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Uskuge mind, meie
lapsed on hästi hoitud!
M AR JU AOL AI D
Volikogu haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni esinaine

HE I LY E PR O
Harkujärve kooli 4. klassi juhataja

Meie jaoks oli Raamatupuus osalemine ja lugemine nagu
jätk eelmisele õppeaastale. Siis korraldasin klassis lugemisvõistluse, kus preemiaks oli kinokülastus.
Kuna see toimis, siis sel korral ei tekkinud lastel küsimustki, kas ja kuidas osa võtta. Kokkulepe oli meil, et igaüks
peab vähemalt viis raamatut läbi lugema, et oma panus
anda. Mõtlesin veel, mis võis neid motiveerida. Arvan, et
neile meeldis, et õpetaja pööras nüüd igaühele individuaalselt rohkem tähelepanu.
Igatahes oli see suurepärane projekt. Kahjuks see ei jätku,
aga klassis toimub meil see igal juhul endiselt.

Harkujärve koolis on
tublid lugejad
“Tõin selle männi viis-kuus aastat tagasi ise metsast, istutasin aeda ja hakkasin bonsaiks kujundama,” kõneleb perenaine
Tiina Meliste aiandusklubi liikmetele. Kuidas saab kõige tavalisemast männist põneva bonsai kasvatada, saab teada
aiandusklubiga liitudes.
2x Ülo Russak

Avatud aed – seekord
ratsionaalne, funkstiilis
“Kõik puud olid haiged,
võtsime maha. Ainult
üks kaheharuline kuusenääps jäi kasvama,” kõneleb perenaine Tiina
Meliste oma koduaias
Tabasalu alevikus imekena tihedaks lõigatud
kaharat kuuske silitades.
Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Harku valla aiandushuvilised
naised asutasid kolm aastat
tagasi Harku Valla Aiaseltsi,
eesmärgiga propageerida ja
edendada aiakultuuri. Nii on
käidud külas valla erinevates
aedades, uudistatud liigirohkeid aedu, heidetud pilk peale
ka minimalistlikele, perenaise
kätt vähe nõudvatele aedadele.

“PEREMEHE TÖÖ ON
SIIN OLNUD AINULT
KÄSU TÄITMINE.”
“Eks klubi eesmärk olegi
tutvustada oma liikmetele kõige erinevamaid aedu. Iga aed
võib anda külastajale kaasa
idee, mida oma aias muuta või
teha või kuidas üldse aia
rajamist alustada. Mida silmas
pidada,” kõneles klubi üks
asutajaid ja eestvedajaid Liivi
Mäekallas.
Läinud pühapäeval külastati perekond Melistele kuulu-

vat aeda Tabasalu alevikus. Et
aed on suhteliselt noor – rajamist alustati alles 2006. aastal – said enim tarkust need,
kel aia rajamine alles ees või
pooleli.
“Alustasin sellest, et võtsime kõik puud maha,” ütleb perenaine Tiina. “Valla keskkonnaspetsialistilt oli kohe soovitus – kõik okaspuud olid siin
tõbised. Ainult see kuusenääps
jäi kasvama,” ütleb perenaine
imekena kaharaks pöetud
ümarate vormidega kuuske
silitades. See puu on nüüd perenaise lemmik. Siis tuli pererahval likvideerida “kuusekohvik” ehk teisisõnu endisesse võpsikusse maha jäetud
laga.

Perenaise projekt
“Aia rajamist alustasin
maapinnase täitmisega. Tänava poolt õue poole maapind
langes, oleksime võinud teha
ühtlase kallaku, aga astang,
terrass, on aias efektsem,” ütleb perenaine Tiina oma
arvamuse. Ühegi aiandusarhitekti abi ta oma aia kujundamisel ja planeerimisel kasutanud ei ole.
“Peremehe töö on siin olnud ainult käsu täitmine, reha
ja labida liigutamine,” naerab
peremees Arvin Meliste.
“Kõik ideed, kogu kujunduse
projekt on perenaiselt.”
“Eks nende inimestega
olegi kõige huvitavam kohtu-

da, kes ise on oma aia rajanud.
Nad teavad iga puu, iga põõsa
kohta, miks see just selles
kohas on ja sellise kujuga,”
ütleb teine aiaklubi eestvedaja
Maire Tilkson.
“Kokku oleme istutanud
siia sadakond puud,” teab perenaine Tiina. Aias on erinevaid elupuu ja kuusevorme,
mitut sorti mände. Lehtpuid
on ainult kaks – õuna- ja pirnipuu.

Pole odav lõbu
Killustikuga kaetud istutusala on roosidele. Muru ja
erinevaid istutusalasid lahutav
peenike must kastmisvoolik
muudab aias kõik väga kindlapiiriliseks.
“Kuna maja on funkstiilis,
siis peab ka aed olema funktsionaalne, kulutan nüüd sellele
paar tundi nädalalõppudel,”
ütleb perenaine. Enim uudistavad aiahuvilised eriliste vormidega mände. “Tõin kõige
tavalisemad männid metsast,
hakkasin ise vormima ja kujundama,” kõneleb perenaine
puudest nagu elusolenditest.
Ja käsi liigub jälle mööda
okkaid. Nagu silitaks pead.
Mis selline peasilitus ka
maksma võib minna, huvituvad aiandusklubi liikmed.
“Sada istikut oleme ostnud,
keskmiselt ehk 30 eurot tükk.
Sada koormat mulda, seegi
maksab midagi,” arvutab perenaine.

Oktoobris alanud nelja
valla ja Saue linna põhikoolide lugemisvõistluse
“Raamatupuu” tublim
oli naabervalla Laagri
kooli 4T klass. Hoolega
lugenud Harkujärve kooli 4. klass jõudis hinnatavale kolmandale kohale.
AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

Lugemisvõistlusel said osaleda Harku, Saue, Saku ja Kiili
valla ning Saue linna koolide
põhikooli klassid. Võistlus algas mullu 1. oktoobril ning
kestis 30. aprillini. Seda korraldas MTÜ Nelja Valla Kogu.
MTÜ assistent Eva Pukk
ütles Harku Valla Teatajale, et
nii suurelt peeti konkurssi esimest korda. Oktoobris alanud
võistlus oli üllatavalt ulatuslik.
Nelja Valla Kogu üleskutsele
vastasid Laagri, Harkujärve,
Vääna ja Kurtna põhikool.
Samuti Saue, Kiili, Tabasalu,
Saku gümnaasium ning Keila-Joa sanatoorne internaatkool. Kokku asus üheksa kooli
peale hoolsalt lugema 53 klassi.

Soovitati Eesti raamatuid
“Funkstiilis majaga sobib
funktsionaalne aed,” põhjendavad peremees ja perenaine oma aia väga selgepiirilisi ja minimalistlikke
jooni.
“Ega see odav lõbu pole,”
ütleb peremees.
“Aed on aiapidaja nägu,”
arvavad aiandusklubi liikmed
üksmeelselt. Tiina ja Arvin
Meliste rajatud aed jõudis
2011. aastal “Kodu kauniks”
võistluse finaali.
Järgmisena minnakse
uudistama Ülle Michelsoni
paekaldale rajatud liigirohket
aeda Naage külas.
Aedade külastused kestavad suve lõpuni. Vaata harku.
ee.

Eva Pukk seletas, et korraldajad eeldasid lastelt võimetekohase kirjanduse lugemist.
“Raamat olema ikka arendav
ja samas lihtne. Enne võistluse
algust käisid klassid ka Lastekirjanduse keskuses, kus
neile teoseid tutvustati. Samas

anti ka väike soovituslik nimekiri, kus olid ülekaalus Eesti
algupärandid,” rääkis Pukk.
Arvestusse läksid nii paberraamatud kui ka e-lugeris olevad teosed.
Kokkuvõtteid tegi Nelja
Valla Kogu maikuus. Õpilasi,
kes oli lugenud läbi 20 või
enam raamatut, oli kokku 108.
Rekordi tegi naabervalla
Laagri kooli 4T klassi õpilane
Kelly Haapsal, kes luges läbi
79 raamatut. Tema klass oli ka
kokkuvõttes parim. 24 õpilase
kontosse kogunes kevadeks
537 raamatu läbilugemine.

Kaks klassi esikuuikus
“Teine koht läks Saku gümnaasiumisse. Sealne 3C luges
läbi 495 raamatut. Kolmandale
kohale jõudis Harkujärve kooli 4. klass 458 raamatuga,”
ütles Eva Pukk.
Järgnesid Kiili gümnaasiumi 3A 431 raamatuga, Harkujärve kooli 1A 375 ning Saku
3A 365 raamatuga.
9. kohale jõudis Tabasalu
ühisgümnaasiumi (TÜG) 4C
303 loetud raamatuga. 14.-15.
koha jagamisele jõudis Harkujärve 3. klass (raamatuid 226),
21. oli Vääna 4. klass (215 raamatut) ja 22. TÜG-i 2A klass
(212 raamatut). Teised klassid
lugesid vähem.
“Esikoht Laagri koolist
saab külastada sügisel ehk
kooliaasta alguses AHHAA
Teaduskeskust Tartus. Kolmanda koha saanud Harkujärve klassile kingiti raamatuid,”
ütles Eva Pukk.

Harkujärve kooli 4. klass saavutas lugemisvõistlusel 458
raamatuga kolmanda koha.
Eva Pukk
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Neli aastat vallavolikogus
Pankranniku mänguväljak.

Muraste külaselts

Murastes avati valla
suurim mänguväljak
15. juunil avati pidulikult
Harku valla suurimas
külas Murastes 1600
ruutmeetril laiuv Pankranniku mänguväljak.
MA RTINA MAMON TOV

Enam kui 50 000 eurot maksvat projekti rahastas 90%
ulatuses Nelja Valla Kogu
(Leader piirkondlik tegevusgrupp) ja 10% ulatuses Harku
vald ning Muraste küla elanikud. Hindamatu panuse
andsid töökate murastelaste
suured ja väiksed abikäed.
Mänguväljaku rajamist
juhtis Muraste külaselts, projektijuhiks oli Katrin Krause.
Mänguväljakult leiab erinevad
kiiged, karusselli, liumäe ning

suure liivakasti. Suuremate
laste tarvis on rajatud minikorvpalli- ja jalgpalliplats. Samuti unikaalsed ja moodsad
välitingimustes toimivad lauatennise komplekt ning kivist
malelaud. Vanemad saavad
aega veeta puhkealal.
Mänguväljak asetseb reljeefsel kadakasel väljal, kus
on säilitatud erinevad taimekooslused ja lõiguke kunagist
kiviaeda.
Platsi ümbritseb kogukonna rajatud aed ning selle sees
on liikumiseks ehitatud kiviteed, mida märgistavad liiklusmärgid. Pankranniku mänguväljak on ainus organiseeritud suuremahuline vaba aja
veetmise koht lastele ja noortele Muraste külas.

Sel sügisel on meid ees
ootamas kohalike omavalitsuste volikogude
valimised. Ühtlasi lõppeb
sellega praeguse volikogu
4-aastane valitsemistsükkel. Aastal 2009 alustasime oma valitsemisprogrammiga, mis oli meid
valinud vallaelanike poolt
heaks kiidetud. Seadsime
arenguprioriteedid ning
sellega andsime lubaduse
meile kõigile olulised
plaanid ellu viia. Leian,
et enne seda, kui praegune volikogu oma töö lõpetab, on meie kohustus
anda elanikele ülevaade
tehtud tööst. Millised eesmärgid said ellu viidud
ning millised on edasi lükatud või hoopis päevakorrast maas ja mis põhjustel? Millised on peamised probleemid ja väljakutsed Harku valla lähitulevikus? Mida oleks
võinud paremini teha?
Nendele küsimustele on
elanikel õigus saada vastused, enne kui nad asuvad sügisel uusi rahvaesindajaid valima.
Kuna kõige suurem osa
volikogu tööst toimub komisjonides, siis annavad
järgnevates lehtedes valdkondade kaupa oma tegemistest ülevaate volikogu
komisjonide esimehed.
H E L I K A R Õ E PA
Vallavolikogu esimees

Esimesena annab oma
valdkonnast ülevaate ja
vastab vallalehe küsimustele vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni esinaine Marju Aolaid.

