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Mõnikord häirib liigne
ebaviisakuste
kasutamine.
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Tabasallu rajatakse hooldekodu
Harku vallavolikogu
kehtestas 27. veebruari
otsusega tulevase eakate
hooldekodu detailplaneeringu, mille kohaselt
rajatakse see Tabasallu
Juhani tn 2 ja Juhani tn
2a maaüksustele ning
selle lähialadele. / LK 3

Alasniidu
valmistub Külade
Päevaks
Harku valla suve kaks
suursündmust on Tabasalu päev ja Külade Päev.
Kui Tabasalu päeva toimumise koht on nime
järgi teada, siis Külade
Päeva korraldab eelmisel
Külade Päeval edukamaks tunnistatud küla.
Sel aastal toimub üritus
7. juunil Tiskre külas
Alasniidul, korraldajaks
MTÜ Alasniidu Selts.
Mida sel korral Külade
Päeval plaanitakse pakkuda, rääkis Külade Päeva toimkonna projektijuht Erik Sandla. / LK 3

Auhinnatud rõdu
Tabasalus
Konkursi Aasta Kodu
preemiate jagamisel 18.
veebruaril sai konkursi
patroonilt Evelin Ilveselt
tunnustuse Tabasalus
asuva Laila Elhuveigi ja
Tõnis Vahi kodu rõdu.
Perenaise Laila sõnul ei
kujundanud ta seda mitte auhinna saamiseks,
vaid huvist aianduse ja
taimede vastu. / LK 4

Tore, et kooliakende
taga on selline poolmetsik park. / LK 5
EDDI TOMBAND
Vääna-Jõesuu kooli direktor

Kumna mõisast saab tulevikus
kohalik kultuuripärl
Restaureerimistööd Harku valla lõunapoolseima
mõisa peahoones veel
kestavad ning lõplikult
ei saa ruumid veel niipea
valmis. Eelolevaks suveks tahavad omanikud
siiski avada esinemisteks
teise korruse saali.
A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Viimati kirjutas vallaleht mõisahoonest detsembris 2011,
kui seda külastasid jõuluretkelised. Toona näitas omanikfirma Loodustoode OÜ tegevdirektor, mõisa arendaja Raivo Kalve madala tiiva ruume.
Kahekorruselises osas käisid
ehitustööd ja ruumid polnud
veel näitamisvalmis.
Üle kahe aasta hiljem ehitamine-restaureerimine jätkub. Kuid mõne etapi lõpp on
juba näha. Raivo Kalve vabandab kõigepealt, et trepid ja
põrandad on tolmused ning
teise korruse suure saali lae
all on tellingud. Kuid sellegipoolest saab maja vaadata.
“Töö on käinud mõisas kümmekond aastat. Kõigepealt
panime peale korraliku plekkkatuse. Seejärel valati vahelagi. Varasem oli puust ja hävines juba tükk aega tagasi.
Nüüdne on betoonist,” rääkis
Kalve. Viimane suurem uudis
on see, et nii madalas tiivas
kui saaliosas on sügisest sees
ka korralik küte. Täpsemalt
hoiab kivihoonet soojana maaküte.
Taastatud on ka üks esimese korruse kamin.

Põhjalikud tööd
Kuid kahjuks pole head
ilma halvata. Soojus kuivatab
sajandivanuseid kiviseinu
ning uhub välja soola. Kalve
sõnul on esimesel korrusel
näha randid ja kristalsed kihid. Kuidas murest võitu saada, pole tänaseks selge. “Võibolla peab hakkama vundameti
kuidagi isoleeerima või hoopis
välja kaevama,” ütles mees.
Samas läheb saalis pilt iga
päevaga aina ilusamaks. Seinad on siledad ning suures
osas krohvitud. Välja on puhastatud või puhastamisel
sambad. Taastamist ootavad
nende kapiteelid. “Kokku on
sambaid trepisissekäigu juures neli. Ja vastasseinas samu-

Aastal 1913 valminud uus häärber on väljast suhteliselt valmis moega. Sisetöid on aga teha veel palju.
ti neli. Ühe kapiteeli võtsime
maha ja praegu on see taastamisel,” lisas Kalve. Praegu
valitakse värve ning tehakse
ettevalmistusi ka saali karniiside taastamiseks.

“TÖÖ ON KÄINUD
MÕISAS KÜMMEKOND
AASTAT.”
Mõisa korrastamist on toetatud Leader-programmidest.
Tellija on arendamiseks loodud MTÜ Kumna Mõis ning
töid on teinud OÜ-d Bau Ehitus ja Siim Ehitus.
Millal mõisas tööd lõpuks
valmis saavad? Raivo Kalve
muigas ning tunnistas: see on
kõige raskem küsimus. Seda
ei juhtu veel niipea. “Vanade
hoonete kohta võib öelda ka
seda, et mida pikemal ajal ja
põhjalikumalt on töö tehtud,
seda parem,” lisas “mõisahärra”.

Suveks saal lahti
Küll on selge, et eeloleval
suvel peaks saal ja kõrvalruumid olema nii valmis, et nendes saab juba üritusi korral-

dada. Korda peab saama ka
peatrepp.
Esialgne plaan nägi ette
kutsuda teatritrupp etendusi
andma. Paraku on 1913. aastal
valminud mõisahoone omataoliste hulgas üks väiksemaid
Eestis. Saali mahub istuma
vaid 60-65 inimest. Seepärast
tuleb piirduda väiksemate
ettevõtmistega. “Sellised intiimsemad ettevõtmised ja
kammerkontserdid. Näiteks
mõni Corelli sarja duo või
kvartett, romansiõhtu või ühekahe inimese etendus,” pakkus
Kalve välja.
Loomulikult saab tulevikus
korraldada mõisas ja ümbritsevas aias sünnipäevi, pulmasid ja vastuvõtte. Plaanis on
kohaldada pööningu- ja teise
korruse ruumidesse nn mõisaproua ja -härra sviidid. Rohkem majutusvõimalust Kumnas kahjuks pakkuda ei saa.
“Kui vana puitmõis siin kõrval
saaks korda, oleksid seal head
majutusvõimalused. Hoones
on keskel koridor ja selle
ääres ruumid. Aga hoone ei
kuulu Loodustootele,” ütles
Kalve.

Külaskäigu päeval korrastati ja restaureeriti tiibhoones
lühtreid. “Majas toimetab ning seda hooldab MTÜ Kumna
Mõis. Niidame muru, koristame parki ja kui lund on, siis
lükkame ka seda,” ütleb Raivo Kalve.
2x Allar Viivik
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Lauajalgpalli turniiril
osales rekordarv lapsi
Teist aastat korraldati
Harku vallas lauajalgpalli turniir, mille finaal toimus 28. veebruaril Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
Turniir oli väga menukas
ja rohke osavõtuga, kokku osales 386 last.
K ADY-ANN SUTT
vallaleht@harku.ee

Osalejad mängisid kahes vanuseklassis, eraldi võistlused
oli algklasside ja põhikoolide
lastele.
Algklasside lastest olid
seekord kõige tublimad lauajalgpalli mängijad Harkujärve
Põhikoolist, kust esimese koha
saavutasid Rico Antoniak ja
Hugo Joonas Heinamaa. Teisele kohale võitlesid end Vääna Mõisakooli poisid Aksel
Zupsmann ja Raimond Välk

ning kolmandale kohale sama
kooli lapsed Kenneth Noodapera ja Mattias Aasna.
Põhikooli lastest võitsid
esimese koha Chris Roosaar
ja Stefan Sedman Tabasalu
Ühisgümnaasiumist. Teise koha saavutasid Harkujärve Põhikooli poisid Georg Kuhi ja
Ralf Mattias Vetsa. Kolmanda
koha saavutasid Alan Sakson
ja Jaan-Erik Krull Vääna Mõisakoolist.
Finaaletapil osalevate koolide vahel loositi välja ka eriauhind, milleks oli lauajalgpalli
mängulaud. Eriauhinna loosis
oli kõige enam õnne VäänaJõesuu Koolil, kus nüüdsest on
kõikide koolilaste rõõmuks uhke uus mängulaud.
Võistlused viis läbi Eesti
Lauajalgpalli Liit koostöös
Harku vallavalitsusega. Palju
õnne kõigile võitjatele!

