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Vääna-Jõesuu
torutöödest
Sügisest peale käib Vääna-Jõesuu tiheasustusalal tõsine ehitus. Kaevatakse kraave, lõhutakse asfalti, puuritakse
maad, autod veavad liiva, killustikku, torusid.
Kellelegi pole saladus –
käib uue veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi
rajamine. / LK 2

Ilmateadustaja Kristol on abiks mõisakooli
poisid Jörgen ja Elias.

Maamaks tekitab
ikka segadust
Elanike postkasti laekunud maamaksuteatised
tekitavad jätkuvalt segadust. Kuidas täpselt Harku valla elanik saab vallalt maamaksu kompensatsiooni, loe lähemalt
sellest lehest. / LK 2

Noortekeskuses
tegevust jätkub
Tabasalu noortekeskus
ehk noortekas, nagu seda külastavad tüdrukudpoisid ütlevad, on tegutsenud juba 10 aastat. Ja
kui jagub huvilisi, siis
ehk tegutseb järgmised
kümme veel. Seega, kes
pole veel noortekeskust
üles leidnud, asugu ruttu
otsima. Aadress on imelihtne: Teenuste 2. Suur
kollane silt keskuse ukse
kohal hakkab kaugelt
silma. / LK 5

Nooremas kooliastmes on väga hea õppida kodukoha lähedal väikeses erilise
ajalooga maakoolis.
/ LK 3
K AIDO KR UUSOJA
Liikva küla elanik

Terevisiooni stuudio oli sisse seatud mõisakooli muusikaklassi.

4x Katrin Romanenkov

Urmas Vaino usutleb koolibussi juht Jaani.

Eriline vabariigi aastapäev
Vääna mõisakoolis
Vääna mõisakooli perele
möödus tänavune vabariigi sünnipäev eriti meeleolukalt ja pidulikult –
Eesti Televisiooni hommikusaade “Terevisioon”
läks juubeliaastapäeva
puhul eetrisse otse koolimajast.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

Need, kes juhtusid möödunud
reede varahommikul kella 6
paiku Vääna mõisa juurde, ei
näinud mitte rahulikku lumist
mõisaparki ning selle keskel
vaikses unes vana ja väärikat
mõisahoonet, vaid hoopis midagi muud. Mõis oli täies tuledesäras, sissesõiduteel seisis suur Rahvusringhäälingu
buss, ümber maja oli sätitud
suuri satelliitantenne ning
tõstukiga kaameraid.
Kui õnnestus leida parkimiskoht ning telebussist ja
kaameratest mööda vingerdades mõisa välisukseni jõuda,
leidis tulija eest rahvast tulvil
koolimaja ning kibekiired viimase hetke ettevalmistused.
Kell 6.55 pidi muusikaklassist

minema otse-eetrisse ETV
saade “Terevisioon”.

Kuulsad külalised
Ei juhtu just sageli, et “Terevisioon” terve oma stuudio
telemajast mujale kolib, kuid
seekord otsustati seda vabariigi aastapäeva puhul teha.
Saatejuht Urmas Vaino sõnul
teadsid nad, et pea kõigis Eestimaa koolides on just aastapäeva eelsel reedel kombeks
Eesti sünnipäeva tähistada
ning nad soovisid seekord
peost osa saada. Vääna mõisakool oli neile varasemalt väga
meeldiva mulje jätnud ning
otsustati, et kui koolipere on
nad valmis vastu võtma, siis
just sinna minnaksegi.
Otse loomulikult oldi Vääna mõisakoolis selliste külaliste võõrustamisega heameelega nõus. Küllap jääb selle
aasta sünnipäev koolirahvale
kauaks meelde – oli ju hommikupoolik täis põnevust ja
omajagu ärevust. Saate tegijad
kaasasid lapsed ja koolipersonali kõigisse oma tegemistesse – lapsed said lugeda luuletust, olla ilmateadustaja rollis, esineda rahvatantsu ja

flöödimänguga. Direktriss Piret oli eetris vaat et terve
saateaja, kas siis intervjuud
andes, värskeid ajalehti tutvustades või taustal organiseerides ning korraldades.

SAATE TEGIJAD KAASASID LAPSED KÕIGISSE TEGEMISTESSE.
Lisaks käisid koolimajas
sel hommikul väga nimekad
külalised, kes olid kõik nõus
lastele ühe koolitunni andma.
Õpetajarollis olid Riigikogu
spiiker Ene Ergma, olümpiavõitja Gerd Kanter, noorte
tüdrukute iidol näitleja Elina
Pähklimägi, lastekirjanik Mika Keränen, noor laulja Iiris
Vesik.

Mõnus emotsioon
Erinevate saatelõikude ja
intervjuu kaudu said terve
Eestimaa inimesed teada, kuidas käib elu Vääna mõisakoolis. Koolikokk Jaanika rääkis
sellest, kuidas näeb välja tema
tavaline tööpäev ning mida
lapsed süüa armastavad, oma
tööd kirjeldas ka koolibussi
juht Jaan ning kooli kütjad,

Direktriss Piret Jürna räägib saatejuht Katrin Viirpalule
kooli rahvamustri motiivides ühtsest piduriietusest.
kellel on talviti kütta 22 ahju.
Intervjuude vahele näidati
eestimaalastele ka Vääna piirkonna ja mõisa ajalugu tutvustavat saatelõiku.
Loodetavasti said sellest
hommikupoolikust mõnusa
emotsiooni kaasa kõik osalised
– nii rahvusringhäälingu
meeskond, saatejuhid kui ka
koolipere. Fotograafina kohalviibinud loo autor oli igatahes
ülendatud meeleolus terve

järgneva päeva ning majast
lahkudes oli kuulda ka saatejuhtide rõõmustamist hästi
kordaläinud saate üle ning kiidusõnu kõigile, kes selleks
oma panuse andsid.
Kui mõni lehelugeja tunneb huvi, kuidas käib elu meie
valla mõisakoolis, siis on selle
saate järelvaatamine kindlasti
üks südant soojendav ajaviide.
Saadet saab vaadata ETV kodulehelt.
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Oluline – kui oled saanud
maamaksuteatise
Elanike postkasti laekunud maamaksuteatised
tekitavad jätkuvalt segadust. Allolev info on oluline neile koduomanikele, kes on saanud maksuteate.
Vastavalt selle aasta algusest
kehtima hakanud maamaksuseadusele väljastas maksu- ja
tolliamet veebruarikuus maamaksuteated elanikele, kelle
elamumaa või maatulundusmaa elamualuse õuemaa sihtotstarbega kinnistud on üldplaneeringuga määratud tiheasustusega aladel suuremad
kui 1500 m2, mujal suuremad
kui 2,0 ha. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui kinnistu on väiksem
kui 1500 m2 või kui maksusumma on alla 5 euro.
Möödunud kahel aastal
kasutas Harku vald maamaksuseaduses olnud võimalust
ning vabastas oma elanikud
kodualusest maamaksust 1 ha
ulatuses. Uue maamaksuseadusega on aga muutunud tingimused maamaksuvabastuse
saamiseks. Nüüdsest on riigi
poolt maa omanikule ette nähtud maamaksuvabastus tema
omandis oleva elamumaa või
maatulundusmaa elamu aluse
õuemaa kõlviku osas kohaliku
omavalitsusüksuse poolt kehtestatud üldplaneeringuga
tiheasustusega alal kuni 1500
m2 ja hajaasusutusega alal
kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel
maal asuvas hoones on tema
elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmetele 31. detsembri 2012
seisuga.
Omavalitsustele täiendavat
maamaksuvabastuse andmise
õigust ei ole maamaksuseaduses antud.

Vald kompenseerib
Kuna seadusemuudatusest
tulenevalt oleksid Harku valla
koduomanikud kahe eelneva
aastaga võrreldes halvemas
olukorras, kehtestas Harku
vallavolikogu möödunud aasta
lõpus määruse, mis annab
meie elanikele võimaluse saada lisaks riigi poolt ettenähtud
maamaksuvabastusele Harku
valla poolset maamaksutoetust.
Seda toetust saab taotleda aga
alles peale maamaksu tasumist
vastavalt maksu- ja tolliameti
poolt esitatud teatisele.
Toetust saab taotleda taotleja tema omandis oleva elamumaa sihtotstarbega maa
või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva
elamu aluse õuemaa eest 1 ha
ulatuses. Toetust antakse üksnes ühe toetusõigusliku maaüksuse (katastriüksuse) osas
taotleja valikul. Sisuliselt tähendab see seda, et Harku valla elanikele säilivad maksusoodustused kodualuse maa
osas endises ulatuses, kuid
muutuvad soodustuse saamise
reeglid.
Nimetatud toetust saab
taotleda 2013. aastal pärast
2013. aasta maamaksu täielikku tasumist (sealhulgas ka
väljaspool Harku valda asuvate kinnistute eest), esitades
Harku vallavalitsusele taot-