Lastekaitsepäeval vahvate tantsudega esinenud show- ja
hip-hop-tantsijad koos oma juhendajaga.
Aile Kaljola

Lastekaitsepäeval
tunnustati sõbralikke lapsi
2. juunil tähistati vallas
lastekaitsepäeva traditsioonilise perepeoga, mis
seekord kandis pealkirja
“Taaskasutus on popp”.
K AT R IN R OMANENKOV

Perepäeval toimus ka sõbraliku lapse konkursile esitatud
laste tunnustamine. Tänukirjad andis üle Eesti Lastekaitse
Liidu juhataja Alar Tamm.
Lastekaitsepäeva raames
toimuv perepäev on traditsioon, mida kohaliku lastekaitseühingu vabatahtlikud veavad juba 11 aastat. Lisaks toredale ja lõbusale ajaveetmisele on perepäeva eesmärk
tutvustada taaskasutust läbi
erinevate õpitubade ning anda
oskusi igapäevaselt ise midagi
koos lapsega luua. Lastekaitsepäeva ürituse kaudu soovib
valla lastekaitseühing aidata
kaasa laste ja vanemate vahe-

liste heade suhete hoidmisele,
anda neile teadmisi positiivsest
vanemlusest ja lapse kasvatamisest.
Juba seitse aastat tunnustatakse perepäeval ka Harku
valla sõbralikke lapsi. Tunnustamise eesmärk on aidata lastel ja täiskasvanutel märgata
ning väärtustada häid omavahelisi suhteid ja positiivseid
isikuomadusi, mis selle saavutamisele kaasa aitavad. Kõigi
valla koolide lapsed võivad
tunnustamiseks esitada oma
klassi lapse, kes on möödunud
õppeaastal olnud sõbralik,
abivalmis, aus ja heatahtlik.
Lisaks on eraldi kategooria
“Märkan ja hoolin” lapsevanematele ja õpetajatele, kelle
saab samuti esile tõsta iga
klass.
Sel aastal said sõbraliku
lapse tiitli ligi 50 last, 12 lapsevanemat ning 6 õpetajat
Harku valla koolidest.

Esmalt võiks üle korrata
selle, milline on üldse haridus-, sotsiaal- ja kultuurikomisjoni roll selle valdkonna
koordineerimisel. Millised
on komisjoni ülesanded?
Marju Aolaid: Volikogu
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni roll on eelkõige toetada mõistlikke algatusi, luua
võimalused ideede elluviimiseks, kaasa rääkida nimetatud
valdkondade arengus. Komisjon on 10-liikmeline, kellest
enamus on seotud ka oma tööelus haridus- või kultuurivaldkonnaga. Komisjoni liikmed
on Marju Aolaid (esinaine),
Ene Alttoa (aseesinaine), Olav
Aarna, Meelis Härms, Anti
Aaremaa, Eddi Tomband, Sig-

rid Saarep, Deiw Rahumägi
Galina Kostõleva ja Kaupo
Rätsepp.

Mida pead kõige olulisemaks komisjoni töös?
Esmalt pean komisjoni
töös oluliseks seda, et suudaksime mõjutada valla tegevjuhte ellu viima otsuseid, mida
komisjonis või volikogus on
arutatud ja otsustatud. Siinkohal ei pea ma silmas ainult
majanduslikke otsuseid, vaid
ka sisulist tööd nendes teemades. Tuleb tunnistada, et sageli
on erinevate nägemuste puhul
ühise otsuseni jõudmine üsna
keeruline.
Oluliseks pean ka koostööd
asutuste juhtidega ning spetsialistide ja õpetajate toetamist tervikuna haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonnas.
Oleme 4 aasta jooksul andnud
juhiseid, mis suunas võiks
liikuda, millele tähelepanu
pöörata ja mida muuta.
Teiseks on minu arvates
oluline, et volikogu liikmed on
ka ise pidevalt kursis reaalse
eluga. 2010. aasta alguses
külastasin kõiki valla haridusja kultuurivaldkonna allasutusi ning käesoleva aasta esimese pooles oleme koos komisjoni
aseesinaisega Ene Alttoga
taas külastanud kõiki Harku
valla lasteaedasid, sh lastehoidu, koole, raamatukogusid.
Tutvusime ka Tabasalu spordikompleksi eluoluga. Külaskäigud on andnud olulist värskendust ja uusi mõtteid komisjoni tööle. Saime teadlikuks
mitmetest probleemidest, aga
nägime ka seda, kui hästi meie
lasteasutused töötavad. Nelja
aasta jooksul on areng olnud
tuntav ja silmaga nähtav. Minu süda on rahul, kogedes,
millise vastutustundega meie
tublid õpetajad, ringijuhendajad, raamatukoguhoidjad,
spetsialistid igapäevaselt töösse suhtuvad. Uskuge mind,
meie lapsed on hästi hoitud!

Millised on olnud kõige olulisemad arutlusele tulnud
teemad valitsemisperioodi
jooksul?
Nelja aasta jooksul on
peamiselt olnud fookuses lasteaiajärjekord ning selle olukorra lahendamine mõistlikul
viisil. Sama probleem on koolikohtadega. Kooliminevate
laste arv on olnud mitu aastat
kasvavas trendis, samuti on
igal aastal aina enam vanemaid, kes soovivad panna oma
lapsed kodulähedasse kooli.
Siinkohal oleme pidevalt otsinud lahendusi ja võimaluste
piires leidnud rahalised vahendid, et laps saaks käia kodu
lähedal koolis. Märkimisväärseks pean Alasniidu lasteaia

Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni
esinaine Marju Aolaid.
Katrin Romanenkov
valmimist, renoveeritud Harkujärve kooli ja spordisaali
valmimist, Vääna-Jõesuu kooli
sündi ning TÜG-s paranenud
üldisi tingimusi täielikult renoveeritud söökla ning uue
aatriumi rajamise näol.
Ühe suure ettevõtmisena
sai loodud Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutus, mille eesmärk on korrastada vallas huvihariduse kättesaadavust ning pakkuda laiemaid võimalusi vallas. Sihtasutuse loomisel oli väga palju
vastakaid arvamusi ja seisukohti nii volikogus kui ka meie
komisjonis. Rõhutan seda, et
ootused sihtasutusele on üsna
suured ja ootan siinkohal juba
tulemusi. Kindlasti on õiglane
anda uuele asutusele aega ennast sisse töötada, kuid nüüd,
mil sihtasutus on terve hooaja
tegutsenud, ootan järgmisest
sügisest juba ka pisut laiahaardelisemat tegutsemist kui vaid
Tabasalu kool. Nende edu aluseks pean osapoolte vahelist
head koostööd, tarka juhtimist
ning arukaid otsuseid.

Millised on lähituleviku
olulisemad väljakutsed
valla arengu seisukohast
haridus-, sotsiaal- ja
kultuurivaldkonnas?
Oleme tugev ja hinnatud
vald, inimesed usaldavad
meid, seda tõestab aasta-aastalt kasvav elanikkond. Valla
arengu seisukohalt on oluline
näha tervikpilti mitmekümne
aasta perspektiivis. Kuna
Tallinn tõmbekeskusena jääb
nii või teisiti, siis tuleb pidevalt mõelda sellele, millisena
me selles perspektiivis ennast
positsioneerime. Siinkohal on
koolivõrgustik jätkuvalt teemaks, selgeks tuleb teha kellele, kuhu ja miks me lasteaia
või kooli ja ehitame ning mida
võtame ette siis kui elanikkond
vananeb? Selleks vajame senisest tugevamat ja selgemat
hariduspoliitilist juhtimist. Tuleb enam panna rõhku tulevikuprognoosidele ning ana-

lüüsida arenguid 10-15 aasta
perspektiivis – sellest lähtuvalt tuleks teha ka otsuseid.
Haridusmaastikku tuleks vaadata mitte ainult Harku valla
kontekstis, vaid paralleelselt
peaks jälgima enam ka üleriigilisi ja ka rahvusvahelisi
arengud.
Lisaks on kindlasti suur
perspektiiv külade ja külaseltside tegevuse arendamisel,
see on võimalus siduda meie
järeltulevad põlved üha enam
oma kodukandi ning ajalooga.
Päevateemadest on kindlasti vajalik jätkata õpetajate
palgatingimuste parandamist,
õpetajate streik 2012. aasta
kevadel andis meile signaali,
et selles osas on veel arenguruumi. Oleme küll saanud oma
õpetajate palgad hoida pisut
kõrgemal tasemel kui mujal
Eestis, peame seda oluliseks
motivaatoriks ning see on
kindlasti argument saamaks
tööle häid õpetajaid.
Lähiaastatel on vajalik
lahendada koolivõrgustiku
küsimused ning selged seisukohad elluviimise osas.

Kas on midagi, mis jääb kripeldama? Mõni kohalikku
arengut puudutav teema,
mis on jäänud mingil põhjusel käsitlemata või plaan
ellu viimata?
Pikka aega on lahendamata
Tabasalu Muusikakooli arenguvõimalused. See, et Tabasalu
muusikakoolis saavad lapsed
hea muusikalise hariduse, ei
ole ju enam kellelegi teadmata.
Tulevikku vaadates on oluline, et loome oma valla eakatele elamisväärse elukeskkonna nende vanaduspõlves.
Kiirabipunkti loomise idee on
olnud juba pikalt, ning nüüd,
seoses kiirabireformiga loodame uuele võimalusele.
Siia lõppu soovin lisada, et
Harku valla elanikuna loome
iga päev ühist väärtust ning
kujundame oma eluolu ise.

Laupäeval mängiti Alasniidul tänavakorvpalli
Laupäeval, 15. juunil,
selgus viies Alasniidu
karikavõitja tänavakorvpallis.
ERIK SANDLA
MTÜ Alasniidu Seltsi liige

Osales seitse 3-4 liikmelist
võistkonda. Mängiti kahes
alagrupis, kummastki pääses
edasi kolm paremat. Osavõtjate tase oli ühtlaselt hea ja
mängud tasavägised.

Finaalis kohtusid võistkond
“Seapea” (Aleksei Utitsõn,
Kaur Laasma, Sander Saat,
Erik Varik) ja võistkond “Timberwolves”. Esikohamedalid
ja rändkarika sai aastaks enda
valdusesse võistkond “Timberwolves” Tabasalust koosseisus
Gert Merisalu, Kris Kulbert,
Kristofer Viilmann.
Parima mängija karika
pälvis võitjavõistkonnast Kris
Kulbert. Kolmanda koha sai

võistkond “Trust” (Ignar Valme, Andres Kärsna, Raido Talviste).
Kohtunike tööd aitas korraldada ja vilistas mänge tuntud vilemees Raimo Luht.
Kolme parima võistkonna
mängijatele anti Alasniidu
seltsi pool medalid. Eriauhinnad oli võistkondadele välja
pannud Harku vallavalitsus.
Kohtumiseni järgmisel suvel
kuuendal turniiril!

Alasniidu turniir toimus
viiendat korda.
Erakogu
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Tänavune maakaitsepäev
toimub naabervallas

KÜSITLUS
Mida teete pärast kooli
lõpetamist?

