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Valla ülesanne on
tagada säästlik ja
tasakaalustatud areng.
R OBE RT M I R S K I
Valla arhitekt

TÄNA LEHES

Üldplaneeringust
Harku valla üldplaneering on töös olnud rohkem kui kümme aastat.
Nüüd on see jõudnud
järelevalveks Harju maavanemani. Maavanem
Ülle Rajasalu otsus oli
esialgselt üldplaneering
vallavalitsusele uueks
avalikustamiseks tagasi
anda, nüüd on siiski otsustatud järelevalvet jätkata. / LK 2

Sarikapidu
Läinud reedel oli sarikateni kerkinud Vääna-Viti
Kodus esmakordselt palju külalisi – toimus sarikapidu. Kohal oli maavanem Ülle Rajasalu, vallajuhid, aga ka hoolekodu
tulevaste elanike esindajad. / LK 3

Volikogus märtsis
• Muudeti Harku vallavolikogu 27.09.2012 määrust nr 14
“Maamaksu toetuse suurus ja
andmise kord 2013. aastal”.
• Kinnitati Harku valla
ametiasutuste palgajuhend ja
sotsiaalsed garantiid.
• Otsustati OÜ Strantumi
kasuks seada hoonestusõigus
Tabasalu alevikus Nooruse tn
4 kinnistu osale.
• Muudeti Harku alevikus
Paldiski mnt 251a kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu nimetust.
• Kehtestati järgmised
planeeringud:
Muraste külas Muraste hariduskompleksi maaüksuse
detailplaneering;
Türisalu külas Türisalu
külakeskuse detailplaneering;
Tabasalu alevikus Sütemetsa tee 56 maaüksuse ja lähiala
detailplaneering;
Tabasalu alevikus Orava ja
Pihlaka tänava ristmikul asuva ridaelamu hoovis jätkuvalt
riigi omandis oleva maa ja
lähiala detailplaneering;
Tabasalu alevikus HarkuRannamõisa mnt ja Vahtra tn
äärse jäähalli detailplaneering.
• Otsustati jätta algatamata
Suurupi külas Pikasöödi ja Pikasöödi I ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
• Anti arvamus AS Balti
Kivi maavara kaevandamise
loa taotluse ja tehtava otsuse
eelnõu kohta.

Gerda peab koolikella veel
ootama
Punane auto sõidab
mööda valmivast VäänaJõesuu koolist. Siis auto
peatub, uks avaneb ja
lipsti! on väike tüdruk
ehituse väravas. Ema
kohe kõrval.

Vabariiklikku lõppvooru pääseb osalema läbi tiheda kaheastmelise konkursside kadalipu ja juba lõppvooru pääsemine on väga suure tähendusega iga kooli jaoks.
Igast pilli- ja vanuserühmast valib žürii lõppvooru esinema 5-6 õpilast, vaid klaverite
puhul on see arv suurem. Tabasalu muusikakoolist jõudsid
märtsis toimunud lõppvoorudesse koguni 5 õpilast – Sofi
Kamilla Lõssenko (klaver,
õpetaja Ursula Väljaots), Luisa Viisileht (trompet, õpetaja
Valdo Rüütelmaa), Pavel Ivask
(saksofon, õpetaja Kalev Konsa), Sandra Väizene ja Kristi
Pappel (mõlemad plokkflööt,
õpetaja Natalia Kostrõkina).
Meie laste parima tulemuse eest hoolitses saksofoniõpilane Pavel Ivask, kes saavutas vabariiklikus lõppvoorus
2. koha. 3. kohaga oma pillirühma tihedas konkurentsis
naasis Luisa Viisileht. Kristi
Pappeli esitust tunnustati diplomiga.

“Gerda,” ütleb tüdruk ennast
ajakirjanikule tutvustades.
“Gerda Riiban,” täpsustab
ema Haivi Sepp.
“Olen viieaastane,” teab
Gerda, “praegu käin Tallinnas
Kullerkupu lasteaias Muumi
rühmas.”
Kooli minna tahab tüdruk
juba küll. Sest lugemine on
selge ja isegi kirjutada oskab.
Aga aasta peab ta ikka veel
lasteaias harjutama, siis võib
hakata kooliteed tallama. Kas
ka teisi lapsi Kullerkupu lasteaiast Vääna-Jõesuu sügisel
avatavasse kooli on tulemas,
Gerda täpselt ei tea. Aga arvab, et mõned kindlasti, nad
juba omavahel arutanud.
Vääna-Jõesuu elanik Haivi
Sepp: “Mina panen väga hea
meelega lapse siia kooli, ikka
kodule lähedal. Oleks siin veel
ka lasteaed, siis oleks teinegi
laps kogu aeg kodu lähedal.
Ringisõitmist vähem.”

Sondast kodukohta

“ÜLLATAVALT PALJU
INIMESI OLI KOHAL –
ROHKEM KUI POOLSADA.”
Direktori kinnitusel huvitas kohaletulnuid peamiselt
kooli töökorraldus, staadioni
ehitus, pikapäevarühm ja huvitegevus.
“Ma usun, et kõik kohaletulnud said ammendava vastuse neid huvitanud küsimus-

Eesti Muusikakoolide
Liit, kuhu kuulub üle 80
kooli, korraldab paaritutel aastatel konkursse
klaveri- ja puhkpilliõpilastele ning paarisaastatel keelpilli- ja akordioniõpilastele. Viis Tabasalu muusikakooli
õpilast sai seekord lõppvõistlusele.
K AL E V KONS A
Tabasalu muusikakooli direktor

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Kui palju on peale Gerda
ja tema ema veel teisi lapsivanemaid uue kooli vastu huvi
tundnud?
Vääna-Jõesuu kooli vastkinnitatud direktor Eddi Tomband: “Pühapäeval oli meil
huviliste lastevanematega
kohtumine. Üllatavalt palju
inimesi oli kohal – rohkem kui
poolsada. See näitab, et kogukond on noor ja aktiivne”, arvab kogenud pedagoog. “Arutelu oli väga huvitav ja ma
loodan, et kahepoolselt kasulik.”

Muusikakooli
õpilased vabariigi
parimate seas

“Minu on tähed selged, lugeda oskan ja kirjutada kah natuke, tahan kooli minna,” arvab
viieaastane Gerda valmiva koolimaja juures tarmukalt. “Natuke tuleb veel oodata,”
naerab ema Haivi Sepp.
Ülo Russak
tele,” loodab vastvalitud direktor, kes peale õppeaasta lõppu
asub Sonda kooli direktori
ametikohalt juhtima kodukoha
kooli. Praegu tegeleb ta õpetajate valiku, kooli kodulehe
uuendamise ja kooli komplekteerimisega.
“Esialgu võtame tööle kaks
täiskohaga õpetajat ja veel
osalise tööajaga pedagoogi,”
kõneleb ta. “Kooli kasvades
kasvab ka pedagoogide arv.”

Kaks esimest klassi
Direktor ise sai mõtlemiseks õppetöö algusaja esimestele klassidele. “Lastevanemate soov oli, et koolitunnid esimestele klassidele ei algaks
mitte kell kaheksa, vaid kell

üheksa hommikul. Esimene
tund võiks olla mängutund. Ka
soovisid paljud vanemad lastele pikapäevarühma.”
Mõlemad soovid on direktori arvates täiesti loomulikud
ja lahendatavad.
Esialgu, see tähendab 1.
septembrist, loodab direktor
alustada vähemalt kahe esimese klassiga, edaspidi klasside arv kasvab. Vääna-Jõesuu
koolis saavad lapsed õppida
kuuenda klassini. Kool on ette
nähtud 144 õpilasele.
Kas aga ka ehitaja on
omalt poolt teinud kõik, et
esimene koolikell ikka õigel
ajal heliseks?
Ehitaja, osaühing Eventus
Ehitus projektijuht Raivo

Reinberk: “Ehitaja on töödega
graafikus.”
Tulevase koolimaja, endise
pioneerilaagri administratiivhoone lammutus algas detsembris. 4. veebruaril alustati
juba ehitusega. Praegu on
hoonel püsti sarikapärg.
“Kooli raamatukogu seina
on veel natuke laduda, käib
aga juba hoonele katusepanek,”
kõneleb ehitusjuht. “Ootame
valla esindajaid pärga maha
võtma, ehitajale väikest pidu
korraldama,” naerab mees.
Projektijuht on kindel, et
augustiks on kõik valmis. Koos
haljastusega. Et kohalikele
lastele sügisel ikka koolikell
heliseks. Gerda peab veel aasta ootama.

Konkursil 3. koha saanud
Luisa Viisileht Eesti muusikaakadeemias toimunud
autasustamisel koos karikaga.
Erakogu
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Arhitekt Robert Mirski töö
teine pool
Valla arhitekt Robert
Mirski üheks põhitegevuseks on varasematel
aastatel algatatud mitmete planeeringute menetlemine ja kooskõlla
viimine tänasel päeval
kujunenud reaalsusega
valla arengus. Ja loomulikult seadustega. Seega
teatud mõttes varem
tehtu ümbertegemine,
kaasajastamine.

Kas valla arhitekti töö ei
olegi siis uute hoonete või
tervete uusasumite projekteerimine, nagu arvata
võiks?
Harku valla arhitekt Robert Mirski: Tänasel päeval
projekteerivad ja planeerivad
valdavalt arhitektid ja planeerijad erasektoris, ametnikele
jääb mahti vaid menetlemiseks. Majandusbuumi eel algatati väga palju detailplaneeringuid. Languse ajal jäi
enamus arendusi aga majanduslikel põhjustel seisma. Tänasel päeval kerkivad üles
küsimused – millistel tingimustel on võimalik planeeringu koostamist jätkata või kas
tuleb neid hakata hoopiski lõpetama.

Kas tooksite ka mõne konkreetse näite?
Nimesid nimetamata tooksin sellise näite: 2001. aastal
esitas detailplaneeringust huvitatud isik vallale taotluse
algatada oma maale detailplaneering. Vastavalt seadusele
vald seda ka tegi – algatas planeeringu. Aga huvitatud isik
ei olnud selle koostamisest
teatud põhjustel huvitatud, asi
soikus. Nüüd, pea kümme aastat hiljem, võib see toonane
algataja-arendaja aga vallamajja marssida ja nõuda, et
väljastatagu talle uued lähtetingimused. Sellised juhtumid
ei puuduta tavaliselt üksikeramuid, vaid suuremaid arendusi, terveid uusasumeid.

