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Eesti keel ja meel on
oblastis ikka olemas.
AL E K S ANDE R E UNAP
Tveri muusikakooli õpetaja

Tulevased missioonisõdurid
õpivad Türisalu raketibaasis
Detsembri keskpaigani
osalevad kevadel Afganistani sõitvad ESTCOY16 sõjamehed Türisalus õppustel. Suuri
lahinguid ning müra ei
tasu kohalikel karta, sest
tulistatakse vaid käsirelvadest ning paukpadrunitega.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Harku valla kodulehel on lakooniline teade: “Jalaväebrigaadi Scoutspataljon missiooniüksus ESTCOY-16 viib
ajavahemikul 5. novembrist
kuni 2. detsembrini ja 10.-16.
detsembrini Türisalu raketibaasis läbi taktikalisi harjutusi. Harjutused toimuvad
kell 9-17, lisaks toimuvad õppused ka pimedal ajal. Kuid
kindlasti on neil lõpp enne kell
23.00 ehk öörahu. Samuti ei
peeta õppusi nädalavahetustel
ning ka mitte igal tööpäeval.”
Harku Valla Teataja külastas õppust eelmise kolmapäeva
hommikul. Saatjateks brigaadi
tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser
Oliver Tsarski ning rühmaülem Lauri Teppo.
Leitnant Teppo korraldab
paarikümne tulevase sõduri
tegevust baasi künklikul
maastikul. Tema kinnitusel sobib Türisalu õppusteks väga
hästi. Seal on ehitisi ja ka lagedust. Samuti on ala lähedal
Paldiskile.

Kuidas tule alt pääseda?
Raketibaasi maaomanike
hulgas on riik, omavalitsus ja
eraisikuid. “Vahepeal taheti
sinna rajada tuuleparki. Aga
kuivõrd kõik omanikud polnud
nõus, siis jäi asi katki,” ütleb
Tsarski.

ÕPPUSI EI PEETA
NÄDALAVAHETUSTEL
NING MITTE KA IGAL
TÖÖPÄEVAL.
Kui tihti Paldiski sõjamehed vanas raketibaasis õppusi
teevad? Tsarski sõnul olid nad
viimati Türisalus tänavu veebruaris-märtsis. Kuid seal käib
lisaks harjutamas teisigi üksusi. Kõikidest harjutustest on
kaitsevägi aegsasti kohalikele
elanikele teada andnud. Baasis
käivad mängimas ka paintballi
harrastajad.

Õppuste plaani uurivad leitnant Lauri Teppo (vasakul) ja
nooremleitnant Oliver Tsarski. Abiks on raketibaasi kaart.

Türisalu (ka Keila-Joa) raketibaas
• Rajati ENSV Ministrite Nõukogu 1946. aasta 27. juuni
otsusega. Pindala ulatus 423,2 hektarini
• 1993. aasta augustis andis Vene armee baasi Eestile üle
keskkonnasaastega.
• Juunis 1993 oli maha kallatud kuni 4 tonni raketikütust,
kuid seda oli baasi territooriumil kokku kuni15 tonni.
• Aastatel 1994-97 puhastati siin üle 1200 kuupmeetri
reostunud pinnast. Samuti eemaldati üle 250 kuupmeetri
raketikütuse komponendi samiiniga reostunud pinnast.
Vahepeal on roheliseks
maalitud näoga leitnant Teppo
seletanud, mida tuleb lähima
tunni jooksul teha. Laigulistes
vormides sõjamehed jooksevad maastikule. Kolm Sisu
soomukit jäävad vana garaaži
varemete juurde.
“Täna toimub siin teise
kompanii 2. rühma harjutus.
Teema on varitsusse sattumine
ja sealt väljatulek. Ehk kuidas
tule avanud vastase piiramisest minema liikuda,” ütleb
Teppo. “Head varjumise kohad on meestele näiteks vallid
ja künkad.”