Loomapidaja peab tagama looma ja kaaskodanike ohutuse ning heaolu.

Koerte ja kasside
pidamise uued reeglid
Vääna-Jõesuu kooli rõõmsad õpilased äsja kokku pandud
uue mängulaua juures.
Karin Pops

Vallavolikogu kehtestas
uue “Harku valla kasside
ja koerte pidamise eeskirja”, mille koostamisse
kaasati valla elanikke,
kes esitasid enne eelnõu
valmimist vallavalitsusele oma ettepanekud
muudetava eeskirja
jaoks.
K A DY- A N N S U T T
vallaleht@harku.ee

Lauajalgpalli turniiri algklasside tublid võitjad.

Volikogu võttis 27. veebruari
määrusega vastu uue “Harku
valla koerte ja kasside pidamise eeskirja”. Tegemist on
viimasel ajal nii volikogu liikmete kui ka vallaelanike seas
kõige enam arutelusid ja kõneainet pakkunud eelnõuga.
Võrreldes eelmise, 2007.
aastal vastu võetud eeskirjaga,
on uue eeskirja peamine eesmärk selgemini määratleda
valla territooriumil elavate,
viibivate koerte ja kasside
pidamise nõudeid ning koerte
ja kasside pidajate õigusi ja
kohustusi.

EELNÕU KOHTA SAADETI VALLAVALITSUSELE ETTEPANEKUID
KOKKU 18 KIRJAS.

Lauajalgpalli mängimine oli koolilaste seas väga
populaarne.
2x Kady-Ann Sutt

Kui eelmine eeskiri koosnes neljast paragrahvist, siis
uus koosneb üheteistkümnest.
Eelmise eelnõu pikad ja keerukad paragrahvid on tehtud
lühemateks ja lihtsamini arusaadavamateks ning iga paragrahv käsitleb ühte teemat.
Uue regulatsioonina on
eeskirja lisatud põhimõte, mil-

le kohaselt on alates 1. maist
2015 ka kasside vaktsineerimine, märgistamine (mikrokiibi paigaldamine) ja registreerimine kohustuslik.
Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast Riigi Teatajas
avaldumist.

Seadusi pole topelt
Uuest eeskirjast on välja
jäetud küsimused, mis on juba
reguleeritud teiste õigusaktidega nagu näiteks loomakaitseseadusega ja loomatauditõrje seadusega ning Harku
vallavolikogu 31.07.2003 määrusega number 17 kinnitatud
“Harku valla avaliku korra
eeskirjaga”.
Näiteks oli vana eeskirja
paragrahv 2 lõike kohaselt
keelatud looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid
kannatusi, põhjustades looma
hukkumist või panna toime
looma suhtes muid lubamatuid
tegusid. Kuna loetletud tegevused on keelatud loomakaitseseadusega, siis uues koerte
ja kasside pidamise eeskirjas
sama sätet topelt ei esitatud.

Elanike ettepanekud
Eelnõu kohta saadeti vallavalitsusele ettepanekuid
kokku 18 kirjas. Mõnes kirjas
oli üks konkreetne ettepanek,
mõnes aga mitmeid erinevaid
soovitusi. Nii mõnegi kirjasaatja ideed kattusid omavahel.
Neli inimest soovisid, et
vallas oleksid kindlaks määratud koerte ujutamise ja pesemise kohad, mida eelmise
eeskirjaga ei olnud regulee-

ritud. Selle sooviga ka arvestati. Uude eeskirja lisati
skeem, milles on märgitud
inimeste supluskohad, kus
tohib koerte ja kassidega kindlal ajal viibida ja neid ujutada.
Seejuures tuleb endiselt arvestada avalikus kohas viibimise tingimustega – näiteks
sellega, et loom peab olema
rihmastatud.
Kaks ettepaneku esitajat
soovisid, et eeskirjas võiks
olla selgelt määratud, kus võib
koeraga ilma rihmata jalutada.
Uue eeskirja paragrahvi 4 on
lisatud lõige, mis määratleb,
et jalutusrihmaga ohjamata
võib koeraga avalikus kohas
viibida selleks ette nähtud
kohtades, milleks on tarastatud
koerte aedik ja koerte treenimisalad.
Kaks kirjasaatjat palusid
täpsustada häirimise mõistet.
Seda on tehtud uue eeskirja
paragrahvis 2 punktis 6, kus
on välja toodud, et häirimine
on eeskirja mittetäitmisest
tulenev kaaskodanike rahu
rikkuv ja toiminguid takistav
tegevus. Näited, milline tegevus võiks teiste inimeste rahu
rikkuda ja toiminguid takistada, on toodud määruse seletuskirjas, mis on avaldatud
valla kodulehel.

Rakendamata soovitused
Neli elanikku kirjutasid, et
steriliseeritud kassidel võiks
olla lubatud igal pool vabalt
ringi liikuda, sest nemad ei
“märgista” territooriumi.
Seda ettepanekut ei olnud
võimalik arvestada, sest kass
teeb oma loomulikke vajadusi
ka väljaspool enda territooriumi. Kassipidaja peab taga-

Kady-Ann Sutt

ma igal ajal nii oma looma kui
ka kaaskodanike ohutuse. Näiteks peab loomapidaja arvestama, et kass ei põhjustaks
liiklusõnnetust, mis võib saatuslikult lõppeda ka kassile
endale. Samuti peab loomapidaja kindlustama, et tema
kass ei reostaks teiste elanike
territooriumi, näiteks et looma
väljaheited ei satuks naabrite
liivakasti. Kui kass liigub kõikjal vabalt ringi, ei ole loomapidajal võimalik neid nõudeid
täita.
Kolm vastakate arvamustega kirja saadeti öörahu teemal. Ühed olid seda meelt, et
eeskirjas peab olema sees öörahu tagamise säte, teised olid
sellele kindlalt vastu.
Küsimust arutasid põhjalikult ka volikogu ja selle maaja keskkonnakomisjon. Öörahu säte otsustati eeskirjast
välja jätta, sest vastavalt
“Harku valla avaliku korra
eeskirjale” peab elanik nii ehk
naa öörahu tagama ning küsimuse topelt reguleerimine
koerte ja kasside pidamise
eeskirjas ei ole vajalik.
Vallale saadetud ettepanekutes toodi paaril korral välja
ka mõte teha kõikidele loomadele ühine eeskiri. Ka seda
ideed ei olnud võimalik arvestada, sest vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusele kuulub volikogu pädevusse üksnes koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine.
Harku valla kodulehel on
lisaks uuele määrusele olemas
põhjalik seletuskiri, kus on
näideterohkelt lahti seletanud
kõik uue eeskirja muudatused
ja täpsustused.
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KÜSITLUS
Millised parasiitsõnad Teid
enese ja teiste keelekasutuses enim häirivad?

ASTR I D
V ÄIZE N E
Tabasalu
aleviku elanik

I

se ma parasiitsõnu väga ei
kasuta. Aeg-ajalt ütlen “no
vot” või pikalt “noo”. Kaasvestlejate ja teiste inimeste
juures häirib mõnikord liigne
ebaviisakuste kasutamine. Seda just inglisekeelsete väljendite osas. Ise ma neid ei kasuta.
Ning kui neid sõnu eesti
keelest vähemaks saab, siis
oleks juba väga hea.

ANDRU S
S ALIS TE
Muraste küla
elanik

K

ui keele arengust rääkida, siis nn tänane parasiitsõna võib olla
homne tavasõna. Kui aga enda
praktikast ja harjumustest
rääkida, siis mõningal määral
häirib võõrkeelsete väljendite
“eestistamine”.
Aga sarnaselt on ju varasemas kõnepruugis palju näiteid
nagu vene laensõna “ladna”
jne. Reeglipäraste vigade esinemine on ka kohati häriv. Ei
ootaks seda ajakirjanduse
vahendusel.
Keel on pidevas muutumises ning ehk mõni tänane “risusõna” on homne keelereegel. Släng on samuti keele osa
ja kuulub kas vanuseliste rühmade või ka näiteks sõpruskonna suhtlusvahendiks. Eks
keele puhtusele saaks hinnangut anda vaid siis, kui oleks
läbi viinud uuringu, kuid meeldib see, et nii väikese riigi,
nagu seda on Eesti, alal on säilinud erinevad murded ja neid
kasutatakse.