luse koos lisadokumentidega
(maksuhalduri poolt väljastatud maamaksuteated ja nimetatud teadete alusel maamaksu
tasumist tõendavad dokumendid).
Toetuse taotlusi on võimalik esitada kuni 5. detsembrini 2013.
Toetuse blanketi leiab meie
valla kodulehelt pealkirja
“Maamaks 2013” alt või tulles
kohale vallavalitsusse (Tabasalu alevik, Ranna tee 1). Eposti teel esitatud avaldus
koos lisadega peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Selgitused muudatustest
• Maamaksuvabastus on
katastriüksusepõhine. Kaasvõi ühisomandi puhul jagatakse maksustamisele kuuluv osa
proportsionaalselt omandi
suurusele kaas- või ühisomanike vahel. Kui kinnistusraamatu andmetel on kinnistu
koosseisus mitu katastriüksust
ja hoone asub üksnes ühel
neist katastriüksustest, arvutatakse maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksuse
osas, millel asub hoone, kuna
maamaksuseaduse eesmärgiks on vabastada koduomanik
talle kuuluva või tema kasutuses oleva hoone aluse ning
hoone juurde kuuluva maa
eest määratud maamaksu tasumisest.
• Maamaksuvabastuse saavad vaid need omanikud, kelle
elukoht on rahvastikuregistris
maamaksust vabastatud maal
asuvas hoones. Maa ühis- või
kaasomanikud on maamaksu
tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma omandi
osa suurusele maatükist (kehtib ka paarismaja puhul).
Näide: Kui kodualune maa
kuulub võrdsetes osades kahe
isiku kaasomandisse ja vaid
ühe kaasomaniku elukoht on
maatükil asuvas hoones, siis
on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud kaasomanik 750 m2 ulatuses. Kui maaüksus on suurem kui 1500 m2,
siis tuleb ülejäänud osa eest
tasuda maamaksu, samuti vastavalt enda omandi osale.
• Kui ühele inimesele kuulub ühes kortermajas mitu
korteriomandit, siis on isik vabastatud maamaksu tasumise
kohustusest üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi
juurde kuuluva maa osas, s.t.
kui panipaigad, garaažiboksid
jms on registreeritud eraldi
kinnistuna, siis nende pealt
arvestatakse maamaks.
• Maa omanikud, kellele
kuuluva maa sihtotstarve on
osaliselt elamumaa ja osaliselt
ärimaa, omavad kaasomandina
nii elamise otstarbeks ette
nähtud maad kui ka ärilisel
eesmärgil kasutatavat maad.
Tulenevalt maamaksuseadusest tuleb maksta maamaksu
proportsionaalselt korteriomandi suurusega nii elamumaa kui ka ärimaa eest.
Selgituste ja täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Harku valla
spetsialisti poole – Jane Niit,
telefon 606 8828, Jane.Niit@
harku.ee.
H A RKU VA LLAVAL I T S U S
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“Ainult kannatust ja
kannatus saab tasutud”
Nii kinnitab Vääna-Jõesuus käiva suurehituse
projektijuht Peeter Laidma. Uskudes, et need
kannatused ja ebameeldivused, mis ehitajad
elanikele 2013. aasta
jooksul põhjustavad, saavad ükskord kuhjaga
tasutud.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Sügisest peale käib VäänaJõesuu tiheasustusalal, rahvakeeli öelduna suvilapiirkonnas, tõsine ehitus. Kaevatakse
kraave, lõhutakse asfalti, puuritakse maad, autod veavad
liiva, killustikku, torusid. Ja
erksavärvilistes turvariietes
kiivritega mehed aina toimetavad. Paigaldavad torusid ja
tõstavad ringi liiklusmärke.
Kellelegi pole saladus – käib
uue veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Kuidas
see täpselt käib, teab kõige paremini mees, kes ise ehitust
korraldab, peatöövõtja Merko
Ehitus Eesti AS-i projektijuht
Peeter Laidma.

Keeruline ehitus
Peeter Laidma: “Läinud
aasta 11. septembril kirjutas
Merko Harku valla ja Strantumiga alla esimese lepingu,
veevarustuse ja kanalisatsiooni
magistraaltorustiku rajamiseks Vääna-Jõesuust Suurupisse, kuhu osaühing KMG ehitab
reoveepuhastit. 27. novembril
said allkirjad veel kaks lepingut, mille põhjal tulevad torustikud aianduskoperatiivi merepoolsesse ja teisele poole
maanteed jäävasse asumisse.
Lepingute järgi peab töö olema tehtud ja tellijale üle antud
kahe ja poole aastaga.”
See tähendab kevadel
2015. Selle ajaga paigaldab
ehitaja 71 kilomeetrit veetorustikku ja 73 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku, liitumispunkt ehitatakse välja
2520 kliendi ehk kinnistu tarvis.
Peale Merko meeste – ja
võib olla ka mõne õrnema soo
esindaja – toimetavad suurehitusel ka KMG Inseneriehituse
AS ja OÜ Taskar töömehed.
Viis uut puurkaevu joogivee võtuks puurib Balrock ja
pumplad rajab OÜ Taskar
Elektrilevi veab pumplate
juurde toiteliine. Lisaks ehitustöödele tuleb pärast ka kogu ehituse all olnud ala uuesti
haljastada, teed tasandada ja
taastada katend.
Peeter Laidma tunnistab
ausalt, et see on keerulisim
taristu, mis tal ehitada tulnud.
Rae vallas Peetri külas oli
ehitusmaht sama suur, ehitada
aga kordades lihtsam – torud
paigaldati alles arenduses olevale objektile, kus inimesed
veel ei elanud.
“Vääna-Jõesuus teebki ehituse keeruliseks see, et endiste
suvilakoperatiivide sisesed
tänavad on kitsad, lõppedes
tihti tupikuga. Inimesed aga,
kes seal aastaringselt elavad,

“Töö on keeruline veel seetõttu, et pinnas on liivane, tuleb ehitada kaevendile toestus.
Ka on suvilaühistute poolt maa sisse veetud märgistamata elektrijuhtmeid ja veetorusid,”
näitab projektijuht Peeter Laidma üht ekskavaatori kopa ette jäänud toru.
Ülo Russak
peavad hommikul autoga tööle
ja õhtul töölt koju pääsema,”
kõneleb projektijuht iseenda
ja elanike probleemidest nagu
ühistest probleemidest. “Sellisel juhul lepitakse tänava
sulgemise tingimused elanikega täpselt kokku.”
Eraldi ajakulu võtab veel
inimeste teavitamine. Igasse
postkasti, või kus seda pole,
teadetetahvlile, jäetakse kiri
tekstiga, et “ehitustööd teie
tänaval algavad ... ja kestavad
..., palun mõistvat suhtumist”.
“Eks elanikud ongi seni
üsna mõistvalt suhtunud. Liiklusega on pahatihti probleeme.
Üritame seda korraldada nii,
et kui just tupiktänavaga tegu
pole, siis ühelt poolt tänava
otsast pääsevad elanikud ikka
autoga koju,” kirjeldab Peeter
Laidma igapäevast tööde käiku.
Ehituse ja elanike ühise
logistika juurde käib ka see, et
üritatakse leida tänavaid või
pikemaid tänavalõike, kus inimesi talvel ei ela ja need siis
kiirendatud korras vamis ehitada.

Koostöö elanikega
Praegu on üleskaevatud
teed-tänavad ja haljasalad külmunud, mis saab aga siis, kui
ükskord segipööratud maa su-

lama hakkab? Terves asumis
korraga.
“Eks ta üks hirmus vaatepilt, kole ja raske aeg saab
olema. Kõigile, nii elanikele
kui ehitajatele,” on Peeter
Laidma kindel. Ja põhjendab:
“Oleme ju viis kuud kaevendeid kaevanud, torusid paigaldanud ja siis uuesti täitnud.
Midagi taastada, haljastada
ega renoveerida talvel ei
saa.”
Selle eest kevadel, kui teed
juba masinaid kannavad, läheb ka heakord taastamisele.

“EKS ELANIKUD ONGI
SENI ÜSNA MÕISTVALT
SUHTUNUD.”
“Ega me kõike korraga
suuda, esimesel võimalusel
hakkame peale ja suvel teiseks
pooleks peab juba torustiku
saanud tänavad taastatud olema,” on Peeter Laidma kindel.
Nagu ta on kindel selleski, et
kõik 144 kilomeetrit torustikke
veel mulla alla pandud pole.
“See sõltub juba elanikest,
kas me suvel saame suvilakooperatiivide tänavatel torutöid
teha. Kui inimesed, keda siis
elab seal mitu korda rohkem
kui praegu, väga vastu on, me
täie võimsusega ehitust ei jätka,” lubab ehitaja igal juhul
elanike ja valla soove arves-

tada. See aga tähendab, et ehitus võtab täpselt planeeritud
aja. Ja sellega on ehitaja arvestanud – kaevavad ka järgmisel suvel Vääna-Jõesuu kitsastel teedel kaevendeid edasi.
Kui aga inimesed mõistvalt
suhtuvad, ehitajal ka suvel
ehitusega jätkata lasevad,
siis...
“Oleme kalkuleerinud, et
siis võiks selle aastaga torutööd lõpetada. Järgmisel suvel
enam kaevetöid asumites ei
teeks. Ainult haljastus ja teede
taastamine,” kõneleb Peeter
Laidma mõtlikult.
Kas see nii ka läheb, ei
sõltu ainult ehitajaist. Sõltub
elanikest ja nende kannatlikkusest. Ehitajad on omalt poolt
pingutuseks valmis. Ja valmis
täitma lubadust, et aitavad
omalt poolt elanikel veetrassi
liitumispunktist ka eramuni
rajada. Oskused ja tehnika
selleks on olemas.
“Meie töö on loomulikult
magistraaltorustik rajada.
Aga kui elanikud soovivad,
aitame torud ka majani viia.
Ühtegi abivajajat me tagasi ei
saada. Omalt poolt palume
vastu aga kannatust. Ühiselt
projekti edenemise eest seistes jõuame kiiremini ja väiksemate ebameeldivustega valmis,” on projektijuht Peeter
Laidma kindel.
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KÜSITLUS
Mille järgi valisite lapsele
kooli?

