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Neli ülikooli tegid
pakkumised ja kindla
otsuse tegin Essexi
ülikooli kasuks.
CAR L - R UUBE N S OOL E P
Harku Valla Noor 2012

Teetööd – suvised kannatused
korvatakse sügisel
Tallinn-RannamõisaKlooga maanteel käib
Tabasalu ja Muraste vahel vilgas tegevus. Freesitakse vana ja pannakse
uut asfalti, rajamisel on
ohutussaarekesed jalakäijaile, paigaldatakse
kaableid valgusfooridele.

Harku vallavalitsus kuulutas välja konkursi
“Harku valla kauneim
koduaed 2012” kodukaunistamise väärtustamiseks ja heakorrataseme
tõstmiseks.
K AT R I N R OM ANE NKOV
vallaleht@harku.ee

ÜLO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Pole viimasel kolmel aastal
olnud ühtegi suve, mil tõsised
teetööd poleks Tabasalu kandis liiklejaid häirinud. Tuletagem meelde: 2010 toimus Tabasalu mäe alla kergliiklustee
tunneli ehitus, see kestis suve
keskpaigast oktoobrini. Paralleelselt rajati ka kergliiklusteed Murastest linna piirini
välja, kokku 8 kilomeetrit..
Läinud suvel ehitati kergliiklusteed Murastest Suurupini,
4 kilomeetrit.

Riigi raha eest
Nüüd on siis jälle suure tee
ehitus käsile võetud. Rajatakse
bussipeatustesse teelaiendusi,
ohutussaarekesi jalakäijatele
ja paigaldatakse valgusfoore.
Kõik ikka selleks, et liiklus
ohutum saaks.
Tellija, maanteeameti Põhja regiooni projektijuht Allan
Toim: “Projekt kuulubki “Liiklusohtlike olukordade likvideerimise” kategooriasse. Tööd
käivad praegu teelõigul Tabasalu-Muraste, rajame ohutussaared ja teelaiendid, kokku
viies bussipeatuses: Muraste,
Pangapealse, Ranna tee, Sõrve
ja Rannamõisa. Samuti paigaldame valgusfoorid.”
Tavaliselt on tee-ehituse
juures tahvel märkega “Rahastab Euroopa Liit” või “Rajatud Euroopa Liidu toetusel”.
Sellel tee-ehitusel pole aga ühtegi märget, kes on rahastajaks.
Allan Toim: “Euroopa Liidu
rahade toel rajatakse tavaliselt
uusi teid või siis kergliiklusteid. Ohutu liikluse kategooria
alla käivad projektid on Eesti
riigi ehk siis meie kõigi, maksumaksjate, finantseerida. See
tee on üks suurema liiklustihedusega teid Eestis. Ööpäevas
sõidab trassil kuni 15 000 sõidukit.”
Tabasalu-Muraste teelõigu
liiklusohutuse tagamiseks investeerib riik tellija kinnitusel
800 000 eurot, ehitajaks on
hankekonkursi võitnud Tref

Konkurss “Harku
valla kauneim
koduaed 2012”
ootab kandidaate

Objekti juht Alvar Kraut kiidab partnereid, nii maanteeametit, vallavalitsust kui alltöövõtjaid. Iga päev on objektil väljas
20 töömeest, kõik kulgeb tõrgeteta.
Ülo Russak
Nord. Valmis peab see teelõik
saama 15. juuliks.
Ehitaja, objektijuht Alvar
Kraut: “Objektil on iga päev
väljas 20 meest, praegu oleme
ehitusega graafikus.”

TELLIJAL POLE TISKRE
RINGRISTMIKU
EHITUSEL PLAANIS
LIIKLUST SULGEDA.
Allan Toim: “Siis jääb meil
veel reguleerida valgusfoorid,
nii et autodel “roheline liin”
oleks. Ka ehituse ajal teed ei
suleta – valgusfoori abil on
ühesuunaline liiklus tagatus
ka kõige pingelisemal perioodil.”
Alvar Kraut: “Eks sellel
ehitusel kõige keerulisem see
ongi, et liiklus peab olema tagatud ja samal ajal töö täie
pingega käima.”

Tiskresse ringristmik
Kui Tabasalu-Muraste teelõigu rekonstrueerimine loodetakse lõpetada juuli keskel,
siis ringristmiku rajamine
Tiskrest tuleva tee otsa alles
algab. Esmaspäeval, ajalehe
trükkimineku eel, istus koos
tellija – samuti maanteeameti
Põhja regiooni – poolt kokku
kutsutud töögrupp ja mängis

mõttes läbi veel kõik ringtee
ehitust puudutavad nüansid.
Harku Valla Teataja levimise ajaks peaks töö Tabasalu
mäe all juba käima.
Allan Toim: “Ehitaja on sama, Tref Nord, sest see firma
võitus mõlemad konkursid.”
Rahastab projekti jälle Eesti
riik, ehituse maksumuseks on
kaks miljonit eurot.

Ringtee peaks tunduvalt
hõlpsamaks muutma hommikusel või õhtusel tipptunnil
Tiskrest Tallinna peale suunduvate autode teekonna.
Allan Toim: “Rae valda Jürisse me rajasime analoogilise
ringristmiku ja autojuhtide
elu muutus hõlpsamaks, tee
läbilaskevõime kasvas tunduvalt.”

Tellijal pole ka Tiskre ringristmiku ehitusel plaanis liiklust sulgeda ega valla siseteedele ümber suunata. Ajutiselt suletakse vaid üks liiklussuund. Uus ristmik peab
esimesed liiklejad läbi laskma
septembri keskel.
Siis saavad liiklejate suvised kannatused kuhjaga korvatud.

Konkursile võib kandidaate
esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e-posti teel kaunisaed@harku.ee
või suuliselt telefonil 600 3848
Harku vallavalitsusele. Eelnevalt oleks siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile
esitatud objekti omanikuga.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on
1.09.2012.
Hindamiskriteeriumid on
järgmised: objekti välishooldus ja sobivus maastikku, haljastus (lilled, hekid, puud jne),
dekoratiivelemendid (sepised,
skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne), üldmulje.
Konkursi tulemused teeb
kindlaks vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kes
teostab osalevate objektide
ülevaatuse 2012. a septembris
ning seejärel esitab võitjad
Harku vallavalitsusele kinnitamiseks.
Ootame rohket osavõttu!!!

Vallavalitsuse
istungid puhkuste
perioodil
Tulenevalt suvepuhkuste perioodist toimuvad juuli- ja
augustikuus teisipäevased
vallavalitsuse istungid üle nädala. Istungit ei toimu 10. juulil, 24. juulil, 7. augustil ning
21. augustil.

Vähendatud
tänavavalgustus
Suveperioodil on energia
säästmiseks Harku valla territooriumil piirkonniti pisteliselt vähendatud öist tänavavalgustust. Täies mahus lülitatakse õhtusel ja öisel ajal
tänavavalgustus tööle taas 1.
augustist. H A R KU VA L L A VAL I T S US

Neljapäeval, 21.
juunil kell 02.09
algab suvi.
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Vallale lisaeelarve –
miks ja milleks?
Harku valla volikogu võttis
aprilli lõpus vastu lisaeelarve,
seni on aga rääkimata jäänud,
kust tuleb eelarvesse raha ja
millele see kulutatakse.
Lisaeelarve koostamine on
tingitud täiendavate kulutuste
tegemise vajadusest ja nende
fikseerimisest valla 2012. aasta eelarves. Võimaluse lisaeelarveks annab tulumaksu eeldatav ülelaekumine. 2012. aasta eelarves on kavandatud tulumaksu
laekumiseks
9 905 231 eurot, mis teeb kuu
keskmiseks laekumiseks
825 436 eurot. Selle aasta kolme esimese kuuga on laekunud
tulumaksu kokku 2 564 861
eurot ehk keskmiselt 854 954
eurot kuus. Samasuguse laekumise jätkumise korral võib
aasta lõpuks laekuda raha ca
350 000 eurot rohkem kui
praegu kinnitatud eelarves.
Samal ajal on maamaksu
laekunud esimeseks maksetähtajaks, 1. aprilliks 80 000
eurot vähem kui 2011. aasta
samal ajal. Kokku on valla eelarve tuludest laekunud I kvartalis 24,6%, kusjuures tulumaksust 25,9%.
Vallavalitsuse poolt volikogule esitatud lisaeelarve maht
on 260 160 eurot. Selle summa
võrra on suurendatud tulumaksu laekumise prognoosi.
Kõige suurema osa lisaeelarvest plaanib vallavalitsus
kasutada üldhariduskoolide
õpetajate töö täiendavaks tasustamiseks. Selleks tegi vallavalitsus volikogule ettepaneku tõsta alates 1. septembrist 2012 koolipedagoogide
palga alammäärad tasemele,
mis on 15% kõrgemad riigis
kehtivatest alammääradest ja
3,4-7,5% kõrgemad Harku vallas seni kehtivatest palgamääradest. Alates 1. septembrist
hakkab meie valla noorempedagoog teenima keskmiselt
699,41 eurot (riigis 608,10),
vanempedagoog 1022 (888,88)
eurot kuus. Palgatõusuks ja
pedagoogide töö motiveerimiseks oli vaja täiendavaid vahendeid eelarvesse 43 020 eurot, millest Tabasalu Ühisgümnaasiumile eraldati 31 570,
Harkujärve Põhikoolile 8 360
ja Vääna Mõisakoolile 3090
eurot.
Vallavalitsus lülitas lisaeelarvesse ka Tabasalu Ühisgümnaasiumi poolt küsitud vahendid täiendavate algklasside
avamisega seotud kulude kat-

miseks. Taotlus esitati summas
86 516 eurot, eraldati 71 330
eurot.
Harku valla huvihariduse
sihtasutuse töö käivitamiseks
eraldati stardiraha 18 500 eurot, mis kulub personalikuludeks, samuti telefoni ja auto
kasutamiseks.
Lisaeelarvesse kavandati
30 000 eurot Vääna Mõisakooli
ehitusprojekti koostamiseks.
See töö ei ole küll selle aasta
valla tegevuskavas, et aga
avanes võimalus taotleda vahendeid Norra finantsmehhanismi meetmest, siis on
otstarbekas mõisa rekonstrueerimine ka plaani võtta.
Selleks peab olema aga koostatud ehitusprojekt.

