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Nii selgub, milline
kutseala neile enim
sobib.
CAR OL I N K ADAJA
Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor

TÄNA LEHES

Omavalitsuste
finantseerimiskeskuse ideest
Vähemalt kümmekond
aastat liigub Eesti omavalitsusjuhtide hulgas
idee luua katusorganisatsioon, kuhu võiksid kuuluda kõik Eestimaa omavalitsused ning mis tegeleks maailma finantsturgudelt soodsama laenuraha leidmisega, kui seda pakuvad pangad. / LK
2

Rannikureostust
käis koristamas
üle 160 inimese
Harku vallavalitsuse organiseerimisel on Muraste rannikureostust käinud koristamas üle
ootuste paljud vabatahtlikud. Koristamise muutis väga keeruliseks asjaolu, et reostus paiknes
hajusalt mitme kilomeetri ulatuses ning seda oli
võimalik koristada vaid
käsitsi. / LK 3

Vääna Mõisakooli
restaureerib
Scandec Ehitus OÜ
Scandec Ehitus OÜ juhatuse liige ja projektijuht
Aivo Raud hindab koostööd Harku vallaga
konstruktiivseks ja siiraks. “Arvestades veel
töötavat hoonet planeeritakse tegevust nii, et see
häiriks võimalikult vähesel määral hoone kasutajaid,” täpsustas ta tööplaane. / LK 3

27 laulunaist ja dirigent ehk
eluõnneõhinaga “Meretule” koor
Kolm aastat tagasi naljapäeval tegevust alustanud Suurupi naiskoor sai
endale nime tuletornide
järgi. Tänavune suurem
eesmärk on pääsemine
laulupeole. 12. aprillil
antakse koos Kuivajõe
meeskooriga kevadkontsert.
A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Kui Agu Sihvka alustas kõiki
seletuskirju lausega “Et kõik
ausalt ära rääkida, pean alustama...”, siis ka naiskoorist
“Meretule” kirjutades peab
alustama samade sõnadega.
2011. aasta alguses kirjutas
lapsepuhkusel olev ja koorilaulu järele igatsev dirigent
Elen Ilves Anne-Ly Mitile soovist asutada laulukoor. Mitt
veab nimelt Suurupi seltsi ja
Ilves on sama küla elanik.
“Mina olen kogu teadliku elu
laulnud koorides. Aga siis oli
paus. Haarasin kohe ideest
kinni,” meenutas Mitt. Laulja
sai dirigendiga kokku ja panid
paika plaani: 1. aprillil teeme
esimese proovi.

VÕIDUNIMI VALITI
SUURUPI
TULETORNIDE AUKS.
Koori loomist reklaamiti
Facebook'is ja vallalehes.
Üleskutsel oli edu. Naljapäeval
kogunes Suurupisse Rehe talu
peohoonesse 15 lauluhuvilist.
“Naiskooriks kujunemine läks
kuidagi loomulikku rada pidi.
Mõned mehed käisid algul
uudistamas või õigemini tõid
oma naised meile laulma,”
ütles Elen Ilves.
Tänaseks laulab kooris 27
naist. Liikmeid on Suurupist,
Murastest, Vitist, Vääna-Jõesuust, Ilmandust kuni Tabasalu, Harku ja Tallinnani välja.

Nimi tuletornide järgi

Harku vallale eelneval kahel aastal võidukarika toonud
mängijad ei saanud
seekord võistkonda
aidata. / LK 4
MEEL IS HÄR MS

2. mail 2011 sai koor nime
“Meretule”. Miti sõnul korraldasid nad sõbraliku konkursi
ning võidunimi valiti Suurupi
tuletornide auks.
Millised on olnud kolm
aastat proove ja esinemisi?
Ilves ja Mitt ütlesid, et koor on
kasvanud ja muutub aina paremaks. Teisel hooajal leidsid
daamid juba nii palju julgust,
et võtsid osa vabariiklikust

Naiskoor “Meretule” Suurupi rannas.
naiskooride konkursist. “See
proovikivi, mis sai edukalt
läbitud, kinnitas meie võimekust. Meid märgiti ära ka Eesti Kooriühingu aastaraamatus
kui “uued tulijad”,” rääkis Ilves. Osaletud on talvistel laulupidudel “Jää hääl” Toilas,
naiskooride laulupäeval Intsikurmus, Popkoori peol ning
Harjumaa laulu- ja tantsupeol
Keilas. Loomulikult ka paljudel valla tähtpäevadel ning
kaugemalgi toimunud sündmustel.
Repertuaaripuudust Suurupi lauljatel pole, sest uue
koorina on paljud asjad veel

esitamata. Naiskoori kõla võib
dirigendi sõnul olla väga rikas
ja värviderohke.

“NAISKOORIKS
KUJUNEMINE LÄKS
KUIDAGI LOOMULIKKU
RADA PIDI.”
“Selleks, et see nii oleks,
peavad naiskooris olema madalad aldid ja kõrged sopranid.
Neid äärmisi häälerühmi tuleb eriti otsida ja õnneks on
nad leidnud tee ka meile. Lauljad võtavad asja õhinaga,” lisas Ilves.

Kaupo Kikkas

Proovid toimuvad esmaspäeviti kell 19-21 alumise tuletorni naabruses asuvas väikeses majakeses.

Peolaulud olgu selged
Juuli alguses toimub järjekordne üldlaulupidu, mille
repertuaar on küllaltki nõudlik. Kas “Meretule” kooril on
juba esinemisõigus käes?
“Naiskooridel on toimunud
juba üks ettelaulmine ja kohekohe on ka teine tulekul,” ütles
Ilves. Tema kinnitusel kulges
naiskooride esimene proov
kenasti. Üldjuhid olid rahul
kuulduga, lauljad tegid proo-

vis kenasti tööd kaasa ja ettelaulmise said kõik tublilt tehtud. “Naiskoor “Meretule”
võtab osa ka valiknaiskooride
esinemisest. Lisaks saame
kaasa laulda vägevates ühendkoori lugudes,” rääkisid Ilves
ja Mitt.
Kuid enne seda annab koor
laupäeval, 12. aprillil, Vääna
mõisakoolis kevadkontserdi.
Lauluga toetavad naisi Kuivajõe mehed. Kavas on teosed
laulupeo repertuaarist ning
kontsert kestab umbes tunni.
Kui soovid naiskoori kohta
rohkem teada saada, vaata
www.suurupi.ee.

2 / HARKU VALLA TEATAJA / UUDISED

Neljapäev, 10. aprill 2014

Omavalitsuste
finantseerimiskeskus
elavdaks majandust
Millisest pangast saada
soodsamalt laenu? Kust
leida rahaline kate kooli,
külakoja või kergliiklustee ehituseks? Need mõtted on tuttavad igaühele,
kes valla või linna arenguga kokku puutunud.
Ü L O R USS AK
vallaleht@harku.ee

Vähemalt kümmekond aastat
liigub Eesti omavalitsusjuhtide
hulgas idee luua katusorganisatsioon, kuhu võiksid kuuluda kõik Eestimaa omavalitsused (hetkeseisuga 215) ja
mis tegeleks maailma finantsturgudelt soodsama laenuraha
leidmisega, kui seda pakuvad
pangad. Samas oleks see organisatsioon ka kompetentseks
finantsalaseks nõustamiskeskuseks.
“Keskuse loomine on aegajalt omavalitsusjuhtide hulgas ikka päevakorda tõusnud,”
meenutas Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse
esimees, Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp hiljaaegu
HOL-i juhatuse koosolekul.
Rätsepa kinnitusel on omavalitsuste finantseerimiskeskused (KOFK) olemas Skandinaavia riikides. Põhjanaabrite
juures tegutseval Kuntarahoitus OYI-l täitub 25. tegutsemisaasta, selle osanikud on
kõik Soome omavalitsused
ning ka Soome riik. Pea sama
kaua on omavalitsustele toeks
olnud Kommuninvest Rootsis.
“Nende finantsorganisatsioonide pikaajalised kogemused tõestavad, et me ei pea
hakkama midagi uut leiutama,
saame toetuda naabrite kogemustele,” ütles Kaupo Rätsepp. Samas on Harku vallavanem kindel, et täpselt mõne
teise riigi omavalitsuste rahastamisskeemi Eestis kopeerida
ei saa, igal riigil on omad eripärad, omad seadused, kuigi
tegutseme Euroopa Liidu ühises õigusruumis. “Maailma finantsturud aga aktsepteerivad
sellist läbiproovitud finantsskeemi, see teeb meilgi kergemaks vastava organisatsiooni loomise,” oli Kaupo Rätsepp veendunud.