Vaid paukpadrunid
Leitnandi sõnul pidasid
nad oktoobri lõpus-novembri
alguses õppusi Pakri poolsaarel. Kogu üksus peaks olema

Afganistani saatmiseks valmis
tuleva aasta aprilliks.
Millistest relvadest õppustel lastakse ning kas kasutatakse lahingumoona? Nii Teppo kui Tsarski kinnitavad, et
tulistatakse vaid käsirelvadest
ning kasutatakse paugumoona.
Suund on Naage poole, et mitte Türisalu rahvast häirida.
Lahingpadrunitega tulistatakse vaid spetsiaalsetes lasketiirudes, nagu Klooga ja
Männiku.
Keskpäevaks on käes lõpuks see aeg, kui paukpadrunid
välja jagatakse. Algab “tulistamine” oletatava vaenlase pihta. Turmtuli kestab mõned minutid, vigastatuid ega langenuid ei ole. Jaoülemad käsutavad mehed taas kokku ning
algab “lahingu” analüüs.

Veel hetk ning kohe ründavad teel patrullivaid sõjamehi
“vaenlased”. Algab varjumine ning avatakse ka vastutuli.

Sõjamehed sõidavad Paldiskist Harku valda Sisu
soomukitega.
3x Allar Viivik

Jõulutoetuste
maksmisest
Jõulutoetust makstakse
Harku vallavolikogu 28.
oktoobri 2004 määruse
nr 18 “Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise
kord” § 19 alusel.
T I I A S PI T S ÕN
Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

Harku vallavalitsuse 30. oktoobri 2012 korraldusega nr
995 kinnitati 2012. aasta jõulutoetuste määrad.
Toetuste määrad on veidi
suurenenud võrreldes 2011.
aastal makstud summadega.
Jõulutoetust makstakse:
1. 70-aastastele ja vanematele pensioni saavatele isikutele 15 eurot,
2. 3- ja enamalapselistele
peredele 30 eurot,
3. üksikvanema perele 20
eurot,
4. eestkoste- ja kasuperedele 20 eurot,
5. puudega last (lapsi) kasvatavale perele 20 eurot.
Toetuse saamiseks on vajalik esitada kirjalik avaldus
Harku vallavalitsusele. Avaldusele palume märkida taotleja arveldusarve number,
millele toetus kanda, aadress
ja sünniaeg. Neil, kellel ei ole
pangas avatud arvet, makstakse toetus välja Harku vallavalitsuse kassa kaudu.
Avalduse vorm on saadaval
Harku vallamaja infolauas,
eakate päevakeskuses, Harku
raamatukogus, Kumna kultuuriaidas. Samuti on võimalik
avalduse vormi saada interneti
vahendusel Harku valla kodulehelt. Avalduse võib saata ka
e-maili teel aadressile harku@
harku.ee.
Üldjuhul kantakse toetus
taotleja arveldusarvele. Neil,
kellel on olemas pangas arveldusarve, märkida kindlasti arve number, et toetus jõuaks
saajani kiiremini.
Erandjuhtudel makstakse
jõulutoetus välja kassast, kui
isikul puudub arveldusarve.
Jõulutoetusi makstakse välja
kassast 14. novembrist kuni
14. detsembrini esmaspäeviti
ja neljapäeviti kella 9.00-12.00
ja 14.00-18.00. Palume neist
aegadest kinni pidada.
Jõulutoetuste avalduse esitamise viimane kuupäev on
14. detsember. Info telefonil
600 3867.
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Haridus on Euroopa tulevik
Tänased õpilased meie
üldhariduskoolides
omandavat tarkust väga
huvitaval ja muutusterohkel ajal. Neile saavad
osaks mitmed võimalused, millest varasematel
aegadel isegi unistada ei
osanud.
KRI STA S AV ITSCH J A LE A
NETZ
Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetajad,
eTwinningu mentorid Eestis