SUURIMA OSA LISAEELARVEST PLAANIME
KASUTADA ÕPETAJATE
TÖÖ TÄIENDAVAKS
TASUSTAMISEKS.
Elanikkonna informeerituse, teenuste vajaduse ja rahulolu uuringu läbiviimiseks
koos kirjastamise ja ringhäälingu eelarvete suurendamisega on täiendavalt plaanis
kulutada 10 000 eurot. Uuringu
läbiviimine on Harku valla
2012. aasta tegevuskavas, kuid
vahendid selle korraldamiseks
eelarves puudusid.
Täiendavad tööd on kavandatud tänavavalgustuse väljaehitamisel. Kuna Jaotusvõrk
investeerib 2012. aastal Harku
valla territooriumil vahendeid
õhuliinide ümbertõstmiseks
maakaablisse, siis on vallale
otstarbekas koos nendega rajada ka valgustus. Lisaeelarves
on arvestatud vahendid Pääsukese, Leevikese ja Metsa tänavate (Tabasalu) valgustusprojektide teostamiseks ja
ehitamiseks. Esialgu kavas olnud kaabeldustööd Metsavahi
teel Vääna-Jõesuus külas lükati siiski 2013. aastasse. Projekteerimistöödeks on kavandatud 12 800 ja ehitustöödeks
65 700 eurot. Valgustuse ehitus
Tabasalu tänavatele peaks toimuma aasta teisel poolel.
Pärast esimese lisaeelarve
kinnitamist on Harku valla
2012. aasta eelarve põhitegevuse tulude maht 13 854 009,36
eurot, põhitegevuse kulude
maht 11 754 966,36 ja investeerimistegevuse
maht
-3 707 035 eurot.

Head võidupüha ja
toredat jaanipäeva!
Harku vallavolikogu ja
vallavalitsus
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Külakojas valmivad
väikesed meistriteosed
Vääna Külakoja toimeka
perenaise Aira Ermeli
eestvedamisel ja Nelja
Valla Kogu ning PRIA
rahastuse toel toimus
külakojas juuni alguses
teistkordselt laste disainilaager. Laagrikohad
olid täis juba enne registreerumistähtaja lõppu,
kohata jäänud soovijatest tekkis lausa varunimekiri.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Läksin ühel laagripäeva
ennelõunal kohapeale vaatama, mis põhjustab sellist tungi
väikse külakeskuse päevalaagrisse. Soojast päikesest külakoja hämarusse astudes leidsin eest toimeka seltskonna –
kes toksis viltimisnõelaga villa, kes sättis juhendaja abiga
lõikeid kangale, kes pusis minusuguse disainivõhiku silmale tabamatut käsitööd teha.
Külakoja seintel ja nööri
küljes rippusid varasematel
laagripäevadel valminud tööd.
Mitut meistriteost oleks hea
meelega soovinud endalegi
soetada, aga Aira ütles, et
kunst kuulub autoritele ja iga
laps saab kõik tööd pärast
laagri lõppu endaga koju kaasa, seega müügiks pole midagi.
Eriti jäid kripeldama omanäolised riidest kotid, mille kandja kindlasti seltskonnas laineid
lööks. Võib-olla tasuks järgmiseks aastaks ennastki laagri
nimekirja sättida.

Sundi ei ole
Aira on aga rõõmus, et lapsed tahavad tulla ja teha. “Ega
meil siin midagi sunniga ei

käi, igaüks teeb omas tempos
ja nii nagu parajasti vaim peale tuleb,” räägib ta. “Oleme
igaks päevaks välja mõelnud
uue teema ja tehnika ning mul
on abiks toredad juhendajad
Ruth, Kärol ja Krister. Ja kui
mõnel lapsel jääb eelmisel
päeval töö pooleli ja on soovi
sellega jätkata, siis nii teemegi, kunsti ei tohi kiirustada.”
Nädalase laagriperioodi jooksul saavad lapsed kätt proovida viltimises, keraamikas,
klaasvitraaži tegemises, ehete
ja pilli valmistamises ning ka
rätsepatöös. “Reedel on pidu,
sööme omavalmistatud küpsisetorti ja lapsed esitlevad
disainilaagris valminud töid,”
ütleb külakoja perenaine.

Pangapealse lasteaed
otsib õpetaja abi
alates 01. augustist 2012.
Kui oled rõõmsameelne, kohusetundlik, lastest
hooliv, ettevõtlik, siis saada oma CV
kairi@pangapealselasteaed.ee.

Aira arvab, et küllap lastele ja nende vanematele
meeldib laager ka seetõttu, et
laps saab turvaliselt ja mugavalt laagrisse ning koju, vahepealne aeg on aga huvitavalt
ja kasulikult sisustatud. “Meile tulevad lapsed igal hommikul nii siitsamast, oma külast,
kui ka Sauelt, Sakust ja Kiili
vallast, laagribuss toob ja
viib,” selgitab ta.

Tegemist on palju
Käime vesteldes mööda
külakoda ringi ja imetleme
juba tehtud töid – võtmetaskud,
põlled, kotid, klaasvitraažid,
savikausid.
Maja taga on püsti suur
suvetelk, kus ka hulk lapsi

sees toimetamas. Aira: “Kes
tahab, toimetab oma projektiga õues telgis, siin on kõik
samad vahendid olemas, mis
majas seeski. Käsitööks peab
ruumi olema ja igaüks saab
ise valida, kus ta parajasti tegutseda soovib.”
Juunikuu on külakojas üldse tihedalt tegemisi täis, räägib Aira uksel hüvastijätuks:
“Ega kui laagrilapsed ära koju
lähevad, siis päev ei lõppe,
täna on ju jalgpall!” Külakojas
on nimelt jalgpallihaigla Vääna osakond tegutsemas. Õhtuti
vaadatakse suurelt ekraanilt
ühiselt jalkavõistlusi, tehakse
panuseid ja ennustusi ning
tuntakse ennast muidu mõnusalt.
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KÜSITLUS
Kas Harku valla piire peaks
muutma?

K ATR I N
HIR V E LA AN
Kumna Küla
Seltsi juhatuse
liige

Tabasalu kool püüab
muutustega kaasas käia

E

i ja jah. Kumna küla on
täpselt piiri peal ja keskusena kasutame Keila
linna. Samas ei ole meil Keila
valla elanikule sarnaselt võimalik kasutada kõiki linna ja
valla pakutavaid teenuseid.
Teisalt on Harku vallas väga
hästi töötav vabaühenduste
koostöö ja avatud suhtlemine
vallavalitsusega. Piiride muutmist ei peaks ette võtma, pigem eelistame kahe valla tihedamat koostööd erinevate teenuste pakkumisel.

MEELI S
HÄR M S
Tabasalu elanik

K

arjuvat vajadust piire
muuta ei ole. Seda
enam, et naabritevahelised piirid on väga emotsionaalne teema, mis võib häid
suhteid rikkuda. Seega tuleks
olla asjaga väga ettevaatlik ja
arvestada nii elanike kui ka
omavalitsuste huvidega.
Ilmselt võiks mõelda just
valla äärealadele ja lähtuda
nii otstarbekusest kui ka ajaloost. Näiteks on Kakumäe
ajalooliselt Harku valla osa.
Kumna ja Tutermaa inimestele
oleks ilmselt mugavam asju
ajada Keilas, mitte Tabasalus.
Vatsla küla asub jällegi Tabasalu naabruses ja võiks kuuluda Harku valla koosseisu,
nagu ka Hüüru.
Lisaks tuleks territoriaalsete ümberkorralduste osas
jälgida tähelepanelikult Peetri
küla alevikuks muutmise tulemusi ja mõjusid ning vajadusel
algatada samalaadsed muudatused Murastes ja Vääna-Jõesuus/Vitis.

GALINA
KOŠTÕ LEVA
Harku
raamatukogu
direktori kt

H

arku kandis ei pea ma
vajalikuks valla piire
muuta. Minu arvates
ei pea Harku mõisa ümbrus
kuuluma naabervalda, kuna
ajalooliselt oleme mõisaga
seotud.
Teiste kantide ja asulate
kohta ei oska midagi öelda,
kuna me ei tea nende probleeme ja seisukohti.

Raamatupidamisteenused
Majandusaasta
aruanded
OÜ ja MTÜ
Tel 5698 9791, Jana
aurexios@gmail.com
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Vallaelanikud
kiidavad
FAC E BOOK /
HAR KU VAL L A E L ANI KUD

Kahe viimase aastaga on
Tabasalu Ühisgümnaasium läbi teinud suured
muudatused. Järk-järgult toimub koolis täielik
üleminek uutele õppekavadele põhikoolis ja
gümnaasiumis.
CA RO LIN K A DA J A
Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor

Lisaks on sisse viidud muudatused tunnijaotusplaanides ja
loodud on võimalused süvaõppeks; õppetöös arvestatakse
kujundava hindamise põhimõtteid, samuti on suurem
rõhk hariduslike erivajadustega õpilaste, sh andekate õpilaste õpetamisel ja toetamisel.
Püüame märgata iga last, tema võimeid, eripära ja arengupotentsiaali.