R IHO
R ÕÕM U S
SA Tallinna
Lauluväljak
juhataja

P

arasiit- ja slängisõnu,
mis mind häirivad, kohtan pidevalt. Nii teiste
kui ka enda kõnes. Nii kõnes
kui kirjas. Kõigile on tuntud
muigamaajav “vä” lisand lauselõpus. Aga ka tervitus- ja
lahkumissõnum “tsau”.
Kuidas ja miks sellised
parasiidid meie keelde tekivad, seda oskavad kindlasti
selgitada keeleteadlased. Väga
palju slängi- ja parasiitsõnu
tuleb meile sellest, et elutempo
on väga kiire – pole aega korralikult läbi mõelda, mida ja
kuidas ütled. Nii tekivadki lohakad parasiidid. Osa parasiite ja slängisõnu tekib ka
suurte võõrkeelte survest ja
infoühiskonna arengust.
Kuigi vahel tundub võitlus
emakeele puhtuse eest lootusetu, tuleb seda võitlust siiski
järjepidevalt pidada. Oma
keel ja kultuur teevad meist
eestlased ja hoiavad alles riigi
ja rahvuse püsimise.
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Alasniidu valmistub külade
päevaks
Harku valla suve kaks
suursündmust on Tabasalu päev ja Külade Päev.
Kui Tabasalu päeva toimumise koht on nime
järgi teada, siis Külade
Päeva korraldab eelmisel
Külade Päeval edukamaks tunnistatud küla.

toimuvad aga juba poolfinaalid
ja finaalid. Nii selgub meie
valla sportlikum küla kõigi
silme all,” lubas korraldaja.
“Nagu ikka, oodatakse üritusele ka kauplejad. Teretulnud on kõik käsitöö, aia- ja
talukaupade meistrid,” ütleb
korraldustoimkonnas tehnilise- ja kaubanduspoole eest
vastutav Andrel Lokna. Peatoitlustajaks oodatakse kedagi
oma vallast, kellega korraldajate sõnul läbirääkimised
veel käivad.

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Sel aastal toimub üritus 7.
juunil Tiskre külas Alasniidul,
korraldajaks MTÜ Alasniidu
Selts.
“Päris nii see ei ole, et tingimata võitja küla korraldab
ka järgmise külapäeva,” ütles
Alasniidu Seltsi juhatuse liige,
Külade Päeva toimkonna projektijuht Erik Sandla.
Eelmise Külade Päeva, mis
toimus Tabasalus, võitis küll
Muraste, aga et nad olid eelnevalt kaks üritust korraldanud, siis pakuti võimalust
Alasniidule.
Alasniidu Seltsil on nüüd
plaanis teha ettepanek panna
Külade Päeva korraldamine
külakorda käima, mitte anda
tingimata võitjale au ja kohustus see üritus läbi viia.
“Nii saaksid ka väiksemad
külad ennast teistele tutvustada, annab ju päeva korraldamine selleks hea võimaluse,”
põhjendas Erik Sandla ettepanekut.

Õige külapidu
Selle aasta Külade Päeva
toimumiseks ettevalmistused
juba käivad.
“Kuna Alasniidu on Tiskre
küla keskus, siis tahame oma
toimkonnaga, et kõik külalised
tunneksid end igas mõttes
külas olevat, et tuleks küla

Paar tuhat külalist
Tiskre külakeskusesse
Alasniidul toimuvale Külade
Päevale oodatakse 7. juunil
vähemalt paari tuhandet külastajat-huvilist. Parkimiskohad autodele saavad olema
seni täisehitamata kruntidel –
nii on arendajaga kokku lepitud.

MITMED ELANIKUD ON
NÕUS AVAMA OMA
AIAS AIAKOHVIKU.

Fotomeenutus läinud aasta Külade Päevalt Tabasalus. Tantsuhoos on Harku Harakad.
Olavi Ruhnu

päev,” kirjeldas projektijuht
korraldustoimkonna ideid.
Külade Päevale pidulikuma
ilme andmiseks on mitmed
elanikud nõus avama oma aias
aiakohviku või tutvustama huvilistele oma iluaedniku oskusi, et mõne spetsialistiga koos
aianduskunsti üle mõtteid vahetada. Tulemas on ka õpitoad
käsitöö- ja koduloomahuvilistele ning kirbuturg. Nagu ikka, on mõeldud lastelegi – mudilasi ootavad batuudid, liumäed ja teised atraktsioonid.

Kes pidulikku külatänavat
pidi lõpuks ürituse keskmesse
Alasniidu spordiväljakule
jõuab, saab osa nii spordist kui
kultuurist.
“Hetkel saan välja öelda,
et peaesinejaid on kaks, kohalik Harkujärve kool ja Väikeste Lõõtspillide Ühing,”
kinnitas kultuuriprogrammi
eestvedaja Ivo Lukk. Kohalikku kooli esindavad nii noored
tantsijad, lauljad kui ka näiterühm näidendiga.
“Loomulikult saame näha

valla teisigi parimaid laulu- ja
pillimehi ning rahvatantsurühmi,” rääkis Ivo Lukk eesootavast üritusest.
Ümber spordiplatsi hakkavad paiknema erinevate külade esindustelgid, kus esindajad
oma paikkonda tutvustavad –
kes näituse, kes koduõlle, kes
kandlemänguga, nii nagu kellelgi fantaasiat ja võimalusi.
“Külade Päevale eelneval
päeval toimuvad eelvõistlused
nii jalg-, korv- kui võrkpallis,”
rääkis Erik Sandla. “7. juunil

Külapäevade korraldamist
toetavad praegu Harku vallavalitsus ja Tarplani Kaubanduse OÜ. Teretulnud on ka teised toetajad ja vabatahtlikud.
“Korraldustoimkonnas on
küll kümmekond inimest, aga
meie eesmärk on, et ikkagi
kogu küla, kõik pered, kõik
kodud, lööksid ürituse korraldamisel kaasa. Kes kohviku
avamise, kes õpitoa läbiviimise, kes lihtsalt oma koduõue ja
-aia kaunistamisega,” võttis
korraldajate mõtted kokku
projektijuht Erik Sandla.
Nii saab küla tervele vallale ilusa päeva korraldada.
Võimalused selleks on olemas
– küla ja peopaik moodustavad
ühtse terviku.

Volikogu määras kindlaks hooldekodu asukoha
Harku vallavolikogu
kehtestas 27. veebruari
otsusega tulevase eakate
hooldekodu detailplaneeringu, mille kohaselt rajatakse see Tabasallu
Juhani tn 2 ja Juhani tn
2a maaüksustele ning
selle lähialadele.

riigilt munitsipaalomandisse
planeeritavast alast lõuna
poole jääv kõrghaljastusega
kaetud maa-ala. Sellega moodustatakse koos hooldekodu
krundiga toimiv tervik, kus on
tagatud pargiala avalik kasutamine igaühele ning hooldekodu ja selle õueala kasutamine hooldekodu klientidele
ja külalistele.