Kaasaja noored saavad nautida piirideta Euroopat, nad on
liikuvamad ja reisivad rohkem. Suurem liikuvus on andnud võimaluse näha ja tajuda
teiste Euroopa rahvaste elustiili, kultuuri, tõekspidamisi
ja väärtusi, tutvuda erinevate
riikide haridussüsteemidega
ning miks mitte ka traditsioonidega.
Tavapärasele peredega
reisimisele lisaks saavad noored viibida välismaal ka õppimise või töötamise eesmärgil.
Õppelähetused saavad teoks
tänu elukestvale õppele suunatud haridus- ja koolitusprogrammidele (Erasmus, Comenius, Nordplus jne.), mis on
hetkel ja ka tuleviku Euroopa
hariduses suunanäitajaks ja
teerajajaks. Tänu kasvanud
rahastamisvõimalustele saavad meie noored ennast täiendada erinevates programmides.
Paljudel rahvusvahelistel
koolitustel ja konverentsidel
rõhutatakse kultuurilise mitmekesisuse printsiipi. Me
peaksime olema suutelised nägema selle väärtust ja jõudu,
kui soovime olla osake suurest
Euroopast. Parim võimalus,
kuidas õpilasi arendada, ongi
oskus neid kaasata ning nendega midagi koos teha.
Tabasalu ühisgümnaasium
on rahvusvahelistes projektides osalenud aastaid ja kultuuriline mitmekesisus on meie
õpilaste ja õpetajate jaoks
tuttav teema. Suur hulk õpilasi
ja õpetajaid on kaasatud varasematel aastatel Comeniuse
projektidesse, mille raames
on kirjutatud neljast elemendist – vesi, maa, tuli, õhk –
uuritud aastaaegu ning koostatud töölehti õppimiseks nii
koolis kui ka väljaspool kooli,
välja on antud projekti lehte.

Uus projekt
2012 sügisel alustasime
uue Comeniuse projektiga
“Vastustundlik tarbimine”,
mis on mõeldud 15-19-aastastele õpilastele. Partnerkoolid
projektis on Saksamaalt, Ungarist, Taanist, Rumeeniast,
Türgist, Poolast ja Portugalist.
Esimesed projektikuud on ol-

Projektitöö rõõmustab lapsi.

nud väga sisutihedad. Projekti
kaasatud õpilased on loonud
projekti kodulehe www.comenius5.edu.ee, koostanud küsitluse ja teinud kokkuvõtte küsitlusest õpilaste tarbimisharjumuste kohta ning osalenud
projekti logo kavandamisel.
Esimene töökohtumine toimub
17.-22. novembrini Saksamaal
Gladenbachis. Meie kooli delegatsiooni koosseisu kuuluvad
lisaks koolidirektor Carolin
Kadajale kolm õpetajat ja
kolm õpilast 9. klassidest.
Comeniuse alaprogrammi
eTwinning raames on õpilased
oma panuse andnud nii põhikoolile kui ka gümnaasiumiastmele mõeldud projektides,
mis on olnud seotud lugemisvõi olümpia-aastaga, olümpiamaskott Wenlocki või jääkarupoeg Knuti reisidega Euroopas. Rahvusvaheline edu on
saatnud meie tegemisi mitmetel aastatel. Euroopa kvaliteedimärgiga pärjatud projekte
on olnud kokku 6. Kõik 6 projekti on aastatel 2010-2012
saanud ka võimaluse kandideerida Euroopa eTwinningu auhinnale. 2012. a. lõpus kandideerivad Euroopa eTwinningu
auhinnale 725 projekti kõikidest Euroopa riikidest. Esmakordselt saab meie kool võimaluse kandideerida eriauhinnale, mis antakse parimale
saksakeelsele projektile.

Märtsis Taani
Tabasalu ühisgümnaasium
ühines Nordplus programmiga
2012. a. kevadel ja septembris
võttis vastu külalisi Taani Sydvestjyllands Efterskole’st.
Nordplus programmi eesmärgiks on tugevdada ja arendada
Põhjamaade hariduskoostööd
ning anda oma panus Põhja- ja
Baltimaade ühisesse haridusmaastikku. Värskelt on paljudel 8.-9. klassi õpilastele meeles taanlaste külaskäik ja paljud toredad ettevõtmised sisuka nädala jooksul. Meie õpilased saavad võimaluse minna
vastukülaskäigule Taani märtsikuus.
Tõstes õpilastes motivatsiooni õppimise ja ühiskondlike
tegevuste osas, saame motiveeritud õppijad. Meie tänastes noortes peituvad homsed
lootused ja võimalused, et
areneks ühiskond, kultuur ja
meie osalemine Euroopa tihedamas lõimimises.
Kooli põhiülesanne on õpilasi ette valmistada tulevikuks.
Noori tuleb kaasata mitmetesse erinevatesse projektidesse ja ühistegevustesse.
Igati motiveeritud noor inimene suudab eluks vajalikud
ja uues õppekavas kirjapandud
teadmised, oskused ja kogemused omandada.