18. Harju maakaitsepäev
peetakse Laagri alevikus, sealse põhikooli
ümbruses ja staadionil.

OLIV E R
OIDEKIVI
Tabasalu ühisgümnaasiumi
(TÜG-i)
abiturient

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

P

ärast gümnaasiumi lõppu on plaanis jätkata
õpinguid ülikoolis. Ja
siis kunagi hiljem otsustada,
kui kaua õppida, kas minna
kooli kõrvalt tööle jms. Ala on
IT ja kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool. Edasi lähen õppima sellepärast, et see on tuleviku suhtes kõige kasulikum,
ning et omandada kõrgharidus,
millega oleks võimalik hiljem
tööd leida.
Gümnaasiumi tegid huvitavaks just need inimesed, kes
seal käisid. Olgu siis erinevad
kooliüritused, klassireisid või
lihtsalt õppetöö, olid need alati
toredad ja põnevad hetked
sõbralike ja üksteisega väga
hästi läbi saavate klassikaaslaste tõttu.

HANNA
MÄRTH A
AR US A A R
TÜG-i abiturient

V

õtan aasta vabaks ja lähen USA-sse tööle. Selle kõrvalt olen kohustatud käima ka kolledžis, kus
saan ise valida meelepärase
eriala. Hiljem jätkan õpinguid
mõnes Eesti kunstikoolis, eeldatavalt fotograafia erialal
ning Tallinnas. Kuna kooli valik ei ole veel kindel, ei välista
ka võimalust õppida mõnes
USA ülikoolis.
Eestis saab fotograafiat
õppida vaid kolmes koolis:
Eesti Kunstiakadeemias, Tartu
Kõrgemas Kunstikoolis ja Tallinna Polütehnikumis. Konkurents on igal aastal väga tihe
ning osakonda sissesaamiseks
tuleb kõvasti pingutada. Selleks, et kõik see töö ja vaev
lõpuks õigustatud saaks, otsustasin minna välismaale tööle, et võtta aega iseenda ja
oma tuleviku jaoks.

JOHANN A
LIIS
UDUM E TS
TÜG-i 9. klassi
õpilane

J

ätkan õppimist gümnaasiumis. Seda Tallinnas
Gustav Adolfi gümnaasiumis (GAG). Tahan tulevikus
õppima minna Rootsi, kuna
sündisin ja kasvasin seal.
GAGis on võimalik õppida
rootsi keelt.

3

Hetk kergliiklustee üleandmisel-vastuvõtmisel. Meeste elava arutelu katkestas Ave
Kongo, kes uut kergliiklusteed pidi Vääna-Jõesuu kauplusest lapsevankrit lükates VäänaViti poole sammus. Noore ema tõtakat sammu saadavad pilguga projekteerija Guido Laagus (paremalt esimene), abivallavanem Vello Viiburg (paremalt kolmas) ja ehitaja esindaja, Merko Ehitus AS objektijuht Madis Ploompuu.
Ülo Russak

Mehed poe taga
11. juunil oli Vääna-Jõesuu kauplusetagune kogunemiskohaks seitsmele mehele. Žestikuleeriti,
arutleti, vaieldi. Siis jäid
mehed järsku vait, astusid kahte lehte laiali.
Meeste vahelt sammus
tähtsalt läbi naine. Noor
naine. Ema lapsekäruga.

Harku valla teede spetsialist on Henry Prits

• Teist kuud töötab Harku
valla teede spetsialistina
Henry Prits.
• Tema tööülesannete hulka
kuulub järelevalve vallasiseste teede üle, teede korrashoiu korraldamine (talvel
lumekoristus), kõik uute teede ehitusega seonduvad
probleemid.
• Henry Pritsil on lõpetamisel inseneriõpe Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Nii oli hea minna küll. Mis
sellest, et Vääna-Jõesuu kaupluse tagant tee Vääna-Viti
poole väheke mäkke tõuseb.
Aasta tagasi oli siit minemine
täiesti võimatu – uus kergliiklustee jookseb mööda maantee
serva, kus siis veel lepavõsa
laiutas. Nüüd viis sile asfalt
aga naise koos käruga kergelt
mäkke.
“Juba sellise vaatepildi pärast tasus ja tasub pingutada,”
ütles üks meestest, arhitekt
Guido Laagus osaühingust
Reaalprojekt. Tema selle tee
projekteeris.
“Hea on nüüd jalutada
küll,” avaldas noor ema, Ave
Kongo nimi, tegijatele tunnustust. Ave pole Vääna-Jõesuu
elanik, aga on siin alatihti lapsega külas, sellepärast oskab
öelda ja hinnata, mis oli enne
ja mis on nüüd.

Leiti lahendus
“Mõned problemaatilised
kohad olid selle teelõigu projekteerimisel,” seletas arhitekt meestele. Neid pole raske
arvata. Ka teel sõitval ratturil
või jalutajal mitte. Mis saab
näiteks siis, kui korralik paduvihm – nagu meil neid viimaste
aastate suvedel ikka paarkolm taevast alla sajab – kallab tulvaveed mööda mäekallakut alla tormama.
“Eks tule esimene paduvihm ära oodata,” arvas arhitekt. “Aga äravoolud on küll
sellised projekteeritud, et ka
suure tulvavee peaksid vee
ära juhtima.”
Loomulikult annab tegelikkus arhitekti arvutustele kinnituse. Teisele probleemile ei

soovi aga küll keegi tegelikult
elult kinnitust saada. Linna
poolt Vääna-Jõesuuni kulgeb
uus kergliiklustee paremal
pool maanteed, teeb siis asula
keskel kurvika vasakpöörde
ja suundub vasakule poole
maanteed. See on aga 70 km/h
ala. Ka pole üleminekut tähistatud jalakäijate triibulise rajaga. Selline üleminek võib
olla liiklejale ohtlik.

“JUBA SELLISE
VAATEPILDI PÄRAST
TASUS PINGUTADA.”
Sellele probleemile teadis
lahendust Harku valla teede
spetsialist Henry Prits.
Kuna tegemist on 70 kilomeetrise tunnikiiruse alaga,
siis ei luba maanteeamet siia
ülekäigurada tähistada. Küll
on vallavalitsus aga esitanud
maanteeametile taotluse nihutada 50 kilomeetri tunnikiiruse piiranguala asula serva
poole, nii et üleminekurada
jääks sellesse piiranguvööndisse.
“Lootust on, et meie taotlus
peatselt ka rahuldatakse. Siis
jõuame koolimineku ajaks ka
üleminekuraja maha märkida
ja vastavad liiklusmärgid paigaldada,” oli Henry Prits kindel.

Veel väike iluravi
Ema lapsega oli vahepeal
jõudnud juba poolele teele,
ületanud ülekäigukoha ja kõndis Vääna-Viti poole.
“See teelõik on 1260 meet-

rit,” ütles abivallavanem Vello
Viiburg koosolijaile. Objekti
maksumuseks on kokku 297
500 eurot, valla omaosalus sellest 206 700 eurot. Algselt oli
plaanis ehitada Suurupis pooleli jäänud kergliiklusteed
edasi Vääna-Jõesuuni, aga et
sellel lõigul ei saadud kõigi
maaomanikega kokkuleppele,
siis tehti Vääna-Jõesuu asulasisene teelõik enne valmis.
Seda enam, et sügisel seal ka
uus kool uksed avab.
Abivallavanem Vello Viiburg: “Vahepealse lõigu hanke
kuulutame välja pärast seda,
kui järelejäänud kahe omanikuga on kokkulepe saavutatud.
Tee-ehitust rahastanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
nõuab, et kõik kokkulepped
oleksid eelnevalt sõlmitud.”
Targem on ka seetõttu
oodata, et mitte kõik omavalitsused pole eraldatud raha
ära kasutanud, sest rajatud
teelõigud on odavamad tulnud.
Nüüd võib Harku vald kasutamata raha omale saada.
Vello Viiburg: “Mõlema
projekti lõpptähtaeg on tegelikult 2014. aasta lõpp. Nii et
jõuame kõik kenasti valmis.”
Mis sellest, et sel päeval
jäigi see teelõik vastu võtmata.
Peale žestikuleerimist ja elavat arutelu sai meestel poe
taga asi selgeks – ehitaja,
Lemmikäinen Eesti AS, peab
tellija ehk Harku valla nõudel
tasandama teeservi. See pisike
iluravi vastrajatud teel ei seganud aga noorel emal mõnusasti Vääna-Vitti jõudmast.

Päeva korraldusest rääkis
Harku Valla Teatajale Saue
valla kultuurinõunik Kaija
Velmet. “Maakaitsepäeva tähistamine algab juba päev varem ehk 22. juunil. Kell 17
istutavad Saue valla esindajad
Jõelähtme vallas Lool Vabaduse hiies võidutamme,” rääkis
ta.
23. juunil ehk võidupühal
toimuvad maakaitsepäeva
sündmused Saue linnas ning
vallas. Kell 10 asetavad kaitse- ja operatiivteenistuste
ning omavalitsusjuhid pärjad
Kristliku Vabakiriku kiriku
juures asuva Vabadussõja mälestuskivi juurde.
Edasi jätkub päev Laagri
kooli ümbruses. Kell 11.15 algab Velmeti kinnitusel rivistus
ja paraad staadionil. Seejärel
toimub pidulik jalutuskäik
mööda aleviku Redise, Avamaa ja Kuuse tänavaid teisel
pool kooli asuvale vabale platsile.
Ametlikult avatakse kogu
üritus keskpäeval. Rahvale on

avatud kaitseväe ja eriteenistuste tehnika, varustuse ja
relvastuse näitused. Suurel laval toimub erinevate vormide
demonstratsioon. “Uudisena
näidatakse tänavu näiteks abipolitsenike vorme. Abipolitseinikud aitavad maakaitsepäeva ka läbi viia. Lisaks on hõivatud kohalikud vabatahtlikud,” rääkis Velmet. Kell 12.30
antakse start traditsioonilisele
aastajooksule, mille pikkus on
tänavu 2013 meetrit.
Kaitseliidu Harju malev,
päästeamet ja vabatahtlikud
tuletõrjujad alustavad kell
13.20 leekides maja kustutamisega. Toimub ka ajalooklubi
Front Line näidislahing “Sügis
1944”. “Pärastlõuna krooniks
saabuvad kopteril AW139 kohale politsei- ja piirivalveameti
eriüksuse võitlejad. Pärast
nende esinemist jääb kopter
rahvale uudistada. Näha saab
ka Front Line'i kogutud vorme
ja varustust,” selgitas Velmet.
Võidutuli saabub seekord
Haapsalust. President Toomas
Hendrik Ilvese saadetud tõrvik saabub Laagrisse orienteeruvalt kell 15.30. Võidutule jagab omavalitsuste esindajatele
laiali maavanem Ülle Rajasalu.

Tabasalu Rattaralli 2013 marsruut.