K A ID O
KR UUS O J A
Liikva küla
elanik

O

ma lastele tahad ikka
parimat. Seetõttu on
kõik meie pere kolm
last käinud või käimas Vääna
mõisakoolis. Nooremas kooliastmes on väga hea õppida
kodukoha lähedal väikeses
erilise ajalooga maakoolis, kuhu igal hommikul viib kodunt
koolibuss, kus on stressivaba
keskkond, toredad õpetajad
ning koolikokk, kes teeb koduseid sööke, hinge ja jõuga koolielule kaasaelavad lapsevanemad. Paremat on raske tahta.
Vanem poeg, kes on Vääna
mõisakooli lõpetanud, õpib
hetkel Tallinnas Gustav Adolfi
gümnaasiumis. Selle valikul
sai otsustavaks traditsioon,
kuna sama kooli on lõpetanud
tema isa, tädi ja vanaema ning
sinna sisseastumiseks oli kohalikust koolist saadud tugev
baas.

Kooliminejaid
loetakse kevadel
Harku vallas alustab sügisel kooliteed
ligikaudu veerandsada last. Soovi
korral saab kaks klassitäit lapsi koha
sügisel avatavas hubases ja väikeses
Vääna-Jõesuu koolis.

EILV E
MANG LU S
Vääna-Jõesuu
elanik

T

ütre tahan panna õppima
sügisel avatavasse Vääna-Jõesuu kooli. Selle
kasuks otsustasin seepärast,
et 6-klassiline kool on kodule
lähedal, samuti hubasus ja
mugavus. Minu teada on paljud tütre lasteaia rühmakaaslased samuti tulemas koduküla
kooli esimesse klassi. See on
lastele hea ja turvaline keskkond.
Kui Jõesuu kool sügiseks
ei valmi, on valikud kas Vääna
või Tabasalu kool. Aga siis on
tarvis lapsel rohkem sõita.
Majandusaasta aruanne
ja kõik muud
raamatupidamisteenused
õiglase hinnaga!
Vaata: www.lhaccounts.eu
LH Accounts OÜ
Laki 30-202 Tallinn
Tel 665 3050

Kevad on kohe käes ning
paljud abituriendid teevad plaane edasisteks
õpinguteks. Kodumaiste
ülikoolide kõrval on aasta aastalt muutunud populaarsemaks ka piiritagused ülikoolid.

Kuigi öeldakse, et tibusid loetakse alles sügisel, on Harku valla koolijuhtidel ning vallavalitsuse haridusspetsialistidel juba aasta algusest paigas plaanid tulevaks sügiseks.
Sel aastal läheb Harku vallas 1. klassi ligikaudu 240 last. Varasemate aastate statistika
näitab, et ca klassitäis lapsi soovib alustada
kooliteed mõne teise omavalitsuse koolis, seega
on meie valla koolides vaja avada 9 esimest
klassi. Plaanide kohaselt avatakse 5 esimest
klassi Tabasalu ühisgümnaasiumis, kaks klassi
Harkujärve põhikoolis ning Vääna mõisakoolis
ja Vääna-Jõesuu koolis kummaski üks klass.
Sel sügisel avatav Vääna-Jõesuu kool toob
mõningat leevendust Tabasalu ühisgümnaasiumi algklasside maja koormusele ning piisava
arvu huviliste korral on Vääna-Jõesuus võimalik avada kaks esimest klassi.

Eesti Arengufondi ekspert
Imre Mürk on oma talendipoliitika uurimuses ülemaailmsetele arengutele viidates järeldanud, et globaalne võistlus
talentide ja kvalifitseeritud
tööjõu pärast muutub üha teravamaks. Üks võimalus oma
tuleviku kindlustamiseks on
õppimine välisülikoolis. Eesti
õpilased, kes lõpetavad ülikooli USA-s või Suurbritannias,
saavad kergemini tööd rahvusvahelistes ettevõtetes nii
Eestis kui välismaal.
Paraku on paljude Eesti
noorte jaoks välisülikoolidesse
astumine keeruline ja seda
mitmel põhjusel. Esmalt ei anna Eesti riigieksamite süsteem
USA ja Suurbritannia ülikoolidele väga selget pilti üliõpilaskandidaadi oskustest ja võimetest. Eesti riigieksamid ei
ole loodud selleks, et testida
õpilaste analüüsi- ja arutlusoskust ning teadmiste rakendamist, vaid sageli kontrollitakse nendega õpilaste mälu.
Kandidaatidel on seega raske
tõendada oma võimeid. Ilma
rahvusvaheliselt tunnustatud
eksamite ja diplomita saavad
nad kandideerides nõrga tulemuse. Ka ei anna Eesti koolides antav inglise keele õpe sageli õpilasele oskusi ülikoolitasemel ingliskeelsete esseede kirjutamiseks. Essee kirjutamine on aga välisülikooli
astumisel olulisemaid ülesandeid. Eesti gümnaasiumites ei
ole ka kombeks pakkuda üliõpilaskandidaatide ülikooli astumise hõlbustamiseks nõustamisteenust ega ole liitunud
näiteks Suurbritannia avalduste esitamise süsteemiga.
Üliõpilaskandidaadi ühiskondlikku aktiivsust ei peeta
Eestis veel oluliseks vastuvõtukriteeriumiks. Välismaa ülikoolidesse astumisel eeldatakse, et kandidaat toob oma avalduses näiteid meeskonnatööst,
loovast tegevusest ja ühiskondlikult kasulikust tööst
ning sellest, kuidas ta on olnud
oma kogukonnas mõne projekti eestvedaja. Gümnaasiumiõpilased peaksid regulaarselt
tegema vabatahtlikku tööd
mõne Eesti organisatsiooni
juures või näitama mõne muu
tegevusega üles oma pühendumust oma koolile ja ühiskonnale. Ainult head õppetulemused pole piisavad, õpilase
taust peab olema millegi poolest silmapaistev ja eriline.
Kandideerimiseks on vajalik ka suurepärane soovituskiri. Soovituskiri peab olema
ülistav ja lausa liialdav. Kui
õpilasel on mõne ainevaldkonna vastu sügavam huvi, siis
oleks tal väga kasulik ühendust
võtta selles valdkonnas tegeleva firmaga. Soovitan kirjutada
firma personaliosakonda ja
uurida praktikavõimalusi või

IV E EE VE L
Tabasalu elanik

T

Kui oled huvitatud
välismaal õppimisest

K AT HL E E N NAGL E E
Eesti Rahvusvahelise kooli direktor

Harku valla koolide
sisseastumisinfo
abasalu ühisgümnaasiumi valimisel sai määravaks selle lähedus kodule ning huviringide suur valik.
Vähem oluliseks ei saa pidada
ka asjaolu, et laste sõpruskond
kujuneb sellisel juhul siiski
siin, Tabasalus, mitte kuskil
linnas. On ju hea, kui sa tead,
kus ja kellega lapsed lävivad.
Suur mõju TÜG-i valimisel
on ka algklasside õpetajate
pikaajaline kogemus ning professionaalsus ja seeläbi ka algkooli tugevus. Meie pere on
valituga rahul.

NÕUANNE

K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

TA B A S A LU Ü H ISG Ü M N A A S I U M
Karin Lember, kommunikatsioonispetsialist

Taotlusi 1. klassi astumiseks võetakse vastu 1. märtsist kuni 1. juunini. Elektroonilise taotlusvormi leiab kooli kodulehelt.
Üldklassidesse vastuvõtul teste ei ole. Inglise keele ja matemaatika-muusika õppesuunaga klassidesse toimuvad sobivustestid juunis.
7. klassis avatakse lisaks üldklassidele ka
reaalsuunaga klass, mille sisseastumistestid toimuvad 18. märtsil kell 10.00. Piisava arvu soovijate olemasolul avatakse
ka spordisuunaga klass, kuhu sisseastumisteste ei ole. Neis klassides õppida soovijail tuleb täita elektrooniline sisseastumistaotlus kooli kodulehel 1. kuni 15.
märtsini.
Gümnaasiumiastmesse astujail on võimalik valida kolme õppesuuna vahel: sisekaitse-, humanitaar- ning matemaatikaettevõtluse õppesuund. NB! Sisekaitsepäev toimub TÜG-is 6. märtsil kell 13.00.
Sisseastumistestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-III veerandi hinded on head
või väga head. Taotluste esitamine on 14.15. märtsil. Teistel tuleb läbida sisseastumistestid, millele registreerimine toimub
1.-14. märtsini kooli kodulehel elektrooniliselt. Sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles toimuvad 15.
märtsil kell 10.00. Infot saab kooli kodulehelt www.tabasalu.edu.ee.