Ja te väljastate uued lähtetingimused, jätkate detailplaneeringuga?
Tänaseks on kümne aasta
taguse ajaga võrreldes paljugi
muutunud – meie asulaid läbivad maanteed on autodest umbes, mõningates kohtades on
põhjavee nappus, meie rohevõrgustik on ohustatud. Nii on
mitmel puhul tekkinud asjaolud, mis välistavad detailplaneeringute jätkamise.
Arendamisest huvitatud
isikut see aga enamasti ei huvita. Tema soov on ikkagi
arendada välja temale kuuluv
maa. Siin tekibki vastuolu,
kuidas arendajale põhjendada,
et rong on läinud. Kui varem
ei saanud planeeringut lõpule
viidud, siis nüüd ei ole see
enam võimalik.

On see ka märguanne ettevõtjatele-arendajatele, et
tänase päeva seisuga on
tunduvalt raskem detailplaneeringut algatada?
Kindlasti – peame juhinduma uuest olukorrast ja kogemustest, mis majandusbuum
kaasa tõi, sest lõppkokkuvõttes
on need kogemused viimist-

Maavanem jätkab valla
üldplaneeringu menetlust
Harku valla üldplaneering kehtib märtsist.1996
ehk täpselt 17 aastat.
Harku vallavolikogu algatas uue üldplaneeringu koostamise juba 2001.
aastal.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Ü L O R USS AK
vallaleht@harku.ee

Robert Mirski.

Ülo Russak

letud kohtulahenditeks riigikohtus. Erinevad vaidlused,
mille lahendust toona ei teatud, on tänaseks selgeks vaieldud. Üks põhiline nõue on see,
et enne planeerimise algatamist tuleb mõlema poole kohustused – nii arendaja kui
valla omad – väga põhjalikult
läbi rääkida. See puudutab
kõike, mis planeeringu rahalise poolega kaasneda võib.
Tihtilugu tuleb tekkivaid olukordi isegi ette ennustada.

Kas arendaja elu läheb keerulisemaks? Rajada teed, teha trassid...
Sisuliselt olid need kohustused arendajatel ka varem,
aga siis võeti kohustusi kergemalt. Täna võime arhiivikapist
leida mitmeid planeeringuid,
kus Harku vallavalitsus on
selge sõnaga väljendanud, et
ei võta kohustust ehitada teid
ja trasse. Sellele on alla kirjutanud toonased arendajad ja
ettevõtjad, kelle sõna ei pruugi
tänasel päeval enam midagi
maksta – nad on kas pankrotis
või lihtsalt kadunud. Selle pärast puuduvadki mõnele põllule rajatud arendusel korralikud sõiduteed või tänavavalgustus.

TÄNASEKS ON KÜMNE
AASTA TAGUSE AJAGA
VÕRRELDES PALJUGI
MUUTUNUD.
Kellele rohelist tuld näitate,
tulge ja tehke...
Rohelist tuld näitame arendajaile, kelle plaanid kattuvad
valla üldplaneeringuga ja kes
on tõestanud oma võimekust
ettevõetu ka lõpule viia. Üldplaneeringu juures peame
tähtsaks, et valda jääksid rohealad ja metsad. Sellega ei
taha aga jälle mimed arendajad nõustuda, ja üldplaneering, mis on küll juba 2009.
aastal vastu võetud ning avalikustatud, ootab hetkel Harju
maavanema seisukohti vaiete
lahendamisel.

Kas ma olen õigesti aru saanud, et teie töö eesmärk ja
sisu on seista selle eest, et
eranditult kõigile siin vallas
oleks tagatud normaalsed
elu- ja olmetingimused? Et
ettevõtted asuksid tehnoparkides, inimeste elamute
ümber oleks piisavalt rohelust, et loomad saaksid liikuda rohekoridorides...
Kõige üldisemas mõttes
küll. Valla ülesanne on tagada
säästlik ja tasakaalustatud
areng.

Neljapäev, 11. aprill 2013

Üldplaneeringu koostamine
on väga mahukas töö, kus osalevad väga erinevad spetsialistid, sest üldplaneeringuga
määratakse omavalitsuse territooriumi maakasutus pikkadeks aastateks. Sellepärast tuleb arvestada elamutsoonide
paiknemist ja kasvu, tööstusparkide olemasolu ja arengut,
rohekoridoride vajalikkuse ja
palju muuga. Loomulikult ka
looduslike ressursside, näiteks puhta veega.
Harku vald pole aga oma
looduslikult eripäralt ega elanike arvult päris keskmine
vald. 2006. aastaks jõuti mahuka tööga niikaugele, et algatati
keskonnamõjude hindamine.
Lõpuks, 27. augustil 2009. aastal, kui töö algusest oli möödunud 8 aastat, võim vallas mitu
korda vahetunud, võttis vallavolikogu üldplaneeringu vastu
ja korraldas seadusest tulenevalt üldplaneeringu avaliku
väljapaneku. Kõik asjast huvitatud isikud – nii eraisikud kui
arendajad said üldplaneeringuga tutvuda ajavahemikul
28. septembrist kuni 25. oktoobrini 2009 ehk ligi kuu aega. Sellele järgnes avalik arutelu.
Harku abivallavanem Erik
Sandla: “Üldplaneeringu kohta
oli esialgu kõvasti üle 100 vastuväite, aga pärast avalikke
arutelusid korrigeeriti planeeringut ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet ning üles jäi 97
vastuväidet. Peamiselt ei olnud mõned vallakodanikud rahul rohekoridoride paiknemise
ja suurusega. Aga on ka selge,
et vallas, kus elab rohkem kui
13 000 elanikku, ei saavutata
kunagi kõigis küsimustes sajaprotsendilist üksmeelt. Arvestada tuleb ikka rahva enamiku
soovidega.”

Saadeti tagasi
Sellepärast otsustas vallavalitsus, vaatamata vastuväidetele, esitada planeeringu dokumendi kooskõlastamiseks
keskkonnaametile ning viimaks, peale 10-aastast tööd ja
hoolimata 97 vastuväitest,
Harju maavanemale järelevalve teostamiseks.
Eelmise aasta oktoobris tagastas maavanem üldplaneeringu Harku vallavalitsusele
sellele heakskiitu andmata,
tehes samas vallavalitsusele
ettepaneku korraldada planeeringu uus avalik väljapanek.
Miks taotleti siis planeeringu taasavalikustamist?
Harju maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni esimees Jaan Saulin:
“Kerge südamega me seda ei
teinud, kuna Harku vallaga oli
meil üldplaneeringu menet-

Harku valla üldplaneeringu kronoloogia
• 26.03.1996 kehtestati praeguseni kehtiv valla üldplaneering.
• 23.08.2001 algatas volikogu uue üldplaneeringu koostamise.
• 13.09.2006 algatas volikogu üldplaneeringu koskkonnamõjude strateegilise hindamise.
• 27.08.2009 võttis volikogu üldplaneeringu vastu.
• 28.09.2009 kuni 25.10.2009 toimus üldplaneeringu
avalik väljapanek.
• 03.12. 009 toimus üldplaneeringu avalik arutelu.
• 24.05.2010 esitati üldplaneering keskkonnaametile
kooskõlastamiseks.
• 13.01.2011 kiitis keskkonnaamet üldplaneeringu heaks.
• 25.04.2011 esitati üldplaneering maavanemale järelevalve tegemiseks.
• 23.10.2012 tagastas maavanem üldplaneeringu sellele
heakskiitu andmata.
• 04.04.2013 maavanem jätkab üldplaneeringu järelvalvemenetlust.

lemisel väga hea koostöö. Samas oli üldplaneeringu avalikust väljapanekust möödas
rohkem kui kolm aastat ja
jätkuvalt oli üleval väga palju
vastuväiteid, ka saabus neid
planeeringu järelevalves oleku ajal. Lisaks oli üldplaneeringusse sisse viidud palju parandusi. Tuginesime oma seisukoha andmisel ka 2004.
aasta Riigikohtu lahendile,
kus leiti, et kui planeerimismenetlusest on möödunud pikk
ajavahemik, siis tuleb planeeringu kehtestamiseks viia läbi
uus planeerimismenetlus. Seda põhjusel, et vahepeal võib
olla tekkinud uusi huvitatud
isikuid, kes ei osalenud algses
menetluses, kuid kes sooviksid
nüüd avaldada oma seisukohti
ja vastuväiteid planeeringu
suhtes.”
“Üldplaneeringu järelevalvemenetlus võttis nii kaua aega sellepärast, et mitmete vastuväidete osas lepiti Harju
maavalitsuses toimunud aruteludel kokku, et kohalik omavalitsus kaalub neid uuesti ja
annab nende kohta täiendava
seisukoha”, ütleb Jaan Saulin.
“Järelevalvemenetluse tulemusel jõutigi osades vastuväidetes kokkuleppele ja mitmed vastuväiteid esitanud isikud loobusid oma vastuväidetest. Samuti pidi Harku vallavalitsus üldplaneeringu
maakasutusplaanile ja seletuskirja sisse viima pärast planeeringu avalikku väljapanekut üldplaneeringus tehtud
parandused ja seejärel täiendatud planeeringumaterjalid
maavalitsusele uuesti esitama.”

Kiri ministrile
Erik Sandla: “Kui me planeeringu uuesti avalikustaksime, tekiks vastuväiteid kindlasti juurde, mitte ei jääks vähemaks.”
Nendes abivallavanema
sõnades ei maksa vist kahelda
– viimaste aastate jooksul on
taas ellu ärganud nii mõnigi
arendaja, kes hakkaks nüüd
ka oma õigust nõudma. Tahaks
arendada just seal, kus näiteks
üldplaneeringu järgi on hoopis
roheala.
Erik Sandla: “Sellepärast

Erik Sandla.