TÜG

Neljapäev, 22. november 2012

Sünnipäevakangelane on
meie oma vald
Sünnipäeval kiidetakse
ikka sünnipäevalast. Ja
neid, kes temaga tihedalt
seotud, et tähtpäevalisest nii tubli on saanud.
Räägitakse, mida head
olnud ja mida paremat
tulemas. Harku vald oma
praegusel kujul saab 21aastaseks.
ILLE GRÜN- OTS

Nimekiri nii juba tehtust kui
plaanis olevast on Harku vallavolikogu esimehe Helikar
Õepa sõnul pikk ja muljetavaldav.

Mis on valla viimase aja,
aga ka edaspidistest
tegemistest olulisemad?
Kindlasti vallaelu sotsiaalne pool – koolid, lasteaiad, vanurite elu-olu. Lasteaiad ja
koolid on eriti olulised. Veel
kuus aastat tagasi oli valda kolinud noorte perede esimene
mure: kust saaks lasteaiakoha?
Praeguseks on seis selline, et
3-6-aastaste põnnide lasteaiakohtade põud on leevendumas.
Sel sügisel avasime kaks uut
lasteaiarühma Harkujärvel,
mullu sügisel avati Alasniidu
lasteaed ja veel aasta varem
Tabasalu lastehoid. Koos nendega on koolieelseid lasteasutusi vallal nüüd juba seitse.
Päris ilma lasteaiakoha
järjekorras sabatamiseta siiski veel ei saa, kuigi juba möödunud aastast alates oleme
suutnud ka pakkuda kohti ka
alla kolmeaastastele ning loodame, et paari-kolme aasta pärast suudame juba enamikule
sõi-meealistele koha pakkuda.
Sõimeealistele, tõsi küll,
kohti veel napib. Üks lahendus
on, et kui osa lasteaialapsi kooli läheb, saab lasteaiarühmade
asemele sõimerühmi luua.

Suur hulk lasteaialapsi on
aga tänaseks juba suureks
saanud ja lähevad kooli. On
neil kool, kuhu oma kodukohas minna?
See ongi tegelikult hetkel
kõige suurem mure – koole on
tõepoolest juurde vaja! Oleks
ju väga hea, kui me suudaksime lastele kuni ülikooli või
tööleminekuni oma vallas haridust anda. Kui nad saaksid
just siit maailma minna – see
oleks ju väga vahva! Me teeme
kõik selleks, et Harku vallas
oleks edaspidigi oma gümnaasium.
Eks meie “häda” on see, et
Tallinn on oma eliitkoolidega
väga lähedal ja sinna pürgivad
ka meie lapsed. Selles võtmes
on hästi oluline, et valla koolil
oleks hea maine, et see oleks
millegi poolest eriline. Tänu
sellele, et Tilgu sadama lähedal asub Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja piirivalvekolledž,
ongi meie gümnaasiumi üks
õppesuundi seotud sisekaitsega. Õpe jaguneb politsei ja
piirivalve ning päästetegevusega seonduvateks teemadeks.
Õppe edukalt lõpetanud saavad ära teha abipäästja ja abi-

