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Tööd on ees veel palju.
A ADU K ANA
Volikogu ehitus- ja
planeerimiskomisjoni esimees

Esimene koolinädal esimeses A klassis
Üks nädal võib elus vägagi meeldejääv olla.
Eriti kui see nädal on
kõigist varem kogetust
täiesti erinev. Kui ellu
tekib järsku palju uusi
sõpru, harjumatuid toiminguid. Ja mis olulisim
– tekivad kohustused.
Ü LO RU SS AK
valalleht@harku.ee

Lapsed selles avaras valgusküllases klassis – paberileht
uksel kirjaga “1A” ja selle all
nimedega annab teada, kellega tegu – on minekuvalmis.
Kotid kojuminekuks pakitud,
mõnel agaramal juba jookski
jalus. Esimene koolinädal
Vääna-Jõesuu 1A klassil on
lõppenud.
Õpetaja palub aga lastel
veel viivuks jääda. Et siis koos
ajakirjanikuonuga kokku võtta, kuidas esimene nädal kulges. Päris algusest.

Alguste algus
“Kui olime klassis pinkidesse istunud, siis hakkasime
üksteisele patja viskama,”
räägib üks tüdruk, Lisette nimi, õhinal, “ja kes padja kinni
püüdis, see pidi ütlema oma
nime.”
“Nii, mänguliselt, saime
üksteisega tuttavaks,” ütleb
klassijuhataja. Kui ta ise padja
kätte sai, ütles ta: “Sirje Plovits”. Nii on 1A klassi juhataja
nimi.
“Kas teist keegi varem ka
oma pinginaabrit tundis?”
tahab ajakirjanik teada.
“Ei tundnud,” teab teine
krapsakas tüdruk, Helena.
Tuleb välja – väga vähesed
tundsid varem oma tulevast
pinginaabrit. Ometigi on 1A
komplekteeritud ainult VäänaJõesuu küla lastest. Aga ju on
küla nii suureks kasvanud, et
isegi ühe klassi lapsed seni
teineteist ei tundnud. Ka nooruke klassijuhataja Sirje Plovits elab samas külas.
“Kui juba üksteisega tuttavaks saime, siis vaatasime
aabitsat, tuletasime tähti
meelde,” kõneleb üks poistest,
Jesper nimeks.
“Suvel polnud tähed kellelgi meelest läinud, mõni loeb
meil soravalt, mõni vähem
soravalt,” ütleb õpetaja.
Tahvlile on riputatud paberilehed, peal nagu päris ehtsad
pihlakobarad. Sellised, mis
läbi klassiakna õuest sisse
vaatavad. Ainult paberist.
“Ise paberist tegime. Ja
värvisime,” räägivad tüdrukud
kooris.
“Proovisime natuke ka

käelisi oskusi,” seletab õpetaja.
“Ja siis tuli söögivahetund,”
hõikab keegi poistest. “Taldrikule pandi riisi.”
“Ja kotlet,” täiendab teine.
“Ka kastet ja kurgisalatit.
Piima anti ka,” räägivad lapsed läbisegi. Et väga hästi
maitses, seda kinnitavad kõik
nagu ühest suust.
“Siis me veel vahetunnil
jalutasime,” teatab üks tüdrukutest. “Ja istusime raamatukogus, murul,” täiendab teine.
“Raamatukogu on meil
alati kõigile avatud, raamatuid
ei ole veel palju, aga muru
meenutav vaipkate on maas.
Lastele meeldib,” jagab õpetaja jälle seletusi. Raamaturiiulid ja mugavad kott-toolid
peaksid kohe-kohe kohale
jõudma.
“Kas koolis on tore?” tahab
ajakirjanik teada. “Jaaaahh!”
hõikavad lapsed kooris.
“Saime nii palju uusi sõpru,” ütleb Lisette. “Ja magama
ei pea,” kinnitab Jasper.
“Koolis ei tohigi magada,”
naerab klassijuhataja Sirje
Plovits.

Esimene korv
Lapsed hakkavad koolist
lahkuma. Mõni pikutab veel
raamatukogu “murul”, ootab
vanemaid, üks poiss nõuab
aga direktorilt palli. Tahab uut
spordisaali ja korvirõngast
proovida. Direktor Eddi Tomband annab poisile palli ja...
esimene vise tababki.
“Randar Teder,” tutvustab
noormees ennast, “kolmandast
klassist.” Randar tuli VäänaJõesuu kooli Lasnamäelt. Ja
tahab siin korvpallitreeninguid
jätkata.
“Spordiring alustas juba 2.
septembril, korvpallitreeningutega alustame nädala pärast, jalgpalliga lähiajal,” lubab direktor. Lapsevanemad
on soovinud ka tantsu- ja kunstiringi. Viimane tuleb koos
Vääna-Jõesuu külaseltsiga ja
alustab samuti teisel koolinädalal.
Kuigi esimene nädal uues
koolis kulges tõrgeteta, on
direktoril muresid küllaga.
“Laste kooli saabumine ja
kojuminek,” ütleb direktor
esimese mure. Buss toob kaugemalt tulijad küll üsna kooli
lähedale, aga ikka on keegi
pedagoogidest hommikul bussile vastu läinud, lapsed kooli
juhatanud. Ja peale tunde bussi peale viinud.
Kõik on ju nii uus ja harjumatu. Aga samm-sammult
hakkab uus kool astuma igapäevarütmi.

Lapsed on rõõmsad ja klassijuhataja Sirje Plovits on rõõmus – 1A klassi esimene koolinädal uues koolis läbi. Nüüd koju. Et
esmaspäeval taas kohtuda – samm-sammult hakkab uus kool ja uued õpilased astuma tavarütmi.
3x Ülo Russak

Vääna-Jõesuu
kool
• 1. septembril 2013
avatud Vääna-Jõesuu
koolis õpib 68 õpilast.
Kool võib haridust anda
kuni 168 lapsele.
• 1A klassis on VäänaJõesuu kandi lapsed –
kokku 21.
• 1B klassis on MurasteSuurupi kandi lapsed –
kokku 22.
• 1C klassis Tabasalu
lapsed – kokku 16.
• Ühendatud 2.-3. klassis
õpib erinevatest paikadest 9 õpilast.
• Pedagooge töötab koolis 4.
• Koolil on avar võimla,
käsitööklassid poistele
ja tüdrukutele, laste
vajadusi arvestav söökla. Sisustamisel on raamatukogu.
• Kool tahab olla ühendavaks keskuseks ka
Vääna-Jõesuu külakogukonnale.

Teise-kolmanda klassi lapsed enne kojuminekut raamatukogu “murul” bussini
jäänud aega parajaks tegemas. Peatselt hakkavad valgusküllast ruumi sisustama
ka mugavad kott-toolid ja
raamaturiiulid.
30.augustil kell 15 – kolm
tundi enne avaaktust – andis haridusministeerium
Vääna-Jõesuu koolile koolitusloa. Vallavanem ulatab
tähtsa dokumendi pidulikult direktor Eddi Tombandile.
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Neli aastat vallavolikogus

SAAME TUTTAVAKS

Vallavalitsuses nüüdsest
esindatud ka õrnem
sugupool

Volikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni tööst
annab ülevaate komisjoni esimees Aadu Kana.

Augustikuu istungil valis
vallavolikogu pea üksmeelselt (vaid ühe vastuhäälega) Harku vallavalitsuse uueks liikmeks
Sigrid Nieländeri.

Milline on ehitus- ja planeerimiskomisjoni roll valdkonna koordineerimisel?
Mis on kõige olulisem komisjoni töös?

Milline on sinu suhe Harku
vallaga?
Juba keskkoolitüdrukuna
Tabasalust mööda sõites mõtlesin alati, et siia tulen ma
elama, kuigi polnud kordagi
Tabasalu alevikku sissegi pööranud ega tundnud siitkandist
ühtegi inimest. Lihtsalt selline
sisemine tunne ja tõmme oli.
Tänaseks olen Tabasalus elanud kuusteist aastat.
Olen kogu Harku valda ja
eriti Tabasalu kanti alati pidanud kohaks, kus on suurepärane elada ja lapsi kasvatada. Kaunis loodus ja eluolu
kompaktsus teevad siinse olemise nauditavaks, lihtsaks ja
mugavaks. Mind köidab teadmine, et tuttavate inimeste
keskel on mu laps alati hoitud
ja kaitstud. Ikka tuleb mõni
naabritädi või -onu, kes manitseb või abistab, kui vaja. Mulle
pole meeldinud mõte, et saadan lapse linna kooli, kus ta
üksinda ringi eksleb. Õnneks
on Tabasalu ühisgümnaasium
taastanud kooli usaldusväärsuse ning võib kindel olla, et
hea koduse kasvatusega asjalik noor võib kooli lõpetanuna
julgelt sirge seljaga ellu astuda.

Milline on olnud sinu ametialane karjäär?
Peale keskkooli töötasin
mõnda aega Taani-Eesti hotelli- ja jaekaubanduse ettevõttes. Noorele inimesele oli
1990ndate alguses selline töökoht suurepärane, aga hing
ihkas midagi muud. Tekkis
soov minna tööle Muraste lastekodusse, kuid paraku mu
mõtted ei saanud erinevatel
põhjustel teoks ning järgnevad
kümme aastat töötasin SoomeEesti ravimite ja meditsiinitehnika hulgimüügi ettevõttes.
Sellesse kümnesse aastasse
mahtus ka minu tütre sünd
ning õpingud Tallinna Majanduskoolis personalijuhtimise
erialal.