Eeltöö tehtud
Tänaseks on valdade ja
linnade eestvõttel hakatud
tegutsema ka KOFK-i loomise
nimel – selgitatud on meie
omavalitsuste reaalne laenuvajadus, loodava organisatsiooniga ühinemise vastu huvi
tundvate linnade ja valdade
arv.
“Oleme läbi sõitnud pea
kõik maakonnad, arvukatel
kohtumistel omavalitsusliitudes arutlenud koos valla- ja
linnajuhtidega KOFK-i loomi-

se üle,” rääkis finantseerimiskeskuse loomise algatuse töögrupi liige Margus Lantin.
Nagu iga uue ettevõtmise
puhul, on tekitanud ka uus
finantseerimiskeskus mitmeid
küsimusi: milleks veel KOFK
koos kaasnevate ülalipidamiskuludega, kui on olemas hästi
toimiv kommertspankade süsteem, mis on võetavatele laenudele garandiks? “Neile küsimustele annab ühelt poolt
vastused Skandinaaviamaade
pikk kogemus, teisalt aga tuleb palju vastuseid töögrupis
veel leida. Kuigi jalgratast ei
leiuta, on siiski igas riigis keskus omanäoline ning KOFK
peab leidma parimad lahendused Eesti jaoks,” rääkis KOFKi loomise initsiatiivgrupi üks
liikmetest Priit Talv plaanitavast.

Odavamad laenud
“Kui omavalitsus pangast
laenu võtab, siis kirjutatakse
kahepoolselt pangaga alla
laenuleping. Ainult veerg, kus
küsitakse laenu garantiid, jääb
tühjaks. Omavalitsused oma
tegevusega, mitte oma koolivõi kultuurimajaga, on laenule
garantiiks,” tuletas Kaupo
Rätsepp meelde omavalitsuste
finantseerimist.
“Kolmas oluline osa keskuse loomisel on finantsvahendite hankimise kulude pool.
Täna korraldab iga omavalitsus ise riigihanke laenu
võtmiseks ning kulud selleks
ei ole sugugi väiksed. Keskuse
kaudu laenu võttes oleks see
üks täiendav kulude kokkuhoiu
koht, kuivõrd KOFK-ist laenu
saamisel on tegemist sisetehinguga ning selleks omavalitsus
täiendavalt riigihanget korraldama ei pea,” kõneles Priit
Talv. “Kui 2008 puhkes majanduskriis, oli just Kuntarahoitus
OYI see, kelle toel toimus
mitmete sotsiaalobjektide ja
taristute ehitus, kus said tööd
ka paljud eestlased,” tõi Margus Lantin näite lähiminevikust.
“Tihti küsitakse, et palju
keskuse kaudu võetav laen
oleks soodsam kommertspankadelt saadavast. Seda on raske prognoosida, maailma rahaturud on väga liikuvad, kuid
Skandinaavia näide annab
kindlust, et pikemas perspektiivis on osutunud ühiselt
finantseerimine siiski kasulikumaks,” rääkis Margus Lantin.
“Võit on juba seegi, kui
omavalitsuste finantseerimiskeskus pakub pankadele konkurentsi ja alandab seeläbi
laenuintressi,” oli Kaupo Rätsepp kindel. Omavalitsuste
finantseerimiskeskuse loomise idee on teostamisel. Elu
nõuab seda. Kuna KOFK teoks
saab, ei tahtnud ükski kohalolijaist prognoosida.

Kutse valla kroonikaraamatu esitlusele!
Harku vallavalitsus ootab kõiki huvilisi 17. aprillil kell
14.00 Harku valla kroonikaraamatu “Põhjatähe valgus”
esitlusele.
Eriti oodatud on need, kes oma mälestustega olid abiks
raamatu valmimisel. Raamatu sünnilugu meenutab
ajakirjanikust autor Ülo Russak.
Palume osalemisest anda teada hiljemalt 15. aprilliks
e-posti aadressil kady-ann.sutt@harku.ee.

Rannikureostuse koristamise talgulised Tilgu sadamas.

Katre Kuusik

Reostust käis koristamas
üle 160 inimese
Harku vallavalitsuse organiseerimisel on Muraste rannikureostust käinud koristamas üle
ootuste palju vabatahtlikke. Kolmel nädalavahetusel toimunud talgutel osales kokku üle 160
inimese.
K A DY- A N N S U T T
vallaleht@harku.ee

Vallavalitsuse ja Põhja päästekeskuse ning Keskkonnainspektsiooni koostöös läbi
viidud koristustalgutel kogusid vabatahtlikud kokku suurel hulgal reostust.
Esimesed koristustalgud
toimusid 15. veebruaril, järgmised 22. veebruaril ning viimased 18. märtsil.
Veebruari esimesel koristuspäeval osales üle 20 inimese ning koguti kokku 250 liitrit
õli, 150 liitrit adru, õli ja pinnase segu, 12 kotti ('a 160 l)
õliseid kõrkjaid ja 45 kotti ('a
30 l) kruusa, liiva, kivide ja õli
segu.
Teisel koristamisel osalesid
üle 110 inimese ning siis korjati kokku 21 kotti ('a 160 l)
õliseid kõrkjaid ja suuremaid
oksi ning 155 kotti ('a 30 l)
kruusa, liiva, kivide ja õli segu.
Viimasel koristuspäeval
osales 26 vabatahtlikku ning
ära korjati 600 liitrit kruusa,
liiva, kivide ja õli segu ning
õliseid kõrkjaid.
Lisaks on vallavalitsus teinud väiksemate jõududega
järelkoristamist.

Tõhus koostöö
Keskkonnainspektsiooni
inspektorid tegid regulaarselt
rannaseiret ning jagasid informatsiooni reostunud rannaosade kohta. Vallavalitsuse
koordineerimisel koguneti talgupäevadel Tilgu sadamas,
kus arendus- ja haldusosakonna juhataja Nele Nõu juhendamisel jaotati vabatahtlikud
väikeste gruppidena reostuspiirkondi koristama. Õli kokku
korjamiseks vajalikke juhtnööre andis Põhja päästekes-

kuse valmisolekubüroo naftareostuskorje teenuse peaspetsialist Aare Kasvandik.
Talgutel osalejate toitlustamise eest hoolitses Osvald
Catering, kes pakkus sooja
suppi, pirukaid ja teed.

Raske koristada
Vabatahtlikele anti reostuse kokkukorjamiseks kohapeal vajalikud koristamistarbed – kellud, ämbrid, labidad,
rehad, prügikotid, kaitserõivad
ja kummikindad.
Koristamise muutis väga
keeruliseks asjaolu, et reostus
paiknes hajusalt mitme kilomeetri ulatuses ning seda oli
võimalik koristada vaid käsitsi. Koristamisel kasutati peamiselt kellusid, millega kühveldati ja kraabiti õli liivalt ja
kividelt.
Nii mõnigi kord tundus koristajatele, et liiva peal on
justkui ainult väike õlipiisk,
mille saab hõlpsasti kätte.
Täppi kelluga korjama asudes
tuli aga nähtavale, et liiva all
peitus tegelikult suurem õliklomp, mis oli imbunud sügavale pinnasesse.

LOODETAVASTI ON
NÜÜDSEKS ÕNNESTUNUD ENAMIK REOSTUSEST KORISTADA.
Palju õlilaike oli ka suurematel ja väiksematel kividel. Paksemad reostuskihid
õnnestus kelluga maha kraapida, kuid mitmetes kohtades
oli õli kinnitunud kivile õrna
kihina, mida kätte saada oli
võimatu.
Koristuspäevi tuli korraldada mitmeid, sest märtsi
keskpaigani ei olnud jää ega
lumi veel täielikult sulanud
ning kuni viimase koristuspäevani oli osa reostust jää ja
lume all peidus.