Ülo Russak

me otsustasime pöörduda regionaalminister Siim Kiisleri
poole, et siseministeerium ütleks uue avaliku väljapaneku
korraldamise vajaduse kohta
oma seisukoha. Vallavalitsuse
arvates valesti me midagi ei
teinud, kõigi vallainimeste
huvisid ühildada ei õnnestu
kunagi. Sellisel suurel vallal
nagu Harku peab ju olema selge arengunägemus, üldplaneering.”
Regionaalminister võttiski
asja menetlusse ja asus oma
14. märtsi kirjas seisukohale,
et kõiki asjaolusid ja üldplaneeringu menetluse mahukust
arvestades ei ole praegu uue
avaliku väljapaneku korraldamine vajalik ja sellest tulenevalt peaks Harju maavanem
Ülle Rajasalu Harku valla üldplaneeringu järelevalve kooskõlas PlanS § 23 nõuetega lõpule viima.

Mis saab edasi?
“Pall on nüüd maavalitsuse
käes,” leiab Erik Sandla.
Jaan Saulini sõnul lähtub
maavalitsus ministeeriumi
seisukohast. “Jätkame menetlust. Maavalitsusel on kavas
anda oma kirjalikud seisukohad lahendamata jäänud vastuväidete kohta ning saata
need asjasse puutuvatele menetlusosalistele. Seejärel langetame otsuse üldplaneeringu
kehtestamisele heakskiidu
andmise kohta, nagu planeerimisseadus nõuab. Vastuväiteid esitanud isikuid oleme
sellest kirjalikult juba ka
informeerinud.”

ARVAMUS
Harku valla üldplaneering
on töös olnud rohkem kui
kümme aastat. Nüüd on see
jõudnud järelevalveks Harju
maavanemani. Maavanem
Ülle Rajasalu otsus oli esialgselt üldplaneering vallavalitsusele uueks avalikustamiseks tagasi anda,
nüüd on siiski otsustatud
järelevalvet jätkata. Millest
selline muutus?
ÜL L E R AJAS ALU
Harju maavanem

Üldplaneering on põhiline
arengudokument, mille põhjal
Harku valla areng hakkab toimuma pikkade aastate vältel.
Üldplaneering on erinevaid
eluvaldkondi käsitlev mahukas dokument, mis paneb paika valla üldised maakasutuseja ehitustingimused, rohealad,
suuremate teede- ja tehnovõrkude trassid, asustuse suunamise põhimõtted, äri- ja tööstusalade arengualad ning paljud teised ruumilise arengu
üksikasjad.
Üldplaneering on meie planeerimissüsteemi arvestades
vahest kõige tähtsam planeeringuliik. Kuna üldplaneeringu
lahendus võib puudutada väga
paljusid inimesi, kinnisasja
omanikke, siis on arusaadav,
et olemas on suur huvi üldplaneeringu suhtes, mida näitasid
arvukad avalikul väljapanekul
esitatud vastuväited.
Harju maavalitsuse jaoks
on väga oluline, et üldplaneeringus oleksid võimalikult
suures ulatuses arvesse võetud elanike huvid. Planeeringulahendus peaks tasakaalustama erinevad huvid, nii
avalikud kui ka erahuvid, alles
seejärel saab lugeda, et planeeringu koostamisel on tehtud piisavalt koostööd ja kaasatud on avalikkus.
Harku on tähtis vald suure
kodanikuaktiivsusega. Üldplaneeringut on tehtud pikka
aega. Avalikustamine toimus
kolm aastat tagasi. Vahepeal
on aga paljugi muutunud. Samuti oli üldplaneeringu kohta
algselt üleval 97 vastuväidet.
See tähendab, et nii palju inimesi ei olnud ühe või teise
asjaga rahul. Nendel põhjustel
oligi minu esialgne otsus üldplaneering uuesti avalikustada.
Koostöö käigus Harku vallaga suutsime lahendada osa
vastuväiteid, konsulteerides
veel kord vallajuhtide ja siseministeeriumiga jõudsime
ühisele seisukohale. Vald uut
avalikustamist ei pea praegu
tegema, kuna uus avalikustamine võib tuua uusi vastuväiteid, mis lükkaksid üldplaneeringu kehtestamise kaugesse tulevikku. Nõustun valla
seisukohaga, et nii suure valla
puhul nagu Harku, kus elab
rohkem kui 13 000 inimest, on
täieliku üksmeele leidmine
võimatu. Aga üritame sellele
võimalikult lähedale jõuda ja
seda võimalikult kiiresti.
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KÜSITLUS
Kuidas saad läbi oma
naabritega?

KR IST I
NAPAST
Muraste elanik

M

inul on väga toredad
naabrid ja suhtlen
nendega suure rõõmuga. Ootan juba kevadet, kui
oleme kõik rohkem aias ning
saab naabritega üle aia tervitada, rääkida ning taimi vahetada. Mul on naabritega väga
vedanud, oleme nii mõnedki
aiapeod koos maha pidanud.
Kõiki kogukonna liikmeid
ei tunne. Aga päris palju Muraste küla inimesi ikka. Mõnda
nägupidi, mõnda natuke rohkem, sest paljude meie küla
inimeste lapsed on käinud või
käivad ka Kristi lapsehoius.
See ühendab meid veelgi rohkem. Minu arust on meil vahva
kogukond, toredad külaseltsi
eestvedajad ja külas rõõmsad
inimesed.

MAR IK A
R AUD SO O
Tabasalu elanik

E

lame siin aastast 1986.
Kõik teised pered on
kolinud enda majadesse
hiljem. Suhted on heanaaberlikud. Tülisid pole olnud.
Minu aed on alati külalistele lahti. Tänavu korraldame
aiandushuviliste seltsiga ka
avatud aedade päeva. See
toimub augustikuus.

MAR KO
TALI
Metkall OÜ
juhataja Harkus

M

eie kõige otsesem
naaber on BRC Autokeskus. Nendega on
meil suhted väga aktiivsed
ning igati töised ja sõbralikud.
Näiteks me tellime mitmeid
teenuseid (valve, lumetõrje,
küte jms) ühiselt. Teame neist
ka kõike. Vahetuid naabreid
meil rohkem ei ole ja kaugemal
asuvaid ettevõtteid kahjuks
lähemalt ei tunne ega tea.

Silmatera
Mudilasmaja

alustab vastuvõttu 1. augustil 2013
avatavasse uude 2-aastaste laste
rühma. Asume Murastes, Põhjaristi
pst 7.
Lastehoid avatud E-R 7.30-18.00
info ja reg. 501 3833, Janne
koduleht www.silmatera.ee
e-kiri silmateramudilasmaja@hot.ee

Heade soovide urn:
et tuldaks külla

Tule spordi tasuta ja tunne
ennast mõnusalt!
15.-21. aprillil tähistame
südamenädalat.

Sel nädalal on Harku valla
pensionäridel võimalus kasutada tasuta (15. aprillist
kuni 19. aprillini 2013) kell
12.00-16.00 Tabasalu spordikompleksis ujulateenuseid, squashisaali, lauatennisesaali ja jõusaali.
15. ja 19. aprillil on võimalus kasutada juhendajate
abi squashi saalis ja jõusaalis.

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Hooldekodu omanikuks on
sihtasutus Hoolekande Teenuste aktsiaselts, ehitajaks
Nordline Ehituse OÜ. Valmima peab ehitus käesoleva aasta augustis. Hoone rajatakse
riigi tellimisel, raha tuleb
suuremas osas Euroopa Liidu
toetusfondidest. Kokku on
ehituse maksumuseks 2,26
miljonit eurot. Selle raha eest
kerkib Vääna-Jõesuu külla
viis pereelamut, kus hakkab
elama 55 puudega inimest.
Hoolekande Teenuste aktsiaseltsi projektijuht Viljar
Laidvee ütles enne pärja katuselt allavõtmist: “Vääna-Viti
Kodu on üheteistkümnes hooldekodu, mis Eestisse Euroopa
Liidu rahadest ehitatud. Julgen aga kinnitada, et see on
neist üheteistkümnest kõige
moodsam, kõige inimsõbralikum.”

Südamlik
pakkumine
eakatele

<

Läinud reedel oli sarikateni kerkinud Vääna-Viti
Kodus esmakordselt palju külalisi – toimus sarikapidu. Kohal oli maavanem Ülle Rajasalu,
vallajuhid, aga ka hoolekodu tulevaste elanike
esindajad.

Sarikapärg katuselt on maha toodud. Seda hoiavad Kernu
hooldekodu juhataja Raili Viljas ja Hoolekande Teenuste
aktsiaseltsi projektijuht Viljar Laidvee. Assisteerib Nordlin
Ehituse objektijuht Hindrek Rootsma.
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Kasutage soodsat võimalust südamenädalal tegeleda endale sobiva tasuta
sportimisvõimalusega.
Kaasa võtta pensionitunnistus või ID kaart.
Informatsioon telefonil
600 3867.
T I I A S PI T S ÕN, VAL L A
S OT S I A AL - JA T E R VI S HOI UOS AKONNA
JUHATAJA

Tabasalu spordikompleksi
Spordisõber 2013 on
edukalt alustanud!
Spordisõber 2013
hetke parimad
(1. veebruar kuni 31. märts):
1. Maarika Maas
2. Urmas Kaljuvee
3. Kristjan Sau
4. Juri Krasnošlõk
5. Mart Eensalu
Märtsi parim naine Maarika
Maas ja parim mees Urmas
saavad A le Coq auhinnad kätte
spordikompleksi
administraatori juurest!
Spordisõber 2013 konkurss
kestab 01.02.2013-31.01.2014!
Jätkuvalt on populaarsust
kogumas rühmatreeningud.
Vaata lähemalt www.
tabasalusport.ee
Sportlik ja sõbralik –kõigile!

Head soovid müüri
See tähendab, et kõik majad on maaküttega, kogu hooldekodu territoorium on varustatud turvakaameratega, sissepääs majadesse on võimalik
ainult läbi biomeetrilise ehk
lihtsamalt öeldes sõrmejälgi
lugeda oskava valvesüsteemi.
Et Vääna Viti Kodu elanikel
tegevust oleks, rajatakse hooldekodusse ka ilu- ja köögiviljaaed, kus igal elanikul on
hooldada oma lapike.
Avamisel sõna saanud
Kernu hooldekodu juht Raili
Viljas: “Kuna Kernu hooldekodu läheb sulgemisele, siis tuleb Kernust uude hooldekodusse üle 44 asukat.”
Peale informatiivset veerandtundi ronisidki kaks
meest, saag käes, katusele.
Need olid Hoolekande Teenuste aktsiaseltsi projektijuht
Viljar Laidvee ja Nordlin Ehituse objektijuht Hindrek
Rootsma. Suur pärg toodi katuselt kahe mehe ühisel jõul
maapinnale.
Eks seegi sümboliseeri
tellija head koostööd ehitajaga,
kinnitas ehitusjuht Hindrek
Rootsma.