MA EI SUUDA EGA
OSKA OLLA AINULT
KUULAJA JA NOOGUTAJA.
Muraste lastekodu asemel
sattusin hiljem tööle hoopis
Rannamõisa lasteaeda, kus
töötasin selle avamisest alates
järgnevad kuus aastat. Olen
siiani tõeliselt õnnelik seal töötatud aja üle. Lasteaia käivitamine oli uskumatult huvitav,
inspireeriv ja loominguline.
Kui ajas tagasi mõelda, siis
mingis mõttes mu kunagised
plaanid täitusid, kuigi Muraste
lastekodu asemel töötasin
Rannamõisa lasteaias.
Öeldakse, et asutuse käivitamiseks kulub umbes viis
aastat, et kõik tõrgeteta töötaks. Peab tunnistama, et tõsi
mis tõsi, sest kusagil viiendal
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Sigrid Nieländer.

Erakogu

aastal hakkas aega aina rohkem üle jääma, tekkis tunne,
et mul pole enam endast midagi anda ning lahkusin lasteaiast. Samas aga on mul süda
rahul teades, et lasteaed toimib siiani hästi.

Kuidas oled sattunud kohaliku tasandi poliitikasse?
Ühiskondlikus elus olen
aktiivselt osalenud tõenäoliselt
oma loomuse tõttu. Ma ei suuda ega oska olla ainult kuulaja
ja noogutaja või pealtvaataja
ja eemalseisja rollis. Seetõttu
olen olnud valitud erinevatesse
“kogudesse”, ühistu juhatusse
jne. Puhtalt omaalgatuslikult
astusin 2003. aastal erakonda
Res Publica, inspireerituna
Rein Taagepera mõtte- ja maailmavaatest.
Olen põhimõtteliselt nõus
Hardo Aasmäega, kes on öelnud, et kohalikele omavalitsustele ei sobi erakondlik, vaid
kogukondlik käsitlus. Nii see
ideaalis muidugi võiks olla.
Omavalitsuse peamine
eesmärk on tugevdada meie
kogukonda ja arendada elukeskkonda. Ülimalt oluline on
saavutada konsensus erinevate osapoolte vahel ja hoida
ühtset kurssi, mis töötaks
meie kõigi kasuks. Tuleb pingsalt silmas pidada, et ei tekiks
vähi, luige ja haugi sündroomi,
kus iga huvigrupp üritab vedada vankrit peamiselt endale
meeldivas ja kasulikus suunas.
Konstruktiivne kriitika läbi
mõttekäikude vahetamise
peab olema edasiviiv, mitte
aga pidurdav ja takistav.
Soovin, et meie vallaelanike, ka võimuteostavate kodanike põhimõtteks oleks arusaam: kus viga näed laita, seal
tule ja aita. Ära süüdista, ära
sõima, ära alanda, ära lahmi
sõnadega, vaid tõesti tule, viita veale, esita omapoolne
probleemilahendus ja aita
koostöös vallavalitsusega olukord lahendada olenemata,
milline erakond või ühendus
hetkel poliitiliselt valitsev
on.
Ülaltoodud põhimõtetest
lähtudes kavatsen teha ka oma
tööd vallavalitsuse liikmena.
KÜ SIS K ATRIN
RO M A N E N KOV

Ehitus- ja planeerimiskomisjon on üks vallavolikogu
kuuest komisjonist. Vallavolikogu 26.11. 2009 otsusega
määratleti komisjoni tegevusvaldkond ja kinnitati koosseis.
Komisjoni liikmeskond on
suur, kokku 11 inimest, kellest
seitse on volikogu liikmed,
kaks on vallavalitsusest ja
kaks on ettevõtjad. Komisjoni
esimees on Aadu Kana ja asetäitja Sulev Roos. Töö toimib
vastavalt kinnitatud reglemendile.
1. oktoobril 2012 kehtima
hakanud Harku valla ehitusmäärus näeb ette, et kõik detailplaneeringu menetlust
puudutavad otsused on volikogu pädevuses ja sellest tingitult on vallavalitsusel tööd
oluliselt lisandunud. Komisjoni
protokollitud otsused on üleval
valla kodulehel. Komisjon
vaatab üle kõik vallavalitsuse
poolt ettevalmistatud eelnõud
ja teeb volikogule soovitusliku
otsuse, mis enamasti ka volikogu poolt kinnituse leiab. Samas on ette tulnud olukordi,
kus arutelu järgselt vallavalitsus eelnõu tagasi võtab ja
täiendab seda vastavalt komisjoni liikmete poolt tehtud ettepanekutele. Täna kehtiv ja
seadustega kooskõlas olev valla ehitusmäärus määratleb
võimalikud otsused. Samas
tuleb järgida valla kehtivat ja
ka vastuvõetud uut kehtestamiseelset üldplaneeringut.

VALDKONNA KÜSIMUSI
TULEB KÄSITLEDA
JÄRJEPIDEVALT.
Valdkonna küsimusi tuleb
käsitleda järjepidevalt: üldplaneering, teemaplaneering,
detailplaneering, projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve. Arutlusel on keskkonnamõjude hindamise vajalikkus, arendaja ja valla vahelised eellepingud sotsiaalse
-ja tehnilise taristu kompensatsiooni või tasude osas jne.
Komisjonis on olnud arutlusel ka kantide osa-üldplaneeringute kava, valla elamupiirkondade ühisveevarustuse
ja -kanalisatsiooni arendamise

Volikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees Aadu Kana.
kavad eurodirektiive jälgides,
põhjaveemaardlate vee erikasutus ja põhjaveevarud, EL
Ühtekuuluvusfondi veemajandus-projekti areng ja ka teede
ning logistika probleemid.
Oluline komisjoni töös on
jõuda üksmeelsete otsusteni,
seda enam, et kolmandik volikogu liikmetest on ka komisjonis esindatud.

Millised on lähituleviku olulisemad väljakutsed valla
arengu seisukohast ehitusja planeerimisvaldkonnas?
Oluline on uuele valla
üldplaneeringule esitatud
vaietele kiire seisukoha andmine Harju maavanema poolt
ja selle kehtestamine volikogus. Vee probleemide lõplik
kaardistamine ja võimalike
kokkulepete saavutamine Tallinnaga, et lahendada Tabasalu
piirkonna tuleviku veevajadused. Oluline on lõplikult lahendada Tabasalu keskosa detailplaneeringu kehtestamine
etappide kaupa, kaasates ka
Uus-Ranna ja Lõuna- Ranna
elamupiirkonda. Viivitusteta
tuleb alustada Muraste põhikooli ehitusega, lisaks Tilgu
sadama detailplaneeringu
kehtestamine ja sadama välja-

arendamine, investori-operaatorite leidmine Tabasalu staadioni, tennishalli ja jäähalli
ehitamiseks. Lõplikku otsust
ootame Sisekaitseakadeemia
osas riigilt, kas laienetakse
meie valda või mujale. Vastavatud Vääna-Jõesuu kooli
staadion ja mänguväljakud
ootavad korrastamist. Ees
ootab valla teede teemaplaneeringu koostamine. Tööd on
ees veel palju ja kõike ei jõua
siin üles lugeda.

Kas on midagi, mis jäi tegemata?
Hea koostöö on välja kujunenud vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonnaga,
kelle spetsialistid tutvustavad
komisjonis vallavalitsusest
volikogusse suunatud eelnõusid. Komisjon on kohtunud ja
kuulanud osakonna spetsialiste
oma koosolekutel, kus nad on
tutvustanud oma tegevusvaldkonnas toimuvat. Kripeldama
jääb asjaolu, et mõned komisjoni liikmed, tänases opositsioonis olevate erakondade
esindajad, üritavad, kui vähegi
võimalik, olla vastu vallavalitsuse algatustele. Kurvaks
teeb, et mõni komisjoni liige
ei ole praktiliselt kordagi

Ülo Russak

austanud teisi oma kohalolekuga. Kui ei osaleta ja ei teavitata puudumisest õigeaegselt, siis segab see oluliselt töö
planeerimist. Edaspidiseks
mõtlemiseks: kui ei ole aega,
siis võiks loobuda komisjoni
töös osalemast ja anda võimalus teisele. Mitme vallale
olulise planeeringu menetlus
on pooleli, kuid loodame need
lähiajal kehtestada. Loodame
saada sellel kuul maavanema
seisukoha Harku valla üldplaneeringule ning seega viia lõpule 10 aastat kestnud tööprotsessi sama volikogu koosseisuga, kes selle kehtestamiseks
vastu võttis. Loodame peagi
jõuda ka Tabasalu keskuse
mastipoolse osa detailplaneeringu kehtestamiseni. Sellele
esitati mitmeid vastuväiteid
volikogu opositsiooniliikmete
poolt, eesmärgiga lükata lahendused edasi kaugesse tulevikku lootuses, et ehk saan
võimule ja siis saan need enda
kontole kanda. See teeb kurvaks, aga võin täie vastutustundega tõdeda, et vald on nelja
aastaga arenenud õiges suunas
ja sellelt kohalt on hea jätkata.
K ÜS I S K AT R I N
R OM ANE NKOV

Volikogu istungitelt
Harku vallavolikogu augustikuu istungil:
• anti seisukoht sihtasutuselt Apametsa Teed ettevõtte
(varade) ülevõtmise ning sihtasutuse senisel kujul toimimise lõpetamise kohta;
• toimus Harku vallavolikogu 31.03.2011 määruse nr 7
“Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine I lugemine;
• muudeti osaliselt Harku
vallavolikogu 26.11.2009.a.
otsust nr 107;
• anti nõusolek Ilmandu
külas Romantiku tee 29 ja
Romantiku tee 31 maaüksuste

vahelise piiri muutmiseks
ning tunnistati Romantik 39
detailplaneering osaliselt kehtetuks;
• anti seisukoht Harku vallas Vääna-Jõesuu külas asuvate Koskla tee 3 ja Koskla tee
5 kinnisasjade vahelise piiri
muutmise kohta;
• anti seisukoht Muraste
külas Muraka 56A maaüksuse
detailplaneeringu menetluse
jätkamise osas;
• muudeti Muraste külas
Muraka 56A maaüksuse detailplaneeringu nimetust;
• võeti vastu Tabasalu alevikus Punga tee 7 katastri-