VÄ Ä N A M Õ IS A KO O L
Piret Jürna, direktor

Vääna mõisakoolis algab esimesse klassi
kooli avalduste vastuvõtt 1. märtsil kell
8.00. Sisseastujate taotlusi võetakse vastu
1. märtsist kuni 31. maini. Vabadele kohtadele võtab kool õpilasi vastu kuni 31.
augustini. Täpsem info on üleval ka kooli
kodulehel. Kui palju õpilasi esimesse klassi vastu võtame, on hetkel veel lahtine.
Tõenäoliselt jääb see arv 14-16 vahele.
Lasteaias käib hetkel 7 koolieelikut. Lasteaiakohtade pakkumine juba käib.

Tabasalu ühisgümnaasiumis avatakse sel
sügisel viis esimest klassi. Õppesuundade
valikus on matemaatika-muusika ja inglise
keele klassid, kuhu vastuvõtt toimub sobivustestide alusel. Tavaklassidesse võetakse
vastu kõik soovijad.
Lembit Michelson
Nädala alguse seisuga oli Vääna-Jõesuu
kooli 1. klassi vastuvõtuks laekunud 16 lapsevanema avaldus.
H A R KUJÄ R V E P Õ H I KO O L
Külli Riistop, direktor

Meil saab lapse eelregistreerimisnimekirja
kanda ajavahemikus 10. jaanuar kuni 30.
aprill. Eelregistreeritud lapsed on oodatud
koolikatsumispäevale 14. mail. Sel päeval
teevad lapsed läbi nn koolimängu, mille
käigus tuvastame nende koolivalmiduse.
Pingerida ei koostata. Anname lapsevanematele tagasisidet, kui last tuleks suve
jooksul veel mingis lõigus järele aidata.
Kõik lapsed, kes soovivad 1. klassi tulla,
peavad osalema koolikatsumispäeval. Sel
päeval toimub lastevanematele meie kooli
tutvustamine, samuti saavad nad nimekirja vajalikest koolitarvetest.
Kooli võetakse sel aastal vastu 30 õpilast,
avatakse kaks paralleeli. Praegu on juba
eelnimekirjas 49 last, kelle hulgas on teadaolevalt ka neid lapsi, kes pürivad Tallinna kesklinna koolidesse ja Rocca al Mare
kooli. Kuid enamus loodab siiski Harkujärve kooli sisse astuda. Kuna koolikohti
kõigile ei jätku, oleme sunnitud tegema
valiku. Eelistame lapsi, kelle õed – vennad
juba käivad Harkujärve põhikoolis. Teises
järjekorras neid, kelle elukoht rahvastiku
registri andmetel on meie kooli ümbruses,
s.t Harkujärvel, Tiskres, Laabi külas või
Harkus.
Kindlasti ei saa koolikohta sel aastal ükski väljaspool Harku valda elav laps, kuigi
Kakumäelt on soovi avaldanud mitu peret.

V Ä Ä N A - JÕ E S U U KO O L
Eddi Tomband, direktor

Vääna-Jõesuu kool võtab järgmisel õppeaastal õpilasi 1.-6. klassi. Õppekava on
koostatud selliselt, et lõpetamisel oleks
võimalik sujuv liikumine Tabasalu ühisgümnaasiumi ükskõik millisesse seitsmendasse klassi. Kooli valikul on lisatunnid
matemaatikas, inglise keeles, kunstiõpetuses, loodusõpetuses ja kehalises kasvatuses. Kooli õppekava ja muid uudiseid saab
peagi lugeda kodulehelt www.vjk.edu.ee.
Lastavanemate avaldusi ootame vastavalt
allpooltoodud juhisele 1. juunini aadressil
kontakt@vjk.edu.ee. Kõiki, keda huvitab
kooli projekt, direktori visioon ja tegevuskava ning kel on häid ideid – olete oodatud Viti mõisa saali pühapäeval, 7. aprillil
kell 11.
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Mida meeles pidada,
kui soovida astuda
välisülikooli?
• Suurbritannia ülikoolis
õppimiseks
1. Registreeru UCAS’i
juures gümnaasiumi viimase aasta septembrikuus.
2. Tee TOEFL test.
3. Kirjuta avaldus (personal statement) ja
proovi leida head soovitajad. Võimalusel tee
tööpraktikat.
4. Saada avaldus hiljemalt gümnaasiumi lõpuklassi 15. jaanuariks.
Oxfordi või Cambridge’i
astumisel saada avaldus
juba 15. oktoobriks.
Vali kuni viis ülikooli.
5. Oota vastust lõpuklassi kevadel.
• USA ülikoolis õppimiseks
1. Registreeru College
Boardi juures ja tee
SAT või ACT test 2
aastat enne gümnaasiumi lõpetamist. Tee
TOEFL test või nõutud
inglise keele eksam.
2. Uuri ülikoolide sisseastumisnõudeid, need
on igal koolil erinevad.
Dokumentide esitamise
tähtaeg on tavaliselt
gümnaasiumi viimase
õppeaasta oktoobrikuus.
3. Kirjuta esseed. Kogu
kolm soovituskirja.
Saada kõik nõutud sisseastumisdokumendid
tähitud postiga.
4. Uuri välja õppemaksud ja elamiskulud.
Proovi leida stipendiumeid ja toetajad.
5. Oota vastust lõpuklassi kevadel.
võimalust olla mõne töötaja
töövarjuks. Hea soovituskirja
kirjutaja leidmine on kriitilise
tähtsusega, kuna mõnele õppekohale võib olla tuhandeid
kandidaate.
Eestis oleks vaja rohkem
selliseid koole, mis juhendavad
gümnaasiumiastme õpilasi
praktikakohti otsima, aitavad
kirjutada avaldusi ja kokku
panna sisseastumisdokumente.
Eesti Rahvusvahelises
koolis saavad õpilased väga
hea gümnaasiumihariduse ja
sooritavad IB diplomi eksamid
suurepäraselt.
Kui sooviks on edaspidi
õppida välismaa ülikoolis, siis
võiks valida rahvusvahelise
kooli IB diplomiõppe, sest see
lõputunnistus on üks ülikoolide
poolt hinnatuimaid, edestades
isegi A-leveli eksameid Suurbritannias. Kohalikele lastele
pakutakse Eesti Rahvusvahelises koolis palju erinevaid
stipendiume.
Kui Eesti soovib olla konkurentsivõimeline, siis peaks
rohkem õpilasi saama võimaluse õppida välismaa ülikoolides.
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Pakendikott –
lihtne viis
pakendijäätmete
kogumiseks
Pakendikotiteenus on mõeldud
pakendijäätmete mugavaks
kogumiseks. Teenus võimaldab kliendil kokku hoida olmejäätmete kogumisele tehtavatelt kulutustelt. Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt 25-30% olmejäätmete
kogumassist ja mahuliselt isegi kuni 60%. Sorteerides pakendijäätmeid vähenevad olmejäätmete maht ja olmejäätmekonteineri tühjendamisvajadus.
Lisaks majanduslikule kasule on pakendite eraldi kogumine ka keskkonnasõbralik:
kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uued tooted.
Teenus on suunatud tihedalt eramajadega asustatud
piirkondade elanikele Tabasalus, Harkujärvel, Tiskres, Ilmandus, Rannamõisas, Suurupis ja Murastes.
Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida leping volitatud
jäätmekäitlejaga, milleks Harku vallas on Ragn-Sells AS.
Infot pakendikoti äraveopäevade kohta saate Ragn-Sells
AS-i klienditeenindusest.
• Kollasesse pakendikotti
kogutakse joogikartong ning
plastist ja metallist puhtad pakendijäätmed; rohelisse pakendikotti kogutakse klaasist
pudelid ja purgid.
• Taaskasutamiseks sobivad ainult tühjad ja puhtad
pakendijäätmed, vajadusel loputa.
• Pakendikottide äravedu
toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant.
Kui pakendikottide äraveopäevaks ei ole ühtegi kilekotti välja pandud ning sellest pole
teavitatud ka jäätmekäitlejat,
tuleb kliendil tasuda tühisõidu
eest 3,84 eurot.
• Täidetud pakendikotid
tuleb jätta autojuhile nähtavasse kohta ning graafikujärgsel pakendikoti tühjenduspäeval viib pakendijäätmete kogumisauto need ära. Täis kilekottide asemele jäetakse alati
uued tühjad kilekotid.
• Pakendikottide äravedu
on kliendi jaoks tasuta.
Täiendava info saamiseks
ja/või teenuse tellimiseks võta
ühendust: telefon: 15 155, epost: info@ragnsells.ee.
T OOTJAVASTUTU SORG ANIS ATSIOON O Ü

