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Ime, et ma kullad ja
muud medalid võitsin.
M I HHAI L JE F R E M OV
Kurnimängija

Harjumaa haridusjuht 2013 on
Tiina Mänd Tabasalu koolist

Esita kandidaat
Tui preemiale!
Harku vallavalitsus
ootab kandidaate Erna ja
Juhan Tui preemiale.
Preemia kandidaadiks sobivad
inimesed, kes on silma paistnud kohaliku kultuuri, hariduse või mõne muu valdkonna
edendamisel. Preemia suuruseks on möödunud aasta IV
kvartali Eesti keskmine kuupalk.
Preemiale kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks ootame 11. oktoobriks
taotlust kandidaadi nime, kontaktandmete ning põhjendustega.
Taotluse võib esitada vabas vormis saates selle postiaadressile Ranna tee 1, Tabasalu, 76901, või e-posti teel
harku@harku.ee.
Otsuse preemia saaja
kohta teeb komisjon, kuhu
kuuluvad Harku vallavalitsuse,
Tabasalu ühisgümnaasiumi,
EELK Rannamõisa koguduse,
MTÜ Tabasalu Patriootide
ning perekond Tui esindajad.
Erna ja Juhan Tui preemia
antakse välja alates 2008. aastast, mil perekond Tui annetas
Harku vallale hektari maad
Tabasalus. Möödunud aastal
sai Tui preemia Tabasalu ühisgümnaasiumi korvpallitreener
Milvert Vaaks.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppejuht ning eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Tiina Mänd pälvis sel aastal tiitli Harjumaa haridusjuht 2013.
Harjumaa aasta õpetaja tiitlit
anti välja 19. korda ja selle
said sel aastal 9 Harjumaa
õpetajat. Maakonna parima
haridusjuhi tiitel aga anti välja esmakordselt ja kogu Tabasalu suur koolipere on siiralt
rõõmus ja uhke, et selle sai
just meie kooli õppejuht Tiina
Mänd.
Tiina on koolis vedanud
õppekavade ja erinevate õppesuundade arendamist, valmistanud õpilasi ette olümpiaadideks ja võistlusteks.
Igapäevaselt suur logistiline
ja täppisteaduslik ülesanne on
suure kooli tunniplaani toimima panemine – et ikka kõik
õpilased ja õpetajad saaksid
vajalikud tunnid peetud õigel
ajal ja õiges kohas. See ülesanne ei ole mitte kergete killast, aga vaadates Tiinat tundub, et talle see raskusi ei valmista. Tiina on küll alati nõudlik ja täpne, aga võib kindel
olla, et ta sealjuures ei kaota
oma huumorimeelt.

Kas teadsid juba lapsena, et
tahad saada õpetajaks?

HAR KU VAL L AVAL I T S US

Õppejuht Tiina Mänd 11. klassile emakeelt õpetamas.
sium) ja 1977. aastal tolleaegse
Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse
erialal.

Miks sulle meeldib olla
õpetaja?

Lapsena mängisin muidugi
kooli. Kuna mu ema oli eluaegne õppealajuhataja, siis tühje
klassipäevikuid jagus mullegi.
Sinna ma siis neid numbreid
ja puudumisi kirjutasin. Mäletan, et olin väga kuri õpetaja.
Kõik nukud nutsid...
Aga õpetajaks läksin õppima vast rohkem protestiks –
tolleaegses koolis oli palju õpilaste ebavõrdset kohtlemist.
Tahtsin olla teistsugune õpetaja. Kas see mul ka õnnestunud
on, eks selle üle otsustavad
minu õpilased.

Noorte seas olemine hoiab
vaimu värske ja sunnib pingutama. Sa pead olema kõigega
kursis, mõjuma positiivselt
ning loomulikult oskama nendega suhelda. Kõik algab vastastikusest austusest. Ja muidugi peab õpetaja mõistma
head nalja. Aga kõige tähtsam
on siiski ainealane pädevus.
Rõhutan oma õpilastele alati,
et ma ei õpeta neid eksamiks.
Õpetan eluks, et osata mõelda
ilusaid mõtteid ja kirjutada
selges eesti keeles.

NOORTE SEAS
OLEMINE HOIAB
VAIMU VÄRSKE.

Minu esimeseks töökohaks
oli kirjastuse “Valgus” nooremtoimetaja. Peale kõrgkooli
lõppu töötasin Tallinna 1.
Keskkoolis (nüüdne GAG) ja
Vaida Põhikoolis, kus viimased
viis aastat olin ka direktor.

Oma kolmele lapsele pole
ma pedagoogi ametit soovitanud ega ka keelanud, aga õpetajaid pole neist saanud – nende valikud on üsna koolikauged.

Mida ja kus oled õppinud?
Olen lõpetanud Tallinna 10.
Keskkooli (Nõmme gümnaa-

Kus oled varem töötanud?

Kui kaua oled töötanud
Tabasalu koolis?
2003. aasta sügisest. Tahtsin olla lihtsalt õpetaja. Esimene poolaasta oli raske, väikesest maakoolist tulnuna len-

Ülo Russak

dasid tunnis minu elu esimesed lennukid. Paberist muidugi. Aga ühel hetkel saabus
vaikus. Kuulati, aktsepteeriti.
Ja võeti omaks. Õppealajuhataja (õppejuht) olen olnud
2007. aastast.

tarides kaasa nii gloobuseid
kui sõnaraamatuid. Siit ka
koolipere sõnum: meie koolile
oleks väga vaja juurdeehitust,
et edaspidigi õpilastele normaalsed õpitingimused tagada.

Kuidas sattusid Tabasallu
õpetajaks?

Miks sulle meeldib töötada
Tabasalu koolis?

Tabasallu sattusin lihtsalt.
Lugesin lehest, et vajatakse
õpetajat. Võtsin ühendust, tulin kohale, ja kuna kool oli
kohe-kohe algamas, taheti kiiret vastust. Ütlesin, et kui
järgmisel hommikul õppenõukogusse tulen, siis on otsustatud. Juhtumisi olin kohal. Ja
nii juba 10 aastat.

Mäletan, et minu tööle asumise 1. septembri hommik oli
linnas paduvihmane. Tabasallu
sõites kahtlesin liiga kiires
valikus. Aga kooli juurde jõudes hakkas äkki päike paistma.
Võtsin seda kui head ennet ja
ma pole pidanud pettuma.
Olen töötanud Tabasalus
nüüd juba 10 aastat. Mulle
meeldivad siinsed inimesed –
töökaaslased, õpilased. On
tore tunne, kui koolis probleemne õpilane hüüab kesksuvel üle rahvarohke Viru keskuse: “Tere, õpetaja!” Ja kõik
vaatavad, kus see õpetaja
on...
Ja muidugi minu kolleegid.
Ilma nendeta poleks ma see,
kes olen täna. Nende toetus,
nende kohalolek – see kõik
hoiab mind Tabasalus.
Arvan, et meie kool toimib
hästi. Õppejuhi tööd kergendab loodud õppetoolide süsteem. Sellest õppeaastast alus-

Mis on õppejuhi töös kõige
raskem?
Kõige pingelisem aeg on
koolis augustikuu, vahetult enne kooli algust. Üle on vaja
vaadata kevadised tunnijaotused, teha möödunud õppeaastast kokkuvõte ja alustada
tunniplaaniga.
Kõige raskem on praegu
meie koolis ruumiga, koolimaja on pea 1000 õpilasele kitsaks
jäänud. Mitmel klassil pole
oma koduklassi ja üle kümne
õpetaja annab iga päev tunde
eri ruumides, eri korrustel

tasime gümnaasiumis kolme
õppesuunaga, rakendunud on
ka osaline tsükliõpe. On hea
meel tõdeda, et 70% kevadistest lõpetajatest jätkas meie
gümnaasiumiosas.
Harku vald on väga koolisõbralik omavalitsus. Meie
muresid ja probleeme on alati
kuulda võetud ning lahendusi
otsitud.

Mida sulle meeldib teha
vabal ajal?
Kõige rohkem meeldib reisida. Eriti meeldivad mulle
prantslased ja Prantsusmaa,
aga sinna ei ole ammu sattunud. Suurim reisielamus jääb
Lõuna-Aafrika Vabariiki ja
Krügeri rahvusparki, kus safaril sai kohustuslik suur viisik (lõvi, leopard, elevant, pühvel ja ninasarvik) oma silmaga
ära nähtud. Valmistusin kohtumiseks ka musta mamba ja
skorpionitega, aga õnneks oli
kohtumispaika muudetud...
Ja muidugi minu väike
“hobi” Mia Marta, veidi üle
aastane lapselaps, kellega tahaks rohkem aega koos veeta
ja tema kasvamist näha. Seni
olen jäänud “külasta-mindkaks-korda-kuus”
vanaemaks.
K ÜS I S K AR I N L E M BE R

Suurpere
lapsevanema
sõidusoodustus
Kolme ja enama lapsega pere
vanemal on sõltumata elukohast õigus kasutada Tallinna
ühistranspordis alljärgnevaid
sõidusoodustusi: ühe sõidu
sooduspilet; soodustunnipilet;
sooduspäevapilet; soodusühispilet Elektriraudtee AS-iga.
Sõiduõigust tõendavad
dokumendid on kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna
tõend; isikut tõendav dokument; valideeritud ning isikustatud Ühiskaart.
Sõiduõiguse saamiseks
tuleb Ühiskaart isikustada
sooduskaardina müügipunktis
või teha veebikeskkonnas
www.pilet.ee märge lahtrisse
“olen sooduspiletiga sõitja ja
tõendan sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendiga”.
Harku valla sissekirjutust
omav 3+ pere saab tõendit
taotleda e-kirja teel: helve.
keel@harku.ee või Harku vallavalitsuses. Taotlusse märkida tõendi saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress
ning laste nimed ja sünniajad.
HE LVE K E E L , L AS T E K AI T S E S PE T S I AL I S T

2 / HARKU VALLA TEATAJA / VALD

Neljapäev, 26. september 2013

Suhtle vallaga
nutitelefoni abil

VOLIKOGU

Neli aastat vallavolikogus

Harku vald liitus alates
septembrist uue ja modernse veebi- ja nutikeskkonnaga Kodanik.
eu, mis võimaldab vallakodanikul suhelda vallavalitsusega üle nutitelefoni.