üksuse ja lähiala detailplaneering;
• võeti vastu Ilmandu külas Tilgu munitsipaalsadama
detailplaneering;
• muudeti Tabasalu alevikus Mutti kinnistu detailplaneeringu nimetust;
• võeti vastu Tabasalu alevikus Mutti maaüksuse ja
lähiala detailplaneering;
• kehtestati Tabasalu alevikus Kustavi 16/Madise 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneering;
• kehtestati Tabasalu alevikus Keskuse II etapi detailplaneeringu 1. osa;

• kehtestati Harku alevikus
Paldiski mnt 251a maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu
osa;
• vabastati Harku vallavalitsuse liige vallavalitsuse liikme kohustustest;
• kinnitati vallavalitsuse
liige.
Septembrikuu esimese nädala
volikogu istungil:
• anti nõusolek laenu võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks;
• kehtestati Kumna külas
Künka ja Keila Kirikumõisa
maaüksuste ning lähiala
detailplaneering.
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Toetuse
taotlejatele
Tuletame meelde, et vastavalt möödunud aastal kehtima hakanud korrale tuleb

spordi- ja huvitegevuse ning
projektipõhise tegevuse toetuse taotlused 2014. aastaks
esitada vallavalitsusele 1.
oktoobriks.
H A RKU VA LLAVA LIT S U S

KOP-ilt rahaline tugi
Murastele
Sel kevadel eraldati Muraste külaseltsile kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) ligi 3000
eurot Muraste Liikumisklubi käimatõmbamiseks
ja helitehnika soetamiseks.
M A RT INA MAMONTOV
Muraste külaselts

Liikumisklubile eraldatud
summa eest korraldati suvel
neli erinevat jooksu-, kepikõnni-, rulluisu- ja matkaüritust,
mis tõid kohale ligi 50 inimest.
Samuti on valmimas peatselt
e-liides, kus igaüks saab pidada liikumispäevikut, saada
tervisliku liikumisega alustamiseks ja jätkamiseks moti-

vatsiooni ning nõuandeid ja
soovitusi. Uued kõlarid koos
statiivide ja helipuldiga lisavad edaspidi külaseltsi poolt
korraldatavatel üritustel akustilist mõõdet ning aitavad kokku hoida raha. Muraste külaselts korraldab aastas umbes
5-8 avalikku üritust.
Liikumisklubi projekti vedasid Kaire Taberland ja Anneli Habicht, helitehnika projekti Katrin Krause.
KOP-i programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest ning
taotlemine on voorudes. Toetuse eesmärgiks on kohalik
areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike
elanike initsiatiivi, kogukonna
kaasamise ja koostöö tugevdamise.

Teade Vääna-Jõesuu elanikele
Vääna-Jõesuu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde
käigus avastati töötsooni jäävad suured kivid, mis ei võimalda torutööde teostamist
planeeritud kinnisel meetodil.
Kivid paiknevad Klooga
maantee ja Hiie tee ristmikul.
Korrigeeritud projektlahen-

dist tulenevalt kaevatakse osaliselt üles hiljuti rajatud kergliiklustee Hiie tee ja Terra tee
vahelisel lõigul. Tööde teostamine koos kergliiklustee taastamisega võtab plaanide kohaselt aega kuni 5 päeva.
OÜ Strantum vabandab
tekkivate ebamugavuste pärast. H VT

Muraste noorkabetaja on
Euroopas viies
13-aastane Andreas Tulva Muraste külast saavutas augustis Poolas
peetud rahvusvahelise
kabe noorte EM-il oma
vanuseklassis 5. koha.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Andreas Tulva.

Euroopa noorte esivõistlused
100-ruudulises kabes toimusid
augusti esimesel nädalal Bielawas. Kokku osales üle 200
võistleja 14 riigist.
“Andreas mängis kuni 13aastaste vanuseklassis (minikadetid) ja tema vanuseklassis
oli osavõtjaid 32. Andreas
mängis täispika ajakontrolliga
turniiril üheksa partiid ja
välkturniiril samuti üheksa
partiid. Täispika kontrolliga
turniir kestis kuus päeva ja
välkturniir toimus peale pika
turniiri lõppu 7. augustil,” rääkis isa ja treener Tarmo Tulva.
Täispikal turniiril õnnestus
noorel kabetajal saada 12
punkti 18 võimalikust ning ta
jõudis 3.-5. koha jagamiseni.
Koefitsendi tõttu tuli seekord
leppida viienda kohaga. “Selle
tulemuse teeb hinnatavaks
asjaolu, et Andreas võitis üldkokkuvõttes nii teiseks tulnud
Ukraina poissi kui ka kolmandaks jäänud ühte peafa-

voriiti Venemaalt. Turniiri võitis minikadettide vanusegrupis
poistest samuti Ukraina mängija,” selgitas Tarmo Tulva.
Välkturniiril aga kuigi
hästi ei läinud ja tulemuseks
jäi 13. koht. Nii võistlejale,
isale kui pöidlahoidjatele oli
see väike pettumus.
Järgmise turniirina on
Andreas Tulval plaanis osavõtt
minikadettide maailmameistrivõistlustest rahvusvahelises
kabes. Need peetakse oktoobri
lõpus Valgevenes.
“Osalejad on sisuliselt samad, kes Euroopa meistrivõistlustelgi. Lisandub kindlasti
hulk mängijaid Aasiast, aga
nende tase ei tohiks olla kõrgem kui EM-il osalenud mängijatel,” kommenteeris isa.
Andreas Tulva on sündinud
23. veebruaril 2000. aastal.
Kuus aastat hiljem kolis ta vanematega Murastesse. Võistlustel esindab Tulva Lasnamäe
male-kabeklubi ning ta õpib
TÜG-is.

Allar Viivik
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Neile, kes
tavakoolis ei käi
Augustikuu viimasel
nädalal kogunesid Kadrioru pargis Miia-MillaManda muuseumi juures
ligi 20 last, enamik koos
saatjatega. Saatjatega
sellepärast, et need lapsed päris iseseisvalt avalikes kohtades ei liigu.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

“Tere tulemast kõigile, nii
suurtele kui väikestele, kes
meiega täna ühinesid,” tervitas kokkutulnuid ürituse korraldaja, Harku valla sotsiaalja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn.
“Tere-tere,” kuuldus ka
kokkutulnute hulgast. Ei olnud
see mitte esimene seda laadi
koosviibimine, kokku said
juba head tuttavad.
Kutsuda puuetega lapsed
koos vanematega mõnda põnevasse paika, et üheskoos
huvitavalt aega veeta, on valla
kauaaegne traditsioon, millele
pani aluse Tiia Spitsõn ligi
kümme aastat tagasi. Tavaliselt kohtutakse aastas kaks
korda, jõulude eel ja enne kooliaasta algust.
Koos on käidud miniloomaaias Ääsmäel Kuuristu talus, Lennusadamas, Tallinna
loomaias, Energiakeskuses,
Vääna külakojas, Eesti Vabaõhumuuseumis, Nukumuuseumis, sõbrapäeva on peetud
Endla talus. Ikka on otsitud ja
leitud koht, kus lastel oleks
huvitav ja nad midagi uut
õpiksid.

EI OLNUD SEE MITTE
ESIMENE SEDA LAADI
KOOSVIIBIMINE.
“Meie valla sotsiaal- ja
tervishoiuosakond on puuetega laste elu sisukamaks muutmisel teinud ära väga suure
töö. Olen jälginud neid lapsi ja
nende rõõmudest-muredest
osa saanud aastaid, sellepärast
tean, mida sellised üritused
täna siia tulnud lastele ja
nende vanematele tähendavad.
Need kokkusaamised ühistel
üritustel aitavad sotsialiseeruda, suhelda teistega, mis
nende laste ja nende vanemate
jaoks on eriti tähtis,” kõneles
vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Marju Aolaid.
Ka volikogu esimees Helikar Õepa ja vallavanem
Kaupo Rätsepp tänasid kokkutulnud.

Omapärane muuseum
“Minule meeldis miniloomaaias. Seal olid nii toredad
kitsed, ponid olid ilusad. Sõbrapäeval Endla talus sai joonistada,” meenutab Tiina Ploomipuu, kes on seekordsele üritusele tulnud koos isa ja emaga, möödunud põnevaid päevi
koos kaaslastega. Tiina õpib
Kosejõe kooli 9. klassis, osalenud on ta enamikel valla poolt
korraldatud üritustel. Ka
meeldib talle matkamas käia
ja niisama looduses viibida.
Siis kutsub Miia-Milla-

1000 eurone
aastastipendium
ülikooliõpinguteks

Ühisele üritusele seekord koos isa ja emaga tulnud Tiina
Ploomipuu ütles, et temale meeldib loodus, meeldib matkata. Meeldinud on kõik need üritused, kuhu teda valla
poolt on kutsutud.
2x Ülo Russak

Valla toetused
• Harku vallas on üle
viiekümne erivajadusega lapse.
• Paljudele peredele hüvitatakse tugiisiku teenus, tasutakse invatranspordi ja rehabilitatsiooniteenuste eest.
• Valla sotsiaaleelarvest
kulub sotsiaalteenustele
märkimisväärne osa
ehk ligi 200 000 eurot.
50 000 eurot moodustab sellest invatransport.

Manda muuseumi giid lapsed
enda ümber, et neile natuke
muuseumi põnevast ajaloost
kõnelda.
Muuseumihoone valmis
juba 1937. aastal ja oli mõeldud
Kadrioru lastepargi peahooneks. Sõjajärgsetel aastatel
kasutati huvitava arhitektuuriga hoonet peamiselt spordirajatisena, kuni see 2009.
aastal muuseumiks sai. Kohaks, kus mitmel viisil saab
külastajaile näidata headuse
mõju, õpetada austama loodust, tutvuda erinevate elukutsetega, aga ka lihtsalt mängida.

