Harku valla ametlik
häälekandja.
Ilmub kaks korda kuus.
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Lainepapp ega paber ei
ole meie teema.
M AR GUS ÜÜR I K E
A&R Carton juhataja

TÄNA LEHES

Raha laekub
rohkem
Hiljaaegu said teatavaks
läinud aasta tulumaksu
summad, mis kodanike
poolt makstuna laekusid
läbi riigieelarve omavalitsustele. Harku vald,
nagu arvata võis, oli pingereas teisel kohal, jäädes napilt maha Viimsi
vallast. / LK 3

Helen viib lapsed
muusika manu
Helen Tuga on põline
Harku valla elanik, Tabasalu Ühisgümnaasiumi
ja muusikakooli vilistlane. Neiu laulab Tabasalu
kammerkooris, töötab
muusikaõpetajana lasteaias ning sai hiljuti valmis lastelaulude plaadi.
HVT käis Helenil külas.
/ LK 5

Miss Tabasalu 2012 on
Käroli Kullamaa
Reede õhtul oli Tabasalu
gümnaasiumi saalis palju glamuuri, sära, kauneid neide ja elevil publikut – valiti Miss Tabasalu 2012. Publiku ja
žürii arvamused langesid seekord kokku.
RE G IN A LIL L E O R G
vallaleht@harku.ee

Kandidaate seekordsel missivalimisel oli seitse: Käroli
Kullamaa (12. klass), Helis
Sepp (10. klass), Alice Varbula
(10. klass), Marianne Helm
(10. klass), Kristel Kammer
(12. klass), Brette Saar (10.
klass), Ada-Marie Nelke (10.
klass).
Missikrooni saaja üle otsustas žürii, kuhu kuulusid
teiste hulgas Miss Tabasalu
2011 Elisabeth Kangroo, fotograaf Ardo Kaljuvee, tantsija
Marko Kiigajaan, modelliagentuuri eestvedaja Victoria
Kass, Miss Estonia 1989 Cathy
Korju-Tullkvist.

Ettevalmistused sügisel

Valla uuest
jäätmekavast
Hoolimata elanike arvu
kasvust on Harku vallast
kogutud olmejäätmete
kogus aasta-aastalt vähenenud. Vaatamata sellele vajab vallaelanike
keskkonnateadlikkus
tõstmist, leiab valla
keskkonnaspetsialist
Lembe Reiman. / LK 6

Tutvustamisvoorus rääkis
iga neiu endast ja inimestest,
kes teda enim mõjutanud on.
Teine voor tõi missikandidaadid hoogsa rühmatantsuga
lavale, kus iga neiu sai särada
ka oma isikupärase sarmiga.

“ESMASPÄEVANE
KOOLIPÄEV KUJUNEB
VÄGA ÕNNELIKUKS.”
Tantsuvooru järgsel vaheajal õnnestus vestelda Tabasalu ühisgümnaasiumi direktori Carolin Kadajaga, kes oli
väga rõõmus noorte tubli, novembris alanud ettevalmistustöö üle. “Missivõistlusest
on saanud meie kooli üks ilusaid traditsioone, noored on
seda üritust väga põhjalikult
ette valmistanud ning uskumatult palju sponsoreid seda toetama leidnud,” kiitis ta.

Neiudelt päriti palju

Täna oleme võtnud
endale sihiks, et lähiaastatel tagada kõigile meie valla lastele
lasteaiakoht valla
territooriumil. / LK 2
K AUPO R ÄTSE P P
Vallavanem

Piduliku õhtukleidivooru
käigus tuli igal missikandidaadil vastata küsimusele “Kuidas kujuneb isiksus”, tõmmata
loosiküsimus ning vastata ka
žüriiliikmete poolt esitatud
küsimustele. Päriti, kellele
annetaks missikandidaat miljon eurot, mis tähendus on
missindusel kohalikus ja ülemaailmses mõttes, millised on
hea missi omadused, millised

I printsess Ada-Marie Nelke, publiku lemmik ja Miss Tabasalu 2012 Käroli Kullamaa ja II printsess Kristel Kammer.
eestlased on Eestit maailmas
kõige paremini esindanud, kas
missikandidaat usub maailmalõppu, milline näeb missiks
pürgija argipäev välja kümme
aastat hiljem, milliseid iseloomuomadusi oma sõbras-sõbrannas kõige rohkem hinnatakse ning paluti nimetada
kõik Eesti presidendid kronoloogiliselt õiges järjekorras.
Üks ootamatumaid ülesandeid missikandidaadile oli kehastumine tütarlapseks, kes
näitlejana castingul enesest
parima peab andma.

Võitsid kauneimad
Vaheajal said kõik soovijad
end säravate missikandidaatidega koos pildistada. Soovijaid
oli väga palju, õnneks kestis
ka vaheaeg kaua. Pinge saalis
jõudis haripunkti, kui õhtujuhid asusid missivõistluse tulemusi välja kuulutama ja publik jalgadega põrandat trummeldas.
Žüriiliikme Ardo Kaljuvee
poolt välja pandud eriauhinna,
fotosessiooni omanikuks sai
Brette Saar. Publiku lemmiku
tiitli pälvis Käroli Kullamaa,
teiseks printsessiks valiti
Kristel Kammer ja esimese
printsessi tiitli pälvis AdaMarie Nelke.
“Miss Tabasalu 2012 on
Käroli Kullamaa!” hõikas
õhtujuht ja kullavihmas sam-

Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor
Carolin Kadaja on õnnitlemiseks embusse
haaranud II printsessi Kristel Kammeri.
mus kaunis abiturient Elisabeth Kangroolt missikrooni ja
auhinda vastu võtma. Mõne
hetkega täitus lava õnnitlejatest ning väikesi fänne, kes
võitjaid kallistada soovisid,
tuli üha juurde.
“Esmaspäevane koolipäev
kujuneb väga õnnelikuks,
kindlasti kõik väikesed koolikaaslased õnnitlevad mind.
Esmaspäevast hakkab ka tõsine töö, sest ma lõpetan 12.
klassi ja valmistun riigieksamiteks,” andis värske miss
Käroli Kullamaa esimese intervjuu. “Tahaksin väga minna ülikooli ja õigusteadust õppida. Püüdlen selle poole.”

Tulevased missikandidaadid püüavad
kullavihma ja ootavad võimalust, et minna
missi ning printsesse kallistama.

Missikandidaadid (vasakult): Käroli Kullamaa, Helis Sepp,
Alice Varbula, Marianne Helm, Kristel Kammer, Brette
Saar, Ada-Marie Nelke.
4x Regina Lilleorg
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Mida teeme alanud aastal?
V ELLO V IIBU RG
Abivallavanem, rahandus ja
vallamajandus

meil avada sügisel kaks uut
rühma.

Vallamajanduse poole pealt
tahame sel aastal rajada tänavavalgustuse Tabasalus Sarapuu ja Kalda tänavatel ning
projekteerida ka Rannamõisas
Taumi tee ja Vankri tänava tänavavalgustuse.
Ehitame lõpuni Sütemetsa
tee ning alustame Kalda tänava projekti koostamist ja ehitamist. Jätkame kergliiklustee
ehitamist – sel aastal on plaanis teha lõik Vitist Vääna-Jõesuu keskuseni. Keskkonnateemadel rääkides on valmimas
valla uus jäätmekava, mis
määratleb ära valla jäätmekäitluse arengusuunad järgnevaks viieks aastaks.

VE IKO TO O M I N G A S
Planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja

TIIA SPITSÕ N
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste,
vältimatu sotsiaalabi ja muu
abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem.
See on individuaalne, konkreetsele vajadusele suunatud
abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse
eelarvest.
2012. aastal jätkatakse sotsiaalvaldkonnale pandud ülesannetega, mis seisneb abi osutamises meie valla elanikele,
kes ise ei tule enesega toime.
Vastavalt sihtgrupile osutame
koduhooldust, invatransporti
puuetega lastele, võimaldame
eakatele ja paljulapselistele
peredele tasuta ujumisteenust,
kompenseerime vähekindlustatud peredele lasteaiatoidu ja
koolitoidu, üksi elavatele
vanuritele eraldatakse küttetoetust, kompenseeritakse
ravimeid eakatele jne.
Sel aastal on kavas sotsiaaltoetuste süsteemi muutmine,
kus rõhuasetus on suunatud
rohkem teenustele. Samuti on
koostamisel Harku valla terviseprofiil ja kaardistame erivajadustega laste- ja täiskasvanute teenuse vajadust.
ER V IN JÜR I SO O
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Kultuuri- ja spordivaldkonnas
asusime sel aastal välja töötama uut MTÜ-de toetuste ning
kultuuri- ja spordivaldkonna
põhitegevuse toetuste korda.
Võrreldes senise korraga on
plaanis muuta toetuste saamise põhimõtted selgemaks
ning toetustaotluste hindamiste kord läbipaistvamaks. Selle
aasta kultuurisündmustest tahaks ära mainida suve lõpul
toimuvat Tabasalu Päevade
üritust, mille ettevalmistusega
tegeleme juba praegu.