Toetada arengut
Küllap ongi üks põhilisemaid haridusküsimusi õpetaja
valmisolek muudatustega kaasatulemiseks. Meie koolis töötab üle 60 õpetaja ja väärikas
koht on igas vanuses õpetajale.
Vanemad õpetavad elutarkust,
noored õpetajad süstivad energiat, julgust ja noorushullust.
Kooli on vaja mõlemaid. Oluline on toetada noore õpetaja
professionaalset arengut, kas
erinevate koolituste või mentorsüsteemi kaudu. Koolisiseselt on läbi arutatud ja välja
töötatud õpetajate motivatsiooni- ja tunnustussüsteem
ning hea meel on, et Harku
vald on leidnud võimaluse alates eelolevast sügisest senisest
enam tulemuslikku õpetajatööd väärtustada.
Teatavasti on järgmisel õppeaastal kooli tulemas veelgi
rohkem õpilasi ja sellest tulenevalt vajame õpetajate perre
ka uusi liikmeid. Juunis toimus
värbamiskonkurss 12 uuele
õpetajakohale ja kuu lõpuks
on uued õpetajad valitud.

Süsteem muutub
Eestis on haridusseadusega
sätestatud oluline paradigmaatiline pööre. Kui Eesti haridusuuenduses välja pakutud
ideed teoks saavad, raputab
see oluliselt harjumuspärast
haridussüsteemi. Maailm ümberringi on muutunud, aga haridussüsteem on püsinud suhteliselt samasugusena. Nii oleme seni harjunud lähtuma
õpetajast ja õpetamisest, aga
kesksele kohale tuleks koolis
asetada hoopis õppija ja tema
areng. See on Eesti koolis põhimõtteline muudatus, mis
seab uued nõudmised ka õpetajatele.
Hariduse suurim väljakutse meile kõigile vast ehk ongi
see, kuidas koos aineõppega
säilitada lapselikku avastamisrõõmu nii, et õpilase osaks ei
jääks vaid kuivad teadmised,
mis kiiresti ununevad.

Rahuloluküsitlustest
Selleks, et paremini
mõista, kuidas meie koolis juba tehtud ja plaanitavad muudatused on
vastu võetud, mida arvavad neist nii õpetajad,
õpilased kui lapsevanemad, viidi koolis teist
aastat järjest läbi rahuloluküsitlused.
KARIN LEMBER
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
kommunikatsioonispetsialist

Koolitöötajate küsitlusel oli
vastajaid 60. Vastanutest enamusele üldiselt meeldib oma
töö, neile meeldib töötada just
siin koolis ja nad arvavad, et
töötavad siin ka aastate pärast, ollakse üldiselt rahul nii
töökeskkonna kui töövahenditega. Oodatakse avatumat
õhkkonda koolis ja soovitakse
enam kaasa rääkida oluliste
otsuste tegemisel. Kokkuvõttes on 74% õpetajatest kooliga
üldiselt rahul ja arvatakse, et
koolist saadav haridus võimaldab õpilastel hästi hakkama
saada.
Õpetajatest suurem osa
leiab, et siin koolis töötamine
võimaldab piisavalt kasutada
oma teadmisi ja oskusi; üldiselt ollakse rahul ka tööalaste
kogemuste vahetamise, tunnustamise ja oma töö kohta
tagasiside saamisega. Heaks
peetakse õpetajate suhteid nii

õpilaste kui lapsevanematega.

ütlevad, et neid koolis kiusatakse.

Õpilaste küsitlus

Lapsevanemate küsitlus

Õpilaste küsitlusele vastas
273 õpilast (2., 4., 7., 11. klass).
Selgus, et 70% õpilastest tulevad kooli meelsasti ja on uhked, et õpivad Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Võrreldes eelmise aastaga näitavad tulemused, et tunnid on muutunud
õpilaste jaoks huvitavamaks,
rohkem soovitakse IT-vahendite kasutamist õppetöös.
Samas valmistab osadele õpilastele muret see, et klass ei
tööta tunnis piisavalt kaasa.
Kui on aga vajatud õppetöös
täiendavat abi õpetajatelt, siis
on seda enamasti ka saadud.
Õpilased saavad omale vajaliku info enamasti klassijuhatajalt, aga ka aineõpetajatelt
ja kooli kodulehelt. Õppetöös
olulist e-Kooli kasutavad igapäevaselt pooled õpilased, teised teevad seda ainult mõnikord. 86% vastanuist ütles, et
nad teavad ja ka täidavad kooli kodukorda; koolitoitu peetakse üldiselt maitsvaks, söögivahetunni pikkust piisavaks.
Enamus õpilasi ütleb, et
üldiselt ollakse üksteise vastu
sõbralikud. Poolte õpilaste
väitel neid koolis ei kiusata, 40
% aga mainib, et neid on siiski
mõnikord kiusatud, ja murettekitav on, et on õpilasi, kes

Lapsevanemate küsitlusele
vastas 150 lapsevanemat (1.,
2., 4., 7., 11. klass) ja küsitlusest
selgus, et õpetajate, eriti klassijuhatajate tööga ollakse enamasti väga rahul. Suurenenud
on rahulolu kooli tugiteenustega, parandamist vajaks pikapäevarühmade töökorraldus. Uute õppesuundadega 1.
klassis (inglise keele ja matemaatika-muusika suund) on
rahul enamik vanemaid, samuti 7. klassi (reaalsuund) ja
10. klassi (matemaatika-inglise keele ja sisekaitse suund)
õppesuundadega.
Küsitlusest selgus ka, et
ligi 70% vanemaid on rahul
sellega, et 1. klassi lastel algavad tunnid hiljem. Samuti ollakse enamasti rahul erinevate
toidukordade valikuga sööklas
ja söögivahetunni pikkusega.
Kokkuvõttes on 89% vanemaid
üldiselt rahul, et nende laps
õpib Tabasalu koolis.
Kindlasti on suures ja
muutusi läbi tegevas organisatsioonis vajakajäämist ning
arenguruumi mitmes valdkonnas.
Oluline on, et kõigil osapooltel – õpilased, õpetajad,
lapsevanemad, kooli pidaja –
on üksmeelne tahe areneda ja
teha koostööd.

Janika Kurushev Johannson: “Kõige toredam valla asutus on Tabasalu raamatukogu,
siinkohal kiidan eriti toredaid
töötajaid. Saan alati abi raamatute otsimisel ja lahke naeratuse veel pealekauba :) Eriti
tore on see, et valik on suur ja
uued raamatud on päris kiiresti saadaval. Kui ainult suvel
raamatukogus niiiii palav ei
oleks, tundub, et ventilatsiooni
neil polekski. Ainuke koht, kus
õhku tuleb, on väikesed aknad.
Kuigi jah, see probleem on ainult suvel.
Kiitus tublidele raamatukogu prouadele!”
Kaja Rasmann: “Ühinen
Janikaga. Alati on seal tore
olla!”
Mairold Vaik: “Täiesti
nõus. Olen vahel lihtsalt ajaviiteks lastega seal olnud, mõnus
koht vahelduseks kohvikus
istumisele.”
Marika Metsala Johannson:
“Olen nõus. Parim teenindus.”
Riina Bachmann: “Olen
eespool kirjutajatega väga
nõus, ainult mis ei meeldi on 1
kuu puhkust juulis. Ma arvan,
et siinkohal oleks sobilik teha
paindlik graafik, kasvõi 1 või
1/2 päeva nädalas olla juulikuus avatud. Selline mõte juba
ca 5 a.”
Riho Rõõmus: “Olen Tabasalu Raamatukogu suur klient
ja ühinen kiidusõnadega
100%!!!”
Katre Kuusik: “Ma ei tea,
mis ta nimi on aga ta on olnud
pikaaegne töötaja seal, ta teab
täpselt mida Sa loed, ta helistab Sulle, kui mingi raamat on
tagasi toodud, ta küsib Su
käest, millal jälle on aega juturaamatuid lugeda:) ja ta teretab Sind kui juhtud nägema
linna peal:)!”
Kaja Rasmann: “Aitähh
Janika, et Sa sellest siia kirjutasid. Katrega täitsa nõus...
ja nii see ongi. Ta lihtsalt teab
ja oskab öelda, mis parim!”
Agnes Kuus-Korv: “Katre,
ma arvan, et sa kiidad Urvet.
:) Igal juhul ühinen kiidusõnadega, Tabasalu raamatukogust sai minu lemmik juba
siis, kui nad olid veel vanas
majas paaris pisikeses ruumis.
Väga head komplekteerijad
on nad ka, sest kogus on praktiliselt kõik olemas, mida küsida, isegi kui selleks on mõni
spetsiifiline teos.”
Katre Selvet: “Väga, väga
nõus Jaanikaga. Alati väljun
sealt positiivsete emotsiooonidega, isegi siis, kui jäin ootenimekirja.”
Kaja Rasmann: “Ma nüüd
tean, et jutt on Urvest. Võtsin
eile raamatukogus olles vastutuse ja ütlesin Urvele, et teda
kiidetakse FC-c ja peetakse
lugu temast ning Tabasalu raamatukogust!”
(Kirjaviis muutmata – toim)
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Carl-Ruuben Soolep
armastab tegutseda

PROJEKT

Heast ideest väga
hea projektini
eTwinning on juba 7 aastat pakkunud nii väikestele kui ka suurtele koolijütsidele võimalust teha
koostööd Euroopa riikide
õpilaste ja õpetajatega.
Tabasalu ühisgümnaasiumis on edukalt eTwinningu projekte tehtud
juba peaaegu 4 aastat.

Maikuu viimasel päeval
tunnustati traditsiooniliselt koolilõpumöllu üritusel kaht valla õpilast
tiitliga Harku Valla Noor
2012. Üks neist on CarlRuuben Soolep.
REG INA LILLEOR G
vallaleht@harku.ee

K R I S TA S AVI T S C H
Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetaja

Sünnist saati Harku valla
poiss Carl-Ruuben Soolep on
lõpetamas Tabasalu ühisgümnaasiumi. Koolipere teab teda
kui lahket, tegusat ja sihikindlat kooli õpilasesinduse tegevust organiseerivat noort.

Oli Harku Valla Noore tunnustus etteaimatav või tuli
üllatusena?
Mul endal polnud plaani
koolilõpumöllul osaleda, aga
kooli huvijuht ütles, et peaksin
ikka minema. Sellest, et tunnustuse saan, polnud õrna aimugi. Mõtlesin küll, et miks
mind sinna taheti ja mida tegema pean...