Päikese kujuga tort
Tiia Spitsõn: “Harku vallas
on üle viiekümne erivajadu-

Päikesetort maitses kõigile,
nii lastele kui täiskasvanuile.
sega lapse. Sotsiaal- ja tervishoiuosakond on loonud kontakti nende peredega, üritanud
abistada peresid, kelle majanduslik olukord on raske või
kes vajavad abi teenuse näol.
Ürituste korraldamine on selles suures töös ehk kõige väiksem, kuigi üks nähtavam osa.
Paljudele peredele hüvitame
tugiisiku teenuse, tasume invatranspordi, rehabilitatsiooniteenused. Valla sotsiaaleelarvest kulub sotsiaalteenustele
märkimisväärne osa ehk ligi
200 000 eurot, mis on ainult
puuetega lastele- ja noortele.
Üle 25% moodustab sellest
invatransport.”
Perepäev lõppes meeleoluka suure päikesekujulise tordi
söömisega.

MTÜ Nelja Valla Kogu stipendium on loodud tegevusgrupi
initsiatiivil territooriumi elavatele üliõpilastele aitamaks
kaasa ülikoolis stuudiumi
alustamisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele.
Saue, Kiili, Harku ja Saku
valda hõlmava MTÜ Nelja
Valla Kogu poolt ellu kutsutud
stipendium on ette nähtud iga
nelja valla territooriumil elavale ühele üliõpilasele, kes
alustab taotlemise aastal õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis
bakalaureuse- või magistriõppes.
Stipendiumi saavad taotleda noored, kes on valinud ülikoolis eriala, mis on seotud
kohaliku omavalitsuse toimimise ja seaduslike ülesannete
täitmisega ja aitab kaasa avalike teenuste kvaliteedi tõstmisele. Stipendiumi suurus on
1000 eurot ja see määratakse
üheks aastaks ning selle taotlemine ja määramine toimub
avaliku konkursi korras.
Toetust saab taotleda stipendiaat, kes on olnud valla
elanikeregistris vähemalt aasta enne stipendiumi taotlemist.
Eelduseks on ka head õpitulemused gümnaasiumiastmes, kriteeriumiks on keskmine hinne vähemalt 4,0. Peamiseks tingimuseks on tahe
teha koostööd koduvallaga ja
tulla pärast sinna tööle.
Igal kohalikul omavalitsusel on õigus esitada soovituskiri ühe stipendiaadi kohta.
Stipendiumi taotlemiseks
esitab stipendiaat MTÜ Nelja
Valla Kogu juhatusele kirjaliku avalduse, põhjendades
oma vastavust stipendiumi
taotlejale esitatud tingimustele. Vabas vormis avaldusele
tuleb lisada veel ka elulookirjeldus ja motivatsioonikiri,
lõputunnistuse väljatrükk ja
kohaliku omavalitsuse soovituskiri.
Taotluse esitamise tähtaeg
on 1. oktoober 2013 ja stipendiumi määrab ja kuulutab tulemused avalikult välja Nelja
Valla Kogu juhatus 3. oktoobriks. Harku vallavalitsusele
tuleb soovituskirja taotlus esitada 23. septembriks aadressil
nele.nou@harku.ee.
Nõutavad dokumendid palume saata e-posti aadressil
info@4kogu.ee. “Avaliku halduse noorõppuri” stipendiumi
statuudi leiab meie kodulehelt
www.4kogu.ee.
DE I W R AHUM ÄGI
Nelja Valla Kogu tegevjuht
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Tabasalu Päev tõi rahva kokku

SPORT

Tabasalu kunstmurustaadion pidulikult avatud
Legendaarne suve suurüritus Tabasalu Päev sai
avalöögi juba kell 10
hommikul, kui toimus
uue ja kauaoodatud
kunstmurustaadioni
pidulik avamine. Ja kuidas jalgpallistaadionit
ikka muud moodi avada
kui jalgpallimatšiga.
K AT R IN R OMANENKOV
vallaleht@harku.ee

Kuna lähenemas on kohaliku
omavalitsuse valimised, siis
tekkis mõte, et sõprusmängus
võiksid omavahel mõõtu võtta
valimistel osalevad kandidaadid IRL-ist ja Reformierakonnast. Jalgpall on läbi aegade andnud võimaluse sõbralikus ja sportlikus õhkkonnas
platsil kohtuda nii sõprade kui
ka konkurentidega ning ausa
mängu reegleid järgides oma
oskusi näidata.
Kahjuks selgus mängueelsel õhtul, et Reformierakonna
ettevalmistus ei võimaldanud
võistkonda komplekteerida
ning et mitte pealtvaatajate
ootusi petta, tuli leida kiiresti
asendusmeeskond. Siin tuli
appi Tabasalu jalgpallikool,
kes saatis IRL-i meeskonnale
vastu 1996 sündinud poiste
võistkonna. Kohtunikuna vilistas mängu Tabasalu jalgpallikooli treener Kent Männik.
Pidulikku avalööki oli kutsutud
andma meie rahvuskoondise
peatreener Tarmo Rüütli, kes
on Muraste küla elanik.

TEISEL POOLAJAL OLI
JALGPALLIPOISTE
ÜLEKAAL JUBA
SUUREM.
Tõelise spordimehena ei
piirdunud Rüütli aga piduliku
lahtilöögiga, vaid tõmbas selga
Tabasalu jalgpallikooli vormi
ning jooksis platsile mängima.
Mäng algas jalgpallipoiste
kerge ülekaaluga, kuid kindlalt
seisis IRL-i väravas Viktor
Kurušev. Esimese poolaja lõ-

Sõprusmatši idee autor
Meelis Härms – kust tuli
mõte sellise võistluse
korraldamiseks?
M E E LIS H Ä RM S

Jalgpall on kogu maailma ja
ka Eesti populaarseim spordiala, ning on suur rõõm, et
ka Harku vallas on see spordiala kiirelt arenemas. Minu
perekonna jaoks on jalgpall
erilise tähendusega. Mõte
sellise sõprusmängu korraldamiseks tuli mul meenutades oma vanaisa, Eugen
Härmsi, kelle eestvedamisel
toimus Teise maailmasõja
ajal, 1944. aastal Tallinnas
jalgpallimatš Eesti laskurkorpuse 7. diviisi ja Tallinna
Spartaki vahel, samuti mängis ta ise samal aastal Eesti
koondises Leningradi vastu.
Jalgpalli on mängitud alati
ning mäng on liitnud inimesi
ka kõige keerulisematel aegadel.

pus realiseerisid jalgpallipoisid
oma ülekaalu ja puhkama mindi nende minimaalsel eduseisul.
Vaheajal jagas Tarmo
Rüütli oma poistele õpetussõnu
ja teisel poolajal oli jalgpallipoiste ülekaal juba suurem,
eks siin hakkas rolli mängima
ka füüsiline ettevalmistus.
IRL-i väravavõrku sahistati
veel seitsmel korral, sealhulgas Rüütli ise kahel korral
ning auvärava võimalus tekkis
IRL-il alles viimasel minutil,
kui väravavahiga 1:1 jäänud
Meelis Härmsi poolt teelesaadetud pall lendas napilt värava ristnurgast mööda.
Peale mängu hüüti vastasvõistkondadele “Elagu” ning
kohtunik kiitis meeskondi ausa mängu eest, sest kogu mängus ei vilistatud mitte ühtegi
viga!
Staadion sai väärikalt avatud ning nii mängijate kui ka
pealtvaatajate sõnul oli üks
tore ja meeldejääv sportlik
hommik.

IRL-i meeskond koos Tarmo Rüütliga.

Katrin Romanenkov

Kumnas meenutatakse taas
sügislahinguid
Laupäeval, 21. septembril, tähistakse Kumna teeristil ja
maakonna muuseumis Keilas
69 aasta möödumist 1944. aasta sügilahingutest.
Kell 12.15 algab mälestushetk Kumnas asuva mälestuskivi juures. Sellele järgneb
tund hiljem minikonverents

Neljapäev, 12. september 2013

Harju muuseumis Keilas, Linnuse tänav 9.
Lahinguid uurinud ajaloolane Mati Mandel vestleb
1941. aasta suvesündmustest
Haruteel.
Martin Andreller räägib
sõjajärgsest metsavendlusest
Harjumaal. H VT

Augusti viimasel laupäeval
toimunud Harku valla traditsioonilist suvelõpu suurüritust
külastas sel aastal rekordiliselt
ligi 6000 inimest.
Tabasalu päeva traditsioonid on alguse saanud juba mitukümmend aastat tagasi. Viimasel paaril aastal on pidu
aina enam populaarsust kogunud ning laupäeval aset leidnud üritusel osales seekord
juba ligi 6000 inimest.
Tegemist on koguperepeoga, mis toob kokku kohalikud
elanikud, kauplejad, ettevõtjad
ning toitlustajad. Perepäeval
toimus laat ja kirbuturg, oli
ohtralt tegevusi lastele, sai
tutvuda kohalike ettevõtete
tegevusega ning nautida kohalike toitlustajate pakutavat.
Õhtusel kontserdil astusid
üles Getter Jaani, Karl Madis
& Karavan ning õhtu lõpetas
Terminaatori kontsert koos
tulešõuga.
Vallavalitsus tänab ürituse
õnnestumisele kaasaaitajaid –
Saku Õlletehas, Tallegg AS,
Altia Eesti AS, Osvald Catering, Kiil & Co, Tabasalu
Meistrid, Euro Oil, Metek AS,
Metus AS, Effie OÜ, Tarplani
Kaubandus OÜ, G4S, Wowevents, JJ Street tänavatantsuklubi, Event Center, Mai
Ainsalu. H V T