Erakogu

Harku valla vallutavad
jalgratturid
30. juunil on Harku valla
teed jalgratturite päralt,
sest kolmandat suve järjest toimub Filter Maanteekarikasarja kuuluv
Tabasalu Rattaralli.
Kuigi Tabasalu Rattarallit on
peetud kõigest kaks korda,
võtsid jalgrattasõbrad võistluse hästi omaks. Näiteks eelmisel aastal pani end kirja 529
osalejat, mis andis hooaja lõikes Elva Rattapäeva järel teise koha. On suur tõenäosus, et
tänavu ületatakse 600 ratturi
piir.
Osalejad saavad valida 104
km põhisõidu (3 ringi) ja 39
km distantsi vahel. Start ja
finiš on Harku vallamaja ees
Tabasalus.
Iga ring viib ratturid Türisalu pangale ja enne seda tuleb võtta pikk tõus, mille tipus
on rada merele avatud. Seetõttu võib oletada, et just Türisalu
tõus on raja üks otsustavamaid

kohti. Ringide peal toimuv
võistlus on pealtvaatajatele
paremini jälgitav ning annab
osalejatele võimaluse sõidu
käigus rajaga tutvuda ja äraminekukatse koha välja valida.
Väsinud võistlejad saavad
pärast sõidu lõppu keha kinnitada Felixi Rändrestoranis
ja 2 euro eest on võimalus end
Tabasalu spordikompleksis
puhtaks pesta.
Tabasalu Rattaralli näol on
tegemist kogupereüritusega.
Kui vihma ei saja, püstitatakse
SEBE lastelinnakus tasuta
kasutamiseks batuut ning iga
ilmaga toimuvad osavõtutasuta
SEBE lastesõidud.
Võistluse ajal on liiklusele
suletud ainult Tabasalus asuv
Keskuse tee. Ülejäänud teedel
on mõistlik võistlustrassi vältida ja kasutada ümbersõite.
Kui see pole võimalik, tasub
olla äärmiselt ettevaatlik.
R AT TAR AL L I
KOR R AL DAJAD
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Harku valla lasteaedade
esimene jalgpallipäev
Mai lõpus korraldas Harju jalgpallikool Muraste
Piirivalvekolledžis Harku
valla lasteaedadele jalgpallipäeva.
Kohale tulid noored jalgpallihuvilised poisid ja tüdrukud
Tibutare, Alasniidu ja Rannamõisa lasteaedadest. Kõik lasteaiad osalesid mitme võistkonnaga: Tibutare ja Alasniidu
lasteaiast oli kohal kaks võistkonda, Rannamõisa lasteaiast
lausa kolm.
Maha sai peetud üks tõeliselt lõbus jalgpalliturniir ning

lisaks oli kõigil võimalus jõudu
katsuda jalgpalli-bowlingus.
Turniiril saavutas esikoha
Alasniidu 2. võistkond, teiseks
tuli oli Tibutare Kiisude rühm
ja kolmandaks Alasniidu 1
võistkond. Kõik osalejad olid
ülimalt tublid ning toreda päeva lõpus jagati ka hulgaliselt
auhindu.
Harju jalgpallikool tänab
veel kord kõiki osalenud lasteaedasid ja nende õpetajaid,
klubi treenereid ning toetajaid! Ootame kõiki lasteaedade
jalgpallipäevale taas tuleval
aastal!

Vallavanem koos päevajuhiga külade telkidega tutvumas ja
külade esindajaid tervitamas.

Valla parima küla tiitli võitnud Muraste tegi sõbraliku žesti
ning palus järgmise aasta külade päeva korraldamise au
anda 2. koha võitnud Alasniidu seltsile. Alasniidu seltsi
esindaja Erik Sandla lubas, et külarahvas võtab kokku kogu oma nõu ja jõu, et korraldada esmakordselt Alasniidul
üks vägev üle valla pidu.

Kuigi rulapargi konstruktsioonid said paika juba vastu
talve, on nüüd lõpule viidud ka ümbruskonna korrastamine. Rajatud on müravallid, juurdepääsuteed ning haljastus.
Rulapargi pidulikul avamisel soovisid noortele head veeremist vallavanem Kaupo Rätsepp ja Tabasalu seltsi esindav
volikogu esimees Helikar Õepa.

Korvpalliturniiril käis võidu nimel kõva rebimine.

Muraste külaseltsi võidutants.

Ülemöödunud laupäeval
peeti Tabasalus Harku
valla külade päeva.

Kokkuvõttes sai mõõduka
edumaaga rändvõidunuia aastaks oma valdusesse Muraste.
Teise koha sai Alasniidu, kes
edestas kõige napimalt Vääna
Külakoda. Suure üllatusena
aga Muraste loobus järgmise
aasta külade päeva korraldamise õigusest ning usaldas
suuremeelselt selle auväärse
ja vastutusrikka ülesande teiseks tulnud Alasniidule.

H A RJ U J A LG PA L L I KO O L

Ekskursioonil Raumas, ees paremal Eura kultuurinõunik.
Astrid Väizene

Tammed ja Toomed külas
sõprusvallas Euras
Samal ajal kui toimus külade
päev Tabasalus, toimusid külade päevad ka Harku valla
sõprusvallas Soomes Euras.
22 erinevas paigas toimusid
erinevad kultuurisündmused.
Uhiuues spordihallis esines
meie valla segarahvatantsurühm “Tammed ja Toomed”.
Rühm esitas tempoka kava ja
näitas põhjanaabritele oma
särtsu ja sära. Kuuldused
meeste tantsudest ja tantsupidudest olid jõudnud ka üle
lahe, seega oli kavas ka eraldi
meeste lugu. Ka Eura valla
tantsurühm esitas oma esine-

Igal täistunnil esitasid Muraste naised oma küla telgi ees
kellade kontserdi. Rõõmus meel ja leidlikkus oma küla tutvustamisel tõid neile lisapunkte telkide hindamise voorus.

misnumbrid ning lõpuks tantsiti ka mõned ühislood.
Lisaks tutvustasid Eura
valla esindajad Tammedele ja
Toomedele kohalikku käsitööd
ning kultuuri, koos käidi ka
Jokisaunas. Järgmisel päeval
viidi eestlased ekskursioonile
väikelinna Rauma, kus proovimata ei jäänud ka sealne rahvustoit lapsikoussi.
Tammed ja Toomed tänavad Harku valda antud võimaluse eest ning on alati nõus
oma valda esindama ning eesti
kultuuri näitama.
A STRID VÄ IZ E NE

Parim küla on Muraste
MEELIS HÄRMS
Tabasalu seltsi liige

Vääna kooli lapsed uute rahvariietega suurpeol.

Ülle Oja

Harkulased osalesid
maakonna suurpeol
1. juunil Keilas peetuid maakonna laulu- ja tantsupidu
läks korda. Pealtvaatajaid oli
kohal tuhandeid. Pidulisi osales veidi üle 6200 ning ilm oli
suviselt palav. Harku vallast
osalesid peol koolid, koorid,
tantsu- ja muusikakollektiivid.
Eri rõõmsad olid Vääna mõisakooli väikesed tantsijad,
kes kandsid külakoja nobe-

näppude käe alt tulnud HarjuMadise riideid.
“Komplektid valmisid osaliselt juba mullu. Tüdrukud
said pluusid-seelikud, poisid
püksid. Nüüd on käes 8+8 täiskomplekti,” ütles kooli direktor Piret Jürna. Uute esinemisriiete valmistamist toetas vallavalitsus.
A LLA R VIIVIK

6x Katrin Romanenkov

Ilusa traditsioonina kogunevad kord aastas Harku valla
külad (ja alevikud), et sõbralikus õhkkonnas oma tegemisi
tutvustada ja väike pidu maha
pidada. Külade päeva olulisimaks sündmuseks on aga parima küla väljaselgitamine,
kus võitjaks on see, kes kogub
enim punkte spordi- ja muudel
võistlustel.
Seekord otsustasid korraldajad Tabasalu seltsist, et
spordimängud tuuakse peoga
samasse asukohta ja peetakse
samal päeval, et võistlejatel
oleks rohkem publikut ja et
kaasaelajad saaksid paremini
omasid kannustada. Ürituseks
korrastati rulapargi kõrval
asuv tühermaa ning vallavalitsuse abiga sai kõrval asuv
korvpalliplats uued korvilauad
ja -rõngad. Võrkpalliplats ra-

jati aga lausa keset peoväljakut. Selliselt olid kõik sportmängud kenasti koos ja mugavalt publikule jälgitavad.

Võitja loobus
Ühtekokku võttis küladevahelistest võistlustest osa 10
võistkonda, sealhulgas korraldaja Tabasalu väljaspool arvestust. Võistlused olid meeleolukad ja emotsionaalsed ning
võidurõõmu said maitsta erinevad võistkonnad. Jalgpalliturniiri võitis Tabasalu, kes
muude auhindade kõrval sai
õiguse paigaldada pidulikult
nurgalipp valmivale kunstmurustaadionile. Korvpallis
osutus parimaks Alasniidu ja
võrkpallis Türisalu võistkond.
Mälumängu võit läks jällegi
Alasniidule. Ülejäänud kolm
tiitlit noppis Muraste, kes oli
parim humoorikas viievõistluses, kelle telgis toimuv sai
kõrgeimad hinded žüriilt ning
kelle poolt väljapandud eseme
eest maksti kõrgeim hind heategevuslikul oksjonil.

Ligi 2000 külastajat
Meeldejäävaid sündmusi
oli veel. Pidulikult sai avatud
Tabsasalu seltsi poolt rajatud
rulapark, kus esinesid kohalikud tänavatantsijad kollektiivist JJ Street ning oma oskusi trampliinidel näitasid kohalikud noored harrastajad.
Suurepärase kava olid kokku
pannud ning oma tuntud headuses astusid üles Harku valla
kultuurikollektiivid Tabasalu
kammerkoor, Tabasalu memmed ja Harku Harakad. Meeldejääva etteaste tegid ka meie
Soome sõprusvalla Eura küla-

lisesinejad. Õhtu võtsid kokku
kaks esinejat, kõigepealt ansambel Kruuv suuremal välilaval ning pika päeva lõpetuseks Sulo meeleolukas kontsert. Heategevuslikul oksjonil
õnnestus koguda 205 eurot,
mis läheb Harku valla puuetega laste toetamiseks 2013. aastal.

KÜLADEVAHELISTEST
VÕISTLUSTEST VÕTTIS
OSA 10 VÕISTKONDA.
Oli üks ilus meeldejääv
perepäev. Pika päeva jooksul
väisas erinevaid sündmusi ligi
1800 inimest. Tabasalu selts
soovib tänada kõiki külade
päeval osalejaid ja ilmataati
panuse eest selle suurepärase
ürituse õnnestumisse. Toetajatest erilised tänud Saku Õlletehasele, Tabasalu spordikompleksile ja sügav kummardus ettevõttele Actual Print,
samuti võrkpallivõistluste korralduse eest kohtunik Mati
Koorepile.
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Tabasalul on oma mister
30. mail toimusid esmakordselt Tabasalu ühisgümnaasiumis Mister
Tabasalu valimised. Üritusel osalesid Tabasalu
kooli noormehed 9.-12.
klassist, kellel kõigil oli
soov saada esimeseks
Mister Tabasaluks.
MI HKEL R OOTS
Üks korraldajatest

Julgeid ja tublisid misterikandidaate oli viis: Karl-Erik
Glück (9. klass), Holger Ader
(9. klass), Ruudi Pall (11.
klass), Michael-Patrick Tiidelepp (11. klass), Hans-Kristjan
Velling (12. klass).
Misterikandidaadid pandi
proovile kolmes voorus: stiilivoorus, kus tutvustati pealtvaatajatele ennast ja enda
poolt valitud stiili; ühisvoorus,
kus kõik kandidaadid esitasid
üheskoos tantsukava; õhtuvoorus, kus näidati end pidulikus
riietuses ja vastati žürii poolt
esitatud küsimustele.

Pärast neid voore asus žürii, kuhu kuulusid Eesti Koolimiss 2011 Elisabeth Kandroo,
Miss Tabasalu 2012 Käroli
Kullamaa, bioloogiaõpetaja
Dulsi Song, geograafiaõpetaja
Valve Meesak ja matemaatikaõpetaja Lembit Pallas, otsustama, kes millise tiitli omanikuks saab. Samal ajal oli publikul võimalus hääletada oma
lemmiku poolt.
Publiku lemmikuks osutus
Ruudi Pall, II printsiks sai
Michael-Patrick Tiidelepp ja I
printsiks Holger Ader. Kõige
hinnatuma tiitli omanikuks sai
Ruudi Pall, kes hiljem kommenteeris: “Poleks arvanud,
et siit ürituselt Mister Tabasaluna koju lähen, natuke kahju ka, olen nüüd ehk paljudele
noortele poistele eeskujuks ja
pean seetõttu end alati heast
küljest näitama.”
Korraldajad tahavad tänada sponsoreid fotograaf Silver
Raidla, Tabasalu Spordikompleks, Rannapiiga Ilusalong
OÜ, Greiner Packagig AS.

Mister Tabasalu osalejad.

Tabasalu Cup
mitmevõistluses
31. mail toimus Tabasalu
staadionil Tabasalu Cup
koefitsiendi mitmevõistlus. Võisteldi neljal alal.