Menetlus on pooleli
Loodetavasti on nüüdseks
õnnestunud enamik reostusest
koristada, kuid kas see ka nii
on, seda näitab aeg.
Veebruaris avastatud naf-

Vald tänab

Harku vald soovib tänada suure abi eest järgnevaid vabatahtlikke: Agni Kaldma, Ago Aho, Aivar Käo, Aivar Part,
Andres Pajumägi, Ants Elhi, Ants Väravas, Arne Rahumägi, Aule Kikas, Birgit Panksepp, Boriss Babõnitšev, Boriss Rebinistov, Daina Pärt, Daisi Rist, Deiw Rahumägi,
Dmitri Grusevski, Eddi Tomband, Eiko Laurimaa, Ekvart
Nurme. Ene Mandre, Eve Tang, Evelin Linholm, Gert Nurme, Gert Villard, Guido Eesmaa, H. Suurvärav, Heiki Kangur, Helene Urva, Heli Soomaa, Hillar Kukk, Indrek Aarma, Innar Proode, Ivar Paulson, Ivo Jaagant, Janne Lazurin, Joonas Trussmann, Kadi Kenk, Kadri Möller, Kadri
Varjend, Kaido Taberland, Kaija Salk, Kalmer Piiskop, Kari Aitolehti, Katre Kuusik, Katri Kantau, Katrin Kammer,
Katrin Luhaäär, Kerttu Kangur, Kirke Torpan, Konstantin
Polutornov, Krista Kanniste, Kuno Taberland, Kätlin
Kreitsmann, Lauri Kogermann, Lauri Reemets, Liisa Eesmaa, Liis Truubon, Liisi Arm, Liisi Erlang, Madis Rahumägi, Maidu Rannaväli, Mairold Vaik, Margus Kikas,
Margus Vetsa, Mari Elhi, Mari Saar, Marko Kuusalu,
Marko Tiirik, Martin Luhaäär, Martin Rinne, Matti Korsten, Merle Alliksoo, Nele Laas, Nikolai Tihhomirov, Olavi
Robach, Peeter Lukas, Peeter Mardna, Perekond Sooman,
Pille Rõivas, Raido Lember, Raido Raud, Raigo Rannaväli,
Raimo Välk, Ronald Sookail, Sander Kikas, Silja Konsa,
Sven Veelmann, Taavi Hunt, Taavi Pragi, Tarmo Suurvärav, Tarmo Takkas, Tauri Purkas, Terje Tuisk, Timo Kassinen, Tuuli Kattago, Urve Sinisaar, Val Rajasaar, Virgo Tigane, Vladimir Kolesnikov.
Lisaks tänab Harku vald Muraste Vabatahtlikuid Päästjaid, Vääna Jahiseltsi, Vääna Vabatahtlikut Tuletõrje
Ühingut, Vabatahtlikku Reservpäästerühma, Kaitseministeeriumit, Keskkonnaametit, Keskkonnainspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveametit, Põhja Päästekeskust, OÜ Strantumit, OÜ Osvald Teenuseid ning kõiki teisi, kes olid nõu ja
jõuga abiks rannikureostuse talgute organiseerimisel ja
reostuse koristamisel.
tareostusega seoses on Keskkonnainspektsioonil käimas
väärteomenetlus. Reostust
leiti mitme kilomeetri ulatuses
Tilgu sadamast nii Rannamõisa
kui ka Muraste poole, sealhulgas Muraste looduskaitsealalt.
Reostuse põhjustanud laev on
teada, selleks oli jaanuarikuus
Naissaare lähedal punkerdanud laev, millel tekkis kütuseleke. Intsidendi järgsel
kontrollimisel väitis laevameeskond, et vette võis sattuda hinnanguliselt 50 liitrit
kütust ja reostus saadi poomide abil kätte. Juhtumi eest
vastutavale isikule määrati

väärteo korras rahatrahv. Tol
ajal vees reostust näha ei olnud. Veebruarikuus, kui Muraste piirkonnas avastati reostus, võrreldi reostusproove
laevalt võetud proovidega
ning need kattusid.
Keskkonnainspektsiooni
avalike suhete nõuniku Leili
Tuule sõnul on reostuslaikude
pindala, millelt arvutatakse
keskkonnakahju, kokku arvestatud ja selle järgi tuleb keskkonnakahju suuruseks ca 7000
eurot.
Kahjunõude esitamiseks
kasutab Keskkonnainspektsioon õigusbüroo abi.
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KÜSITLUS
Kuidas kella keeramine Teid
mõjutab?

KR IST I
NAPAST
Muraste küla
elanik

K

ellakeeramine on ikka
mõjutanud. Esimene
päev oli raske ja unine.
Eriti suurt mõju näeme lastehoius. Mudilased jäid juba enne lõunasööki magama...
Minu arvates poleks küll
vaja seda kella keerata. Ei kevadel ega ka sügisel. See ei
anna ju mitte midagi. Pigem
vastupidi – annab harjuda.

INNA
KÖÖN V ER E
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
sekretär

S

elline kord ei sobi eriti
hästi. Hommikul tuleb
tund aega varem üles
tõusta. Mina aga olen rohkem
õhtuinimene. Tean ka tuttavaid
ning kolleege, kellele samuti
kevadine kellakeeramine ei
sobi.

R EIN
KUUSI K
Muraste elanik

K

ellakeeramine ei ole
kuidagi elu muutnud.
Nii lihtsalt mu elurütmi
segi ikka ei löö.
See väike keeramine pole
paha. Kui meie armas Euroopa
ühiskodu on nii otsustanud,
siis ega ma vastu pusima ei
hakka. Oskan energiat otstarbekamalt kulutada.

R EIN
KOOLI
Vallavalitsuse
spetsialist

E

i ole mõjutanud ja kellakeeramine pole elurütmi segi löönud. Meil
võiks olla vööndiaeg. Siis poleks vaja kaks korda aastas
kella keerata.

PILLE
R ÕIVA S
Tutermaa elanik

Ü

leminek suveajale mõjutab mind alati positiivselt. Õhtud on ju
kauem valgemad.
On tore õhtuti pärast tööd
õues rohkem aega veeta. Talvine pimedus on üsnagi kurnav ning kevadine kellakeeramine mõjub värskendavalt.
Minu arvates võikski aastaringselt suveaja järgi elada.
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Vääna Mõisakooli restaureerib
Scandec Ehitus OÜ
Harku valla korraldatud
Vääna Mõisakooli restaureerimise hanke võitis
Scandec Ehitus OÜ, kes
tegi ühispakkumise koos
OÜ-ga Gradiens. Nende
esitatud pakkumus summas 1 458 256 eurot oli
hanke pakkumustest
madalaim.
K A DY-A N N SU TT
vallaleht@harku.ee

Scandec Ehitus OÜ-ga sõlmiti
tööleping käesoleva aasta 11.
märtsil. Samal päeval toimus
ka esimene töökoosolek, kus
osalesid Harku valla arendusja haldusosakonna juhataja
Nele Nõu, vallamajanduse
spetsialist Mihkel Jürisson,
Vääna Mõisakooli direktor
Gled-Airiin Saarso ja kooli
majandusjuhataja Katrin
Noodapera ning Scandec Ehitus OÜ juhatuse liikmed Aivo
Raud ja Rein Merirand.