Alasniidu pereolümpia tähistas esimest juubelit
Augustikuu viimasel laupäeval toimus Alasniidul
traditsiooniline külaüritus, mis seekord oli veidi
juubelihõnguline – peeti
viiendat Alasniidu Pereolümpiat.
K AT R I N R O M A N E N KOV

Juubeli puhul olid perepäevaks tehtud ettevalmistused
ka pisut põhjalikumalt. Võistlejaid olid tervitama tulnud
ka volikogu esimees Helikar
Õepa ning vallavanem Kaupo
Rätsepp, kes tunnustasid
Alasniidu seltsi kui aktiivset
ja kodukandi arengust hoolivat kogukonda. Vallajuhid
nentisid, et aktiivse kohaliku
partneri olemasolul on ka
vallavalitsusel külaga lihtsam
koostööd teha.
Pereolümpia traditsiooni
algatajaks olid omal ajal kolm
kohalikku meest – Ivo Lukk,
Andrel Lokna ja Erik Sandla,
kes umbes kuus aastat tagasi
otsustasid rajada Alasniidu
kanti korraliku mängu- ja
spordiväljaku. Mõeldud-tehtud. Taotleti PRIA fondist raha
ning koostöös vallavalitsuse ja
kohaliku arendajaga sai külla
ilus mänguväljak.
Aasta jooksul toimuvad
seltsi eestvedamisel nii korvkui võrkpalliturniir, millel paraku kõik pereliikmed ei saa
kaasa teha. Olümpia on aga
kogu küla üritus, kus mitmed
alad eeldavad nii pere suurte
kui pisemate koostööd.
Traditsiooniliselt on olümpiakavas jooksualad, tõukerataste võidusõit, odavise pehme
odaga, korvpalli vabavisked,
jalgpalli täpsuslöögid, jalgrataste vigursõit ning lõpetuseks
perede teatevõistlus.

Parim küpsetaja
Tavapäraselt on pereolümpial lastele teisigi tegevusi –
joonistamistuba, näomaalingud ja batuudid. Keset üritust
saabus seekord kõigile üllatu-

seks sireenide huilates kohale
ka Vääna pritsumeeste auto,
kes tutvustas rahvale tulekahju kustutamise põhitõdesid.
Sel aastal toimus pereolümpial
esmakordselt üks väga tavatu
võistlus – valiti parim koogiküpsetaja. Kokku esitati võistlusele seitse küpsetist ning
žüriisse kuulusid nii lapsed
kui täiskasvanud. Võistluse
võitis Helen Maisa. Ühiselt
söödi selleks puhuks tellitud
seltsi logoga kaunistatud torti.
Juubeli puhul ning tähistamaks Alasniidu seltsi sel
aastal valminud logo istutati
perepäeva käigus mänguväljaku äärde ühiselt suur tammepuu. Puu kinkijaks oli naaber, Cerese aianduskeskus
Harkujärvelt, mille omanik
avaldas kingitust üle andes
lootust, et ühiselt istutatud
tammepuu ühendab kahte küla ja kogukonda veelgi enam.

Oodatakse uusi liikmeid
Pereolümpia alustuseks
peetud kõnes tuletas külaseltsi
juhatuse liige Erik Sandla
meelde külaseltsi algusaegu
ning tänas seltsiliikmeid –
Alasniidu seltsi kuulub 50
ümbruses elavat peret. Ta
innustas kohalikke inimesi nii
seltsielus kui üritustel veelgi
aktiivsemalt kaasa lööma ning
seltsiga liituma. Eriti tore
oleks uute seltsiliste tulek
seetõttu, et külaseltsil seisab
järgmisel suvel ees Harku
valla külade päeva korraldamine. Selle edukaks läbiviimiseks tuleb korraldustöödega
alustada juba nüüd. Lõpetuseks tänas Sandla kõiki organisaatoreid ja sponsoreid –
Harku vallavalitsust, Tabasalu
spordikompleksi ning Cerese
aianduskeskust.
Suur tänu ürituse õnnestumisse suure panuse andnud
seltsiliikmetele Helenile, Merlele, Kristelile, Mairele, Ivole,
Andrelile, Mihklile, Peetrile
jt.

Alasniidu pereolümpia toimus 5. korda.

2x Alasniidu selts
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Suvine üllataja

Moons OÜ vajab seoses tellimuste kasvuga

tublit TISLERIT.
Moons on oma klientidele täispuidust eritellimusmööbliga
rõõmu teinud juba 15 aastat. Kui Sul on tisleri väljaõpe või
kogemusega saadud oskused, siis helista 600 5600 või
509 4909 ja kirjutada saab aadressile
moons@moons.ee. Asume Tabasalu külje all, Laabi külas.

Vääna mõisal ja mõisapargi puudel on
seljataga pikk ajalugu. Mõisa uurija
Ants Heina arvamuse järgi on Pimepargi puud vanemad kui 300 aastat.
P IRET MELTS AS
Vääna mõisakooli lasteaiaõpetaja

Ka mujal pargis kasvavad võimsad ja päevinäinud erinevat liiki puud. Pole siis ime, et
puudelt leiavad toitu ja peavarju paljud linnuliigid ja loomad ning nende tegevuse jäljed on
aastaringselt mõisaperele näha.
Talvel näeme tihti lumel puude all jänese,
rebase ja kitse jälgi. Mõnikord on kaugemal
pargiservas puude all, kus lund vähem, näha
ka väljakraabitud kitsede magamisasemeid.
Jänesed ja kitsed on mälestuseks jätnud maha
ka pabulaid. Oravast jääb lumele lisaks jälgedele ka näritud käbisüdamikud. Talviti oleme
pannud seemneid ka meil talvituvatele lindudele, kellest puukoristaja seemneid ka varuks
puukoore vahele pragudesse sätib.
Varakevadel kuuleme õhtuti kodukaku hüüdeid, ka nende pesa jaoks on pargis leiduvad
õõnsused vägagi sobivad. Kodukakk on paigalind, kes toitub pisinärilistest ja väiksematest
lindudest (viimaste pesitsuse ja toidumuredele
pakuvad taas puud lahendust). Konnad, sisalikud, mutid ja mardikad on tema menüüs samuti
küllalt tähtsal kohal ning neid siin jätkub.
Vastu suvevaheaega jalutas hommikuti jääkoskel oma poegadega tiikide poole. Ilmselt oli
ka tema leidnud pargipuudest enda perele sobiva suurusega õõnsuse ja seal pojad välja haudunud. Et jääkoskel on avavee lind, sobis poegadele ujuma harjutamiseks mõisatiik ideaalselt.
Suveõhtutel võib kohtuda üle mänguväljaku
muruplatsi jalutava rebase ja pimeduses pea
kohal madallendu tegevate nahkhiirtega.
Ja nüüd jõuangi pealkirjas lubatud üllataja
juurde. Nimelt avastasime augustis tööle tulles,
et puukoristaja peidetud seemnest on vana
vahtra koore praost hakanud kasvama päevalill!

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

Tule
korvpallitrenni!
Tabasalu palliklubi kutsub
septembrist uusi huvilisi
treeningutele.Treeningud
toimuvad Tabasalu spordihoones.
Trennipäevad ja kellaajad:
• 1-3 klass
E, K kell 15.00, N kell 14.00
• 4-6 klass
E kell 16.00, N kell 15.00
• 7-9 klass
E kell 17.30, K ja N kell 16.30
• 10-12 klass
K kell 18.00 ja P kell 14.00

Päevalill, mis kasvab vana vahtra koore praost.

Sel sügisel alustab Tabasalu ühisgümnaasiumi ruumides tegevust Muraste looduskooli huviring.
Ringi juhendavad looduskooli retkejuhid Karoliina Juurik ja Krista Kutsar ning külalislektorid.
Ring toimub kolmapäeviti kell 14.00, esimene tund on 18. septembril.
Osalema on oodatud kõik Harku valla 1.-3. klassi lapsed.
Aasta jooksul saame ülevaate elust nii metsas kui koduõuel, tutvume mere ja kaladega, teeme ilmavaatlusi, saame teadmisi prügi sorteerimisest, külvame muru, matkame, vaatame filme, meisterdame
ja arutleme. Tegutseme nii toas kui õues!
Registreerumine: Karoliina Juurik, karoliina.juurik@gmail.com, 5340 1033.
Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Euroopa Liidu toiduabi
vähekindlustatud isikutele
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Harku valla sotsiaal-ja tervishoiuosakond
jagab Harku valla vähekindlustatud
isikutele Euroopa Liidu poolt eraldatud
toiduabi: riis, suhkur, rapsiõli, jahu, neljaPõllumajandusministri 21.06.2010 mää- viljahelbed, makaronid, manna ja tatar.
ruse nr 72 “Põllumajandustoodete kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise Toiduabi jagatakse eakate päevakeskuses
või tasuta üleandmise täpsem kord ning (Teenuste 2, Tabasalu alevik)
• esmaspäeval kell 12.00-17.00
pakkumise vorm.”
• teisipäeval kell 12.00-16.00
§ 10 lg 2 alusel peab toiduabi saaja • kolmapäeval kell 11.00-16.00
vastama “Sotsiaalhoolekande seaduse” • neljapäeval kell 11.00-15.00
§ 22 lõikes 1 sätestatud toimetuleku- Päevakeskuse telefon on 603 2171.
toetuse saamise tingimustele ehk toimeToiduabi saamisel palume kaasa võtta
tulekutoetuse saajad.
isikut tõendav dokument ja kott, millesse
Lähtudes saabunud toiduabi kogusest toiduained panna. Toiduabi saaja annab
allkirja toiduabi vastuvõtmise kohta, sasaavad toiduabi:
muti märgitakse ära, kas on pensionär,
töötu, paljulapseline pere, üksikvanem
• kolme ja enamalapsega abivajavad
või toimetulekutoetuse saaja.
pered
• üksikvanemad
Palume toiduabile järgi tulla hiljemalt
• pensionärid, kelle pension
10. oktoobriks. Täiendav informatsioon
on alla 250 euro kuus
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
• toimetulekutoetuse saajad
Tiia Spitsõn, tel 6003 867.
• töötud abivajajad