KINDEL EESMÄRK ON
PAKKUDA SEL SÜGISEL
LASTEAIAKOHT KÕIGILE 3-AASTASTELE
LASTELE.
Püüame sel aastal pakkuda
peolistele veel enam ja tahame, et see päev oleks meie inimeste jaoks üks tore pidupäev
koos perega. Hariduse osas on
kindel eesmärk pakkuda sel
sügisel lasteaiakoht kõigile
järjekorras olevatele valla 3aastastele lastele. Sellele aitab
kaasa Harkujärve lasteaia renoveerimine, mis võimaldab

Sel aastal tahame kindlasti
kehtestada valla uue üldplaneeringu ja uue ehitusmääruse.
Need on alusdokumendid,
mis sätestavad planeerimise
ja ehitamise täpsed reeglid
Harku vallas. Suurematest
planeeringutest rääkides tahame 2012. aasta jooksul jõuda Tabasalu keskosa detailplaneeringu kehtestamiseni.
See tähendab, et määratleme
pikas perspektiivis ära Tabasalu keskuse arengu – kuhu
tuleb uisuväljak, kuhu laadaja turuplats, kuhu park, kus
hakkavad olema jalakäijate
teed jne.
Lisaks ootab valmimist ka
hulk väiksemaid detailplaneeringuid.
N E LE N Õ U
Arendusjuht

Plaanis on jätkata rahastuse
taotlemist erinevatest fondidest, et renoveerida Tilgu sadam, Vääna mõis ja mõisapark
ning rajada Rannamõisa noortekeskus.
Aktiivsetele kodanikuühendustele oleme loonud võimaluse, et rajada Tabasallu
skatepark ja Rannamõisa seltsimaja ning korrastada Muraste tervisekompleksi territoorium, Ranna speedway söerada ja jätkata Vääna tall-tõllakuuri ehitamist. Kindlasti
jätkame koostööd Harku valla
kodanikuühenduste ümarlauaga.
Plaanis on uuendada Harku valla turismi arengukava
ning astuda esimesed sammud
piirkonna turundamiseks turistile. Kindlasti pööran sellel
aastal rohkem tähelepanu ettevõtlusele – eelkõige alustavale ettevõtjale ja investorile
info kättesaadavamaks muutmisele. Sellest aastast alates
saavad Harku vallale tooteid,
teenuseid ning ehitustöid
müüvad ettevõtted meie kodulehelt rohkem teavet – peale
valla eelarve vastuvõtmist
avaldame kodulehel 2011. aasta hankeplaani ning riigihanke
korraldamise korra.
Valmib kindlasti ka Harku
valla kriisireguleerimisplaan.
E N E VE G E S
Vallasekretär

Sel aastal jõuab lõpule vallavalitsuse kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine, mille
käigus on peamiste parendamist vajavate valdkondadena toodud välja klienditeenindus ja personaliarendus.
Peamiseks vahendiks on
elektroonilise suhtluskeskkonna arendamine vallaelanikega,
eeskätt võimaluse loomine suhelda vallavalitsusega riigiportaali eesti.ee kaudu ja
meie töötajate osalemine riigi
arendusprojektides.
Kavas on rakendada ka
elektroonilise broneerimise
süsteem vallavalitsuse töötaja
vastuvõtule. Loodan, et saame
lõpuks ometi avada valla uue
veebilehe. Käivitatakse arenguvestlused kõigi töötajatega,
mille põhjal koostatatakse
koolituskava.

Neljapäev, 26. jaanuar 2012

Vääna-Jõesuu kooli
ehitus algab sel aastal
Harku Valla Teataja toimetusele laekus Külade
Edendamise Seltsi avalik
pöördumine vallavanema poole pealkirjaga
“Miks me soovime Vääna-Jõesuusse lasteaedalgkooli?”.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Selts palub oma pöördumisele
vallavanema vastust ning selgitust Harku valla hariduskorralduse kohta 2012. aastal.
Pöördumises rõhutatakse
Vääna-Jõesuusse lasteaia loomise vajadust. Samuti leiab
selts, et valla olemasolevad
lasteaiad asuvad liiga kaugel
selleks, et tagada Vääna-Jõesuu väikelastega peredele
lapsesõbralik elukorraldus.
Pöördumise täisteksti loe
www.kyladeselts.ee.
Räägime vallavanem Kaupo Rätsepaga alanud aastal
toimuvatest muudatustest hariduskorralduses.

Kui kõigepealt lasteaedadest rääkida, siis palju lapsi
meil sel aastal lasteaeda minemas on ja kui palju kohti
saame pakkuda?
Kolmeaastaseid ja vanemaid lapsi, kes vajavad lasteaiakohta 2012. sügisest, on
hetkel järjekorras 222. Kuna
sel aastal saame pakkuda valla lasteaedades ja Tabasalu
lastehoius kokku 263 uut kohta, siis olen enam kui veendunud, et kõik 3-aastased saavad
koha ning tõenäoliselt saame
Tabasalu Lastehoius võimaldada kaks rühmatäit kohti ka
alla 3-aastastele. Samamoodi
tegime ka möödunud aastal.
Tahaksin kommenteerida
Külade Edendamise Seltsi
pöördumises olnud väidet, et
valla lasteaiajärjekord ei
edasta adekvaatset pilti vajaminevatest kohtadest. Põhjusena nimetavad nad, et kuna
Harku vallas ei ole piisavalt
lasteaiakohti, siis on paljud
lapsevanemad olnud sunnitud
registreerima end Tallinna
linna, et saada sinna lapsele
koht. Ehk et need lapsed oleks
justkui olude sunnil meie lasteaiajärjekorrast välja arvatud.
Siinkohal tahaksin küll
vastu vaielda. Oleme järjekorras olevatele lastele pakkunud
igal juhul lasteaiakohta, ka
siis, kui nende vanemad on vahepeal ennast näiteks Tallinna
elanikeregistrisse kandnud ja
nende laps käib mõnes pealinna lasteaias.
Kui see laps pole aga üldse
järjekorras – sellisel juhul
kahjuks ei ole tõesti võimalik
ka lasteaiakohta saada.

Kas on plaanis lähiajal ehitada ka uusi koole-lasteaedu?
Sel aastal on plaanis renoveerida Harkujärve lasteaed
ning avada seal kaks uut rühma. Tahame sel aastal kindlasti alustada Vääna-Jõesuu
algkooli ehitustöödega. Hetkel

Harkujärve uue koolimaja kõrvale on sel aastal plaanis ehitada ka spordisaal. Pildil kooli
õppealajuhataja Marika Virit koos õpilastega uues koolimajas.
Ülo Russak
on käimas projekteerimistööd
ning lähikuudel selgub, millal
saame ehitama hakata. Lasteaiarühmasid Vääna-Jõesuusse
sel aastal ei tule.
Lähitulevikus on veel plaanis ehitada algkool Rannamõisa lasteaia juurde ning oleme
alustanud ka Muraste hariduskompleksi detailplaneeringu
koostamisega. Sinna peab tulevikus tulema nii algkool kui
ka ruumid külaseltsi tarbeks.

jalik oleks käe-jala juures ja
et niigi kiire elutempo juures
ei peaks oma vähest vaba aega
kulutama transpordile. Paraku
ei ole meil võimalik kõiki teenuseid elanikule kõrvalmajas
pakkuda.

Kui lasteaedade ja koolide
asukohtadest rääkida, siis
Külade Edendamise Seltsi
pöördumise esitajad olid
mures, et nende külas ei ole
lasteaeda ja lapse kaugemale viimine teeb elu ebamugavaks. Kuidas seda kommenteerid?

Maapiirkonnas tuleb arvestada pisut suuremate vahemaadega.
Täna oleme võtnud sihiks
tagada, et lähiaastatel on kõigil meie valla lastel lasteaiakoht valla territooriumil. Algkoolilastele tahame luua võimaluse käia koolis kodu lähedal. Selle oleme sõnastanud ka
arengukavas.

Loomulikult oleks kõige
mugavam, kui kõik eluks va-

MAAPIIRKONNAS
TULEB ARVESTADA
PISUT SUUREMATE
VAHEMAADEGA.

Millised plaanid veel on sel
aastal lisaks Harkujärve
lasteaia renoveerimisele ja
Vääna-Jõesuu algkooli
ehitusega alustamisele?
Lisaks uute koolide ehitamisele arendame pidevalt
edasi ka juba olemasolevate
koolide võimalusi. Harkujärve
uue koolimaja kõrvale on sel
aastal plaanis ehitada spordisaal. Alustame kindlasti Tabasalu kooli kõrvale jalgpalli
treeningväljaku projekteerimisega.
Sel nädalal avalikustasime
ka hanke, kus otsime koostööpartnerit, kes ehitaks Tabasalu
kooli kõrvale sise- ja välisväljakutega tennisekompleksi.
See on suur projekt ja kui see
realiseerub, siis loob see palju
uusi sportimisvõimalusi nii
kooliõpilastele kui ka teistele
vallaelanikele.
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Hoia tee saha
jaoks vaba!

KÜSITLUS

Lõpuks on saabunud
kauaoodatud lumi ja
andnud valla uuele teehooldusfirmale võimaluse ennast tõestada
lumetõrjel.

Millega tegelete vabal ajal?