FOTOLOOD

Nädal täis toredaid
sündmusi
Möödunud nädal möödus valla lasteaedadeskoolides tavapärasest
pidulikumalt – tähistati
Eesti Vabariigi aastapäeva.
Ka vallamaja rahvas sai aastapäeva eel pisut elevust argipäeva, sest traditsioonilisel
tutvumiskülaskäigul vallamajja käisid Tibutare lasteaia
koolieelikute rühmad Kiisud
ja Piilud.
Vääna mõisakoolile möö-

Internet

HVT

“Olen mänginud Tabasalus koolisiseseid turniire ning neid võitnud,” räägib Andreas
Tulva. Tema kõrval istub peamine abimees, isa Tarmo Tulva.
Allar Viivik

Noor kabetaja
pürib tippu
Värskelt tuli rahvusvahelises kabes minikadettide Eesti meistriks Andreas Tulva. Noorusele
vaatamata saavutas ta
esimesed meistrikullad
omas vanuseklassis juba
neli aastat tagasi.
A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Enne, kui Murastes elavate
Andreas Tulva ning isa Tarmoga spordijuttu ajada, tuleb
teha selgeks paar mõistet.
Tarmo Tulva ütleb, et maailmas mängitakse võistlustel
ligi kahtekümmet liiki kabet.
Levinumad on 100-ruuduline
ehk rahvusvaheline ning 64ruuduline ehk vene kabe. “On
ka brasiilia, tšehhi, inglise ja
kanada ning muud mängud,”
räägib Tulva. Rahvusvaheline
alaliit propageerib 100-ruudulist kabet. Andreas mängib nii
seda kui ka vene kabet.
Eelmisel laupäeval 13-aastaseks saanud noor spordimees
räägib, et isa juhendamisel
hakkas ta õppima juba neljaaastaselt. Mõned aastad hiljem
tulid vene kabes esimesed osalemised turniiridel. Teda on
treeninud ka MM-i pronks Arno Uutma. “Vene kabe on lapsele parim. Ruutusid on parasjagu. Mäng pole ka liialt pikk,”
lisab Tarmo Tulva.

Kadettide vanuseklassis
Pakendikotid.

dus tänavuaastane vabariigi
sünnipäev teistmoodi kui kunagi varem, neid külastas
Eesti Televisioon oma hommiku-programmi otsesaatega.
Pühapäeval toimus Tabasalu
koolis ka traditsiooniline aastapäevakontsert valla eakatele. Meeleoluka kontsertkava
esitasid ansambel Tritoonika
ning Tabasalu muusikakooli
puhkpilliorkester. Nagu ikka,
pakuti sünnipäevapeol ka torti.

Esimesed suuremad võidud tulid aastatel 2009-2010,
kui spordimees tuli pisikadet-

Andreas Tulva
• Sündinud 23. veebruaril 2000. aastal
• Elab aastast 2006 Harku vallas Murastes ning
õpib Tabasalu koolis.
• Võistleb Lasnamäe
male-kabeklubi eest.
• On erinevatelt võistlustelt saanud 35 medalit.
• On tulnud viiekordseks
Eesti meistriks kabes
pisi- ja minikadettide
klassis.
• Tema isa Tarmo Tulva
on kolmekordne Eesti
võistkondlik meister
rahvusvahelises kabes.

tide kolmekordseks Eesti
meistriks. Lisaks tuli veel täiskasvanute pöördkabe kuld
ning Euroopa noorte välkkabe
neljas koht. Aasta hiljem sai ta
esikoha minikadettide vene
kabe Eesti meistrivõistlustel.

“EI SAA OLLA SUUR
MALETAJA JA
KABETAJA KORRAGA.”
Selgituseks, et pisikadetid
on kuni kümneaastased mängijad, minikadettide vanus on
10-13 aastat ning vanuses 1316 võistlevad kabetajad kadettide klassis. Just minikadettide esivõistlused rahvusvahelises kabes peeti 2.-3. veebruarini Tallinnas. “Oli üheksa
kohtumist. Lõpuks jäin esikoh-

Valla eakate pidupäevakontsert Tabasalu koolis.

ta jagama ning toimusid järelmatšid. Otsustava kohtumise
võitsin,” räägib noormees.
Uued võistlused ootavad ees
9. märtsil, kui peetakse noorteklassi esivõistluste valikmänge.
Eesti meister selgub kevadisel koolivaheajal.

Malet ei mängi
Kuidas ta õppimise kõrvalt
Tabasalu gümnaasiumis mängudeks valmistub?
Andreas seletab, et vaatab
palju seise ning analüüsib
neid. “Internetis mängin ning
laua taga ka,” ütleb ta. Isa lisab, et treeningu mõttes on
parimad ikkagi ehtne laud ja
ehtsad nupud. “Netist saab
rohkem üldpildi. Leheküljel
www.vint.ee on Andreas mänginud vist alates seitsmeseks
saamisest.”
Andreas räägib, et jõudis
värskelt kadettide klassi. Seal
kestavad võistlused kaks päeva. Alates noorteklassist (vanemad kui 16 aastat) kestavad
võistlused üle nädala. EM-il
võib kesta üks partii viis tundi.
“Aga ma käin ka jalgpallitrennis,” lisab ta, kuidas vastupidavust arendab.
Paljud male suurnimed on
kasutanud kabemängu enda
vormis hoidmiseks. Kas ja
kuidas mängib noormees malet? Vastuseks raputab ta eitavalt pead.
“Ei saa olla suur maletaja
ja kabetaja korraga. Eestis ma
selliseid näiteid ei teagi,” lisab
isa Tarmo Tulva.

Piilud on vallutanud vallavanema toa.

Harkujärve spordihoone ehitusel peeti ülemöödunud nädalal sarikapidu, millega ehituses tähistatakse traditsiooniliselt seda hetke, kui majale saab katus peale. Ehitaja on
töödega graafikus ning kui kõik jätkub plaanipäraselt on
uus spordihoone suve alguseks valmis. 3x Katrin Romanenkov
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Lugu koerast ja tema
sabast
Usun, et paljud teavad
ütlemist: “Kes see koera
saba ikka kergitab, kui
mitte koer ise!” Väga
lustlik. Ja asjakohane.
Või hoopis ajakohane.
Kõik sõltub ju tõlgendamisest.
K ADRI PIHELO
Harku valla NT keskuse juhataja

Enesekiitmine ei ole eestlasele
väga loomuomane. Rääkimata
naabri kiitmisest!
Ikka kipume rohkem halba
nägema ja ka ütlema, nii eneste kui teiste tegemiste ja toimetamiste kohta.
Aga kui võtta aluseks too
vahva tarkustera, siis on iseenda upitamine ja reklaamimine täiesti lubatud.

Noortekas keset küla
Tabasalus on hea elada. Nii
mõtlen mina, kui sõidan hommikuti siia tööle.
Kõik käe-jala juures: lasteaiad, kool, ujula, kauplused ja
loomulikult noortekeskus.
Tabasalu noortekeskus ehk
noortekas, nagu meid külastavad tüdrukud-poisid ütlevad,
on tegutsenud juba 10 aastat.
Ja kui jagub huvilisi, siis ehk
tegutseb järgmised kümme
veel.
Seega, kes pole veel noortekeskust üles leidnud, asugu
ruttu otsima. Aadress on imelihtne: Teenuste 2. Suur kollane silt keskuse ukse kohal hakkab kaugelt silma.
Emad-isad võivad olla rahulikud, noortekeskus on küll
noorte jaoks ja noorte päralt,
aga reeglid ja kord kehtivad
siingi. Igal argipäeval, alates
kella ühest päeval, reedel alates keskpäevast on majas
noorsootöötajad, kellega koos
saab arutada maailmaasju,
rääkida oma päevast ja kes on
alati nõu ja jõuga abiks, kui
vaja koduseid ülesandeid lahendada või muremõtteid peletada.
Erinevad lauamängud, piljard, lauatennis, arvuti, väike
kööginurk, kus saab teha sooja
teed ja soovi korral kaasa võetud võileiba nosida.
Kui kool läbi, trennini või
koju viiva bussini veel natukene aega, pole ju mõtet õues
külmetada ja niisama ringi
luusida, sootuks etem on seada
sammud noortekasse. Uusi
sõpru ja põnevat tegevust
leiab siit alati.
Iga töötaja oskab siin mõnda asja eriti hästi, üks on hea
käsitöös, teine tugev arvutiprogrammides, kolmas lauamängudes, neljas... Näiteks
noorsootöötaja Tiina on kibe
käsi lauatennises, mõni julgem
vahel ikka kutsub Tiinat mängima. Kui veab, võib võitagi.
Proovida igal juhul tasub.

