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POLIITIKUTEGA

Eakateklubi Hõbehall liikmed kohtusid sotsiaaldemokraadist volikoguliikme Hardi Volmeri ja Harku vallavanema Kaupo Rätsepaga.

RAHULOLU
UURING

Lk 6

Algamas on Harku valla elanike rahulolu
uuringu telefoniküsitlus, kus püüame välja
selgitada meie elukeskkonna head ja vead.

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar
Soe kirjutab juubelimeeleolus Harku Lasteaia
sünnipäevapeost ja lasteaia ajaloost.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

V

alla aastapäeva
pidulik vastuvõtt
toimus tänavu
avatud Muraste
koolimajas. Sellega jätkati eelmisel
aastal alguse saanud traditsiooni, et parim peopaik valla
sünnipäeva tähistamiseks on
just oma vallas asuvas hoones.
Toona pidutseti 2013. aasta
sügisel avatud Vääna-Jõesuu
Koolis.
Tänavuse vastuvõtu ligi
kahe ja poolesaja külalise seas
oli nii valla hariduse, kultuuri
ja spordi edendajaid kui ka
kogukonna ja külaseltside
esindajaid, kes on oma aktiivse tegevusega kaasa aidanud
valla eluolu arendamisse.
Sündmuse kõige pidulikum
osa oli valla tublimatest tublimate inimeste tunnustamine,
kes on tänu suurele tööle või
kodanikuaktiivsusele eriliselt
silma paistnud ning tähelepanu pälvinud.

50 AASTAT HARKU
LASTEAEDA

Möödaminnes
lööme ka Stenbocki
maja ukse
jalaga lahti!
HELMEN KÜTT /
sotsiaalkaitseminister

Möödunud laupäeval tähistas
Harku vald oma
23. sünnipäeva.
Volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule
olid palutud
inimesed, kes
on oma igapäevatöös panustanud valla arengu ja elanike
heaolu nimel.


Rohkem pilte: www.
harku.ee/et/pildigaleriid

Valla aastapäeva pidulik vastuvõtt toimus Muraste koolimajas. / Fotod: Terje Lepp

TUNNUSTUS & TÄNU

vallaelu edendamise eest

Kõrgeima autasu
saajad
Kõrgeim autasu vallale eriliste teenete osutamise eest
on Harku valla teenetemärk.
Meie vallas on märkimisväärselt palju inimesi, kes oma
panuse ja pühendumise eest
vääriksid esiletoomist ja tänuavaldusi. Neist kõige tublimatest valiti tänavu välja


Kõige tublimatest valiti
tänavu välja
kuus.

kuus, kes kuulutati kõrgeima
autasu vääriliseks. Harku
valla teenetemärgiga tunnustati Muraste külaseltsi juhatuse esimeest Andrus Salistet
kui kodanikuühiskonna eestvedajat, Suurupi Seltsi juhatuse esimeest Anne-Ly Mitti
kui kohaliku elu edendajat ja
ajaloopärandi hoidjat, Tibutare Lasteaia 42aastase tööstaažiga töötajat Annely
Kübarseppa kui kauaaegset
lasteaiaõpetajat, Harku Las-

Sünnipäevalapsele – Harku vallale – soovis läbi kaunite helide õnne
Volikogu esimees (vasakul) ja vallavanem ulatasid teenetemärgi
paljude muusikasõprade lemmik Ott Lepland. Anne-Ly Mitt’ile kui kohaliku elu edendajale ja ajaloopärandi hoidjale.

teaia 45aastase tööstaažiga
töötajat Faina Gornovat kui
kauaaegset lasteaiatöötajat,
Harku valla kalmistute korraldajat Tarmo Vainot kui kohaliku elu edendajat ja kalmistukultuuri hoidjat ning Tabasalu
Muusikakooli puhkpilliõpetajat ja dirigenti Valdo Rüütelmaad kui kauaaegset kultuuritöötajat. Kõigi teenetemärgi
saajate ühisjooneks on see, et
Harku valla areng ja vallaelanike heaolu on nende südames väga olulisel kohal ning
nad on sellele pika aja vältel

igapäevaselt oma tegevusega Helje Rätsepp. Samuti tänati
aastapäeval pidulikult kõiki
kaasa aidanud.
koostööpartnereid ja abilisi,
Tunnustusi
kellega koos viidi läbi suvine
suurejooneline Tabasalu Päev.
jagus veel
Lisaks teenetemärgile anti

Vald on
tänukirjad silmapaistva töö
eest valla haridustöötajatele.
meie kõigi
Tänati pikaaegseid Harku
ühist nägu.
vallavalitsuse töötajaid, kes
on peaaegu sama kaua seal
Valla aastapäeva vastuvõtul
töötanud, kui palju on vallal antakse traditsiooniliselt üle
vanust. Nii said tänukirja oma ka Tui preemia stipendium,
panuse eest vallavalitsuse millega alates 2008. aastast
töösse abivallavanem Vello tunnustatakse Juhan ja Erna
Viiburg ja pearaamatupidaja Tui auks inimest, kes on silma

Foto: Riigikantselei
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paistnud kohaliku kultuuri,
hariduse, spordi või mõne
muu valdkonna edendamisel.
Tänavune preemia laureaat
on kauaaegne ujumistreener
Reet Männik.
Eelmainitule lisaks kuulutati valla aastapäeval välja ka
Harku valla kauni koduaia
konkursi esikolmik (loe lk 5)
– tunnustati Harku valla kõige
loomingulisemate ja kaunimate koduaedade omanikke.

Koostöö viib edasi
Head asjad sünnivad ena-

masti tänu inimeste koostööle ja ühispanusele. Küllap
võivad kinnitada ka tänavused autasusaajad, et neid on
toetanud ja aidanud eriliste
teenete osutamisel mitmed
lahked inimesed, kellega
koostöös on headest mõtetest
välja kasvanud imepärased
teod. Ühistegevuse vajalikkust ning olulisust rõhutasid
oma aastapäevakõnes ka
volikogu esimees Arno Hirtentreu ja vallavanem Kaupo Rätsepp. Oluline on nii
omavalitsuse ja kogukonna
kui ka ettevõtjate, MTÜ-de

Palju õnne
meile kõigile
Harku valla
23. sünnipäeva puhul!



ja seltside vaheline koostöö.
Üksteise kuulamine, teineteisega arvestamine ja ühised jõudpingutused vallaelu
edendamise nimel on need,
tänu millele on meie vallal
võimalik kasvada ja parema
homse suunas edasi liikuda.
„Mitmed valla ja elanike
jaoks olulised küsimused on
lahenduse leidnud just vallavalitsuse, volikogu ja kohalike elanike heas koostöös,“ ütles vallavanem
aastapäevakõnes. „23aastaseks saanud Harku vald on
meie kõigi ühist nägu ning
võin rahuliku südamega
öelda, et see nägu peegeldab
hoolivust, ühtsustunnet,
ühist tegutsemistahet ja
rõõmu saavutatu üle.“
Täname kõiki Harku valla
elanikke, kes on panustanud
meie valla heaolusse ja mõtlevad kaasa valla elu puudutavate küsimuste üle, aidates leida
ideid ja teostusi, kuidas muuta elukeskkonda kõigi Harku
valla elanike jaoks paremaks
ja meeldivamaks. Palju õnne
meile kõigile Harku valla 23.
sünnipäeva puhul!
KADY-ANN SUTT
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LAPSE ÕIGUSED JA
KOHUSTUSED
H
arku valla lastekaitsespetsialist Helve
Keel selgitab, millised on lapse peamised õigused
ning nendega kaasnevad kohustused. Lapse õiguste kaitse
eest on vastutavad kõik inimesed, sealhulgas ka lapsed ise.
„Igal lapsel on õigus puhtale
elukeskkonnale, sealjuures
kasvada puhtas ja korras kodus. Selle õigusega kaasneb
lapsele ka kohustus enda järelt
koristada ning hoolitseda selle
eest, et ta ei reostaks ümbritsevat keskkonda ega loodust,“
tõi Keel näite õigusega seotud
vastutusest. Lapse õiguste ja
nendega kaasnevate kohustuste selgitamine on aga eelkõige
lapsevanema ülesanne, neid
on vaja lapsele õpetada juba
varasest east alates.