SILINDER TÄIDETI
KOKKUTULNUTE
POOLT ÜHISELT HEADE
SOOVIDEGA.
Kui katuselt oli pärg maha
saanud, mindi ühiselt tuppa, et
müürida vundamendiauku
heade soovide silinder. Välimuselt meenutas see küll silindrit, mis tavaliselt nurgakivi
panekul vundamenti müüritakse, aga loomulikult oli tähtsam sisu kui välimus. See silinder täideti kõigi kokkutul-

MTÜ Tervendavad Aiad loengusari “Tervislik koduaed”
Järgneb heade soovide sissemüürimine. Häid soove on
öelda Kernu hooldekodu juhataja Raili Viljasel (paremal),
seisavad vallavanem Kaupo Rätsepp, maavanem Ülle Rajasalu, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Maris Liiders, abivallavanemad Vello Viiburg ja Erik Sandla
ning Hoolekande Teenuste aktsiaseltsi avalike suhete juht
Kadri Lehenurm.
2x Ain Lillepalu

• Vääna-Viti Kodu on praeguse hooldekodu laiendus.
• Uues kodus on viis pereelamut, ühe- ja kahetoaliste korteritega. Ühes elamus elab kuni 11 puudega hoolealust.
• Riigieelarveline koht hooldekodus maksab kuni 227 eurot
kuus, mille eest tasub riik.
• Koht väljapool riigieelarvet maksab kuni 725 eurot kuus.

Areneb jõudsalt
Siis kõneles vallavanem
Kaupo Rätsepp, mida on vallal
uuele asutusele pakkuda.
Kaupo Rätsepp: “VäänaJõesuu on viimasel ajal väga
jõudsalt arenev kant. Käimas
on vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine, algab kergliiklustee ehitus, tulemas on ka

14. aprillil 13.00-15.00 “Tervisliku toitumise alaseid uudiseid laiast maailmast”
Loodustohter, psühhiaater Tiina Keldrima vahendab välismeedias avaldatud
teemakohaste teadusuuringute tulemusi, milles on paljugi uut ja üllatavat.
Loengud toimuvad spordiklubis Arigato, Rannamõisa tee 3, kohtade piiratuse tõttu
palume eelregistreeruda tervaiad@gmail.com või 503 7504.
Ühe loengupäeva hind 12.00 eurot.

Vääna-Viti Kodu

nute poolt ühiselt heade soovidega.
Mida tulevased asukad
enim soovivad?
Nende soovid oli palunud
kirja panna Raili Viljas. Ja enne urni asetamist luges ta ka
need ette. Olgu siin kirjas
mõned neist:
• tahaksin endale head
voodit;
• et vanemad ja sugulased
tihti külas käiksid;
• et me omavahel hästi läbi
saaksime.

14. aprillil 11.00-12.45 “Köögiviljade tervistavad omadused”
Toitumisterapeut (C.N.C., AANC) Ülle Hõbemägi tutvustab meie aedviljade
kasulikke omadusi ja annab nõuandeid, milliste haiguste puhul mida tarvitada.
Jagab oma kogemust, kuidas väikesesse aeda mahutada nii ilutaimed kui köögiviljad.

kaubanduskeskus. Kõik see
hakkab endist suvilarajooni
üha enam väga ilusaks elamurajooniks muutma.”
Vääna-Jõesuu külavanem
Hiie Grauberg soovis, et head
koduhaldjad leiaksid kiiresti
üles ka Vääna-Viti Kodu ja ei
lahkuks sealt iial.
Maavanem Ülle Rajasalu
soovis, et hoolekodu elanike
soovid täide läheksid – et
lähedased neil ikka külas käiksid, et neil oleks omavahel hea
läbisaamine, et nad tunneksid
end turvaliselt ja mugavalt.
“Haige võib olla inimene
peast, haige võib inimene olla
ka südamest. Ja kindlasti on
raskem koos elada inimesega,
kes on haige südamest,” lausus
maavanem Ülle Rajasalu.
Vääna-Viti Kodu ootab esimesi asukaid septembris 2013.
Uus hooldekodu loob ka 17 uut
töökohta.
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Kumna kultuuriait kutsub Teid
26. aprillil algusega kell 14.00
nautima ilusat pärastlõunat koos
Boriss Lehtlaane ja Leo Kikasega.
Pilet 3 eurot, kaetud kohvilaud.

Harku valla Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekti infopäev
Harku vallavalitsus ja OÜ Strantum teatavad, et 22. aprillil
algusega kell 18.00 toimub Harku valla Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekti infopäev Tabasalu ühisgümnaasiumi
aulas.
Infopäeva eesmärgiks on projektipiirkonna elanikele ehitustööde ajagraafikutest, liikluskorraldusest ja liitumisvõimalustest ülevaate andmine.
Infopäeval pakume kinnistuomanikele võimalust liitumistaotluste esitamiseks, tutvumist tänavatorustiku ehitusprojektiga ja projektijärgsete liitumispunktide asukohtadega.
Infopäeval osalevad lisaks OÜ Strantum ja Harku vallavalitsuse esindajatele ka ehitusettevõtete esindajad, kellega
on võimalik konsulteerida konkreetselt ehitustegevust
puudutavates üksikasjades.
Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ehitatakse välja vee- ja kanalisatsioonitorustikud VäänaJõesuu, Viti ja Suurupi külades, rajatakse kaasaegsed veetöötlusjaamad ning kõiki keskkonnanõudeid arvestav
reoveepuhasti. Projekti elluviimise tulemusena rajatakse
kaasaegne ühisveevarustus ja -kanalisatsioon ca 10 000-le
suveperioodil projektipiirkonnas elavale inimesele.
Ootame rohket osavõttu!

Tabasalu XXI jooks
Harku valla sportlik perepäev 28. aprillil 2013
Koht: Rannamõisa lasteaia esine parkla.
Korraldaja: Tabasalu triatloniklubi.
Osalejad: Harku valla elanikud, Harku vallas õppivad ja
töötavad inimesed, Harku valla spordiklubide liikmed.
Eesmärk: pakkuda kõigile äratundmisrõõmu, et sportlik
perepäev on värskes õhus liikumine, meelelahutus, mõnus
seltskond, eneseületamise võimalus, pereliikmetega koos
tegutsemise rõõm. Loodame tänu jooksuvõistlusele leida
juurde tublisid lapsi, kes sooviksid regulaarselt triatlonitreeningutel osaleda.
Vanuseklassid ja distantsid:
I 500 m jooks – start kell 11.00 (alates 2006. sündinud)
II 1,2 km jooks – start kell 11.30 (lapsed sünniaastaga 20002005)
III 5 km jooks – start kell 12.00
Eelregistreerimine: facebookis tri.ee/jooks ja e-maili teel
info@triatlon.ee.
NB! Peredel palun registreeruda ühise e-mailiga: perenimi,
eesnimed, kõigi täpne sünniaeg.
Stardimaterjalide väljastamine: võistluskeskuses kell 10.0011.30.
Lastega mängivad ja joonistavad muinasjutukangelased.
Autasustatakse: võistluskeskuses kell 14.00 iga vanusekategooria 3 paremat ja 6 suurema punktisumma kogunud
perekonda, kusjuures perearvestuses summeeritakse oma
vanuseklassis saavutatud koha punktid alljärgnevalt:
I koht annab 50 punkti,
IV koht 32 punkti,
II koht 40 punkti,
V koht 30 punkti,
III koht 35 punkti,
VI koht 29 punkti jne.
Iga järgnev koht 1 punkti vähem.
Info: www.tri.ee, tel. 603 2141, 5669 8670, 5695 1593.
Toetajad: Harku vallavalitsus, Prolexplast, Tarplani
Kaubanduse AS, Warren Safety OÜ, restoran Manolette,
Osvaldi kohvik, Osman
kebab grill, Born, Lucca restoran,
Tabasalu spordikompleks,
Nukumuuseum, Oska koolitused,
Baggins, M.I. masaažikool,
Karupoeg Puhh OÜ.

“Üks kõigi, kõik ühe eest!” ehk naisrühm on kontserdiks valmis.

“Harakad küll, aga
tantsite nagu luiged!”
4. aprillil viiendat sünnipäeva tähistanud Tabasalu naistantsurühm
Harku Harakad on esinenud nii Tanel Padari laulu järgi kui ka 35-kraadise kuumusega Setu
kuningriigis. Ühe suurematest kiitustest ütles
rühmale tantsujuht Ülo
Luht, kes võrdles Harakaid luikedega.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Ligi kahetunnine tähtpäevakontsert peeti ühisgümnaasiumi aulas. Koos Harakatega
rõõmustasid ka segarühm
Tammed ja Toomed ning Tabasalu kammerkoor. Tervitusi
tõid vallavanem Kaupo Rätsepp ning memmede rühm.
Algusest peale on Harku
Harakaid juhendanud tantsujuht Astrid Väizene. Tema
koostatud sünnipäevakontserdil kuulis meenutusi läbi
aastate ja nägi fotosid. “Ja ka
jäädvustusi treeningutest,
laagritest ja kohtumistest,” lubas tantsujuht. Ja loomulikult
esitati tantsude paremik.
Abiks segarühm ja kammerkoor.

Algus oli aastal 2008 ning
esimesed pildid olid pärit Kuusalus peetud laagrist. Väizene
sõnul sai sealt alguse kindel
kollektiiv. Ära on Harakatest
mindud väga harva. “Ja kui
seda on tehtud, siis ikka lapsepuhkusele, et oleks järelkasvu,” rõõmustas tosina naise
juhendaja.