Töö algab aprillis-mais
Scandec Ehitus OÜ juhatuse liige ja projektijuht Aivo
Raud hindab koostööd Harku
vallaga konstruktiivseks ja
siiraks. “Arvestades veel töötavat hoonet, planeeritakse
tegevust nii, et see häiriks
võimalikult vähesel määral
hoone kasutajaid,” täpsustas
ta tööplaane.
Ehitusega alustatakse aprillis-mais. Esmalt asutakse
tööle mõisahoone keldritega
ning seejärel tornide ja katusega. Juulis, kui kool ja lasteaed on suvepuhkusele läinud,
alustatakse kogu hoone restaureerimistöödega.
Harku valla arendus- ja
haldusosakonna juhi Nele Nõu
sõnul oli ehitusettevõtete huvi
Vääna Mõisakooli restaureerimise hanke vastu väga suur.
“Riigihangete registrist võtsid
hankedokumendid välja 28
ehitusettevõtet, mis teeb sellest ühe viimasel ajal enim
huvi tekitanud hanke Harku
vallas,” ütles Nele Nõu.
Hankemenetluse käigus

Vääna mõisakool 2012. aastal tehtud aerofotol.
esitati õigeaegselt 12 pakkumust. Kõik pakkujad kvalifitseerusid ja kõigi pakkujate
pakkumused tunnistati hankedokumentides esitatud tingimustele vastavateks.
Lähtudes hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumitest, kuulutati hanke võitjaks kõige soodsama
hinnaga pakkumuse tegija.
Kõrgeim esitatud pakkumine
oli summas 2 373 994 eurot.

Mõisakool aastast 1920
Vääna külas asuv ajalooline
mõisahoone tegutseb Vääna
mõisakoolina, kus on kuue
klassiga algkool ning kaks lasteaiarühma. Hoones on kool
väheste vaheaegadega töötanud alates aastast 1920 ning
hoone on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all.
Käesoleva projekti raames
restaureeritakse väärtuslikku
arhitektuuripärandit säilitades
ja esile tuues ning ainult äär-

miselt vajalikke ning diskreetseid muudatusi tehes senisest parem, maksimaalselt
kooli ja lasteaia vajadusi arvestav tervik. Et hoone kunstiline väärtus on suur, arvestatakse osade ruumide kasutusvõimalusega kultuuriürituste läbiviimisel, seda koolivälisel ajal ja koolitööd segamata.

ÕPPEAASTAKS
2015/2016 ON KOOLI
RESTAUREERIMISTÖÖD
LÕPPENUD.
Vääna mõisakooli restaureerimist toetatakse Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 2009-2014
programmist “Mõisakoolid –
säilitamine läbi kasutamise”.
Vääna Mõisakooli lapsed
hakkavad õppima ehitustööde
perioodil 2014 augustiks valmivas Muraste koolimajas.

Olavi Ruhno

Vääna mõisa infopäev

• Kõik Vääna mõisakooli käekäigust huvitatud inimesed on
oodatud infopäevale “Vääna mõisa lugu”, mis toimub
23. aprillil kell 15.00-16.30 Vääna mõisas.
• Vääna mõisa kui ajalooliselt väärtusliku kultuuripärandit
tutvustavad Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ja Vääna
Mõisakooli direktor Gled-Airiin Saarso.
• Projektiplaane, restaureerimistööde ajakava ja oodatavaid tulemusi tutvustab Harku vallavalitsuse arendus- ja
haldusosakonna juhataja Nele Nõu.
• Vääna mõisa visioonist avatud kogukonnakeskuse, kultuuri- ja turismiobjektina annab ülevaate Harku vallavalitsuse arendusspetsialist Rando Lai.
• Huvitavamaid episoode ja muusikapalasid Vääna mõisa
loost esitavad kooli õpilased õpetajate Katrin Järvlepa ja
Anne Änilase juhendamisel.
• NB! Sündmusel osalemine on eelregistreerimisega. Palun teata enda osavõtust hiljemalt 15. aprilliks e-posti
aadressil rando.lai@harku.ee või telefonil 606 3830.

Õppeaastaks 2015/2016 on
kooli restaureerimistööd lõppenud ning Vääna Mõisakooli

lapsed alustavad õpingutega
taas oma ajaloolises koolihoones.

Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 7. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse
taotluste vastuvõttu.
Taotluste esitamise
tähtaeg on 19.05.2014.
Riiklik tagastamatu toetus
eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks
on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt
neli kuni 19-aastast last ning
kelle sissetulek ühe leibkonna
liikme kohta kahe viimase
aasta tuludeklaratsiooni alusel
ei ole suurem kui 355 eurot
kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam
last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taot-

leja, kes on eelnevalt meetme
raames toetust saanud, võib
taotleda kuni 5000 eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes
vastavad toetuse taotlemise
tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse
järele, peavad korduvatoetuse
taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile
esitanud toetuse kasutamise
aruande.
Toetuskõlblikud tegevused:
• eluaseme püstitamine,
rekonstrueerimine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude
rajamine, muutmine või
asendamine;
• eluaseme renoveerimine;

• ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega
ja ehitusloa või ehitamiseks
kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega
seotud kulude katmine;
• eluaseme soetamine leibkonnale;
• eluasemelaenu põhiosa
tagasimakse toetamine.
Nõuded taotlejale:
• taotleja on seaduslik(ud)
vanem(ad), lapsendaja(d),
kasuvanem(ad), eestkostja(d)
või võõrasvanem(ad), kelle
leibkonda kuuluvad vähemalt
neli kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt;
• taotleja on koos laste ja
täiendavate ülalpeetavatega
registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi;
• eluaseme soetamise, ehi-

tise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on
taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris
samale aadressile;
• taotleja või tema kuni 19aastane laps on toetuse aluseks
oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne
toetuse väljamaksmist;
• taotleja omandis ei ole
rohkem kui üks eluruumina
kvalifitseeruv kinnisomand
v.a kõrvuti või üksteise peal
paiknevad korteriomandid või
majaosad, mis on omavahel
ühendatud;
• taotleja leibkonna kahe
viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe
liikme kohta ei ole suurem kui
355 eurot kuus v.a eelnevalt
eraldatud toetus;

• taotlejaks ei või olla isik,
kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks
ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade
katteks ja/või kelle kinnisvara
on arestitud.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile
digitaalselt allkirjastatuna eposti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal AS
Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused
on sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri
kinnitatud juhendiga “Kodutoetus lasterikastele peredele”.
Nii juhend kui taotlusvorm
koos lisadega on kättesaadavad
KredExi kodulehel.
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Elamusterikas
veerandialgus
mõisakoolis
Vääna Mõisakooli viimane õppeveerand sai sütitava avaakordi innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. Ühiskülastus pakkus reaalset
tulevikuvisiooni ühes
praktika ja katsetamisega.
Mektory on TTÜ struktuuriüksus – neljal korrusel paiknevad kümme laborit, tosin
suuremat ja väiksemat stuudiot – sealhulgas Aasia riikide
teemastuudiod, USA nurk ja
Eesti Kunstiakadeemia stuudio, Samsungi Digitaalakadeemia ning Ericssoni innovaatiline koosolekuruum, lisaks veel Robotoorium, Kosmosekeskus, konverentsi- ja
demoruumid.
Tea Varrak, kogu võimsa
algatuse üks eestvedajatest,
ütleb nii: “Mektoryst saagu
uuendusliku ja julge mõtte
saatkond meie ühiskonnas,
inspireerija. Innovatsioon on
eeskätt mõtteviis. Selline mõtteviis, mida soovime Eestis
normiks muuta.”
Vääna Mõisakooli kõik IVI klassi lapsed said osaleda
Energia Avastuskeskuse meisterdamis- ja näituseprogrammis ning kasutada tehnoloogiliseks eneseväljenduseks
Cool Toolsi töötoa multifunktsionaalseid seadmeid. Väga
põnev oli viibida Ericssoni innovaatilises koosolekuruumis,
kus üheainsa klahvisõtkega
sai muuta kogu ruumi täitvat
projektsiooni, sealhulgas ka
lauda, lage ja kardinaid, rääkimata klaasseina läbipaistmatuks muundamisest. Aga
vaieldamatu hitt oli siiski
Samsungi Digitaalakadeemia
– (lähi)tuleviku interaktiivne
koolitund läbi erinevate nutirakenduste, häälkäskluste ja
kõikvõimsa wifi.
Toreda avastusena tutvusime selles koolitunnis noore
õpetaja Madisega, kes pärit
meie oma vallast Vääna-Jõesuust. Elusolendeid esindas ka
hr. Jack Südametemurdja, kelle põhiametiks selles majas on
olla koer.
Mis lastele veel meeldis?
Muidugi nutikell ja traadita
laetav painduv telefon; üllatas,
et 3D printer ongi päriselt
olemas. Paljudele meeldis 12
ruutmeetrile mahtunud elamine ühes kõige hädavajalikuga – võiks endalgi olla. Aga
tulevikus peaksid koolisööklates olema koristusrobotid ja
kogu kool klaasist, mille värvi
saab muuta – mis siis, et meil
on mõisakool.
Meenub kuulus mõttekäik
– kui see on tulevik, siis sellises tulevikus...
Kokkuvõtvalt võib öelda:
Mektory külastamine oli kogemus, kus olime kõik koos, ent
igaüks siiski omaette.
VÄÄNA MÕIS AKOO L

Mullune Harku valla Külade Päev.