seda nii hästi, kui võimeid on,“
selgitas Keel. Paraku on lastekaitsespetsialisti sõnul just
koolikohustuse täitmisega
probleeme esinenud. „On sagenenud juhtumid, kus lapsed
ei jõua ühel või teisel põhjusel
kooli. Sellised olukorrad vajavad kiiret reageerimist nii lapsevanema kui ka kooli töötaja

Koolides
on tõsiseks
probleemiks
koolivägivald.



poolt,“ lausus Keel. Oluline on
lapsega usalduslikus keskkonnas rääkida ning välja selgitada
tema mitte tavapärase käitumise põhjused ja miks ta ei ole
suuteline koolis käima. Keel
paneb lapsevanematele südamele, et nad oleksid oma laste
Õigus ja kohustus
suhtes tähelepanelikud ja märõppida
Samuti peab laps hoidma kaksid muutusi laste käitumipuhtust ja täitma sisekorra ses juba varakult. „Kui laps on
eeskirja koolis, kus tal on õigus apaatne, agressiivne, ükskõikkäia ja haridust omandada. ne, kaotanud õpihimu või ei
„Lisaks õigusele haridust saa- taha kooli minna, siis tõenäoda kaasneb lapsele ka kohustus liselt on sellise käitumise põhkoolis käia ja õppida, tehes justanud mingi muutus tema

elus,“ õpetas pikaajalise kogemusega lastekaitsespetsialist.
„Kui lapsevanem tunneb, et
tema enda püüdlustest olukorda lahendada jääb väheseks, siis oleme meie, valla
lastekaitsespetsialistid, teile
nõu ja jõuga toeks,“ julgustas
Keel lapsevanemaid vajadusel
abi saamiseks nende poole
pöörduma. Samas nentis Keel,
et keerulistele olukordadele
lahenduste leidmisel on väga
oluline haridusasutuste, omavalitsuse ja perede vahel toimiv koostöö.
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20. novembril sai 25aastaseks ka Eesti suhtes kehtiv ÜRO
Lapse õiguste konventsioon. Sündmusega seoses tähistab
MTÜ Lastekaitse Liit novembrit kui LAPSE ÕIGUSTE KUUD.
taksid neile, miks on vägivalla
kasutamine lubamatu ning
millist füüsilist ja vaimset valu
inimesed sellega teistele põhjustavad. „Sageli on koolides
tõsiseks probleemiks koolivägivald ja kiusamine, mille vastu saab igaüks võidelda. Nii
koolikaaslased, kes näevad
seda pealt ja teatavad sellest
koheselt õpetajale, kui ka lapsevanemad, kes märkavad
oma lapse käitumises muutusi ning sekkuvad õigeaegselt,
seda siis nii kiusaja kui ka ohv-

ri vanematena,“ selgitas Keel.
Kindlasti on oluline, et ka lapsed ise, kes (kooli)vägivalla
käes kannatavad, räägiksid
sellest kas vanemale, õpetajale,
lastekaitsetöötajale või mõnele
teisele täiskasvanule, keda nad
usaldavad. „Laps ei tohiks
mitte kunagi oma murega üksi
jääda – tal on õigus abile!“
julgustas Keel murede puhul
nii lapsi kui ka täiskasvanuid
abi otsima.

Vanema vastutus ja
tähelepanu

Lapse õigustest rääkides
toonitas Keel, et lapsed vajaÕigus kaitsele
vad hariduse omandamisel ja
vägivalla eest
koolikohustuse täitmisel lapLapsel on õigus turvalisele
sevanemate tuge. „On vaneelukeskkonnale ja kaitsele vämaid, kes tahavad lastele väga
givalla eest nii kodus, koolis
varakult peale panna suurt
kui ma mujal. Lapse kaitseks
vastutust. Näiteks jäetakse
vägivalla eest tuleb välja astuda
paljude laste jaoks raske
kõigil inimestel, ka lastel
hommikune ärkamine
endil. Samuti nagu ei
vaid lapse enda hootohi vennad-õed
leks või ei tagata, et
üksteist kiusata,
lapsel oleksid koolis
ei tohi seda teha
käimiseks puhtad ja
ka koolivennad
terved riided ning ta
ja -õed. On väga
koolitükid oleksid
oluline, et vanetehtud,“ tõi Keel
mad mitte ainäiteid. Lapsel on
nult ei keelaks
küll kohustus
lastel üksteise
koolis käia, ent
kiusamist,
Lapsel on lisaks õigusele haridust saada ka kohustus koolis käia ja
vanem peab
vaid ka selgiõppida. / Foto: 123RF

tagama lapsele vajaliku hoolitsuse, muretu lapsepõlve. Nii
nagu on lastel õigustega kaasnevad kohustused, nii on ka
lapsevanematel emaks-isaks
olemisega kaasnevad kohus-

Oluline on
haridusasutuse, omavalitsuse ja
pere koostöö.



tused. Kui lapsed siiski tunnevad, et nad vajavad pereväliselt
lisatuge, siis õhutas Keel lapsi
julgesti ka iseseisvalt lastekaitsespetsialisti poole pöörduma.
„Kindlasti leiame murele
üheskoos lahenduse,“ usub
Keel, kes on abi andud väga
paljudele hädas olnud lastele.
Lastekaitsespetsialistide
kontaktid:
helve.keel@harku.ee, 600 3868
daire.rahnel@harku.ee, 600 3865
KADY-ANN SUTT

LAPSEMURE KORRAL
SAAD ABI SIIT:

Üleriigiline lasteabitelefon
11 6111
www.lasteabi.ee
www.ohvriabi.ee
www.lastekriis.eee
www.lastehaigla.ee
www.lasteombudsman.ee

Hariduspojekt Tabasalus
Novembrikuus võõrustasid vallavalitsus ja
Tabasalu Ühisgümnaasium taas kord Comenius Regio projektipartnereid Türgist.
Külaliste saabumine andis
võõrustajatele võimaluse
hetkeks pausi võtta, et arutleda taas koolisüsteemi rolli
üle laste väärtushinnangute
kujundamisel.

Sarnased väärtushinnangud

Partnerite vastuvõtul peetud kõnes rõhutas Tabasalu
Ühisgümnaasiumi direktor
Carolin Kadaja, et nii Eesti
kui ka Türgi haridussüsteemis on sarnased universaalsed väärtused. Direktor tõdes, et projekt on aidanud
pöörata rohkem tähelepanu
sellele, kuidas antakse lastele edasi eluks olulisi põhi-

mõtteid. Ikka selleks, et
neist kasvaksid täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed.
Türgi partnerite visiidi
jooksul toimusid mitmed
seminarid ja külaskäigud.
Läbivad teemad olid ühine
väärtusruum, sotsiaalne
kaasamine ning õppimis- ja
arenemismotivatsiooni
leidmine ning arendamine.


Kuidas
antakse
lastele edasi
elus olulisi
põhimõtteid.