Volikogu maa- ja keskkonnakomisjoni tegevustest annab ülevaate komisjoni esimees Arne
Kask (pildil).
Millega tegeleb volikogu
maa- ja keskkonnakomisjon? Mis on olnud kõige
märkimisväärsemad selle
valdkonna teemad, millega
komisjonil on tegelda tulnud?
Volikogu maa- ja keskkonnakomisjon on 9-liikmeline
ning enamus liikmetest kuuluvad volikogu või vallavalitsuse
koosseisu. Komisjoni liikmed
on Arne Kask (esimees), Arno
Hirtentreu (aseesimees), Helikar Õepa, Kaido Kruusoja,
Märt-Erlend Agu, Vello Viiburg, Jaanus Härms, Lembit
Vaab ning Andrus Braunbrück.
Väga oluliseks pean komisjoni töös head koostööd vallaametnike ja spetsialistidega
ning võimalust jälgida ja suunata valla tegevjuhte täitma
otsuseid, mida komisjonis või
volikogus on arutatud ja otsustatud.
Komisjoni tegevuse sisu
üldistades tegeleme (nagu komisjoni nimestki võib tuletada)
peamiselt Harku valla maa- ja
keskkonna valdkonda kuuluvate küsimustega. Kuna vastuvõetud ning peatselt kehtestatav üldplaneering näeb ette
terviklikult toimiva rohevõrgustiku Sõrve tuumala ja rohekoridoridega, siis üheks peamiseks ülesandeks on kindlustada, et valla areng ei avaldaks
keskkonnale negatiivset mõju.
Iga uue arenduse puhul esitatakse komisjonile seisukoha
andmiseks eelnõu, kas vastava
arenduse puhul oleks tarvis
algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine või mitte.
Komisjon analüüsib iga üksikjuhtumit täie tõsidusega ning
koostöös valla kompetentsete
spetsialistide ja arendajatega
jõutakse võimalikult keskkonnasäästliku tulemuseni. Võib
öelda, et komisjon tegutseb
selles väga üksmeelselt, pärandame ju keskkonna oma
lastele ja lastelastele.
Teiseks oluliseks tegevussuunaks on tegelemine keskkonnaohtlike juhtumitega. Komisjonini jõuab pidevalt signaale isetekkinud prügiladustamistest ja muudest keskkonnariskidest. On välja kujunenud traditsioonilised komisjoni
väljasõiduistungid, kus kriitili-

sed punktid üle vaadatakse ja
kaardistatakse ning seejärel
konkreetne tegevuskava koostatakse ning vallavalitsusse
täitmiseks saadetakse. Näiteks
hiljuti juhtis komisjoni liige
Jaanus Härms tähelepanu
ühele sellisele prügisaastele
Vaila külas, mis komisjoni
sekkumisel on nüüdseks kenasti likvideeritud. Meelde
tuleb ka randade kehvapoolne
hooldus eelneva teenusepakkuja poolt. Komisjoni ettepanekul vahetati teenusepakkuja
välja, nüüdsest vastutab tööde
eest valla ettevõte Strantum
ning olukord on tunduvalt parem.

Millised on lähituleviku olulisemad teemad ning kas on
midagi, mis nüüd valitsemisaja lõppedes jääb kripeldama? Mis jäi tegemata?
Maa- ja keskkonnaküsimuste tasakaaluka lahendamise ja
korrektse raamistiku tagamiseks pean väga oluliseks valla
uue üldplaneeringu kehtestamist ning arengukava sihipärast täitmist. Komisjoni tööst
kaugemale vaadates on minu
südameasjaks valda kiirabipunkti loomine kiirabiteenuse
parema kättesaadavuse tagamiseks. Käesoleval ajal sõidab
kiirabibrigaad Sakust Suurupisse umbes 45 minutit. Tahan
volikogu liikmena jätkata pingutusi selle nimel, et kiirabiteenus vallas paraneks.
Lisaks on unistuseks rajada minu kodukülla Tutermaale
vana keldri asemele külamaja,
kus oleks pesemisvõimalused
vanuritele ning koosolekute
pidamise ja vaba aja veetmise
võimalused. Rajamata jäi ka
väga oluline kergliiklustee Tutermaalt Keilasse. See eeldab
kahe valla ja maanteeameti
koostööd ning eurorahade saamist.
KÜ SIS K ATRIN
RO M A N E N KOV

Teeääred talveks puhtaks!
Viimasel paaril aastal on
valla talvise teehoolduse
meeskond saanud elanikelt valdavalt vaid kiidusõnu kuulda. Et hooldustiimi töö ka sel talvel
edukas oleks ja meie külade teed puhtad, tuletame juba praegu meelde
olulist reeglit.
Et lumetõrje asulate siseteedel
oleks võimalik, peavad kõik
avalike teede ääres asuvad kivid ja muud takistused olema
talveperioodil (1. novembrist
kuni 30. aprillini) teekatte vä-

limisest servast vähemalt 3
meetri kaugusel. Väljaspool
piirdeaedu olevad ja teehoiutööd takistavad oksad, põõsad
ja puud tuleb samuti 3 meetri
ulatuses teekatte äärest
eemaldada. Juhul kui lumesahk sellised ebaseaduslikult
paigaldatud ilukivid või postid
lõhub, ei ole teehooldusfirmal
võimalik kahjusid kompenseerida. Vastupidi – on tõenäoline,
et sellise takistuse paigaldanud inimesele võidakse teehooldusmasina rikkumise eest
esitada kahjunõue.
Teeääred palume puhastada 30. oktoobriks.
H A RKU VA LLAVAL I T S U S

Harkujärve koolilapsed saavad bussipeatusest koolini mööda värskeltrajatud kergliiklusteed.
Katrin Romanenkov

Kokkuvõte suve
teetöödest
Sel suvel rajati Harku
valda mitmed uued
kergliiklusteed ning tänavad. Klooga maantee
äärse kergliiklustee viimase etapi ehitusega
tehakse veel sel sügisel
algust.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Laste kooliteede turvalisemaks muutmiseks rajati sel
suvel kaks uut teed jalakäijatele – Harkujärvele Ventri tee
äärde ning Vääna-Jõesuusse
Hiie teele. Mõlemad võimaldavad koolilapsel suure tee

äärest koolimajani liigelda senise sõiduteeäärse raja asemel ohutult mööda valgustatud
ja turvalist kõnniteed. Uue
kõnnitee said ka Harku aleviku elanikud.
Uued asulate siseteed rajati Tabasallu Kalda tänavale
ning koostöös kohalike elanikega asfalteeriti ka Tuulepesa elurajooni siseteed. Tabasalu ühenduse parandamiseks
Harkujärve külaga on ehitatud
kergtee kaldapealsele Sütemetsa teest Sirmiku teeni. Muraste Lee tee ei saa sel aastal
küll uut katet, kuid saab valgustuse. See peaks valmima
aasta lõpus.

Kuigi lõpule sai viidud
Vääna-Jõesuu kergliiklustee
rajamine, ei ole paraku soovitud tempos edenenud kohalike
elanike poolt pikisilmi Suurupit ja Vääna-Jõesuud ühendava
kergliiklustee viimase etapi
ehitustööd. Vallavalitsuse kindel soov on küll igal juhul veel
sel sügisel tee ehitusega algust
teha, kuid samal ajal tuleb
leida lahendus pääsemaks
mööda eraomandis olevast
kinnistust, mille omanik ei
soostu vaatamata vallavalitsuse rohketele pingutustele
ühegi kompromissettepanekuga tema kinnistut läbiva
kergliiklustee rajamiseks.

Valla uus arengukava esitati volikogule
Möödunud kolmapäeval
toimus aasta olulisim
vallavolikogu majanduskomisjoni istung.

MEELIS
HÄRMS

Viimastel aastatel on kujunenud meeldivaks traditsiooniks,
et valla arengukava ja selle
muudatuste arutamisele on
kaasatud lisaks komisjoni liikmetele ka kõik ülejäänud volikogu liikmed, et avatud
koosoleku vormis valla kõige
olulisemat arengudokumenti
arutada.
Lisaks arengukavale võeti
vastu ka mõned muud vajali-

kud otsused, suurendati oluliselt lapsehoiuteenuse toetuse
määra, suurendati ka sotsiaaltoetusi ning otsustati jätkata
koduomanike maamaksuvabastuse programmi, mis näeb
ette suuremaid soodustusi
Harku valla elanikele võrreldes riikliku maksuvabastusega.
Arengukava kinnitatakse
aastani 2037, kuid see vaadatakse üle igal aastal ning lähimaks neljaks aastaks koostatakse operatiivne tegevuskava
ehk investeeringute kava.
Arengukava prioriteediks on
meie lapsed ja turvalisus, samuti teenused eakatele.
Järgmisel aastal on valla
suurimaks objektiks Muraste
hariduskompleks Lee tee äärde, mis avatakse uutele õpilastele juba 2014 septembris.
Kompleksi on kavandatud
ruumid ka seltsitegevuseks ja

noortekeskuse tarvis, õue tulevad vabaaja rajatised kõigile
ümbruskonna lastele. Uute
koolide tekkimisega on muutunud järjest olulisemaks ka laste koolitee turvalisuse küsimus. Nüüd, kui meil on valminud võimas kergliiklustee Tallinna piirist Vääna-Jõesuuni
(viimane puudub lõik läheb
töösse veel sel aastal), tuleb
mõelda sellele, et jalakäijad
oma kodudest ka turvaliselt
bussipeatustesse jõuaksid. Nii
lisati arengukavasse Sõrve tee
äärse kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine juba lähiajal.
Kõik arutlusel olnud otsused kinnitati koosolekul osalenud komisjoni liikmete poolt
konsensuslikult. Harku Valla
Teataja ilmumise päeval on
arengukava volikogus teisel
lugemisel ning loodetavasti
see kinnitatakse.