Treeningtasu 10- 15 eurot kuus.
Lisainfo: Reimo Luht
tel +372 5858 5885

Erakogu

Ootame kõiki pühapäeval, 29.
septembril kell 11.00 Tabasalu
loodusparki sportlikule
perepäevale, millega tähistame
maailma südamepäeva.
Kavas on palju põnevaid aktiivseid
tegevusi, meisterdamine, üllatused.
Pakume sooja teed ja puuvilju.
Kohtume Tabasalu
looduspargi väravate
juures.
Lisainfo
www.harkulaps.ee
Korraldajad
Harku valla
lastekaitse ühing
Harku vallavalitsus

Sellel sügisel alustab meie majas tööd
MÕISAKOOLI MÄNGUKOOL!
Oodatud on kõik särasilmad
• kes alustavad järgmisel sügisel kooliteed,
• kes tahaksid rohkem sõbruneda tähtede ja numbrite
maailmaga,
• kes suudavad paremini keskenduda rahulikus ümbruses ja
vajavad põhjalikumalt individuaalset tööd.
Grupp tuleb väike, 10-12 last
ja komplekteerimisel lähtume
registreerumise järjekorrast.
Õppetöö kestab 02.10.201324.04.2014 kolmapäeviti kell
16.00-17.10. Maksumus 20 eurot kuus.
Registreerimine ja lisainfo tel
674 9126(7), õppealajuhataja
Tuuli Tikko, või e-mail tuuli.
tikko@vaanakool.edu.ee.
ÕNNESEEN ON ÕPIHIMULINE!

RÜHMATREENINGUD
DAAMIDE VÕIMLEMINE
Teisipäev ja neljapäev
kell 17.15,
treener Lea Ilves
JÕUSAALI RINGTREENING
Teisipäev ja neljapäev
kell 18.15,
treener Lea Ilves
ZUMBA
Teisipäev ja neljapäev
kell 19.00,
treener Maju Väli
VESIAEROOBIKA
Kolmapäev 19.00 ja
laupäev kell 09.15,
Treener Kristina
Hasselbach
AIKIDO
Teisipäev ja neljapäev
kell 18.30,
treener Allan Väär
SHAPING
Esmaspäev ja kolmapäev
kell 19.15,
treener Natalja
Barkovskaja
Tabasalu spordikompleksis on ujula (suur bassein,
lastebassein, väikelaste
bassein, mullivannid, soome saunad, infrapunasaun, aurusaun, veemassaažijoad ja massaažidušš), jõusaal, sulgpallisaal, squashisaal, lauatennisesaal, pallisaal,
nõupidamisruum, kaljuronimissein, kõrgseiklusrada, mängutuba jpm.
Tutvu ka meie konkursi
Spordisõber 2013
tingimustega kodulehel!
UUDIS! Harkujärve spordihoones on ilus avar saal,
kus saab mängida korvpalli, saalihokit, võrkpalli,
sulgpalli, teha rühmatreeninguid ja palju muud.
Täpsem info ja broneerimine:
info@tabasalusport.ee või
www.tabasalusport.ee
Sportlik ja sõbralik – kõigile!
Tabasalu spordikompleks
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Harkujärve põhikoolis alustab oktoobrist 2013
tööd eelkool järgmisel aastal esimesse klassi
minevatele lastele. Kohtade arv on piiratud.
Vabas vormis registreerimisavaldus saata aadressile
kaire.karik@mail.ee . Täpsemat infot eelkooli kohta
leiate Harkujärve põhikooli koduleheküljelt www.
harkujarve.edu.ee.

Harku vallavalitsus teatab
Detailplaneeringute avalik väljapanek
19.09.-03.10.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu), ja lahtioleku aegadel Ilmandu külas Tilgu sadama hoones
(Tilgu sadam, Ilmandu küla) Ilmandu külas Tilgu munitsipaalsadama detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse 12.12.2006.
a. korraldusega nr 2034 eesmärgiga võimaldada Tilgu sadama
maaüksusel (katastritunnusega: 19801:001:0011, planeeringu
algatamise hetkel suurusega 2,26 ha) välja arendada jahisadam
ja puhkeala. Detailplaneeringuga määratakse planeeringualal
kruntide ja maaüksuste sihtotstarbed, ehitusõigus, tehnosüsteemide lahendamise põhimõtted, kitsendused ning servituutide
vajadus ja antakse parkimise lahendus ning liikluskorralduse
põhimõtted.
Planeeringulahendusega kavandatakse jagada olemasolev
maaüksus Tilgu sadam 7 krundiks, millest 5 on tootmismaa, 2
üldkasutatava maa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega. Lõplikud
krundid moodustuvad nii Harku vallale kuuluva Tilgu sadam
maaüksuse (ca 2,3 ha) jagamisel kui ka riigile kuuluvast merepõhjast täitmise teel täiendava maapinna (ca 3,6 ha) tekitamise
läbi. Lisaks ca 160 alusele (väikejahid, mootorpaadid, kalapaadid, väikepurjekad ja suurema lõbusõidulaev jms) kavandatud
sadamarajatistele ja sadama teenindamiseks mõeldud hoonestusele on planeeringuga ette nähtud ka puhkeranna ja selle rajatiste, puurkaevu, elektri alajaama ning kuni +60 m abs kõrgusega sidemasti ehitamise võimalus.
Detailplaneering on vastavuses kehtiva Harku valla üldplaneeringuga. Sadam on kajastatud ka Harku vallavolikogu
27.08.2009. a. otsusega nr 71 vastu võetud uues koostatavas Harku valla üldplaneeringus ja lahendus vastab uue üldplaneeringu
põhimõtetele. Detailplaneeringu alusel soovitakse kujundada
Tilgu sadamast multifunktsionaalne laiemale külastajateringile
avatud väikesadam.
(Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) ja lahtioleku aegadel Ilmandu külas
Tilgu sadama hoones (Tilgu sadam, Ilmandu küla), samaaegselt
on detailplaneeringu materjalid välja pandud Harku valla
kodulehel (www.harku.ee)).
23.09.-06.10.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Punga tee 7 katastriüksuse ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse 20.03.2012
korraldusega nr 276. Planeeritav maa-ala (3705 m2) asub Harku
vallas, Tabasalu alevikus, põhjaosa 10. kvartalis, hõlmates Punga tee 7 (tunnus 19801:002:1615) katastriüksust.
Planeeritav ala piirneb transpordimaa ja elamumaa sihtotstarbega katastriüksustega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harku
vallavolikogu 21.07.2005 otsusega nr 68 kehtestatud Tabasalu
alevikus Tabasalu põhjaosa 10. kvartali detailplaneeringuga
määratud hoonestusala ja täpsustada ehitusõigust.
Planeeringulahendusega ühendatakse varasemalt sidetrassi
paiknemise tõttu kavandatud 2 hoonestusala ning nähakse ette
maaüksust läbiva sidekaabli tõstmine maaüksuse piiri kõrvale.
Detailplaneering on kooskõlas Tabasalu põhjaosa üldplaneeringuga, kus planeeritav ala on määratletud elamumaa juhtfunktsiooniga alana, täisehituse ulatusega kuni 10%.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla uue (vastu võetud
Harku vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr 71) üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritav ala kavandatud elamumaa
juhtfunktsiooniga alale.
Detailplaneerinuga muudetakse Harku vallavolikogu 21.07.2005
otsusega nr 68 kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa
10. kvartali detailplaneeringut. Muudatus seisneb hoonestusala
muutmises.
(Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu), samaaegselt on materjalid üleval
Harku valla kodulehel (www.harku.ee)).
23.09.-06.10.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Mutti maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse 23.11.2004
korraldusega nr 1242. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on olemasoleva Mutti maaüksuse (katastritunnus 19801:002:
5890) ümber kruntimine elamumaa ja transpordimaamaa
sihtotstarbega kruntideks. Detailplaneeringuga määratakse
kruntide piirid ja ehitusõigused, lahendatakse heakord, haljastus ning juurdepääsud ja parkimine.
Planeeritav maa-ala (ca 1,3 ha) asub Harku vallas Tabasalu alevikus Keskpäeva tee ja Põllu tee ristmiku vahetus läheduses,
hõlmates Mutti maaüksust.
Planeeritav ala piirneb elamumaa, transpordimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustega.

Kalevi staadionil toimub 7-12 aastaste
kooliõpilaste kergejõustikupäev

Neljapäev, 12. september 2013
Türisalu Kuulijänn 22. septembril.

Spordiklubi Liider korraldab 14. septembril kell 11.30 Tallinna Kalevi keskstaadionil
kergejõustikuvõistluse Sügis Cup 2013 lastele sünniaastaga 2001-2006. Kavas
on 60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise. Võistlus on individuaalne ning toimub
nii tüdrukutele kui ka poistele 2006-2005 a. sündinud, 2004-2003 a. sündinud
ja 2002-2001 a. sündinud. Parematele on autasuks diplomid ja medalid.
Eelregistreerimine toimub e-maili teel spordiklubiliider@gmail.com kuni
11.09.2013. Samuti toimub registreerimine ka võistluspäeval kohapeal kell
10.45-11.30 ning sealsamas ka võistlejakaartide täitmine. Võistlus on tasuta,
ootame rohket osavõttu!