M A RTIN
KU U SK
Vääna-Jõesuu
elanik

E

ga seda vaba aega väga
olegi – õpingud Tallinna
Tehnikaülikoolis ja
Otsa-nimelises muusikakoolis
neelavad kogu aja. Kui pilli
mängin, siis on see ikka rohkem töö või harjutamine, mitte vaba aja veetmine.
Vabadel hetkedel lähen
kindlasti Vääna jõe äärde randa või metsa. Vahel fotoaparaadiga, vahel ilma. Jälgin
loodust, teen linnuvaatlusi,
pildistan. Minu tegevus on
loodusega seotud. Suvel käin
loomulikult meres ujumas,
talvel suusatan.
Kui sõbrad külla tulevad,
siis vahel musitseerime, tavaliselt läheme aga koos loodusesse. Sõbradki jagavad minu
arvamust, et elu väljaspool
internetti on täiesti võimalik.
Puhkuse ajal oleme sõpradega aga tavaliselt reisinud –
pea kogu Euroopa on läbi sõidetud, kaks korda oleme käinud Lõuna-Aafrika Vabariigis
loodust vaatamas.

IRE N E
TA LL
Prolexplast AS-i
turustusjuht

V

aba aega on täiesti piisavalt ja seda iga päev.
Vaba aeg kulub üsna
mitmele tegevusele. Näiteks
koosviibimised pererahvaga
ning erinevad ettevõtmised.
Palju veedan aega koos sõpradega. Töökaaslastega käin
näiteks bowlingu-õhtutel või
niisama pidutsemas.
Kui talveaeg välja arvata,
siis on peaaegu igas päevas
omal kohal sõitmine jalgrattaga. Oma aja võtavad ka
maalimine ja lugemine. Eelistan lugeda biograafiad. Mõned korrad nädalas vaatan ka
filme. Teemades eelistusi ei
ole.
MSN, Skype ja vahel ka
Facebook mängivad kindlasti
oma rolli. Kuid ma ei peaks
neid vaba aja veetmise vormiks.

JOANNA
VE E RE MAA
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
õpilane

S

uurema osa ajast käin
koolis, aga vabal ajal
trennis. Kuna talv on nii
lühike ja päevad pole pikad,
koosnebki mu aeg sellest, et
koolis olen kella neljani ja siis
lähen trenni. Pärast trenni
õpin ja lähen magama. Käin
ühistrennis My Fitnessis, kus
tõstan kange ja teen bodybumpi ja igasuguseid muid
asju.
Jooksmas käin ka. Nädalavahetustel käin palju kinos
ning restoranides ja kohvikutes söömas. Mulle meeldib
süüa.
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Läinud aasta suursündmus Harku vallas – Harkujärvel, Alasniidul sai valmis kauaoodatud lasteaed.

Moonika Lepp

Suurem laekumine ei
tähenda kulutamist
Hiljaaegu said teatavaks
läinud aasta tulumaksu
summad, mis kodanike
poolt makstuna laekusid
läbi riigieelarve omavalitsustele, kuhu maksumaksja on sisse kirjutatud. Harku vald, nagu
arvata võis, oli pingereas teisel kohal, jäädes
napilt maha Viimsi vallast.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Tulumaksu laekumiselt eesotsas Harjumaal on Tallinna
lähiümbruse omavalitsused:
Viimsi, Harku, Rae, Kiili. Kui
üle-eestilises mastaabis vaadata, siis on pingereas üheksa
esimest kohta kümnest Harjumaa omavalitsuste käes.
Kümnes tulumaksu laekumiselt on Tartu külje all olev
Ülenurme vald. Ju siis paljud
nende valdade kodanikud
töötavad linnas hästitasustatud koha peal või on leidnud
hästimakstud töö koduvallaslinnas. Harku valla puhul on
kindlasti määravaks seegi, et
meie elanikkond on suhteliselt
noor ja haritud, olles seega
eelistatud tööjõuturul.
Ka vähenes eelmisel aastal oluliselt tööpuudus, mis
omakorda suurendas maksulaekumist.

Laekumine tõuseb
Samas analüüsides tulumaksu laekumise muutuste
protsenti, mis kõigi Harjumaa
omavalitsuste jaoks on positiivne, välja arvatud Loksa
linna -14,1%, siis pakub see
üllatusi, meie vallale positiivseid üllatusi. Viimsi vallas
laekus elaniku kohta tulumaksu 827 eurot, Harku vallas

812 eurot. Vahe pole suur, 15
eurot meie valla kahjuks. Võrreldes teiste valdadega torkab
silma Harku valla kasvutempo: 10,1-se tõusuprotsendiga
ollakse vald, kus tulumaksu
laekumine kõige enim kasvas.
Kui see tendents jätkub,
laekub selle aasta lõpuks
maksumaksja kohta valla eelarvesse ligi 900 eurot, mis
peaks olema kõrgeim Harjumaal, seega ka Eestis. Aga –
elame, näeme.
Abivallavanem Vello Viiburg: “Loomulikult on tore, et
meie elanikud hästi teenivad.
Hinnad ju ka tõusevad, ja mitte vähe.”
Mitmed uuringud kinnitavad, et umbes 60% maailma
rikkustest on koondunud vaid
5% elanikkonna kätte. Kas
võib tulumaksu laekumist
analüüsides arutleda samamoodi – näiteks 10% valla elanikelt laekub pool valla tulumaksust?
Vello Viiburg: “Kindlasti
mitte. Teatud ebavõrdsus inimeste sissetulekutes on olemas, aga seda küll ei julge
öelda, et see ebavõrdsus nii
suur oleks. Aga midagi täpsemalt ma lisada ei oska, see
nõuaks eraldi analüüsi, inimeste andmed on aga kaitstud.”

Tulud haridusse
Tulumaks moodustab valla eelarvest ligi 75%. Kui on
kasvanud tulumaksu osa, on
järelikult kasvanud ka kogu
valla eelarve. Harku Valla
Teatajale teadaolevalt kavatsevad mitmed omavalitsused
majanduslanguse aastatel
kärbitud omavalitsustöötajate palgad ja pedagoogide palgalisad taastada.
Vello Viiburg: “Meie pal-

Harku Valla Teataja uuris, kuidas on vallakodanikud
rahul tehtud kulutuste ja investeeringutega.
ANDR E S OT T I S
Harkujärve elanik, AS Fazer tootmisjuht

Läinud aastal sai Harkujärvel valmis uus moodne lasteaed, ehitati
ka Oja tee; heakorrastati tee, mis
läheb meilt Tabasallu – osaliselt
see uuendati täielikult, rajati kõrvale kergliiklustee koos valgustusega, osaliselt kaeti mustkattega; bussid käivad korralikult. Sellest aastast õpib meie pere noorim laps Harkujärve ajakohases koolimajas. Keset küla on ka spordiplats, mida kõik kasutada saavad. Mida veel tahta – kõik
vajalik on käe-jala juures? Aga unistada ju võib... Meil
võiks olla ka kõrts, kus sõpradega sügis- ja talveõhtuti
neutraalsel pinnal kokku saada, segamatult vestelda.
ANU K I HUL ANE
Vääna Mõisakooli õpetaja

Läinud aastal oli positiivne see, et
valmis kergliiklustee lõik Murastest Suurupini. Hea oleks, kui see
tee jõuaks sel aastal Vääna-Jõesuuni.
Lugesin valla lehest, et vald on
valmis võtma laenu uue algkooli ehitamiseks. See on ka
hea uudis. Uudis nagu seegi, et Harkujärve kool sai uued
ruumid – algkooli lapsed peavad saama õppida kodulähedases koolis. Ma näeks hea meelega, et veel rohkem
väärtustataks laste hariduse ja huvihariduse hea käekäigu
eest seisjaid.
kasid ei kärpinud, järelikult
pole vaja ka midagi taastada.
Harku vallas on õpetajate
palk ca 7-11% kõrgem vabariigi keskmisest. Lisaks oleme
õpetajatele viie protsendi ulatuses tarifikatsiooniga kinnitatud palgale lisa maksnud.
Suurenenud tulud suuname
aga haridusse küll. VäänaJõesuus on plaanis alustada
algkooli ehitust. Lisaks oma
haridusasutuste ülalpidami-

sele tuleb tasuda ka nende
laste koolikoha ja huvihariduse eest, kes õpivad väljaspool valda. Ka need kulutused
on kasvanud. Kui oleme varem kokkuhoidlikult majandanud, ei tähenda see, et nüüd
hakkame kohe kulutama. Kulutusi teeme ikkagi vastaval
sellele, nagu eelarve ette
näeb. Uueks väljakutseks vallale on algkooli ehitus VäänaJõesuus.”