Eesti praktikad

Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimunud seminaril
tutvustasid kooli arendusjuht Kersti Vana ja geograafiaõpetaja Valve Meesak

kooli tugisüsteeme. Esitleti
ka pedagoogide supervisiooniprogrammi, mis aitab õpilasi paremini toetada
ja kaasata.
Ühiselt osaleti vastvalminud Muraste kooli 5. klassi
kirjandustunnis, mille viis
läbi õpetaja Anne Änilane.
Lisaks õpilastele said teadmisi Eesti rahvakultuurist ja
traditsioonidest ka Türgi
külalised.
Merit Lage Tartu Ülikooli
eetikakeskusest tutvustas
koosolnutele Eesti väärtuskasvatuse põhimõtteid ning
nende rakendamiseks kasutatavaid meetodeid. Koos
Türgi haridusjuhtidega otsiti lahendusi koolielus aegajalt asetleidvatele ebakõladele õpilaste vahel, arutleti
ka pedagoogide ja tugipersonali rolli üle. Samuti räägiti väljakutsetest problee-

Türgi külalised koos Harku vallavanema Kaupo Rätsepa, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar
Soe ja projektijuhi Katrin Romanenkoviga. / Foto: Kady-Ann Sutt

mide lahendamisel ning
kolme olulise osapoole –
laps, perekond ja kool –
koostöö toetamisel.

Kevadel viimane

Kõik osalejad said külastusest uusi teadmisi ja inspiratsiooni. Kevadel ootab ees
kahe partneri viimane koh-

tumine, kus võetakse kokku
kaks aastat väldanud projekti tegevused, saadud kogemused ja tulemused.
„Students with good character“ on sihtasutuse Archimedes Comenius Regio
programmist rahastatav
kahe riigi vaheline hariduskoostööprojekt, mida viiakse

läbi 2013. aasta septembrist
kuni 2015. aasta juunini.
Harku valla partneriks selles
projektis on Türgi Musi provintsi kohalik hariduskeskus.
Vaata ka projekti kodulehte
www.goodstudents.org.
KATRIN ROMANENKOV
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Volikogu liikme veerg

„Asjad liiguvad“

Volikogu aseesimees vaatas tagasi
nüüdseks ligi aasta
tegutsenud volikogu koosseisu tegevusele, tuues välja
arengud ning üleskutse koostööle.

V

olikogu uue koosseisu valimisest on
möödunud veidi üle
aasta. Hea tavana tutvustavad rahva valitud volikogu
liikmed oma tegemisi volikogus – kõik kandideerijad
on ju lubanud seista tegevuste eest, mida nad valla arengus oluliseks peavad. Meie
ühine eesmärk on teha elu
meie vallas paremaks.

Prioriteedid arengukavas ja eelarves

Volikogu on seadusandlik
institutsioon, mis annab välja seadusi ja määrusi ning
kinnitab arengusuunad ja
eelarve. Nende dokumentide
kinnitamisega seavad volikogu ja tegevvõim – vallavalitsus – endile ühise eesmärgi pakkuda valla elanikele
korraldatud, väärtuslikku ja
turvalist elukeskkonda ning
ettevõtjatele stabiilset majandusruumi. Vastuvõetud eelarve ja arengukava on just
praeguse volikogu nägu ning
dokumendid näitavad, mida
peame oluliseks arendada.
Soove on palju, ent nende
kõikide täitmist pärsib rahaliste vahendite piiratus. See
seab meie ette valikud, kus ja
mida paremaks teha.

Kolm pirukat

Põhilised rahaallikad,
millest vallad end majandavad, on riigi toetused ja

muti perearstikeskust. Ehkki nimetatud teenused ei
sõltu otseselt kohalikust
omavalitsusest, saame luua
eeldused nende tekkeks. Nii
ongi oodata, et viimast lihvi
saavas Muraste keskuses
avavad kohe-kohe oma uksed kauplus ja apteek.
Tähelepanu väärib veel
suve hakul valminud Vääna
mõisa tall-tõllakuur, mis renoveeriti multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks. Sam a s j ä t k u v a d Vä ä n a
mõisakooli restaureerimistööd. Olen kindel, et sellest
koolist saab Eesti ilusaim
mõisakool.

Kõigi jaoks olemas

Aastaga on tehtud palju,
teha on aga rohkemgi veel.
Valla areng ja tulevikuplaanid on kirjas arengukavas,
millega saab tutvuda valla
kodulehel www.harku.ee.
Lisaks üldarengukavale
leiab sealt nii valdkondlikud
Volikogu aseesimees Helikar Õepa / Foto: Erakogu
kui ka kandipõhised arenlaekumised meie enda ela- da tsentraalse vee- ja kana- gud. Tegevuskava hõlmab
aga lühemat ajavahemikku
nike tulumaksu näol. Selle- lisatsioonivõrguga.
le lisaks on Harku vald väga
 Elanike arv
nutikalt kasutanud võima- Piirkondlikud
lust saada toetusi Euroopa valikud
on seal kanPraegune volikogu on oma
Liidu struktuurifondidest.
dis jõudsalt
Suuresti tänu EL-i rahadele otsustes pööranud tähelepakasvanud.
nu Muraste-Suurupi piir
Eelarve ja konnale, mis on umbes 3500 ja on seetõttu täpsem. KutTabasalu järel oma
arengukava elanikuga
ligi 2500 elanikuga suuruselt sun kõiki neid dokumente
on just teine asum meie vallas.
lugema ja valla elu edendapraeguse voli- Elanike arv on seal kandis miseks ettepanekuid tegeKõige lihtsam on seda
kogu nägu. jõudsalt kasvanud, kuid seis- ma.
m a o l i j ä ä n u d i n f r a - teha kas valitud volikoguon valminud veemajandus- struktuure puudutav areng, liikmete, vallavalitsuse tööprojekt, mis hõlmab Vää- mille suunamine on kohali- tajate ja/või külaseltside
kaudu.
na-Jõesuu ja Muraste-Suu- ku omavalitsuse võimuses.
Selles piirkonnas oli oma
rupi piirkonda.
Kokkuvõtlikult: asjad liiguÜhisveevärgi ja -kanalisat- kooli jaoks viimane aeg –
siooni väljaehitamine toob põhihariduse peaks saama vad ja on vaid aja küsimus,
selle piirkonna elanikeni õpilane omandada kodulä- millal üks või teine alustatud
kvaliteetse vee ja võimaldab hedases koolis. Sügisel ava- projekt valmis saab. Selleks
samas kanaliseerida reovee, simegi nii vajaliku Muraste meile pikka meelt ja mõistmist!
mis ei ole sugugi vähem kooli.
Piirkonda on veel vaja
tähtis. Nüüdseks on torud
HELIKAR ÕEPA
maas ja Muraste-Suurupi kauplust ja apteeki esmavavolikogu aseesimees
kandi elanikud saavad liitu- jaduste rahuldamiseks, sa-

TÄHELEPANU! Viiakse läbi elanike rahulolu uuring
Harku vallavalitsuse tellimusel viib uuringufirma Faktum
& Ariko käesoleva aasta novembris - detsembris läbi Harku
valla elanike seas küsitluse, mille eesmärgiks on selgitada
välja elanike rahulolu valla juhtimise, teenuste olemasolu ja
kvaliteedi ning klienditeeninduse osas. Uuring viiakse läbi
personaalsete intervjuude käigus, mis tehakse telefoni teel.
Läbiviidav uuring on anonüümne ehk uuringu aruandes ei
kajastu vastanute nimed ega muud isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Uuringufirma ja vallavalitsuse vahel on

sõlmitud konfidentsiaalsuse nõuet sisaldav leping.
Palume kõigil, kes on arvestatud uuringu valimisse, suhtuda uuringu küsitlejate kõnedesse koostööaltilt ning avaldada avameelselt arvamust Harku valla juhtimise, teenuste
olemasolu ja kvaliteedi ning klienditeeninduse osas.
Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes
HARKU VALLAVALITSUS
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„Oleme nüüdsest
kohapeal enam
kättesaadavad!“
Meeldetuletuseks: alates
1. oktoobrist
on Harku valla
uueks konstaabliks Ivo Roosimägi. Lisaks tegeleb valla elanike
muredega noorsoopolitseinik
Maret Maripu.
Alates 1. oktoobrist jõustus Politsei- ja Piirivalveameti reform, mille tulemusel muutusid kohalike
konstaablite tööülesanded
ning Harku vald sai endale
uue konstaabli – Ivo Roosimägi. Reformi tulemusel
vabastati konstaablid graafikujärgsest patrullimisest
ja loodi neile soodne pinnas süsteemseks tegelemiseks kogukonnakesksete
probleemidega, samuti
koostööks kohaliku omavalitsuse ja enda piirkonna
elanikega. „Nüüdsest käib
kohalik konstaabel koostöös noorsoopolitseinike
ning vabatahtlikega patrullimas vaid oma piirkonnas
ega osale graafikujärgses
patrullimises, tänu sellele
jääb tal aega tegeleda 100%
vaid enda piirkonna küsimustega,“ selgitas Põhja
prefekt Kristian Jaani septembris toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidule
tehtud ettekandes. Teise
muudatusena vähendati
kohalike konstaablite menetluskoormust.