Erakogu

Iga lõpp toob uue alguse...
Jälle üks aasta väikestele
mudilastele Tabasalu lastehoius on otsa saamas. Pisut
kurb, et headeks sõpradeks
saanud lastega ja nende vanematega peab hüvasti jätma.
Traditsiooniliselt lõpeb
meie aasta ühise perepeoga
lastehoiu hoovis. 30. mail toimus sedakorda merepidu. Nii
palju triibulisi väikesi ja suuri
merelisi pole vist kunagi koos
nähtud. Lastehoiu meeskond
alustas ühise merelauluga
madrus Reelike akordioni saatel. Igal madrusel oli ka kaasas
küsimus, õige vastuse korral
sai vastaja auhinnaks kuivatatud kala või muu sarnase.
Emad ja isad võtsid mõõtu
mereteemaliste laulude võistulaulmisel. Maha sai peetud
jõukatsumised Sipelgate ja

Laupäeval, 8. juunil, toimusid Kosel järjekordsed
Harjumaa meistrivõistlused kergejõustikus,
kus Tabasalu ühisgümnaasiumi noortel kergejõustiklastel läks väga
hästi.
JA AK T I M PS ON
Treener

Seekord lõpetati aasta merepeoga.

2x Tabasalu lastehoid

Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutus korraldab

Alanud on registreerimine

suvetreeningprogrammi lastele.

2013 septembris alustavasse gruppi.
Kui Teie laps on 6-7-aastane ning soovite teda paremini kooliks
ette valmistada, siis kutsume teie last osalema eelkoolis, mis on
loodud Tabasalu ühisgümnaasiumi juurde.
Eelkool aitab
• kohaneda kooli keskkonnaga,
• saada uusi teadmisi ja kinnitada olemasolevaid,
• harjutada rühmas tegutsemist ja koolitundide väikest mudelit,
• saada lapsel turvatunnet läbi õpi- ja mängulise tegevuse,
• toetada lapse positiivset arengut.
Ootame eelkooli 6-7-aastaseid lapsi kogu Harku vallast ja
mujaltki. Lapsi arendav tegevus toimub mängu kasutades.
Teemad on
• emakeel ja kultuur,
• kirjutamine,
• arvutamine,
• käeline tegevus,
• uued teadmised loodusest.
Tabasalu eelkool ainekavaga “Tere, kool!” on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt ning seda korraldab valla kultuuri, hariduse
ja spordi sihtasutuse all tegutsev Harku valla Huvikool.
Eelkool alustab septembris 2013 ja lõpeb mais 2014. Lähemat
infot eelkooli kohta saab lugeda Harku valla Huvikooli lehelt www.
huviringid.ee. Täpsemad toimumisajad ning kuupäevad täpsustatakse septembri alguses e-posti teel. Kuutasu eelkoolis on 39
eurot. Osalemissoovi korral palume saata kiri aadressil huviharidus@harku.ee. Registreerumisel palume märkida lapse nime
ning lapsevanema nime ning kontaktandmed (e-posti aadress,
telefon).

trampoliiningu saltokooli
Augustis toimuv trampoliiningu suvetreeningprogramm on mõeldud lastele, kes tahavad selgeks saada saltohüppe batuudil.
Vanusepiirangut pole, grupid täidetakse registreerumise järjekorras! Eelnev kogemus pole vajalik, vaja vaid tahtmist ja enesekindlust saltod selgeks saada!
Toimumise ajad on
• esimene grupp: 5.-9. august,
• teine grupp: 12.-16. august,
• kolmas grupp: 19.-23. august
(NB! See on neljapäevane programm, sest 20.08 jääb vahele),
• neljas grupp: 26.-30. august.
Treeningud toimuvad kahetunniste tsüklitena iga nimetatud päev
kell 14-16 Tabasalu spordikompleksi sulgpallisaalis. Treener on
Rob Anderson.
Hind: nädalane kursus maksab 35 eurot (erandiks on 19.-23.08
toimuv neljapäevane kursus, mis maksab 28 eurot).
Lähema info saamiseks või osalemissoovi korral palume kirjutada
aadressile huviharidus@harku.ee. Ootame Teie sooviavaldusi
kuni 21. juunini 2013 või kuni kohti jätkub.
Registreerumisel palun märkige lapse nimi, lasevanema nimi ja
e-posti aadress ning lapsevanema telefoninumber. Samuti märkige ära, millisest treeningnädalast olete huvitatud. Gruppide täituvusest antakse teada hiljemalt 1. juuliks, arve peab olema makstud hiljemalt 15. juuliks.

Alustati 60 meetri jooksuga,
kus poistest sai kõige suurema punktiskoori Toomas
Hendrik Tomberg, kes jooksis
aja 7,3 sek. Tütarlastest alustas kõige kiiremini Jacqueline
Pena Meringo, joostes ajaks
9,4 sek.
Peale sprinte järgnes kaugushüpe. Kõige kaugemale
hüppas Raiko Pappel ja hakkas
üldarvestuses pretendeerima
esimesele kohale. Tüdrukutest
saavutas esimese koha Mia
Lisett Meringo, kes sai kõige
rohkem punkte.
Edasi valisid sportlased
endale alaks kas palli- või odaviske, osad valisid kuulitõuke.
Palli- ja odaviskes sai kõige
suurema punktiskooriga hakkama Rihhard Peterson. Kuulitõukes aga võidutses Mihkel
Pajumäe. Tüdrukutest võitis
visetel Maria Bondarchuk ja
kuulitõukes kogus kõige rohkem punkte Kaie Männik.

Tabasalu eelkooli

Enne otsustavat 1000 meetri jooksu olid vahed üsna väikesed ja võistlejad pidid
pingutama, et oma kohta kaitsta. Kõige parema aja jooksis
välja Holger Ader, tema kannul lõpetas kohe Toomas
Hendrik Tomberg, kes saavutas kokkuvõttes esimese koha.
Tüdrukutest tegi võimsa jooksu Maria Bondarchuk ning
võitis tänu võimsale kahele
viimasele alale esikoha. Nelja
ala kokkuvõttes saavutas noormeestest esikoha Toomas
Hendrik Tomberg, teise koha
sai Raiko Pappel ja kolmandaks tuli Andreas Sander. Tütarlaste esikoha saavutas Maria Bondarchuk, teise koha
Mia Lisett Meringo ning kolmanda koha saavutas Carita
Küünemäe.
Võistluste organiseerijad
tänavad kõiki võistlejaid, kes
tegid tublilt kaasa kõik alad ja
võistlesid suure innuga. Täname veel Harku vallavalitsust,
tänu kellele sai võistlus peetud, ja suured tänud ka Tabasalu spordikompleksile, kes
toetas meid auhindadega.
JA AK T I M PS ON

Harjumaa meistrivõistlused
kergejõustikus

Rohutirtsude vahel. Püüdsime
“kala” ja keetsime “kalasuppi”,
otsisime aaret ja katsusime
kätt õnnepüügis. Üheskoos istutasime väikese põõsa, mis
jääb meenutama meie toredaid
sõpru. Vanemad katsid piknikulaua, kust kõike head-paremat suhu pista võis. Lustimist
ja rõõmu jagus nii suurtele
kui väikestele.
Nii nagu sai läbi perepidu,
saab peatselt otsa ka lastehoiuaasta. Meie kõigi südames on
rõõm vahvast koosveedetud
ajast Aitäh teile, väikesed ja
suured Rohutirtsud ja Sipelgad, et meiega olite. See oli
ilus aeg. Soovime teile naeruküllaseid ja päikeselisi päevi
lasteaias.
TA B A S A LU LA STE H O I U
P E RE
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A-vanuseklassi poiste esimese
alana oli kavas kettaheide,
kus kolmanda koha saavutas
Arlet Kuppart tulemusega
32.24.
100 meetri jooksus oli meil
välja panna kolm noormeest.
Teise kohaga väljus pingelisest
finišiheitlusest Raiko Pappel
ajaga 11,89. Ainult kahe sajandikuga jäi neljandaks Toomas
Hendrik Tomberg, kes sai
ajaks 11,99, ja kuuendaks tuli
Andreas Sander ajaga 12,37.
Poiste A-klassi odaviskes
oli samuti väga pingeline heitlus, kus enne viimast vooru
olid kolm noort kergejõustiklast ühe meetri sees. Viima-

ses voorus aga näitas külma
närvi Arlet Kuppart, kes viskas ennast tulemusega 53.92
Harjumaa meistriks ja edestas
teist kohta lõpuks pea meetriga.
Noormeeste A-klassi kaugushüppes osales meie koolist
kaks võistlejat. Kui alguses oli
teisel kohal Raiko Pappel, hüpates kohe teises voorus 5.56,
siis neljandas voorus hüppas
oma isikliku rekordi hoopis
Toomas Hendrik Tomberg. Tulemusega 5.80 saavutas Toomas teise koha, jättes Raiko
neljandaks.
Tüdrukute A-klassis sai
meie koolist parima koha
Jacqueline Pena-Meringo, kes
saavutas odaviskes viienda
koha.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et võistlused läksid igati korda, ja kui kõikidel aladel tehti
isiklikke rekordeid, pole põhjust nurisemiseks. Hea meel
oli vaadata, et noored kergejõustiklased suutsid pingelistes heitlustes edukalt hakkama
saada ja ennast ületada.

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

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

trükiarv
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Hinnakirjad www.harjuelu.ee.
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Neljapäev, 20. juuni 2013

Harku vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmete 2013. aasta majanduslike huvide
deklaratsiooni avalikustamisele kuuluvad andmed
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Ametikoht
3. Asutus (tööandaja)
4. Ametipalga aste ja ametipalk
5. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse
kandmiseni ka ehitised ja nende osad)
6. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
7. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
8. Pangaarved
9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu
ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal
ametipalka ei maksta
10. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga
või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta
(liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms)
11. Andmed muude tulude kohta
Sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise
kuupäev.
1. Anti Aaremaa 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Ei ole 6. Ei
ole 7. Trevorex OÜ, osakud, koguväärtus 25565
EUR 8. Nordea Pank, arveldusarve; Swedbank,
arveldusarve; SEB Pank, arveldusarve 9. Swedbank,
1597 EUR; Swedbank 1000 EUR 10. Ei ole 11.
Trevorex OÜ juhatuse liikme tasu; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis (25.04.2013)
1. Olav Aarna 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Korteriomand
Harjumaal Harku vallas Tabasalus; pooleliolev
suvemaja Harjumaal Jõelähtme vallas 6. Sõiduauto
Nissan Qashqai (2011); sõiduauto Škoda Superb
2,0TDI (2009) 7. Swedbank Pensionifond V1, 56777
osakut, koguväärtus 56777 EUR; Swedbank
Pensionifond V3, 6001 osakut, koguväärtus 6001
EUR; SEB Tasakaalukas Pensionifond, 27194
osakut, koguväärtus 27194 EUR; SEB Aktiivne
Pensionifond, 2104 osakut, koguväärtus 2104 EUR;
Swedbanki Fondifond 60-e 980.5 osakut,
koguväärtus 9805 EUR; OÜ Cybersec Technologies,
1 osak, koguväärtus 511.51 EUR 8. Swedbank,
isikukonto; SEB, isikukonto 9. Ei ole 10. Ei ole 11.
SA Kutsekoda juhatuse liikme tasu; Eesti Teaduste
Akadeemia akadeemikutasu; Tallinna Tehnika
Ülikool emeriitprofessori töötasu; Estonian
Business School külalisprofessori töötasu;
Cybernetica AS nõukogu esimehe tasu; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis; Aserbaidžaani
Haridusministeerium konsultatsioonitasu; pension
(30.04.2013)
1. Ene Alttoa 2. Volikogu liige 3. Harku Vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. Transpordimaa Harjumaal
Harku vallas Rannamõisa külas (1/2); tootmismaa
Harjumaal Harku vallas Rannamõisa külas (1/2);
elamumaa Harjumaal Harku vallas Rannamõisa
külas; 4 elamumaad Harjumaal Harku vallas
Rannamõisa külas (1/2); kaitsealune maa Harku
vallas Rannamõisa külas (1/2); elamumaa
Harjumaal Harku vallas Rannamõisa külas (1/4);
maatulundusmaa Harjumaal Harku vallas
Rannamõisa külas (1/12) 6. Ei ole 7. Ei ole 8.
Swedbank, arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 11.
Tabasalu Ühisgümnaasium töötasu; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis; pension
(25.04.2013)
1. Marju Aolaid 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Korteriomand
Järvamaal Paide linnas; Korteriomand Harjumaal
Harku vallas 6. Ei ole 7. Tallink Grupp, 868 aktsiat,
koguväärtus 885.36 EUR; SEB Kasvufond A-osak,
1352 osakut, koguväärtus 560.83 EUR; SEB
Tasakaalukas Pensionifond, 113 osakut, koguväärtus
128.96EUR; SEB Aktiivne Pensionifond, 706.269
osakut, koguväärtus 651.77 EUR; SEB Dünaamiline
Fondifond A-osak, 1317.5039 osakut, koguväärtus
936.77 EUR; Kohustuslik Pensionifond, 11902.93
osakut, koguväärtus 11486.21 EUR 8. SEB Pank,
arvelduskonto, väärtpaberikonto, kaardikonto 9.
SEB Pank, 51728.60 EUR 10. Sõiduauto Skoda
Octavia kapitalirent, SEB Pank, jääk 8277.95 EUR
11. Harku Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
(24.04.2013)
1. Arno Hirtentreu 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Elamu
Harjumaal Harku vallas Suurupi külas;
korteriomand Harjumaal Tallinna linnas; elamumaa
Harjumaal Padise vallas Keibu külas;
maatulundusmaad Harjumaal Padise vallas Keibu
külas 6. Sõiduauto Wolkswagen Golf (2005);
purjejaht Dufour 335 (2012) 7. Euro OIL AS, 20000
aktsiat, koguväärtus 126000 EUR; Suurupi Invest
Kinnisvara OÜ, 1 osak, koguväärtus 2556 EUR;
Euro Kinnisvarateenused OÜ, 1 osak, koguväärtus