Kell 16.00 koguneme Türisalus kooli staadionil.
Hakatuseks tõukame-heidame viiel erineval viisil kuuli.
Vanuseklassideks jaotamata eraldi mehed ja naised.
Eriarvestus on U 20 noortele. Samal ajal viskavad kooliealised palli. Vanuseklassid algavad U8-ga ja lõpevad U
16-ga. Lõpetame võistluse kettaheite ja autasustamisega.
Teave tel 5695 7822, Eddi Tomband, Türisalu spordiklubi

Planeeringulahendusega kavandatakse elamumaa sihtotstarbega Mutti maaüksuse jagamist viieks transpordimaa ja kaheks
transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Planeeringuga kavandatakse kahele hoonestamata elamumaa krundile kuni kahe
korrusega üksikelamu ehitusõigus, ühele hoonestamata ja kahele hoonestatud elamumaa krundile kahe korteriga kuni kolme
korrusega elamu ehitusõigused. Täisehitust kavandatakse 1519%. Planeeringus kavandatud transpordimaad ühendavad
omavahel Luugi tee, Pällo tee ja Keskpäeva tee. Transpordimaad
antakse vallale üle ja sellega tagatakse kergliikluse näol ajalooline avalik juurdepääs rannale.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Tabasalu põhjaosa üldplaneeringut, mille kohaselt asub planeeritav
ala osaliselt väikeelamu maa-ala (krundijaotuse ja hoonestuse
kavandamisel tuleb arvestada kõrghaljastusega), osaliselt
ühiskondlike hoonete (lasteasutused, tervisehoiuasutused,
spordiasutused) ja osaliselt pargiala juhtfunktsiooniga alal.
Muudatusettepanek seisneb pargiala ja ühiskondlike hoonete
maa asemele kahe korteriga elamumaa kruntide kavandamises
ning täisehituse suurendamises kümnelt üheksateistkümnele
protsendile. Detailplaneeringuga kavandatud krundid nr 2, 4
ja 5 jäävad kehtiva üldplaneeringu kohaselt väikeelamumaa
juhtfunktsiooniga alale, kus täiendavate ehitustingimustega on
määratletud korruselisus kuni 2 ja täisehitus kuni 10%. Planeeringulahendus arvestab juhtfunktsiooniga, kuid teeb ettepaneku muuta üldplaneeringut kavandades krundi nr 2 osas
maksimaalse korruselisuse 3 ning täisehituse kuni 19%. Muudatusettepaneku põhjenduseks on asjaolu, et olemasolev Mutti
mõisamaja on juba sisuliselt kolmekorruseline hoone ja täisehituse protsendi suurendamine on kooskõlas uue üldplaneeringu lahenduse ning piirkonnas väljakujunenud ehitustihedusega, mistõttu pole otstarbekas kehtiva üldplaneeringu
kõrvaltingimust täiel määral järgida. Detailplaneeringus kavandatud krunt nr 1 asub kehtiva üldplaneeringuga määratletud
ühiskondlike hoonete maa juhtotstarbega alal näitliku täpsustusega: lasteasutused, tervishoiuasutused, spordiasutused.
Lisaks on üldplaneeringus vastava ala kohta märgitud, et
täisehitus on võimalik 5% ulatuses ja tegemist on 0,2 ha suuruse
alaga. Detailplaneeringus on kavandatud krunt nr 1 elamumaa
sihtotstarbega, suurusega 1888 m2 ja täisehitust kuni 16%.
Olemasolevale endisele mõisa teenijate majale on kavandatud
ehitusõigus kuni kolmekordse kahe korteriga elamu tarbeks.
Muudatusettepanek on põhjendatav asjaoluga, et tegemist on
eraomandis oleva varaga, mille puhul ühiskondliku hoone
juhtotstarbe määramine üldplaneeringus oleks eeldanud ka
valla valmisolekut vara omandada ja hüvitada tulenevalt
avalikkuse huvidest. Antud juhul avalik huvi hoone ja maa
omandamiseks ning hüvitamiseks puudub ja seetõttu pole
otstarbekas ka üldplaneeringu lahendust ellu viia. Kavandatud
pereelamumaa kasutusotstarve ja kahe korteriga elamu ehitusõigus ei riiva avalikkuse huve ning üldplaneeringu lahendus
tingiks valla poolt põhjendamata kulutusi, samuti riivaks see
põhjendamatul eraomandi omanike huve. Detailplaneeringus
kavandatud krunt nr 3 osas on kehtivas üldplaneeringus määratud pargiala juhtfunktsioon. Detailplaneeringuga kavandatakse krunt nr 3 osas pereelamumaa sihtotstarbega krunti,
suurusega 3091 m2, Muudatusettepanek on põhjendatav
asjaoluga, et tegemist on eraomandis oleva maaga, mille puhul
pargiala juhtotstarbe ehk perspektiivis üldkasutatava maa
sihtotstarbe määramine üldplaneeringus oleks eeldanud ka
valla valmisolekut maa omandada ja hüvitada tulenevalt
avalikkuse huvidest. Antud juhul avalik huvi maa omandamiseks
ning hüvitamiseks puudub ja seetõttu pole otstarbekas ka üldplaneeringu lahendust ellu viia. Kavandatud pereelamumaa
kasutusotstarve ja üksikelamu ehitusõigus ei riiva avalikkuse
huve ning üldplaneeringu lahendus tingiks valla poolt põhjendamata kulutusi, samuti riivaks see põhjendamatult eraomandi
omanike huve. Vahetult Mutti maaüksuse idaküljel asuvad
ulatuslikud haljasalad, mis kuuluvad riigile ning seetõttu pole
ka piirkonnas hetkel avalike haljasalade defitsiiti ega otsest
vajadust nende järele.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla uue (vastu võetud
Harku vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr 71), üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritav ala kavandatud elamumaa
juhtfunktsiooniga alale. Planeeringu lahendus vastab üldjoontes
koostatavale üldplaneeringule. Käesoleva planeeringuga ei ole
tagatud nõuet. et üldkasutatav haljasala peab moodustama
detailplaneeringu alast minimaalselt 10%. Planeeritud on aga
suured elamukrundid, kus on säilitatud olemasolevat kõrghaljastust, vahetult planeeritava ala kõrval asuvad ulatuslikud
metsaalad, mis kuuluvad riigile ja on seega avalikus kasutuses.
Samuti kavandatakse planeeringuga liiklusmaa krundid, mis
on mööndusega tõlgendatav üldkasutatava alana. Antud planeeringulahenduse puhul on tegemist kompromisslahendusega,
kus on läbirääkimiste tulemusena on saavutatud parim lahendus
tagamaks avalikkuse huve, mis muuhulgas seisneb ajaloolises
ja otseses juurdepääsus rannaalale. Samuti tuleb arvesse võtta,
et piirkonda palju rohkem koormav detailplaneering ridaelamute näol oli vastu võetud ja avalikustatud ning volikogule
kehtestamiseks esitatud juba 2008. aasta maikuus.

(Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku vallavalituses
(Ranna tee 1, Tabasalu), samaaegselt on materjalid üleval Harku valla kodulehel (www.harku.ee)).
Detailplaneeringu avalik arutelu
01.-14.07.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu)
Tabasalu alevikus Looduse tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 2 vastuväidetega avaldust planeeringu lahenduse
kohta.
Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik
arutelu toimub 23.09.2013 kell 16.00 Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu).
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus
01.-28.07.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu)
Tabasalu alevikus Käbi tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitati
detailplaneeringule vastuväide nimetatud planeeringuga kavandatud krundi täisehituse protsendi osas. Harku vallavalitsus
peab esitatud vastuväitele seisukoha kujundamisel otstarbekaks
ja vajalikuks selgitada välja Käbi tee 3 maaüksuse lähinaabrite
seisukohad kavandatavale planeeringu lahendusele. Selleks on
vallavalitsus edastanud planeeringuala lähinaabruses paiknevate kinnistute omanikele vastavad pöördumised, milles palutakse seisukohta detailplaneeringuga kavandatule hiljemalt
13.09.2013.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemus
27.05-23.06.2013 toimus Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu) Tabasalu alevikus Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna detailplaneeringu avalik väljapanek.
Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringule 1 vastuväidetega avaldus. Planeeringu vaidlustajale edastati vallavalitsuse
poolsed seisukohad 12.07.2013 kirjaga nr 11.1-1/3097.
Detailplaneeringu avalikustamise jooksul võttis maanteeamet
10.06.2013 kirjaga nr 15-4/13-00237/106 maanteeameti põhja
regiooni poolt antud kooskõlastuse tagasi. Tulenevalt maanteeameti kirjast korrigeeriti planeeringulahendust ning 13.08.2013
kirjaga nr 15-4/13-00237/155 on maanteeamet kooskõlastanud
korrigeeritud detailplaneeringu.
Lisaks esitas avalikustatud planeeringulahendusele 21.06.2013
kirjaga nr 9.3-1/11189-4 seisukohad/soovitused terviseameti
põhja talitus. Tulenevalt terviseameti põhja talituse seisukohtadest/soovitustest on detailplaneeringulahendust korrigeeritud
ning 23.08.2013 kirjaga nr 11.1-1/1659 jrk 3 on edastatud Harku
vallavalitsuse poolsed seisukohad.
Avalikustamise järgne avalik arutelu toimus 29.07.2013 Harku
vallamajas. Avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid esitanud ja
arutelule kutsustud isik avalikule arutelule ei tulnud ja vastuväiteid tagasi võtnud ei ole.
Vastavalt planeerimisseaduse § 23 lõikele 2 on Harku vallavalitsus edastanud detailplaneeringu maavanemale järelevalve
teostamiseks.
Detailplaneeringu algatamise taotlus
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud taotlus
detailplaneeringu algatamiseks Vääna-Jõesuu külas Rannasauna
I (katastritunnus 19801:001:2100, sihtotstarve – maatulundusmaa,
suurus 5,29 ha) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk Rannasauna I maaüksuse jagamine
kaheks elamumaa krundiks. Harku vallavalitsus on võtnud
taotluse menetlusse, millega otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
Kehtestatud detailplaneeringud
Harku vallavolikogu kehtestas 29.08.2013 otsusega nr 104
Tabasalu alevikus Kustavi 16/Madise 6 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu.
Harku vallavolikogu kehtestas 29.08.2013 otsusega nr 105
Harku alevikus Paldiski mnt 251a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Harku vallavolikogu kehtestas 29.08.2013 otsusega nr 106
Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse II etapi detailplaneeringu
1. osa.
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Tabasalu koolituskeskus ootab lapsi
koolivalmidust toetavasse eelkooli ja
mängukooli.