On heameel tõdeda, et esimese paari nädala järel oleme
saanud elanikelt palju positiivset tagasisidet. Et koostöö
vallavalitsuse, teehooldusfirma ning vallaelanike vahel
veelgi tõhusamalt sujuks,
kordame üle mõned olulised
asjad talvise teehoolduse
juures.
Tuletame meelde, et kõik
avalike teede ääres asuvad
kivid ja muud takistused peavad talveperioodil (1. novembrist kuni 30. aprillini) asuma
teekatte välimisest servast
vähemalt 3 meetri kaugusel.
Väljaspool piirdeaedu olevad
ja teehoiutööd takistavad oksad, põõsad ja puud tuleb samuti 3 meetri ulatuses teekatte äärest eemaldada. Juhul
kui lumesahk sellised ebaseaduslikult paigaldatud ilukivid
või postid lõhub, ei ole teehooldusfirmal võimalik kahjusid kompenseerida ja on
tõenäoline, et sellise takistuse
paigaldanud inimesele võidakse esitada kahjunõue.
Lisaks tahame rõhutada,
et lumesaha kohustuseks on
puhtana hoida teekoridor.
Kuigi võimalusel püüab sahajuht vältida vallide lükkamist
eramajade väljasõiduteede
ette, siis sageli ei ole see võimalik. Oma väravaesise puhastamine on iga majaomaniku isiklikul vastutusel.
K AT R I N R OM ANE NKOV

Mastivimpel võib
lehvida iga päev
Elanikud on vallavalitsuse poole pöördunud
küsimusega kas ja kuidas tohib Harku valla
lippu ja mastivimplit
kasutada.
Valla lipu heiskamise otsustab vallavalitsus ja lipu heiskamise võib teha kohustuslikuks üksnes vallale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või
maa-aladel. Valla lipp heisatakse alaliselt Harku vallamaja ees ning ajutiselt valla ajaloolistel pidupäevadel ning
muudel tähtsündmustel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega, samuti muudel avalikel üritustel.
Vastavalt Harku vallavalitsuse korraldusele (10.01.2012
a nr 32) on valla sümbolitega
mastivimplit õigus kasutada
igaühel, järgides valla põhimääruse sätteid ja head tava.
Seega võib nõuetekohaselt
valmistatud mastivimpel lehvida koduõuel mastis iga
päev, valla lipp on aga mõeldud kasutamiseks vaid põhimääruses kirjeldatud juhtudel.
Mastivimplite valmistamisel on vallavalitsuse koostööpartneriks Lipuvabrik OÜ,
kellel on olemas valla lipu ja
mastivimpli kujunduste näidised ning sealt võib igaüks
neid tellida.
Kontakt: OÜ Lipuvabrik,
Kalasadama 8, Tallinn. Tel:
668 4270, 668 4271. E-post:
info@lipuvabrik.ee. HVT
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Helgi Kana: “Valmistun
Tartu maratoniks!”
Tabasalu looduspargis
on kolmandat nädalat –
nii kaua, kui sel talvel
suusatamiskõlbulik lumi
maas on olnud – korralik
suusarada. Ja kus rada,
seal ka suusatajaid.
ÜLO R USS AK
vallaleht@harku.ee

“Kui rada on, siis käin,” ütleb
suusarajal kilomeetreid mõõtev Tabasalu elanik Helgi
Kana (75). “Täna hommikul
(pühapäeval, 22. jaanuaril –
toim) andis abikaasa Aadu
koeraga jalutamast tulles teada, et mootorsaan on peal,
aetakse rada sisse. Panin siis
suusad kohe alla ja tulin.
Värskel rajal on hea sõita.
Tavaliselt vaatan peale lumesadu ise aknast, kas rada
aetakse, meil looduspark ju
kohe maja taga,” kõneleb hetkeks puhkepausi teinud Helgi
Kana.
Aga miks abikaasa Aadu
ise vastaetud rada proovima
ei tulnud, ta ju väga sportlik?
“Täitus tema üks suurimaid eluunistusi – ta võttis
beagle-kutsika (inglise madalajalgne hagijas – toim), tegeleb nüüd iga päev koeraga,
see tõug tahab hirmus palju
hoolt ja tähelepanu. Järeltulev
põlvkond sunnib mind aga
suusatama,” muheleb Helgi
Kana. “Tahan maratonile minna. Olen varem käinud ja lähen nüüd ka. Pole veel lõplikult ostsustanud, kas täispikale või poolmaratonile. Meil
peres on ju kõik maratoniusksed.”
Helgi Kana kõneleb, et
käib nädalas kolm-neli korda
suusatamas, iga kord sõidab
maha kümme kilomeetrit, vahel rohkemgi.
“Meil on küll väga head
rajad, maratoniks valmistudes
pean aga mägesid ka saama,
sellepärast käin vahel Nõmmel sõitmas,” annab veteransportlane teada. Ja suuskade
sahisedes läinud ta ongi. Nii
kiiresti, et isegi pilt jääb tegemata.
Ja ega ta väga poseerimisest hooligi – enne tuleb maraton läbi sõita.
Rajal on aga suusatajaid
palju. Hoolimata sellest, et
ETV kannab üle üht spordisõprade maiuspala – maailmakarika Otepää etappi.
“Vaatasin natuke, aga siis
otsustasin ise lauad alla panna,” ütleb kaldajärsaku kurvist välja tuisanud sportliku
olemusega mees, Toomas Veder nimi. Ka tema elab Tabasalus, töötab juristina, suusatamas käib nädalavahetustel.
“Saaks rajale valgustuse,
käiks õhtutundidelgi,” mõtiskleb spordihuvilisest jurist.
“Aga seegi on väga hea, et
viimastel aastatel korralik
rada on.”
Sisse aetud rada on lai –
siia mahub suusatajaid , käestkinni-jalutajaid, kepikõndijaid,
koerapissitajaid.
Rannamõisa pangal, raja
kõige kaunima loodusvaatega
kohas, võtab tempo maha veel
üks naissuusataja. Ka Tabasalust, Tiivi Allmann nimi.
“Mina käin siin nädalas

Suusarajad
vallas
• Kokku on Harku vallas
vallavalitsuse tellimusel
sissesõidetud suusaradasid ligi 20 kilomeetrit.
• Need on Tabasalu Looduspargis (8 kilomeetrit), Murastes, (2), Tabasalu Ühisgümnaasiumi juures (2), Vääna
Mõisakooli juures pargis (3), Harkujärve
kooli juures (2) ja Rannamõisa ning Muraste
vahel.
• Vastavalt lepingule
vallavalitsusega sõidab
mootorsaaniga rajad
sisse Tabasalu looduspargi juhatuse esimees
Kaido Taberland.
• Kaido Taberland: “Käin
radasid sisse ajamas
vastavalt vajadusele,
tavaliselt peale lumesadu. Keskmiselt ehk
kaks korda nädalas.”

“Lainepapp ega paber ei ole meie teema. See, millele trükitakse ajakirju, on meile liiga õhuke. Lainepapp on jälle liialt
paks,” ütleb Margus Üürike. Külaskäigu päeval trükiti Tabasalus pakendeid jäätisele Raks.
2x Allar Viivik

Cartoni karpe kasutab
kogu maailm
Kui ostate jäätist Regatt,
komme, neljaviljaputru
või saapapaelu, siis võib
teie kaup olla pakitud
Tabasalus toodetud kartongist karpi. AS A&R
Carton trükib, stantsib
ning voldib aastas vähemalt 15-20 miljonit poognat pakendeid kogu
maailmale.
ALLAR VIIVIK
allar@harjuelu.ee

Perearst Tiivi Almann maratonile küll ei lähe, aga nädalas kaks-kolm korda Tabasalu Looduspargi suusarajad mõõdab ära ikka – kaheksa kuni kümme kilomeetrit korraga. Tema kinnitusel on rajal mõnes kohas ka võsa maha võetud,
suusarajalt avanevad loodusvaated on nüüd eriti
kaunid.
Ülo Russak
paar korda, väga hea rada,”
ütleb ta.
Vahepeal on Helgi Kanal
ring täis saanud. Läheb uuele.
“Ega maratoniks valmistuda lihtne ole,” teab kogemustega sportlane.

A&R Carton gruppi kuuluva
aktsiaseltsi sõsartehaseid on
Euroopas palju: Rootsis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal ja ka Venemaal. Osades
riikides on tehaseid üks,
osades aga kaks.
Eesti A&R Carton ajalugu
algab ettevõtte juhi Margus
Üürikese sõnul aastast 1994.
Varem oli siinmail vaid müügiesindus, mis kauples Soome,
Rootsi ja Saksa toodetega.
“Siis toodi siia ka tootmine.
Tabasalus soetati kaks hoonet
ning esialgu käis tootmine
ühes neist,” räägib Üürike.
Peatselt remonditi teinegi
ning tootmishooned ühendati
ajutise vaheosaga. Aastal 2000
ehitati sootuks uus vaheosa.
Mullu mais valmis Cartonil ka
suur ladu.
65% Tabasalus toodetavates pakenditest on nähtud ette
toiduainetele. Veidi vähem kui
veerand karpidest jääb Eestisse. Ülejäänud veetakse Soome,
Rootsi, Islandile, Taani ning
Ameerika Ühendriikidesse.
Lisaks saavad Tabasalu paken-

AS A&R Carton

Väike valik pakendeid.
deid Argentina, Tšiili, Hiina,
Tšehhi, Leedu, Hollandi jpt
teiste riikide tootjad. “Toodang
läheb 17 riiki,” täpsustab Margus Üürike.