KUI ON VABA AEGA,
ÜRITAN LIHTSALT
PUHATA.

Carl-Ruuben Soolep on õpilasesinduses kaasa löönud 2007. aastast alates, neli aastat
sellest presidendina. Pildil on noormees ametis õpilasesinduse korraldatud konkursi Miss
Tabasalu 2012 õhtul.
Regina Lilleorg

See on märkimisväärne ja
tähtis tunnustus. Võtan seda
tõsiselt ja arvan, et võin seda
võtta kui tunnustust kõigi nende aastate eest, mis ma õpilasesindusega aktiivselt olen tegelenud.

2011. aasta jaanuarikuus sain
pakkumise osaleda ühel Euroopa Parlamendi simulatsioonil. Osalesin mitmel simulatsioonil, see kujundas minu valikuid, näiteks mida edasi õppida.
Kuna minu klassist oli
esinduses palju liikmeid, siis
tänu klassile tegime õpilasesinduse selleks, mis ta on täna.
Tegemist on väga tugeva ja
hästi ühtehoidva esindusega.
Olen väga uhke selle üle, et
suutsime selle nii aktiivseks
ja populaarseks muuta.

Kuidas Sa õpilasesindusse
sattusid?
Meie koolis algab õpilasesinduse liikmetöö 7. klassist.
Kui olin seitsmendas klassis,
toimusid valimised ja tegime
klassis salajase hääletuse, et
kes esindusse saab. Mina osutusin valituks.

Mida said ära teha?
Eelkõige oli õpilasesinduse
töö koht, kuhu sain energia
suunata. Mulle meeldib väga
aktiivne elustiil ja kui midagi
on kogu aeg teha (naerab).
Esinduse töö aitas rohkem iseseisvuda. Olin neli aastat selle
president. Olen olnud hõivatud
ka mitmete erinevate projektide ja organisatsioonidega,
näiteks Tegusad Eesti Noored.

Kui saaksid haridussüsteemis midagi muuta, mis see
oleks?
Eesti haridussüsteem on
väga tugev. Peame ju end harima mitmes erinevas valdkonnas, samal ajal kui paljudes
riikides peavad õpilased õppima vaid teatuid aineid. Võibolla võiks haridust rohkem integreerida millegagi ja teha
õppimist kuidagi veelgi huvitavamaks.

Carl Ruuben Soolep
• Sündinud 4. juulil 1993. aastal.
• Lõpetab tänavu Tabasalu ühisgümnaasiumi.
• 2008-2011 Tabasalu ühisgümnaasiumi õpilasesinduse
president.
• Õppis kaheksa aastat Tabasalu muusikakoolis, lõpetas
selle 2008. aastal plokkflöödi erialal (lisapill klaver).
• On osalenud Euroopa Parlamendi simulatsioonidel,
viibinud noortevahetusega Bulgaarias, vene keele ja
kultuuri laagris Sankt-Peterburis
• 2012 tunnustati tiitliga Harku Valla Noor.
Millega tegeled vähesel
vabal ajal?
Vaba aega üritan sisustada
võimalikult aktiivsete tegevustega. Noorena õppisin 8 aastat
muusikakoolis, see võttis suure osa vabast ajast. Nüüd aga,
kui on vaba aega, üritan lihtsalt puhata ja otsida midagi
põnevat, mida teha.

Oled kohe lõpetamas kooli,
mis saab edasi?
Tundsin end koduselt ma-

temaatikas, ajalugu oli üks huvitavamaid aineid. Lõputunnistusele tuleb 17 hinnet, neli nelja, ülejäänud viied. Inglise
keeles sain 100 punktist 83.
Jaanuarikuus saatsin taotlusankeedid viide Suurbritannia ülikooli sooviga õppida
rahvusvahelisi suhteid. Neli
ülikooli tegid pakkumised ja
kindla otsuse tegin Essexi ülikooli kasuks. Proovin ka Tartu
Ülikooli riigiteaduste erialale.

Tabasalu noormees on kergejõustikus Harju meister
15-aastane Arlet Kuppart
võitis Kosel peetud maakonna kergejõustiku
meistrivõistlustel esikoha poiste B-klassi odaviskes. Lisaks toodi valda
kaks noorte pronksmedalit.
A L LAR V IIV IK
allar@harjuelu.ee

Harju kergejõustiku meistrivõistlused peeti 10. juunil Kose staadionil. Kokku võistles
seekord ligi 150 neidu, noormeest, naist ja meest.
Tabasalu Ühisgümnaasiumis õppiv odaviskaja Arlet
Kuppart võistles poiste Bklassis ehk 1996 ja hiljem sün-

dinute seltskonnas. 500-grammist oda viskas 15-aastane
Kuppart 44 meetrit ja 52 sentimeetrit. See oli vaid 46 sentimeetrit enam, kui teise koha
omaniku Asso Soosalu (Kuusalu) tulemus. Kokku oli selles
vanuseklassis üheksa osavõtjat.
Tublid olid veel kaks noort
kergejõustiklast. 15-aastane
Andreas Sander saavutas
noormeeste A-klassis 100
meetris pronksi. Tema tulemus oli viie osavõtja hulgas
kolmas ehk 12.90.
Sama vana Toomas-Hendrik Tomberg jooksis poiste Bklassis 100 meetris aja 12.39.
Kümne osavõtja hulgas andis
see samuti kolmanda koha.

Tabasalu ühisgümnaasiumi
1A ja 3A klassi õpilased lõid
sel õppeaastal aktiivselt kaasa
eTwinningu projektis “Olümpia kõigi jaoks”. Projekt oli
pühendatud Londonis toimuvatele olümpiamängudele
ning meie sooviks oli tähtsustada tervislike eluviiside ja
spordi tähtsust iga lapse igapäevaelus. Tabasalu ühisgümnaasium on olnud tervistedendav kool juba mitmeid aastaid,
seega pole teema lastele võõras.
Partnerkoolid Saksamaalt,
Prantsusmaalt, Taanist, Türgist, Sloveeniast, Eestist ja
Austriast tutvusid erinevate
maade spordialade ja sportlastega, saadi juurde teadmisi
olümpiamängude teemadel
ning oldi ise aktiivsed spordi
tegijad ja tervislikult toitujad.
Saksamaa partnerkoolides
õpib vaimu- ja füüsilise puudega lapsi ning seetõttu puututi
kokku ka paraolümpia teemaga.

Palju sporti
Üheksasse tegusasse projektikuusse mahtus sügisene
ja talvine spordipäev, kaks
matka Muraste looduskooli
õpperadadel, tervisliku toitumise nädal, tennisetund Rene
Buschi tennisekoolis, tantsutunnid valikainetunnina, ujumis- ja suusatunnid kehalise
kasvatuse tunni raames, sõbrapäev Premia jäähallis uisutades, paljud treeningtunnid
oma hobidega tegelemisel
ning vestlused olümpiarõngaste ning olümpiamängude
sümboolika teemal. Lapsed
koostasid klassis individuaalse
tööna tervislike toitude retseptiraamatud.
Sügisesel koolivaheajal
valmis vanemate ja laste ühistööna rida luuletusi spordi ja
tervisliku eluviisi teemal, sest
valmistuti etlusvõistluseks
“Terves kehas terve vaim!”
Peale tennisetundi koostati
laste joonistustest raamat
“Minu tenniseraamat”. Väga
soojalt võtsid lapsed vastu
loengu, kus Anete isa käis meile rääkimas paraolümpiamängudest ja parasportlaste elust
ning tegevusest suviste olümpiamängude eel. Vahetult enne projekti lõppu saabus meile

Inglismaalt postiga ka olümpiamängude maskott Wenlock,
kes jälgis meie tegemisi ühe
koolinädala jooksul. Projektile
sai punkt pandud 1. juuni jalgrattamatkaga. Lapsed läbisid
20 kilomeetrit marsruudil Tabasalu-Muraste-Tabasalu.

Tutvuti programmidega
Kuna projekt oli veebipõhine, siis tutvuti erinevate tarkvaraprogrammidega ja ekeskkondadega. Õpilastele
pakkus huvi www.dvolver.
com, mille abil tehti väike lühifilm “Sport on hea!” Kunstiõpetuse tunnis õpiti oma
lemmikspordiala joonistama
Paint programmiga. Paljud
toredad pildid on üles pandud
projekti wikisse, kus igal riigil
oli oma lehekülg. Esimesed
suusatunnid on www.kizoa.
com abil fotoesitluseks põimitud.
Eestis harrastatavaid spordialasid ja tuntumaid sportlasi
tutvustasime Microsoft Office
Word ja Microsoft Office PowerPoint abil. Õpilased kasutasid projektitöö tegemiseks
arvuteid, fotoaparaate, nutitelefone. Partnerkoolid koostasid ka ühistööna viktoriini
olümpiamängudest läbi aegade, mis on kättesaadav projekti wikis.
Kõik projekti tegevused
olid seotud õppekavaga ning
lõimitud oli muusika-, kunstiõpetus, saksa keel, eesti keel,
kehaline kasvatus, loodusõpetus ning, nagu veebipõhiste
projektide puhul ikka, ka arvutiõpetus.

KUNSTIÕPETUSE
TUNNIS ÕPITI OMA
LEMMIKSPORDIALA
JOONISTAMA PAINT
PROGRAMMIGA.
Projekt oli õpilaste jaoks
väga põnev ja vaheldusrikas.
Väga suure teene osutasid lapsevanemad, kes põnevaid võimalusi pakkudes aitasid igati
kaasa projekti edukale õnnestumisele.
Projekti kroonis edu Tiigrihüppe Sihtasutuse partnerlusprojektide konkursil. Taaskord
toodi vabariiklik 3. koht Tabasallu. Alles 2010 saavutati 3.
koht lugemisaastale pühendatud eTwinning projektiga
“Jutusta mulle lugu”. Selles
projektis tehti koostööd Prantsusmaale kuuluva La Reunioni
saare kooli õpilastega.
Projekti “Olümpia kõigi
jaoks” tegevustega saab tutvuda projektiwikis: olympiafueralle.wikispaces.com.