K-Kate Katused OÜ
OÜ, 18 aastast kogemust omav
professionaalne partner katuste ja fassaadide ehitamisel ning
renoveerimisel, võtab oma kollektiivi kohusetundlikke
katuseehitajaid
(kontakt erki.heliste@k-kate.ee)
fassaaditööde teostajaid (kontakt illar.jahisoo@k-kate.ee)
maalreid
(kontakt illar.jahisoo@k-kate.ee)

Nõutav eelnev kogemus. Hea töö eest ka konkurentsivõimeline palk!
Ootame Sinu kontaktandmeid ja kirjeldust oma ehitusalasest kogemusest
vastavale e-posti aadressile.

Ootame 2013/2014. õppeaastal 4-5-aastaseid lapsi
MÄNGUKOOLI ja 6-7-aastaseid lapsi EELKOOLI.
Pakume ka esmakordselt eelkooli vene keelt kõnelevatele
lastele. Eelkooli tunnid algavad alates 16. septembrist
2013 Tabasalus. Lisainfo/registreerumine 16. septembrini
telefonil 5666 6154, tabasalukoolitus@gmail.com
või www.tabasalukoolituskeskus.ee

Harku vald käivitab kaks uudset
teenust lastega peredele
Harku vald osaleb koos Raasiku ja Jõelähtme valla ning Maardu
linnaga MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus projektis, mille raames
käivitatakse alates septembrikuust kaks uudset varase märkamise
teenust eelkooliealiste ja nooremas koolieas lastega peredele.
Teenusteks on “kunstipõhine diaaditöö” (peresid jõustav
kogukonnapõhine sotsiaaltöö vorm) ning “vanem-laps loovteraapiline
diaaditöö” (teraapia teenus).
Käivitatavad teenused tuginevad Eesti jaoks suhteliselt uudsele
kunstipõhise diaaditöö metoodikale.
Vanem-laps kunstipõhine diaaditöö on grupiformaat, mis toetab
vanema-lapse suhet ning lapse kognitiivset arengut.
Vanem-laps loovteraapiline diaaditöö teraapia teenusena tugineb
kiindumussuhte teooriale ja kunstiteraapiate teooriatele. Teraapilise
sekkumise eesmärgiks on vanem-laps suhte toetamine, mis toimub
individuaaltöö (vanem-laps diaad) või väikegrupi (2-4 diaadi)
formaadis ning kavandatakse eelkõige laste käitumuslikest eripäradest
lähtuvalt.
Projektiperiood: juuli 2013-juuni 2014. Rahastaja: Rootsi
heategevusfond World Childhood Foundation.
Täpsem info Perede ja Laste Nõuandekeskuse kodulehel: www.
perenou.ee/index.php?id=12185
Kontaktisikud Harku vallas on
Helve Keel ja Daire Rahnel.

Sisekaitseakadeemia politsei- ja
piirivalvekolledž võtab tööle KOKA.

Töökoha asukoht: Tilgu tee 55C, 76905, Muraste küla,
Harku vald, Harju maakond.
Nõutav kehtiv tervisetõend ja koka kutsetunnistus.
Omalt poolt pakume transporti töökohta marsruudil
Tallinn-Muraste-Tallinn. Töötasu 600 eurot kuus.
Täpsem info telefonil 5348 4004 (Kristiina Freirik, politseija piirivalvekolledži haldustalituse söökla juhataja).
Avaldus ja CV palun saata hiljemalt 17.09.2013 e-posti
aadressile sigrid.vool@sisekaitse.ee.

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

kuulutab välja konkursi Vääna mõisakooli direktori
leidmiseks.
Peamised tööülesanded
• kooli juhtimine ning vastutuse kandmine kooli üldseisundi,
arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka
kasutamise eest.
Nõudmised kandidaadile
• vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a
määruse nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja
tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud kvalifikatsiooninõuetega,
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega,
• varasem juhtimiskogemus,
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus, koostöövalmidus,
pingetaluvus,
• algatusvõime, kõrge vastutustunne, analüütiline mõtlemine.
Konkursil osalemiseks esitada
• avaldus,
• elulookirjeldus,
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad,
• osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad
dokumendid.
Dokumendid palume esitada
hiljemalt 26. septembriks 2013
portaali CV Online vahendusel
või personalijuhi (Kaile Põldme)
mailiaadressile
kaile.poldme@harku.ee.
Lisainfo haridus- ja kultuuri0sakonna juhataja Ervin Jürisoo
telefonil 623 8528.

Striplac
maniküür

Striplac
pediküür

17 EUR

28 EUR

TEATED
• 20.09.2013 kell 9-16 Tabasalu Mihklilaat Rimi
ja Säästumarketi platsil, Klooga mnt 10a. Kohal
kauplejad üle Eesti! Tulge kogu perega. Info tel
5805 0167
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300

• Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda võib kõike. Tel 5674 0940, Mart
• OÜ Metanex on vanametalli töötlemisega
tegelev ettevõte Tutermaal. Otsime oma meeskonda töölist. Info tel 554 0803 või
metanex.metanex@mail.ee

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord,

• Freesasfaldi müük ja paigaldus. Kõnniteed,
platsid, sõiduteed, tänavakivitööd ja haljastustööd. Samas ka väiksemad asfalteerimistööd. Tel
5649 4154

• Paadi, jahi, kaatri hoiuteenus, Tallinnast 15 km
kaugusel. Aastaringselt plusskraadid. Video- ja
mehitatud valve. Soodne hind! Info 5558 1673,
nautilo@hot.ee, www.paaditalvekorter.weebly.
com

KONTORIKORISTUS

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee

• Perekond Murastes soovib palgata appi koristajat-hooldajat (täiskasvanule). Lisainfo 516 7758

Alates 12.- eurot kord.

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Telefonid 661 1600, 502 9295, Enn

Minilasteaed Lõvimeri
(koolitusluba nr. 6947) kodusesse majja kutsutakse
muusikahuvilisi lapsi, et koos mängida, maailma
avastada ja koolitarkustega tutvust teha. Lapsi
ootavad sõbralikud õpetajad ning parim koolieelne
haridus.
Lisaks tavapärasele riiklikule raamõppekavale saavad
lapsed 4-5 korda nädalas muusikatunde, osaleda erinevates spordiprogrammides ja muuseumitundide haridusõppes. Lastel on võimalus valida individuaaltunde laulmises
või pilliõppes. Lapsed saavad kogemuse esinedes suurel
laval jõulumuusikalis.
Kohatasu on käesoleval õppeaastal 455.00 EUR, millest
arvestatakse maha KOV toetus ja kord aastas saadakse
tagasi tulumaks.
Sõimerühmas pakume osalise ajaga lapsehoiu teenust.
Tutvu ka meie kodulehega http://lovimeri.onepagefree.
com. Asume Tiskrevälja 5 Tallinn, lisainfo telefonidel
5558 1688, 5553 5578, 5650 8932.

• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ

• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581

• Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste pesu ja värvimine. Viies Fassaad OÜ, Andres, tel 5624 1509

• Laste enesekaitse Kung Fu klassid 9-14-aastastele Tabasalus esmaspäeviti 16. septembrist kell
17-18. Chi Kung & Tai Chi treeningud kuni 70aastastele Tabasalus reedeti 20. septembrist kell
17-18. Broneeringud: starcave@live.co.uk

• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com

• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa aiamaa väetiseks hobusesõnnikut
Vääna-Jõesuus. Kott 15 kg. Tel 5030369.
• Müüa saetud-lõhutud toorest ja kuiva leppa.
Hind alates 36 eur/ruum. Info 5554 1063
• Müüa sõelutud muld, liiv, killustik, freesasfalt,
kruus. Kojuvedu 2-8 tonni. Kaeve- ja planeerimistööd, septikud, haljastus, kõnniteed, ohtlike puude raie jm. Info tel 5878 0000. Hinnad soodsad!
www.sulane.ee
• Müüa sõnnikut, mulda, kildu, liiva. Tel
5697 1079, taluaed@hot.ee

Harku vallavalitsus

Uus
teenus!
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• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostame korteri või maja Tallinna piires. Võib
olla halvas seisukorras. Tel 5820 0800
• Ostame raieõigust ja metsamaad ning kasvavat
võsa. RSG Invest, e-mail info@rsginvest.ee, tel
509 1948

• Siberi lehisest kvaliteetsed terrassi- ja voodrilauad, aialipid. Eritellimustööd (võib ka kuusest ja
männist). Tel 5919 2469, www.wellmax.ee
• Sõelutud mulla müük koos transpordiga. Tel
5399 0245
• “Süstime seinad soojaks” hingava termovahuga. Omame pikaajalist kogemust hoonete soojustamises. Therm OÜ, kontakt www.therm.ee,
info@therm.ee, tel 5660 6010
• Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, ehitusja remonditööd, tel 5815 2803
• 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

Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure
Keskuses (Kallaste Keskus
2, Tabasalu) 19. septembril.
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: 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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