K A DY-A N N SU TT
vallaleht@harku.ee

Mõnus elupaik

Harku vallavalitsus koostöös
valla eakatega jõudis ühisele
nõule, et kõige sobilikum paik
eakate hooldekoduks on Tabasalu keskus, kus on kõik eluks
vajalik piisavalt lähedal. Ligidal on perearst, apteek, kauplused, spordikompleks, kergliiklusteed.
Lisaks on asukoht logistiliselt Tallinnale lähedal, nii et
vajadusel saavad hooldekodu
kliendid linna sõita ning nende
pealinnas või selle lähiümbruses elavatel lähedastel ei ole
pikk tee hooldekodusse külla
tulla.
Tulevikus on plaanis rajada
hooldekodu kõrvale parkmets,
milleks soovitakse taotleda

Eesmärk on ehitada 50-60
kohaline vallale kuuluv hooldekodu, mille klientidel oleksid igati mugavad ja meeldivad
tingimused vanaduspõlve
veetmiseks. Neile tagatakse
elementaarsed teenused, millega võib olla eakatel endil
igapäevaelus raske toime tulla
– hooldekodu kokkade valmistatud toit ning soe ja puhas
tuba, mugavad pesemisvõimalused, sealhulgas ka pesu pesemiseks, ning muud tingimused, mis tagavad selle, et vanuritel oleks hooldekodus hea
elada.
Hooldekodusse on oodatud
eakad, kes ei saa ühel või teisel põhjusel enam iseseisvalt
kodustes tingimustes igapäe-

Vallavanem Kaupo Rätsepp (vasakul) eakatega aastapäeva kontserdil.
vaeluga hakkama. Näiteks
sobib hooldekodu eakatele,
kellel ei ole lähedasi, kes neid
aitavad.
Kindlasti on hooldekodu
mõeldud ka neile eakatele, kes
vajavad igapäevaelus regulaarset järelevalvet või näiteks abi kindlal kellaajal ravimite võtmisel.
Hooldekodusse on oodatud
ka need eakad, kes tunnevad
end üksildaselt ning kes soo-

viksid veeta meeldivalt aega
koos eakaaslastega.
Harku valla elanikele on
teenuse hind soodsam kui inimesele, kellele võimaldatakse
hooldekodu teenust väljastpoolt valda. Kohatasu täpne
suurus selgub hoone valmimisel.

Hooldekodu valmimine
Selleks aastaks on planeeritud hoone tehnilise taristu,

Ülo Russak

näiteks vee, kanalisatsiooni,
teede ja tänavavalgustite, projekteerimine. Järgmisel aastal
alustatakse nende välja ehitamisega.
Hoone ehituseks soovitakse
leida rahalised vahendid
struktuurifondidest või sobiva
partneri leidmisel erasektorist.
Niipea, kui tekivad rahalised
võimalused, on omavalitsus
valmis alustama hooldekodu
ehitusega.
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“Auhinnarõdu kujundus
sündis spontaanselt”
Mõisakooli tomatikasvatajad.

Vääna Mõisakool

Tõelises kevadeootuses ehk
näpud mulda!
Südatalvel kutsus Räpina Aianduskool koole
osalema sõbrapäeva tomatiprojektis. Inspiratsiooni said sealsed tudengid haridus- ja teadusministeeriumi hooliva kooli programmist.
A N NE ÄNILANE
4. klassi õpetaja

Vääna Mõisakooli 4. ja 6. klassi õpilased otsustasid projektiga liituda ning nõnda me nüüd
jälgimegi iga päev tomatitaimede kasvamist ja arengut.
14. veebruariks, sõbrapäevaks, saadeti meile kaks tomatikomplekti (mahetomat
“Vilma” ja tavatomat “Venus”,
kummastki kaks taime) koos
vajalike biolahuste ja -väetistega. Kohandasime taimedele mõisa võimalusi arvestades sobiliku kasvamiskoha,
ikka päikesepoolsele aknalauale.
Eriti huvitavad on esmaspäevad, sest siis peame taimede kõrgust ja laiust mõõtma. Uskumatu on see, et arvestades mitte kõige paremaid
kasvutingimusi, on taimed
kolme nädalaga visanud kasvada üle nelja cm. Väga aga-

rad taimekasvatajad 6. klassist
on Marco, Alan ja Jaan-Eerik,
kes on hästi kursis taimede
“hingeeluga”. 4. klassi õpilased
tegelevad kasvatamisprotsessiga kordamööda, nii saab igaüks põllumehe “maitse suhu”.
Põnev on jälgida, millal
hakkavad taimedel paistma
esimesed õisikud ja oodata
esimese õie avanemist. Ei tea,
kas enne õppeaasta lõppu
õnnestub ka esimest rohelist
viljahakatist näha? See kõik
toimub projektis osalejate
vahelise võistlusena. Loodame! Räpina Aianduskool teeb
ise võistluse kaasa, jagab kogu
perioodi käigus soovitusi, nõuandeid ning vastab tekkinud
küsimustele. Korraldajad jagavad lisaks veel põhjalike
teadmisi tomatikasvatuse ajaloost, arengutest erinevates
maades, sortidest ja paljust
muust.
Nii nagu lastegi puhul, on
taimedele samuti vaja jagada
hoolivust, hellust, palju tähelepanu ja mõistmist, aga ka
aeg-ajalt “dopingut”. Ainult
nii saame noppida täisväärtuslikke ja maitsvaid vilju!
Jõudu ja edu kõigile rohenäppudele!

Metsloomad linnas
Eestimaa Loomakaitse
Liit on saanud jätkuvalt
palju teateid linna sattunud metsloomadest. Harku vallas on probleeme
rebastega, keda on nähtud Tabasalus kolooniate
viisi.
“Metsloom tuleb linna, sest
siinne toidubaas on suurem.
Paksuks söödetud tuvikari on
ka ääretult lihtne saak kanakullile,” ütles Kadri Võrel
Eestimaa Loomakaitse Liidust. “Tegemist on normaalse
looduse ringkäiguga, kuhu inimene sekkuda ei tohi.”
“Tänavune talv on olnud
erakordselt leebe ja metsloomad ei vaja vähimatki abi
ning nende toitmine on kurjast,” sõnas Liidu juht Heiki
Valner. “Meile on teada antud
inimesega harjunud rebasekolooniatest Muugal, Tabasalus ning Kohilas ja laias laastus on need kõik alguse saanud
inimeste rumalusest, sest paraku lõpetavad sellised loomad
oma elu suure tõenäosusega
auto rataste all või lööb keegi
nad lihtsalt maha.”
Rebaste toitmine soodustab

nende asustust linnas, mis
omakorda võib kaasa tuua ka
kärntõve või sooleparasiitide
ulatuslikuma leviku koduloomadel. Rebaste toitmine ja
häirimine on lubamatu ning
pärast pesakohast lahkumist
tuleks uruavaused sulgeda, et
järgmisel aastal loomad sinna
enam pesa teha ei saaks. Metsloomade linna kolimise vastu
saab iga maaomanik hoolitseda
selle eest, et toidujäätmed ei
jääks loomadele kättesaadavatesse kohtadesse ning komposteerimisel kasutatakse
kinniseid kaste.
Terve metsloom linnas ei
vaja inimese abi ja erandiks
on vaid suurulukid, kellest
tuleks teada anda päästeametile. Metsloomadega seotud
küsimuste korral saavad kodanikud pöörduda ka keskkonnainspektsiooni või kohaliku
omavalitsuse poole. Lisaks on
Eesti Jahimeeste Seltsi selle
aasta põhifookuses ulukid ja
nende asurkonnad, mistõttu
võib ulukitega seonduvates
küsimustes pöörduda nõu
saamiseks ka kohalike jahiseltside poole.
E E STIM A A LO O M A K A I T S E
LIIT

Konkursi Aasta Kodu
preemiate jagamisel 18.
veebruaril sai konkursi
patroonilt Evelin Ilveselt
tunnustuse Tabasalus
asuva Laila Elhuveigi ja
Tõnis Vahi kodu rõdu.
Perenaise sõnul ei kujundanud ta seda mitte auhinna saamiseks, vaid
huvist aianduse ja taimede vastu.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Laila Elhuveig ütleb Harku
Valla Teatajale, et kuu aeg
tagasi tunnustuse saanud rõdu
lugu algas mullu. “Kolisin
koos elukaaslasega veebruari
lõpus uude üürikodusse. Kuid
suurte lumehangede tõttu ei
olnud mul paarismaja juurde
käivast aiakujundusest vähimatki ettekujutust,” rääkis
naine.

“ERITI UHKE OLIN ISEKÜLVATUD HÜBRIIDPETUUNIATE ÜLE.”
Sellegipoolest külvas ta
kevadel usinalt suvelillede ja
köögiviljade seemneid. Seda
on ta teinud ka varasematel
aastatel. Lume sulades selgus,
et aeda ei saa midagi istutada.
Kuna kõik peenrad olid kanga
ja kergkruusaga multšitud, nn
vaba mullapind puudus. “Muremõtteis istusin ühel hommikul varakevadiselt päikeselisel rõdul ja seal see mõte
rõduaiast sündiski,” meenutas
Elhuveig.