Olulised numbrid

Konstaabli poole tuleb
julgelt pöörduda mis tahes
korrakaitsja nõu ja tuge
vajava küsimusega. Siiski,
kui tegemist on juhtumiga,
mis nõuab kiiret reageerimist ning politseinike sekkumist (nt kui on oht inimese elule ja tervisele), on
kõige õigem helistada hädaabinumbrile 110 või 112.
Ka varguste või sissemurdmiste puhul on kindlasti
vajalik helistada numbrile
110 või 112, mitte konstaablipunkti lauatelefonile – konstaabel ei pruugi

Ivo Roosimägi / Foto: PPA

samal hetkel laua taga olla.
Kuna konstaabel liigub senisest rohkem ringi, tuleb
kindlasti arvestada sellega,
et igal ajal ei pruugi ta
konkreetses vastuvõtupunktis olla. Kabinetitöö ja
inimeste ootamine ei ole
eesmärk omaette, politseinik peab olema liikvel ning
tegutsema tänaval, kus teda
kõige enam vajatakse.

Üks vastuvõtuaeg
lisaks

Samas nentis Roosimägi,
et konstaablid on nüüd
enam kättesaadavad ka kohalikus konstaablipunktis
aadressil Sarapuu 1, Tabasalu. Senise ühe vastuvõtuaja asemel on nüüdsest
kaks aega. „Püüame ka teistel argipäevadel konstaablipunktis kohal olla, kuid
kuna ei saa lubada, et oleme
just igapäevaselt olemas,
siis on soovitav enne meie
juurde tulemist ette helistada,“ soovitas Roosimägi.
KADY-ANN SUTT

KONSTAABLIPUNKTI
VASTUVÕTUAJAD ON:
kolmapäeviti kell 15–17 ja
neljapäeviti kell 11–13.
KONTAKTID:
■

Piirkonnavanem
Leena Pukk
Telefon: 612 4501
e-post:

leena.pukk@politsei.ee

■

Piirkonnapolitseinik
Ivo Roosimägi
Telefon: 612 4582
e-post:

ivo.roosimagi@politsei.ee

■

Noorsoopolitsei
Maret Maripu
Telefon: 612 4571
e-post:

maret.maripu@politsei.ee
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ohtumine kujunes
lähendavaks foorumiks, kus räägiti poliitikast ja poliitikutest erinevas
võtmes. Legendaarse Singer-Vingeri laulja Hardi Volmeri värvikas persoon, kunstnikuelu ja tegevus poliitikuna
pakkus põnevust nii eakatele
kui ka kohale tulnud vallavalitsuse esindajatele. Vallavanem
Kaupo Rätsepp avaldas heameelt, et nende volikogu 8.
koosseisu kuulub erinevate
erialade esindajaid, mis tagabki võimalikult laialt huvigruppide esindatuse otsustamisprotsessides.
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Hõbehallide poliitiline
klubiõhtu

Tulemisest

Volmer, keda eakateklubi
president Matti Loit tutvustas
muusika ja filmikunsti kaudu,
on Harku valda jõudnud rea
juhuste tõttu. Kibeledes perega küll linnast ära, tuli neil
arvestada siiski piiratud vahenditega. „Kui sul pole piisavalt vahendeid, siis seda suurem osa on juhustel,“ tõdes
kunstnik. Juhustejada tulemusel on perel nüüd panga
serval kasinate vahendite eest
soetatud tore kodu õunapuuaia ja merevaatega.

seda protsessi ei takista.“ Kodu
valmimisaega on küll raske
prognoosida, ent kommunikatsioonide projekteerimine
Eakateklubi Hõbehall kohtus 19. novembril Harku on lõpetatud ja kevadel alustatrasside rajamist. Ehkki
vallavolikogu liikme Hardi Volmeri ja vallavanema takse
hooldekodu koha maksumus
Kaupo Rätsepaga.
on seotud selle rajamise, ülalsioon. Vaidlused on aga sisu- pidamise ja teenuse kuludega,
kad ega liigu parteilisele pinna- ei plaani vald teenuse pakkule. „Mis partei liini siin misega kasumit teenida. „Valla
kohalikus omavalitsuses ikka eesmärk on hooldekodu oleajada saab,“ leidis vallavanem, 
Kevadel
„siin korraldame oma külaelu
alustatakse
– nii hästi või halvasti kui parasjagu võimalik.“ Viimasel
trasside
volikogul tegeldi sotsiaalvaldrajamist.
konna toetuste ja eelarvega,
millesse planeeriti ka näiteks masolu ja selle isemajandamiseakatekodu kommunikatsioo- võimekus,“ selgitas vallavanem.
nide ehitamise vahendid.

Eskiisprojekt valmis

Tulevikuplaanid

Rätsepp tõi eakatele oodatud
sõnumi, et eakatekodu ja tervisekeskuse eskiislahendite
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja, vallavanem, Hardi Volmer ja Hõbehalli president klubiõhtul. esitlus toimub juba 20. no/ Foto: Aule Sagen
vembril. Eskiisid võimaldavad
edasi prognoosida ehitusmahkuidas asjad sind tabavad. praktiliselt aega ei olnudki: Millega tegeldakse
te ja kohamaksumust ning
Saates osalemiseks sai ta kutse „Sisuliselt tuli puusalt tulistada. volikogus?
kõige kiiremal ajal enne lavas- Isegi oma väga kasinate muuSotsiaaldemokraatide aituse „Uno bossa ehk Uno Loo- sikateadmiste ja laulusättimis- nuesindajana volikogus pidas  Siin korralbi seitse elu“ lavale toomist. oskuste juures oleksin olnud Volmer volikogu tööõhkkondame oma
„Laulud tuli ka valida jooksu suuteline huvitavama arran- da reeglina konstruktiivseks.
külaelu.
pealt,“ rääkis Volmer ning žeeringu välja mõtlema ja lau- Rätsepp kõneles volikogu tekahetses, et harjutamiseks lud endale suupärasemaks te- gemistest laiemalt ning selgi- kavandada vajalikke investeegema.“ Volmerile jättis sügava tas, et volikogu eesmärk on ringuid järgmistesse perioodiPärlid Graniitvillast
Hõbehallides tekitasid elavat 
Elus ei saa mulje, et nii väikese ettevalmis- aidata luua vallas parem kesk- desse. Vallavanem kinnitas, et
tusega sündis saates mitmeid kond kõigile. Arvamused, eakatekodu rajatakse selleks
huvi Volmeri muljed saate
sättida,
suurepäraseid pärleid. „Väga kuidas see parem oleks, või- eraldatud maale Juhani 2 ja 2a:
„Laula mu laulu“ salvestuskuidas
asjad
andekad lauljad,“ tunnustas ta vad tema sõnul küll erineda, „Planeering on kehtestatud ja
protsessist ja kaaslastest. Laulja
sind tabavad. saatekaaslasi siiralt.
nentis, et elus ei saa sättida,
kuid vähemalt tekib diskus- ükski orav, lind ega putukas

Hõbehallid arutlesid veel
mitmete võimaluste üle, kuidas Harku valla eluolu tulevikus parandada. Huvi pakkus i d n e i l e k a Vo l m e r i
tulevikuplaanid. „Elu läheb
aina huvitavamaks,“ tekitas
laulja ja poliitik põnevust,
avamata siiski kõiki kaarte.
Küll selgus, et siiani poliitikas
suhteliselt passiivselt ja häältekogujana tegutsenud Volmer
kandideerib täiesti teadlikult
kevadistel parlamendivalimistel, kuhu kandideerib ka
praegune Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp.