1278 EUR; Kiosk OÜ 1 osak, koguväärtus 1278
EUR; Ekspress Grupp, 96 aktsiat, koguväärtus
100.8 EUR; Tallinna Vesi, 400 aktsiat, koguväärtus
4280 EUR; Telekomunicacja Polska, 800 aktsiat,
koguväärtus 1287.09 EUR; Merko Ehitus 560
aktsiat, koguväärtus 3998.40 8. Swedbank,
arvelduskonto, väärtpaberikonto, krediidikonto 9.
Swedbank, 2763.55 EUR 10. Swedbank,
käendusleping 3515 EUR 11. Euro OIL AS juhatuse
liikme tasu; Elektrilevi OÜ rent; Harku Vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis (23.04.2013)
1. Jaanus Härms 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Ei ole 6. Ei
ole 7. Ei ole 8. SEB Pank, arvelduskonto 9. Kristi
Trei, 8033.88; SEB Pank, 40833.47 EUR (½) 10. Ei
ole 11. Töötasu; Harku Vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis; pension (29.04.2013)
1. Meelis Härms 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. 2 elamumaad
Harjumaal Harku vallas (½); korteriomand
Harjumaal Tallinna linnas (½) 6. Sõiduauto
Mercedes-Benz (2000), sõiduauto Porsche (2004),
sõiduauto AUDI (2008) 7. Nordea Pensionifond A,
5460.256 osakut, koguväärtus 5145.25 EUR 8.
Nordea Pank, arvelduskonto, kogumiskonto; SEB
Pank, arvelduskonto 9. SEB Pank, 99389.56 EUR
(½); Nordea Pank, 45919.28 EUR 10. Ei ole 11.
Töötasu, autokompensatsioon; OÜ Strantum
nõukogu liikme tasu; Harku Vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis (04.04.2013)
1. Ain Kabal 2. Volikogu liige 3. Harku Vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. Elamumaa Harjumaal
Harku vallas; maatulundusmaa Harjumaal
Jõelähtme vallas; 2 korteriomandit Harjumaal
Tallinna linnas 6. Sõiduauto Nissan Patrol (2001) 7.
Kabal & Partners OÜ, 1 osa, koguväärtus 2556
EUR; Investkonsult OÜ, 1 osa, koguväärtus 2556
EUR; Tabasalu Real Estate AS, 2000 aktsiat,
koguväärtus 12782 EUR; Harju Elekter AS, aktsiad,
koguväärtus 5226 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto,
väärtpaberikonto, kogumispensionikonto; Sampo
Pank, arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto;
LHV Pank kogumispensionikonto 9. Swedbank,
40472 EUR; Swedbank, 26647 EUR; Swedbank,
112717 EUR; Swedbank, 4866 EUR 10. Swedbank,
autoliisingu käendus, Swedbank, õppelaenu
käendus 11. Viru Keemia Grupp töötasu; Harju
Elekter AS nõukogu liikme tasu; Harku Vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis (30.04.2013)
1. Aadu Kana 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Elamu
Harjumaal, Harku vallas Tabasalu alevikus 6. VW
JETTA (2007), abikaasa nimel sõiduauto VW Golf
(2008) 7. Franklin Mutual European Fund, 390
aktsiat, koguväärtus 7269.6 EUR; JF Pacific
Equiety, 532.768 aktsiat, koguväärtus 5317 EUR;
Swedbank Fondifond, 737 aktsiat, koguväärtus 7255
EUR 8. Swedbank, arvelduskonto, hoiusekontod, i
nvesteerimishoiustekontod 9. Ei ole 10. Ei ole 11.
OÜ Strantum nõukogu liikme tasu; AS Eesti Talleks
nõukogu liikme tasu; AS Kunda Nordic
töövõtulepingu alusel saadav tasu; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis; pension
(18.04.2013)
1. Arne Kask 2. Volikogu liige 3. Harku Vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. Maatulundusmaa
Harjumaal Harku vallas Tutermaa külas;
maatulundusmaa Harjumaal Keila vallas Ohtu
külas 6. Veoauto Ford Transit (1974); sõiduauto
Skoda (1996); Sõiduauto Volkswagen Golf (1995) 7.
Ei ole 8. Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank,
arvelduskonto 9. SEB Ühispank 67577.24 EUR 10.
Hüpoteek, SEB Ühispank, 121879.51 EUR;
käendusleping 1278.23 EUR 11. Hanken OÜ töötasu;
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA töötasu; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis (18.04.2013)
1. Ott Kasuri 2. Volikogu liige 3. Harku Vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. Korteriomand Harjumaal
Harku vallas Tabasalu alevikus (½); korteriomand
Harjumaal Harku vallas Tabasalu alevikus (½) 6.
Ei ole 7. Swedbank pensionifond K2, 16457.038
osakut, koguväärtus 14634.09 EUR 7. Swedbank,
arvelduskonto ja kogumispensionikonto 8. Ei ole 9.
Sõiduauto liising (Toyota Avensis 2011), Swedbank,
kuumakse 220 EUR 10. Eesti Maaomavalitsuste Liit
töötasu; Harjumaa Omavalitsuste Liit juhtimis- või
kontrollorgani liikme tasu; Eesti Naisuurimus- ja
Teabekeskus töövõtu- käsundus- või muu lepingu
alusel makstud tasu; Harku Vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis. (29.04.2013)
1. Allan Kiil 2. Volikogu liige 3. Harku Vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. 2 elamumaa/kaitsealune

maa Hiiu Maakonnas Pühalepa vallas Suursadama
külas; 2 maatulundusmaa Hiiu Maakonnas Pühalepa
vallas Suursadama külas; 2 elamumaa/tootmismaa/
kaitsealune maa Hiiu Maakonnas Pühalepa vallas
Suursadama külas; maatulundusmaa Saare
Maakonnas Kaarma vallas Abruka külas; elamumaa
Harjumaal Harku vallas Sõrve külas 6. Sõiduauto
JEEP (2010); Mootorratas HONDA (2010);
mootorratas IZ (1963); haagis SKIF (1989);
veesõiduk KASSE (2009) 7. AS Tallink Grupp, 1824
aktsiat, koguväärtus 1842.24 EUR; Olympic
Entertaiment Group, 1450 aktsiat, koguväärtus
2943.50 EUR; SEB Aktiivne Pensionifond, 5793.0948
osakut, koguväärtus 5398.93 EUR; SEB Dünaamiline
Fondifond, 704.5024 väärtpaberit, koguväärtus
6035.35 EUR; SEB Kasvufond, 990.1876
väärtpaberit, koguväärtus 6234.88 EUR; SEB Asia
ex. Japan Fund, 891.823 väärtpaberit, koguväärtus
6415.77 EUR; SEB Emerging Markets Fund,
4758.337 väärtpaberit, koguväärtus 10406.48 EUR;
SEB Corporate Bond Fund EUR, 5671.747
väärtpaberit, koguväärtus 8558.67 EUR; SEB
deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund, 43.202
väärtpaberit, koguväärtus 2517.77 EUR; SEB Hight
Yeld Fund, 23.395 väärtpaberit, koguväärtus
3054.61 EUR 8. SEB Pank, arveldusarve 9. SEB
Pank, eluasemelaen,18207.55 EUR 10. Ei ole 11. AS
Tallinna Sadam töötasu; AS Tallinna Sadam
juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu; AS Green
Marine juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu; OÜ
TS Energia töötasu; AS Kiil & Ko intressid; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis (08.04.2013)

Tabasalu alevikus (ühisvara) 6. Sõiduauto Škoda
Octavia (2006) (ühisvara), sõiduauto Suzuki SX4
(2008) (ühisvara), 7. Swedbank Pensionifond,
osakud, koguväärtus 2486.63 EUR; Swedbank IdaEuroopa Kinnisvara aktsiafond, aktsiad,
koguväärtus 1503.48 EUR 8. Swedbank,
arvelduskonto, hoiusekonto; Nordea Pank,
arvelduskonto; LHV Pank arvelduskonto, 3
hoiusekontot 9. Ei ole 10. Ei ole 11. Pension; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis (11.04.2013)

1. Galina Kostõleva 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Korteriomand
Harjumaal Harku vallas Harku alevikus;
korteromand Harjumaal Tallinna linnas (½); garaaž
Harjumaal Harku vallas Harku alevikus 6. Ei ole
7. Ei ole 8. Swedbank, arvelduskonto,
kogumispensionikonto; Danske Bank A/S,
laenukonto 9. Ei ole 10. Liisinguleping, Danske
Bank, kuumaks 313.54 EUR 11. Töötasu; lisatasu;
Harku Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
(24.04.2013)

Vallavolikogu esimehe Helikar Õepa majanduslike
huvide deklaratsioon avaldatakse elektroonilises
“Riigi Teatajas”.