Aed 35 ruutmeetril
Rõdu ise oli 35-ruutmeetrine. Soodsamate lahenduste
otsingul (kuna tegemist oli
üürikoduga, siis sinna statsionaarseid lahendusi ei saanud
planeerida) jäi naise silm pidama suurtel plastist seguvannidel. Elukaaslane puuris nen-

Evelin Ilvese tänu said Laila Elhuveig ja Tõni Vahi.
de põhja väikesed augud liigvee ärajuhtimiseks. Drenaažiks sai kergkruus, selle peale
kiht filterkangast ja täiteks
orgaanilise väetisega lillemuld. Täiendava rammuna
segati hulka kanakakagraanuleid, liiva ja turvast. Algul
oli pererahval mure, et kastid
jäävad inetud. Kuid taimed
kasvasid naise sõnul lõpuks
nii lopsakaks, et kastid enam
suurt välja ei paistnudki.
Rõdul kasvasid peamiselt
suvelilled ja maitsetaimed,
köögiviljad ja marjad. “Suurem osa taimi külvasin-kasvatasin ise. Eriti uhke olin isekülvatud hübriidpetuuniate üle,

Priit Grepp

mis on tõesti väga tänuväärsed õitsejad, samuti kollaseviljaliste kuumaasikate üle,
mis hakkasid juba esimesel
kasvuaastal rikkalikult saaki
andma,” rõõmustas Elhuveig.

Tunnustus oli üllatus
Et rõdu tuli kena välja ja
tuttavate tagaside oli positiivne, siis otsustas ta saata fotod
ka Aasta Kodu 2013 konkursile.
Ühel päeval üllataski naist Kodukirja aiatoimetaja Eva Luigase telefonikõne, kes soovis
tulla aeda vaatama.
“Veelgi suurem üllatus oli
saada kutse Aasta Kodu lõpu-

üritusele Kadrioru Kunstimuuseumi. Rääkimata koha peal
parima aiaruumi auhinna väljahõikamise ähmist. Preemia
kulus ära uute aiatarvete soetamiseks, teadagi see rohenäppude värk,” seletas Laila Elhuveig. Ta tunneb uhkust, et loomingut märgati, sest tegemist
ei ole aiaprofessionaaliga.
Tänaseks on perekond elukohta vahetanud. Elhuveigi
sõnul elab rõdu käesoleval suvel oma elu. “Uues elukohas
küll rõdu pole, ent kevadel
ootab ees kooliga seotud praktika kohalikus puukoolis. Seega saan näpud mullaseks nii
või teisiti,” rõõmustas ta.

Sisekaitsepäev Tabasalu koolis
4. märtsil toimus meie
koolis koostöös Sisekaitseakadeemiaga juba neljandat korda sisekaitsepäev Harjumaa 9. klasside õpilastele. Sel aastal
oli lisaks meie koolile
kohal õpilased Laulasmaa Koolist, Keila Koolist, Loksa Gümnaasiumist ja Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist.
KARIN LEMBER
TÜG kommunikatsioonispetsialist

Päeva viisid läbi Sisekaitseakadeemia kadetid kõigist neljast
kolledžist – Politsei- ja Piirivalve-, Pääste-, Finants- ja
Justiitskolledžist. Samuti räägiti õppimisvõimalusest sisekaitse õppesuunal meie kooli
gümnaasiumiosas.
Oma tööd tutvustas ka
veebikonstaabel Maarja Punak. Võimalik oli kätt proovida
fotorobotiga pildi kuvamises,

Sisekaitsepäev Tabasalu koolis.
tutvuda võltsitud dokumentide
tuvastamise aparatuuriga,
uurida lähemalt kriminalistikakohvri sisemust.

TÜG

Koolimaja juures õues oli
koha sisse võtnud ka tuletõrjeauto koos meeskonnaga, kes
näitasid, mis juhtub, kui kuu-

ma õli hakata veega kustutama. Samuti said soovijad ise
oma käega proovida, millise
survega tuleb tuletõrjevoolikust vesi ning lähemalt uurida, mis kõik kuulub tuletõrjeauto päästevarustuse hulka.
Lisaks sellele oli võimalik
näha Politsei- ja Piirivalveameti kiirreageerimisüksuse
juhtumilahendamise sõud, kus
koerajuht näitas, millised oskused on piirivalvekoertel.
Kõigil kohaletulnud koolidel paluti moodustada võistkonnad praktiliste ülesannetega võistlusmängu läbiviimiseks. Kokku oli osalemas 15
võistkonda. Parimaks osutus
TÜG 8B klassi poiste võistkond, teise koha saavutas Loksa Gümnaasium ja kolmanda
koha TÜG 8C ja 8D klassi
tüdrukute võistkond. Fotoroboti pildid arvutis tulid seekord
kõige paremini välja Keila
Kooli tüdrukutel, kolmas koht
TÜG-ile.
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Lumeta vastlad VäänaJõesuu koolis
Et liulaskmise lund ei olnud,
tuli muud päevakohast tegevust leida. Hakatuseks tegi
terve kool vurrid. Vanem
klass üritas kõik ise teha,
teistel olid puuoksast valmistoorikud. Ei olnudki väga lihtne vurri vurisema saada, osa
sai alles peale tunde õige
hääle sisse.
Viimane koolitund kulus
koolitaguses mõnusas parkmetsas. Harjutasime paarikaupa meeskonnatööd temaatilistel võistlustel. Koostööoskus
on kindlasti midagi sellist,
mida õpilane koolis ja edaspidi
täiskasvanuna vajab. Hoogne
ja eriliselt koostööd nõudis
“sigade ajamine”, kus keppidega varustatud paarilised
ajasid puupakku võidu “kodu”
poole. Tore, et kooliakende
taga on selline poolmetsik
park, mis pakub võimalusi õppeks, pikapäevarühma tegevusteks ja sellisteks üritusteks.
Loodetavasti säilib see ka
valmivas kooliümbruse detailplaneeringus.
E DDI T OMBAND
Vääna-Jõesuu kooli direktor

Et liulund ei olnud, tuli vastlapäeval muud päevakohast tegevust leida.

Vääna- Jõesuu kool

Mentorlus – suurepärane võimalus vabaühenduse või
ettevõtte arendamiseks
Mis loom see mentorprogramm õigupoolest
on? Me kõik oleme temast kuulnud, kuid kas
ka kogenud?
PAU L A KOPPEL, R AUL
K ALDRE
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
konsultandid

Siinkohal on oluline meeles
pidada, et mentorlus ei toimu
ainult programmi korras –
ilmselt on meil kõigil mõni
eeskuju, kellega vestlusi naudime ja kes meid igakülgselt
arendavad. Siiski on olulisel
kohal ka mentorprogrammid,
mis paigutuvad suuremasse
taustsüsteemi ning annavad
osalistele aimu olulistest tulevikusuundadest.
Miks ei võiks aastal 2020
60% Harjumaa või isegi kogu
Eesti MTÜsid olla majanduslikult iseseisvad? Või miks ei
võiks samal aastal pooled Harjumaa väikeettevõtjad oma
tooteid välismaale müüa? Ega
sellel mingeid takistusi ei olegi, peale meie enda mõttelennu
ja julguse. Vahest majanduslikult iseseisvates ehk teenust
või
toodet
pakkuvates
MTÜdes seisnebki sotsiaalne
innovatsioon, mis on ka kodanikuühiskonna arengukava
üks temaatilisi eesmärke.
Mis oleks, kui kõik Eestimaa MTÜd teeniks piisavalt,
et enda kulud katta? Mis oleks,
kui nad suudaks lisaks eelnevale ka oma juhtidele palka
maksta? Mida on vaja teha, et
sellisesse olukorda jõuda?

MTÜ ja tulu
Alustame sellest, mis olukord valitseb praegu. EMSLi

2009. aasta uuringu “Suutlik
sektor” põhjal teenis Eestis
omatulu vaid 10% ühendustest.
Väga laialt on levinud arusaam, et MTÜ ei tohi tulu teenida. See arvamus tuleb ilmselt mõiste lahti kirjutatud
nimest “mittetulundusühing”.
Kas ja kuidas MTÜ ja tulu teenimine ikkagi kokku käivad?
Jah, käivad küll! Sõna “mittetulundus” tähendab, et teenitav tulu ei lähe liikmete või
juhtkonna vahel jagamisele
(nagu äriühingu puhul omanike vahel), vaid seda tuleb kasutada ühingu põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks.