Mängust meisterdamiseni
Noortekeskuses saab osaleda erinevates töötubades.
Loovuslaboris rõhutakse taaskasutusele.
Uue elu saavad nii konservikarbid kui pudelid, rääkimata lõngajuppidest, lillepotti-

dest ja kõigest muust majapidamisest ülejäänud väärtuslikust kraamist.
Heleni ehete töötoas aga
valmivad pärlitest imelised
kõrvarõngad, kaelaehted ja
käevõrud. Need on alati nii
kaunid, et allkirjutaja imestab
tihtilugu, kuidas on võimalik,
et 9-aastase poisi näppude vahel sünnivad nii lahedad ehted! Lugesite õigesti – poisi!
Ehete meisterdamise töötuba
ei ole sugugi tüdrukute pärusmaa, poisid on sinna alati teretulnud.
Savitöötoa nimi räägib iseenda eest. Tassid, taldrikud,
igas suuruses ja erineva kujuga anumad, salvrätihoidjad,
seebialused ja loetamatul hulgal muud põnevat voolitakse
valmis õpetaja Kristi Põldoja
juhendamisel. Mis sellest, et
mõni tass on vildakas ja taldrik lopergune, just selline koopakeraamika ongi äärmiselt
stiilne. Poest säärast kraami
vaevalt et leiab!
Kui iseenda ja sõpradega
ollakse pahuksis, hinded kisuvad kehvaks, enesetunne äraütlemata halb, saab abi noortekeskuse psühholoogilt Kaie
Toometilt. Nii mõnigi täiskasvanu teab seda omast kogemusest – vahel on lihtsalt vaja, et
keegi erapooletu kuulaks, vajadusel lohutaks ning hakkabki
kergem.
Teadmiseks lapsevanemale: Kristi ja Kaie ühendasid
jõud ning hiljuti lükati käima
avatud töötuba “Täitsa savi!?”.
Paljud probleemid, mida ei
oska sõnastada, leiavad savi
mudides positiivse lahenduse
ja saabki jälle rõõmsa meelega
edasi rühkida.

VÄÄRT IDEED
SÜNNIVAD SIIN MAJAS
TÖÖTAVATE INIMESTE
PEAS ÜSNA TIHTI.
Noortekeskuses töötav inimene peab olema suure empaatiavõimega, hea suhtleja,
loov ning kannatlik. Ta peab
oskama näha maailma läbi teise inimese silmade, vaimustuma pöörastest ideedest, julgema olla lapsemeelne, samas
jääma kahe jalaga maapeale,
säilitama kaine mõistuse, autoriteedi ja usalduse – kõike
seda üheaegselt. Kui seda suudad, oled õige inimene õiges
kohas.
Üks on kindel, väärt ideed,
mis nõuavad kohest teostust,
sünnivad siin majas töötavate
inimeste peas üsna tihti. “Mängumaagia tuba”, mille eestvedajaks ja läbiviijaks on Tiina,
sündis just ühe sellise uitama
pääsenud mõtte ajel.
Tiina Tammpuu: “Tänu
oma tööle olen hakanud mõistma mängu ja mängimise võlu
ning maagiat. Mängimine on
vahva igas vanuses, lapse
jaoks on aga mängimine väga
oluline ja tähtis tegevus. Läbi
mängu saab laps väljendada
oma mõtteid, tundeid ja kogeda erinevaid rolle, mis tavaelus ei ole võimalik. Mängimine mõjutab lapsi loovamalt

TEATED

Edukas aasta Tabasalu
ujumisklubis
20.-21. detsembril toimus
Kalev SPA ujulas 2012.
aasta Eesti lühiraja
meistrivõistlused ujumises noortele (tüdrukud
sünd. 1999 ja poisid
sünd. 1997), juunioridele
ja täiskavanutele.
UR M AS JA AM UL
Tabasalu ujumisklubi treener

Tabasalu ujumisklubist startis
kolm ujujat – kaks poissi ja
üks tüdruk, kellel vastava vanuseklassi võistlusele pääsemise ajanormatiiv on täidetud.
Tüdrukute noorteklassis
tegi 11-aastane Kristina Maria
Jaamul väga tublid tulemused
seitsmel distantsil, olles 50 m
rinnuliujumises hõbedal ajaga
36,72 ja absoluutses arvestuses
seitsmes.
100 m kompleksujumises
samuti hõbe ajaga 1.13,03. 100
m rinnuliujumises oli ta ajaga
1.20,82 kolmas. Sama koha ja
medali võitis ta 50 m liblikujumises ajaga 32.33.
50 m vabaltujumises viies
koht isikliku rekordiga 29.48,

Tegevust leidub noortekeskuses igaühele.
mõtlema, suhtlema ja ka oma
tegevusi analüüsima.
Igal vanusel on omad mängud ja kui pakutav on piisavalt
põnev ja atraktiivne, siis löövad mängus kaasa ka teismelised poisid ning tüdrukud.
“Mängumaagia toas” olengi
mina ja 6-8 mänguhimulist.
Mida ja kuidas me mängime,
sõltub laste vanusest, soovidest ja ka hetke meeleoludest.”
Tabasalu noortekeskus
püüab majja tulnud noortele
pakkuda mitmekülgset tegevust. Loodame väga, et osalemine erinevates töötubades
aitab noorel välja selgitada tema tõelise hobi.
Igal esmaspäeval kehastub
noorsootöötaja Katrin ümber,
sätib paika pintslid, värvid ja
paberid ning viib huvilised
rännakule.
Katrin Saliste: “Oskus joonistada ja maalida on meis
kõikides olemas. Seepärast ei
õpeta ma otseselt kedagi, loon
lihtsalt meeldiva keskkonna,
annan võimaluse oma tunded,
mõtted, emotsioonid paberile
panna. Tunni lõpus saab soovija rääkida oma tööst. Maalituba on koht, kus hinnanguid
ei anta ja keegi kurjalt näpuga
ei näita. Nii õpime kuulama ja
nägema üksteise ainulaadsust,
kogeme, kui erinevalt inimesed näevad, tunnevad ja mõtlevad. Samas võib see olla mõne noore jaoks tõuge, mis viib
ta tulevikus kunstiõpingute
juurde.”

Noortekeskus Harkus
Noorsootöötajad tegutsevad ka Harkus. Lauatennis,
lauajalgpall, videote vaatamise
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100 m vabaltujumises ajaga
1.04,35 neljas koht ning 100 m
liblikujumises 1.13,92 neljas
koht. Kõik tulemused olid
uued isiklikud rekordid. Ilus
kingitus enda 12. sünnipäevaks
ja klubi 10. sünnipäevaks.
Märk maas klubile – esimesed Eesti meistrivõistluste
medalid.
Kristina Maria noppis sel
suvel ka avaveeujumise seeriavõistlusel esikoha absoluutses arvestuses. Kokkuvõttes võib tema aastat igati edukaks lugeda.
Ka poisid olid tublid. Kõigil
distantsidel ujuti isiklikud rekordid. Georg Pukk (s. 1998)
50 m vabalt 29,91 – 31. koht, 50
rinnuli 39,47 – 27. koht. Kaspar
Kütt (s. 1997) 50 m vabalt
30,18 – 33. koht, 400 m kompleksujumises 5.57,71 – 8.
koht.
Klubi võib tulevikku optimistlikult vaadata, küll neid
tiitlivõistluste medaleid tuleb
veel ka kuldseid. 2012. aasta
võib Tabasalu ujumisklubile
edukaks lugeda.
Head libisemist kõigile
ujumise harrastajatele!

3x noortekeskus

võimalus, kööginurk, erinevad
lauamängud ja rõõmsameelsed
töötajad ootavad huvilisi igal
argipäeval alates kella ühest.
Töötubade valik samuti olemas, alates karatest ja lõpetades maalimisega. Teisipäeva
hommikuti on aga uksed avatud kõige pisemate jaoks. Kodulaste mängutundi viib läbi
Mai-Liis Mäeväli.
Mai-Liis Mäeväli: “Olen
varasematel aegadel teinud
pisipõnnide mängutundi Eesti
Vabaõhumuuseumis ja nii tekkis mõte, et võiks ju samalaadsest tundi proovida ka siin,
noortekeskuses. Ruumid on
hommikuti vabad, nõudlus olemas ja minul ideed, mis ootavad elluviimist. Kodulaste
mängutund on suunatud kodustele lastele, kel vanust juba
aasta-paar. Laulame, mängime,
teeme käelist tegevust. Siin on
põrandapinda piisavalt, saab
värvidega vabalt tegutseda.
Mängutund on hea algus päevale ja annab mulle kui läbiviijale hulganisti häid emotsioone.”
Koera saba saaks veelgi
kergitada, paraku ei ole ajaleht kummist vaid ikka paberist. Seepärast jäävad lood
erinevatest laagritest, valla
noortele suunatud traditsioonilistest tantsupäevadest, sügiskonkurssidest, talendijahtidest, koolilõpumölludest ja
veel paljust muust seekord
kirjutamata, mis omakorda
tähendab, et lehelugeja saab
meist kindlasti veel kuulda.
Kes meid aga näha tahab, tulgu külla, kas noortekeskustesse
või hoopis 15. märtsil Tabasalu
ühisgümnaasiumis toimuvale
tantsupäevale!

Tabasalu 2006. a. sündinud jalkapoisid.

