädalate jooksul.

Täna on meil viis traktorit
ja viis sahaga veoautot. Need
asuvad valla viies kandis, sest
Pääskülast, kus asub meie põhibaas, pole mõtet näiteks Keila-Joale sõita. Alltöövõtja saab
kohe vajadusel tegutsema hakata. Olemas on ka soolapuistur. Kergliiklusteede lahtilükkamiseks on sahaga maastur.
Varustuses on veel suur ja
väike teehöövel. Valmis on ka
buldooser põldudevahelise tee
jaoks ning ka kopplaadurid.

Mida tegid teehooldajad 10.
jaanuarini, kui sadas vihma
ning sooja oli viie kraadi
ümber?
See on väga halb talv.
Kruusateed ja asfalt lagunevad ning kõik on märg ja ligane. Siis tuleb vedada näiteks
kruusateedele täitematerjali.
Vastavalt võimalusele lapime
ka asfaldiauke pigi ja killustikuga. Ka võsa lõikasime teedeservadelt detsembris ning

President Toomas Hendrik Ilves kirjutas 5. veebruaril alla otsusele, millega tunnustatakse iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärkidega 99 inimest.
Nende hulgas on kaks
Harku valla tublit meest.

Teenetemärkide saajate hulgas on kaks harkulast. Nii
tänab riigipea Valgetähe teenetemärgi III klassiga vabakonna eestvedajat Rainer Nõlvakut. Ta on Eestist alguse
saanud ja nüüd üleilmseks
kasvanud koristustalgute
“Teeme ära!” algataja. Mullu
tänas Harku vald nelja teenetemärgi saanu hulgas ka Nõlvakut. Sellega tunnustati tema
tegevust Tabasalu looduspargi
algatamises ning edasise tegevuse toetamisel.
Valla elanik, helilooja ja
koorijuht, Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud Margo
Kõlar saab Valgetähe IV klassi. Muusikamehe looming on
ka juulis toimuva XXVI üldlaulupeo kavas.
“Eesti kõrgeim tänu kuulub erinevate elualade inimestele nii kodumaal kui ka kaugemal, kelle igapäevane pühendumus oma tööle, oma kutsumusele ning seeläbi Eesti
paremaks muutmisele väärib
meie riigi tunnustust,” ütles
president Ilves. “Nende inimeste tubliduse lood kokku
näitavad Eesti suuremaks kasvamist.”
Teenetemärgid annab riigipea üle 23. veebruaril Pärnus teatris Endla.

Kehtiva lepingu alusel
hooldab AS Teede REV-2
Harku valla teid 1. juulist
2011. Vald on teehoolduse tulemustega üldiselt
rahul. Loomulikult tekib
vahel ka murekohti, kuid
valdavalt oleme saanud
need sujuvalt lahendada.
Vald on omalt poolt aidanud puhastada teede äärseid kraave puudest ja võsast, mis on jäänud takistama nõuetekohast talihoolde teostamist. Kohalikest teedest on suuremad mured Pärtli teega
Suurupi külas ja Otitooma teega Türisalu külas.

SOE JA VIHMANE TALV
ON VÄGA HALB.
JA ANU S
R ITSO N
Sportlane ja
võistluste
korraldaja

Harkulased saavad
teenetemärke

AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Milline tehnika, millega
teid, tänavaid ja parklaid
korrastate ning lumest lahti
hoiate?

3

Teehöövel Tabasalus.
jaanuaris. Lisaks puhastasime
kraavikaldaid. See töö käib
kohati ka praegu.

Mitmesse kategooriasse on
jaotatud vallale kuuluvad
teed ning kui kiiresti peab
need korda saama?
Teedel on kolm seisunditaset. Kolmandasse ehk kõige
kõrgemasse tasemesse kuuluvad valla asulate siseteed,
koolide ja lasteaaedade ümbrus ning parklad. Teine tase

on asulatevahelised teed. Ning
esimene tase suvilakooperatiivide, elamute ja talude vahelised teed.
Kolmanda taseme teed
peavad olema puhtad viis tundi pärast lumesaju lõppu.
Teise kategooria aeg on kuus
tundi ja esimese kaheksa tundi. See kehtib normaalsete olude kohta.

Vallarahvast huvitab, kas
AS Teede REV-2 hooldab ka

teelõiku Naage-Türisalu
tõusul ning miks on see mõnikord libedavõitu?
See on riigitee, mille hooldust korraldab maanteeamet.
Alates Vääna-Jõesuust muutub
teelõigu seisunditase madalamaks. Kuna aastatega on
sinna kanti kolinud palju rahvast ning liiklustihedus on
suurenenud, tasuks ehk kaaluda, kas teelõik peaks olema ka
Joa poole kõrgema tasemega.

Ära unusta lumelükkamist,
teede libedusetõrjet ja majaümbruse valgustust – prügivedaja kiidab Sind!
Kinnistu prügikonteinerite
ümbruses ja ligipääsuteedel
hoolsalt tehtud heakorratööd
päästavad prügivedaja mitme
riski eest. Lume pühkimine
prügikonteinerite kaantelt on
samuti tähtis, eriti nn suurte
prügikonteinerite peale jäänud lumi ja jää võivad tühjenduse käigus liiga teha nii
prügiauto juhile kui veotehnikale.
Korralikult tehtud libedusetõrje hoiab juhi püsti ka
rasket prügikonteinerit veeretades. Tuulehaak jäätmemaja
uksel väldib teenimatuid sinikaid autojuhile ning hoiab
konteineri puhas kriimustustest ja mõlkidest.
Talviti jäätuvad konteinerisse visatud biojäätmed kergesti, tihtipeale ka konteineri
seina külge kinni, mis häirivad
konteinerite tühjendamist.
Biojäätmete hoolikas pakkimine ajalehe sisse või biolagunevasse kotti väldib probleemide teket.
Vedelaid jäätmeid ei tohi
samuti jäätmemahutisse visata, nende koht on kanalisatsioon. Rasva sisaldavate jäätmete puhul tuleks rasv eraldi
näiteks ajalehte keeratuna ära
visata.
Ka jäätmetele ligipääsu
võimaldavate lukkude-riivide
hooldus ja õlitamine on tarvilik, sest nende kergel toimimisel saavad jäätmed operatiivselt veetud.
T ÕNU T UPPI T S
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Mõisakoolis peeti
sünnipäeva
“Pulmakleitide fotod on seintel. Seal on ka kirjas pruutpaari tänusõnad,” ütleb Inga Jõgi.
Allar Viivik

“Igal aastal olen teinud
ühe pulmakleidi”
Vallavalitsuse taga, Sarapuu tänaval asuvas väikeses majas asub mitu
meistrit. Ühes otsas tegutseb ehitusettevõte
Tabasalu Meistrid OÜ,
teises aga töötab niidi ja
nõelaga Inga Jõgi.
A L LAR V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Õmblus- ja rätsepatöö jääb
kestma ka üle aastate ning
peaks tooma iga riigikorra
ajal leiva lauale. Inga Jõgi on
Tabasalus elanud viimased 37
aastat. Sellest 16 töötanud Sarapuu tänava majas.