KAS JA KUIDAS MTÜ JA
TULU TEENIMINE IKKAGI KOKKU KÄIVAD?
JAH, KÄIVAD KÜLL!
Vastukaaluks 10% omatuluteenivale ühendusele on
Eestis 66% ühendusi, mis viivad oma eesmärke ellu tänu
erinevatele riigi ja erasektori
toetustele ning välisabile
(Suutlik sektor 2009). Organisatsiooni toetamine on loomulikult väga teretulnud, kuid
kahjuks on väga palju ühendusi, mis ainult toetuste abil
elavad. Selline lahendus ei ole
jätkusuutlik, kuna ühelt poolt
on ühendusel üpris keeruline
pikemaid plaane teha (iial ei
tea, kust ja kui palju raha tuleb) ning selline sõltuvussuhe
paneb organisatsioone liialt
välistest teguritest sõltuma.
Mida teeb Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK)
selleks, et olukorda paremuse
poole suunata? Märtsis toimub
koolitus “MTÜ majandamine:
toodete ja teenuste arenda-

mine”, mille jooksul on võimalik täiendada oma teadmisi, kuidas oma ühingu tooteid ja teenuseid arendada,
neid turustada ning seeläbi
kulud ja tulud tasakaalu saada.
Märtsist novembrini toimub HEAKi veetav MTÜde
mentorprogramm, mille sihtgrupiks on samuti teenust
pakkuvad MTÜd ning mille
eesmärk on jõuda majanduslikult isetoimivate ühenduste
suurema hulgani. Kandideerimine on lõppenud ning võib
öelda, et programm saab huvitav olema, just tänu väga
mitmekülgsetele osalistele.
Ka mentorid on kogenud nii
era-, avalikus kui ka kolmandas sektoris. Mentoriteks on
Tiina Tamm, Katrin Krause,
Dmitri Burnašev, Keit Fomotškin ja Kairi Birk, nendega on
võimalik lähemalt tutvuda
HEAKi kodulehel (heak.ee/
mentorid). Käsitleme teemasid
nagu sotsiaalne ettevõtlus,
teenuse disain, turundus ning
delegeeriv juhtimine. Teeme
koostööd ka Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga, et pakkuda osalistele tuge ja inspireerivat keskkonda, kus ennast ja
oma organisatsioone teostada.
Kogu programmi tulemustest
saame täpsemalt rääkida aasta
lõpu poole – keskendume pidevale tegutsemisele ja seega on
juba novembris tulemusi
oodata!

Tulekul mentorklubi
Märtsist novembrini korraldab HEAK ka Harjumaa
väikeettevõtjatele mentorprogrammi. Selle eesmärk on
pakkuda tuge ja julgustust
maksimaalselt kolm aastat

vanadele väikeettevõtetele ja
nende juhtidele. Ettevõtte tegevusvaldkond ei ole piiratud,
eeldatakse ettevõtte juhi või
omaniku soovi areneda ning
ettevõtte jõudsat kasvu.
Mentorklubi tegevuse käigus saavad ettevõtjad uusi
teadmisi aktuaalsetel, neid huvitavatel teemadel, õppida
mentorite ja teiste mentiide
kogemustest ning seeläbi tagada oma ettevõtte jätkusuutlik areng. Lisaks loob mentorklubi ettevõtjatele võimaluse
omavaheliseks suhtlemiseks
ning koostöövõimaluste tekkeks, mis ongi väga oluline
osa arendustegevustes, milleks võetakse tavaliselt liiga
vähe aega. Koolitustena pakutakse alustavale väikeettevõttele alati aktuaalseid teemasid
– müük, turundus, juriidilised
küsimused.
Mentorlubi mentoriteks on
juhtimis- ja ettevõtluskogemusega ettevõtjad, kes on valmis
jagama mentiiga oma kogemusi tema ettevõtte arendamiseks ning ärieesmärkide saavutamiseks. Mentori ning mentii suhte eripäraks on asjaolu,
et mentor ei paku valmisnõuandeid, vaid pigem esitab küsimusi ja suunab. Koostöö
mentoriga aitab alustaval ettevõtjal ise õigete otsusteni
või lahendusteni jõuda.
Kel on rohkem huvi mentorprogrammide ja nende laiemasse konteksti paigutamise
vastu, soovitan kindlasti lugeda Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikme Jaan
Apsi artikleid “Kolm viga
mentorprogrammide korraldamisel” ja “Kolm edutegurit
mentorprogrammide korraldajatele”.
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Juriidiline nõustamine on
lastega peredele tasuta
19. veebruaril allkirjastas
justiitsminister Hanno
Pevkur käskkirja, millega justiitsministeerium
toetab MTÜ Lastekaitse
Liidu lastega peredele
suunatud tasuta juriidilise nõustamise projekti
“Hea nõu lastega peredele” järgmisel kahel
aastal.
Tasuta nõustamised on mõeldud eeskätt lastega peredele,
kes oma majandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised tasu
eest nõu ja abi otsima. “Igapäevane praktika näitab, et
ühiskonnas on väga suur vajadus tasuta õigusnõustamise
järele, eriti venekeelse elanikkonna hulgas. Seega on väga
tervitatav, et riik õigusteenuse
kättesaadavuse parandamisele õla alla pani,” rõhutas
MTÜ Lastekaitse Liit juhataja
Alar Tamm.
Aastal 2010 alguse saanud
Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku
projekti “Hea nõu lastega peredele” raames on 2014. aasta
alguseks advokaadid perekonnaõiguse vallas nõustanud üle
650 abivajaja (sh 2013. aastal
165 inimest). Projektiga seotud advokaadid on andnud
nõusoleku jätkata tasuta nõustamistega ka 2014.-2015. aastal, käesoleval aastal konkreetselt Ene Ahas, Helen Hääl,
Helina Luksepp, Katrin Orav,
Senny Pello, Piret Simm, Eva
Tibar-Šuvalov ja Helen-Lumelille Tomberg.
“Heategevuslikku projekti
panustamine on ka advokaatidele oluline, kuivõrd see annab võimaluse ühiskonnas midagi positiivset ära teha. Aastate jooksul saadud tagasiside
näitab, et perekonnaõiguse
teemad on ühiskonnas väga
aktuaalsed ja inimesed saavad
tasuta nõustamistest abi,” tõdes Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esinaine Katrin Orav.

Tähelepanu lastel
Sotsiaalselt vastutustundliku organisatsioonina on
Advokatuur eeskujuks ka teistele organisatsioonidele. Venekeelsete tõlgetega on projekti

toetanud suhtekorraldusfirma
Corpore, eesotsas partner
Aleksandra Moorastiga. Hea
meel on teatada, et 2014. aastal
liitub projektiga Notarite Koda, kes on andnud nõusoleku
panustada nii nõustamisel
(teemad: alaealised pärijad,
alaealise varaga tehtavad tehingud jne), temaatiliste artiklitega veebiajakirjas Märka
Last kui ka lastekaitsetöötajate
koolitamisel. “Lastega seotud
perekonna- ja pärimisõiguslikes küsimustes nõustamise
vajadusega puutuvad notarid
pea igapäevaselt kokku. Seepärast on meil hea meel liituda
projektiga, mis võimaldab tasuta õigusabi nendele, kellele
see ei ole kättesaadav ning jagada oma kogemusi ja teadmisi koolitusseminaridel,” tõdes Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Nõustamine Tallinnas
Samas senisest enam on
vaja toetada ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaid,
et nad saaksid osutada kvaliteetset esmatasandi nõustamist lapsevanematele lapsi
puudutavates õigusalastes küsimustes. Erinevad uuringud
kinnitavad lastekaitsetöötajate
vajadust õigusalase koolitusnõustamise järele. Seega on
MTÜ Lastekaitse Liidul kavas
2014-2015 koostöös Eesti Advokatuuri, Notarite Koja ja
Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö
Instituudiga jätkata õigusalaste koolitusseminaridega
“Samal poolel – lapse poolel”
lastekaitsetöötajatele üle Eesti, et tõsta spetsialistide pädevust esmatasandi nõustamisel,
ning vähendada seeläbi vajadust õigusnõustamise järele
tervikuna.
Tasuta nõustamised (nii
eesti kui vene keeles) toimuvad eelneva registreerimise
alusel kolmapäeviti Tallinnas
Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, telefon 631 1128), ning
igal kolmapäeval 15.00-18.00
nõustatakse kolme kuni viit
abivajajat. Nõustamisaja sisse
mahub vajalikel juhtudel ka
riigi õigusabi taotlemise võimaluste tutvustamine ja abi
selles osas.
Täiendav info: www.lastekaitseliit.ee.
M T Ü L AS T E K AI T S E L I I T
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LPG massaaž ja
PROELLIXE treening
vaid 18 eurot
(kehtib kuni 15.04.14).
www.ilustuudio.ee
Tel 501 4268
Arigato spordiklubi
Rannamõisa tee 3