Alasniidu Selts
kutsub külla!
Traditsiooniline Harku
valla Külade Päev toimub sellel aastal 7. juunil Alasniidul.
Ülevallaliste ja kantide vaheliste suurte suveürituste avaakordiks on juba õige mitmendat aastat Harku valla
Külade Päeva nime kandev
kogupereüritus. Erandiks ei
ole ka käesolev aasta ja juunikuu esimese täisnädala lõpuks
on kõik-see-mees kutsutud
koos pere ja sõpradega veetma üht erinevate tegevustega
pikitud päeva.
Nii nagu ürituse toimumine
isegi, on kenaks traditsiooniks
ka see, et koht ja korraldus
käivad külakorda ning peatselt
algaval suvel on see kord
jõudnud Tiskre-HarkujärveLaabi kandi kätte. Alasniidu
Seltsi eestvedamisel ja taganttõukamisel on tulemas mitmeid varasematelt üritustelt

tuttavaid tegevusi (sportlikud
mõõduvõtud, valla taidluskollektiivide hästi kätteõpitud
esinemised, laste meelelahutus, simman õhtu lõpetuseks),
natukene vähemtraditsioonilisi etteasteid ja mõndagi
päris uut.
Vallalehe ilmumise ajaks
on päeva kondikava tutvustatud juba ka kantides tegutsevatele külaseltsidele ja teistele
mittetulundusühingutele.
Sealtkaudu selgitatud ka pidupäeva mõttelist kandvat
teemat – iseseisvale omavalitsusele eelnenud kohaliku
elu korraldamise vahendit ehk
ühismajandit. Liigselt nostalgiasse laskumata saame meenutada mitte nii ammu toimunut ja tõmmata paralleeli tänasega. Kõikidele kantidele on
nii vihjamisi kui ka üsna otse
teada antud teemad, mille
kaudu end teistest eristada,
kuidas peoplatsil silma paista

Olavi Ruhno

ning millega teiste kiitust teenida. Tegevust jätkub ka väljapoole harjumuspäraseks saanud sporti, esinemisi ja osavõtte. Oodata on kodukohvikute
galeriid ja muid tegevuspunkte, suuri ja väikeseid esinejaid,
tõsisemaid ja humoorikamaid
palasid ning kauplemistki.
Ürituse tarbeks on pikalt
ette ära tellitud hea (et mitte
öelda suurepärane) ilm, mis
lisaks laitmatu peomeeleolu
kestmisele tagab ka soodsa
võimaluse tulla kohale jalgrattaga. Neile sõiduriistadele
seatakse sisse eraldi parkla.
Kogu trall leiab aset suuremas
osas Alasniidu mänguväljakulkülaplatsil, kuid ajab oma laiahaardelisi kombitsaid ka üle
platsi äärte mitmetele piirnevatele tänavatele.
Juba ootame, nii üritust
kui ka kalleid külalisi valla
igast kandist!
A L A S N I I D U S E LT S

Harku lauatennisemängijad saavutasid 2. koha.

Kert Räis

Harku vald Eesti valdade
talimängudel
Märtsi esimesel nädalavahetusel toimusid Jõhvis 22. Eesti valdade talimängud. Kokku osales
22. Eesti valdade talimängude finaalüritusel
44 valda enam kui tuhande sportlasega, esindatud olid kõik maakonnad.
M E E L I S HÄR M S

Võrreldes eelnevate aastatega
oli osavõtjaid vähem, kuna ilmataat ei lubanud populaarseid ja traditsioonilisi talialasid (murdmaa- ja laskesuusatamine, suusaorienteerumine, suusahüpped ja jäähoki)
läbi viia.
Harku vald oli esindatud
lauatennises, mäesuusatamises ja meeste korvpallis.
Klassikalistest talialadest
õnnestus läbi viia ainult mäesuusatamine. Kiviõli mäesuusakeskuses toimunud võistlusel oli Harku vald esindatud
M16 poiste klassis, mille 2003.
aastal sündinud Robin Möller
ka võitis. Tasuks väärtuslikud
punktid Harku vallale.
Korvpallis Harku vallal
finaalturniirile asja polnud,
eelturniiril jäid mehed jagama
32 võistkonna seas 23. kohta.
Lauatennises asuti kaitsma
mullust ja tunamullust esikohta. Harku valla võistkond
komplekteeriti ka seekord
kohaliku lauatenniseklubi Kalev baasil. Sel aastal kattus
talimängude aeg kahetsusväärselt Eesti meistrivõistlustega
ning Harku vallale eelneval

kahel aastal võidukarika toonud mängijad ei saanud seekord võistkonda aidata. Nii
mõnegi lähema konkurendi
võistkonnas olid esindatud ka
Eesti A-koondise liikmed.
Vastavalt reeglitele oli igas
võistkonnas kaks meest, üks
naine, üks tütarlaps ja üks
noormees (kuni 16 aasta vanused).
Kokku osales lauatenniseturniiril 120 mängijat ning
valdade konkurentsis 24 võistkonda.
Kui eelnevatel aastatel
mängiti lauatennisele tavapäratus (tavaliselt males kasutatavas) šveitsi süsteemis, siis
seekord viidi võistlus läbi
olümpiasüsteemis, kõikide
kohtade väljaselgitamisega.
Esimeses ringis oli Harku
valla võistkond vaba, teises
ringis tuli võit Tabivere üle
(5:1), veerandfinaalis alistati
Suure-Jaani 5:1 ja poolfinaalis
Paikuse samuti 5:1. Finaalis
tuli vastu minna osaliselt Eesti
A-koondise liikmetest komplekteeritud Aseri võistkonnale,
kellele jäädi seekord 2:5 alla.
Tulemuseks seega tubli teine
koht ja hõbemedalid.
Harku valla hõbedasse
võistkonda kuulusid Karli Siispool, Johannes Kant, Pille Veesaar, Hendrik Valgemäe, Pille
Roosve. Võistkonna esinemist
talimängudel toetasid Harku
vald ja Saku Õlletehas.
Samal nädalavahetusel toimunud individuaalsetel Eesti
meistrivõistlustel võitsid Harku valla lauatenniseklubi Kalev esindajad viis kuldmedalit
kaheksast.