PALJUDEL POLE ISEGI
OSKUST NÖÖPE ETTE
AJADA.
“Olen seda tööd õppinud
ning ka Tallinna teenindusmajas töötanud,” räägib meister, samal ajal kardinaid triikides. Ometi pole õmblemine
olnud Tabasalus Inga Jõgi ainus amet. Omal ajal tegutses
ta Ranna sovhoosi majanduslaos. Siis jäi ta lapsega koju
ning kui too juba kooli läks,
siis hakkas ema kodus jälle
vaikselt tööle.

Jahedus läbi aasta
1997. aastal alustati samas
Sarapuu tänava majas kolme
õmblejaga kahes ruumis. Tänaseks on neist ainsana tööl
Inga Jõgi ning tema ajab läbi
ühe toaga. “Teistel tekkisid
uued huvid ja uued elukohad.
Ja mina olen siin üksi kümmekond aastat,” lisab ta. Räägib, et majandi ajal oli samas
hoones ehituskontor. Veel va-

rem aga töötas katlamaja, mis
küttis suuri kasvuhooneid.
“Aga millegipärast on siin kogu aeg külmavõitu. Südasuvel
tulevad ka kliendid ja ütlevad,
et mõnusalt jahe,” räägib naine.
Milliseid teenuseid meister
täna pakub?
Jõgi ütleb, et põhiasjad on
ikka õmblemine, sättimine,
lappimine, lukkude vahetused,
väikesed ümbertegemised,
riiete ning kardinate parajakstegemine. Paljudel pole isegi
oskust nööpe ette ajada. Saati
veel pükse parandada või näiteks taskut lappida. “Teksadel
tuleb väga palju parandada
taskuid. Seal on õhuke riie,
mis kiiresti kulub. Siis õmblen
uue tasku. Teksapükse olen ka
lappinud,” näitab Inga Jõgi
töid.

Kleidid ja kostüümid
Aga valmistooted, nagu
ülikonnad, pintsakud, kleidid
ja muu? “Olen küll meesterätsep, aga neid asju pole teinud,
sest kõiki asju on saada kauplusest,” räägib Jõgi. Lisaks on
ülikondade ja pintsakute õmblemiseks vajalikud eririistad,
mida hetkel salongis ei ole.
Küll on ta valmistanud
kostüüme, sest näiteks vanemad daamid ei leia endale
kauplustest kohe sobivat
komplekti. Samuti on ta kohendanud kleite ja mantleid.
“Igal aastal olen õmmelnud
ühe pulmakleidi. Vaid eelmine
suvi jäi vahele,” lisab ta.
Ka pruutpaari lilleneiud on
saanud endale pidukleidid.
Nendest meistritöödest on
tööruumi seintel ka tänapühendustega fotod.

Kolm toredat last,
vanuses 2-, 4- ja 6aastane vajaksid
hoidmist kahel korral
nädalas õhtuti ning
mõnikord ka
nädalavahetusel!
Kontakt:
ave@homestudio.ee.

Lapsehoid Inglitiib avatud alates
1. märtsist 2014 Harkujärvel!
Pakume lapsehoiuteenust lastele vanuses 1-6 aastat. Meie
lapsehoid asub Harjumaal, Harku vallas, Harkujärve külas,
Kiriku tee 2 asuvas majas (sissepääs maja tagant), eraldatud ja looduskaunis kohas. Oleme avatud tööpäevadel
8.00-18.00, võimalus ka lühemateks päevadeks. Info ja
registreerumine tegevjuhi Keili Kollamaa kaudu: keili.
kollamaa@gmail.com või www.inglitiib.eu. Tule TASUTA
proovipäevale, sest kohtade arv on piiratud!

27. jaanuaril oli Vääna
Mõisakoolis ilus päev –
kool sai 159-aastaseks.
See on pikk aeg hariduspidevust ja väärikas vanus nii Harku valla kui
ka endise Keila kihelkonna koolide hulgas. Mõisakooli heakõlalist nime
oleme kandnud viimased
kolm aastat.
K AT R I N JÄ R V L E P P
Vääna Mõisakooli muusikaõpetaja

Õnn on õppida rikkaliku pärandiga mõisakoolis! Ajaloohõlmast võime leida palju kultuuriloolist, mida siduda meie
tänase väärtuskasvatusega.
Nii on Vääna mõisa märgilisteks tegevusaladeks olnud
ikka haridus, kunst ja muusika
– on ju teada meie maja
nimekate poegade Christoph
Adam von Stackelbergi (17771841) kui Eestimaa jaoks olulise haridustegelase (eestielu.
delfi.ee/eesti/harjumaa/harku/
haridus/koolipapast-kes-onparit-harku-vallast.
d?id=65112656) ja tema venna
Otto Magnus von Stackelbergi
(1786-1837) kui laiahaardelise
kunstniku, kunstikoguja ning
arheoloogi kõnekad tegemised.
Ei ole teadmata ka Christoph Adami ja eriti tema abikaasa Josephine Brunswick
de Korompa salasidemed Ludwig van Beethoveni ja kuulsa
“Kirjaga surematule armsamale...”.

Kuigi terviseameti andmetel
ei ole praegu ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse
haigestumine märkimisväärselt ägenenud, tasub meeles
pidada lihtsaid võimalusi professionaalse nõuande saamiseks perearsti infotelefonil
1220.
Sageli tabab haigus meid
töövälisel ajal – õhtul hilja või
nädalavahetusel. Eriti raske
on kehva enesetundega toime
tulla öötundidel. Eestis on juba
aastaid toiminud perearsti
nõuandetelefon 1220, millelt
saab nõu küsida kõigil päevadel nädalas ööpäev läbi.
Perearsti nõuandetelefon
on kõige kiirem, efektiivsem
ja odavam koht, kust abi otsida
juhul kui oma perearst ei ole
kättesaadav. Päevas teenindatakse numbril 1220 keskmiselt
700 kõnet, viirushaiguste hooajal tuhatkond. Nõu küsivad
need, kes on viimati haiged
olnud ca 10 aastat tagasi, kui
ka need, kes teavad hästi, mida teha, kuid tahavad kindluse
mõttes üle küsida, kas tegid
õigesti ja kas võiksid veel midagi teha. Inimestel on vaja
kindlustunnet, et nad on kõik
vajaliku oma tervise heaks
teinud.