Helmen Kütt kõneles sellest, mis südamelähedane

tõik, et pensionist ei piisa eakatekodu koha eest tasumisekski. „Vanaduspension
peab olema nii suur, et see
võimaldaks pensionäril ise
tasuda kõige madalama hinnaga hooldekodu koha eest,
kui selle järele peaks vajadus
olema,“ leidis ka valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn. Ehkki
Kütt põhimõtteliselt nõustus
arvamusega, pidi ta siiski
nentima praeguste võimaluste piiratust. „See, millest ma
räägin, on sotsiaalpoliitika ja
see on mulle südamelähedane teema,“ selgitas minister.
Kiire pensionitõusu asemel
sai minister pakkuda võimalust tulla kevadel Toompeale
külla. „Möödaminnes lööme
ka Stenbocki maja ukse jalaga lahti,“ oli minister valmis
eakaid valitsusele lähemale
viima.

11. novembril kohtus Eakate Päevakeskuses valla eakatega sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt.

Minister, kellel on pikaajaline kogemus sotsiaaltööalal ja
kes on saanud Viljandis ka
kohaliku omavalitsuse tasandil
sotsiaalpoliitikat ellu viia, andis
kohtumisel kokkuvõtliku ülevaate tuleval aastal toimuvatest
muudatustest.

Lastetoetused
hindadele järele
Küti sõnul on sotsiaaldemokraatide jaoks üks olulisemaid otsuseid lastetoetuse
tõstmine. Esimese ja teise
lapse toetus on alates 2004.
aastast siiani 19 eurot kuus.
„See on muutunud hindade
tõusu korral päris häbiväärseks,“ hindas Kütt olukorda.
1. jaanuarist aga tõuseb esimese ja teise lapse toetus 45
euroni kuus ning iga järgmise
lapse toetus hakkab olema
100 eurot kuus. Tõstetakse ka
Helmen Kütt (paremal) kõneles sotsiaalpoliitikast, mis on talle väga
südamelähedane teema. / Foto: Aule Sagen toimetulekutoetust saavate

perede lastetoetust ja hool- surmale eelneva 12 kuu jookduslepingu alusel eestkoste sul saanud toimetulekutoetust.
peredes olevate laste pearaha. „Matusetoetuse summa tõuseb 250 euro peale,“ nimetas
Kütt ka toetuse määra.
Tähelepanu ka
tervishoiuvaldkonda
Lõpule viiakse kiirabire- Pensonid elamisväärseks
Pensionidki ei jää samale
form, mille tulemusel luuakse
juurde seitse õebrigaadi. Ap- tasemele, tõustes 5,9%. Miteekrid aga hakkavad saama nister ei pidanud tõusu suusarnaselt perearstidele lähte- reks, küll aga oluliseks aspektoetust: „Välja on pandud ti, et Eesti keskmine pension
kümne apteekri toetus, et nad oleks tulumaksuvaba. 1. apteeks apteeke ikkagi ka maa- rillist 2015 tõusev tulumaksuvaba miinimum 374 eurot
kohtades,“ kõneles minister.
loobki nimetatud võimaluse.

Välja on Pensionide madal tase oli
pandud mitmete eakate murekohaks,
kümne ap- kuid siinkohal sai Kütt viidata
pensioni seotusele
teekri toetus. üksnes
alampalgamääraga, mis on
Majandussurutise ajal ära samuti madal. „Sellega peakaotatud matusetoetus taasta- vad aga noored pered ka oma
takse tuleval aastal osaliselt. lapsed üles kasvatama,“ nenSeda võivad taotleda lahkunu tis sotsiaalkaitseminister. Mulähedased, kes on kadunu relikuks tegi kohalikke eakaid

AULE SAGEN

AULE SAGEN

VALLAELU /

Kolmapäev, 26. november 2014

Harku Valla Teataja 5

Viis omanäolist
koduaeda

HARKU
VALLA KAUNIS
KODUAED
2014
Liina Lehtla

II KOHT JA
KODUKIRJA
ERIPREEMIA
Tiiu ja Harald
Lindeberg

Harku valla kauneima koduaia tänavusel
konkursil pakkusid žüriile elamusi eriilmelised aiad. Valla aastapäeval kuulutati
välja ka konkursi võitjad.

H

arku valla aianduselu
on aasta-aastalt elavamaks muutunud.
Tänu aiaseltsile toimub üritustesari „Avatud aiad“, samuti
aitab aiaselts kaasa kauni koduaia konkursi läbiviimisel.
Auväärne žürii koosseisus
abivallavanem Vello Viiburg,
heakorraspetsialist Marion
Aare ning Luule Agu, Maire
Tilkson ja Kaie Lõoke aiaseltsist ning allkirjutanu tänavad
kõiki peresid, kes oma aiaväravad hindamiseks avasid.

pottidel ning istumispingil,
mis laius madalal kivimüüril ja
mille taha olid peidetud kartulivaod. Rikkaliku taimestusega
aeda oli tänu kolmes etapis
laienemisele tekkinud vahvaid
soppe, mille vaateid erinevatelt
istumiskohtadelt nautida sai.
Eriti tõusid esile perenaise
lemmiklilled roosid.
Samuti Murastes, Viive Toomi aias sai näha, et ka väiksele
ning ebahariliku kujuga krundile saab täpse planeerimisega
mahutada ära päris suure elumaja ning ruumi jääb ka õduVintage ja õdus rahu sate aiaruumide tarbeks. SõlAsta ja Peep Õimu koduaiast tuvalt krundi asukoha
Muraste külas leidsime tõelise

Aukartustvintage-meeleolu. Pere on
äratava
elegantselt säilitanud kõik, mis
majaehituse ajal moes oli, ning
suurusega
sidunud selle uuema aja lisanhortensia.
dustega ühtseks tervikuks.
Läbivaks motiiviks oli loodus- valgustingimustest oli viljavalge toon – nii maja ja ka puuaed kenasti sobitatud
osaliselt kuuri katval laudisel, eesaia haljastusega. Majataõhulisel õuemööblil, terrassi- gust privaatset puhkeala il-

Isadele mõeldes

Vääna Mõisakool tähistas 9. novembril isadepäeva,
tuues kokku pered ja kogukonna.
Päev algas orienteerumisega läbi Muraste küla, millele
järgnesid erinevad meisterdamistoad, salsakoolitus, disko,
pannkoogid ja soe supp. Huvilised said sõita ehtsa soomuki ja politseiautoga ning
sündmust külastas helikopter.
Isadepäeval tegutses ka riba-

tuba, kus kasutuseta T-särkidest valmisid riidekerad, millest kootakse pehmeid
istumisaluseid Muraste koolimaja aatriumisse.

Päev ühendas

Suurt rõõmu tegi ka osalevate perekondade rohkus –

mestasid huvitava haabitusega puittaimed – lehvikja
võraga äädikapuu, vahvalt
haraline lehis ning malbelt
maha kaarduvate okstega
paju. Kogu aed oli raamistatud
rahulikus rütmis kujundatud
istutusaladega. Pilgupüüdjaks
oli aga aukartustäratava suurusega hortensia.