Lahenduse eesmärk pakkuda
operatiivset võimalust teavitada kohalikku omavalitsust
probleemist, mida kodanik
märkab – prügi ladustamine
selleks mitte ette nähtud kohta, ohtlik kanalisatsioonikaev,
langenud elektriliin, puu või
muu keskkonda ja inimest
ohustav olukord.
Samuti ootab vallavalitsus
Kodanik.eu portaali vahendusel teateid vandalismiaktide,
tänavavalgustuse rikete, nõuetekohaselt hooldamata eravalduste ja püsiva iseloomuga
liiklusohtlike olukordade kohta. Teretulnud on ka kindla
asukohaga seotud arendusettepanekud.
Teavitamise esitamiseks
saab kodanik kasutada kas
veebiportaali www.kodanik.eu
või sellega seotud nutirakendusi Android, iPhone ning
Windows Phone nutiplatvormidele. Väga lihtsa ülesehitusega lahenduse keskseks
elemendiks on kaardirakendus,
kus kasutaja peab esmalt määrama probleemi asukoha ning
täitma paar kirjeldavat välja.
Nutirakendustes on võimalik
teha kohapeal olukorrast foto,
mis kaasatakse teavituse juurde. Samuti saab eelnevalt tehtud foto lisada veebist esitatava teavituse juurde.
Kõik teavitused ilmuvad
portaali kaardile ning Harku
valla territooriumile märgitud
teated jõuavad Harku valla
vastava ametniku töölauale.
Korrektselt esitatud probleemid registreeritakse ja järgnevate valla tegevuste kohta
ilmub avalikult nähtav kommentaar.
Kuna Kodanik.eu keskkonna kaudu liigub informatsioon
avalikult, on see hea võimalus
kodanikel ühiselt mõne lihtsama teema lahendamiseks. Ühiselt on võimalik ära koristada
väiksem kogus prügi või hooldada lähedalasuvat haljasala,
mis on kiireim tee probleemi
lahendamiseni. Samas paneb
vallavalitsus südamele, et kodanikud ei asuks omal jõul
kõrvaldama inimesele ohtlikke
olukordi.
Kodanik.eu portaal võimaldab osaleda juba lisatud teavituste esiletoomisel. Kui vallaelanik leiab kaardilt teate, mis
ka teda puudutab, siis saab ta
sellele anda oma hääle. Enamate häältega teated tõstetakse kõrgemasse prioriteeti.
Kodanik.eu portaali idee
kerkis Muraste Külaseltsi töölaualt 2013. aasta kevadel sooviga luua Muraste küla elanikele probleemidest teavitamise võimalus. Idee võttis teostamiseks Harku valla taustaga
tarkvaraarendusettevõte
Brightspark, kes arendas suve
jooksul välja vajaliku keskkonna ning on sõlminud pilootprojekti läbiviimiseks kokkulepped Harku valla, Väätsa valla,
Koigi valla ning Pärnu linnaga.
Harku vald on esimene kohalik omavalitsus, kes pilootprojekti kasutusele võtab ning
kuni aasta lõpuni kasutuses
testib. HVT
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Eesti loodusega
suurde maailma
Suurupi külas elav fotograaf Kristoffer Vaikla on
oma looduspiltidega teel
maailma mõjukaima loodusajakirja National
Geographic kaante vahele.
K RI S TJAN TER ASE
vallaleht@harku.ee

Öeldakse, et inimese iseloomu
ja harjumuste kujunemist mõjutab keskkond, kus ta elab.
Tallinnast mõnekümne minuti
autosõidu kaugusel asub rahuliku olemisega Muraste küla, kus lisaks Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžile asub ühe noore piltniku
kodu.
Pisut enne õppeasutuse
turvaväravaid viib käänuline
kruusatee metsa alla, kus elabki 23-aastane Kristoffer. “Vabal hetkel liigun peamiselt enda kodukandis, siit leiab alati
midagi huvitavat, mida jäädvustada” kirjeldab ta mereäärse piirkonna võimalusi.

Hiline algus
Pildistamisega hakkas
Kristoffer tõsiselt tegelema
alles keskkoolis. “Jah, võib
öelda küll, et olen digiajastu
laps,” vastab ta filmikaameraid
puudutavale küsimusele. Kokkupuude analoogkaameratega
on siiski olemas. “Mul on siiani
alles poolautomaatne ja täiesti
töökorras Canon, kuid toona
polnud oskused ja tulemused
päris need kui täna,” selgitab
ta.
Maapinnale laskub udu
ning see teeb asjatundja sõnul
muidu silmale nähtava tähistaeva jäädvustamise keeruliseks. Lisaks loomade ja taimede tabamisele ongi ööpimedus
ja taevamängud ühed Kristofferi meelisobjektid.
Hiljuti valis National Geographicu toimetus tema foto
virmalistest nädala kaheksa
parima kosmosepildi hulka.
Möödunud aastal jõudis aga
vanavanaemast tehtud pilt
edetabelisse, kus enim hääli
saanud teos pääses mainekasse
loodusajakirja. Päris kollaste
kaante vahele see toona veel
kahjuks ei läinud.
“Ega enne ei ole mõtet lõpetada, kui mu pilt sinna
jõuab,” ütleb Kristoffer optimistlikult. Selle soovi täitumist
on raske ennustada, kuna valituks osutumine on puhas juhuste kokkulangemine ja kunagi ei või ette teada, mis kellelegi pildi juures meeldib.

Inspireeriv hobi
Fotokunstini jõudis noor
piltnik enda sõnul aegamööda.
“Proovisin pildistada juhuslikke olukordi erinevatel aegadel
ja tasapisi õppisin uusi asju
juurde,” selgitab ta. Pildistamine aitab Kristofferi sõnul eelkõige emotsioone edasi anda.
“Ma teen seda nii enda kui ka
teiste pärast ning üldjuhul
sünnivadki head pildid ootamatult.”
Tänaseks on ta loonud väikese ettevõtte W Art OÜ, mille
abil müüb enda fotosid nii
suurte seinapiltidena kui ka
mobiiltelefonide korpustele
trükituna. “Kindlasti ei ole ma
niisama klõpsutaja, vaid üritan ikkagi areneda ja teadmisi
täiendada selleks, et saaksin
end ühel päeval professionaalseks fotograafiks nimetada,”
ütleb ta.

Harku – harmooniliselt
arenev omavalitsus
Ülemöödunud nädalal
avaldati Eesti omavalitsuste haldusvõimekuse
edetabel. Harku vald oli
selles edetabelis kolmas,
tõustes möödunud aastaga võrreldes kahe koha võrra.
K AU P O RÄ TSE P P
Harku vallavanem

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi avalikustamine
põhjustab igal aastal avalikkuses mõnevõrra sarnast
arutelu. Üks küsimus, mis
selle kindlate tunnuste alusel
koostatud pingerea puhul
enamasti esile kerkib on, et
kas siis selles Lõuna-Eesti
kaunite kuplite vahel olevas
vallas, mis oma haldussuutlikkuselt pingerea kolmanda
saja alguses asub, on omavalitsus viletsam ja inimesed
õnnetumad kui edetabeli eesotsas troonivates pealinnalähedastes omavalitsustes? Kindlasti pole see nii. Inimesed
võivad elada maapiirkondades
sama õnnelikult kui siin, Tallinna külje all pankrannikul,
ning kahtlemata teevad sealsed omavalitsusjuhid oma otsuseid vaid kodukohale parimat soovides.
Siiski näitab indeks üsna
hästi omavalitsuse võimekust
midagi korda saata – selle
potentsiaali moodustab elanike maksutulu ning teisalt näitavad indeksi komponendid
omavalitsuse juhtaparaadi
oskust olemasoleva ressursiga
majandada.

Ühine edu
Harku vald on Eesti 226
omavalitsuse pingereas pidev
tõusja olnud. Kui veel 2005.2008. aasta kokkuvõttes olime
kaheksandal positsioonil, siis
2009.-2012. aasta keskmisena
tõusime viiendaks, olles möödunud aasta arvestuses juba
kolmas.

SAAVUTATU ON MEIE
ÜHINE TEENE.
Mis on need põhjused,
miks Harku vald aasta aastalt
aina haldussuutlikumaks muutub ning valdade pingereas
ettepoole nihkub? Esmalt on
edu tingitud muidugi meie
valla kodanikest. Meie elanike
arvu kasv ja maksejõulisuse
tõus, mis leiab väljundi valla
eelarves, loob kindla aluse valla arengule. Teiseks edu teguriks on Harku valla harmooniline areng. Kui uurida jätkusuutlikkuse edetabelit, on Harku vald pingerea eesotsas kõigis kategooriates, sealhulgas
nii finantssuutlikkuse, elanike
arvu, teenuste rohkuse kui ka
elanike heaolu näitajate poolest.
Saavutatu on meie ühine
teene ning kohalikku arengut
puudutavaid otsuseid on tehtud eelkõige vallaelanike vajadusi ja huve silmas pidades.
Lähimineviku ja -tuleviku suurimad väljakutsed seisnevad
lastes ja hariduses, kuid unustada ei tohi ka teiste valdkon-

dade tasakaalustatud arengut.