Kui pole kindel

Menuett ja kadrill
Pühendasime oma kooli
seekordse sünnipäeva aegade
taguste seoste otsimisele ja
elustamisele kunsti- ning muusikavallas, rakendades väärtuskasvatuse vankri ette kunagise mõisa ja tänase kooli
sümbioosse suhte.
Rütmikaõpetaja Svea õpetas lastele menuetti ja kadrilli,
saateks ajastukohane muusika.
Neid tantse tantsiti tõenäoliselt
ka meie mõisa pidudel juba
mitusada aastat tagasi. Ei puudunud ka rahvatants – õpetaja
Anne juhendamisel lisati mõisatemaatikasse ehedat talupoeglikku elurõõmu. Muusikaõpetaja Katrin valis muusikaliteratuuri varamust teosed,
millele lapsed löök- ja plaatpillidele kohandatud rütmipartituure kaasa mängisid ja millest igaühele leidus otseseid
seoseid Vääna mõisa ja Vääna
Mõisakooliga
(nimistus
Haydn, Beethoven, Orff, isegi
maestro Arvo Pärt – suur õnn,
et ka tema puhul on meil olemas emotsionaalselt väärtuslik
seik, mida lastele jagada).
Kunstiõpetaja Riina otsis
igale klassile mõisa ajaloost
või eluolust teema, mida vanade fotode põhjal erinevates
tehnikates väljendada. Värvitud jäätisepulkadest valmistati
(praegusel hetkel renoveeritav) tall-tõllakuur tolleaegsete asukatega; kollaažtehnikas
valmis mõisa lõunakülg koos
kunagise uhke rõduga; elustati
prantsuse stiilis park haljas-

Tervisenõu saab
ööpäev läbi

Pühendasime oma kooli seekordse sünnipäeva aegade
taguste seoste otsimisele ja elustamisele kunsti- ning
muusikavallas.
Vääna Mõisakool
tuse ja teeradadega, erinevate
kangatükkidega riietati mõisarahvast.
Igat tegevust toetasid tekstid ajalookildudega ning ajastu- ja teemakohane muusika.
Eriti põnevad lahendused olid
V ja VI klassil. Nägime meediavõtmes väljendatud mõisa
maale ja skulptuuri (Murillo
“Madonna”, Raffaeli “Madonna lapsega”, Andrea del Sarto
“Kristuse äraneedmine”, Canova kuulsast Carrara marmorist “Veenuse” koopia). Üht
legendi andis koguni osavas ja
jutustamiskiires voltimistehnikas esitada – direktor GledAiriini juhendatud voltimiskunstituba osutus väga menukaks ja tekitas hiljem ka vaatajates elevust. Eks proovige
kujuteldava voltimise abil näha Otto Magnus von Stackelbergi röövimist purjelaevalt
teel Ateenast Salonikisse ja
temalt lunaraha nõudmist
kreeka mereröövlite poolt!

Kui tõeline kontsert
Ka Vääna Mõisakooli lasteaialapsed olid ajalooreisile
kaasa kutsutud. Mõisa Miisud

kuulsid lugu legendaarse mõisaproua Pauline von Stackelbergi õlgkübaratest ja kohalikest kassidest, kes kübarate
sisse tukkuma joonistati. Mõisa Mõmmid aga lõid mõisamuusikat – mõisamustreid otse karunoodijoontele. Muusikaõpetaja Katrin helindas
need mustrid klaveril – kuis
siis rõõmsalt hõisati, et tuligi
piltidest muusika, just see! Ja
oligi Helisev Muusika (nagu
pealkiri ütles)! Milline rõõm!
Lapsed lausa särasid vaimustusest ja eneseusust. Üksteise
“loomingut” kuulati vaikselt,
keskendunult – kui tõelisel
kontserdil.
Camilla von Stackelbergil
on Saksamaal ilmunud mälestusteraamat – “Tuulde lennanud lehed”. See raamat räägib
küll baltisakslaste nüüdseks
unenäoliseks muutunud eluolust Eestimaa pinnal, aga meie
püüdsime tabada neid tuulde
lennanud lehti kui väärtuslikke
mosaiigitükke kultuuripärandist. Ja laseme sel pärandil
meie väikest kooliperet ikka
ja jälle kõnetada ning kasvatada.

Nõuandetelefonile tasub
helistada ka siis, kui haigusnähud ei ole väga klassikalised,
teil on hirm oma tervisliku
seisundi pärast või olete kimbatuses ravimite kasutamise
küsimustes. Sealsed nõustajad
oskavad suunavate küsimustega selgitada teie olukorra
tõsidust ning seejärel aitavad
otsustada mida saate ise enesetunde parandamiseks ette
võtta, millal oleks mõistlik perearstiga nõu pidada, millistel
juhtudel on olukord nii tõsine,
et tuleb kiiresti pöörduda
haigla vastuvõttu või isegi
kiirabi kutsuda.
Numbril 1220 tasub helistada kõigi teemadega, mis
vähegi on seotud meditsiiniga,
ka selliste pisiasjadega, millega oma arsti tüüdata ei julge
või hoopis häbenetakse küsida.
Kui te pole sugugi kindel,
kuhu oma tervisehädaga minna arstile või mitte, võib esmalt nõuandetelefonilt üle
küsida. Kui aga tulete haiglast
või käisite eriarsti juures ja
midagi jäi segaseks, võib samuti 1220 üle küsida.
Peamised probleemid, millega inimesed helistavad, on
viirushaigused, palavik ja vererõhk ning palju helistatakse
väikelastega seotud probleemide pärast, näiteks äsja sünnitusmajast tulnud küsivad
erinevaid nõuandeid.