Kuni 20 miljonit
Kui palju pakendeid ettevõte aastast toodab? Üürike
ütleb, et tuhandete kaupa nad
karpe ei trüki, sest see ei tasu
ära. “Näiteks soovib klient
õlletopsialuseid 10 000 tükki.
Aga meie trükime neid ühele
poognale 50. Seega on väljaminev kogus väga väike,” selgitab ta. Aastas läheb mehe sõnul Tabasalu tehaseväravatest
teele umbes 3000 tonnist toodetud pakendeid. Lehtedes või
poognates on see umbes 15-20
miljonit.
Kuidas saab kartongist
kommikarp või näiteks pesupulbripakend? Üürike räägib,
et kogu tooraine on välismaine.
Tabasallu tuuakse vaid õhukest kartongi. “Lainepapp ega
paber ei ole meie teema. See,
millele trükitakse ajakirju, on
meile liiga õhuke. Lainepapp

• Asutatud aastal 1994.
• Töötajad 48. Töö käib kahes vahetuses ning vajadusel ka
kolmes vahetuses.
• Enamus töötajates elab Tabasalus või Harku vallas. Kuid
paljud sõidavad AS-i A&R Carton kohale ka Tallinnast.
• Aastatel 2005-2006 oli firma käive umbes 2,5 miljonit
eurot. Praegu on see ligi 6 miljonit eurot.
• Veel aastal 2005 jäi 80-90% toodangust Eestisse. Praegu on kodumaise toodangu osa veidi alla 25%.
• Vaata lisa www.ar-carton.com.
on jälle liialt paks,” ütleb ta.
Kartong veetakse sisse Soome, Rootsi ning Saksamaa paberitehastest.

IGAL AASTAL LÄHEB 67 MEREKONTEINERITÄIT KOMMIKARPE
USA-SSE.
Kartongipoognad läbivad
trüki-, stantsi- ning liimimasinad. Mõned karbid saavad ka
vahatatud. Viimaseid vajavad
just kalandusega tegelevad
firmad. “Näiteks on karbid,
mis saadetakse kohe laevadele. Viimastesse pakitakse kala
või fileed. Neid veetakse Jaapani restoranidesse,” ütleb
Üürike.

Kommipakkidest jäätiseni
Tuntumatest firmadest pakivad tooteid Cartoni pakkidesse Carlsbergi ja Tuborgi
õlletehased, Domino küpsisemeistrid, paljud Norra piimatootjad, soomlaste pudru- ja
näikileivategijad.

“Igal aastal läheb 6-7 merekonteineritäit kommikarpe
Ameerika Ühendriikidesse.
Suur ostja on firma Anthon
Berg. Nad valmistavad ühe
tootena 64 osast koosnevat
alhokolikommide komplekti,”
ütleb Margus Üürike. Ka südamekujulised Anthon Bergi
kommikarbid, mida müüakse
üle ilma tax-free poodides, on
Tabasalu päritolu.
Kuid karpe toodetakse ka
pesupulbritele ning näiteks
kalastustarvetele. Valgevenesse lähevad näiteks pulbripakid,
Islandile kalakarbid. Toodetakse ka väikesi saapapaelte,
elektripirnide ning naelte pakendeid.
Eesti toodetest on Tabasalu
pakendites Balbiino ja Premia
jäätised.
“Näiteks väga popp Regati
jäätis ning ka jäätis Raks. Ensto on tellinud elektritarvete
karpe. Livikole oleme tootnud
väikeste suveniirpudelite pakendeid ning Olde Hansale
mandlite karpe,” räägib Margus Üürike.
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Helen juhatab lapsed
muusikamaailma
Helen Tuga on põline
Harku valla elanik, Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja muusikakooli vilistlane. Neiu laulab Tabasalu kammerkooris,
töötab muusikaõpetajana lasteaias ning sai hiljuti valmis lastelaulude
plaadi.
RE GINA LILLEO RG
vallaleht@harku.ee

Tallinna Ülikooli lõpetanud
Helen ütleb, et elab hea meelega Harku vallas. “Praegu
elan Harkus, seal on mõnus ja
vaikne. Parem on olla linnasüdamest eemal, ilma kära ja
mürata,” ütleb ta.
Helen on minilasteaias Lõvimeri muusikaõpetaja, kirjutab jõulupidude jaoks näidendeid, valmistab dekoratsioone,
laulab Tabasalu kammerkooris,
oskab näidelda, maalida ja ehteid valmistada. Helen on kasvatusteaduste magister ning
peagi lõpetab ta lasteaia juhatajate juhtimiskoolituse.

Oled Sa Tabasalu patrioot?
Jah, olen paberitega 2005.
aasta Tabasalu patrioot (naerab). Kui lõpetasin Tabasalu
Ühisgümnaasiumi, sain sellise
tunnustuse – küllap seetõttu,
et korraldasin gümnasistina
balle ja olin teistest natuke
aktiivsem õpilane.

Millal otsustasid, et Sinust
just muusikaõpetaja saab?
Gümnaasiumis otsustasin,
et tahan väga õpetajaks saada.
Kuna ühel hetkel tekkisid mul
probleemid häälega, ei julgenud ma muusikaõpetaja rada
pidi minna. Õppisin klassiõpetajaks ning lisaks teistele õppeainetele saan anda ka muusikatunde esimesele kooliastmele. Olen töötanud pea kaks
aastat Tabasalu ühisgümnaasiumis muusikaõpetajana.
Minilasteaias Lõvimeri olen
töötanud juba 5 aastat.

Millise nõksuga Sa lapsed
muusikasse kaasa haarad?
Algul oli mul kogemusi
vähe. Kui julgust tuli juurde,

Helen Tuga viis lisaks plokkflöödiõppele lasteaia õppekavasse sisse väikekandle õppe. 5-7
aastased saavad pillimängu ja esinemistega suurepäraselt hakkama.
Annely Haljand

Helen Tuga
• Sündinud 27. mail 1986. aastal.
• Lõpetanud Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala.
• Muusikaõpetajana töötanud Tabasalu Ühisgümnaasiumis
ligi kaks aastat ning praeguses töökohas, minilasteaias
Lõvimeri, viis aastat.
• Viinud minilasteaed Lõvimeri õppekavasse sisse pilliõppe
5-7 aastastele lastele (väikekannel ja plokkflööt).
• Juhendanud käsitöö- ja kunstiringe.
• 2011. aasta detsembris andis välja plaadi “Meie väike
valge laev” R. Eespere lauludega minilasteaed Lõvimeri
laste esituses.
mõtlesin, kuidas võiks lasteaeda edasi arendada. 2008.
aastal, kui oli vaja lasteaia õppekava uuendada, võtsin kolleegiga selle ülesande enda
peale, õppekavast sai lõpuks
minu magistritöö.
Laste õpetamise puhul on
tähtis kvaliteet, pigem olgu
laule vähem, aga hästi selgeks
õpitud. Kõik lapsed on võimalik viisi pidama ja laulma õpetada, tähtis on individuaalne
lähenemine ja töö väikestes
gruppides. Muusika on tihedalt seotud keele ja kõnega,
väga oluline on diktsioon, selge hääldamine. Rütmitaju ja
rütmiharjutused on seotud lugema ja kirjutama õppimisega
ning matemaatikaga. Kellel
arvutamine paremini läheb,
saab paremini ka rütmiharju-

tustega hakkama. Arvan, et
muusikatundide rohkus ja
individuaalne lähenemine aitab kaasa laste lugema-kirjutama õppimisele.

Kuidas Sa kasvandikud pillimängu juurde tõid?
Kaks aastat tagasi sattusin
sõbrannaga Viljandisse väikekandle kursustele. Õppisime
Viljandi Pärimusmuusika Aidas August Pulsti õpistus, läbides kaks kursust, kogumahus
120 tundi. Esimese kursuse
järel tellisin kandlemeistrilt
Indrek Roosilt lasteaiale viis
väikekannelt ja lasteaia õppekavasse sai sisse viidud väikekandle õpe 5-7 aastastele.
Plokkflöödiõpe oli lasteaias
juba varem.
Lisaks pillimängule pööra-

me Lõvimeris suurt tähelepanu ka laste esinemiskogemusele. Traditsiooniks on saanud jõulunäidendid, mida oleme esitanud Tabasalu ühisgümnaasiumi aulas, oleme
üles astunud heategevuskontsertdil Veljo Tormise seadega
lastelauludega ja palju muudki. 3. jaanuaril esinesime ka
ETV-s Terevisioonis.

Detsembrikuus valmis Sinu
suur töö – Lõvimeri laste
esituses Rene Eespere laulude plaat “Meie väike valge laev”.
Lapsena meeldis mulle väga Rene Eespere lauludega
vinüülplaat “Kodu on püha” ja
kui aasta tagasi tuli mõte plaat
teha, otsustasin tema laulude
kasuks. Sain Eesperelt nõusoleku ja kui esialgne salvestus
valmis sai, viisin talle selle
kuulata. Iga laulu kohta andis
helilooja väga häid näpunäiteid. Lähtuvalt tema soovitustest sai plaadile tehtud muudatused ning lõpptulemusega
jäi Eespere rahule. Nii et kui
keegi soovib lastelaulude plaati, siis saab seda meie lasteaiast.
Laulavad Lõvimeri lasteaia lapsed ja Tabasalu kammerkoor. Lauljaid saadab
keelpillikvartett, kõik ülejäänud instrumendid on minu
poolt sisse mängitud.