Rokkmuusika saatel
Esimene suurem esinemine
oli aastal 2009 Keilas peetud
maakonnapeol. Toonastelt fotodelt võib tantsijate sõnul
märgata veidi kõveraid ridu.
Samal suvel esinesid Harku
valla naised ka Tallinna vanalinna päevadel. Sellest ajast
esitas segarühm Tammed ja
Toomed tantsu “Kevadine päevakäänak” ning Harakad “Üts
paigake”.
“Üldtantsupeole saime päris ime läbi. Saime ülevaatusel
suhteliselt madala ehk kolmanda kategooria,” meenutas
Väizene. Kõrgemat žürii ei
andnud, sest noore kollektiivi
esinemine polnud veel ühtne.
“Aga meis nähti sära ja ühtse
kollektiivi vaimu,” ütles Väizene. Siis sai kollektiiv ka TÜGi õpetaja Indrek Raudsepa kujundatud logo.
2010. aastal osalesid Hara-

2x Allar Viivik

kad võimlemispeol, kus tantsiti Tanel Padari ja The Suni
muusika saatel. “Saatanlikud
naised” tuli esitamisele ka
sünnipäevakontserdil.
Samal suvel võtsid harkulased osa Setu kuningriigi
pidustustest. On ju tantsujuht
Astrid Väizene sealtkandist
pärit ning õppinud Mikitamäe
koolis. “Simmani ajal oli õues
pluss 40. Saime enamuse ajast
olla vaid puude vilus,” kõlas
meenutus.

Tõsta kategooriat
Uus tantsupidu ootas ees
aastal 2011, kui peeti noorte
pidu “Maa ja ilm”. Siis sündis
senise meesrühma asemele
segarühm “Tammed ja Toomed”. “Õpetajatel avanes võimalus liituda ning saada Toomedeks,” meenutas tantsujuht.
Sama aasta Tallinna vanalinna
päevadel osales koguni kolm
tema juhitud kollektiivi. Lisaks täiskasvanutele ka lasterühm “Toots ja Teele”. Samasse aega jääb ka esimene
naiste pidu Jõgeval ning teatetants. Nendest aastatest esitati
tantsud “Kalamees” ja “Naistepäev”.
Parim kiitus rühmale on
Astrid Väizene sõnul olnud
tantsujuht Ülo Luhti suust

Tantsujuht Astrid Väizene
koos kingitustega.
kuuldu: “Harakad küll, aga
tantsite nagu luiged!”.
Mis saab edasi? Rühm osaleb kindlasti Keilas peetaval
maakonnapeol. Järgmine siht
on tuleva aasta üldtantsupidu,
kus tahetakse tõsta kategooriat. Et naistel ikka lusti jätkuks, kinkis Tabasalu kammerkoor neile kivist kinga (tantsijatel kuluvad jalatsid kiiresti)
ning segarühm harakapesa
(selles oli nii mõndagi, mida
rühmal tarvis läheb).

Koolivaheaeg Skandinaavia katusel
Türisalu spordiklubi veab mäletamata aegadest kevadvaheajal gupi suusamatkajaid
Skandinaavia mägedesse. Kui
mullu ronisime Rootsi kõrgeimasse tippu, siis sedapuhku
vallutasime Norra (ja ühtlasi
Skandinaavia) katuse, 2469meetrise Galdöppigeni. Tipputõus kestis 6 tundi. Viisteist
külmakraadi ja eriti tugev
tuul tekitasid ninadele valgeid
laike.
Puudu ei olnud ka põnevusest: kohati oli järsu harja
mõlemal käel kuristik ja puhanguline külgtuul sakutas
ronijat ühele ja teisele poole.
Õnneks saatis meid hea nähtavus ja preemiaks olid kaunid
vaated ning kolmetunnine
allakihutamine. Seitsme matkapäeva jooksul ületasime

muuhulgas ka kauni kahe kilomeetri kõrguse liustiku pikkusega 10 km.
Matka raskeimaks osaks
olid ööbimised. Kell 8, kui päike loojus, ajas 20-kraadine pakane meid telki ja hoidis seal
12 tundi. Viimasel ööl näitas
kraadiklaas lausa -27.
Hommikud algasid jäätunud saabaste keha peal sulatamisega, millele järgnes soojasaamisjooks. Tagasiteel
ööbisime TÜG sõpruskoolis
Dokkas.
Järgmisel õppeaastal on
plaan matkapisikut levitada
noorte matkaringis. See on
tervislik ja odav hobi, mis pakub palju rõõmu.
Kohtumiseni matkal “Tunne oma koduvalda!” 26. mail!
E D D I T O M BAND

Türisalu spordiklubi Norras.

Erakogu
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Tabasalu poisid esikuues
Sel aastal toimus EBS
gümnaasiumi ja Junior
Achievement Eesti korraldatav 8.-9. klasside
majandus- ja ettevõtlusmäng CREATLON kolmandat korda.
K ARI N LEMBER
Tabasalu ühisgümnaasiumi kommunikatsioonijuht

Kolmeliikmelistes meeskondades said noored end pea terve õppeaasta jooksul proovile
panna kolmel etapil – e-viktoriin, ettevõtlusteemalise reklaamvideo tegemine ja loov
meeskonnamäng, kus kuu aja
jooksul tuli leida lahendus kaheksale püstitatud ülesandele.
Tabasalu kool oli esindatud
ka eelmisel aastal, võistkond
nimega MaSiLa (koosseisus
Marco Sepp, Silver Rohuniit
ja Lauri Siir) tuli siis üldkokkuvõttes 5. kohale. Võistluse
3. etapil, simulatsioonimängus,
tuli etteantud aja jooksul võimalikult kasumlikult korraldada virtuaalset jäätisemüüki,
selles sai MaSiLa 2. koha.
Sel aastal oli Tabasalu koolist end proovile panemas
kaks 9b klassi poiste võistkonda – juba eelmisel aastal tublilt
võistelnud MaSiLa ja esmakordselt osalenud OÜ Lambine
ja Jalg (koosseisus Ronald
Kivipelto, Robert Kivipelto ja
Jarek Laande).
OÜ Lambine ja Jalg sai
võistluse 2. etapil meeskonnamängus 3. koha, MaSiLa jäi
sellel etapil 5. kohale.
Kokkuvõttes tuli MaSiLa
võistkond 3. kohale, mis tõi
neile auhinnaks äriklassi lennureisi Saaremaale, et veeta
seal üks ärimehele vääriline
päev. Võistkond OÜ Lambine
ja Jalg saavutas kokkuvõttes
6. koha.

Osalete juba teist aastat majandus- ja ettevõtlusmängus
Creatlon, miks otsustasite
osa võtta?
MaSiLa võistkonna poisid
Marco, Lauri ja Silver: Sest
eelmise aasta võistluse muljed
olid positiivsed, see oli huvitav
ja põnev. Seega tahtsime kindlasti ka sel aastal end proovile
panna. Ja meie klassijuhataja
Lenneli Aasa oli nõus meid
juhendama koos õpetaja Krista Savitschiga. Suur aitäh neile selle eest!

Milline etapp tänavusel
võistlusel tundus teile kõige
huvitavam? Mis oli kõige
keerulisem või raskem?
Lauri: Kõige huvitavam nii
sel kui eelmisel aastal oli kuu

K R I S TA S AV I T S C H
TÜG õpetaja ja kreatleetide juhendaja

Tabasalu kooli õpilased ja
juhandajad kreatlonistide
autasustamisel.
Erakogu
aega kestnud meeskonnamäng,
kus sel aastal pidime muuhulgas tegema väikese filmi ühe
kodukoha legendi teemal.
Marco: Seekord oli meeskonnatöö üheks ülesandeks
teha oma kodukohas ka natuke
vabatahtlikku tööd, see oli midagi uut meie jaoks. Käisime
selleaastasel Muraste külaseltsi vastlatrallil, kus aitasime
kaasa ürituse korraldamisel –
kes oli parklas liiklussuunajaks, kes aitas kelgumäel korda pidada.

Saite auhinnaks lennureisi
Saaremaale, kas olete varem lennukiga Saaremaale
lennanud?
Lauri: Ei, lennukiga ei ole.
Mida uut olete ettevõtluse
teemal teada saanud?
Robert: Ega põhikooliosas
selleteemalisi teadmisi eriti ei
saa, ühiskonnaõpetuse tunnis
räägitakse üht-teist ja mõnikord toimuvad koolis ka erinevad loengud sellistel teemadel, näiteks viimati Swedbanki
rahateemaline loeng.

“TÖÖDE TEOSTAMISEL
AITASIME VAJADUSEL
ÜKSTEIST”
Kas kavatsete tulevikus
majanduse ja ettevõtlusega
seotuga edasi tegelda, ise
ettevõtjaks hakata?
Ronald: Võiks hakata ettevõtjaks, tekkis rohkem huvi
sellega seotud teemade vastu.

Kas olete mõelnud õpilasfirma loomisele?
Marco: Õpilasfirma tegemisele ei ole mõelnud, sest
tundub, et koostööpartnereid
on päris raske leida. Samuti ei
jää õppimise kõrvalt selleks
piisavalt vaba aega.

Kas soovitate ka teistele
oma kooli 8.-9. klasside õpilastele võistlusel osaleda?
Lauri: Kindlasti soovitame,
ja kui võimalik, siis kaks aastat järjest – see on igati huvitav, hariv ja kasulik kogemus.
Sel aastal tegi asja põneva-