Millega arvestada
• Helistada võivad kõik
olenemata ravikindlustuse
olemasolust.
• Helistaja isik jääb anonüümseks.
• Nõu antakse nii eesti kui
vene keeles.
• Helistamisel kuulete esmalt sissejuhatavat teksti ja
seejärel saate ühenduse 1220ga.
• Kui on palju helistajaid,
suunatakse kõne ooterežiimile.
Kui teie küsimus ei ole kiireloomuline, võite ootamise asemel mõne aja möödudes uuesti
helistada.
HAI GE K AS S A
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Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse I
poolaasta tegevused

Üks ingel väisas
Eestimaad
Mõnel meist on olnud
õnn kohata inimest, kelle
kohalolekust muutus
maailm.
Olen Aino Järvesoo nime
kuulnud – vahel vaiksemalt,
vahel valjemalt. Praegu kuulen teda päris valjult oma südames.
Harkujärve kirik, mille
juurde jalad mind kannavad,
on ehitatud Aino Järvesoo
säästudest. Kirik on uhke ja
eriline – aga üksi. Paar aastat
tagasi lõpetas kogudus hoones
tegevuse ja sellest ajast on
rõskus ehitist hävitamas.
Ajalehtede väljavõtteid
Harkujärve kiriku ehitamisraskustest lugedes tunnen
vastutust kiriku taastamise
eest. See kirik oli Aino Järvesoole tähtis. Kui palju oli tal
pettumusi ja tagasilööke, seda
teavad vähesed lähedal olnud
teekaaslased. Aga ta ei tulnud
ju siia kaotama. Hoone sai
ehitatud.
Peale selle toetas Aino rahaliselt Tartu Ülikooli maalikunsti õppetooli ja aitas elule
153 katseklaasi-beebit. Need
lapsed peaksid praegu teismeeas olema.
Aino Järvesoo üleskutse
poliitikutele – igale lapsele
1000 krooni toetust kuus – ei
leidnud heakskiitu. Aga mõtted jäid.
Elu viimastel nädalatel
kavandas Aino uut üleskutset,
millele pani pealkirjaks “Riigipoolne investeerimine praegu olemasolevatesse lastesse
on kõige kiirem ja kindlam
viis Eesti rahva säilitamiseks”.
Elutee lõppes enne, kui autor jõudis oma mõtted paberile
panna. Aga mõtted jäid.
Veebruarikuus möödub 11
aastat Aino Järvesoo lahkumisest.
Usun, et ta ikkagi hoiab
oma kaitsvat tiiba meie kohal
ja avab südamed headeks tegudeks.
Harkujärve kirikuhoone
ühes osas on juba aasta tegutsenud lastehoid Inglitiib ja
see on olnud peredele tasuta.
Arvan, et Aino on rõõmus.
Need põnnid veel ei tea, kes
on see ilus tädi, kelle foto
jõululaupäeval kirikusse viisin. Aga võiksid teada. Tahan,
et kirikuhoones oleks Aino
Järvesoo nimeline tuba, kus
lapsed kunstiga tegelda saaksid. See ruum tuleb valge ja
rõõmus.
Veel on aega, veel püsib
hoone, veel on alles altar ja
toolideread. Kas tõesti peab
ootama, et katusest sisse voolav vesi räsib ruume veelgi?
No ei pea ju!
Harkujärve Taastamise
Selts on kirikuhoone oma südameasjaks võtnud. Igaüks,
kellele on oluline Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamine,
saab oma panuse anda. Olgu
see siis palve, annetus või lumekoristus. Mina tegin annetuse ära. Ja lund ka lükkasin.
Ja koos abivallavanem Erik
Sandlaga panime jõulukuuse
särama.
Loodan väga, et saame särama panna ka Aino Järvesoo
mälestuse, luues püsiekspositsiooni Harkujärve kirikus. Te
saate toetada seltsi algatust
annetades arveldusarvele
(EE791010220110326017).
F EA Ü PRUS
Harkujärve elanik
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Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes
huvides tegutsev sihtasutus,
oleme toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele
omavalitsustele ja aktiivsetele
kodanikele mõjusate ideede
elluviimisel. Pakume mitmeid
tasuta teenuseid ja koolitustegevusi ning alljärgnevalt
võitegi leida lühikokkuvõtte I
poolaasta olulisemate tegevuste kohta.
Teretulnud on kutsed kodanikuühenduste või ettevõtjate
ümarlaudadele teema tutvustamiseks ja sisuliselt kaasarääkimiseks. Samuti pakume huvi
korral eelregistreerimisega
konsultatsioone kohapeal, võime korraldada infopäevi, seminare. Täpsem info meie tegevuste ja teenuste osas on
leitav meie kodulehelt www.
heak.ee.
Head Edasimineku Algust
Koostöös meiega!

Ettevõtlusvaldkond

Hetk Muraste külaseltsi juhatuse koosolekult.

KOP-ilt rahaline
tugi Murastele
2013. aasta oli Muraste
külaseltsile edukas. Lisaks kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
meile edukale kevadvoorule oli rõõmustav ka
programmi sügisvoor:
rahastuse sai projekt
“Muraste nähtavaks ja
kuuldavaks”.
Muraste külaselts korraldab
aastas umbes 10-12 avalikku
üritust, kus on vaja kasutada
helitehnikat, lisaks viime läbi
erinevaid nõupidamisi, koos-

olekuid, koolitusi ja õpitubasid. Senini on vajaminev tehnika renditud, paraku on see
ürituste organiseerimisel
olnud pidurdavaks või ka takistavaks asjaoluks.
Projekt “Muraste nähtavaks ja kuuldavaks” andis
meile võimaluse lahendada
aeg-ajalt kimbutanud probleemi ning teha KOP-i rahastuse
abil investeering, mis teeniks
meid aastaid. Peaaegu 1500
euro suuruse toetuse ja sellele
lisandunud omaosaluse eest
ostsime külaseltsile printerikoopiamasina, dataprojektori

Aule Kikas

ja ekraani, samuti juhtmeta
mikrofoni ning helisüsteemi.
Nüüd on meil olemas sündmuste helindamiseks kvaliteetne helitehnika komplekt,
samuti paremad võimalused
koolituste ja õppetubade mitmekesisemaks läbiviimiseks.
Toetuse eesmärgiks on
kohalik areng ja piirkondade
konkurentsivõime kasv läbi
kohaliku kogukonnateenuste
tugevdamise. Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
M U R A S T E K Ü L AS E LT S

Reaalainete nädal Harkujärve koolis
Meie hariduspoliitikud
rõhutavad juba aastaid,
et enam tuleks panustada loodusteaduste õpetamisele. Ja seda igas kooliastmes. Kuidas seda
teha?
KÜ LLI RIISTO P
Harkujärve põhikooli direktor