Tibutare meistrivõistlused
rahvastepallis
Alasniidu lasteaias räägiti laste väärkohtlemisest
Alasniidu lasteaias toimus 18. märtsil meie
valla haridusasutuste õpetajatele perevägivalla
varajase märkamise ja sekkumise koolitus
“Oska aidata”.
Igal lapsel on õigus turvalisele kodule, tema
arenguvajadusi arvestavatele ja last armastavatele vanematele.
Koolituselt saadud info järgi on lapse väärkohtlejateks sageli talle kõige lähemad inimesed. Täiskasvanute kohustuseks on märgata
abivajavaid lapsi ja anda infot edasi vastavatele
ametiasutustele.
Koolitus viidi läbi koostöös PPA Põhja prefektuuri ennetustalituse juhataja Kristel-Liis
Kaunismaaga.
H E LVE KE E L
Harku vallavalitsuse lastekaitse spetsialist

Tabasalu lasteaia Tibutare meistrivõistlused
rahvastepallis toimusid
10. märtsil.
ANNA S ÕÕR D
Tabasalu lasteaed Tibutare
liikumisõpetaja

Pille Alaver, Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsetalituse juhataja. Anne Auväärt

Rõõmsameelsed lapsed jooksid, hüplesid ja põiklesid palli
eest, üritades tabada vastast
ja hankides palli oma võistkonnale. Elevust jätkus nii
lastele, õpetajatele kui ka kohtunikule. Võistlus oli tasavägine ja võistluspinget jagus
lõpuvileni.
Mängudes osalesid Tibutare kõige suuremad – sügisel
kooli minevad lapsed Sipsikute
ja Muumide rühmast –, kellest
koostati loosimise teel neli

võistkonda – Punased, Kollased, Sinised ja Rohelised.
Võistkondade kaptenid – Paul
Oskar, Juss Joosep, RiccoMarcus ja Gert – määrati liikumisõpetaja poolt.
Kaasõpilaste hõigete saatel
tuli tasavägise võistluse tulemusena Tibutare 2014. aasta
meistriks võistkond Rohelised,
koosseisus Ricco-Marcus,
Andre, Thomas, Hugo, Mattias, Karoliina, Grethel, Gerda,
Joosep, Sandra.
Parimateks mängijateks
valiti tüdrukutest Elo Kiristaja
ja poistest Juss Joosep Ilisson.
Lõpptulemusena said kõik lapsed proovida oma osavust
pallimängus, rahuldada oma
liikumisvajadust ning autasuks kaela Tibutare medali.
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Õpetlik õppereis Saksamaale
Märtsi lõpus korraldas
Harjumaa Koolijuhtide
Ühendus õppereisi Saksamaale Brandenburgi
Liidumaale, kus külastati
ka Berliini koole. Järgimist väärt on sakslaste
kutsehariduse ja klassikalise gümnaasiumihariduse integreerimine.
Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Harku vallast osalesid õppereisil Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Carolin Kadaja
ja Harkujärve kooli direktor
Külli Riistop.
“Neli päeva kestnud reis
oli hariv ja huvitav, saime ülevaate nii Saksamaa kui Brandenburgi liidumaa haridussüsteemist,” meenutas direktor
Kadaja Berliinis käiku. “Teatavasti otsustavad kõik Saksamaa 16 liiduvabariiki oma
hariduskorralduse ise – kui pikad on vaheajad, millal algab
suvevaheaeg. Et Berliin on
Brandenburgi liidumaa osa,
siis õnnestus meil tutvuda ka
kahe erineva Berliini kooliga,”
täpsustas direktor Riistop.
“Kui Eesti ja Saksama
hariduskorraldust omavahel
võrrelda, siis häbeneda meil ei
tule. Mõningad aspektid on
Saksamaal paremini läbi mõeldud – näiteks kutsehariduse
integreerimine akadeemilise
gümnaasiumiharidusega –
mõned asjad paremini korraldatud meil,” kinnitasid mõlemad koolijuhid. Eestis on kindlasti parem – vähemalt nende
koolidega võrreldes, mida külastati – hariduse materiaalne
baas: õpperuumide puhtus ja
kord, varustatus interaktiivsete õppevahenditega, tasuta
koolitoit.

Varane praktika
Saksamaal lähevad lapsed
kooli viieaastaselt, kooliaeg

kestab 12 kuni 13 aastat – vastavalt valitud suunitlusele.
Peale kuuendat klassi tehakse
katsed, siis selgub, kas noor
sobib paremini edasi õppima
akadeemilises gümnaasiumis
või kutseharidussuunitlusega
klassis. Suletud kumbki valik
ei ole. Kui teatud aja pärast
selgub, et noorele kutsehariduse suunitlus mingil põhjusel
ei sobi, võib ta peale vastavate
katsete sooritamist asuda õppima klassikalises gümnaasiumis. Ja vastupidi.

EESTIS ON KINDLASTI
PAREM HARIDUSE
MATERIAALNE BAAS.
“Eriti huvitav on fakt, et
kutsehariduse valinud õpilased hakkavad alates seitsmendast klassist ühel päeval
nädalas töötama erinevates
ettevõtetes. Igale noorele antakse konkreetne töö, mille ta
peab ära tegema. Nii selgub,
milline kutseala neile enim
sobib,” kiitis Carolin Kadaja
sakslaste labimõeldud kutseõpet, noorte ettevalmistamist
Saksamaa kõrgtehnoloogilise
tööstuse sptesialistideks ja insenerideks.
Sellistest õppekavadest on
huvitatud ka teine pool ehk
ettevõtted, kes kutseõpet rahastavad ja praktikatundide
läbiviimisel koole abistavad.
Õppureid konsulteerib pidevalt ka karjäärinõustaja.
“Kuna Saksamaal on kooliaasta pikkuseks 40 nädalat
ehk 200 koolipäeva meie 35
nädala ehk 175 õppepäeva vastu, samuti ei ole õppeprogrammid nii pingelised, siis
annab see pedagoogidele võimaluse õppekavadesse ka loomingulisemalt suhtuda,” täiendas Harkujärve koolijuht.

Harjumaa koolijuhtide delegatsioon Brandenburgi väravate juures. All paremal Carolin Kadaja ja Külli Riistop.
esimese kuni kolmanda klassi
õpilased koos, ühe õpetaja juhendamisel. Klassis pole abiõpetajat, vanemad aitavad
nooremaid. “Meil oleks õpetajad kindlasti sellise õpetamisviisi vastu,” oli Külli Riistop
kindel.

Puudus õpetajatest

BERLIINIS ON PUUDU
2000 ÕPETAJAT!

Imestas ta Saksamaal aga
enim selle üle, kui populaarsed
on seal liitklassid. Nii õpivad

Ühes suunas liigume Saksamaaga nn puhaste gümnaasiumide loomisel, sealgi eral-

datakse põhikoole gümnaasiumitest. “Samas on koolides
väga hea pikapäeva rühma
süsteem. Kui õpilasel kestavad
õppetunnid kella 14-ni, siis on
tal võimalus valida, millega
koolis veel kaks tundi tegelda,
kas veeta aega meisterdades,
sportides või hoopis nukutoas,”
rääkis Riistop sakslaste pikapäevarühmadest. See on kõigile tasuta ja toimub pedagoogide järelevalve all.
Järgmised kaks tundi, kella kuueni, on huvialadega te-

gelemine koolis juba tasu eest.
Berliini koolide suurimateks
probleemideks on kahtlemata
immigrantide rohkus ja õpetajate puudus. Berliinis on
puudu 2000 õpetajat!
“Selles Berliini kesklinna
koolis, mida mul külastada
õnnestus, oli vähemalt 70 protsenti õpilastest sisserännanute
järeltulijad, peamiselt kas
türklased või itaallased. Nende
õpilaste, vahel riigikeele mõistes kirjaoskamatute integreerimine ühiskonda on väljakut-

Renna Reisi

seks kõigile – nii õpetajale,
koolile kui tervele Saksamaa
haridussüteemile,” olid mõlemad Harku valla koolijuhid
ühte meelt. Nagu selleski, et
kui midagi Saksa haridussüsteemist eeskujuks seada, siis
kutsehariduse intergreerimist
klassikalise gümnaasiumiharidusega. Aga seda ei saa teha
ühes koolis – näiteks Tabasalu
Ühisgümnaasiumis – eraldi,
Eesti ettevõtteid toetav integratsioon peaks toimuma kogu
haridussüsteemis korraga.

MTÜ Tervendavad Aiad
Loengusari “METS kui Tervendav aed”
13. aprillil 2014 kell 12.00-15.00

Mida ma kuulen, selle ma unustan!
Mida ma näen, seda ma mäletan!
Mida ma teen, sellest saan ma aru!
ÕIGE AEG REGISTREERUDA SUVELAAGRITESSE!