Mul on olnud võimalus kahel aastal järjest juhendada meie
kooli 8.-9. klasside võistkondi JA Eesti poolt korraldatud
vabariiklikul majandus- ja ettevõtlusmängul Creatlon. Minu sattumine juhendajaks oli direktori palve ja see oli puhtjuhuslik, kuna täitsin sel ajal kooli IT-tugiisiku kohustusi ja
vajalik oli õpilasi Creatloni mängu I etapil, veebiviktoriinil
toetada. Ma ei oma kahjuks majandusõpetaja kvalifikatsiooni, aga olen juhtinud tosin aastat aineliitu ja viimased
kaks aastat ka oma mittetulundusühingut. Samuti tunnen
Harku valla pikaajalise elanikuna siinset kogukonda ja
ettevõtjaid, kes võimaluste piires õla alla panid ja poiste
juhendamisel Creatloni võistluse ajal abiks olid. Kõik need
varasemad teadmised ja kogemused kulusid marjaks ära ja
ma sain neid noortele edasi anda. Poisid õppisid tegutsema
kui üks meeskond ja nad ei peljanud täita ülesandeid ka
oma vabal ajal – oli see siis laupäevasel päeval Kristiine
keskuses õpilasfirmade laadal intervjuude tegemine või
õhtusel ajal vabatahtlik töö Muraste vastlatrallil.
Sel õppeaastal oli meil võistlustules kaks meeskonda. Üksinda oleks nende juhendamine olnud väga aeganõudev ja
keeruline. Mul oli väga hea meel, et poiste klassijuhataja
ja matemaatikaõpetaja Lenneli Aasa oli valmis seda koormust minuga jagama ja appi tulema. Meiegi omavaheline
koostöö ja ülesannete jaotamine sujus hästi.
Juhendajana tahaksin veel öelda, et sellel võistlusel õpilasi
juhendades peab olema väga kannatlik ja pidevalt suutma
õpilaste tahet ja motivatsiooni kõrgel hoida. Kuna võistluse
ülesannete lahendamine oli aeganõudev, siis oluline väärtus
oli ühine kvaliteetaeg, mida sageli nappima kippus, sest
noortel on oma igapäevategemised, mis sageli ei võimaldanud kokkulepitud ajal kohtuda. Õnneks suutsime säilitada
ühtset vaimu ja teotahet ning seda pingutust kroonis edu.
Ülimalt suur saavutus on jõuda kahe meeskonnaga vabariiklikul võistlusel esikuuikusse.
Mul on siiralt hea meel poiste edu üle ja olen uhke, et ma
sain olla nii toredatele noortele Creatloni võistlusel juhendajaks. Kutsun ka uuel õppeaastal 8.-9. klasside õpilasi
võistlusel osalema!
CA R O L I N K A DA JA
TÜG direktor

Positiivne on see, et mäng õhutab noori lahtiste silmadega
ringi käima ja suunab juba varakult majanduslikku mõtlemist arendama ning oma võimalusi nägema. Usun, et
neile tegusatele noortele tuli see kogemus igati kasuks ja
aitab neil tulevikus olulisi otsuseid teha.
Laiemalt aga näen, et tulevikus peaks iga õpilane baashariduse ühe osana omandama koolis elementaarse finantskirjaoskuse ning majandusliku mõtlemise alged. Ettevõtlusõpe on riiklikusse õppekavasse sisse kirjutatud.

maks veel see, et meie koolist
oli osalemas kaks võistkonda,
kes pakkusid ka üksteisele
konkurentsi.
Marco: Eriline hasart tekkis siis, kui võistluse 2. etapil
sai OÜ Lambine ja Jalg meist
parema, 3. koha, see pani meid
veelgi rohkem pingutama,
sest ei tahtnud ju neile alla
jääda. Kuigi tööde teostamisel
ka aitasime vajadusel üksteist,
kui abi vaja oli.
Silver: Mõistlik on osaleda
juba 8. klassis ja siis jätkata
sama tiimiga, sest oluline on
kindlasti ka see, et meeskond

omavahel klapiks, eelkõige on
see ju ikkagi meeskonnavõistlus.

Mis teadmised osalejatel
võiks eelnevalt olla, et võistlusel hästi hakkama saada?
Jarek: Selleaastases viktoriinis tuli teada mitmeid päevakajalisi teemasid, näiteks
seda, kui suur on keskmine
korteriüür või kui palju maksab toidukorv või elekter.
Vestlusringis osalesid Marco Sepp, Silver Rohuniit, Lauri
Siir, Ronald Kivipelto, Robert
Kivipelto ja Jarek Laande.

Valla kabetaja Eesti juunioride hõbedal
Murastes elav 13-aastane
Andreas Tulva võitis 19.22. märtsini peetud Eesti
juunioride rahvusvahelise kabe meistrivõistlustel teise koha. Veebruaris
tuli noor kabetaja Eesti
minikadettide kullale.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Noore kabetaja isa ning treener Tarmo Tulva ütleb, et sajaruudulise kabe meistrivõistlustel mängiti seitse voo-

ru ja võistlus toimus neli päeva. “Andreas võitis seitsmest
mängust viis, ühe partii mängis viiki ja ühe kaotas. Eritrenni ei teinud, kuna juunioride
meistrivõistlused polnud tegelikult selle aasta kõige olulisem turniir,” jätkab Tarmo.
Tema kinnitusel olid hoopis
tähtsamad minikadettide
meistrivõistlused. Seal sai
noormees kulla. Turniiril mängiti välja Euroopa noorte
meistrivõistlustele sõitvad kohad minikadettide vanuseklassis. Euroopa noorte meistri-

võistlused rahvusvahelises
kabes toimuvad sel aastal 1.-8.
augustini Poolas.
Esikoha saavutas Andreas
Tulva ees 17-aastane Hendrik
Tamm Pärnumaalt. Isa ja treeneri sõnul on noormees hetke
kõige tugevam noor kabetaja
Eestis ning oli ka turniiri favoriit. “Ta on üsna edukalt
mänginud juba ka täiskasvanute turniiridel. Suuri võite
küll veel täiskasvanute seas ei
ole,” lisab ta.
Poja esinemisega on Tarmo
Tulva väga rahul. “Andreas

saavutas seekord praktiliselt
maksimumi. Esikoht ei jäänud
ka väga kaugele. Kuni viimase
vooruni oli Andreasel ja Hendrikul võrdselt punkte ja nad
kohtusid omavahel. Seekord
jäi vanem ja kogenum veel
peale,” jagab ta kiitust. Juunioride klassis mängivad 16-19aastased kabetajad.
Järgmine oluline turniir on
kadettide ehk 13-16-aastaste
klassi Eesti meistrivõistlused
rahvusvahelises kabes 27.-28.
aprillil. Andreas Tulva on seal
kindlasti üks favoriitidest.

Lapsed olid laval loomulikud ja vabad.

Alasniidu lasteaias
tähistati teatrikuud
Alasniidu lasteaias tähistati teatrikuud uue ja
põneva traditsiooni loomisega – toimus esimene
teatrifestival, kuhu olid
oodatud kõik Harku valla lasteaedade väiksed
näitlejad ja nende juhendajad.
K R I S T E L E I NAS T E - LUK K
Õpetaja

Ettevalmistustega alustati
juba aasta alguses, majades
toimusid festivali eelvoorud,
õmmeldi kostüüme, värviti
lava dekoratsioone, õpiti laule,
tantse ja tekste. Kevade esimesel päeval, 20. märtsil, sõitsid Alasniidule Pangapealse,
Harku, Teelahkme ja Tibutare
lasteaiad. Külalisi võtsid vastu Alasniidu lasteaia kaks toredat maskotti, niiduhaldjad
Lilli-Raada ja Lupu.
Kevadiselt rohelised tegelased tutvustasid saalis istuvat
žüriid ja kuulutasid festivali
avatuks. Žürii, koosseisus
Kristel Veermäe, Aivo Sadam
ning Aire Sibbul, hindas lavastusi järgmiste kriteeriumite
järgi: parim laste omaloominguline lavastus, parim lavakujundus, parim muusikaline kujundus, parim tantsuline liikumine, parim näitlejameisterlikkus, parimad kostüümid
ning kõige fantaasiarikkam
etendus.
Lapsed olid laval loomulikud ja vabad. Kui tekst kippuski meelest minema, improviseeriti ladusalt. Kiitust väärivad ka tublid juhendajad ja
õpetajad. Näha oli ühtehoidvaid meeskondi, kes töötasid
ühise eesmärgi nimel – isegi
kui see tähendas näidendi ajal
kogu lavakujunduse ja dekoratsioonide üleval hoidmist.
Pärast väikest nõupidamist
tegi žürii teatavaks tulemused.
Parima omaloomingulise ja
fantaasiarikkama etenduse
tiitli pälvis Alasniidu lasteaia
Kuldkinga rühm etendusega
“Hambahaldja lugu”, juhendajad Ines Savi ja Heli Koor.
Parima kostüümi auhinna viisid endaga kaasa festivali noo-

Niiduhaldjad Lilli-Raada ja
Lupu.
2x Alasniidu lasteaed
rimad, Alasniidu lasteaia Karukella rühm, etendusega
“Jussikese seitse sõpra”, juhendajad Kristel Einaste-Lukk
ja Mari-Liis Vagur.
Parima lavakujunduse tegi
Pangapealse lasteaia Päikesepõnnide rühm etendusele
“Vaeslaps ja talutütar”, juhendajad Getter Nurklik, Ülle
Aava ja Katrin Läll. Tibutare
Lasteaia Piilude rühma “12
kuud” märgiti ära kui kõige
parema muusikalise kujundusega lavastus, juhendajad Irena Bormann-Eskor, Marika
Kuusmann, Lea Luukas, Piret
Puussaar.
Teelahkme lasteaia Punane
rühm viis koju parima tantsulise liikumise tiitli etendusega
“Päkapikk ja maja”, juhendajad Iie Juhkamson, Krista
Pormeister ja Tiiu Tenno. Kõige meisterlikumad näitlejad
on Harku lasteaias Pääsukeste
rühmas. Nemad võitsid austava tiitli etendusega “Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”,
juhendajad Ene-Ly Lehtmaa,
Ludmilla Susi, Krista Ismael
ja Gajane Meletjan.
Teatrifestivali kutsusid
ellu Alasniidu lasteaia muusikaõpetaja Maris Kilusk ning
direktori kt. Anneli Pedask.
Järgmine festival leiab aset
2014. aasta kevadel, ootame
rohket osavõttu!
Alasniidu lasteaia põnevatest tegemistest saab lugeda
ka veebipäevikust aadressil
alasniidulasteaed.blogspot.
com.