Harkujärve kool on aastaid
ühe väljundina kasutanud temaatilisi nädalaid. Sel aastal
toimus reaalainete nädal 27.31. jaanuaril. Igal päeval oli
erinev alateema.
Esmaspäeval külastasid
kooli kaks tudenginoormeest,
kes viisid läbi terve plejaadi
lahedaid füüsika- ja keemiakatseid. Keegi ei uskunud, et
on võimalik nii kaasakiskuvalt
teadust teha! Külalisõpetajate
etteaste võib julgelt teadustsirkuseks tituleerida. Õpilased
said paljudes katsetes ise osa-

leda. Naerusuised ja lustakad
õpetajad nakatasid kogu koolipere teaduspisikuga.
Teisipäev oli pühendatud
peastarvutamisele.
Kolmapäeval viidi klassides läbi matemaatikaolümpiaad, kus vaheldusid nuputusja loogikaülesanded aritmeetikapähklitega.
Neljapäevaks pidid õpilased joonestama geomeetrilistest kujunditest vahvaid pilte,
millest koridori seintele näitus
üles seati. Õhtul aga sai koolimajast suur laadaplats, kus
igaüks võis omavalmistatud
toodetega kaubelda ja endale
taskuraha teenida.
Reede oli kokkuvõtete ja
autasustamise päev. Kuid enne diplomite jagamist toimus
saalis kõigi õpilaste silme all
suur pranglimise finaalvõistlus.
Publik sai suurte ekraanide vahendusel jälgida, mis-

suguse nobedusega klasside
parimad liitlahutamises ülesandeid lahendasid. Teadjamatele peaks korda minema ka
parim liitlahutamise (tase valimata!) tulemus – 1741, sellise
punktisumma suutis koguda
meie kooli edukaima pranglija
tiitli võitnud 2B klassi õpilane
Karl Hugo Valmis. Olgu öeldud, et ei viiendike-kuuendike ega õpetajategi tulemused
pääsenud talle ligilähedalegi!
Küsimuse peale, kuidas tal
pranglimine nii hästi õnnestub,
vastas poiss, et alustas sellega
juba 3-aastaselt! Vanasti oleks
kostetud seepeale: tehke järele või makske kinni! Tänapäeval peaks see aga kõiki
teisi innustama rohkem peastarvutamist harjutama.
Kogu nädal pakkus pinget
ja põnevust. Ja vähemalt meie
koolis ei tule kellelegi pähe
mõte, et matemaatika on kuiv
ja igav!

• Pakume tasuta konsultatsiooni äri kavandamisel (äriplaani koostamine, finantsprognooside planeerimine,
erinevad ettevõtlustoetused,
ärilaenud).
• Pakume tasuta konsultatsiooni ekspordi planeerimise,
ettevõtte laiendamise, partneri
leidmise osas.
• Konsulteerimine EASi
starditoetust ja koostame
EASile starditoetuse eksperthinnanguid.
• Alates 2014. a. märtsist
viiakse läbi 8 eesti- ja 2 venekeelset alustava ettevõtja
baaskoolitust. Info ja registreerimine toimub konkursi
alusel meie kodulehel.
• Alates märtsist kuni novembrini toimub Harjumaa
mentorklubi, mis on suunatud
kuni 3. a. tegutsenud ettevõtetele (tsüklina toimub 6 temaatilist koolitust).
• Kevadel on tulemas kaks
seminari ettevõtjatele: kaubamärgi kaitsmine ja patenteerimine ning toitlustusettevõtja
ABC.
• Toimuvad naisettevõtjate
kogemustevahetused ja koolitused.
• Pakume investorteenindust kohalikele omavalitsustele
koostöös EASiga. Ettevalmistamisel on Harjumaa ettevõtlus ja investeerimise veebiportaal.
• Toimuvad Harjumaa metallivaldkonna väikeettevõtete
kontaktreisid Taani, Rootsi ja
Soome vastavate ettevõtete
juurde.
• Koordineerime Harjumaa turismi (TOUREST 2014,
Turismiliit, turismiveeb www.
visitharju.com, majutusteenuse pakkujate kvaliteedikontroll).
• Koordineerime noorteprogrammi ENTRUM ja Ettevõtlik Kool, lisaks karjäärivõrgustike arendamine, majandusõpetajate võrgustiku
loomine, käivitumas on 3 noorteprojekti.

Mittetulundusvaldkond
• Pakume tasuta konsultatsiooni vabaühendustele tegevuse alustamisel, arendamisel ja lõpetamisel.
• Korraldame ülisoodsaid
või tasuta koolitusi mittetu-

Demis Voss.

Ülo Russak

lundusühingutele nii eesti kui
vene keeles:
> 19.-20. veebruaril tasuta
projektijuhtimise koolitus
koostöös RAEKiga, e.k.
> 20. veebruaril tasuta Kodanikuühiskonna arengukava
koostamise seminar Tallinnas,
e.k.
> 5.-6. märtsil MTÜde majandamise: toodete ja teenuste
arendamise koolitus Tallinnas,
e.k.
> 19., 26. märtsil, 2. aprillil
“Alustava MTÜ ABC koolitus”
Tallinnas, v.k.
> Märtsis sotsiaalmeedia
kasutamise koolitus, e.k.
> 17., 18., 24., 25. aprillil
koolitus “Vabavara MTÜ turundamiseks” Tallinnas, v.k.
> 23. aprillil koolitus “Majanduslikult jätkusuutlik vabaühendus”, v.k.
> 14., 21., 28. mail koolitus
“Raamatupidamine MTÜs”
Tallinnas, v.k.
• Alates märtsist kuni novembrini toimub mentorprogramm SE.EST, kuhu on oodatud osalema mentoritena juba
kogenud ning mentiidena alustavad ja tegutsevad kodanikuühendused. Keskendutakse
ühingu majandusliku iseseisvuse tugevdamisele. Info
www.heak.ee/koolitusedinfopaevad-kodanikuyhendustele.
• 2014. aasta lõpus kinnitatakse uus kodanikuühiskonna
arengukava KODAR, millesse
sisendi saamiseks viib HEAK
Siseministeeriumi tellimusel
läbi ümarlaudasid Harjumaal.
• Arendame veebilehte
seltsimajad.heak.ee, kus kajastame Harjumaal tegutsevaid seltsi- ja külamajasid
ning loodame, et see muutub
kasulikuks turunduskanaliks
ruumide otsijale kui pakkujale.