Harmooniline
mikromaailm

Alasniidu külas tutvusime
kolme eriilmelise koduaiaga.
Liina Lehtla, kes iseõppijana
end heaks taimetundjaks on
arendanud, oli lühikese ajaga
loonud rikkaliku kollektsioonaia. Selles aias oli kõik viimse
detailini paigas – heki taha
peidetud parkimisala, ühendusteed, mänguväljak, pisikeste pereliikmete vajadustega
arvestav kaldteega terrass ja
mugavalt hooldatav tarbeaed.
Ehitiste popp roostekarva pale
ja vasksed aknaraamid olid
kenasti kooskõlas taimestuses
vilksatavate punakate ja kollakate värvidega. Kui veel lisada
veesüsteem, mis tilkagi vihmavett raisku ei lase, võib kindlalt
sündmusele pani end kirja üle
300 inimese. Lisaks õpilastele
ja nende perekondadele kohtas orienteerumisrajal ka mitmeid tublisid õpetajaid. Isadepäev oli hea näide, kuidas
lapsevanemate ja kogukonna
liikmete abiga võib kool olla
üheks kohaliku elu keskuseks
ning ühendada paljusid inimesi.Ürituse eestvedaja, lapsevanem Jan Lukk meenutas
isadepäeva: „Ennekõike oli
isadepäeva puhul minu jaoks

öelda, et tegemist on elukeskkonnaga, kus ka õppinud
maastikukujundajal paljugi
kõrva taha panna oleks.

Igavene suvi ja
merisead

Tiiu ja Harald Lindebergi
aed avaldas muljet oma õhulisuse ja kergusega. Sealt leidsime suurematki seltskonda
mahutava terrassi ja klaasist
lükandseintega suvemaja – hea

III KOHT
Viive
Toom

Selles aias
oli kõik viimse
detailini
paigas.



mõte, kui eestimaise suve „sante suusailmu“ meenutada.
Erksad toolipadjad ning samas
toonis terrassipotid lõid tunde,
et suvi ei saa iialgi otsa! Ilusa
raami värvikirevusele moodustas istutusalade tagasihoidlik ja hästi läbikomponeeritud
taimevalik. Vahva leid oli kasvuhoone, mis oli osavalt terrassi rinnatise taha ära peidetud.
Külli Haabi ja Andri Topsi
aeda tasub külastada neil, kelle

lemmikloomadeks on närilised. Nimelt on seal iluaia ühe
osana loodud merisigadele
vahva seikluspark. Samuti on
sealne pere „mäe“ otsa kujundanud lõkkeplatsi ning huvitavalt lähenenud tee-ehitusele.
Väikeselt kõrgendikult laskus
alla vulisev „jõgi“, mis suubus
maja äärde rajatud pisikesse

tähtis, et peame meeles isasid,
laste ja isade vahelisi suhteid
ning peret.“ Ta soovis, et üritus
oleks aktiivne, lõbus ja inimesed viiksid kaasa positiivseid
emotsioone. „Arvestades, et
sellelaadne üritus toimus esimest korda, võin öelda, et kõik
laabus väga hästi,“ jäi korraldaja sündmusega rahule. Ürituse korraldamine andis tema
sõnul võimaluse ka vaadata,
kuidas toimib koostöö kooliperega, kogukonnaga ning

Isadepäeva korraldamisel
riigi jõustruktuuride esinlõid kaasa paljud erinevad
dajatega.
organisatsioonid nii Harku
vallast kui ka kaugemalt:
Rõõm koostööst
„Koostöö sujus ning kõik Muraste Külaselts, Vääna
osapooled nautisid üritust,“ Külakoda, Kaitseliit, Õhuoli Lukk rahul. Ta soovitas vägi, Naiskodukaitse, Siseka teistel lapsevanematel kaitseakadeemia Politsei- ja
olla aktiivsed ning toetada piirivalvekolledž, Fotomeiskooli erinevates ettevõtmis- ter Pluss ja DJ Nrike.
tes: „Seeläbi paraneb koostöö ja mis kõige tähtsam,
MAARJA PRUULI
saate rõõmu valmistada ka
Huvijuht-sotsiaalpedagoog
enda lastele.“

veesilma.
Kokkuvõttes pakkusid kõik
aiad omamoodi elamuse. Õnneks on Harku vallas kena
komme konkursiaedade väravad ka „Avatud aedade“ üritustel avada.
Tekst ja fotod EVA LUIGAS
ajakiri Aed
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Pool sajandit õisi ja okkaid
roosiaias – HARKU LASTEAED 50

Harku valla jalgpalliklubi Tabasalu ühtne vaim. / Foto: Erakogu

14. novembril
tähistas Harku
Lasteaed oma
50. sünnipäeva.
Lasteaia direktor Juta Meringo avaldas aktusel väikese
saladuse: lasteaial on eriline
hing, mis ei hiilga ega sära.
Lasteaiapere kutsus külla just
neid külalisi, kes lasteaiale
eriti hinge on läinud. Nendeks olid kunagised kolleegid
ja koostööpartnerid ning
valla haridus- ja kultuuriasutuste esindajad. Ühiselt vaadati tagasi lasteaia elule ja
mõtestati selle arengut. Meringo meenutas aegu, kus
talle esitatud küsimusele
„Kus Sa töötad?“ oli alati kena
vastus võtta: „Ikka roosiaias
töötan, vallavanem on Sulev
Roos ja järelevalvaja on Evi
Roos.“

Teadlaste ja sovhoosi töötajate lapsed

Pool sajandit tagasi avati
Harku aleviku elamus nr 5
lastetuba Eesti Bioloogia Instituudi teadlaste lastele, millest kasvas välja samas kortermajas kaherühmaline Harku
Lastepäevakodu. Kasvandikeks olid lisaks teadlaste lastele ka tolleaegse sovhoosi
töötajate lapsed, kes tuli mahutada kahe korteri viide
väikesesse tuppa. Lasteaia
kokk Merike Leppik, kes
valmistab siiani lasteaias
süüa, pidi toona toimetama
tillukeses köögis gaasipliidi
ääres. Nõudepesuruumis oli
puuküttega boiler, hoiuruumiks üks riiulitega kapike ja
väike külmkapp.

Sulev Roos lasteaeda õnnitlemas. / Foto: Harku Lasteaed

Kahest sai üks

1997. aastal liideti eestikeelse Harku Lastepäevakoduga
venekeelne Harku Lastesõim.
16. novembril 2002 avati aga
Harku Lasteaia uus maja,
kuhu koliti kahest asukohast
kokku. Venekeelses lasteaias
käis korraga kuni kuus vanglas karistust kandvate naiste


2002 avati
aga Harku
Lasteaia uus
maja.

last. Hommikuti lubati hästi
käitunud ja korralikult vangla õmblustsehhis tööl käinud
vangidest emadel oma lapsi
valvuri saatel lasteaeda tuua
ja õhtupoole ka neile järele
tulla. Vangidest emadel oli
luba osaleda lasteaia üritustel,
emadepäevaks küpsetasid
nad aga vangla köögis lasteaialastele tordi.

Kulda väärt kollektiiv

Vallavanem Kaupo Rätsepp tunnustas üle kolme

aastakümne Harku lasteaedu
juhtinud Meringot kui väga
head juhti. Vallavanem teadis
Harku Lasteaia headust
omast kogemusestki, sest
tema enda laps on aasta seal
käinud.
Rätsepp andis aktusel üle
ka valla teenete märgi Faina
Gornovale, kes on Harku
lasteaedades 45 aastat hingega töötanud. „Faina suudab
alati ootusi ületada, tugeva ja
targa isiksusena toetab ta
igati ka nooremaid kolleege,“
iseloomustas Meringo teenekat töötajat.
Aktusele järgnenud kontserdil esinesid lauljatar Stefania Airapetjan koos saatja
Erki-Andres Nuudiga ja
flamenco-t antsur ü hm
„Allegrias“.
Edu ja õnnestumisi lasteaiaperele järgmiseks poolsajandiks!
AIVAR SOE
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

JK TABASALU KASVAB

ka klubi spordikasvatuse ja
treenerite töö eest.

Kahe tegutsemisaasta järel on jalgpalliklubi
Tabasalu tublisti laienenud ning levitanud huvi
spordiala vastu.