Üks hea tegu
Toreda algatuse tegi Rannamõisa elanik ja Tabasalu muusikakooli lapsevanem Kaia
Karu, kes palus oma sünnipäevakülalistel teha annetus
Rannamõisa muusikamaja
projekteerimise toetuseks.
Nii kogunes Tabasalu kultuuriseltsi kontole ligi kahe tuhande euro eest annetusi, mis

võimaldavad projekteerimisega edasi minna. Ehk toob
see pisut lähemale Harku valla lastele nii vajaliku ja kauaoodatud muusika- ja kunstihariduskeskuse valmimise Rannamõisa. Kultuuriselts tänab
lahkeid annetajaid ja õnnitleb
omalt poolt sünnipäevalast!
K AL E V KONS A
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Henri Anier lõi esimese
valikmängu värava
26. märtsil Tallinnas peetud Andorra-Eesti jalgpalli MM-valikmängus
lõi enda teise koondise
värava Tabasalu mees
Henri Anier.
A L LAR V IIV IK
vallaleht@harku.ee

2011. aastast Norras mängiv
Anier oli Eesti täiskasvanute
koondises mänginud neli kohtumist, kuid need olid sõpruskohtumised. Tiitlivõistluste
valikmängu debüüdi tegi 22aastane Anier 26. märtsil Lillekülas kohtumisel Andorraga.
Mängu 46. minutil oli mehe
jaoks õnnelik ning ta lõi vära-

va. Asjatundjate sõnul on Henri Anier Sergei Zenjovi järel
teine Eesti koondise jalgpallur,
kes löönud värava kohe esimeses valikmängus.
Eesti võidu vormistas 61.
minutil Joel Lindpere ning
seega alistati Andorra 2:0.
Koondise esimese värava
lõi Anier mullu 8. novembril
sõpruskohtumisel Omaanis
sealse koondisega.
Norras mängis Henri
Anier alguses Stavangeri Vikingis. Aprilli esimestel päevadel siirdus ta suveni kõrgliigast laenule esiliigasse
Fredrikstad FK-sse.
Henri Anieril on noorem
vend Hannes, kes mängib
praegu Taanis Odenses.

Jalgpalliklubi Tabasalu talvepäev, kus peeti maha lahingud suusarajal ja mängiti jalgpalli.

Turniiri võit jäeti koju
23. märtsi hommikul
võis märgata särasilmseid inimesi sammumas
meie hubase Tabasalu
spordikompleksi saali
poole, paljudel kaelas
ilusad JK Tabasalu fännisallid.
Põhjuseks oli jalgpalliklubi
Tabasalu korraldatav turniir
Fenster Alumiinium karikatele 2005. a ja hiljem sündinud
mehemürakatele.
Turniir kestis pea kuus
tundi ja kohale tulnud mängumehed, fännid, lapsevanemad
ning toetajad ei pidanud pettuma! Pealtvaatajatele pakuti
toredat ja nauditavat etendust
palliplatsil – löödi palju väravaid, jagati filigraanseid sööte
ja esitleti imelisi triblinguid!

Sinised võidukad
Vennad Henri (paremal) ja Hannes Anierid.

Allar Viivik

Harku vallavalitsus teatab

Turniiril näitas parimat
mängu JK Tabasalu (sinine),

kes võitis turniiri, mängides
koosseisus Stefan Vaaks, Niklas Sildre, Art Albert Anepaio,
Oliver Raidma, Mark Lavrentjev, Karl Markus Noor, Oskar
Volmer, Ken-Rico Roosimaa.
Poisse juhendas Kent Männik.
Stabiilset mängu näidanud
FC Majak Paldiskist saavutas
tänu resultatiivsele ründemängule teise koha.
Saavutades küll võrdselt
punkte FC Majakiga, pidi RJK
Rapla esindus leppima kolmanda kohaga, kuna väravatevahe oli natukene kehvem.
Medalist jäid napilt ilma
Nõmme Unitedi rõõmsad pallivõlurid.
Viiendale kohale tuli JK
Tabasalu (valge) võistkond,
kes mängis kooseisus Rasmus
Kens, Sigvard Suppi, Jon Gustav Piirmaa, Ken Tristan Jõelaid, Karl Hendrik Reila, Hans
Oliver Vuks, Ermo Rondel,
Geor Markus Somelar, Dimitri

Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
muuta ja määrata uued bussipeatuste nimed järgmiselt:
1. Vääna külas 11410 Kiia-Vääna-Viti maanteel asuva Vääna
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhti- peatuse uueks nimeks Väänatammi;
missüsteemi seaduse § 35 lg 6 teatab Harku vallavolikogu 28. 2. Liikva külas 11410 Kiia-Vääna-Viti maanteel asuva Liikva
märtsi 2013 otsuse nr 47 “Suurupi külas Pikasöödi ja Pikasöödi peatuse uueks nimeks Lätte.
I ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
hindamise algatamata jätmine” vastuvõtmisest.
Planeeritava ala moodustavad Pikasöödi (19801:001:0475), määrata Harku vallas paiknevatele seni ametliku nimeta
Pikasöödi I (19801:001:0190), Kasemetsa tee 10 (19801:001: mänguväljakutele, platsidele ja parkidele nimed järgmiselt:
0057), Kasemetsa tee 8 (19801:001:0056), Kasemetsa tee 6 1. Tabasalu alevikus Kooli 2B asuva korvpalliplatsi nimeks
(19801:001:2710), Suvila tee (19801:001:1286), Pikasöödi tee Kase mänguväljak;
(19801:001:1285), kasevälja tee (19801:001:1234) ja Kasevälja 2. Tabasalu alevikus Nooruse tn 4 asuva rulapargi nimeks
tee 12a (19801:001:1255) kinnistud. Planeeringuala piirneb idast Tabasalu rulapark;
3. Tabasalu alevikus Hommiku tee 23 asuva mänguväljaku
metsaga ja osaliselt Muraste looduskaitsealaga, lõunast endiste
nimeks Teelahkme mänguväljak;
suvilasühistutega, edelast uuselamurajoonidega, läänest ja
4. Muraste külas Sauna tn 4 asuva mänguväljaku nimeks Mõisa
põhjast suvilate ja uuselamutega. Detailplaneeringu eesmärk
mänguväljak;
on elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine.
5. Muraste külas Kivi tn 1 asuva mänguväljaku nimeks
Detailplaneering algatati Harku vallavalitsuse 02. märtsi 2004
Pankranniku mänguväljak;
korraldusega nr 143, koostamise korraldaja on Harku valla6. Liikva külas Otsa 16 asuva platsi nimeks Otsa-Miko
valitsus (Ranna tee 1 Tabasalu), kehtestaja Harku vallavolikogu
külaplats;
(Ranna tee 1 Tabasalu) ja koostaja KBT Ehitusprojekt (Kadaka 7. Adra külas Rohumaa tee 2 asuva platsi nimeks Loo
tee 44a Tallinn).
mänguplats;
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detail- 8. Kumna külas Kumna tee 11 asuva platsi nimeks Kumna
planeeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu külaplats;
lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid 9. Tutermaa külas asuva spordiplatsi nimeks Tutermaa
olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja kes külaplats;
kkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
10. Tiskre külas Alasniidu tee 23a asuva mänguväljaku nimeks
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuses tööpäeviti Alasniidu mänguväljak;
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel 11. Tabasalu alevikus Juhani tn 1 asuva pargi nimeks Tui
aadressil www.harku.ee.
park.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust
------------------------------------------------------------------------------------------- käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanime
määramise kohta avalikustatakse 11. aprilli 2013 ajalehes
Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku “Harku Valla Teataja” ja Harku valla veebilehel. Eelteadete
määrata kohanimed järgmistele teedele:
lisadega saate tutvuda Harku vallamajas. Õigusakt: kohanime1. Rannamõisa külas Tammi tee ja Harku-Rannamõisa tee seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13316388.
vahelise ala detailplaneeringuga tekkinud seni ametliku nimeta
teele nimeks Nonni põik. Transpordimaa sihtotstarbega maa- ------------------------------------------------------------------------------------------üksusele kohanime määramisel on nimekomisjon lähtunud ajaloolisest aspektist, arvesse võttes endise kinnistu nime;
Kehtestatud detailplaneeringud
2. Harkujärve külas Sagari, Nurme 1 ja osaliselt Nurme maa- Harku vallavolikogu kehtestas 28. märtsil 2013 otsusega nr 42
üksuste detailplaneeringuga ja Tooma 3, Tooma 4, Jõetooma II Muraste külas Muraste hariduskompleksi maaüksuse detailja Trahteri maaüksuste detailplaneeringuga tekkinud seni planeeringu.
ametliku nimeta teedele Välgu tee, Välgu põik, Hobuseraua tee Harku vallavolikogu kehtestas 28. märtsil 2013 otsusega nr 43
ja Kolde tee;
Türisalu külas Türisalu külakeskuse detailplaneeringu.
3. Sõrve külas Sõrve teelt põhjasuunas kulgevale seni ametliku Harku vallavolikogu kehtestas 28. märtsil 2013 otsusega nr 44
nimeta teele nimeks Tammepargi tee.
Tabasalu alevikus Sütemetsa tee 56 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu.

Jepihhin ja võistkonda juhendas Riho Pill.
Kuuendale kohale platseerusid meie naabripoisid Keila
JK-st, aga poiste kaitseks võib
öelda, et enamus neist olid
sündinud 2006. aastal, mis andis vastastele väikse eelise.
Turniiri parimaks mängijaks valiti Art Albert Anepaio
(JK Tabasalu), väravakuningas
oli Gleb Zukov (FC Majak)
ning parim väravavaht Renar
Asi (RJK Rapla).
Kuna auhinnalaud oli meeldivalt lookas ja muljetavaldav,
siis soovime tänada meie toredaid koostööpartnereid. Üritusele panid õla alla Fenster
Alumiinium, Tere, Tabasalu
spordikompleks, United Motors, Swedbank, Selver, Osvald
Catering, Uhlsport ja Laulasmaa spa. Eraisikutest panustasid ürituse edukaks läbiviimiseks Piret Somelar, Marjon
Reila, Indrek Anepaio, Lucas
Liiva, Kristian Kundrats, Carl

2x JK Tabasalu

Kristofer Henrik Maidla ja
Andreas Elstein. Tabasalu JK
tänab Teid panuse eest!