2x Harju jalgpallikool

Tabasalu noored
jalkapoisid täies hoos!
Tabasalu 2005. aastal
sündinud noored jalkapoisid on Harju jalgpallikooli ridades järjekindlalt tõestamas oma soovi
saada tõeliselt headeks
jalgpalluriteks.
Poisid ei ole alla vandunud nii
mõneski raskes olukorras,
millest annavad tunnistust ka
pealtnäha lootusetust seisust
vapralt võiduni vormistatud
mängud.
Osaletud on mitmetel turniiridel, kus poiste tulemused
on stabiilselt head ning mäng
paraneb järjest: Harju Cup (4.
koht), Sparta Cup (5.-8. koht),
Talveliiga (I etapp 5. koht, II
etapp 4. koht, III etapp 3.
koht).
Ka Tabasalu 2006. aastal
sündinud poisid on juba osalenud mitmel turniiril. Kindlasti väärivad mainimist Harju Cup, Loo Cup ja Talveliiga.
Kohtumised on toonud nii võite kui ka kaotusi, kuid mis
kõige tähtsam – kasvatanud
veelgi mänguindu ja lisanud
väärtuslikke kogemusi.
Harju Cup oli paljudele

Tabasalu 2005. a. sündinud
jalgpallurid.
poistele esimeseks rahvusvaheliseks turniiriks. Alagrupi
viimases mängus tuli tunnistada hilisema võitja Supernova
FK Sigulda paremust ja leppida B-finaalidega. Tasavägiste
mängude võitja selgus Harju
JK Tabasalu ja FC Tiigrite
vahelises mängus, kus tuli
tunnistada nappi vastaste paremust ja leppida tubli 7. kohaga.
Talveliigas, kui Eestis
teistkordselt väga heades talvistes tingimustes korraldatavas turniiridesarjas, võtab
Harju JK Tabasalu osa 2006
(CL) ja 2006 (EL) turniiridest.
HE NR I HE I NS ALU
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Kogu kool suuskadel
Juba mitmendat aastat
on Tabasalu koolis kolmas õppeveerand ajaks,
mil kõik klassid esimesest kaheteistkümnendani vähemalt kord nädalas kehalise kasvatuse
tundides suusad alla saavad.
KARIN LEMBER
TÜGi kommunikatsioonispetsialist

Koolil on selle tarbeks sisse
seatud ka suusakuur, kus saab
suuski nii hoida kui hooldada.
Samuti on koolil varutud sadakond suusakomplekti, mida
õpilased saavad tundides kasutada.
Kuuludes Tervist Edendavate koolide võrgustikku peame koolis värskes õhus liikumist ja tervislikke eluviise väga oluliseks, kindlasti on sellel
tuntav mõju ka õppetööle. On
ju ammu teada tõde, et “terves
kehas terve vaim”.

Koos olümpiavõitjaga
Kukrumäe ratsude seljas said plikad-põnnid tasuta
tiirutada.
Muraste külaselts

Muraste vägevad vastlad
Muraste mõisapargi mäele
kogunes vastlapäeval 150 väikest ja suurt kelgusõpra. Sõideti üksi ja kaksi, peeti pika
liu võistlust ning tehti kambakihutamist. Lisaks kelguviguritele pakkusid rõõmu Kukru-

mäe ratsud, kelle seljas plikad-põnnid said tasuta tiirutada. Fotokajastust saab vaadata www.fotki.com lehelt
“Muraste” kasutaja alt.
Muraste külaseltsi nimel
M A RTIN A M A M O N T OV

Mälumängurid pääsesid Maakilva
superfinaali
9. veebruaril toimus Paides
Maakilva A-finaal, kust 6 paremat võistkonda pääsesid
edasi superfinaali 16 parema
hulka. Hästi esinesid valla mälumängurid (Hugo Tang, Rein
Kooli, Mati Niin, Uuve Reinola
ja Tanel Reinola), kes kogusid

Keila linna ja Türi võistkonnaga võrdselt 52 punkti.
Eelvoorudes saavutatud
kõrgem koht andis esikoha
valla mälumänguritele. Superfinaal toimub 9. märtsil Paides.
RE IN KO O LI

Kuulutame välja konkursi
õpetaja ametikohale (1,0)
põhikohaga õpetaja
lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Vajalikud dokumendid –
avaldus ja CV saata e-postile
info@pangapealselasteaed.ee
Lisainfo telefonil 609 8230.

Alu Rahvaõpistus (Raplas, Keskkooli 1A) toimuvad tasulised kursused
Raamatupidamine 60 h, 360 eurot
6-22.03.2013
Kursus on mõeldud sotsiaaltöötajatele-ettevõtjatele
Sotsiaalhooldaja 280 h, 120 eurot
6.03-6.05.2013
Kursuse lõpetamisel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam
Lapsehoidja 240 h, 1 200 eurot
19.03-26.04.2013
Lapsehoidjatel on võimalus õppida 1 nädal Soomes Joensuus. Kursuse lõpetanutel
võimalus sooritada kutseeksam Tallinnas
Inglise teeninduskeel algajatele 40 h, 700 eurot
14.03-21.04.2013
Kursustele on oodatud tööotsijad koolituskaardi omanikud.
Lisainfo www.alurahvaopistu.ee või tel 5374 7905

Active Studio

Uus seltskonnatantsu kursus alustab
Rohujuure Keskuses (Kallaste Keskus 2,
Tabasalu) 13. veebruaril.
www.activestudio.ee info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Traditsiooniliselt on suusaveerandi tähtsündmuseks
kooli talispordipäevad, mis sel
aastal toimusid 12. ja 13. veebruaril. Klassid võtsid mõõtu
kombineeritud teatevõistluses
ja sprinditeates. Kõik said
panna oma suusaoskused
proovile murdmaarajal. Ei
puudunud ka pikima liu võistlus. Spordialad viidi läbi kooli
juures staadionil ja kooli taga
metsas asuval terviserajal.
Algklasside lastel oli võistluste
vahepeal võimalus osaleda
Suusabussi mängudel.
Esimesel päeval võistlesid
1.-6. klasside õpilased ja teisel
päeval 7.-12. klasside õpilased.
Teisel päeval oli meie spordipäeva avama ja osalejaid innustama tulnud ka mitmekordne suusatamise olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi.
Nooremate klasside õpilased
said tema käepigistuse osaliseks ka samal päeval toimunud

Meeldejääv hetk autasustamiselt koos Kristina Šmigun-Vähiga.

2x TÜG

autasustamisel. Samuti oli neil
võimalus vabas vestlusringis
Kristinalt pärida nii tema
sportlaskarjääri kui kooliaja
kohta. Ringkäigul koolimajas
oli Kristina meeldivalt üllatunud nähes kooli suusakuuri
ja avarat koolisööklat.

Tee ja kuklid
Mõlemal päeval soosis ilm
meid ja olid ilusad talvised
hommikupoolikud. Kõik tegevused ja erinevate klasside liikumised ühe ala juurest teise
juurde olid kehalise kasvatuse
õpetajate poolt eelnevalt hästi
läbi mõeldud ja kõik toimus
sujuvalt. Kui varbad või ninaots natuke külmetama hakkasid, sai abi soojast teest, mida
aitasid pakkuda vabatahtlikest
lapsevanemad. Koolisööklas
pakuti sel päeval vastlapäeva
puhul hernesuppi ja vastlakukleid.
Siinkohal veel kord suur
tänu kõigile neile, kes võistlus-

Reedel, 15. märtsil kell 12.00-15.00
Tabasalu ühisgümnaasiumis tantsupäev

tantsides koolivaheajale!
Ootame kõiki tantsugruppe ja üksikesinejaid! Oodatud on ka
need tantsijad-võimlejad, kes esinevad ainult koolinäidendite
või muude kooliürituste ajal!
Mis ees ootab?
• esitada tuleb üks tants pikkusega kuni 3 minutit • töötuba
– kõik tantsivad kaasa • stepptants • zumba • võistlus tantsugruppidele • mõtle lõpp etteantud tantsule • ühisloomingu
esitamine • publikul võimalik valida oma lemmik tantsugrupp • iga valija osaleb omakorda õnneloosis • meeleolukas
slaidishow • üllatusesinejad • toredad meened kõikidele
tantsijatele • ürituse lõpus magus amps kõikidele tantsijatele
ja nende juhendajatele • soovi korral võta kaasa oma võileib •
Kui soovid osaleda, pane grupp
Viimane aeg
kirja kadri@noortekeskused.ee:
osalemisest
• tantsugrupi nimi, kool,
teada anda
vanus • tantsijate arv
on reede,
• tantsu pealkiri ja stiil •
8. märts!
Kes esineda ei taha, võib tulla
lihtsalt kaasa elama ja töötubades
Pane tähele,
osalema!
kaugemalt
Info: Tabasalu noortekeskus,
tulijate jaoks on
603 2017, 5333 2069
tellitud transport!
www.noortekeskused.ee