KAASTÖÖ

Taaskohtumise rõõm
Mitte just tihti ei saa lasteaiarühm peale kooli minekut
uuesti kokku. Kuid just nii
juhtus 5. jaanuari õhtupoolikul, mil kasvatajate Helin
Laimetsa, Marju Kuusmaa ja
Ene Mandre eestvedamisel
said oma rühmas taas kokku
Tabasalu Tibutare lasteaia
Muumide rühma 2011. aasta
suvel lõpetanud lapsed. Kokkutulekule oli tulemata jätnud
vaid mõni üksik, kohal olid
koos vanematega isegi lapsed,
kelle elu on neid Harku vallast
mujale elama viinud.
Austust avaldama oma vanale rühmale oli tulnud isegi
üle-eelmise lennu vilistlane,
saates eelmisel aastal lõpetanud venda. Lastevanemate
seaski oli inimesi, kes käinud
Tibutare lasteaias, kaks neist
isegi samas rühmas ja kasvataja Helini käe all!
Tänu kogukonnapõhisele
lasteaiale, kus üksteise hea
tundmine ja järjepidevus
(viiel eelmisel aastal lõpetanud
Muumide rühma poisil oli kas
õde või vend enne neid käinud
Muumide rühmas) on toonud
juurde uusi sõpru nii lastele
kui vanematele ning aidanud
kaasa perekonniti läbikäimisele.

ÜKSKI MÄNGUASI EI
JÄÄNUD OMA KOHALE,
KÕIK NURGATAGUSED
VAADATI ÜLE.
Kõigil osalejatel oli põnev
kuulda ja näha, mis endistest
Muumidest on saanud. Paljud
jätkavad ühiselt kooliteed Tabasalu Ühisgümnaasiumis, nii
mõnigi oli saanud ihaldatud
kooli Tallinnas. Kasvatajaid
huvitas oma hoolealuste edasine käekäik, saades nii hinnangu oma kasvatajatööle,

mis peegeldus positiivsest
kooliõpingute tagasisidest.
Kindlasti ärgitab see neid
jätkama oma valitud teed ka
uute laste kasvatamisel.
Koos mängiti ja lauldi laule, mis lasteaia ajast olid armsaks saanud. Kasvatajad korraldasid viktoriini, kus õigeid
vastuseid andis lasteaia elu
mäletamine. Lasteaia elu oli
kõigil veel nii ehedalt meeles,
vastuseid teati pea kõikidele
küsimustele. Parimad, kelleks
osutusid kõik lapsed, said
väärilised auhinnad.
Lapsed haarasid lennult
kinni võimalusest mängida
oma vanas lasteaias vanade
sõpradega, ükski mänguasi ei
jäänud oma kohale, kõik nurgatagused ja kapipealsed vaadati üle. Vanemad pidid üsna
palju teritama oma kõrvakuulmist ja häält, et omavahel
oleks võimalik natukenegi suhelda. Kuid piisas vaid kasvatajate korraldusest hakata
koristama, ning kohe lõi välja
aegade jooksul juurdunud
distsipliin ja mõne minuti järel oli kõik taas endine. Väljaarvatud laste õhetavad põsed,
higised juuksed ja positiivsete
emotsioonidega laetud hing.
Suured tänud kasvatajatele
meeldejääva õhtu korraldamise eest ja uute Muumide lapsevanematele, kes tulid oma lastele varem järgi, et eelmisel
lennul oleks koht, kuhu koguneda!
Kokkusaamise õnnestumist ilmestasid lastevanemate
plaanid korraldada järgmine
taaskohtumine kevadel vabas
looduses. Jõudu ja jaksu kasvatajatele uute Muumide kasvatamisel ja taaskohtumiseni
järgmisel kokkusaamisel!
Endiste Muumide ja nende
vanemate nimel,
K R I S T O PAL S

Taaskohtumine oma vanas lasteaias.

Erakogu

Harku vallavalitsus kutsub Teid
osalema Tabasalu keskuses asuva Tui
pargi projekteerimise ideekonkursil.
Ideekonkursi eesmärk on saada
projektlahenduse idee ja nägemus
avaliku pargi kasutusvõimalustest.
Konkursi auhinnafond on 1800 eurot.
Vaata lisainfot valla kodulehelt:
www.harku.ee. Konkursi dokumentide
väljastamise taotlused esitada:
hanked@harku.ee.
Tööde esitamise tähtaeg on
27.02.2012 kell 11.00.

AJAPILT

Tabasalu mäkketõus 1920ndatel ja tänapäeval.
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FOTOD: Lauri Lenki erakogu ja Katrin Romanenkov
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Katustelt lume
koristamine olgu
ohutu
Sel talvel on lund kordades vähem kui eelmisel,
kuid siiski tuleb arvestada lumekoristusega
kaasnevate tööde ohtlikkusega. Katuste puhastamine on seejuures
üheks riskantsemaks
lumekoristustööks.
JAKO OIDERM A A
Tööinspektsiooni tööinspektor

Katuste rookimisega kaasneb
allakukkumise risk, mida
kindlasti suurendab ka lume
libedus. Samuti võib lumi koristamise käigus katuse küljest lahti tulla ja varisema hakata. Ebameeldiva ehmatuse
osaliseks või lausa viga võib
saada aga lume loopimise piirkonda sattunud juhuslik mööduja.
Olenevalt katuse tüübist
on ka riskid erinevad, näiteks
on libisemisoht lamekatusel
väiksem kui viilkatusel. Katusepinna libedust või naket ei
näe ega tea enne, kui juba libisetakse, ning kui siis ei ole rakendatud vajalikke kaitseabinõusid, juhtubki õnnetus.
Otseseid ohutusnõudeid
katuste lumekoristamise tööde kohta ei ole, koristades tuleb rakendada kõrguses töötamise nõudeid. Üldjuhul kehtib
nõue, et kui katuseräästa kõrgus maapinnalt on üle 3,5
meetri, võib katusel töötada
juhul, kui katuseserva on paigaldatud vähemalt 1 m kõrgune kaitsepiire. Piirde asemel
võib kasutada ka ohutusvõrku
või teisi analoogseid kaitsevahendeid (tellinguid jm).
Ehitusohutusmääruse järgi on lühiajaline töö katusel
lubatud siis, kui töötaja kasutab turvarakmeid koos köiega,
mis kinnitatakse püsikindla
katuseelemendi külge. Selleks
võib olla korsten või muu ankurdamiskoht. Kui hoone
omanikul puuduvad töö- ja
kaitsevahendid katuse lumest
koristamiseks, siis on õigem
pöörduda lume koristamisega
tegeleva ettevõtte poole.
Väikemajade puhul ei
pruugi katusele minek vajalik
ollagi, sest lund saab koristada
ka redeli abil. Redelid on eelkõige mõeldud liikumiseks
ühelt tasapinnalt teisele. Redelil töötamiseks on sobilikum
kasutada laiemate astmetega
treppredelit, sest jalgadel on
mugavam seista pigem astme
kui pulga peal. Redelil töötamisel tuleb sellest vähemalt
ühe käega kinni hoida ja redelist kaugemale kõõluda ei tohiks. Redelist eemale upitamisel on oht, et viite selle tasakaalust välja, redel kaldub ja
tagajärjeks ongi kukkumine.
Üldjuhul ei tohi redelil seista
korraga kauem kui 30 minutit
ega töötada kõrgemal kui 5
meetrit.
Kui katuselt alla loobitav
lumi võib põhjustada ohtu
möödakäijaile, tuleb see piirkond (ohuala) märgistada või
tähistada arusaadavalt. Vajadusel tuleks võtta valvesse
töötaja(d), kelle ülesandeks on
hoiatada möödujaid võimalikust ohust. Jääpurikate tekkimisel tuleb need varakult
eemaldada, kasutades selleks
vajaliku tehnikat, näiteks tõstukit. Kui lume koristamise
käigus esineb peavigastuse
oht, on vaja kasutada kiivrit.

Elanikkonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmise teema on edaspidi rohkem fookuses. Fotol vallamaja töötajad suvel Külapäeval elanike
prügisorteerimise oskust testimas.

Lembit Michelson

Harkulane on jäätmete osas
aina teadlikum
Räägime uuest jäätmekavast selle koostaja,
valla keskkonnaspetsialist Lembe Reimaniga.
Mis on jäätmekava?
Jäätmekava on valla arengukava üks osa, milles oleme
ära määratlenud meie jäätmekäitluse arengusuunad järgnevaks viieks aastaks. Kava peamiseks eesmärgiks on jäätmehoolduse korraldamine
lähtuvalt põhimõtetest, et
jäätmekäitlus peab olema
keskkonnale ohutu, majanduslikult põhjendatud ja korralduslikult tagatud. Kava koostamisel oleme silmas pidanud
printsiipi, et jäätmeteket tuleks vältida, ja kui see osutub
võimatuks, siis tuleb jäätmeid
niipalju kui võimalik taaskasutada, s.h. korduskasutada,
ringlusesse võtta ning viia
prügilasse minimaalsel hulgal.