Miks kolmandad?
Muidugi võib küsida, miks
Harku vald pole omavalitsustest esimene, miks jääme alla
näiteks Viimsile? Eelarve seisukohalt on Viimsi vallale ühe
elaniku kohta laekuv tulumaks
suurem kui Harku vallas. Nii
on see aastaid olnud. Aga vahe
on järjest kahanenud. Näiteks
möödunud aastal olime me
kahel kalendrikuul tulumaksu
laekumiselt juba Viimsist
edukamad.
Miks aga Rae vald on on
meist eespool? Rae vallale tõi
lisapunkte hüppeline lasteaiakohtade arvu kasv vaadeldaval perioodil tänu uuele suu-

Taotluste
esitamise aeg!
On käes aeg teha plaane
järgmiseks aastaks – vallavalitsus ootab 2014.
aasta spordi- ja huvitegevuse, projektipõhise tegevuse ning investeeringuprojektide toetuse
taotlusi.
K AR I N POPS
Valla kultuuri- ja spordispetsialist

Koolid kerkivad
Sel sügisel avasime uue
kooli Vääna-Jõesuus. Esimesel
päeval istus koolipinki küll 70
õpilast, aga ruumi on seal 160le. Kindlasti ei jää koolipingid
tühjaks – Vääna-Jõesuu, mille
arengusse oleme viimastel
aastatel kõvasti panustanud,
on üks kiiremini arenevaid
piirkondi vallas, kus peale
imekauni looduse on kohe-kohe valmimas ka korralikud
asulasisesed teed, rajatud on
vee- ja kanalisatsioonitrassid.
Kohaliku kooli ruumid võimaldavad aktiivset seltsielu – avaras spordisaalis on teretulnud
kõik spordisõbrad ja samuti
on ruumi külaseltsi ühisürituste läbiviimiseks.
Samal päeval, mil avasime
ühe kooli, algas juba järgmise
kooli ehitus Murastes. See 2,6
miljonit eurot maksev koolimaja avab uksed 1. septembril
2014 ja on ehitatud arvestusega, et needki kooliruumid
oleksid avatud kohalikule kogukonnale.
Vääna-Jõesuu ja Muraste
kooli rajamisega oleme realiseerimas oma haridusprogrammi – 1.-6. klassi põhiharidus kodulähedases koolis, 7.9. klassi põhiharidus e. progümnaasium ja gümnaasiumiharidus Tabasalu Ühisgümnaasiumis. See, et meie gümnaasium on keskkoolide pingereas
tõusnud, kerkides 2012. aasta
tulemuste põhjal 140. kohalt
80.-ks, pakub kindlust, et siht
on õige ja tehtud töö annab
tulemusi. Keegi ei räägi enam
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
jätkamisest ainult põhikoolina,
mis oli arutlusel 4-5 aastat
tagasi. Selge on ka see, et Tabasalu Ühisgümnaasium peab
jätkuvalt võistlema linna eliitkoolidega ja lihtne see pole.
Koolipere ühisel pingutusel
tehtud töö tulemused on kiiduväärt. Usku eesseisvate väljakutsetega edukaks toimetulekuks lisab seegi, et äsja tunnistati Tabasalu kooli õppejuht
Tiina Mänd 2012. aasta parimaks õppejuhiks Harjumaal.
Mäletamist mööda on juba
viimasel mitmel aastal tulnud
mõni maakonna haridustöötajaid väärtustav tiitel meie
valda – tunnustan ja kiidan
meie pedagooge ja koolijuhte!
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Elu edendamiseks paneb vallavanem Kaupo Rätsepp ka ise
tihtipeale “käed külge”. Pildil on ta Harjumaa omavalitsuste Liidu maja juurde koos kolleegidega noori mände istutamas.
Ülo Russak
rele lasteaiale. Harku vallas
on lasteaedu aga ehitatud regulaarsusega viimased 13 aastat, uusi lasteaedu meil plaanis
rajada pole. Küll aga suurendame toetust vanematele, kelle lapsele vald lasteaia kohta
praegu ei suuda pakkuda, ja
tõstame toetuse alates 2014.
aasta algusest 160 eurolt 200le.
Samuti käivad läbirääkimised Harku valla piirile Pärnaõue elamurajooni rajatava
lasteaiaga kohtade ostuks Harku vallale. Liiguvad ju paljud
meist igapäevaselt mööda
Klooga maanteed Tallinna
suunal, nii et linna piiril asuv
lasteaed on enamikele lastevanematele otse tee peal.
Ka on Rae olnud meist edukaim tööstusparkide rajamisel.
Tartu ja Peterburi maantee
vaheline ala on täis suuri logistikakeskusi ja tehnoparke.
Need annavad elanikele tööd
ja vallale tulu. Harku vald
oma kauni loodusega ei saa
aga kunagi koduks suurtele
tehnoparkidele või logistikakeskustele. Meile saavad
rajada kodu looduskeskkonda
armastavad ettevõtlikud inimesed. Seepärast julgeme
arenguprojektideks ka laenu
võtta. Muraste kooli ehitame
just laenurahaga.
Täiesti alusetu on hirm, et
tänased laenud halvendavad
oluliselt meie olukorda saabuvatel aastatel ning et meil pole
enam finatsvõimekust osaleda
näiteks omaosalust nõudvates
Euroopa Liidu poolt rahastatavates projektides. Nii Geomedia uuring, kui ka meie
enda finantsanalüüs näitab –
Harku valla finantsseis on
kindel ja laenude teenindamise
võime hea. Harku vald ei ole
laenanud ametnike mugava

elu tarvis, uue kontori ehitamiseks, laenatud on vaid vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide
ning haridusasutuste rajamiseks.
Need on tulevikule mõeldes ehitatud rajatised ja objektid, mis toetavad kohalikku
elukvaliteeti ka kahekümne
aasta pärast.

Kodu eakatele
Olen arutlenud peamiselt
noorema generatsiooni elu
mõjutavate objektide üle –
koolid, lasteaiad. Rahvastikuteadlased Eesti riigis väidavad
aga, et varsti on meie peamine
tööjõud vanuses 50+ ning üldine eluiga pikeneb. Seepärast
tuleb tõsiselt mõelda ka sellele, kuidas tagada väärikas
vanaduspõlv neile, kes enam
tööeas ei ole. Eakatele mõeldes
on Tabasallu kenasse metsatukka plaan rajada kodu neile,
kes sooviksid vanaduspõlve
veeta rahulikus ja toetavas
keskkonnas. Eakate kodu rajamisel on mitmeid erinevaid
projekte kaalutud ja pakutud.
Näiteks ka võimalust rajada
eakate luksuskodu jõukatele
pensionäridele, keda siis hakata siia välismaalt kohale
meelitama. Tänane vallavalitsus on aga seisukohal, et see
poleks aus ja õige nende inimeste suhtes, kes on meie vallas terve oma elu elanud. Meie
plaan on rajada normaalsete
hindadega taskukohane eakate
kodu kõigile vanemaealistele
vallakodanikele, kes mingil
põhjusel ei saa või ei taha
enam oma senises kodus elada.
Oma arengut kavandades
peame mõtlema kõigile ning
tegema seda jätkusuutlikult ja
olemasolevaid ressursse otstarbekalt kasutades.

Tuletame meelde, et vastavalt
möödunud aastal kehtima hakanud korrale tuleb spordi- ja
huvitegevuse ning projektipõhise tegevuse toetuse taotlused 2014. aastaks esitada
vallavalitsusele 1. oktoobriks.
Nimetatud kordade alusel
saab toetust taotleda kultuuri,
spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö,
külaliikumise, keskkonnakaitse ning heakorra projektidele,
samuti laste- ja noortelaagrite
korraldamiseks.
NB! Lapsevanemad! Hetkel ei ole veel vajalik lapse
spordiklubis või huvikoolis
osalemise kinnitus. Lastevanemate keskkond avatakse 1.
novembrist, kui spordiklubid
ja huvikoolid on oma nimekirjad vallavalitsusele esitanud ning need on keskkonda
sisestatud. Küsimustele vastab valla kultuuri- ja spordispetsialist Karin Pops, telefon
606 3838, e-post karin.pops@
harku.ee.
Investeeringuprojektide
esitajale: kui olete planeerinud
2014. aastal ellu viia investeeringuprojekte (mänguväljaku, spordiplatsi vms ehitus)
ning soovite taotleda vallavalitsuse poolset kaasfinantseerimist, siis tuleb vallavalitsusele
esitada vastavasisuline taotlus
10. oktoobriks.
Taotluse peavad esitama
ka kõik need, kes ei kasuta
2013. aasta jooksul neile määratud summasid ära ja sooviksid oma tegevustele finantseeringu saada hoopis järgmisel aastal. Ühtegi summat,
mis sellel aastal järgi jääb,
järgmisesse aastasse automaatselt üle ei kanta.
Kui soovite toetust kasutada järgmisel aastal, siis tuleb 10. oktoobriks esitada uus
taotlus ning kõiki taotlusi hinnatakse uuesti võrdluses selleks aastaks laekunud teiste
taotlustega.
Samuti teatame, et vallavalitsus ei saa hinnata eelnevalt antud toetuse sihtotstarbelist kasutamist, kui toetuse
saaja ei ole esitanud tähtajaks
toetuse kasutamise aruannet,
ning võib keelduda edaspidi
sellele taotlejale toetuse eraldamisest.
Seega palume kõigil, kes ei
ole seda tänaseks teinud, esitada esimesel võimalusel toetuse kasutamise aruanne! Vallavalitsusele võib esitada ka
põhifinantseerijale esitatud
aruande, siis ei ole vaja täita
vallavalitsuse vormil aruannet.
Esialgne komisjoni ettepanek toetuste määramise kohta
tehakse komisjoni koosolekul
ning kõigile taotlejatele saadetakse ka vastav protokoll emaili teel.
Lõplik otsus kaasfinantseerimise summade jaotumise osas tehakse 2014. aasta
eelarve kinnitamisega volikogus.
Kõik korrad ning taotluste
vormid on toodud valla kodulehel www.harku.ee.
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Kaspar Rõõmussaar ja
Martin Morris Adusoo.