Uus traditsioon

Kaks aastat tagasi novembris asutasid 36 lapsevanemat jalgpalliklubi Tabasalu, et lastel oleks kodu
lähedal hea tegeleda aktiivse liikumisega jalgpalli
näol. Hiljuti aset leidnud
klubi lastevanemate üldkoosolekul suurenes liikmete hulk veelgi – klubiga
ühines 32 uut liiget.

Treenivaid lapsi
tuleb juurde, ruumi
mitte

Hea jalgpallipisik levib
Harku vallas kiiresti: kahe
aastaga on klubis treenivate laste arv tõusnud 60-lt
210-ni. Treeninggruppe on
tänaseks kokku 10, neist 2
tüdrukute oma.
Sellise harrastajate hulga
kasvu juures oleme aga
silmitsi treeninguteks vajamineva taristu nappusega.
Lapsevanemad arutasid
seda teemat ka toimunud
koosolekul. Leiti, et omal
kohal oleks palvekiri, milles juhitakse sellele asjaolule tähelepanu ja palutakse
leida võimalusi täismõõtmetes jalgpallistaadioni

„Tagasi kooli“ ehk teistmoodi koolipäev Tabasalus
Projekt „Tagasi kooli“ tõi 29.
oktoobril taas külalislektorid Tabasalu Ühisgümnaasiumisse tunde andma.
Külalislektoreid erinevatelt
elualadelt oli seekord kokku
34 – oli mundris mehi ja kooli vilistlasi, koostööpartnereid ning lapsevanemaid.
Lektorid osalesid 1.–12. klasside tundides. Kõigile kooli
õpilastele oli see teistmoodi
päev, kus nad said tavapärase
koolitunni asemel osa külalislektori elukogemusest.

Üks põnevam
kui teine

Tundides räägiti laevaehitusest, põlevkivi kasutamisest ja mõjust keskkonnale,
koostööst ja suhtlemisest,
ettevõtlikkusest, rahast ja
valerahast, kosmosest, multiintelligentsuse teooriast,
tervislikust toitumisest, valikutest elus ja sellest, kuidas
soovituni jõuda. Ühel klassil
oli võimalus saada rohkem
teada Noorte Kotkaste tegemistest Kaitseliidus, teisel

Kõigil õpilastel olid sel päeval teistmoodi tunnid.
/ Foto: Karin Lember

rajamiseks Tabasallu.

Klubi juhtimine

Ühtlasi kinnitas üldkoosolek klubi volinike koosoleku liikmed järgmiseks kolmeks aastaks. Nendeks on
Monika Eespakk, Andro
Kullerkupp, Kaido Viira,
Kaido Kundrats, Ivo Mehide, Toomas Mihkelson, Leino Pank, Margus Vetsa,


Hea jalgpallipisik levib
Harku vallas
kiiresti.

Amor Orgusaar, Risto Raaper, Andrei Jepihhin ja Ivo
Remmelg. Klubi liikmete
seast valitud volinike koosolek täidab üldkoosoleku
ülesandeid, lisaks planeerib
klubi tegevust.
Volinike koosolek kinnitas oma esimesel koosolekul ka uue kolmeliikmelise
juhatuse, mis juhib ja esindab klubi selle igapäevases
tegevuses. Uued juhatuse
liikmed on Indrek Anepaio,
Riho Saksus ja Risto Sarapik, neist viimane seisab hea

jällegi toimus hoopis jalgpallitrenn. USA saatkonna esindajate eestvedamisel toimus
koolitund inglise keeles. Meie
hea koostööpartner, eelmise
aasta „unistuste tööandja“
Sisekaitseakadeemia pani aga
lapsed unistama ja mõtlema
karjäärivalikute teemal.

Esmakordselt JK Keila ja
JK Tabasalu maavõistluse
nime all välja antavale
rändkarikale mängiti Keila
kunstmurustaadionil 15.
novembril.
Kokku peeti 9 mängu erinevatele vanuseastmetele.
Viimasena kohtusid meeste
esindused. Iga mängu võit
andis ühe punkti. Päeva
lõppedes oli mängude seis
6:3 meie kasuks ja esmakordselt välja antav rändkarikas tuli aastaks Tabasallu
auhinnakappi.
Täname turniiri peakorraldajaid Risto Sarapikku ja
Targo Kaldojat JK Keilast.
Ütleme aitäh kõigile Keila
abilistele ja kohtunikele. Risto Sarapik jäi maavõistlusega
rahule: „Oli igati tore üritus
ja loodame, et suudame sellest traditsiooni tekitada!“
Aitäh kõigile lapsevanematele, kes tulid nautima
noorte jalgpalli ja kaasa
elama.
Loe lähemalt turniiri tulemustest ja vaata pilte mängudest http://tabasalujk.ee/
category/uudised/
MARGUS VETSA
JK Tabasalu

ameti keerulisust. 45 minutit
järjest noorte tähelepanu
köita ja viia samal ajal läbi
heal tasemel koolitundi peeti
suuremaks väljakutseks, kui
seista lektorina 100 täiskasvanu ees.
„Tagasi kooli“ projekt jätkub kindlasti ka järgmisel
aastal. Oleme tänulikud meie
Suur väljakutse
seekordsetele külalislektoriPärast tundi toimunud tele ja ootame uusi põnevaid
vestlusringis nentisid külalis- kohtumisi.
lektorid, et sellise tunni andmine erinevas vanuses õpiKARIN LEMBER
lastele oli paras katsumus. Nii
TÜG kommunikatsioonimõnigi tunnistas õpetajaspetsialist
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Heategu teeb imet!
HARKU VALLAVALITSUS
TABASALU LIONS KLUBI kutsub
laupäeval, 13. detsembril kell 11-16

kuulutab välja konkursi

ehitusspetsialisti
ametikohale

Harku valla heategevuslikule

Peamised
tööülesanded:

ehitus- ja kasutusloa
taotluste menetlemine ja
lubade väljastamine;
● ehitisregistri pidamine.
●

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

Nõudmised sobivale kandidaadile:

AITAN MÜÜA
KINNISVARA
HARKU VALLAS

ehitus- või arhitektuurialane kõrgharidus;
● teadmiste olemasolu
kohaliku omavalitsuse
tööst, ehitusvaldkonda
reguleerivatest õigusaktidest;
● vene keele oskus suhtlustasandil;
● ehitusprojekti lugemise
oskus;
● kohusetunne, täpsus,
otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste
●

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422
66 84 700

Laada tulu läheb vähekindlustatud perede ja andekate laste abistamiseks.

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Prolexplast

Vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitus
Teostame järgmisi töid:

SISEKAITSEAKADEEMIA POLITSEIJA PIIRIVALVEKOLLEDŽ
asukohaga Murastes võtab tööle

KOKA.

Nõutav kehtiv tervisetõend ja koka
kutsetunnistus.
Pakume:

•transporti töökohta marsruudil Tallinn – Muraste – Tallinn;
•töötasu 600 eurot kuus.
Info 5348 4004, avaldus ja CV e-posti aadressile kristiina.freirik@sisekaitse.ee

• trasside ehitus, sh üleliigse pinnase äravedu
ning haljastuse taastamine;

11.-19.12 SAUE VALLAS
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Maxsys OÜ
KOGEMUSI EI ÕPITA!
Lisainfo telefonil 525 0941
või info@maxsys.ee

13.-14.12 JÕULUMAA KOOS JÕULUTURUGA AVATUD
PEREDELE KELL 10.00-18.00

Kehra
Nukuteatri
sepikoda
jõuluetendused

Päkapikkude
söögimaja
Jõuluvana Jõulukoda

jõuluturg

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



13.-14.
detsembril

Kelgumägi, lumelinn,
uisuplats, suusarajad
(lume olemasolul)

Jõulutall
meisterdamise püstkoda
JÕULURONG

Programm ja
tegevused jõululaval

13.-14.12 Perepilet 15 €, Üksikpilet 5 €,
Alla 3 eluaastat sissepääs tasuta

www.vabaõhukeskus.ee

varasem töökogemus
seotud töövaldkonnas ja
avalikus sektoris.