“Coppelius ja Coppelia” 30.06-07.07
“Ehtemeister” 04.08-08.08
“Väikesed pillimeistrid” 07.07-11.07
“Muusika me ümber” 11.08-15.08
“Meisterdame mõnuga” 14.07-18.07
“Lusti, lasti kõigile” 11.08-15.08
“Koogel-moogel kokakunst” 21.07-25.07
“Vahva viltimine” 18.08-22.08
Näitemängulaager “Jaan läks, Jaan läks... Jõulumaale” 28.07-01.08
Kohe registreerides hind soodsam!
http://lovimeri.onepagefree.com/
Alanud on 2014/2015 õppeaastaks lasteaiakohtade broneerimine muusikasuunitlusega eralasteaias Lõvimeri Harku vallas elavatele lastele: 211 eurot kuus,
osaline koht sõimerühmas: 128 eurot kuus.
(NB! Hinnast on maha arvestatud KOV toetus ja tulumaksutagastus. Hinnale
lisandub toiduraha!) Lasteaed pakub täiendavaid soodustusi, kui lasteaias käib
ühest peres rohkem kui üks laps või kui kohatasu makstakse kvartaalse maksena!
Lisainfo telefonidel 5558 1688, 5553 5578, 5650 8932.

loodusenergiatest
metsaaias.
Geobioloog, vitsa- ja pendlimees Kalju Paldis
õpetab tundma metsaaia energeetikat.
Uurime, kuidas loodusmärke (maakiirgused,
õhuvoolud, valguskiired jne.) ära kasutades luua
tervislikku aeda.
Räägime aia looduslikust arhitektuurist.
Kogunemine kell 11.45 Laulasmaal “Recset”
kohviku ees.
Osalustasu 12 eurot.
Palume eelregistreeruda tervaiad@gmail.com.
Tel 503 7504.

pakub tööd

lapsehoidjale
lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja
asendajaks.
Oled oodatud kandideerima,
kui Sul on lapsehoidja kutsetunnistus või oled lõpetanud
eripedagoogika, koolieelse
pedagoogika, lapsehoidja või
sotsiaaltöö eriala.
Kui tunned endas soovi töötada väikeses hubases majas
koos särasilmsete lastega,
oled loov ja sõbralik, siis võta
meiega ühendust telefonil
5564 0648 (Ülle Jurtom) või
saada oma sooviavaldus ja
CV e-mailile
tabasalulastehoid@gmail.com
hiljemalt 30. aprillil 2014 a.
Tööleasumise aeg augustis.
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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.

Tabasalu Ühisgümnaasium
on Harku valla neljast koolist
suurim oma 40 klassikomplekti,
üle 900 õpilase ja 80 õpetajaga.

Seoses kooli suurenemisega otsime
oma kollektiivi järgmisi õpetajaid:
• inglise keele õpetaja
• ettevõtlus- ja majandusõpetaja
• programmeerimisõpetaja
• psühholoogia valikaine õpetaja
• tehnoloogia-projektõppe õpetuse õpetaja
• kehalise kasvatuse õpetaja
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 21.04.2014 kontakt@
tabasalu.edu.ee. Täpsem info www.tabasalu.edu.ee
või tel 603 2009, 515 3077.

Harku vallavalitsus

kuulutab välja konkursi ehitusspetsialisti ametikohale.
Peamised tööülesanded
• kasutusloa taotluste menetlemine ja lubade väljastamine;
• ehitisregistri pidamine.
Nõudmised sobivale kandidaadile
• ehitus- või ahritektuurialane kõrgharidus;
• teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• vene keele oskus suhtlustasandil;
• ehitusprojekti lugemise oskus;
• kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas
kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine;
• töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga hea
suhtlemisoskus;
• hea pingetaluvus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Kasuks tuleb
• varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja avalikus
sektoris.
Omalt poolt pakume
• lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduskohta;
• huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
• toetavat meeskonda.
Sinu motivatsioonikirja ja CV-d
ootame hiljemalt 13. aprilliks
2014 personalijuhi Kaile Põldme
mailiaadressile
kaile.poldme@harku.ee.
Lisainfo telefonil 600 3845
(Kaile Põldme).

Neljapäev, 10. aprill 2014

Harku vallavalitsus teatab
Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
määrata kohanimed järgmistele maaüksustele:
• Muraste külas seni ametliku nimeta tänavale nimeks Hiidi
tänav; • Tiskre külas Harku-Nõmme elamukvartali detailplaneeringuga tekkinud seni ametliku nimeta teele nimeks
Aasa tee; • Tabasalu alevikus Juhani tn 2 ja Juhani tn 2a
kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga tekkinud seni
ametliku nimeta tänavale nimeks Kodu põik.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade
kohanime määramise kohta avalikustatakse 10. aprilli 2014
ajalehes “Harku Valla Teataja” ja Harku valla veebilehel.
Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas. Õigusakt kohanimeseadus: www.riigiteataja.ee/akt/13316388.
--------------------------------------------------------------------------------------Heakorrakuu raames on külaseltsidel ja külakogukondadel
võimalik mais tasuta saada prügikonteinereid avalike alade
korrastamiseks. Konteineri tellimiseks palume võtta kuni
15.04.2014 ühendust valla heakorraspetsialisti Marion Aarega e-posti aadressil marion.aare@harku.ee või telefonil
600 3866.

Harku vallavalitsus

kuulutab välja konkursi planeerimis- ja ehitusosakonna
juhataja ametikohale.
Peamised tööülesanded
Osakonna töö juhtimine ja planeerimis- ja ehitusosakonna
põhimäärusega pandud ülesannete täitmise tagamine.
Planeerimis- ja ehitusosakonna tegevusvaldkonnad on:
1) ehitusalase tegevuse korraldamine ja arendamine;
2) planeerimisalase tegevuse korraldamine;
3) vallale kuuluvate uute hoonete projekteerimise ja ehitamise ning olemasolevate hoonete laienduse projekteerimise
ja ehitamise korraldamine;
4) maade arvestus ja maakorraldus;
5) riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete
täitmine.
Nõudmised sobivale kandidaadile
• teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus ja juhtimiskogemus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskust
suhtlustasandil;
• oskus rakendada oma töös tänapäevaseid inimeste juhtimise põhimõtteid ning meeskonnatööle orienteeritus;
• võimekus juhtida korraga mitut protsessi ning kindlustada
nende üheaegne toimimine ja tulemuslikkus;
• hea suhtlemisoskus kolleegide, huvigruppide, kodanike ja
poliitikutega;
• suutlikkus juhtida iseennast ja võime töötada suure
koormusega ning stabiilselt ka pinge- ja stressiolukorras.
Eelistatud on kandidaadid, kellel on
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt
haldusjuhtimise või õiguse valdkonnas;
• väga head teadmised avalikust haldusest ja planeerimisning ehitusalase tegevuse korraldamise põhimõtetest;
• varasem töökogemus osakonna tegevusega seonduvas
valdkonnas;
• vähemalt 2-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse
või erinevate koostööprojektide juhtimise kogemus.
Meie pakume sulle
• mitmekülgseid arengu- ja eneseteostusvõimalusi;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses töökeskkonnas;
• toredat ja sõbralikku meeskonda.
Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust
vastavalt ametikohale esitatavatele
nõuetele ja CV-d ootame hiljemalt
13. aprilliks personalijuhi Kaile
Põldme mailiaadressile
kaile.poldme@harku.ee. Lisainfo
telefonil 600 3845 (Kaile Põldme).