Vääna Mõisakool otsib enda
töökasse kollektiivi KÜTJAT
(soovitavalt meesterahvas), töö
õhtusel ajal.
Noortemeister odaviskes Arlet Kuppart (paremal)
autasustamisel.
Valmar Ammer

Soovi korral võtta ühendust
tel. 674 9126 või
katrin.noodapera@vaanakool.edu.ee.
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Mõisaproua mälestus
jäädvustati Vääna pargis
Maikuu viimasel pühapäeval avati mõisapargis
Vääna kunagise mõisaproua Pauline Luise von
Stackelbergi auks mälestustahvel.
M AR I S VI I S I L E HT

Proua Hille ja Leinakase talu viie põlvkonna talutütred. Talupidamine on praegu osaliselt tütretütar Valli pere õlul.
Hommikuti aitavad pisitüdrukud mamma Hillega üksteisel sokid jalga saada. Neist kõige pisemate, Sandra ja Maria sõnul
saab mõnikord selle asjaga kõigil osalistel oli kui palju nalja!
Märt-Erlend Agu

Eesti riigi ja Tartu rahu
kaasaegne
20. juunil aastal tähistab
Liikva külas elav Hille
Ringmaa oma 90. sünnipäeva.
HEI NA RT PUHKIM
Ajaloolane, Vääna-Jõesuu külaseltsi
juhatuse liige

Meie paikkonna üks vanimaid
prouasid on Liikva muinaskülas asuvas Leinakase vanatalus elanud kogu selle aja. Väike ja vaikne metsade ning
soode tagune küla. Aga Tallinnast linnulennult ainult
kümnekonna kilomeetri kaugusel! Nii lähedal, et isa käis
linnas voorimeest tegemas
ning olla ka paarkümmend
koormat maakive Estonia
teatri vundamendi ehituse
jaoks linna vedanud. Ja kui
seda metsa ees ei oleks, paistaks Toompea koju kätte.
Hille koolitee algas Stackelbergi mõisnike käest üle
võetud Vääna mõisas. Koolis
oli kuus klassi ja ainult kolm
õpetajat. Elati kokkuhoidlikult.
Leinakase talus on vist
aegade algusest väga tubli ja
hakkaja naispere elanud ja
töötanud. Nii ka Hille. Peale
talutöö ka oma talu kaubaga
Tallinnas turul käimine. Nii
hobusega kui Peeter suure
merekindluse jaoks ehitatud
raudteel, mis otse koduõuest
Nõmmele viis.
Peale raha sai turult ka
uudiseid, ikka neid, mis enda

ja pere jaoks tähtsamad olid.
See, kuidas Harkust valda valitseti, 1940. aastal Tallinnas
riiki pöörati ja laias ilmas sõdu
alustati, ei läinud esialgu korda. Esimene suurem sõjaraputus jõudis taluõuele 1944.
aasta märtsipommitamise
ajal, kui sugulased ja tuttavad
Tallinnast maale sõjapakku
tulid. (Kitsarööpmelisel raudteel põgenes linnast Vääna
mõisa ka tollane saksa tsiviilvalitsuse Eesti omavalitsus
eesotsas doktor Hjalmar Mäega – H. P.).

Oinas oinast
Mitu aastat enne sõda räägiti pikka aega hoopis sellest,
kuidas naabertalus Timmistel
üks oinas olla teise surnuks
löönd.
Ennekuulmatu lugu, head
sellest asjast ei arvatud. Liikva küla teadmanaiste arvamise
kohaselt ka läks. Teise ilmasõja tulemusel üks oinas Euroopas teise surnuks lõi ja miljonite inimeste elu pea peale
pööras. Meie talu ja külakülad
takkaotsa.
Kolhoosikord algas siinmail 1949. aastal Liikva kolhoosi moodustamisega. Siis liideti naaberküla Sõrvega ja
nimeks sai kolhoosile Ühistöö.
Peale Viti mõisaga ühendamist
sai kolhoosi nimeks Lembitu.
Esimeheks toodi Pötter Harri
Vasalemmast ja kolhoosi asjad
läksid tasapisi ülesmäge. Pii-

mamajanduse järje peale saamiseks käidi talvel oma külmhoone jaoks jääd varumas.
Juba pärismõisa ajal olid kirjanik Eduard Vilde mõisavalitsejast isa ja ema siinkandi
põlluharimise ja piimakarja
traditsioonid hea järje peale
seadnud. Proua Hillele on
meelde jäänud kolhoosi meeleolukad naistepäevapeod Liikvas, kuhu üle 100 inimese kokku tuli. Hille abikaasa Juhan
oli väga hinnatud masinamees.
Nii sai Hillegi traktoriga järelveetava kombaini juhiks.
Traktoriroolis ikka oma Varbolast pärit kuldsete käte ja südamega Juhan, kellest rääkides Hille silm märjaks kisub.
Kolhoosiajal hakati üheskoos
perele uut elumaja ehitama.

Liitmise aegu
Siis liideti kodukolhoos
suure Ranna sovhoosiga.
Tööd tuli juurde. Isegi kasvuhoones jõudis Hille töötada.
Sovhoos oli suur ja kord oli
karm. Kuidagi kõledaks ja
kaugeks ehk jäi. Mõni aeg
peale seda, kui abikaasa Juhan
juba maamullas oli, tuli sovhoosikontorist karm kiri: kui
ta kohe tööle ei ilmu, saab
kõige rangemalt karistatud!
Mis teha, metsataguse küla
värk, info ei liigu!
Tõsi küll, hiljem selle kirja
pärast vabandati. Veel praegugi on Hillel kummutisahtlis
suveniirpaber, et tal on 19 800

Sellega tähistati tema 200.
sünniaastapäeva ning sajandi
möödumist eelmise mälestusmärgi avamisest. Ilusal päikeselisel kevadpäeval oli selle
sündmuse tunnistajaks 70 inimese ringis.
Tahvli avamise korraldasid
SA Vääna Mõis ning Vääna
Mõisakool. Mälestuse jäädvustamise mõte tekkis ligi kümmekond aastat tagasi, kui töötasin koolidirektorina. Umbes
sel ajal saime teada, et mõisaproua Pauline Luisele oli 1912.
a tema poja poolt paigaldatud
nn mälestusobelisk. Aja jooksul, süvenedes nii Vääna mõisa kui ka Vääna kooli ajalukku,
selgus täpsemalt, missugused
teened on sel mõisaproual olnud mõisa ja kooli ees. Pauline
Luise von Stackelberg ei pidanud paljuks võtta oma lastega
koos õppima ka eesti soost talulapsi, kellest hiljem said
kooliõpetajad Vääna mõisa
maadel, praegusest Kiia külast
kuni Suurupini.

Õpetas maarahva lapsi
Samuti oli just tema see,
kes õpetas eesti külalastele
erinevaid käsitööliike – heegeldamist, broderiitikandit,
õlgkübarate valmistamist jne.
Kõige sellega tutvudes tegimegi otsuse, et obeliski koht tuleks tänavu uuesti tähistada.
Möödus ju sel aastal Pauline

Luise von Stackelbergi sünnist
200 aastat ja obeliski rajamisest sajand.
Talvel ilmus ka käsitööraamat ehk täpsemalt “Vääna
mõisaproua heegelpitsid”, mille koostaja on endine Harjumaa muuseumi direktor Heli
Nurger.

MÖÖDUS JU SEL
AASTAL PAULINE LUISE
VON STACKELBERGI
SÜNNIST 200 AASTAT.
Heli Nurgeri ja tema pitsiklubi naistega koostöös korraldasime oksjoni mälestustahvli soetamiseks, mis sai
teoks veebruarikuus Harjumaa muuseumis. Samal päeval
müüdud pitsiraamatute tulu
läks samuti mälestustahvli
heaks. Lisaks saime toetust
veel Kultuurkapitali programmist.

Tahvel ja näidend
27. mail avatud tahvlil on
järgmine tekst: “Vääna haridus- ja kultuurielu edendaja
mõisaproua Pauline Luise von
Stackelbergi (1812-1866) mälestuseks”. Mälestustahvli
aluskivi on leitud Vääna mõisapargist, täpsemalt pargi lõunapoolsest osast. Eriti sümboolne on siinjuures asjaolu,
et just see pargi osa on ajalooallikate alusel Pauline Luise
enda jooniste järgi kujundatud.
Avamispäeval etendunud
näidendi “Pildikesi Vääna mõisast” kirjutas Heli Nurger ja
selles mängisid Vääna mõisa
ja Vääna kooliga seotud inimesed.

krooni eest Ranna sovhoosi
ühe järglase, Ranna Linnukasvatuse B aktsiaid. Aga mis see
tähendab ja kuhu haihtus tema
neljakümne aasta pikkuse raske töö vili?

PROUA HILLELE ON
MEELDE JÄÄNUD KOLHOOSI MEELEOLUKAD
NAISTEPÄEVAPEOD
LIIKVAS.
Hille vaatab mõtlikult aknast välja ja kostab, et ainult
naabertalu Mäemurdja maja
korsten paistab nagu vanasti.
Ei enamat. Natuke kriibib hinge ka teadmine, et Ilmandu
küla rahvas olla peale sovhoosi
laialiminekut vähemalt mõned
lüpsilehmad või mullikad tagasi saanud. Kompensatsiooniks, nagu öeldi! Et kas oinategude või mõne muu asja
eduks! Kes teab, kas teab!
Naabrite korsten paistab aknast läbi väsinud silmade ähmasemalt.
Hille kõige suurem rõõm
ja rikkus on ta suur pere ja
viis põlve lapselapsi.
Ja oma kätega ehitatud
maja oma tuba. Ja seal aken,
kust paistavad iidsed talutammed, oma mets ja aas. Kui vanaproua akna lahti teeb, kostab linnulaul tuppa nagu muiste ja igal varasemal sünnipäeval.
Õnnitleme kõik meiegi!