Omalt poolt
pakume:
huvitavat tööd kiiresti
arenevas omavalitsuses;
● häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
● toetavat meeskonda.
●

Teated

■ Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554
janek@janelldisain.ee
■ Aastaringne fekaalivedu ja kuni
10m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel 5662
1300

■ Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055

• veemõõdusõlme ehitus, sh surveproovid ja
üleandmine OÜ-le Strantum ning loomulikult
kõikvõimalikud torutööd!

Kasuks tuleb:
●

Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt 30. novembriks 2014 portaali CV Online vahendusel või personalijuhi Kaile
Põldme meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee.
Lisainformatsioon planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja
Karin Sillmanni telefonil 600 3861.

■ OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee

• projekteerimine;

tulemuslik ja õigeaegne
täitmine;
● töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus
ja väga hea suhtlemisoskus;
● hea pingetaluvus;
● isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

■ Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686
■ Väikeveod kalluriga: erinevad
mullad, liiv, killustik, segud jpm.
Tel 501 5992

■ Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee
■ Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Tel 5626 3857
■ Pakume tööd lillemüüjale varsti
avatavasse Muraste Konsumisse. CV saata ikristel@hot.ee,
56666332
■ Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
5687 9448, info@smart-furniture.eu
■ Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras.
Tee riiulitele ruumi! Tel 5346 8430

■ Remondikiirabi: puu-, kivi-,
metalli-, kaeve- jm ehitustööd. Tel
5604 4803

■ Pikaajaliste kogemustega pottsepp ehitab ja remondib ahjusid,
pliite, soemüüre, kaminaid. Tel
5398 7996

■ Müüa lõhutud küttepuud: kask,
lepp ja kuusk. Kohaletoomisega.
Tel 501 5820

■ Kui Sinu mudilased ootavad
jõuluvana, siis helista tel 5198
2899

■ Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.
ee

■ Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti
väljastus. Pottsepatööd: remont ja
ehitus. Tel 5663 9398
■ Soovin üürida Tabasalus Kase
tänava kandis garaaži. Tel 501
3878

Detsembris ilmub Harku Valla Teataja pühade
tõttu 1. ja 3. nädalal. Järgmine Harku Valla Teataja
ilmub 3. detsembril.
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HARKU VALLAVALITSUS
otsib
veespetsialisti
Peamised
tööülesanded:

veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise,
ehitamise, haldamise ja
teenuste osutamise korraldamine;
● veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamiseks projekteerimistingimuste koostamine;
● ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamine ja ettepanekute
tegemine veevarustuse ja
kanalisatsiooni osas;
● veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatiste andmete süsteemi
loomine ning andmete
sisestamine geoinfosüsteemi
(GIS);
● osalemine võrkude rajamiseks vajaliku asjaõiguse
seadmise menetlusprotsessis;
● veevarustuse ja kanalisatsiooni alase nõustamise korraldamine ning vastavatele
kirjadele vastamine;
● koostöö korraldamine
riigi, teiste omavalitsuste,
maaomanike, arendajate ja
teiste isikutega veevarustuse
ja kanalisatsiooni projekteerimisel, ehitamisel, haldamisel ja hooldamisel;
● ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse
ülesannete täitmine, sh
vee-ettevõtjate määramisega
seonduv, ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni tagamisel tekkinud vaidluste lahendamine,
vee ja kanalisatsiooni hinna
taotluste läbivaatamine;
● sadevee ärajuhtimisega
seonduvate küsimuste
lahendamine ning sadevee
süsteemide projekteerimi●

se, ehitamise ja hooldamise
korraldamine;
● põhjaveevarude üle arvestuse pidamine.

13.12.2014 kell 12.00
Kumna Kultuuriaidas

Nõudmised sobivale kandidaadile:

kõrgharidus;
teadmiste olemasolu
kohaliku omavalitsuse tööst,
veemajandust reguleerivatest õigusaktidest;
● vene keele oskus suhtlustasandil;
● projekti lugemise oskus;
● kohusetunne, täpsus,
otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste
tulemuslik ja õigeaegne
täitmine;
● töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga
hea suhtlemisoskus;
● hea pingetaluvus.

Etendus SALASOOV

●
●

Häid lapsi peab meeles ka Jõuluvana
isiklikult.
Pileti hind:
5 € lastele (sisaldab kingipakki)
3 € täiskasvanule
Et päkapikud teaksid piisava arvu pakke varuda,
palume laps peole registreerida hiljemalt
10.12.2014 kultuuriait@gmail.com või
telefonil 5553 8009.

varasem töökogemus
seotud töövaldkonnas ja
avalikus sektoris;
● isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
●

Merike Susi
ÜKSI ÜKSOLEMISES

Kumna Kultuuriait
4. detsembril
kell 19.35

huvitavat tööd kiiresti
arenevas omavalitsuses;
● häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
● toetavat meeskonda.

HARKU VALLA LKÜ JA MURASTE KÜLASELTS OOTAVAD LAPSI KOOS PEREDEGA

RETKELE JÕULUMAAILMA MURASTESSE,
pühapäeval, 7.detsembril
kell 11.00-14.00 Muraste kooli
(Lee tee 9, Muraste)

meisterdame töötubades
kaunistame piparkooke
saadame jõuluvanale jõulusoovid
küpsetame lõkketule kohal

Kell 12.30 Heino Seljamaa
nukuteatrietendus
“SUUR PEETER JA
VÄIKE PEETER”

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

t)

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

Kontserdil esitab Merike akustilis-kammerlikus võtmes muusikat oma debüütalbumilt
“Üksi Üksolemises”. Mängides ise klaverit on ta lavapartneriks valinud absoluutse
multitalendi ja supermuusiku Tarvi Jaago, kes sellel kontserdil mängib flööti.

Kontsert on tasuta.
Kohtade broneerimine ja lisainfo telefonil 55 538 009
NB! Kohtade arv on piiratud.
Muusikuid saab tänada kohapeal vabatahtliku (rahalise) panusega.

www.merikemusic.ee

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku vallavalitsus,
Ranna tee 1, Tabasalu 76901, Harju
maakond, tel 600 3848, faks 600 3854
Toimetus:
tel 606 3830
Kady-Ann Sutt /
kady-ann.sutt@harku.ee
Aule Sagen / aule.sagen@harku.ee
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Printall

Vaata ka www.harkulaps.ee & www.muraste.ee

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

akustiline kontsert

●

Sinu motivatsioonikirja ja CV-d
ootame hiljemalt 30. novembriks 2014 portaali CV Online
vahendusel või personalijuhi
Kaile Põldme meiliaadressile
kaile.poldme@harku.ee. Lisainformatsioon personalijuhi Kaile
Põldme telefonil 600 3845.

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

Kasuks tuleb:

Omalt poolt
pakume:

SILMADE
KONTROLL

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal
kolmapäeval (v.a juulikuus). Riigipühadel
vallaleht ei ilmu. Kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala
esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida.
Vallalehe avaldamiseks saadetud
reklaamidele toimetus keelekorrektuuri
ei teosta.

www.kumna.ee

Kaetud on
kohvilaud!

Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal
on mõeldud vallaelanikele nii lastele (alates 12.
eluaastast), täiskasvanutele, pensionäridele, kellel
silmanägemisega probleeme.
Palume soovijatel registreerida telefonil 603 2171
(alates kella 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.

HARKU VALLA TENNISE 2014. A
MEISTRIVÕISTLUSED
D
SISETINGIMUSTES
KES?
MILLAL?
Igal tasemel tenniseharrastajad detsembri jooksul
üksik- ja
KUS?
paarismängud, Harku
pimemäng ning
KUIDAS SAAB?
saunaga lõpetamine
Sissekandmine 30. novembrini
kalmer@tennis24.ee, 5620 4556
Su logo
järgmisel
korral?