Türisalu perelt
saab mahlateol abi
HJK

Tabasalu
jalkapoisid
välisklubide
huviorbiidis!
Noored vutipoisid Kaspar Rõõmussaar ja Martin Morris Adusoo Harju
Jalgpallikoolist treenisid
ja mängisid augusti lõpus rahvusvahelise vahetusprogrammi raames
Soomes FC Honka Academy 2003 võistkonnaga.
Millised erinevused on silma jäänud Soome ja Eesti
mängijate mängustiili vahel?
Martin: Soome mängijatele
antakse mängu alguses treeneri poolt ette täpne mänguskeem, platsile minnes teab
mängija täpselt, kuidas ta
mängima peab, mängitakse
rohkem kombinatsioone. See
on sarnane ka meie võistkonnale. Eestis on üldiselt rohkem
jõuline mäng, mängujoonis
kujuneb pigem mängu käigus.
Kaspar: Soome võistkonnad
mängivad rohkem söödumängu. Eesti mängitakse pigem
pikka palli vastasvõistkonna
värava ette.

Kui tihti ja kus mängid jalgpalli vabal ajal?
Martin: Jalgpalli mängin
igal pool ja igal ajal, pall on
mul alati kaasas – koolis, reisides, sõpru külastades, rannas
jne. Harjutan kodu lähedal
väljakul ja rannas lööke ning
kõksimist.
Kaspar: Mängin sõpradega
peaaegu iga päev, kui vaba
aega on.

Millised on tasemel
jalgpalluri omadused?
Martin: Hea mängija oskab
mängida kõiki kohti, iseloomult peaks olema sõbralik,
mitte isekas.
Kaspar: Jalgpallur on sõbralik ja arvestab teistega.
Jalgpallur peab olema enesekindel ja visa.

Milline on kõige lahedam/
naljakam asi, mis välismaal
mängides on juhtunud?
Martin: Superlahe oli mängida Itaalias, kui võistluse ajal
mängis hea muusika ja mängu
kommenteeriti nagu päris teleülekandes.

Mida soovitaksid
alustavatele jalgpalluritele?
Martin: Treenima peab
palju, aga ainult harjutamisega
heaks ei saa, jalgpalli peab
mängima igal võimalusel.
Kaspar: Et saada heaks
jalgpalluriks tuleb õigesti toituda, puhata, trennis maksimaalselt pingutada ja kodus
harjutada.
HA RJU JK
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Julia ning Denis Laksbergi ettevõte OÜ Riksman sai alguse kuus aastat tagasi, kui pereisa
koju mahlapressi otsis.
Tänaseks vahendatakse
kõikvõimalikke purusteid, mahuteid ja muud
vajalikku üle Eesti ning
kaugemalegi.

Mahla saab hoida kotis
“Uudis on nn bag in box
ehk mahlapakk, mille sees on
kilekott,” näitab Denis Laksberg. Harjumuspäraselt villitakse mahla ikka klaaspurkidesse ning levinumalt just
kolmeliitristesse. Aga uudiskaup võimaldab kuni 80-kraadise mahla villida kuumakindlasse kilekotti. “Selle külge
käib kraan. Ümber pannakse
pappkarp, nagu veinipakilegi,”
seletab pereisa.
Huvitav on ka see, et õhk
ei pääse kraanist mahlakotti
ning avatud karp säilib värskena neli nädalat. Kinnises karbis on mahl värske aasta.
Näidiseid on majas vaid
mõned üksikud. Need lihtsalt

“Kaup on Schenkeri laos. Sealt saadetakse soovitud press
või purusti tellijale kätte,” ütlevad Julia ning Denis Laksberg. Mõned näidised on neil ka kodus.
Allar Viivik
ei mahu ära. “Kaup on Schenkeri laos. Sealt saadetakse
soovitud press või purusti tellijale kätte,” ütleb Laksberg.
Suurimatest kauplustest müüvad Riksmani vahendavat
kaupa näiteks Hortes ning
Hansaplant.

Head pressi polnud
Kõikvõimalike presside ja
mahutite juurde sattusid Laksbergid juhuslikult. Aastal 2007
otsiti peresse korralikku mahlapressi. Maad kuulati mitmes
firmas, kuid sobivat ikkagi
polnud. Kuid otsimisega tekkisid mitmed kontaktid Itaalia
ning teiste riikide tehastega.
“Saime endale kõik vajaliku.
Siis tõime presse ja muud

sõpradele-tuttavatele. Tegelesime alguses vahendamisega
n-ö hobi korras, kuni lõime
firma,” räägivad Julia ning
Denis.
Esimesed aastad toodi
maale vaid koduaedade ja
väiksematele kasvatajatele
mõeldud tehnikat. Nüüd on
jõutud ka suurtootjate varustamiseni.
Tuntum koht Eestis, kuhu
Türisalu pere abiga seadmed
muretsetud, on Polli aiandusuuringute keskus. “Seal töötab suur lintpress, mis töötleb
kuni 700 kilo õunu tunnis. Seade maksab kümneid tuhandeid
eurosid ja seda kasutavad ka
ümbruskonna koduaednikud,”
teab Denis.

Koos rajatud spordiväljak
Tutermaa elamurajoonis
on endisest nõukogudeaegsest traktoriaiast saanud korralik spordiväljak.
A RN E K A SK
Tutermaa külaseltsi esimees

Algselt ehitasid külaelanikud
oma jõududega ise korvpalliväljaku. Sai pandud postid ja
postide külge isetehtud korvirõngad. Harku valla kaasabiga
on uuendati korvilaudu koos
korvirõngastega paaril korral.
2012. a sügisel ostis Harku
vald uued korvpallilauad koos
rõngastega ja 2013. a kevadel
vahetasime Tutermaa elanikega need ära.
Selleks et Harku vallalt
saaks taotleda rahalisi vahendeid spordiväljaku täienda-

12.-25. augustil peeti
Harku vallas meistrivõistlusi tennises. Kuna
need olid läbi aegade
esimesed, seati olulisteks
eesmärkideks leida üles
Harku valla tennisemängijad, kaardistada nad
tugevuse järgi ning selgitada välja mänguvõimalused vallas asuvatel
tenniseväljakutel.
K AL M E R PI I S KOP
MTÜ Eesti Kõrgkoolitennise Liit juhataja

A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Tänavune hea õunasaak paneb
nii koduaedade omanikud kui
suuremad kasvatajad mõtlema, mis saab saagist edasi.
Kas teha mahla, moosi, veini
või hoopis midagi kolmandatneljandat? Türisalus elavate
Denis ja Julia Laksbergi firmale Riksman OÜ algas sügis
juba juuli lõpus-augusti alguses
“Siis valmivad suveõunad,
nagu valge klaar ja teised.
Praegu on teine laine, kui on
küpsenud sügisõunad. See aeg
kestab oktoobrini,” ütleb Denis Laksberg.
Mida OÜ Riksman pakub?
Laksbergid räägivad, et põhiliselt müüakse seadmeid kodusele kasvatajale. Koduleheküljelt mahlapress.ee saab tellida purustajaid, presse, mahuteid, pastöriseerijaid ning
muud vajalikku.

45 tennisemängijat

miseks, tuli luua Tutermaa külaselts.
Tänaseks on meil olemas
liivaga täidetud võrkpalliväljak
ja kõrge võrkaiaga piiratud
spordiplats.
Sellel suvel pöördusid
minu poole Tutermaal elavad
väikelaste vanemad sooviga,
et külaselts taotleks Harku
vallalt rahalisi vahendeid laste
mänguväljaku soetamiseks.
Valla toel sai ostetud komplekt
(Hugo 3), kus on turnimistorn,
liumägi, ronimisredel, kaks
kiike, liivakast ja kaks pinki.
Septembris 2013 paigaldasime oma jõududega mänguväljaku külaspordiplatsile. On
jäänud veel asetada kohale
kiiged, turnimisredel ja liumägi.
Seoses sellega kutsun ma
appi väikeseid ja suuri lapsi

Mänguväljaku
paigaldamine.

Erakogu

koos oma vanematega sellel
laupäeval, 28. septembril kell
12.00, et saaksime üheskoos
üles seada kiiged, redeli ja
liumäe. Lastele jääb aga ülesandeks üle kontrollida tehtud
töö.
Suur tänu Indrek Kaljuveele, Andrus Kasele ja Priit Kumelile, kes olid suureks abiks
mänguväljaku paigaldamisel.