Rahvusvaheline turvafirma pakub tööd
TURVATÖÖTAJAILE
Paldiskis, Tallinnas, Jüris, Kiisal.
Nõutav: vanus alates 19, põhiharidus, kohtulikult karistamata, eesti keel A2 tasemel.
Töötamine graafiku alusel, sh osaline tööaeg.
Turvatöötaja õpe tasuta.
Lisainfo ja kandideerimine:
Suur-Sõjamäe 46, Tallinn, tel 613 9273,
personal@securitas.ee
www.securitas.ee

Neljapäev, 13. märts 2014
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.

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

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

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

• Pakume tööd koristajale, tööaeg õhtuti,
töökoht Tabasalus. Tel 5818 3626

• Abi maja kasutusloa saamisel. Tel 522 0023,
Mikk

• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Väikeveod kalluriga killustik, liiv, erinevad
mullad, segud jpm. Kaubaveod kaubikuga.
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 liiva, killustikku, freesasfalti ja sõelutud
mulda. Vedu 8 tonni koorem. Kaevetööd, maastikukujundus, kiviplatsid, haljastusteenus, aiad.
Info 5878 0000, sulane.ee
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei
kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775
• Ostan heinapressi Kirgistan. Tel 5694 0400
• Ostan kontaktoreid, kaitselüliteid, raadiojaamu, otsilloskoope, trükkplaate ja detaile. Tel
526 9976
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Puurkaevude ja -aukude projekteerimine ning
puurimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel.
502 1279, www.puurkaevumeistrid.ee
• Saematerjaliga tegelev ettevõte Keilas pakub
tööd ketassaeraami operaatorile. Info
margus@sylvanwood.eu, tel 5331 3606
• Tabasalu Ehituskaup pakub tööd müüjale ja
laomehele. Kasuks tuleb eelnev töökogemus. Tel
521 6234
• Teostame üldehitustöid (vundamendid, seinad,
viimistlus, katused, saunad jne). Kalver, tel
5608 2352
• Vahetada Tabasalus kolmetoaline korter maja
vastu Harku vallas. Soovitatavalt Tabasalu lähedal. Info tel 524 9906, evelinitikand@gmail.com
• Vahetan välja Teie kasvuhoone katkised klaasid
purunematu plastiku vastu. Tel 5673 0411
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024
• Viljapuude- ja põõsaste kevadine noorendusvõi hoolduslõikus. Lisainfo tel 513 8553,
info@enela.ee, www.enela.ee
• 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
• Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba kompostmulda 15 eurot / m3, sisaldab
laadimist, transpordi võimalus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info tel 5558 1673 või
www.jalteko.ee

Reklaami või kuulutuse tellimine, e-mail myyk@harjuelu.ee, telefon 646 2214
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R 10-16

Lapsehoid Inglitiib ootab lapsi!

L 10-15

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!
Projekti toetab KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond.

Kaltsukapp saab 23. märtsil
2 aastaseks!
Sünnipäevakuul
17.03 - 31.03
kogu kasutatud kaup
TABASALUS Kallaste keskus 4

2€

Leia Kaltsukapp

Ruumide rent
Tabasalus
Pakume võimalust rentida Tabasalu
ühisgümnaasiumi aulat ja klassiruume
üritusteks, koosolekuteks,
koolitusteks, nõupidamisteks.
Aula rent 25 eurot tund, klassiruumi
rent 10 eurot tund. Broneerimine
rent@huviringid.ee, lähem info www.
huviringid.ee.

Harku vallavalitsus
teatab
Kehtestatud detailplaneering
Harku vallavolikogu kehtestas 27.02.2014 otsusega
nr 30 Tabasalu alevikus Juhani tn 2 ja Juhani tn 2a
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.
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.
Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Harku vallavolikogu on 27.02.2014 võtnud vastu
otsuse nr 29 “Kumna külas Künka ja Kirikumõisa
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine”.
Detailplaneeringus lahendati kavandatud kruntide
reovee kanalisatsioonilahendus vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavale tsentraalselt perspektiivselt rajatava Kumna-Keila kanalisatsioonitrassi kaudu suubumisega Keila reoveepuhastisse. Detailplaneeringu koostamisel
(2008-2013) oli vastava ÜVK torustiku rajamine
reaalne perspektiiv tulenevalt mitmetest menetluses
olevatest tehnoparke kavandatavatest detailplaneeringutest nii Kumna kui Kütke külades. Paraku
osutus vastava torustiku rajamine ülemäära kulukaks ning samuti lükati valla taotlus mainitud torustiku rajamise finantseerimiseks tagasi Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt. Kujunenud
olukorra valguses ei ole kehtestatud detailplaneeringu realiseerimine tulenevalt kanalisatsiooni rajamise tingimusest huvitatud isikule majanduslikult
realiseeritav. Sellest tulenevalt taotleb planeeringu
realiseerimisest huvitatud isik detailplaneeringu
tingimuse osas leevendavate meetmete lubamist,
milleks on esialgu, kuni tsentraalse kanalisatsioonitorustiku rajamiseni planeeritava ala lähistele, detailplaneeringuga kavandatud ehitusõiguse realiseerimise lubamine ajutiselt kasutatavate reovee
kogumismahutite baasil.
Harku vallavalitsusel on koostöös maanteeametiga
käsil Tutermaa-Keila kergliiklustee (jalg- ja jalgrattatee) projekteerimine ja rajamine. Seejuures on
kergliiklustee kavandatud asukohta, mis võimaldab
pikemas perspektiivis maanteed laiendada kuni I.
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Aastatel 1945-1953 Eestist küüditatud inimestel ja Venemaal, küüditatute perekonnas sündinud lastel palutakse
endast teada anda Eesti Memento Liitu, et saaksime Teile
väljastada märtsiküüditamise 65. aastapäeval “Eestist
küüditatud” rinnamärgid. Enda kohta palun teatada alljärgnevad andmed: perekonnanimi (naistel ka küüditamise
ajal olnud nimi), eesnimi, sünniaeg, aadress koos indeksiga ja väljasaatmise koht (küüditatu teekonna algus).
Eesti Memento Liit – Endla 4, Tallinn 10142 telefon
626 3200, e-mail liit@memento.ee.

Võtame tööle usina ja usaldusväärse
nõudepesija-köögiabilise.

Meeldetuletus ettevõtjaile

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

Majandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt
on majandustegevusega tegeleval ettevõttel või füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) kohustus kinnitada oma
registreeringu õigsust iga aasta 15. aprilliks.

Tööd pakume
graafiku alusel.
Huvi korral helista
655 5923 või saada
sooviavaldus lucca@restoranlucca.ee.