Kui pidada silmas nimetatud põhimõtet, et jäätmete
tekkimine tuleks viia minimaalseks ja võimalikult palju taaskasutada, siis kas
saab anda mingi hinnangu
ka Harku valla elanikele?
Kui keskkonnasõbralikud
meie inimesed on?
Riiklikud uuringud näitavad, et viimaste aastate jooksul on tänu heaolu kasvule ja

sellest tuleneva elanikkonna
tarbimisharjumuste muutusele tekkivad jäätmekogused
aina suurenenud ja seda eriti
pealinna ümbruses. Näiteks
on olmejäätmete tekke osas
Harjumaa ja Tallinna osatähtsus kogu riigi omast kuni 50%.
Seoses valglinnastumisega on
Tallinna ümbruses tekkinud
hulgaliselt uusi asumeid ning
on täheldatud, et uutes elupiirkondades tekib olmejäätmeid
ühe inimese kohta rohkem
võrreldes Tallinna elanikega.
Seda on selgitatud sellega, et
linnalähedastes asumites on
jõukam elanikkond ning lisaks
on suur aiajäätmete kogus,
mis tavaliselt läheb olmejäätmete konteinerisse.

HOOLIMATA ELANIKE
ARVU KASVUST ON
VALLAST KOGUTUD
OLMEJÄÄTMETE KOGUS AASTA-AASTALT
VÄHENENUD.
Jäätmekava koostamisel
analüüsisin Harku vallast kogutud jäätmekoguste hulka ja
see näitas, et hoolimata elanike arvu kasvust on Harku vallast kogutud olmejäätmete kogus aasta-aastalt vähenenud,
olles näiteks 2006. aastal 354
kg ühe elaniku kohta ja 2010.
aastal 164 kg ühe elaniku kohta. Siia hulka lähevad nii era-

Jäätmekava avalik väljapanek
• 17. jaanuarist kuni 31. jaanuarini toimub Harku valla
jäätmekava 2012-2016 eelnõu avalik väljapanek.
• Selle aja jooksul on kõigil võimalik eelnõuga tutvuda
ning teha muudatus- ja täiendusettepanekuid.
• Jäätmekava avalik istung toimub 2. veebruaril kell
17.00 vallavalitsuse saalis.
• Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel
www.harku.ee või paberkandjal vallamajas sekretäri
juures.
majapidamistest kui ka ettevõtetest kogutud olmejäätmed. Samuti kasutatakse meie
jäätmejaama aasta-aastalt
rohkem ja seal vastuvõetud
taaskasutatavate ja ohtlike
jäätmete kogused suurenevad
järjepidevalt.
See on väga positiivne
trend, mis loodetavasti tuleb
sellest, et inimesed teadvustavad endale aina rohkem jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse olulisust.

Millised on meie valla peamised probleemid jäätmekäitluse osas?
Kuigi meie elanikud on
juba üsna altid taaskasutama
ning üldiselt teatakse ka seda,
et ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda, vajab keskkonnateadlikkuse tase hädasti tõstmist. Elanikel puudub tihti
arusaam sellest, miks on vaja

jäätmeid sorteerida ja miks
neid ei tohi põletada või matta.
Puudu jääb ka praktilistest
oskustest prügi sorteerimisel.
Samuti on meil üsna palju ebaseaduslikku prügiladustamist
metsa. Osaliselt on selles tõenäoliselt süüdi ka naaberomavalitsuste elanikud, kes meie
metsadesse ehitusjäätmeid ja
autokumme toovad, kindlasti
on seal hulgas aga ka meie
oma valla territooriumil elavaid või suvitavaid inimesi.
Kõige probleemsemad kohad
on näiteks suvilapiirkondade
teede ääred. On inimesi, kes
kasutavad olmejäätmetest vabanemise meetodina põletamist, aru saamata, et selline
teguviis kujutab tõsist terviseja keskkonnaohtu. Lisaks elanikkonna teadlikkuse probleemile tuleb tunnistada, et meie
vallas on keskkonnaalane, sh.
jäätmehooldusalane järele-

valve korraldatud puudulikult.
Peamiseks põhjuseks on olemasolevate töötajate koormatus muude ülesannetega. Teeme tööd olukorra parandamise
nimel.

Ehk et nagu ma aru saan,
siis järgneva viie aasta jooksul on meie olulisteks eesmärkideks elanikkonna
teadlikkuse tõstmine ja järelevalve tõhustamine. Milliseid eesmärke veel uues
jäätmekavas endile seame?
Elanike harjumuste muutmiseks jäätmete käitlemisel
on tõepoolest väga oluline pidev jäätmekäitlusalase info
jagamine erinevatele gruppidele. Seda püüame nüüd hakata ka rohkem tegema, nii
vallalehe ja valla kodulehe kui
ka muude kanalite vahendusel.
Jäätmekäitluse kontrolli tõhustamiseks on oluline teha
koostööd naaberomavalitsustega, samuti meie kodanikeühenduste ja riiklike keskkonnaüksustega. Lisaks tahame
lähiaastatel luua elanikele
paremad võimalused sorteeritud jäätmete kogumiseks ja
üleandmiseks. Täpsema ülevaate meie jäätmekäitluse
probleemidest, eesmärkidest
ja järgneva viie aasta tegevuskavast leiabki uuest jäätmekavast.
K ÜS I T L E S K AT R I N
R OM ANE NKOV
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Reklaami või kuulutuse tellimine,
e-mail myyk@harjuelu.ee,
telefon 646 2214
TEATED
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kõik pottsepatööd (ehitus ja remont).
MTÜ Eesti Pottsepad liige. Tel 5656 1812
ivarkabi@yahoo.com
• Lastega pere otsib Tabasallu 1000-3000 m2
krunti maja ehitamiseks. Asukoht: Tallinna
suunalt tulles Klooga maanteest paremat kätt,
st. mere poolel, Keskpäeva teest kuni Merepiiga teeni. Palun teha oma pakkumised
jannelikurvits@hotmail.com, tel 518 7757
• Müüa 2-toaline korter Keila kesklinnas.
Tel 5345 2124
• Müüa kuivad kütteklotsid võrgus, puit ja
turbabrikett alusel. Vedu meilt. Tel 520 2190

Rahvaloenduse kohta saab vajaliku info kätte ka igasse Eestimaa postkasti pandud voldikust.

Rahvaloendajad
alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast võivad kõik need,
kes e-loendusel osaleda
ei jõudnud või soovinud,
hakata ootama rahvaloendaja külastust. Üle
2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril.

arvutis ankeet, mida peale täitmist ja kinnitamist enam uuesti avada ei saa. Kõik andmed
on loendajate arvutites krüpteeritud. “See tähendab, et kui
rahvaloendaja järel uks sulgub, võite täitsa kindel olla, et
teie vastused on kindlalt kaitstud,” kinnitas välitööde juht.

K AR IN VOLMER
Statistikaamet

ET LOENDAMINE LÄHEKS SUJUVALT, TASUB
RAHVALOENDAJA
KÜLASKÄIGUKS VEIDI
VALMISTUDA.

“Rahvaloendajad hakkavad
tõepoolest käima alates 16
veebruarist, kindlasti mitte
enne seda,” kinnitas Tallinna
ringkonnajuht Pille Samberk.
“Loendajad külastavad vaid
neid inimesi, kes pole osalenud
e-loendusel või kui ankeet on
jäänud lõpetamata,” lisas ta.
Rahvaloendaja tunneb ära
statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse logoga salli
järgi. “Tõendil on loendaja
nimi ja pilt, statistikaameti
logo, töötõendi number ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja
peab oma töötõendit näitama
kohe uksel,” selgitas rahvaloenduse välitööde juht Maris
Post.

Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises
kohvris on sülearvuti, kuhu ta
märgib kõik vastused. Iga leibkonna ja inimese kohta avaneb

Kui kedagi pole kodus või
pole vastamiseks parim aeg,
jätab loendaja postkasti teatise
oma kontaktandmetega. “Siis
tuleks loendajale helistada ja
leppida kokku kohtumiseks
sobiv aeg, pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on kell
9-21,” ütles ringkonnajuht Pille
Samberk.
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub inimestel rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi valmistuda. Valmis tasub vaadata leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused, sest seda sageli
igapäevaselt ei teata. Samuti
tuleks täpsustada eluruumi
ehitamise ajavahemik ja suurus. “Küsimused on täpselt samasugused nagu e-loendusel

Statistikaamet

ning vajadusel rahvaloendaja
selgitab, mida täpselt soovitakse teada saada. Näiteks tervise küsimuse juures pole sugugi tarvis haiguslugu välja
otsida, vaid märkida lihtsalt,
kas inimesel esineb pikaajalisi
terviseprobleeme. See on lihtne “jah-ei” küsimus,” selgitas
ringkonnajuht Pille Samberk.
Rahvaloendaja ei uuri
üheltki inimeselt ka tema sissetuleku suurust – küsitakse
vaid elatusallika kohta ehk kas
selleks on palk, pension, toetus,
teiste pereliikmete poolne ülalpidamine vms.