Registeerunuid oli 45-20
meesüksikmängijat, kümme
meespaari, 15 naisüksikmängijat, viis naispaari ja 11 segapaari. Kõikides mänguliikides peale naispaarismängu
jagati mängijad lõpuks kahte
tasemegruppi. Võisteldi sulandsortimise süsteemis, mis
tagas igale võistlejale järjest
tasavägisemad mängud ja lõpuks õige koha paremusjärjestuses. Kahenädalane kestus
võimaldas optimaalselt osalejatel omavahel ja ka väljakute
peremeestega tuttavaks saada.
Suurimaks Harku valla
2013. aasta meistriks mängis
end Jakov Tširkin, kes tegi
puhta töö kõrgliiga meesüksikmängus, meespaarismängus
Kalmer Piiskopiga ja segapaarismängus Janelle Uuetaluga.
Kristiina Koel alistas tasavägises esikoha mängus Liis
Laanesaare. Aasta harrastusmeistrid on Tõnu Kask, Margus Aru/Margus Pikani, Marje
Teeriaho ning Marje Teeriaho/
Toivo Promm.
25. augustil kogunesid 14
osalejat Ilmandusse, et mängida läbi seltskondlik võistlus
partnerivahetusega paarismängudes. Kätt sai proovida
nii aeru- kui ka tavatennises.
Tavatennises oli parim naismängija Kristiina Koel, parimad meesmängijad olid Ahto
Klaos ja Mattias Raun. Aerutennises oli parim naismängija
Reet Rätsep, parimad meesmängijad olid Jakov Tširkin ja
Oleg Velitško.
Kokku peeti maha 133 kohtumist. Keskmiselt mängis
osaleja kaheksa kohtumist,
mis teeb kuus osa kõikidest
võistluskohtumistest ehk
keskmiselt mäng päevas. Kõige enam mänge, 22, mängis
Kalmer Piiskop.
Mängud peeti Harku vallas
asuvatel väljakutel. Seekord
olid kasutada Ilmandu, Liikva
ja Adra kunstmuruväljakud,

Rannamõisa asfalt- ning Suurupi saviliiva plats.
Ilmandus on kolm tenniseväljakut, millest ühe ümber on
väga vähe ruumi, mistõttu
sobib see harjutusväljakuks,
teised aga on võistluskohtumisteks piisavad. Üksikmängu
võrgupostid puuduvad. Mängimas käivad peamiselt kohalikud ja nende tuttavad.
Rannamõisa Mere tenniseplatsi kasutust sätestab Tabasalu spordikompleks ja seal on
väljaku kasutamine tasuline.
Väljakut katab libe asfalt. Tegemist on ainsa valgustatud
väljakuga. Tõestuseks, et valgus lülitub välja kell 23, mängisid Reet Rätsept/Urmas
Arula ja Kristi Pai/Ahto Klaos
nii täpselt, et mängujärgne
käesurumine päädis pilkase
pimedusega.
Liikva väljaku juures on
korralik käimla ja vool, kuid
avalikku kasutust sellele platsile omanik ei soovi. Platsi
katab paks liivakiht, mis teeb
mängutingimused sarnaseks
saviliiva katte omadele. Mõne
aasta pärast on seal ees tuult
varjav kuusehekk.
Suurupi väljakule saab
mängima kokkuleppel väljaku
omanikuga. Ruumi on seal
vähe ja väljak vajaks järgmise
hooaja alguses põhjalikku katte uuendust. Üksikmängu küljepostid puuduvad. Ent olemas
on pesemis-, käimlavõimalus
ja vool.
Adra külas asuva väljaku
juurde kuuluvas püramiidmajas saab pesta, käimlas
käia, süüa teha ja süüa. Ümbruskonnas on palju kadakaid.
Mängima saab kokkuleppel
keskusega Tähevärav ning
reeglina on väljakukasutus
seal tasuline.
31. augustil korraldas Vääna külakoda osalejatele ja nende kaaslastele põneva jalgsimatka Humala katakombidesse, millele järgnes lõõgastav saunapärastlõuna.
Sündmuse korraldaja Eesti
Kõrgkoolitennise Liit tänab
lisaks osalejatele Ilmandu
väljakute setskonda, Tabasalu
spordikompleksi, Kruusoja
talu, keskust Tähevärav, Illimar Sööta, Tauri Purkast,
Rocca al Mare tennisekeskust,
TOMEKIT-i, Kolme Lõvi, Eesti Tennise Liitu, Vääna Külakoda ja suurtoetajat Harku vallavalitsust.
Kes tahab oma tenniseoskust edasi arendada, neid aitab TOMEKIT tenniseõppega.
Loe lähemalt aadressilt tennisetrenn.ee/treeneriga.
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Poiss unistab
valgetest purjedest
Kas omal ajal tuntud
laulu “Meremuinasjutt”
loojad Uno Naissoo ja
Vladimir Beekman oleksid võinud arvata ,et
unistus valgetest purjedest ei ole mitte ainult
poiste ja isade, vaid ka
tüdrukute ja emade
unistus.

Talvise vigastusega võidelnud Mihhail Jefremov
võitis kuu tagasi Moskvas peetud maailma karikavõistlustel neli kuldmedalit. Alistatute hulgas oli ka ukrainlasest
kurnilegend Aleksandr
Babitšev.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Protokoll ütleb, et Mihhail
Jefremov Vailast sai MK-l
Moskvas kavas olnud viielt
alalt neli kulda. Võhikule võib
jääda muje, et mees jalutas
vaid võidult-võidule.
“Ime, et ma kullad ja muud
medalid võitsin, sest kukkusin
jaanuaris jalgrattaga sõites
õla paigast ära. Juunis EM-il
mängisin valudes, augustiks
oli tervis juba parem,” tunnistab Jefremov. Sügis kulub ravikuurile ning pärast seda loodab mees jälle heas vormis
olla.
Tänavune hooaeg on kurnis eriline. Plaanitud MM-i ei
õnnestunud korraldada. Seeeest näitas idanaabrite pealinn
Moskva üles külalislahkust ja
korraldas augustis üheksapäevased maailma karikavõistlused. “Kõik parimad olid kohal. Ka mina olen valitsev
maailmameister,” ütleb sportlane.

Alistada tuli legendid
Milline on neljast kullast
kõige kallim? Jefremovi hinnangul oli dramaatilisem soome kurni võistlus. “Viimase
kohtumiseni oma ala suurnime
Jyrki Juvoneniga polnud midagi selge. Aga õnn oli minu
poolel,” meenutab ta.

JEFREMOVI
MURETSEB, ET EESTIS
POLE KURNIL SUURT
KANDEPINDA.
Polümeerkurikatega mängitava eurokurniga tulid välja
sakslased. Täna on selle ala
tipud pärit Ukrainast. Eurokurni finaal viis Jefremovi
kokku tõelise kurnilegendi,
mitmekordse maailmameistri
Aleksandr Babitševiga. Napp
või jäi Jefremovile. “Babitšev
näiteks ei mängi soome kurni.
Ta ei pea ennast sellel alal
tugevaks. Ei saa olla kõikidel

Mihhail
Jefremov
• Sündinud 5. juunil
1958 Tallinnas.
• Alustas kurnimänguga
1974.
• MM-il 2006, 2009 ja
2011 Soome kurnis
võistkondlik hõbe, polümeerkurikatega paarismängus 2009
pronks.
• 2011. aasta soome kurni üksikmängu maailmameister.
• Tulnud aastatel 19852013 korduvalt Eesti
meistriks.
• Vaata lisa kampuksilla.
ucoz.ru.

14. septembril toimus
Tabasalus juba järjekorras 16. koolinoorte basseinitriatlon.
T I I NA PAL L AS
Tabasalu triatloniklubi

aladel võrdne, sest ka kümnevõistleja ei jookse 100 meetrit
nagu Bolt,” hindab Jefremov.
Lisaks tõi mees kullad koju
kolmevõistluses ja meeskondlikus kurnis. Samuti suure
võitjakarika.

Uued võistlused
Medalid ja võidud rõõmustavad igat sportlast. See on
protsentidega palk treeningute, vaeva ning murede eest.
Viimaseid aga jätkub. Jefremovi muretseb, et Eestis pole
kurnil suurt kandepinda. Väljakuid on samuti vähe. “Harku
vallas Vailas on väike plats.
Loksal saab mängida ja seda
isegi aastaringi. Põltsamaal on
plats, kuigi seal pole enam
noori peale kasvamas,” loetleb
mees. Lisaks mängitakse kurni ka Viljandis ja veel siinseal.
Väljapääsu näeb Jefremov
kolmevõistluse propageerimises. Samuti teisaldatavates
väljakutes, nood on väga populaarsed Venemaal ja Ukrainas.
Kiievis näiteks on mängitud
kurni isegi Hrešatikul.
Milline on Mihhail Jefremovi uus hooaeg? “EM-i pole,
sest seda peetakse üle kahe
aasta. MM toimub loodetavasti
Moskvas,” räägib ta tiitlivõistlustest. Kodumaal on plaanis
korraldada Loksal rahvusvaheline kolmevõistluse turniir.
Samuti peetakse ilmselt ka
noortevõistlus.

V E I KO
TOOMLAID
Liisu kapten ja
Tilgu sadama
jahtklubi liige

31. augustil korraldas Tilgu
sadama jahtklubi esimese Tilgu regati. Soov regatt korraldada oli küpsenud klubi liikmetel peas juba mõnda aega
ja peamiseks idee autoriks
ning taganttõukajaks oli Enn
Tammaru.
Idee sattus tänavu viljakale
pinnale ja leidis teostuse läbi
klubiliikmete ja toetajate: Aarne Mandre, Kaja Põldes, Tõnu
Pomerants, Lauri Vihula, Erkki Vihula, Raul Kalep, Jaanus
Meenov Allan Meriküll, Sven
Šulga, Triinu Teesalu, Veiko
Toomlaid, Markus Urva ja
Kare Loide.