1. Priit Kotkas 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. 5 elamumaad
Harjumaal Harku vallas; 6 maatulundusmaad IdaVirumaal Vaivara vallas 6. Ei ole 7. OÜ Linaleo, 1
osak, koguväärtus 2556.47 EUR; OÜ Mileston, 1
osak, koguväärtus 2556.47 EUR; Swedpank
pensionifond K3, koguväärtus 1763.48 EUR 8.
Swedbank, arvelduskonto ja väärtpaberikonto 9.
Ei ole 10. Ei ole 11. OÜ Kommivabrik töötasu; MTÜ
Virumaa Tööstuspark töötasu; Harku Vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis (25.04.2013)
1. Kaido Kruusoja 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. 3
maatulundusmaad Harjumaal Harku vallas Liikva
külas; maatulundusmaa Harjumaal Harku vallas
Liikva külas (1963/151900); 3 korteriomandit
Harjumaal Tallinna linnas 6. Maastur Jeep
Wrangler 4.0 (1992); Mootorratas BMW R1200GS
(2011); Mopeed Gilera SMT50 (2012) 7. Port Artur
Grupp, aktsiad, koguväärtus 480000 EUR 8.
Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto; SEB
Pank, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto
9. SEB Pank, 228818.31 EUR; SEB Pank, 12131.89
EUR; SEB Pank, 42146.14 EUR; Swedbank, 41760
EUR 10. 3 Hüpoteeki SEB Pank kasuks, 1 hüpoteek
Swedpank kasuks 11. AS Triple Invest juhtimis- või
kontrollorgani liikme tasu; OÜ Strantum juhtimisvõi kontrollorgani liikme tasu; Harku Vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis (26.04.2013)
1. Deiw Rahumägi 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Elumaja
Harjumaal Harku vallas Vaila külas 6. Sõiduauto
Mitsubizi L200 (1995) 7. Ei ole 8. Swedbank,
deebetarve; SEB Pank, deebetarve 9. SEB Pank,
31955.82 EUR 10. Ei ole 11. Töötasu; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis (30.04.2013)
1. Martin Talts 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Elamumaa
Harjumaal Harku vallas 6. Mootorratas Moto Guzzi
(2004) 7. OÜ Talts Invest, 1 osa, koguväärtus 24286
EUR; OÜ Webzone, 1 osa koguväärtus 2556 EUR;
Swedpank pensionifond K3, koguväärtus 7257.96
EUR
8.
Swedbank,
arvelduskonto
ja
väärtpaberikonto 9. Ei ole 10. Ei ole 11. OÜ KMT
Prefab juhatuse liikme tasu; Harku Vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis (28.03.2013)
1. Sulev Roos 2. Volikogu aseesimees 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Elamumaa
Harjumaal Harku vallas Rannamõisa külas
(ühisvara); elamumaa Harjumaal Harku vallas

1. Eddi Tomband 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Korteriomand
Harjumaal Harku vallas Türisalu külas; elamumaa
Lääne-Virumaal Haljala vallas; maatulundusmaa
Lääne-Virumaal Haljala vallas. 6. Sõiduauto Volvo
940 (1997) 7. Ei ole 8. SEB Pank arveldusarve 9. Ei
ole 10. Ei ole 11. Sonda Vallavalitsus töötasu; Harku
Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis (29.04.2013)
1. Toomas Vilosius 2. Volikogu liige 3. Harku
Vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5. Elamumaa
Harjumaal Harku vallas Sõrve külas 6. Sõiduauto
Pikap VW-TARO (1994) 7. OÜ Haapsalu HMR, 1
osak, koguväärtus 639.209 EUR; AS Infotar, 100
aktsiat 8. SEB Pank, 3 nõudmiseni; Nordea Pank,
nõudmiseni 9. Ei ole 10. Ei ole 11. AS Tallink Grupp
töötasu; Spordimeditsiini SA nõukogu liikme
töötasu; SA PERH nõukogu liikme hüvitis; AS
HEAL nõukogu liikme hüvitis; Riigikogu Kantselei
pension; Harku Vallavalitsus volikogu liikme
hüvitis (26.04.2013)

-------------------------------------------------------------------------1. Andrus Braunbrück 2. Vallavalitsuse liige 3.
Harku Vallavalitsus 4. Ametipalk puudub 5.
Elamumaa Jõelähtme vallas, kinnistu nr 12855802
6. VW kabriolett 1978, Matra Bagheera 1978,
Jaguar XJ6 1984, GAZ 21 1963, Morris 8 1938, GMC
Sierra 3500 1983, MB cl500 2000 7. OÜ Odden
Solutions osak nimiväärtusega 2556 eurot; OÜ Da
Vinci Invest osak- 2556 eurot; OÜ Biscay osak 2556 eurot 8. Swedbank, arveldusarve, SEB Pank,
arveldusarve 9. Bigbank AS 12000 eurot 10. Ei ole
11. Harku Vallavalitsuse liikme hüvitis 233.05 eurot
kuus, Strantum OÜ nõukogu liikme tasu 50,49 eurot
kuus, Lennuliiklusteeninduse AS nõukogu liikme
tasu 280 eurot kuus (30.04.2013)
1. Erik Sandla 2. Abivallavanem 3. Harku
Vallavalitsus 4. A10, 2450 eurot 5. ¼ elamumaast
Harjumaa Harku vald Tiskre küla, kinnistu nr
9630902 6. Sõiduauto Toyota RAV-4 1998; Mazda
2005 7. Rocca AL Mare Suurhalli 2 C aktsiat
nimiväärtusega 0,6391 eurot koguväärtusega 1,28
eurot; Swedbanki pensionifondi K3 8067,88 osakut
nimiväärtusega 1,0496 eurot ja koguväärtusega
8468,21 eurot 8. Swedbank, arveldusarve; SEB
Pank, arveldusarve 9. SEB Pank SEB pank
eluaseme laenujääk 82 682 eurot 10. Ei ole 11.
Harku Vallavalitsus autokompensatsioon 383 eurot;
AS Eesti Vanglatööstus nõukogu liikme tasu 183
eurot (30.04.2013)
1. Toomas Ristlaan 2. Vallavalitsuse liige 3. Harku
Vallavalitsus 4. Ametipalk puudub 5. Ei ole 6.
Sõudepaat “Kasse”, mootorratas Honda VT 600
(1996) 7. Ei ole 8. SEB Pank arveldusarve, Swedbank
arveldusarve 9. Danske Bank AS Eesti filiaal
27915.50 eurot 10. Ei ole 11. Harku Vallavalitsuse
liikme hüvitis 350 eurot, Spordiklubi “Purikad”
töötasu 420 eurot , Haabersti Jäähalli töötasu 1600
eurot, MTÜ Spordiklubi “Edur” töötasu 288 eurot
(30.04.2013)
1. Vello Viiburg 2. Abivallavanem 3. Harku
Vallavalitsus 4. A10, 2450 eurot 5. Elamumaa
Harjumaal Harku vallas Tabasalu alevikus kinnistu
nr 95402 6. Sõiduauto Mitsubishi Outlander
(väljalaskeaasta 2005) 7. Tallink Grupi 1404
lihtaktsiat nimiväärtusega 1,32 eurot ja
koguväärtusega 1853,3 eurot, Stockmann Plc B 39
lihtaktsiat nimiväärtusega 2,00 eurot ja
koguväärtusega 78 eurot 8. Swedbank, lihtarve ja
väärtpaberikonto; SEB Pank lihtarve ja
väärtpaberikonto; Nordea Pank- lihtarve ja
väärtpaberikonto; LHV Pank- arvelduskonto 9. Ei
ole 10. Swedbank hüpoteek 24286 eurot 11. Ei ole
(30.04.2012)
Harku vallavanema Kaupo Rätseppa majanduslike
huvide deklaratsioon avaldatakse elektroonilises
“Riigi Teatajas”.
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Harku vallavalitsus
teatab
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu
27.06.2013 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu) Vääna-Jõesuu külas Lennujaama puhkelaagri (katastritunnus 19801:011:0140)
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik
arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavolikogu
28.06.2012 otsusega nr 44. Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolev maaüksus ühiskondlike
ehitiste- (kavandatav kool ja lasteaed), tootmis- (olemasolev tegevus olemasolevas hoones) ja elamumaa
(olemasolev kasutus olemasolevas hoones) kruntideks ning määrata sihtotstarbed ja ehitusõigused.
Osa territooriumist lahendatakse elamumaana, osa
teenindava tootmismaana. Juurdepääs kavandatakse
olemaolevate juurdepääsude baasil Hiie teelt ja
Terra teelt. Planeeritava ala suurus on ca 3,9 ha, katastriüksuse praegune sihtotstarve on elamumaa/
ärimaa/ ühiskondlike ehitiste maa. Detailplaneeringuga kavandatu teeb ettepaneku muuta kehtivat
üldplaneeringut ning uut, menetluses olevat üldplaneeringut.
(Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla
kodulehel (www.harku.ee) ning kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
• 01.-14.07.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Looduse tn 1 (katastritunnus 19801:002:2107) maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
25.09.2012 korraldusega nr 890. Planeeritav maa-ala
(ca 0,37 ha) asub Harku vallas Tabasalu alevikus
Looduse tänava ääres. Planeeritav ala piirneb transpordimaa, elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustega ning reformimata riigimaaga.
Planeeringulahendusega kavandatakse muuta
kehtiva Tabasalu põhjaosa 13. kvartali osa detailplaneeringuga (kehtestatud Harku vallavolikogu
27.09.2007 otsusega nr 90) määratud hoonestusala
ja suurendada ehitusalust pinda ning täisehituse
protsenti suurendades selle 7%-lt 10%-le. Elamumaa
sihtotstarbega krundile on kavandatud kuni kahekordse, kuni 9 meetri kõrguse ja kuni 363 m2 suuruse
ehitusaluse pinnaga üksikelamu ehitusõigus, krundile on kavandatud 1 hoone ehitusõigus. Detailplaneering on kooskõlas Tabasalu aleviku põhjaosa üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlas Harku
valla uue (vastu võetud Harku vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr 71) üldplaneeringuga, mille järgi
on planeeritav ala kavandatud tihehoonestusalal
elamumaa juhtfunktsiooniga alale. Täisehituse protsent on uues üldplaneeringus elamualadel kuni
20%.
• 01.-28.07.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Käbi tee 3 (katastritunnus 19801:002:6900) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
27.12.2011 korraldusega nr 1208. Planeeritav maaala (ca 0,3 ha) asub Harku vallas Tabasalu alevikus
Käbi tee ääres, hõlmates Käbi tee 3 maaüksust ja
selle lähiala tänava pool. Planeeritav ala piirneb elamumaa sihtotstarbega maaüksustega ning reformimata riigimaaga. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on selgitada välja võimalused muuta
Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa 3. kvartali de-

Active Studio

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

tailplaneeringuga (kehtestatud Harku vallavolikogu
25.05.2006 otsusega nr 50) Käbi tee 3 (katastritunnus
19801:002:6900) maaüksusele määratud hoonestusala
ja suurendada ehitusõigust ehitusaluse pinna ja
krundi täisehituse protsendi osas. Planeeringulahendusega kavandatakse laiendada kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala Käbi tänava
poole. Elamumaa sihtotstarbega krundile on kavandatud kuni kahekordse, kuni 9 meetri kõrguse ja
kuni 318 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga üksikelamu
ehitusõigus, krundile on kavandatud ka 1 abihoone.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Tabasalu aleviku põhjaosa üldplaneeringut
(kehtestatud Harku vallavolikogu 23.03.2000 otsusega nr 17). Üldplaneeringu muudatus seisneb täisehituse protsendi suurendamises 10%-lt 14%-le.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla uue
(vastu võetud Harku vallavolikogu otsusega
27.08.2009 nr 71) üldplaneeringuga, mille järgi on
planeeritav ala kavandatud tihehoonestusalal elamumaa juhtfunktsiooniga alale. Täisehituse protsent
on uues üldplaneeringus elamualadel kuni 20%.
• 01.-28.07.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa
V kvartali Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
06.06.2006 korraldusega nr 909. Planeeritav maa-ala
(ca 4,16 ha) asub Harku vallas, Tabasalu alevikus,
Käbi tee ja Tammede allee ristmiku vahetus läheduses, hõlmates Tamme maaüksust ja reformimata riigimaad. Planeeritav ala piirneb transpordimaa, elamumaa, ärimaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbega maaüksustega ning reformimata riigimaaga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja
võimalused jagada olemasolev hoonestamata elamumaa sihtotstarbega Tamme (katastritunnus 19801:
002:1757) maaüksus kaheks pereelamumaa kasutusotstarbega krundiks ja määrata nendele üksikelamu
rajamise ehitusõigus. Planeeringulahendusega kavandatakse olemasoleva Tamme maaüksuse jagamist kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa
sihtotstarbega krundiks ning reformimata riigimaast
nelja transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamist. Elamumaa kruntidele on kavandatud kuni
kahekordsete, kuni 9 meetri kõrguste ja kuni 350 m2
suuruse ehitusaluse pinnaga üksikelamute ehitusõigus, abihooneid on kruntidele lubatud kuni 2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat
Tabasalu põhjaosa üldplaneeringut, mille kohaselt
tuleb antud alal detailplaneeringut koostada kvartalite kaupa. Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu koostamine terve kvartali ulatuses on takerdunud
erinevate maaomanike vastuseisu tõttu kavandada
detailplaneeringut vastavalt kehtiva üldplaneeringuga ettenähtud juhtfunktsioonide alusele asus
Harku vallavolikogu 25.10.2012 otsusega number 79
seisukohale, et algatatud detailplaneeringut on võimalik ja piisavalt põhjendatud menetleda edasi
kehtivat Tabasalu põhjaosa üldplaneeringut muutvana, hõlmates planeeringuga vaid Tamme maaüksust ja lähiala reformimata riigimaa näol. Detailplaneering on kooskõlas Harku valla uue (vastu
võetud Harku vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr
71) üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritav ala
kavandatud tihehoonestusalal elamumaa juhtfunktsiooniga alale.
(Detailplaneeringute materjalid on üleval Harku
valla kodulehel (www.harku.ee) ning detailplaneeringute kogu dokumentatsiooniga saab tutvuda
Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).