Turniiriks valmistumine
Täpselt nädal enne turniiri
kogunesid JK Tabasalu 2005
grupi rõõmsad lapsed ja särasilmsed lapsevanemad Tabasalu kooli juures, et valmistuda
turniiriks. Varasemalt oli kokku lepitud, et toimuma saab
lõbus lumepäev, mille raames
peame maha lahingud suusarajal ja mängime jalgpalli. Ürituse võib igati kordaläinuks
lugeda, sai meeldivalt aega
veeta, sportida ja võistelda!
Tänase seisuga on 2005
grupi kõige osavam ja kiirem
suusamees Hans Oliver Vuks
ja lapsevanematest lendles
suuskadel ning pani kõigile
pika puuga Krista Suppi.
Täname Tabasalu ühisgümnaasiumit, kes mõnele poisile
aitas suusad alla saada!
TABAS ALU JK

Harku vallavolikogu kehtestas 28. märtsil 2013 otsusega nr 45
Orava ja Pihlaka tänava ristmikul asuva ridaelamu hoovis
jätkuvalt riigi omandis oleva maa ja lähiala detailplaneerin.
gu.
Harku vallavolikogu kehtestas 28. märtsil 2013 otsusega nr 46
Harku-Rannamõisa mnt ja Vahtra tn äärse jäähalli detailplaneeringu.
------------------------------------------------------------------------------------------Avaliku arutelu tulemus
27. jaanuar-23.veebruar 2011 toimus Harku vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu) ning Suurupi külas Kivi tee bussipeatuses, bussiootepaviljoni seinal Suurupi külas Vahenurme2, Vana- Pääla II, Uue- Pääla II ja Uue- Pääla Ic kinnistute
detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati
detailplaneeringule 21 vastuväidetega avaldust. Nimetatud
detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik aritelu toimus
04. aprillil 2013 Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
Täielikult on loobunud oma vastuväidetest üks vastuväidete
esitaja, kaks vastuväidete esitajat on loobunud oma vastuväidetest osaliselt, ülejäänud vastuväidete esitajad oma vasuväidetest loobunud ei ole. Vastavalt planeerimisseaduse § 21 lõikele 4 edastab Harku vallavalitsus detailplaneeringu koos
arvestamata jäänud vastuväidetega Harju maavanemale
järelevalve teostamiseks.
------------------------------------------------------------------------------------------Detailplaneeringute algatamise taotlused
1. Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab
Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud taotlus
detailplaneeringu algatamiseks Muraste külas Muraste tee 3 //
5 // 7 (katastritunnus 19801:001:1569) maaüksusele. Taotluse
kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk Muraste tee
3 // 5 // 7 maaüksuse jagamine, moodustades eraldi maaüksuse
Muraste tee 5 majale. Taotletava planeeringuala suurus on ca
1,5 ha. Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega 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 Harku alevikus Tammemäe
(katastritunnus 19814:001:0578) maaüksusele. Taotluse kohaselt
on detailplaneeringu algatamise eesmärk maaüksuse jagamine
kaheks elamumaakrundiks ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste väljaselgitamine. Taotletava planeeringuala suurus on ca 7,8 ha. Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
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Kuulutame välja konkursi
õpetaja ametikohale (1,0)
põhikohaga õpetaja
lapsehoolduspuhkuse ajaks.

• Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• 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
• Kõik pottsepatööd. Töid vt www.tulesoojus.ee.
Ahjumeister Urmas, tel 5554 0864
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee

Tabasalu lasteaed Tibutare
kuulutab välja konkursi
õppealajuhataja
ametikohale (1,0).
Tööleasumise aeg alates
1. augustist 2013. a.
Vajalikud dokumendid:
avaldus, CV ning haridust- ja
kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad esitada
30. aprilliks 2013. a.
aadressile Lasteaia 7, Tabasalu,
Harku vald, 76901 või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2211.
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Kaevetööd, kalluriteenus,
mulla-, liiva-, killustiku-, täitepinnase müük, küttepuud.

Vajalikud dokumendid –
avaldus ja CV saata e-postile
info@pangapealselasteaed.ee
Lisainfo telefonil 609 8230.

Kontakt: Selago Service OÜ,
5816 3034, www.selago.ee

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.

• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Ehitusalane nõustamine. M. Mikk. Tel 522 0023

Südamlik kaastunne Aime Vihmarile kalli

• Müüa Alaska malamuudi tõupaberitega kutsikad, kõik must-valge joonisega. Ema ja isa
edukad näituse- ja töökoerad. Tel 509 2675,
antti@tt.ee, pildid http://web.zone.ee/lobo

EMA
kaotuse puhul.

• Müüa garaaž Tabasalus. Tel 515 6550

Töökaaslased Tabasalu ühisgümnaasiumist

• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega,
lepp (toores) 36 eur/rm. Tel 509 9598

Olulise ruumilise mõjuga objekti
(tuuleelektrijaama) asukoha eelvalik
Lääne-Harjumaal

• Müüa saetud-lõhutud leppa. Hind alates 35
eur/ruum. Tel 5331 3606
• Ohtlike puude langetamine. Kruntide puhastamine võsast ja puidujääkidest. Raietööd. Küttepuude müük. Tel 525 0893, 5626 0344, e-mail
info@vahergrupp.ee, www.raietööd.ee
• Ostan sõiduauto, võib vajada remonti. Tel
508 3933
• Ostan Teie seisva või mittetöötava auto, pakkuda võib kõike. Tel 5674 0940, Mart
• Otsime Liikva külla paar korda nädalas (ka
pärastlõunased, õhtused ajad) lapsehoidjat 3,5 a
poisile ja 1,5 a tüdrukule. Vajalik oma transport
kohale tulemiseks. Tel 522 0206,
julika.leppik@gmail.com

Segarahvatantsurühm “Tammed ja Toomed” võtab oma rõõmasse kollektiivi vastu uusi
Tammesid. Just nüüd on õige aeg meiega liituda, sest juba aprillis alustame 2014. aasta
tantsupeo tantsude õppimisega. Treeningud toimuvad neljapäeviti TÜG aulas.
Anna endast teada juhendaja Astridile, tel 504 0565.

Kevade tulekut kuulutab koduteed alustanud
toonekurg Priidu, ent suurim kevadekuulutaja on
7. korda maikuu alguses ilmuv Harju Elu eriväljaanne

• Pakume tööd taaraautomaadi teenindajale
Tabasalus, töö sisuks on taaraautomaadi tühjendamine, pakendite sorteerimine ja objekti koristamine. Sobib hästi ka pensionärile. Info tel
508 4244
• Saetööd, hekilõikus, võsalõikus. Tel 555 47291
• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka saartelt, tel 5557 7007
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Teostan santehnilisi töid. Tel 503 8313
• Valmistame puidust taime- ja lillekaste rõdule
ning terrassile vastavalt soovitud mõõtudele. Tel
5595 4609, dendrodisain@gmail.com
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Viljapuude kevadine lõikus ja hooldustööd aias,
aiakujundus, www.urmihaljastus.ee, tel 518 5957
• Väikeveod, veoteenus kalluriga: killustik, liiv,
erinevad mullad, segud jpm. Tel 501 5992
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet. Teostan puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
• Vääna Ratsakeskus müüb kvaliteetset hobusesõnniku turba komposti 10 eurot/m3, alates 10
m3 transpordi võimalus. Saadaval sõelutud kompostmuldasid. Tel 5558 1673, www.jalteko.ee

KEVAD ja AED eriväljande leiavad oma
ajalehe vahelt kõik maakonnalehe Harju Elu, Kiili Lehe,
Kose Teataja, Jõelähtme vallalehe ja Harku Valla Teataja
lugejad. Erilehte KEVAD ja AED ilmub kokku

16 000 eksemplari!
Sellekevadised teemad:
M Kasvuhooned meie oma Harjumaa tootjalt – Heikkinen OÜ
M Kahjurid aias ja põllul ning tõhusad tõrjevahendid
M Tõusev trend aianduses – tšillikasvatus
M Värskeimad uudised Juhani Puukoolist
M Need imelised rododendronid
M Kevad- ja suvelaadad
M ning palju muud
M huvitavat ja
M kasulikku.

Kiirete päralt on reklaampind! Viimane tähtaeg
reklaami saatmiseks on
19. aprill!
Reklaami avaldamiseks ja nõu pidamiseks helista
646 2214, 5858 9131 või saada mail aadressile
myyk@harjuelu.ee.
myyk@harjuelu.ee

AS Eesti Energia uurib tuuleenergeetika arendamise
võimalusi (tuuleelektrijaama rajamist) Lääne-Harjumaal. Kuna olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) võimalikud asukohad jäävad mitme
kohaliku omavalitsuse territooriumile ja võimalikke
asukohti on rohkem kui kaks, siis tehakse asukoha
eelvalik vastavalt planeerimisseaduse §292. Asukoha
eelvaliku teeb AS Eesti Energia kui olulise ruumilise
mõjuga objekti ehitamisest huvitatud juriidiline isik.
Asukoha eelvaliku protsessi läbiviimiseks ja selle
käigus koostatavate analüüside koostamiseks on
sõlmitud leping OÜ'ga Hendrikson&Ko. Asukoha
eelvaliku protsessi raames korraldatakse avalikud
arutelud olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha
võimalikes kohalikes omavalitsustes. Arutelude ajad
ja kohad täpsustuvad protsessi käigus, neist
teavitatakse omavalitsuste kodulehtedel ning
üleriigilise levikuga päevalehes, regulaarselt ilmuvas
maakonnalehes ja vähemalt üks kord kuus ilmuvas
valla- või linnalehes. Asukoha eelvalik on aluseks
planeerimisseaduse § 292 järgse olulise ruumilise
mõjuga objekti asukoha planeeringu koostamise
algatamisele.
Täpsem informatsioon teema kohta AS'lt Eesti Energia,
kontaktisik Tanel Kivipõld, tel 715 2707.

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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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

Ostes juuste värvimise
ja lõikusteenuse
saad kingituseks 20 €
väärtuses šampooni ja
palsami firmalt

Neljapäev, 11. aprill 2013

Active Studio

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

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

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord,

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord.

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

Rege rauta suvel,
suvereporteri kohta küsi talvel!

Tule meile SUVEREPORTERIKS.
Meie poolt:
• mitmekesine ja põnev ajakirjanikutöö meie suurimas ja huvitavamas
maakonnas, PÕIKED VÄLISMAALE, KÜLLA EUROPARLAMENDISAADIKUTELE, aga ka mujale,
• maakonnalehe Harju Elu, aga ka omavalitsuslehtede Harku Valla
Teataja, Jõelähtme vallaleht, Kose Teataja, Kiili Leht jt toimetamine,
• vääriline töötasu,
• töökoht moodsas büroohoones,
• kolleegid – sõbralikud ja head. HARITUD MENTOR!
Kandidaadilt ootame:
• ajakirjanduslikku haridust või töökogemust ajakirjandusvallas,
• autojuhilube.
CV saada aadressil: ylo@harjuelu.ee.
MEIE TRÜKIARV ON KOKKU 18 000 JA SEE ON TÕUSUTEEL