Kohalik omavalitsus
• Oleme eestvedajaks Harju maakonna strateegia 2025
uuendamisel. Maavalitsus
ootab omavalitsuste investeeringu prioriteete 10. veebruariks 2014.
• Osaleme eestvedaja ja
partnerina tegevuskavade
koostamisel Siseministeeriumi
regionaaltoetuste kasutamiseks: konkurentsivõime tegevuskava; tööhõive ja ettevõtlikkuse arendamise tegevuskava;
linnapiirkondade tegevuskava.
• Osaleme Leader tegevusgruppide strateegia ja arendusprotsessides.
• Pakume abi omavalitsuste
mittetulundusühenduste rahastamise süsteemi korrastamiseks.
DE M I S VOS S
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
juhataja
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• 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
• Kasutatud riiete kauplus Kaltsukapp ootab teid
külla Tabasalus, Kallaste keskus 4. Igal teisipäeval
on kaubapäev
• Kaubaveod kaubikuga, kaubaruumi maht
10 m3. Tel 501 5992
• Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Konsultatsioon
tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa metsakuivi küttepuid (alates 35 eurot/
rm) ja tooreid lõhutud lehtpuid (alates 30 eurot/
rm), mõõdud tellija soovil, tarne alates 10 rm,
transport hinnas. Tel 502 4895
• Müüa soodsalt kasutatud mööblit Soomest
(asjad asuvad Tabasalus, saab näha). Info tel
5669 7035, pildid Facebook: Soome tori/
kasutatud mööbel
• Müüa tulikuivad kuusehalud 40 eurot/rm (korralikud). Tel 5373 7294
• 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 Teie vanu ja antiikseid esemeid. Raha
kohe kätte! Tel 5697 9164
• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei
kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Ripsmepikendused Lucca restorani lähedal.
Hooldus 10 eurot, paigaldus 12 eurot. Tel
5590 6905
• Soovin leida toredat ja rahulikku hoidjatädi
1,4-a lapsele peamiselt õhtuti ja nädalavahetustel, aeg-ajalt ka tööpäevadel (1-2 korda nädalas).
Hoidmine toimuks eramajas Tabasalus ja hoidja
peaks olema valmis last õhtul magama panema.
Tasu kokkuleppel. Tel 515 1571
• Sulatamine. Torude, kanalisatsiooni, kaevude
jne kiire ja efektiivne sulatamine auruga. Tel
5859 9816, www.aur.ee
• Vajatakse E-kategooria autojuhti (ühepäevased
Helsingi reisid ja vahel sõidud Tallinna piires),
töökoht Tabasalus. Täpsem info tel 501 5720
• 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

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

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

Neljapäev, 13. veebruar 2014

Silmade
kontroll
Harku vald on saanud kokkuleppele
OÜ Silmarõõmuga, kes pakub taas
oma teenuseid meie valla rahvale.
OÜ Silmarõõm teenused:
• silmade kontroll
• silmarõhu mõõtmine
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid
HINNAKIRI: silmade kontroll (ka koos silmarõhu
mõõtmisega) on 6 eurot. Vanaduspensionäridele,
kes ei tööta, on silmade kontroll TASUTA.

Harku vallavalitsus
teatab

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused
11-24.11.2013 toimus Harku vallavalitsuses (Ranna
tee 1, Tabasalu) Ilmandu külas Kadaka tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule
2 ettepanekute ja vastuväidetega avaldust detailplaneeringu lahenduse kohta. Vallavalitsus on edastanud omapoolsed seisukohad ettepanekute ja vastuväidete esitajatele ning korraldanud avalikustamise järgsed avalikud arutelud, mis toimusid
06.01.2014 ning 03.02.2014 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 avalik väljapanek
25.02-25.03.2014 toimub Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu) Muraste külas Hansu 5 maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritav maa-ala (ca 1,2 ha) asub Harku vallas Muraste külas hõlmates Hansu 5 (katastriüksuse tunnus 19801:001:0887) maaüksust. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on selgitada välja võimalused
jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega
Hansu 5 maaüksus (katastritunnus 19801:001:0887)
üheks elamumaa, üheks maatulundusmaa ja üheks
transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa krundile üksikelamu ehitusõigus.
Transpordimaa krundi kavandamine on vajalik eeskätt avalikkuse huve silmas pidades võimaldamaks
ühendada omavahel Eeriku tee Palkoja teega. Lisaks Hansu 5 maaüksusele moodustatakse detailplaneeringuga eraldiseisvad transpordimaa krundid
ka Hansu 6 (katastritunnus 19801:001:0886), Eeriku
VI (katastritunnus 19801:001:1323) ja Kase (katastritunnus 19801:001:0461) maaüksustest, vastavad
maaomanikud on planeeringulahenduse kooskõlastanud. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta
Harku valla üldplaneeringut, laiendades ca 1500 m2
ulatuses üldplaneeringus määratud elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusala nii, et see ulatub
Harku oja piiranguvööndisse. Hansu 5 maaüksuse
põhjapoolsest osast ca 500 m2 asub üldplaneeringu
kohaselt elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Üldplaneeringu kohaselt on uute elamukruntide
minimaalseks suuruseks külades 2000 m2, mistõttu
on elamuühiku kavandamiseks vajalik laiendada
määratud tihehoonestusala piiri. Detailplaneeringu
toimikuga saab tutvuda Harku vallavalituses
(Ranna tee 1, Tabasalu), samaaegselt on materjalid
üleval Harku valla kodulehel www.harku.ee.
Detailplaneeringute algatamine
• Harku vallavolikogu 30.01.2014 otsusega nr 4 on
algatatud Viti külas Sooja tee 11 (katastritunnus
19809:050:0200) ja Sooja tee 13 (katastritunnus
19809:050:0210) maaüksuste detailplaneeringu koostamine. Taotluse detailplaneeringu algatamiseks on
esitanud maaüksuste omanik seoses vajadusega
seadustada kahe maaüksuse omavahelisele piirile
rajatud elamu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused liita Sooja
tee 11 ja Sooja tee 13 maaüksused ning määrata
moodustatavale elamukrundile elamu ehitusõigus.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jäävad maaüksused elamumaa juhtfunktsiooniga alale. Kahe
olemasoleva elamumaa krundi liitmisel tekkiva
elamumaa suuruseks moodustub 1451 m2, tegemist
on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega maaüksustega, mille puhul ei rakendu üldplaneeringu
nõue, mis sätestab, et uute elamumaa kruntide