Värskelt avatud tahvel asub samas kohas, kuhu 1912. a
paigutati obelisk. Vääna kooli vilistlaste mälestuste põhjal
seisis see sellel kohal kuni 1949. a sügiseni. Rahvajuttude
põhjal olevat obelisk viidud kuhugi Lõuna-Eestisse nõukogude sõjameeste kalmistule.
Jüri Alter
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Harku vallavolikogu liikmete 2011. a. majanduslike huvide
deklaratsiooni avalikustamisele kuuluvad andmed
1. Anti Aaremaa 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. Ei ole
6. Sõiduauto Nissan X-Trail
(2005) 7. Trevorex OÜ, 25 565
osa, koguväärtus 25 565 EUR
8. Nordea Pank, arveldusarve;
Swedbank, arveldusarve; SEB
Pank, arveldusarve 9. Swedbank, 1597 EUR 10. Ei ole 11.
Trevorex OÜ juhatuse liikme
tasu; Harku vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
(27.04.2012)
-------------------------------------------1. Olav Aarna 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Korteriomand Harjumaal Harku vallas Tabasalus; pooleliolev suvemaja Harjumaal Jõelähtme
vallas 6. Sõiduauto Nissan
Qashqai (2011); sõiduauto Škoda Superb 2,0 TDI (2009) 7.
Swedbank Pensionifond V1,
53 041 osakut, koguväärtus
53 041 EUR; SEB Tasakaalukas
Pensionifond, 27 194 osakut,
koguväärtus 27 194 EUR;
Swedbanki Fondifond 60-e
980,5 osakut, koguväärtus
9805 EUR; OÜ Cybersec Technologies, 1 osak, koguväärtus
511,51 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto 9. Ei ole 10. Ei ole 11. SA
Kutsekoda töötasu; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikutasu; Tallinna Tehnika Ülikool
töötasu; Estonian Business
School töötasu; Cybernetica
AS nõukogu esimehe tasu;
Harku vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis; Aserbaidžaani
Haridusministeerium konsultatsioonitasu; pension
(30.04.2012)
-------------------------------------------1. Ene Alttoa 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Transpordimaa Harjumaal Harku vallas Rannamõisa külas (1/2);
tootmismaa Harjumaal Harku
vallas Rannamõisa külas (1/2);
elamumaa Harjumaal Harku
vallas Rannamõisa külas; 4
elamumaad Harjumaal Harku
vallas Rannamõisa külas (1/2);
elamumaa Harjumaal Harku
vallas Rannamõisa külas (1/4);
maatulundusmaa Harjumaal
Harku vallas Rannamõisa külas (1/12) 6. Ei ole 7. Ei ole 8.
Swedbank, arveldusarve 9. Ei
ole 10. Ei ole 11. Töötasu; Harku vallavalitsus volikogu liikme hüvitis; pension
(24.04.2012)
-------------------------------------------1. Marju Aolaid 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Korteriomand Järvamaal Paide linnas; korteriomand Harjumaal
Harku vallas 6. Ei ole 7. Tallink
Grupp, 868 aktsiat, koguväärtus 554,65 EUR; SEB Kasvufond A-osak, 1352 osakut, koguväärtus 514,72 EUR; SEB
Tasakaalukas Pensionifond,
113 osakut, koguväärtus
123,96 EUR; SEB Aktiivne
Pensionifond, 706,269 osakut,
koguväärtus 609,93 EUR; SEB
Dünaamiline Fondifond Aosak, 1317,5039 osakut, koguväärtus 866,22 EUR; Kohustuslik Pensionifond, 8906,065 osakut, koguväärtus 9033,29 EUR
8. SEB Pank, arvelduskonto, 2
väärtpaberikontot, kaardikonto 9. SEB Pank, 53 603,96 EUR
10. Sõiduauto kasutusrent,

SEB Pank, jääk 9579,93 EUR
11. Eesti Energia AS töötasu;
Harku vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis
(27.04.2012)
-------------------------------------------1. Arno Hirtentreu 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5.
Elamu Harjumaal Harku vallas Suurupi külas; korteriomand Harjumaal Tallinna
linnas; elamumaa Harjumaal
Padise vallas Keibu külas; 2
maatulundusmaad Harjumaal
Padise vallas Keibu külas 6.
Sõiduauto Wolkswagen Golf
(2005) 7. Euro OIL AS, 20 000
aktsiat, koguväärtus 126 000
EUR; Suurupi Invest Kinnisvara OÜ, 1 osak, koguväärtus
2556 EUR; Euro Kinnisvarateenused OÜ, 1 osak, koguväärtus
1278 EUR; Ekspress Grupp,
96 aktsiat, koguväärtus 104,64
EUR; Tallinna Vesi, 400 aktsiat, koguväärtus 2999,60
EUR; Telekomunicacja Polska,
800 aktsiat, koguväärtus
3185,59 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto, krediidikonto 9. Swedbank,
7327,35 EUR 10. Swedbank,
käendusleping 3515 EUR 11.
Euro OIL AS juhatuse liikme
tasu; Harku vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
(26.04.2012)
-------------------------------------------1. Jaanus Härms 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. Ei ole
6. Ei ole 7. Ei ole 8. SEB Pank,
arvelduskonto 9. Ei ole 10. Ei
ole 11. Töötasu; Harku vallavalitsus volikogu liikme hüvitis; pension
(24.04.2012)
-------------------------------------------1. Meelis Härms 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. 2 elamumaad Harjumaal Harku
vallas (1/2) 6. Sõiduauto Mercedes-Benz (2000), sõiduauto
Porsche (2004) 7. Nordea Pensionifond A, 4907,514 osakut,
koguväärtus 4340,01 EUR 8.
Nordea Pank, arvelduskonto,
kogumiskonto, hoiusekonto;
SEB Pank, arvelduskonto 9.
SEB Pank, 102 576,27 EUR
(1/2); Nordea Pank, 48 503,62
EUR 10. Ei ole 11. Töötasu,
autokompensatsioon; OÜ
Strantum nõukogu liikme tasu;
Harku vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis
(23.04.2012)
-------------------------------------------1. Ain Kabal 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Elamumaa Harjumaal Harku vallas;
maatulundusmaa Harjumaal
Jõelähtme vallas; 2 korteriomandit Harjumaal Tallinna
linnas 6. Sõiduauto Nissan Patrol (2001) 7. Kabal & Partners
OÜ, 1 osa, koguväärtus 2556
EUR; Investkonsult OÜ, 1 osa,
koguväärtus 2556 EUR; Kehra
Puutööstus OÜ, 1 osa, koguväärtus 300 EEK; Tabasalu
Real Estate AS, 2000 aktsiat,
koguväärtus 12 782 EUR; Harju Elekter AS, 3660 aktsiat, koguväärtus 9497 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto, kogumispensionikonto; Sampo Pank, arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto; LHV Pank kogumispen-

Andmed
• 1. Ees- ja perekonnanimi
• 2. Ametikoht
• 3. Asutus (tööandja)
• 4. Ametipalga aste ja ametipalk
• 5. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka
ehitised ja nende osad)
• 6. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
• 7. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
• 8. Pangaarved
• 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500
eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta
• 10. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500
eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms)
• 11. Andmed muude tulude kohta
• Sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise kuupäev.
sionikonto 9. Swedbank, 46 882
EUR; Swedbank, 7469 EUR
10. Swedbank, autoliisingu
käendus, Swedbank, õppelaenu
käendus 11. Töötasu; Harju
Elekter AS nõukogu liikme tasu; Harku vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
(30.04.2012)
-------------------------------------------1. Aadu Kana 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Elamu
Harjumaal, Harku vallas Tabasalu alevikus 6. VW JETTA
(2007), abikaasa nimel sõiduauto VW Golf VI (2009) 7.
Franklin Mutual European
Fund, 390 aktsiat, koguväärtus
6279 EUR; JF Pacific Equiety,
532,768 aktsiat, koguväärtus
4730,98 EUR; Swedbank IdaEuroopa aktsiafond, 369,677
aktsiat, koguväärtus 2604
EUR; Swedbank Venemaa aktsiafond, 279 aktsiat, koguväärtus 4234 EUR 8. Swedbank,
arvelduskonto, hoiusekonto,
pensionikindlustuskonto 9. Ei
ole 10. Ei ole 11. OÜ Strantum
nõukogu liikme tasu; Harku
vallavalitsus volikogu liikme
hüvitis; pension
(16.04.2012)
-------------------------------------------1. Arne Kask 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Maatulundusmaa Harjumaal Harku
vallas Tutermaa külas; maatulundusmaa Harjumaal Keila
vallas Ohtu külas 6. Veoauto
Ford Transit (1974); sõiduauto
Skoda (1996); Sõiduauto Volkswagen Golf (1995) 7. Ei ole 8.
Swedbank, arvelduskonto;
SEB Pank, arvelduskonto 9.
SEB Ühispank, 73 628.73 EUR
10. Hüpoteek, SEB Ühispank,
121 879,51 EUR; käendusleping
1278.23 EUR 11. Hanken OÜ
töötasu; Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA töötasu; Harku vallavalitsus volikogu liikme
hüvitis
(23.04.2012)
-------------------------------------------1. Ott Kasuri 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Korteriomand Harjumaal Harku vallas Tabasalu alevikus (1/2);
korteriomand Harjumaal Harku vallas Tabasalu alevikus
(1/2) 6. Ei ole 7. Swedbank pensionifond K3, 12 889,19 osakut,
koguväärtus 12 441,47 EUR 7.
Swedbank, arvelduskonto ja
kogumispensionikonto 8. Ei