1C klass suusarajal.
te korraldamisel abiks olid ja
ka kõigile toetajatele, kes
aitasid auhindadega! Auhinnad
olid sel korral välja pannud
Sportland, Rene Buschi tennisekool ja mitmed teised. Laste
näod olid igatahes peale paaritunnist lumes rassimist ja
möllamist toredalt punapõsk-

sed ja rõõmsameelsed. Seega
võib lugeda seekordsed spordipäevad kordaläinuks ja järgmine talispordipäev toimub
juba aasta pärast. Suusatamine
kehalise kasvatuse tundides
aga jätkub lumeolude püsimisel kuni märtsikuise koolivaheajani. Libedat suuska kõigile!
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Harku vallavalitsus teatab
Detailplaneeringute algatamise taotlused
1. Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab
Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud
taotlus detailplaneeringu algatamiseks Vahi külas Vabriku
II (katastritunnus 19801:011:0266) maaüksusele. Taotluse
kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk 1 transpordimaa ja 1 äri- ja/või elamumaa sihtotstarbega krundi
moodustamine elamu ja/või turismitalu rajamiseks ning
moodustatavale krundile ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste väljaselgitamine. Taotletava planeeringuala
suurus on ca 1,8 ha. Harku vallavalitsus on võtnud taotluse
menetlusse, millga otsustatakse planeeringu algatamine või
algatamata jätmine.
2. Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab
Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud
taotlus detailplaneeringu algatamiseks Vääna-Jõesuu külas
Hiie tee 31 (katastritunnus 19809:063:0002) maaüksusele.
Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk
Harku vallavolikogu 21.07.2005 otsusega nr 71 kehtestatud
Vääna-Jõesuu külas Põldma (praeguse nimega Hiie tee 31)
maaüksusel detailplaneeringu muutmine. Harku vallavolikogu 21.07.2005 otsusega nr 71 kehtestatud detailplaneeringuga on kavandatud ca 1,1 ha suurusel maa- alal nelja elamumaa krundi moodustamine, esitatud detailplaneeringu
algatamise taotlus teeb ettepaneku 4 elamumaa krundi asemel planeerida 3 elamumaa krunti ning moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste seadmine. Taotletava planeeringuala suurus on ca 1,1 ha. Harku
vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millga otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus
19.11.-16.12.2012 toimus Harku vallavalitsuses (Ranna tee
1, Tabasalu) ning Vääna-Jõesuu külas Vääna-Jõesuu bussiootepaviljoni seinal Vääna- Jõesuu külas Vöödiku tee 6 (endise nimega Antsu) (katastritunnus 19801:011:0251) maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule kolm vastuväidetega
avaldust. Nimetatud detailplaneeringu avalikustamisejärgne avalik arutelu toimus 21.02.2013 Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu). Planeeringulahendust on korrigeeritud
vastavalt esitatud vastuväidetele ning selle tulemusena on
täielikult loobunud oma vastuväidetest üks vastuväidete esitaja. Kaks vastuväidete esitajat on loobunud oma vastuväidetest tingimuslikult ning võtavad vastuväited tagasi, kui
on saadud nõusolek Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.

TEATED / HARKU VALLA TEATAJA /
Harku valla aiaselts korraldab Harku valla
avatud aedade päevad 2013. aasta
maist kuni oktoobrini!

Külastada saab mitmeid auhinnatud aedasid Harku vallas. Aeda.
des avatud aiakohvikud, korraldatakse loenguid ja töötubasid.
Aiaomanikud, kes soovivad avada oma aiad huvilistele,
võtke meiega ühendust!
Infot jagavad Marika Raudsoo telefonil 5804 5717 ja e-posti teel
Luule Agu luule@agu.ee, Maire Tilkson mairetikson@hot.ee.

Kose Agro müüb toidu- ja seemnekartulit

Ando, Folva, Laura,
Madelein, Rosagold.
Sordikirjeldused www.koseagro.ee.
Info tel 5346 9092, 506 6529 ja õhtuti 603 6345.
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Avaldame sügavat kaastunnet Kaie Petersonile abikaasa

ANTS PETERSONI
surma puhul.
Töökaaslased Harku vallavalitsusest

Kumna kultuuriait ja Kumna küla
selts ootavad Sind 3. märtsil
kell 12.00 Kumna kultuuriaita
vaatama vahvat lasteetendust
“Kessu ja Tripp”. Pilet 2 eurot.
Toetus õpilasvahetuse
programmis osalejale
Harku valla noortel on võimalik
taotleda vallalt toetust õpilasvahetuse programmis osalemiseks.
Toetuse taotlusi võivad esitada
nii gümnaasiumiõpilased kui ka
üliõpilasvahetuse programmis
osaleda soovijad. Taotlusi ootame
31. märtsini. Seejärel vaatab
laekunud taotlused läbi komisjon,
kes otsustab raha eraldamise.
Lisainfo kultuuri- ja spordispetsialist Karin Popsilt telefonil
606 3838.

Mittetulundusühing Tervendavad
Aiad kutsub 6. märtsil
kohtumisõhtule

KÄES ON VILJAPUUDE
LÕIKUSAEG.

Pirita kloostri aednik-arborist ÜLLE
MICHELSON Naage külast õpetab
tegema hoolduslõikust. Fotomaterjal
on kokku pandud aiandusühistute
näidete baasil. Kohtumiskohaks
kohvik “Rohujuur” Tabasalus, algus
kell 18.00, pilet 7 eurot. Palume
eelregistreeruda tervaiad@gmail.
com või tel 503 7504.

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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puitbrikett (10 kg pakend) –
160 eurot alus (960 kg),
puidugraanul – 190 eurot alus
(1005 kg).
Transport hinna sees!
Tellimine ja info
5647 2579, 684 3831
info@briketimeistrid.ee
www.briketimeistrid.ee

Neljapäev, 28. veebruar 2013
TEATED

Vääna mõisakool võtab tööle
ERIPEDAGOOG-LOGOPEEDI (1,0).
Tööleasumine esimesel võimalusel.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid esitada
e-aadressil
piret.jurna@vaanakool.edu.ee.
Lisateave tel 674 9240, 501 5293.

• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Frato OÜ pakub hooajalist tööd särasilmsele,
rõõmsale ja kohusetundlikule müüjale. Täpsem
info ja kontakt tel 515 4527 ning e-post
frato@hot.ee
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Ehitusalane nõustamine. M. Mikk. Tel 522 0023
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostan sõiduauto, võib vajada remonti. Tel
508 3933
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka saartelt, tel 5557 7007
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504

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

AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis tegutseb
alates 1999. aastast ning mille peamiseks tegevusalaks
on ühistransporditeenuse osutamine.

Lääne-Harjumaa piirkonna juhile
töö kirjeldus:
• piirkonna töö käivitamine:
• igapäevase töö efektiivne korraldamine, juhtimine ja arendamine
• eelarve koostamine ja täitmine
• kvalifitseeritud tööjõu tagamine
ja personalipoliitika
• ettevõtte lepingute täitmise
tagamine
• kommertsteenuste (tellimisveod)
müük, planeerimine, eelarvete
koostamine, täitmise tagamine
• klientidele kvaliteetse teenuse
osutamise tagamine

Seoses lepingu sõlmimisega Harju maakonna Lääne suuna bussiliinidele perioodil
2013-2021 ja teenindamise alustamisega pakume tööd
dispetšerile

töö kirjeldus:
• igapäevane jooksev reisijateveo
planeerimine ja korraldamine
kinnitatud sõidugraafikute alusel
• bussijuhtide töö
organiseerimine: tööaja arvestuse
pidamine, busside dokumentidega
kindlustamine
vastutus:
• sõitjateveo veokorraldaja ülesan- • kassa vastuvõtmine bussijuhtidelt, sõidulehtede täitmine nende
nete täitmise eest vastavalt kehõigsuse kontrollimine ja sisestamitestatud pädevusnõuetele
ne programmi
• kassa aruannete täitmine,
nõudmised kandidaadile:
infotelefonile vastamine
• kõrg- või keskeriharidus
• tehnilised teadmised
nõudmised kandidaadile:
• inimeste juhtimise kogemus
• hea suhtlemisoskus
• teadmised, oskused ja kogemu• täpsus, ausus, kohusetunne
sed ettevõtte majandamisest ja
• valmisolek töötada vahetustes
eelarvestamisest
• arvuti kasutamise oskus
• äriline mõtlemine ja liidriomadused
• orienteeritus meeskonnatööle ja
hea suhtlemisoskus
• soovitavalt transpordiettevõtte
kogemus

logistikule

bussijuhtidele

töö kirjeldus:
• liinivõrgu efektiivsuse analüüs ja
tagamine
• tööjärjekordade koostamine,
analüüs, jooksev opimeerimine
• õpilasveo dokumentatsiooni
korraldamine
• bussijuhtide töö planeerimine –
tööajakavade koostamine
• muude jooksvate küsimuste lahendamine ametikohast tulenevalt

töö kirjeldus:
• klientide teenindamine bussijuhina Harju maakonna Lääne suuna
liinidel, Keila, Vääna-Jõesuu, Paldiski, Kostivere, Loksa ja Loo suunal
• pakume tööd nii täis- kui osalise
tööajaga nt. lisatööna

nõudmised kandidaadile:
• D- ja DE- kategooria juhiluba
• ametikoolituse läbimise tunnistus
• bussijuhi töökogemus
nõudmised kandidaadile:
• kandideerijalt ootame transpordi • tehnilised teadmised
• klientide hea teenindamine
logistikaalaseid teadmisi ja / või
• korrektsus, ausus, täpsus
töökogemust antud valdkonnas

Töökoht asub Tallinnas.
Konkursist osavõtuks palume CV ja kaaskiri esitada
e-posti aadressil: inga.treilmann@atko.ee.
Lisainfo telefonidel 627 2710, 627 2713,
faks 627 2730, koduleht www.atko.ee.