Tütarlaps võitis
Regatil osales aluseid kolmest klubist ja noori kapteneid
oli stardis 28. Aluselt “Liisu”
antud esimene start peakohtuniku Mart Meieli poolt ei
õnnestunud ja alused kutsuti
tagasi stardialasse. Keerutav
ja paiguti vaikiv tuul lükkas
starti aina edasi. Aga järgmine
start toimus juba õnnestunult.
Esimesele stardile järgnesid
juba ladusalt teine, kolmas ja
neljas sõit, mis selgitasid lõpliku võistlejate järjestuse.
Kohtunike laevalt vaadatuna
oli sagimist ja stardieelset
pabinat nii lastel, treeneritel
ja paatidega kaasa elama tulnud vanematel. Pole ju varem
selles kohas võistlusi toimunud
ning Tilgu rannast ja Rannamõisa pangalt puhuv trikitav
tuul ajas nii mõnegi noore kipperi plaanid sassi.
Regati võitjaks tuli nelja
sõidu tulemusel tütarlaps –
Mari-Ann Raud, alusel purjenumbriga EST 157. Teise koha
sai Ingmar Alvar Olmaru
(EST 21) , kolmanda koha Sten
Markus Andresson (EST 191).
Palju õnne! Levinud kõnekäänd, “naine laevas, laev põhjas”, on kummutatud!

TILGUS ON OLNUD
AJALOOLISELT
SADAMAID ISEGI KAKS
Võistlus sai peetud ja pärast kehakinnitamist astusid
võitjad väärikalt oma kohale
poodiumil, käies läbi ka rikkaliku auhinnalaua juurest.
Auhinnad ja karikad olid välja
pannud Tilgu sadama jahtklubi
ja sponsorid. Tänud teile! Oma
tervituse osavõtjatele ja korraldajatele andis edasi ka val-

Kolm parimat kooli
autasustamisel.
Tiina Pallas

Tabasalus edendati
koolisporti

“Kurni peaks mängima aasta läbi. Siis on ka hooaja alguses
head tulemused,” ütleb Mihhail Jefremov.
Allar Viivik

Vaila kurnimees tegi
maailma karikal puhta töö
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lavanem Kaupo Rätsepp ning
edastas meeldiva uudise selle
kohta, et Harku vallavolikogu
29. augusti istungil kehtestati
Tilgu sadama detailplaneering
ja pandi see avalikule arutelule.

Mere ääres sadamata
Siit põikaks nüüd mõtetega
regatist pisut kõrvale ja tuginedes eelnevatele Harku Valla
Teatajas ilmunud kirjutistele
ning Tilgu sadama ja selle ümber toimunuga kokkupuutunud
inimeste mälestustele. Jah,
mälestustele, sest 22 aasta
taasiseseisvuse aja jooksul
pole me suutnud realiseerida
neid võimalusi korraliku sadama tekkimiseks Tilgule. Praegust olukorda, kus alused seisavad maal, ei saa pidada normaalseks sadamaks, vaid aluste veeskamise kohaks.
Tilgus on olnud ajalooliselt
sadamaid isegi kaks. Miks pole seda täna? Kuulen nüüd
vastuväiteid, et Rooma linna
ei tehtud ka ühe päevaga, kuid
ikkagi! Mis oli 2005. aastal
“pildil valesti”, et tollane detailplaneeringu algatamine
üleöö vallavolikogu istungil
tagasi lükati ja paljude tõukefondide võimalikud rahastamised “maha magati”? 23 km
merepiiri ja ei ühtegi sadamat!
Selle ajaga on nii mõnegi väiksema sissetuleku ja tagasihoidlikuma kogemusega mereäärse valla randa valminud eurorahadega väikesadamad, rääkimata juba edukatest ja suure tulubaasiga valdadest. Kas
meie oleme siis kehvemad,
vähemsuutlikud, puudub kompetents või tahtmine?

Tilgu regatt sai lõpuks teoks
tehtud.
3x Kristjan Boberg
Kahetsusväärselt ilmneb
veel tänagi kummalisi seisukohti ja vildakaid avaldusi
Tilgus toimuva kohta (Ott Kasuri, HVT märts 2013). Kahju,
sõnavõtjad võiksid teha korralikumalt kodutööd või veel
parem – tulla ise kohale ja
veenduda, kes mida, kuidas ja
kui palju teeb. Siinkohal ei
taha vähendada seda tööd ja
panust, mis on juba tehtud ja
mida on tehtud viimaste aastate jooksul meresõidu entusiastide poolt koostöös vallaga.
Pigem tahaks võimendada seda soovi, pealehakkamist ja
koostööd leidmaks uusi võimalusi ja teha Harku vald rohkem
merele avatuks. Kõlab veidi
loosunglikult, kuid siiski –
oleme mereäärne rahvas ja
vesi tõmbab nii noori kui vanu,
sõltumata selles, kas oled
poiss või tüdruk.
Suurtel unistustel on kombeks täituda. Eriti siis kui
unistajatega liituvad tõelised
tegijad.
Seitse jalga vett kiilu alla!

Triatlonist võtsid osa 36 kooli
õpilaste võistkonnad, kellest
edukaimaks osutus Rakvere
gümnaasiumi võistkond Tabasalu ühisgümnaasiumi ees.
Tabasalu basseinitriatlonil
on kokku kaks starti, mis on
ära jaotatud järgmiste klassirühmade vahel: I start (100 m
ujumist+2,9 km rattasõitu+1
km jooksu): 1.-3. klassi poisid
ja tüdrukud (E-vanuseklass),
4.-5. klassi poisid ja tüdrukud
(D-vanuseklass), 6.-7. klassi
poisid ja tüdrukud (C-vanuseklass). II start (200 m ujumist+8,1 km rattasõitu+2 km
jooksu): 8.- 9. klassi neiud ja
noormehed (B-vanuseklass),
10.-12. klassi neiud ja noormehed (A-vanuseklass).
Võistluste avaala, ujumine,
toimus Tabasalu spordikompleksi ujulas. Vastavalt ujumisetapil saavutatud tulemustele
starditi rattaetapile Gunderseni meetodil, mis tähendab,
et esimesena startis rajale
kõige kiirem ujuja ja iga järgmine pääses rattarajale nii
mitu sekundit hiljem, kui palju
ta liidrile ujumises kaotas. Ratastega sõideti Tabasalu tänavatel 2,6 km pikkune ring ümber spordikompleksi, jooksuetapp toimus kooli kõrval asuvas parkmetsas.
I stardi kiireimad olid sel
suvel oma vanuseklassides
kõik triatlonivõistlused võitnud Kaarel Trepp Rakvere
gümnaasiumist ja Marie-Elisabeth Martinson Tallinna
prantsuse lütseumist. Parim
Tabasalu noormees Marten
Siirma oli üldkokkuvõttes
neljas. Tabasalu ühisgümnaasiumi eest võistlesid veel Ruth
Kübard, Kristina Maria Jaamul, Grete Anette Treiman,
Hanna Kübard, Kaspar Helm,
Eliise Ilves, Anni Vellamäe ja
Gabriela Busch.
II stardis näistas imelist
vormi Tabasalu noormees
Heikko Peensaar, kes ujus 200
m ajaga 2.22, sõitis rattaga
välja endast oluliselt vanemate
noormeeste konkurentsis päeva teise aja ja jooksis 2 km
ajaga 8.03. Preemiaks oma vanuseklassi kindel võit ja kogu
distantsi kolmas koht. Tabasalu ÜG au kaitsesid sellel distantsil veel Katrin Glück ja
Holger Ader.
Täname kõiki, kes võistluse
õnnestumisele kaasa aitasid:
Tabasalu spordikompleks,
Harku vallavalitsus, Born,
Tarplani Kaubanduse OÜ, Prolexplast, Warren Safety.
Klubi tänu kuulub ka Kohaliku Omaalgatuse Programmile, mille abiga oli klubil võimalus hankida viiele tublile
noorsportlasele uued võistlusjalgrattad Scott.
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Kui sul on idee või
teema, millest
vallalehes peaks
kindlasti kirjutama,
anna teada
vallaleht@harku.ee.

Neljapäev, 26. september 2013
1. OKTOOBRIL
TÄHISTATAKSE
RAHVUSVAHELIST EAKATE
PÄEVA.SELLE RAAMES
KORRALDAB HARKU VALD
JUBA TRADITSIOONIKS
SAANUD SÜGISANDIDE
NÄITUS-DEGUSTEERIMISE.
EAKAD TOOVAD ISE
VALMISTATUD HOIDISEID,
MAHLU, KOMPOTTE,
KÜPSETISI, SALATEID JA
MUID OMAVALMISTATUD
MAITSEELAMUSI
PAKKUVAID HÕRGUTISI.
TUBLIMATELE VALLA
POOLT AUHINNAD.

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

Täisväärtuslik kuivtoit Sinu koerale.
Sisaldab 20% lihatooteid, Omega-3
ja -6 rasvhappeid. Ilma värvaineteta.
Lisainfo: www.dogo.ee
25 kg – 39 € (1,56 €/kg)
3 kg – 6 €

Kohaletoimetamine tasuta.
Kontakt Horre@dogo.ee, tel 5800 7706

Astu sügisele vastu
säravate silmadega!

Selle flaieriga ripsmepikenduste
paigaldus 22 eur, ripsmepikenduste hooldus 12 eur.
Tiffany Ilusalong
Tabasalu, Nooruse 1 A
Broneeri aeg tel 5304 0187.
Kohtumiseni!
Flaier kehtib esimese
protseduuri kohta.