LAAGRISUVI 2014
Käesoleval suvel on tellitud meie valla lastele
kaks laagrivahetust (120-le noorele) Lastekaitse
Liidu lastelaagrisse Pivarootsi. Laagrivahetused
on kuuepäevased, kahes erinevas vanusegrupis
ning eesmärgiga pakkuda tegevust vastavalt
eale. Laagrit viivad läbi meie valla noorsootöötajad ning laste ja noortega töötavad inimesed.
Laagrisse sõit ja tagasi tulek toimub ühiselt bussiga. Laagri maksumus on 150 eurot.
Info laagrite kohta: www.harku.ee,
www.harkulaps.ee, www.noortekeskused.ee.
I vahetus 14.-19.06.2014
laagrijuht Kadri Pihelo
Noortele vanuses 7-12
Info ja registreerimine
e-post: info@noortekeskused.ee

II vahetus 18.-23.08.2014
laagrijuht Kaja Rasmann
Noortele vanuses 11-17
Info ja registreerimine
e-post helve.keel@harku.ee
tel 600 3868, 515 4807
28.07-02.08.2014 Uue Peedu Noortelaager,
10 sotsiaaltuusikut. Laagri maksumus on 63.60
ning lisaks tasuda 10 eurot laagrisse viimise ja
toomise eest.
Info ja registreerimine www.peedu.ee
e-post: helve.keel@harku.ee
Registreerimisel märkida
• lapse ees ja perekonnanimi
• isikukood
• aadress
• lapse pikkus
• lapsevanema kontakt
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Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

Armas Aime,
avaldame sulle südamest
kaastunnet kalli

TEATED

EMA

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

Rannamõisa lasteaia pere

• Abi maja kasutusloa saamisel. Tel 522 0023,
Mikk

kaotuse puhul.

• Freesasfaldi müük ja paigaldus. Haljastustööd,
tänavakivide müük ja paigaldus, väiksemad
asfalteerimistööd. Tel 5649 4154
• Gilsen Grupp OÜ pakub raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Tel 5680 4885
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kaevude hooldus ja remont – puhas joogivesi
ja kaevu pikk iga. Kvaliteetne teenus, mitme
kaevu puhul kehtib soodustus. Töötame 7 päeva
nädalas. Tel 5871 1171

Aitan müüa/üürida/
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire ja
professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Harku valla sportlik perepäev,
pühapäeval, 27. aprillil 2014
Koht: Rannamõisa lasteaia esine parkla
Korraldaja: Tabasalu Triatloniklubi
Eesmärk: liikumisaasta tähistamine, sportlik perepäev pakub võimalust pereliikmetega koos värskes õhus liikumisest rõõmu tunda
Vanuseklassid ja distantsid:
I 500 m jooks – start kell 11.00, tasuta
• 2007 sündinud poisid ja tüdrukud
• 2008 sündinud poisid ja tüdrukud
• 2009 sündinud poisid ja tüdrukud
• 2010 ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud
II 1,2 km jooks – start kell 11.30, stardimaks
eelregistreerunuil 2, kohapeal 4 eurot
• 2001-2002 sündinud poisid ja tüdrukud
• 2003-2004 sündinud poisid ja tüdrukud
• 2005-2006 sündinud poisid ja tüdrukud
III 5 km jooks – start kell 12.00, stardimaks
eelregistreerunuil 5, kohapeal 10 eurot
• 1954 ja varem sündinud naised ja mehed
• 1955-1964 sündinud naised ja mehed
• 1965-1974 sündinud naised ja mehed
• 1975-1994 sündinud naised ja mehed
• 1995-1996 sündinud neiud ja noormehed
• 1997-1998 sündinud neiud ja noormehed
• 1999-2000 sündinud poisid ja tüdrukud
Eelregistreerimine 24. aprillini e-maili teel info@triatlon.
ee – distants, võistleja nimi, sünniaasta. Peredel palun
registreeruda koos ühise e-mailiga. Perevõistlusel osalevad ema, isa ja lapsed koguvad oma vanuseklassis
saavutatud kohtade eest punkte alljärgnevalt: I koht
annab 50 punkti, II koht 40 punkti, III koht 35 punkti, IV
koht 32 punkti, V koht 30 punkti, VI koht 29 punkti ja iga
järgnev koht 1 punkt vähem. Perede arvestuses tulemuse saamiseks peab osalema vähemalt 2 pereliiget
Stardimaksu tasumine Tabasalu Triatloniklubi kontole a/a
10220003518013, selgitusse palun märkige JOOKS ja
pere NIMI
Stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses kell
10.00-11.30
Autasustatakse võistluskeskuses kell 13.00 iga vanusekategooria 3 paremat ja 6 suurema punktisumma kogunud perekonda
Info www.tri.ee, tel 5695 1593, peakohtunik Lembit
Pallas, tel 5669 8670
Toetajad Harku vallavalitsus, Karupoeg Puhh OÜ, Tarplani
Kaubanduse AS, Prolexplast, Warren Safety OÜ, Born,
Lucca restoran, Tabasalu spordikompleks, Nukumuuseum, Oska Koolitused, Osman Gebab Grill, Baggins,
Osvaldi Kohvik, M.I.Masaažikool, Weprint

Tööd saab laotööline

• Töö kirjeldus: kaupade komplekteerimine, ladustamine,
vastuvõtmine ja väljastamine. Tegemist on ajutise tööga, kuid
hea sobivuse ja töömahu kasvu korral on võimalik ka edaspidi
tööle jääda.
• Nõudmised kandidaadile: kiirus, täpsus ja kohusetundlikkus,
eesti keele oskus suhtlustasandil, kasuks tulevad tõstukijuhiload ja varasem töökogemus komplekteerijana.
• Ettevõte pakub väljaõpet kohapeal, sporditoetust, toredaid
ühisüritusi.
• Tööaeg E-R 8.00-17.00, brutopalk alates 500 eurost (sõltub
oskustest).
• Asukoht Tähetorni 100A, 11625 Tallinn (lähimad ühistranspordipeatused asuvad Tähetorni hotelli juures ja Paldiski
maanteel).
Kontakt: Rainer Orav,
tel +372 5668 0363,
e-mail:
rainer.orav@arrascf.eu
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• Kiviaedade ehitus: kiviaiameister.blogsport.
com, tel 510 1902
• Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Konsultatsioon
tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee
• Korralik pere üürib heas seisukorras suvila,
soovitavalt saunaga. Soovitav üüriperiood aprillist
septembrini. Tel 514 7851
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa metsakuivi küttepuid (alates 35 eurot/
rm) ja tooreid lõhutud lehtpuid (alates 30 eurot/
rm), mõõdud tellija soovil, tarne alates 10 rm,
transport hinnas. Tel 502 4895
• Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid
kojutoomisega. Tel 507 0150
• 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 tõstu-

keid 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
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
• Pakume tööd veoautojuhtidele (nii tendi kui
tagaluugi peal) Skandinaavia suunal. Nõue uuele
juhile: eelnev töökogemus, (C, E kat), kehtiv autojuhi kutsetunnistus. Lisainfo tel 516 7758,
FinRes OÜ
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• 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
• Teostame väikesemahulisi transporditeenuseid
erinevate järelhaagistega (kuni 3t). Liiva, killustiku ja mulla müük - objektilt äravedu. Tel
525 1989, info@haagisterent.ee, www.
haagisterent.ee
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Viljapuude- ja põõsaste kevadine noorendusvõi hoolduslõikus. Lisainfo tel 513 8553,
info@enela.ee, www.enela.ee
• Väikeveod kalluriga killustik, liiv, erinevad
mullad, segud jpm. Kaubaveod kaubikuga.
Tel 501 5992
• 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

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

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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PLEKK-KATUS pakub

Silmade kontroll

• sileplekid,

Tervisetõendid
Töötajate tervisekontroll

• katuseplekid,

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

Haabersti Tervisekeskus
Küüdorfi Töötervishoid
661 6812
www.tkhaldus.ee

AEG ON ÄRATADA
KEHA
Asume Tabasalu Spordikompleksi
I korrusel. Salong on avatud iga
päev kell 9-20, tel 603 2043.
Külasta meie
uuenenud kodulehte
www.tabasaluilusalong.ee!

Kõik
kehahoolitsused -20%

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

PAKUME VEE- JA
KANALISATSIOONITRASSIDE RAJAMISTÖID LIITUMISPUNKTIDEST KUNI
HOONETENI!

KOOSTAME IGALE
SOOVIJALE PERSONAALSE
PAKKUMISE.
TEL +372 5388 6262

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. aprill, 7. mai, 19. mai.
OÜ Silmarõõm teenused :
• silmade kontroll • silmarõhu mõõtmine • prillide müük
• prillide pisiremont • optilised päikeseprillid
Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse tonomeetriga.
Vanaduspensionäridele, 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.