ole 9. Sõiduauto liising (Toyota
Avensis 2011), Swedbank, kuumakse 228 EUR 10. Eesti Kultuurkapital töötasu; Eesti
Maaomavalitsuste Liit töötasu;
Viljandi maavalitsus töövõtukäsundus- või muu lepingu
alusel makstud tasu; Tallinna
Ülikool töövõtu-, käsundusvõi muu lepingu alusel makstud tasu; Harku vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis
(30.04.2012)
-------------------------------------------1. Allan Kiil 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. 2 elamumaad/kaitsealust maad Hiiu
Maakonnas Pühalepa vallas
Suursadama külas; 2 maatulundusmaad Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Suursadama külas; 2 elamumaad/tootmismaad/kaitsealust maad Hiiu
maakonnas Pühalepa vallas
Suursadama külas; maatulundusmaa Saare maakonnas
Kaarma vallas Abruka külas;
elamumaa Harjumaal Harku
vallas Sõrve külas 6. Sõiduauto
Jeep (2011); mootorratas Honda (2010); mootorratas IZ
(1967); sõudepaat Kasse
(2009); haagis Skif (1998) 7. AS
Tallink Grupp, 1824 aktsiat,
koguväärtus 1200,19 EUR; AS
Kiil & Ko, 5966 aktsiat, koguväärtus 38 182,40 EUR; Olympic Entertaiment Grupp, 1450
aktsiat, koguväärtus 1998,10
EUR; SEB Aktiivne Pensionifond, 5793,0948 osakut, koguväärtus 5073,71 EUR; SEB Dünaamiline Fondifond, 704,5024
väärtpaberit, koguväärtus
5722,96 EUR; SEB Geneerilise
Farmaatsia Fond, 451,4751
väärtpaberit, koguväärtus
4127,65 EUR; SEB Kasvufond,
990,1876 väärtpaberit, koguväärtus 5929,86 EUR; SEB
Asia ex. Japan Fund, 891,923
väärtpaberit, koguväärtus
5876,22 EUR; SEB Emerging
Markets Fund, 4758,337 väärtpaberit, koguväärtus 9925,89
EUR; SEB Corporate Bond
Fund EUR, 5671,747 väärtpaberit, koguväärtus 7991,49
EUR; SEB deLuxe Multi Asset
Defensive Plus Fund, 43,202
väärtpaberit, koguväärtus
2406,09 EUR; SEB Hight Yeld
Fund, 23,395 väärtpaberit, koguväärtus 2769,34 EUR; EuroDynamic Sertifikaat 250 412,
6000 väärtpaberit, koguväärtus 5999,40 EUR 8. SEB Pank,
arveldusarve 9. SEB Pank,
20 592,35 EUR 10. Ei ole 11.
AS Tallinna Sadam töötasu; AS

Green Marine töötasu; OÜ TS
Energia töötasu; AS Kiil & Ko
intressid; Harku vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis
(26.04.2012)
-------------------------------------------1. Galina Kostõleva 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5.
Korteriomand Harjumaal
Harku vallas Harku alevikus;
korteriomand Harjumaal Tallinna linnas (1/2); garaaž Harjumaal Harku vallas Harku
alevikus 6. Ei ole 7. Ei ole 8.
Swedbank, arvelduskonto, kogumispensionikonto; Danske
Bank A/S Eesti Filiaal, laenukonto 9. Ei ole 10. Liisinguleping, Danske Bank, summa
99 702.17 (1/2) 11. Töötasu; lisatasu; Harku vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis
(28.04.2012)
-------------------------------------------1. Priit Kotkas 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. 5 elamumaad Harjumaal Harku vallas; 2 maatulundusmaad IdaVirumaal Vaivara vallas 6. Ei
ole 7. OÜ Linaleo, 1 osa, koguväärtus 2556,47 EUR; OÜ Mileston, 1 osa, koguväärtus
2556,47 EUR; Swedpank pensionifond K3, koguväärtus
985,92 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto ja väärtpaberikonto 9. Ei ole 10. Ei ole 11. OÜ
Kommivabrik töötasu; MTÜ
Virumaa Tööstuspark töötasu;
Harku vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis
(13.04.2012)
-------------------------------------------1. Kaido Kruusoja 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5.
Maatulundusmaa Harjumaal
Harku vallas Liikva külas; 2
maatulundusmaad Harjumaal
Harku vallas Liikva külas
(1/2); maatulundusmaa Harjumaal Harku vallas Liikva külas (1963/151 900); 3 korteriomandit Harjumaal Tallinna
linnas 6. Maastur Jeep Wrangler 4.0 (1992) 7. Port Artur
Grupp, aktsiad, koguväärtus
480 000 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto; SEB Pank, arvelduskonto;
Sampo Pank, arvelduskonto 9.
SEB Pank, 228 818,31 EUR;
SEB Pank, 12131,89 EUR; SEB
Pank, 42146,14 EUR; Swedbank, 41760 EUR 10. 3 Hüpoteeki SEB Pank kasuks, 1 hüpoteek Swedpank kasuks 11.
AS Triple Invest juhtimis- või
kontrollorgani liikme tasu; OÜ
Strantum nõukogu liikme tasu;
Harku vallavalitsus volikogu
liikme hüvitis
(16.04.2012)
-------------------------------------------1. Deiw Rahumägi 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5.
Elumaja Harjumaal Harku
vallas Vaila külas 6. Sõiduauto
Mitsubizi L200 (1995) 7. Ei ole
8. Swedbank, deebetarve; SEB
Pank, deebetarve 9. SEB Pank
31 955,82 EUR 10. Ei ole 11.
Töötasu; Harku vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis
(30.03.2011)
-------------------------------------------1. Martin Talts 2. Volikogu
liige 3. Harku vallavolikogu 4.
Ametipalk puudub 5. Elamu-

maa Harjumaal Harku vallas
6. Mootorratas Moto Guzzi
(2004) 7. OÜ Talts Invest, 1
osa, koguväärtus 24 286 EUR;
OÜ Webzone, 1 osak koguväärtus 2556 EUR; Swedpank pensionifond K3, koguväärtus
6464,50 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto ja väärtpaberikonto 9. Ei ole 10. AS Bigpank
hüpoteek 102 259 EUR; AS
Bigpank käendusleping 76 694
EUR 11. OÜ KMT Prefab juhatuse liikme tasu; Harku vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
(30.03.2012)
-------------------------------------------1. Sulev Roos 2. Volikogu
aseesimees 3. Harku vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5.
Elamumaa Harjumaal Harku
vallas Rannamõisa külas (ühisvara); elamumaa Harjumaal
Harku vallas Tabasalu alevikus (ühisvara) 6. Sõiduauto
Škoda Octavia (2006) (ühisvara), sõiduauto Suzuki SX4
(2008) (ühisvara), 7. Hansa
Pensionifond, osakud, koguväärtus 2227,29 EUR; Hansa
Ida-Euroopa Kinnisvara aktsiafond, osakud, koguväärtus
1321,07 EUR 8. Swedbank, arvelduskonto, 2 hoiusekontot;
Nordea Pank, arvelduskonto,
hoiusekonto; LHV Pank arvelduskonto, 2 hoiusekontot 9. Ei
ole 10. Ei ole 11. Pension; Harku vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
(27.04.2012)
-------------------------------------------1. Eddi Tomband 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu
4. Ametipalk puudub 5. Korteriomand Harjumaal Harku
vallas Türisalu külas; elamumaa Lääne-Virumaal Haljala
vallas; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Haljala vallas. 6.
Sõiduauto Volvo 940 (1997) 7.
Ei ole 8. SEB Pank arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 11.
Töötasu; Harku vallavalitsus
volikogu liikme hüvitis
(14.04.2012)
-------------------------------------------1. Toomas Vilosius 2. Volikogu liige 3. Harku vallavolikogu 4. Ametipalk puudub 5.
Elamumaa Harjumaal Harku
vallas Sõrve külas 6. Sõiduauto
VW Taro (1994) 7. OÜ Haapsalu HMR, 1 osak, koguväärtus
639,2 EUR; AS Infotar, 100
aktsiat 8. SEB Pank, 3 nõudmiseni; Nordea Pank, nõudmiseni
9. Ei ole 10. Ei ole 11. AS Tallink Grupp töötasu; Spordimeditsiini SA töötasu; SA PERH
nõukogu liikme hüvitis; AS
HEAL nõukogu liikme hüvitis,
Riigikogu Kantselei; Harku
vallavalitsus volikogu liikme
hüvitis
(17.04.2012)
-------------------------------------------Vallavolikogu esimehe Helikar Õepa majanduslike huvide deklaratsioon avaldatakse
elektroonilises “Riigi Teatajas”.

Neljapäev, 21. juuni 2012
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Muruniitmine
Trimmerdamine
www.murastehooldus.eu
Tel 5341 0347

Suve lõpus
alustab tegevust
uus lastehoid.
Tule tutvuma
www.dzungel.eu
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Kui sul on idee või
teema, millest
vallalehes peaks
kindlasti kirjutama,
anna teada
vallaleht@harku.ee.