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

6. oktoobril 2013 Harku valla pensionäride
sügiskontserdile väljuvate busside graafikud:
BUSS 1
18.10 Tutermaa bussipeatus
18.15 Kumna
18.25 Vääna, suur parkla ristteelt
Keila-Joa poole
18.35 Türisalu (internaatkooli ja
Türisalu bussipeatus)
18.40 Naage
18.45 Vääna-Jõesuu
BUSS 2
18.10 Harkujärve koolimaja
18.15 Bioloogia bussipeatus
18.20 Hooldekodu

18.20 Tabasalu ühisgümnaasiumi
bussipeatus
18.30 Hääletajad Tabasalu-Harku
teel (buss tuleb kooli tagant mööda
Vahtra tänavat Harku teele)
18.32 Rannamõisa kirik
18.35 Maasika
18.38 Ranna tee
18.40 Muraste
18.41 Suurupi teerist
18.42 Vääna-Viti
18.45 Vääna-Jõesuu
Peatustes palume olla 10 min varem. Bussid
väljuvad tagasi peale ürituse lõppu.

Neljapäev, 26. september 2013
AS Tallegg võtab tööle
hooldustehniku

Tööülesanded
Kandideerimiseks saata
• tootmisliinide
CV e-posti aadressile
hooldus ja remont
tallegg@tallegg.ee.
Nõuded kandidaadile
Info telefon 610 7092.
• tehniline eriharidus
Töökoht asub Tabasalus.
• lukksepana töötamise kogemus
• oskus töötada kaasaegsete seadmetega

TEATED / HARKU VALLA TEATAJA /
Rannamõisa lasteaed
võtab tööle ÕPETAJA ABI!
Tööle asumine kohe.
Töösoovist palun teada anda
tel 603 2350 või e-post
margit@rannamoisa.edu.ee.
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Türisalu sügislaat 13. oktoobril.

Külaselts korraldab traditsioonilise laada sanatoorse kooli parklas
kell 12-14. Pearõhk on aiasaadustel ja hoidistel. Kartuli ettetellimine
tel 5695 7822.

Türisalu metsajooks 13. oktoobril kell 16.

Alustame ühisstardiga miilipikkusele krossirajale kõigile vanuseklassidele. Järgneb orienteerumine. Väikesed võivad liikuda koos
vanematega. Start asub rannamännikus Türisalu ja internaatkooli
bussipeatuste vahel. Lähem teave tel 5695 7822.

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!

Harku vallavalitsus teatab

vad ka erinevad käpalised. Elusloodus OÜ ekspert Uudo Timm
on koostanud töö “Kaitsealuste taimede kasvualad Muraste
kaubanduskeskuse ja kooli detailplaneeringualade piirkonnas”,
mille alusel on detailplaneeringut täiendatud. Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regioon on kooskõlastanud Muraste külas
Ristikubja ja Suureotsa 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.
Vastuväite esitaja on edastanud Harku vallavalitsusele
19.09.2013 e-maili, milles nõustub vastuväite tagasi võtma tingimusel, et keskkonnaameti kooskõlastuse kirjas toodud tähelepanekud on detailplaneeringusse sisse viidud ning ehitusalal
levivad taimed istutatakse ümber enne reaalse ehitustegevuse
algust.

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Harku vallavalitsus andis teada 12.09.2013 Harku Valla Teatajas, et Tabasalu alevikus Mutti maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.09-06.10.2013.
Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringuga tehakse ettepanek
muuta kehtivat Tabasalu põhjaosa üldplaneeringut annab
Harku vallavalitsus teada, et Tabasalu alevikus Mutti maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.0920.10.2013 (planeerimisseaduse § 19 lõike 4 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut
sisaldavatel detailplaneeringutel avaliku väljapaneku kestus
01.07- 08.07.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu)
neli nädalat).
Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa V kvartali Tamme
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu
01.07- 28.07.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 2 ettepanekutega
Tabasalu alevikus Käbi tee 3 maaüksuse ja lähiala detailpla- avaldust. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule
neeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detail- ettepanek planeeritud katusekalde (15-40 kraadi) muutmiseks
planeeringule 1 vastuväide planeeringu lahenduse kohta (vas- seoses olemasolevate hoonete katusekalletega, mis on lähituväite esitaja on seisukohal, et detailplaneeringuga ettenähtud naabruses üle 50 kraadi. Harku vallavalitsus nõustus esitatud
täisehitusprotsent (14%) ei ole kooskõlas Tabasalu põhjaosa ettepanekuga ning detailplaneeringus määrati katusekaldeks
üldplaneeringuga, mis määrab maksimaalseks lubatud täis- 40-50 kraadi.
ehitusprotsendiks 10% ja leiab, et planeeringus toodud hoones- Ettepaneku esitaja on Harku vallavalitsusele 30.08.2013 edastus ei ole proportsioonis kõrvalkinnistutel paiknevate hoone- tanud kirja, milles nõustub planeeringusse sisse viidud muudatusega ning on esitatud avalduse tagasi võtnud.
tega.
Vallavalitsus pöördus Käbi tee 3 maaüksuse lähinaabrite poole, Teise ettepaneku tegi planeeringust huvitatud isik, kes soovis
paludes seisukohta detailplaneeringuga kavandatud lahen- korrigeerida hoonestusalasid. Harku vallavalitsus esitatud
dusele. Vastavad pöördumised edastati nii piiri- kui ka lähi- ettepanekuga ei nõustunud.
naabritele (kokku 6 kirja). Saadetud pöördumistele vastas 3 Huvitatud isik (ettepaneku esitaja) on 18.09.2013 Harku vallaisikut: Käbi tee 1 ja Käbi tee 5 kinnistute omanikud Käbi tee valitsusele edastanud kirja, milles loobub esitatud ettepanekust
3 piirinaabritena ning Käbi tee 8 kinnistu omanik planeerin- ja on esitatud avalduse tagasi võtnud.
gualast vahetult üle tee paikneva naabrina. Kõik eelnimetatud
kinnistute omanikud on avaldanud toetust Käbi tee 3 maaük- Detailplaneeringu algatamise taotlus
suse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatule, nõustudes Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud taotlus
planeeringu lahendusega).
Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik detailplaneeringu algatamiseks Vääna-Jõesuu külas Rannaarutelu toimub 03.10.2013 kell 17.00 Harku vallamajas (Ranna sauna I (katastritunnus 19801:001:2100, sihtotstarve – maatulundusmaa, suurus 5,29 ha) maaüksusele. Taotluse kohaselt on
tee 1, Tabasalu).
detailplaneeringu algatamise eesmärk Rannasauna I maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks. Harku vallaDetailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemused
22.07- 18.08.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) valitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega otsustatakse
Mummi Trahteris (Kolmiku 2, Muraste küla) ja Muraste külas planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
Mummi Trahteri juures paikneval infotahvlil Muraste külas
Ristikubja ja Suureotsa 2 maaüksuste ning lähiala detailpla- Kehtestatud detailplaneeringud
neeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detail- Harku vallavolikogu kehtestas 03.09.2013 otsusega nr 110
planeeringule 1 vastuväidetega avaldus planeeringu lahenduse Kumna külas Künka ja Keila Kirikumõisa maaüksuste ning
kohta, milles juhiti tähelepanu asjaolule, et teadaolevalt kasvab lähiala detailplaneeringu.
planeeringualal II kategooria kaitsealune taim ja lisaks kasva-

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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Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure
Keskuses (Kallaste Keskus
2, Tabasalu) 19. septembril.
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

• 4-aastane lasteaiapoiss Vääna-Jõesuus vajab
toredat hoidjat haige olemise ajaks. Kaie Lõoke,
tel 501 7137, kaielooke@hotmail.com
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee

• 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 503 0369
• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega:
kask alates 41 eur/rm, must lepp alates 38 eur/
rm, lepp alates 34 eur/rm, haab alates 34 eur/rm,
metsakuiv okaspuu alates 34 eur/rm. Tel
509 9598
• Müüa saetud-lõhutud toorest ja kuiva leppa.
Hind alates 36 eur/ruum. Info 5554 1063
• Müüa sõnnikut, mulda, kildu, liiva. Tel
5697 1079, taluaed@hot.ee

• 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

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.

• Otsin 5. klassi õpilasele inglise keele abiõpetajat. Töö kord nädalas õhtuti. Huvitatuil palun
kirjutada e-posti aadressil sigrid.selgis.botker@
gmail.com
• Otsin lapsehoidjat neljaks päevaks nädalas. Tel
503 9159
• OÜ Metanex on vanametalli töötlemisega
tegelev ettevõte Tutermaal. Otsime oma meeskonda töölist. Info tel 554 0803 või
metanex.metanex@mail.ee
• OÜ Viher pakub raamatupidamisteenust, aitab
kirjutada äriplaane, toetuste taotlusi jne. Info tel
529 2181 või 5557 0798, www.viher.ee,
info@viher.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

Uus
teenus!
Striplac
maniküür

Striplac
pediküür

17 EUR

28 EUR

• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste pesu ja värvimine. Viies Fassaad OÜ, Andres, tel 5624 1509
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@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

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

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

Raamatupidamine ja
nõustamine.
Aitame sul teha firmas
paremaid otsuseid.

E-post
ap.raamatupidaja@gmail.com
Telefon 508 7689

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

Euroopa Liidu toiduabi
vähekindlustatud isikutele

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

• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686

Neljapäev, 26. september 2013

kuulutab välja
konkursi KOKA /
KOKA-ABI
ametikohale.
Kui maitsvate roogade
valmistamine on Sinu
kutsumus ja saad
positiivset energiat maitseelamustest, siis oled
teretulnud meie meeskonda! Pakume kaasaaegseid
töötingimusi, suurepärast tööaega, pikka
suvepuhkust, erinevaid lisatasu teenimise
võimalusi, ujumise võimalust spordikompleksis,
arenemisvõimalusi koolitustel. Tööle asumine
alates oktoober 2013. a.
CV ja haridust tõendavad dokumendid saata
e-postile info@pangapealselasteaed.ee,
lisainfo telefonidel 609 8230/ 609 8231.