OÜ Silmarõõm võtab vastu
Eakate Päevakeskuses
(Teenuste 2, Tabasalu alevik)
27. veebruaril 2014 kell 10.00
kuni 17.00. Silmarõhu mõõtmine
toimub uue mittekontaktse
tonomeetriga. Kui kohapeal selgub, et on
vajalik silmade täiendav uuring, soovitab
OÜ Silmarõõm aja registreerida Tallinnasse
silmaarstile. Silmade kontrolli võimaldamine
vallas kohapeal on mõeldud kõigile
vallaelanikele – nii lastele, täiskasvanutele kui ka
pensionäridele, kellel on
silmanägemisega probleeme.
Palume soovijatel eelregistreeruda telefonil 603 2171.
Arsti visiit on tasuline. Neile, kes tellivad prillid,
visiiditasu ei ole. Info telefonil: 600 3867 – sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn või Eakate
Päevakeskus – 603 2171.

puhul tagada minimaalselt 2000 m2 suuruse krundi
kavandamine. Planeeringulahendus on kooskõlas
üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga ei kavandata
juurde uusi elamuühikuid, ei rajata juurdepääse
ega lahendata tehnovõrkudega varustamist kuna
nii kommunikatsioonid, kui juurdepääs on olemasolev. Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla
õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee,
Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku
vallavalitsuses aadressiga Ranna tee 1, 76901
Tabasalu alevik, Harku vald.
• Harku vallavolikogu 30.01.2014 a otsusega nr 5 on
algatatud Vahi külas Vabriku II (katastriüksuse
tunnus 19801:011:0266) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused
jagada olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksus kaheks transpordimaa, üheks elamumaa
ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks
ning määrata elamumaa krundile ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta uue üldplaneeringu lahendust hajaasustuse
ehitustingimustes erandi tegemise osas. Üldplaneeringu muudatuse ja erandi tegemine on põhjendatud
avalikkuse huve silmas pidades olemasolevale kohalikule teele eramaast piisava laiusega teekoridori
kavandamises ja vallale tasuta võõrandamises. Samuti olemasoleva hoonestus vahelise ala korrastamises. Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla
õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee,
Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku
vallavalitsuses aadressiga Ranna tee 1, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
Kehtestatud detailplaneeringud
• Harku vallavolikogu kehtestas 30.01.2014 otsusega
nr 8 Harku alevikus Keila metskond maatükk nr 14
maaüksuse osa detailplaneeringu.
• Harku vallavolikogu kehtestas 30.01.2014 otsusega
nr 9 Tabasalu alevikus Mutti maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu.
• Harku vallavolikogu kehtestas 30.01.2014 otsusega
nr 10 Tabasalu alevikus Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna
detailplaneeringu.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee, Harku valla
veebilehel www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses
aadressiga Ranna tee 1, 76901 Tabasalu alevik,
Harku vald.
• Harku vallavalitsus teatab, et Harku vallavolikogu
30.01.2014 otsusega nr 2 täiendati Harku vallavolikogu 17.10.2013 otsuse nr 138 “Harku valla üldplaneeringu kehtestamine” põhjendavat osa Rannamõisa külas endise Rannamõisa kämpingu ca 2 ha
suurusele alale puhke- ja virgestusmaa juhtotstarbe
määramise osas. Harku vallavolikogu 30.01.2014
otsusega nr 2 on võimalik tutvuda Harku valla
õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee,
Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku
vallavalitsuses aadressiga Ranna tee 1, 76901
Tabasalu alevik, Harku vald.
• Harku vallavolikogu on 30.01.2014 võtnud vastu
otsuse nr 3 “Ilmandu külas Tänavaotsa põik 9 ja
Kadakavälja piiri muutmisega nõustumine ning
Runtsi-2 maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine”. Otsusega on tunnistatud kehtetuks Ilmandu külas Runtsi-2 maaüksuse detailplaneering Tänavaotsa põik 9 (katastritunnus
19801:001:1675) ja Kadakavälja (katastritunnus
19801:001:0680) vahelise krundipiiri osas. Ülejäänud
osas jääb detailplaneering kehtima. Otsusega on
võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide registris
http://oigusaktid.harku.ee, Harku valla veebilehel
www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressiga
Ranna tee 1, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 teatab Harku
vallavolikogu 30.01.2014 otsuse nr 6 “Vahi külas

Vabriku II maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine” vastuvõtmisest. Planeeritava ala moodustab maatulundusmaa sihtotstarbega Vabriku II
maaüksus (19801:011:0266), mis paikneb Vahi küla
keskel, Kiia-Vääna-Viti maantee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja
võimalused jagada olemasoleva maatulundusmaa
sihtotstarbega maaüksus kaheks transpordimaa,
üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa krundile
ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering algatati Harku vallavolikogu 30.01.2014 otsusega nr 5, koostamise korraldaja on Harku vallavalitsus (Ranna tee 1 Tabasalu) ja kehtestaja Harku
vallavolikogu (Ranna tee 1 Tabasalu). Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Otsusega on võimalik
tutvuda Harku vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või
elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.harku.ee.
--------------------------------------------------------------------------Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku määrata kohanimed maaüksustele:
1. Tabasalu alevikus seni ametliku nimeta teele
nimeks Salu põik,
2. Tabasalu alevikus seni ametliku nimeta teele
nimeks Vindi põik,
3. Harku alevikus seni ametliku nimeta teele nimeks
Betooni tänav,
4. Kumna külas seni ametliku nimeta teele nimeks
Männiku tee,
5. Sõrve külas Sõrvemetsa maaüksuse maatükk II
detailplaneeringuga tekkinud seni ametliku nimeta
teele nimeks Urva tee.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse
avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta avalikustatakse 13.02.2014 ajalehes “Harku Valla Teataja” ja Harku valla veebilehel. Eelteadete lisadega
saate tutvuda Harku vallamajas. Õigusakt – kohanimeseadus, www.riigiteataja.ee/akt/13316388.
--------------------------------------------------------------------------Harku vallavalitsus eelteavitab planeeritavast liikluskorralduse muudatusest, mida soovitakse teha
Tabasalus lasteaeda Tibutare ümbritsevas tänavavõrgus. Liikluskorralduse muudatuse taotluse on
esitanud Harku vallavalitsusele Tabasalu lasteaed
Tibutare direktor. Muudatuse eesmärgiks on suurendada Lasteaia tänaval ja selle lähiümbruses kõikide liiklejate, s.h lasteaeda saabuvate ja sealt lahkuvate laste ja nende vanemate liiklusohutuse taset.
Liikluskorraldust planeeritakse muuta järgmiselt:
1. Lasteaia tänava ühesuunaline lõik planeeritakse
muuta praegusest vastupidiseks, et Nooruse tänava
poolt tulevad autod ei satuks tupikusse ega peaks
sooritama tagasipööret. Teenuste tänava poolt saabuvad autod saavad sooritada tagasipöörde kasutades lasteaia peasissekäigu ees olevat tagasipöördekohta.
2. Kogu alale, mis piirneb Nooruse, Kooli ja Teenuste
tänavate ning Ranna teega, kehtestatakse ühtne
õueala liikluskorraldus. Uue liikluskorraldusega
vastuolus liiklusmärgid likvideeritakse.
3. Olemasolev parkla Kase tänav 3 ja 8 kinnistute
vahel reserveeritakse lasteaia külastajatele kell
7.00-19.00. Selleks paigaldatakse parkimise keeluala
märgid 384 ja 394 koos lisateabega (7.00-19.00; välja
arvatud lasteaia külastaja).
Liikluskorralduse muudatust planeeritakse alates
28.02.2014. Küsimustega palume pöörduda valla
teede spetsialist Henry Pritsi poole henry.prits@
harku.ee.