Detailplaneeringu algatamise taotlus
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1
annab Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele
on esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks
Tiskre külas Alasniidu tee 24 (19801:002:1439),
Alasniidu tee 26 (19801:002:1441), Alasniidu tee 28
(19801:002:1452), Alasniidu tee 30 (19801:002:1455),
Alasniidu tee 32 (19801:002:1402), Alasniidu tee 38
(19801:002:1348), Alasniidu tee 40 (19801:002:1294),
Alasniidu tee 44a (19801:002:1298), Alasniidu tee 44b
(19801:002:1298), Kalda 13 (19801:002:1296), Kalda
15 (19801:002:1297), Kalda 17a (19801:002:1299),
Kalda 17b (19801:002:1286), Puisniidu 29 (19801:
002:1391), Puisniidu 31 (19801:002:1397), Puisniidu
38 (19801:002:1449), Puisniidu 9 (19801:002:1358),
Alasniidu tee 45 (19801:002:1341), Puisniidu 42
(19801:002:1346), Puisniidu 44 (19801:002:1292),
Puisniidu 46 (19801:002:1369), Alasniidu tee 47
(19801:002:1342), Alasniidu tee 49 (19801:002:1343),
Alasniidu tee 51 (19801:002:1347), Alasniidu tee 53
(19801:002:1293), ja Sütemetsa tee 14 (19801:002:1371)
maaüksustele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
algatamise eesmärk 20.05.2004 otsusega nr 35 kehtestatud detailplaneeringuga (“Tiskre külas Apametsa piirkonnas kvartalis X asuva Alasniidu elurajooni
detailplaneering”) määratud ehitusõiguse muutmine
(ühepereelamute asemel paarismajade ja ridaelamute kavandamine). Taotletava planeeringuala suurus on ca 7,1 ha. Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega otsustatakse planeeringu
algatamine või algatamata jätmine.
--------------------------------------------------------------------------Harku vallavolikogu 25.03.2004 otsuse nr 23 “Rannamõisa külas Juku ja Andruse maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” muutmine.
Harku vallavolikogu muutis 25.03.2004 otsusega nr
23 “Rannamõisa külas Juku ja Andruse maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine” punkti 1, sõnastades selle: “1. Kehtestada Harku vallavalitsuse
27.05.2003 korraldusega nr 410 vastu võetud Rannamõisa külas Juku ja Andruse maaüksuste detailplaneering vastavalt Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid OÜ tööle nr AET DP-04/03.” Harku vallavolikogu 25.03.2004 otsusega nr 23 kehtestati Rannamõisa külas Juku ja Andruse maaüksuste detailplaneering. Otsuse punktis 1 sisaldus kõrvaltingimus:
“hoonete projekteerimisel arvestada maksimaalselt
80 korteriga.” Detailplaneeringu alusel moodustatud
elamumaa sihtotstarbega maaüksustel: Andruse
põik 1, Andruse põik 2, Andruse põik 3, Andruse
põik 4 (korterelamud), Juku põik 2, Juku põik 4,
Juku põik 6 (ridaelamud), paikneb kokku 90 eluruumi ehk 10 võrra enam kui on otsusega lubatud. Otsuse muutmise eesmärgiks on 80 eluruumi piirmäära
kaotamine, mis oleks eelduseks seni kasutusloata
nelja korterelamu, milles paikneb 66 eluruumi, arvestades, et kolmes ridaelamus paikneb 24 eluruumi,
olemasolevas ehituslikus seisukorras seadustamisele.
Otsuse muutmisel arvestatakse muuhulgas asjaoluga, et detailplaneeringuga määratud lubatud
maksimaalne kõrgus 9 m ja ehitusalune pind ca 800
m2 on kõikide korterelamute osas saavutatud ehk
korterelamutele juurde- või peale ehitamine ei ole
antud detailplaneeringu alusel võimalik.
--------------------------------------------------------------------------Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku määrata Sõrve külas Sõrve teelt kagusuunas
kulgevale seni ametliku nimeta teele nimeks Tammepargi tee.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse
avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta avaliKehtestatud detailplaneering
Harku vallavolikogu kehtestas 03.06.2013 otsusega kustatakse 20.06.2013 ajalehes “Harku Valla Teataja”
nr 72 Naage külas Naage tee 22 ja Naage tee 24 ja Harku valla veebilehel. Eelteadete lisadega saate
maaüksuste ning lähiala (endine AÜ Siinus krunt 66 tutvuda Harku vallamajas. Õigusakt kohanimeja 67) detailplaneeringu.
seadus: www.riigiteataja.ee/akt/13316388.
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Müüa mulda
koos
transpordiga.
Lisainfo
Tel 522 0073,
527 0580,
muld@golfest.ee

TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Heki lõikamine, pikema rohu niitmine trimmeriga, saetöö. Tel 5554 7291
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Muru niitmine, trimmerdamine ja võsa lõikamine. Tel 5378 5742
• Müüa sõnnikut, mulda, kildu, liiva. Tel
5697 1079, taluaed@hot.ee
• Müüa või üürile anda garaažiboksid Tabasalus
Nooruse tänaval 2x20 ruutmeetrit. Tel 5629 9157
• Noor pere soovib osta elamukrundiks sobivat
maatükki Harku vallas. Ideaalis võiks see olla
3000 m2 suurune, kõrghaljastusega ja veekogu
lähedal. Kontakt margusmanniku@hot.ee, tel
5326 9289
• Paigaldame tänava- ja äärekive; lipp-, võrkaedade ehitus, haljastustööd. Parim kvaliteet! Tel
5815 2803, e-mai: investmenta@hot.ee
• “Süstime seinad soojaks” hingava termovahuga. Omame pikaajalist kogemust hoonete soojustamises. Therm OÜ, kontakt www.therm.ee,
info@therm.ee, tel 5660 6010
• Valmistame puidust taime- ja lillekaste rõdule
ning terrassile vastavalt soovitud mõõtudele. Tel
5595 4609, dendrodisain@gmail.com
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Väikeveod, veoteenus kalluriga: killustik, liiv,
erinevad mullad, segud, jpm. Tel 501 5992,
forame.grupp@gmail.com
• 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

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@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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Neljapäev, 20. juuni 2013
PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

• katuseplekid,

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

Kurnimäng kõigile!

Jaanipäeval, 24. juunil k.a. algusega kell 14.00 Vääna-Jõesuus,
bussijaama taga asuval Hiie tee staadionil.
Mängime kurni meeskondliku maailmameistri Michail Jefremovi
juhendamisel:
14.00-14.20 maailmameistri demonstratsioonesinemine ja
kurnimängu algõpetus, 14.20-16.30, kurnimänguvõistlus algõpetuse
läbinutele ja võistlused kaheliikmeliste võistkondade vahel.
Täiendav informatsioon Heinart Puhkimilt Vääna-Jõesuu
külaseltsist: info@vjkulaselts.ee, www.vjkulaselts.ee.
NB! Tule kohale, saad unikaalse, tervisliku ja emotsionaalselt
köitva hobi aastateks! Maailmameistri poolne soovitatav kurnimängija vanus: 9-69 eluaastani,
nii daamidele, Jaanidele kui
kõigile teistele!
Kurni-Jaanidele eriti soe
käepigistus maailmameistrilt!

Konkurss “Harku valla kaunis kodu” 2013 ootab kandidaate
Harku vallavalitsus palub eramuomanikke ja korteriühistuid, koole ja lasteaedu ning ettevõtteid
osalema heakorrakonkursile “Harku valla kaunis kodu” 2013.
Konkursile võivad oma eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte aia esitada kõik valla
kinnistuomanikud; iga vallakodanik võib konkursile esitada ka naaberaia või teisi vallas asuvaid
kauneid aedu. Selleks palume teatada osalemissoovist-soovitusest Harku vallavalitsusele
kirjalikult e-posti teel marion.aare@harku.ee või suuliselt telefonil 600 3866. Kui esitate
konkursile naabri või lähikonnas oleva aia, võiks võimalusel osalemist arutada ka konkursile
esitatud objekti omanikuga.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 30.06.2013. Hinnatakse järgmist: objekti
üldmulje, välishooldus ja sobivus maastikku, haljastus (lilled, hekid, puud jne), dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne). Konkursi tulemused teeb kindlaks
vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes teostab osalevate objektide ülevaatuse 1. juulist
kuni 30. septembrini ning seejärel esitab
võitjad Harku vallavalitsusele kinnitamiseks. Võitjaid
autasustatakse tänukirja, meenelise auhinna või aiakaupluse
kinkekaardiga. Ootame rohket osavõttu.
Marion Aare, heakorraspetsialist

kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta) ja logopeedi
(0,5 ametikohta) töökohtadele.
Ootame kandideerima kvalifikatsiooninõuetele vastavat, paindlikku, tolerantset ja elurõõmsat, noore hingega inimest, kes sulanduks meie kollektiivi ja tooks kaasa killukese oma rõõmu!
Omalt poolt pakume
• tööd uues ja ilusas lasteaias,
• meeldivat kollektiivi,
• lisatasu vastavalt kinnitatud maksmise alusele,
• võimalust anda oma panus laste kasvatamisse.
Sooviavaldus, elulookirjeldus ja muud dokumendid,
mida kandidaat peab oluliseks, esitada 18. juuniks
2013 a. aadressile Puisniidu 7, Tiskre küla 76916 Harku
vald, Harjumaa või e-postile alasniidu.lasteaed@harku.
ee. Täiendav info telefonidel 687 8812, 5553 8003,
direktori kt Anneli Pedask.
Tööle asumise aeg 5. august 2013.

otsib oma meeskonda kokka,

kelle ametikoha põhieesmärgiks on tagada lastele kvaliteetse, toidunormidest lähtuva toidu valmistamine.
Kandidaatidelt eeldame:
• kesk- või keskeriharidust (koka kvalifikatsioon)
• eesti keele oskust kesktasemel
• arvuti kasutamise oskust
• toidukalkulatsioonide tegemise/valmistamise
oskust
• kohusetundlikkust
• loomingulist lähenemist oma tööle
Omalt poolt pakume:
• tööd uues ja ilusas lasteaias
• stabiilset töötasu
• lisatasu vastavalt kinnitatud maksmise alusele
• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi
Sooviavaldus, elulookirjeldus ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks, esitada 27.juuniks 2013.
a. aadressile Puisniidu 7, Tiskre küla 76916 Harku vald,
Harjumaa või e-postile alasniidu.lasteaed@harku.ee.
Täiendav info telefonidel 687 8812, 5553 8003, direktori
kt Anneli Pedask. Tööle asumise aeg 1. august 2013.