TEATED
• Elektritööd kogenud elektrikult. Tel 5660 9403

Veo- ja tõsteteenused
Kaeve- ja planeerimistööd
Täitematerjali, mulla,
liiva ja killustiku müük
Tel 5650 8701

Otsitakse puhastusteenindajat

Harku vallavalitsus teatab
25.04-28.05.2012 toimus Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu) ning Rannamõisa lasteaia hoones (Merepiiga tee
8, Rannamõisa) Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja
Aiaäärse kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek. Nimetatud ajavahemikul laekus kohalikule
omavalitsusele üks isikute grupi poolt koostatud kirjalik
pöördumine detailplaneeringu kohta esitatud vastuväidete
ja ettepanekutega.
Nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne
avalik arutelu toimub 09. juulil 2012 kell 17.00 Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu). Täiendavat informatsiooni
saab igal tööpäeval telefonil 600 3858.
--------------------------------------------------------------------------------------Harku vallavalitsuse 22. mai 2012. a. korraldusega nr 465 on
algatatud Ilmandu külas Kadaka tee 30 maaüksuse (katastritunnus 19801:001: 0101) detailplaneeringu koostamine, mille
eesmärgiks on selgitada välja võimalused Kadaka tee 30
katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja jagamiseks kuni
neljaks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega
krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine.
Planeeritava ala suurus on ca 3,2 ha ja katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeritav ala on hoonestatud
üksikelamuga ja alal kasvab kõrghaljastus.
--------------------------------------------------------------------------------------04. juunil 2012 toimus Harku vallavalitsuses Muraste külas
Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsutee ning lähiala
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu.
Arutelu tulemusena otsustati, et avaliku väljapaneku käigus
esitatud märkusi ja vastuväiteid aluseks võttes muudetakse
detailplaneeringu lahendust ning juurdepääsutee paikemise
vastuväitega seoses kaalutakse teetrassi uute alternatiivsete
lahenduste täiendava läbitöötamise ja uue trassivaliku
keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamise vajadust.
Lasketiiru ja koerte harjutusraja osas vastuväiteid esitanud
isik loobub vastuväidetest, kui detailplaneeringus tehakse
vastavad muudatused. AS Karumaa esindaja oma vastuväidetest ei loobunud. Vastuväiteid esitanud, kuid avalikul
arutelul mitte osalenud Eesti Rohelise Liikumise esindajaga
võetakse ühendust ja selgitatakse välja nende seisukoht
vastuväidetest loobumise või vastuväidete juurde jäämise
kohta.

• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491

• Ostan teie seisva või mittetöötava auto
(võib olla ka remonti vajav või ülevaatuseta).
Tel 5674 0940

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

• Pehme mööbli parandus. Katteriide, porolooni
ja vedrude vahetus. Tel 5622 9295

• Küttepuude müük, 30-60 cm, transport tasuta.
Tel 5688 6868

• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300

• Lastehoid pakub tööd lapsehoidjale. Info
5664 7057, kristi@dzungel.eu

Töökohti 1
Töötaja peaks oskama iseseisvalt töötada ning
langetada otsuseid, olema kohusetundlik ja
täpne
Kasuks tuleb varasem töökogemus
Tööülesandeks on viiel tööpäeval nädalas
Tabasalus kontori koristamine
Tööaeg on enamasti kell 17.30-21.30
Omalt poolt pakume kõiki vajalikke töövahendeid, meeldivat töökeskkonda ja väljaõpet
kohapeal
Töösuhte kestus on tähtajatu
Pakutav palk kokkuleppel
Tööandja Eesti Haldus OÜ
Küsimuste korral julgelt
saata e-kiri heikko@eestihaldus.ee

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

• Teeme erinevaid pinnasetöid ekskavaatoriga. Pakume veo- ja tõsteteenust kallurkraanaga. Lisaks pakume erinevat haljastusmulda, täitepinnast, täiteliiva ja killustikku. Tel 552 9297, www.hexatrans.ee

• Muru niitmine ja trimmerdamine Harju maakonnas ja Tallinnas väga soodsate hindadega. Tel
5621 0750, e-mail niitmine@hotmail.com

• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504

• Muru niitmine, töö trimmeriga, võsalõikus.
Tel 555 47291

Tänavakivide paigaldus ja aedade ehitus. Tel
5829 2266

• Müüa kuivad kütteklotsid võrgus, puit ja
turbabrikett alusel, küttepuud 30-50 cm. Vedu
meilt. Tel 520 2190

• Valmistame puidust taime- ja lillekaste rõdule
ning terrassile vastavalt soovitud mõõtudele. Tel
5595 4609, dendrodisain@gmail.com

• Müüa kütte- ja kaminapuu, klotsid, tulehakatus
ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594

• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055

Neljas tänavakossu turniir 3 on 3
toimub Tiskres Alasniidu korvpalliväljakul
30. juunil 2012 algusega kell 11.00.

• Ohtlike puude turvaline langetamine, kruntide
puhastamine, raietööd. Tel 525 0893, 5626 0344,
e-mail info@vahergrupp.ee

Võisteldakse ühes vanuseklassis täiskasvanud ja noored
koos, võistkonnas kuni 4 mängijat. Mängitakse kolm-kolme
vastu. Eelregistreerimine kuni 25. juunini aadressil
eriksandla@hot.ee, kus palume teatada meeskonna esindaja
kontaktandmed (tel. number, e-mail) ja meeskonna nimi ning
liikmete arv. Kolmele paremale võistkonnale karikad, medalid ja eriauhinnad. Parimale võistkonnale aastaks rändkarikas. Mängitakse EKL tänavakossu
reeglite järgi. Litsentseeritud kohtunikud.
Osavõtutasu meeskonna
kohta 10 eurot.

Korraldab MTÜ
Alasniidu Selts
Lisainfo: Erik Sandla,
tel 501 6304
Toetab Harku
vallavalitsus

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm.
Aastaringne tootmine ja lai puu sortiment. Tasuta
transport väiksemat mõõtu kalluriga! Kontakt:
Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee

• Ostan omanikult korteri Tallinnas või Tallinna
lähistel. Tel 5820 0800
• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas
ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda võib
kõike, tel 5678 6526

Osvald
Catering
otsib nõudepesijat
Tabasallu, töö
õhtuses vahetuses.
Tel 510 7077

• Väikeveod kalluriga: killustik, liiv, muld, segud,
jpm. Tel 501 5992
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel
5616 9864
• Vääna Ratsakeskus müüb komposteeritud
hobusesõnnikust komposti 10 eur/m3, sõelutud
kompostmulda, fraktsioon kuni 25 mm, hind 20
eur/m3. Saadaval ka multš, 25 eur/m3, ning
pakendatud kompost. Lisainfo kodulehel www.
jalteko.ee. Tel 5558 1673
• Ära anda pinnasetäidet (4-5 koormat). Asume
Tutermaa kandis. Tel 554 4644

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

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:
Ingrid Eylandt-Kuure,
tel 646 2214, myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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Neljapäev, 21. juuni 2012
SEA OMA
MURUNIIDUK
KORDA!
Hooldame ja remondime
muruniidukeid. Toome soovi
korral niiduki kliendi juurest
töökotta ja transpordime
tagasi.
Info tel 502 2014,
www.muruniidukiabi.ee

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

Tule õpi inseneriks ja
arenda Eestit!
USUS EST MAGISTER OPTIMUS –
Praktika on parim õpetaja!

4 aastat, 240 Euroopa ainepunkti
Uus õppekava – elektritehnika

riiklik kõrgkool,
rakenduskõrgharidus

• Autotehnika
• Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia
• Hoonete ehitus
• Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus
• Masinaehitus
• Teedeehitus
• Rakendusarhitektuur • Tehnomaterjalid ja turundus
• Rakendusgeodeesia • Tehnoökoloogia
• Raudteetehnika
• Transport ja logistika
Avalduste vastuvõtt 27.06.-15.07.2012
Avaldusi saab esitada SAISi kaudu
aadressil www.sais.ee.
Pärnu mnt 62, tel 666 4569
vastuvott@tktk.ee
www.tktk.ee; http://vastuvott.tktk.ee
https://www.facebook.com/
tuletallinnatehnikakorgkooli

Aedade ja väravate ehitus, väravaautomaatika ja
uksetelefonide paigaldamine, avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid, GSM valveseadmed ja palju muud,
vaata kodulehelt w w w . l o u n a e k s p e r t . e e .
Te l 5 0 9 7 6 2 7
Ehitusfirma Alp-Climber OÜ pakub järgmisi teenuseid:

> Terrassid
> Fassaadid
> Piirdeaiad
> Müüritööd
> Katusetööd
> Betoonitööd
> Siseviimistlustööd
> Kergkiviteed (unikivi)
> Elektri- ja kommunikatsioonitööd

Ehitusteenused

HARJU ELEKTER ON 40-AASTASE TOOTMISKOGEMUSEGA
JUHTIV ELEKTRISEADMETE JA -MATERJALIDE VALMISTAJA
BALTIMAADES. Harju Elektri Gruppi kuuluvad elektriseadmete
tehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika,
Satmatic Oy ja Rifas UAB, telekommunikatsioonitoodete valmistaja
AS Harju Elekter Teletehnika, müügiorganisatsioon Harju Elekter
AB Rootsis ja sidusettevõte AS Draka Keila Cables. Harju Elektril
on ka portfelliinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA
Energokomplekss ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj.

Lähtume iga kliendi personaalsest soovist.
Omalt poolt pakume kliendisõbralikke hindu ja
kvaliteetset tööd!
harry.alpclimber@mail.ee, mob +372 5625 6450

AS Harju Elekter otsib oma meeskonda:

PINGIOPERAATORIT,
kelle tööülesanneteks on:
• tootmisjooniste lugemine
• töötamine painutuspingil
• detailide kvaliteedi kontrollimine

PULBERVÄRVIJAT,

kelle tööülesanneteks on:
• detailide ettevalmistamine värvimiseks ja liinile laadimine
• detailide kvaliteedikontroll ja pakendamine
• pulbervärviliini protsessi jälgimine
Kandidaatidelt eeldame:
• eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• täpsust ja korrektsust
• kasuks tuleb erialane eriharidus ja/või töökogemus
Pakume:
• töösuhet stabiilses ettevõttes ja sõbralikus meeskonnas
• kaasaegset töökeskkonda
• eneseteostusvõimalust
• töövajadustest lähtuvalt koolitust
• oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu
Kandideerimisavalduse koos elulookirjeldusega palume saata
hiljemalt 29. juuniks 2012 Paldiski mnt 31, Keila või e-postiga
personal@he.ee
Lisainfo telefonil 674 7410 või meie kodulehelt.

Haldusteenus
Raamatupidamine
Tehnosüsteemide hooldus
Sise- ja väliskoristus
Akende pesu
Haljastustööd, muruniitmine
Ehitusjuhtimine, omanikujärelvalve
Avariiteenus
Osaühing Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
telefon 602 6480, faks 602 6481
e-mail: strantum@strantum.ee