TEATED / HARKU VALLA TEATAJA /

Neljapäev, 13. veebruar 2014

Eakate päevakeskus ja
klubi “Hõbehall” avaldab sügavat kaastunnet
Heljo Vahtramäele kalli

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

24. veebruaril algusega kell 14.00 toimub
Harku valla pensionäridele Eesti Vabariigi 96. sünnipäevale pühendatud

kontsert

Üritus toimub Tabasalu Ühisgümnaasiumis
aadressil Kooli 1, Tabasalu. Kavas:
14.00 tervituskõned (vallavolikogu esimees,
vallavanem)
14.15 kontsert (esinevad Tabasalu Muusikakooli
orkester, solistid ja Tabasalu kammerkoor).
Peale kontserti pakutakse kohvi, teed, torti ja
suupisteid.
Bussigraafik:
12.43 Kumna (endise poe vastas)
12.45 Tutermaa bussipeatus (suunaga
Tallinna poole)
12.55 Vääna ristteelt Keila-Joa poole
13.00 Türisalu (Kooli ja Türisalu bussipeatus;
Metsakool)
13.05 Naage Viti bussipeatus
13.10 Vääna-Jõesuu
13.12 Suurupi teerist
13.14 Muraste
13.15 Ranna tee bussipeatus
13.16 Maasika bussipeatus
13.18 Rannamõisa kirik
13.20 Hääletajad Rannamõisa Harku teel
13.25 Tabasalu Ühisgümnaasium
13.40 Harkujärve koolimaja (Kiriku kaudu)
13.45 Bioloogia bussipeatus
13.48 Hooldekodu
13.50 Tabasalu Ühisgümnaasium
Kohal palume olla 10 minutit varem. Tagasi väljub buss orienteeruvalt kell 16.00. Info sotsiaalja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõnilt,
telefon 600 3867.

JAAN VAHTRAMÄE juuniori
surma puhul.

Sügav kaastunne Heljole

JAANI

ootamatu kaotuse puhul.
Marge ja Laura
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Avaldame sügavat
kaastunnet Heljole kalli

JAANI

kaotuse puhul.
Kairi ja Martin

Ostame kasvavat võsa
(raiume võsast puhtaks
kraavid, tee- ja põlluääred,
lepikud, haavikud jne).

Mida ma kuulen, selle ma unustan!
Mida ma näen, seda ma mäletan!
Mida ma teen, sellest saan ma aru!

Info 5593 3899,
kaido@reinpaul.ee.
www.reinpaul.ee

Lasteaiakoht muusikasuunitlusega eralasteaias
Lõvimeri Harku vallas elavatele lastele
211.00 eurot kuus
Osaline koht sõimerühmas 128.00 eurot kuus
(NB! Hinnast on maha arvestatud KOV toetus ja tulumaksutagastus.
Hinnale lisandub toiduraha!) Lasteaed pakub täiendavaid
soodustusi, kui lasteaias käib ühest peres rohkem kui üks laps või
kui kohatasu makstakse kvartaalse maksena!
Tutvu ka meie kodulehega http://lovimeri.onepagefree.com/
Lisainformatsioon telefonidel 5558 1688, 5553 5578, 5650 8932

Tabasalu lasteaed
Tibutare kuulutab
välja konkursi
majandusjuhataja
ametikohale (1,0).
Tööleasumise aeg alates
2. veebruarist 2014. a.
Töökoha eesmärgiks on lasteaia
majandustegevuse korraldamine,
majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajate häireteta
töö korraldamine ning laste tervisliku toitlustamise tagamine.
Vajalikud dokumendid –
avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad –
esitada 21. jaanuariks 2014. a.
aadressile Lasteaia 7, Tabasalu,
Harku vald, 76901 või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2211

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Kady-Ann Sutt,
tel 606 3830,
kady-ann.sutt@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.

8 / HARKU VALLA TEATAJA / REKLAAM
Pikaliiva tehnoülevaatus
(Räga 16/Rannamisa tee 7b, Tallinn)
otsib oma meeskonda seoses
töömahu suurenemisega

tehnoülevaatajat

Info telefonil 505 0630 või
e-mail juhatus@pikaliiva.eewww.pikaliiva.ee.

Neljapäev, 13. veebruar 2014

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!

pakub tööd õpetajale.

Ootame kandideerima ka lapsehoidja kutsetunnistusega kandidaate! Sind ootavad paindlik
tööaeg, kaasaegsed töötingimused, loov ja sõbralik töökollektiiv,
särasilmsed lapsed. Töösoovist
palun teada anda tel 609 8230 või e-postile
kairi@pangapealselasteaed.ee.

MTÜ Tervendavad Aiad
Loengusari “METS kui Tervendav aed”
5. märtsil 2014

Kas me ikka oleme metsarahvas?
Metsahirmust, tantsivatest puudest ja kadunud
meemetsadest; kuidas puude järgi laulda ja kas
seened on haldjate salakeel; kas meie ainsaks
looduskogemuseks saab tulevikus “kord aastas
lennureis soojale maale” ja kas lõkketuli kuulub
vaikselt hääbuvate nähtuste hulka?
Nendel ja veel paljudel muudel teemadel arutleb
meiega kirjanik, raamatu “Lingvistiline mets” autor
VALDUR MIKITA.
Kohtumiskohaks kohvik “Rohujuur” Tabasalus,
algus kell 18.00. Osalustasu 8 eurot, pensionärid,
õpilased 5 eurot. Palume eelregistreeruda
tervaiad@gmail.com, 503 7504.