Andmed kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul kaitstud ja mida keegi vastas, teab

SHAPING
E ja K 19.30, L 11.00
treener Natalja
Barkovskaja

• Ohtlike ja probleemsete puude langetamine
suurte kogemustega eksperdilt. Langetan
raskesti ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga
puid, vajadusel kasutan köistehnikat või tõstukit. Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse.
Tel 5648 2680

AIKIDO
T ja N 18.00
treener Allan Väär

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

ainult tema ise. “Rahvaloendusel kogutud andmeid kasutatakse vaid statistika tegemiseks. Neid ei anta edasi teistele
riigiasutustele. Seega ei pea
keegi ka kartma, et muutuks
tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed,”
selgitas Tallinna ringkonnajuht
Pille Samberk.
Rahva ja eluruumide loendust on vaja selleks, et kogu
ühiskonda puudutavaid olulisi
otsuseid tehes saaks tugineda
värskele teabele ühiskonna vajaduste kohta. Võimalikult täpsete andmete saamiseks on
loendus kõikne – see tähendab,
et küsitletakse igat Eestis
püsivalt (alaliselt) elavat inimest ja loendatakse kõik eluruumid.

TANTSULINE
AEROOBIKA
E 17.30, 18.30, K 18.30
treener Hanna-Liisa
Kutsar

KÕHUTANTS
T ja N 19.00
treener Ulvi Valle

• Ostan remonti vajava keskküttega korteri
Harku vallas või Tallinnas. Tel 5820 0800

• 31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31. detsembri seisuga.
• Küsitlusloendus: 16. veebruar-31. märts 2012.
• Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja
sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari Teid loendama ei tule.
• E-loendus lõpeb 31. jaanuaril 2012.
• Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
• Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100
(küsitlusloenduse ajal E-R kell 8-18).

VESIAEROOBIKA
T ja N 19.00
L 9.00 pensionärid
treener Lea Ilves

• Müüa puitbrikett 149 EUR / 960 kg, graanul 177 EUR / 960 kg, kuivad puitklotsid 2,80
EUR / 45 l. Kojuvedu. Tel 502 9364,
www.kyttepood.ee

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

Rahva ja eluruumide loendus 2011

TREENINGUD TABASALU
SPORDIKOMPLEKSIS!

• Otsime lapsehoidjat kahele 1,5-aastasele
poisile. Hoidjat on vaja osalise tööajaga ning
hoidmisajad on kokkuleppel. Asukoht Muraste
külas Mummi trahteri lähistel. Kontakt
525 9905
• Otsime sõbralikku ning kohusetundlikku
lapsehoidjat 1,6-aastasele lapsele Harku vallas, Tabasalus, kolmel päeval nädalas. Töö
algus veebruar 2012. Töötasu kokkuleppel.
Tel 501 5293
• Pakume tööd veo- ja sõiduauto remondilukksepale. Tel 501 0679

UUS! HÄÄLEJOOGA
R 18.00, treener Kai Hibus
UUS! ZUMBA
T 19.30
P 18.00 alates 5. veebruar
treener Maiu Väli
JOOGA RASEDATELE
E 19.45
juhendab Ülle Lember
JÕUSAALI
RINGTREENING
N 18.00, treener Lea Ilves
DAAMIDE VÕIMLEMINE
T 17.00, treener Lea Ilves
NB! Ujulas ja jõusaalis on
piiramatu aeg!
www.tabasalusport.ee
info@tabasalusport.ee
tel. 603 2166
Kooli 1, Tabasalu

• Pakun lumekoristusteenust, info tel
5341 0347 või www.murastehooldus.eu
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine.
OÜ Norringsen. Tel 5662 1300
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust. Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine
ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055
• Vanametalli käitlemisega tegelev
ettevõte Tutermaal otsib oma meeskonda
seoses töömahu suurenemisega töölist.
Info tel 554 0803 või e-mail
metanex.metaneks@mail.ee
• Võtan üürile ruumid Tabasalu piirkonnas
väikese ilusalongi avamiseks. Tel 529 9981,
Jelena

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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KO G U KAU P KU N I - 4 0 % !

Kiirematel suurem valik, olete oodatud!

Neljapäev, 26. jaanuar 2012

Vinnal Production OÜ
valmistab tellimustööna väärispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.
Lisainfo:
www.vinnal.ee
info@vinnal.ee
5450 1377, 506 0376

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

Tabasalu Lemmikloomade Keskus
Paldiski mnt. 19, Keila, tel 674 7575
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P-suletud
www.protten.ee

Harku vallavalitsus teatab
• 09. veebruaril 2012 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses
(Ranna tee 1, Tabasalu) Muraste küla Muraste hariduskompleksi maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja
eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
04.07.2006. a korraldusega nr 1146. Detailplaneeringuga
planeeritava ala suurus on ca 5 ha. Planeeritav ala asub
Muraste külas, Lee tee, Karjamöldri, Käokinga, Tulika tee,
Kase 2, Kase 4, Kase 6, Kase 10, Raba tee 13, Muraka tee 21,
Pohla tee 5, Pohla tee 3, Pohla tee 1 ja Lastekodu II kinnistute
vahelisel reformimata riigimaal (riigi reservmaa piiriettepanek nr AT030121028) ja on hoonestamata. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on välja selgitada võimalused planeeritavale alale sotsiaalmaa kruntide moodustamiseks ja
juurdepääsu lahendamiseks, maa sihtotstarbe määramine
sotsiaalmaaks, kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine,
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda
Harku valla kodulehel. Täiendavat informatsiooni saab igal
tööpäeval Harku vallavalitsuse telefonil 600 3858.

annab teada:
Alates 13. veebruarist oleme
avatud uuel aadressil Teenuste 2
(endistes apteegi ruumides).
Telefon 5636 6971.
Ootame teid kõiki külla!!!

Harku vallavalitsus
teatab
• Tulenevalt Harku valla arengukavast ning vallavolikogu
otsusest rajada erasektori ning avaliku sektori koostööprojektina (PPP) Harku valla territooriumile universaal- ja
sisehall, tennise välisväljakud ning tennisekeskus, kuulutab
Harku vallavalitsus välja hanke ehitustööde kontsessiooni
korras spordikompleksi ja tennisekeskuse ehitamiseks ning
opereerimiseks Tabasalus.

Pangapealse lasteaed otsib oma
meeskonda õpetajat (1,0).
Pakume kaasaaegseid töötingimusi, meeldivaid kolleege, mitmekülgseid arenemisevõimalusi, siiraid ja teraseid lapsi. Soovime, et
töö lastega oleks Sulle väljakutseks, oleksid särava ja loova loomuga
ning vastaksid kvalifikatsiooninõuetele.
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile
info@pangapealselasteaed.ee.

Pilatese treeningmeetodi tutvustus-õpituba InPilates
treeningstuudios 29. jaanuaril, pühapäeval, kell 17.30.

Hanke volitatud läbiviijaks on Riigihangete Keskus.
Hankedokumentide taotlused esitada rhk@rhk.ee.
Hanke tähtaeg 20.02.2012 kell 11.00.
Lisainfo Nele Nõu, Harku vallavalitsus, arendusjuht, e-post:
nele.nou@harku.ee, tel 600 3851.

Varu 1,5 tundi, et teada saada, mida endast kujutab Pilatese
treening ja kuidas see võiks Sulle kasulik olla.
Eelregistreerimine vajalik – info@inpilates.ee.
Stuudios Shindo- ja süvavenitustunnid, ringtreening,
BodyFlow, Pilatese masinatunnid. Meie aadress:
Tabasalu, Nooruse 1a, 2.korrus.
Lähem info kodulehelt www.inpilates.ee.

Rahvusvaheline
fotokonkurss
NEED HETKED
VÄÄRIVAD
JÄÄDVUSTAMIST!
huvitavad inimesed,
erinevad olukorrad,
põnevad sündmused,
meeldejäävad hetked,
looduspildid...
– kõik see, mis tundub
Sinu jaoks eriline!
Hindamine:
• I-III klass
• IV-VI klass
• VII-IX klass
• X-XII klass
• Žürii valib igas vanuserühmas välja 2
parimat tööd.
• Kõikide vanuserühmade seast valitakse
välja üks peapreemia saaja.
• Publiku lemmiku tunnustamine.
Tingimused:
• Koolinoor I-XII klassini.
• Kuni 3 fotot.
• Fotode juurde märgi: nimi, vanus, kool,
klass, telefon ja töö pealkiri.

• Fotode juurde lühike selgitus, miks
jäädvustasid just selle sündmuse.
• Fotod paberkandjal, formaat A4.
• Võistlustööd peavad olema autori enda
pildistatud.
• Ootame ehedaid, arvutis töötlemata
fotosid
(v.a. punased silmad).
• Fotod saata aadressil Tabasalu
Noortekeskus, Teenuste 2, Tabasalu,
Harku vald, Harjumaa 76901.
• Fotod võib ise tuua noortekeskusesse.
OOTAME VÕISTLUSTÖID
kuni 12. märtsini.

Valitud võistlustööd näitusel Tabasalu raamatukogu fuajees 26.03-24.04.2012!
Autasustamistseremoonia toimub Tabasalu raamatukogu fuajees teisipäeval, 10. aprillil kell 16.00.
Konkursil osalevad ka Bulgaaria ja Soome noored.