Võta ühendust e-maili teel või küsi teavet telefonil
646 2214. Vahendame reklaame ajalehtedesse

klassi 2+2 sõidurajaga maanteeks. Selleks on vaja
kergliiklustee rajada valdavalt väljapoole senist
maantee transpordimaa sihtotstarbega maaüksust.
Vallavalitsus tegeleb seejuures erinevate maaomanikega läbirääkimistega kergliiklustee tarbeks vajalike maaüksuste omandamisega. Tähtaeg maaüksuste võõrandamiseks kergliiklustee projekti finantseerimistingimuste osas on veebruar 2014. Vallavalitsusel ei ole õnnestunud veel omandada Künka
maaüksusest detailplaneeringuga kergliiklustee
tarbeks kavandatud transpordimaa krunti, kuna
detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isikule
on selgunud asjaolud, mis käesoleval hetkel takistavad tal kehtestatud ehitusõigust realiseerimast
temast sõltumatutest põhjustest: ÜVK torustiku
projekteerimine ja rajamine on lükkunud teadmata
ajale edasi.
Harku vallavolikogu, tutvunud eelpool kirjeldatud
olukorraga, leiab, et aset on leidnud kahetsusväärsete
asjaolude kokkulangemine, mis on koormav mõlemale osapoolele. Ühelt poolt ei saa viis aastat detailplaneeringu koostamist ja kehtestamist oodanud
kinnistuomanik temast mittesõltuvatest põhjustest
tulenevalt realiseerida ehitusõigust ning teisalt ei
saa vallavalitsus väga väikeses ajaraamis kergliiklusteele äärmiselt vajalikku maaüksust omandada
muud moodi kui kokkuleppel maaomanikuga, kuna
vaidlused maaomandi üleandmise osas võivad viivitada protsessi sellises ulatuses, mis ei võimalda saada tee projektile loodetud rahastust. Vallavolikogu
leiab, et detailplaneeringus määratud tingimus
reoveekanaliseerimise osas on antud hetkel kinnistuomanikku liigselt koormav ning selle osas mõistliku erandi tegemine ei oma liigset negatiivset mõju,
mida tuleks ilmtingimata vältida. Volikogu hinnangul on ajutise lahendina reovee kogumismahutite
lubamine mõistlik nii kinnistuomaniku kui avalikkuse huvides. Kergliiklustee rajamine TutermaaKumna-Keila suunal maanteest piisavale kaugusele,
mis tagab selle kavandatud asukohas säilimise ka
maantee ümberehitamise puhul, on ilmselge avalikkuse huvi nii kohalikul kui riiklikul tasandil ning
aitab oluliselt kokku hoida vajalikke ressursse. Lisaks tagab kergliiklustee rajamine kavandatud
asukohta selle toimimise ka perspektiivsel maantee
ümberehitusel, mis tagab kergliiklejatele vajalikku
mugavust ning turvalisust. Volikogu hinnangul
kaaluvad käesoleva otsuse positiivsed mõjud võimalikke negatiivseid mõjusid ulatuslikult üle.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla õigus-
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2000 ja

trükiarv

3000.

myyk@harjuelu.ee

Ettevõtja peab esitama haldusorganile, kellele esitati
registreerimistaotlus, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.
Kui ettevõtja ei täida nimetatud kohustust, peatab
haldusorgan ettevõtja registreeringu, mille andmeid ei
ole kinnitatud 1. mail. Tuletame meelde, et 1. novembril
süsteem kustutab registreeringud, mille õigsus on kinnitamata (majandustegevuse registri seaduse § 26).

trükiarv

myyk@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

Hinnakirjad www.harjuelu.ee.

Kokku 18

000

aktide registris http://oigusaktid.harku.ee, Harku
valla veebilehel www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressiga Ranna tee 1, 76901 Tabasalu alevik,
Harku vald.
Detailplaneeringu algatamise taotlused
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1
annab Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele
on esitatud järgnevad detailplaneeringute algatamise taotlused
• Kumna külas Kopli (katastritunnus 19801:012:0591)
maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
algatamise eesmärk muuta Kopli kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast tootmismaaks ning määrata kruntidele ehitusõigus kolme kuni 2 maapealse
ja 1 maa-aluse korrusega tootmishoone ja selle juurde kuuluva teenindava hoone ehitamiseks.
• Tabasalu alevikus Klooga mnt 12a (katastritunnus
19801:002:2196) maaüksusele. Taotluse kohaselt on
detailplaneeringu algatamise eesmärk maaüksusele
autopesula ja automaattankla rajamine.
• Viti külas Mihkli (katastritunnus 19801:001:0192)
maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
algatamise eesmärk maaüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks ning üksikelamu
ehitusõiguse määramine.
• Muraste külas Lepalaane 32 (katastritunnus 19801:
001:0977). Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
algatamise eesmärk maaüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ning üksikelamu ehitusõiguse määramine.
Harku vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse,
millega otsustatakse planeeringu algatamine või
algatamata jätmine.
Alustatakse peremehetu ehitise hõivamise menetlust Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 9 (katastritunnus:
19809:016:0013, Oblika tee L3 (katastritunnus: 19809:
016:0014), Oblika tee 11 (katastritunnus: 19809:016:
0040), Oblika tee 13 (katastritunnus: 19809:016:0030),
Kurve tee 3 (katastritunnus: 19809:016:0020), Kurve
tee (katastritunnus: 19809:016:0130) ja Kurve tee 6
(katastritunnus: 19809:016:0070) kinnistul asuva
väidetavalt peremehetu (viimane teadaolev omanik
AÜ Kurve) 0,4 kV maakaabli hõivamiseks vajalikud
toimingud. Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse kohta, esitada need
kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist
Harku vallavalitsusele, aadressil Ranna tee 1, Tabasalu 76901, Harku vald.

Tule päevitama
Solaariumis 1 minut = 0,4 eurot

Asume Tabasalu Spordikompleksi
I korrusel. Salong on avatud iga
päev kell 9-20, tel 603 2043.
Jälgi meie tegemisi ka
FB fännilehe kaudu:
www.tabasaluilusalong.ee

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.
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Pakun tööd

KOOLIÕELE

PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

• katuseplekid,

käsunduslepingu
alusel väikese
koormusega.
Mobiil 503 0246

• lisaplekid,
• plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind!
Tel. 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn

Klassikaline massaaž
pühendunud massöörilt.

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

Kaela - ja seljavaevuste
leevendus,
konsultatsioonid. Väga
hubane kodusalong,
koduvisiitide võimalus.
Tel. 5382 0870, Andres

Ostame kasvavat võsa
(raiume võsast puhtaks
kraavid, tee- ja põlluääred,
lepikud, haavikud jne).
Info 5593 3899,
kaido@reinpaul.ee.
www.reinpaul.ee

otsib oma meeskonda kokka,
kelle ametikoha põhieesmärgiks on tagada
lastele kvaliteetse, toidunormidest lähtuva
toidu valmistamine.
Kandidaatidelt eeldame
• kesk- või keskeriharidust (koka kvalifikatsioon),
• eesti keele oskust kesktasemel,
• kohusetundlikkust.
Omalt poolt pakume
• tööd uues ja ilusas lasteaias,
• stabiilset töötasu,
• lisatasu vastavalt kinnitatud maksmise alusele,
• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi.

Elektripaigaldiste
projekteerimine,
ehitamine ja
renoveerimine.
Revenant
Elektritööd OÜ
www.revenant.ee
Telefon

502 6736

Sooviavaldus saata Puisniidu 7, Tiskre küla 76916
Harku vald, Harjumaa või e-postile
alasniidu.lasteaed@harku.ee. Täiendav info telefonil
687 8812, 5553 8003, direktor Inga Kruusement.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Silmade
kontroll
Kuna silmaarstile
soovijaid on väga palju,
on Harku vald leppinud
OÜ Silmarõõmuga kokku veelkordsed ajad, et soovijad saaksid
arsti vastuvõtule. Silmaarst võtab taas vastu järgmistel kuupäevadel: 17. märts, 7. aprill, 17. aprill.
OÜ Silmarõõm teenused :
• silmade kontroll • silmarõhu mõõtmine • prillide müük
• prillide pisiremont • optilised päikeseprillid
Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse tonomeetriga.
Vana-duspensionärid, kes ei tööta, on silmade kontroll tasuta.
Silmade kontroll (koos silmarõhu mõõtmisega) on 6 eurot.
OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2,
Tabasalu alevik) kella 10.00 kuni 17.00.
Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal on mõeldud kõigile
vallaelanikele, nii lastele, täiskasvanutele, pensionäridele, kellel nägemisega probleeme. Palume soovijatel registreerida telefonil 603 2171
(alates kell 11.00). 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.