Möödunud pühapäeval toimus Tabasalu ühisgümnaasiumi aulas Harku valla 21. aastapäevale pühendatud pidulik üritus valla eakatele. Aastapäeva puhul esinema saabunud Palestra tantsutüdrukute rühm ja muusikud esinesid rahvast tulvil saalile, kust lisaks eakamale publikule ei puudunud ka nooremas eas pealtvaatajad. Volikogu esimees Helikar
Õepa (alumisel pildil) meenutas tähtpäeva puhul seda, mis on olnud ning tutvustas ka valla lähiaastate väljakutseid. Ürituse järel said kiidusõnu nii esinejad kui korraldajad. Pildil
Gringo Flamenco – tšello Alice Turunova, kitarr Steffi Pähn.
2x Matti Loit
politseiniku eksami ning sisseastumisel Sisekaitseakadeemiasse on nad eelisolukorras.
Ma julgen öelda, et see õppesuund on noorte hulgas päris populaarne. Nii et ma loodan väga, et riik kaalub väga
tõsiselt otsust viia kolledž
Harku vallast ära. Pigem
võiks kolledžit laiendada ja
hoopis akadeemia põhibaasiks
muuta. Ja mis seal salata, suure riigiasutuse piirkonnas paraneb kindlasti ka kohalik
taristu.
Põhikoolidega olen mina
rahul. Need on väikesed – kool
nagu perekond. Õpetajad saavad iga lapsega personaalselt
suhelda, see on nagu ilus jätk
lasteaiale, kus samamoodi on
lastel ja õpetajatel väga inimlikud ja lähedased suhted.
Loodame veel sel aastal alustada Vääna-Jõesuu kooli ehitamisega ning järgmisel sügisel
alustada õppetööga.
Hea meel on, et just tehti
algust Harkujärve põhikooli
spordihoone ehitusega. Valmis
peaks maja saama 2013. aasta
kevadeks ja siis saavad lisaks
õpilastele seal sportimisvõimaluse ka kohalikud elanikud.
Samasse hoonesse tuleb ka
kooli käsitööklass. Lisaks hakkame peatselt ehitama spetsiaalset kunstmuruga jalgpalliväljakut Tabasalu kooli juurde. See avardab kindlasti meie
noorte spordisõprade võimalusi kasulikuks vaba aja veetmiseks.

Nii nagu lapsed, sõltuvad ka
vanad inimesed suuresti
vallast. On palju neid, kes
üksi enam hakkama ei saa
või tahaks lihtsalt koos
omavanustega olla.
Suur asi vanurite jaoks on
see, et eelmisel aastal asutati
Tabasalus eakate päevakeskus,
kus eakatele kõikvõimalikku
tegevust ja seltsi pakutakse.
Aga on palju neid eakaid, kes
tahaksidki kogu aeg elada

omasuguste hulgas, teisisõnu
on suur nõudlus hooldekodu
järele. Eakate soov oli elada
just Tabasalus, kus poed ja
muu vajalik lähedal. Nüüd on
õnneks hooldekodu jaoks Tabasalu servas Rimi poest umbes 600 meetri kaugusel maa
olemas ja detailplaneering
koostamisel.

Aga on ju veel hulk asju,
mis vallas viimaste aastatega ära on tehtud.
Suur asi on see, et käivitus
suur veemajandusprojekt ehk
Suurupi ja Vääna-Jõesuu elanikud saavad endale ühisveevärgi ja kanalisatsiooni koos
kõigi vajaminevate puhastusseadmete, ülepumplate, tuletõrjehüdrantide ja muu vajalikuga. Praeguseks on kopp juba maasse löödud. Edaspidi
saab 100% kindel olla, et kellegi kogumiskaevust ei imbu
enam reovett pinnavette nagu
vahetevahel ikka juhtus. Projektiga peaksime ühele poole
saama aastaks 2015.
Projekti toetuseks saime
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel
36 398 172 eurot – see on tõenäoliselt Narva linna järel
suuruselt teine selline rahas-

tus Eestis. Projekti kogumaksumus on 43 449 909 eurot.
Tõsi, selline projekt tekitab
päris suure koormuse meie
eelarvele (valla omaosalus
projektis on ligi 7 miljonit
eurot), ja nii mõnigi asi peab
nüüd natuke kauem ootama.
Aga sellist võimalust, saada
Euroopa Liidust nii suur abi,
ei võinud kuidagi kasutamata
jätta!

TULEVIKKU SILMAS
PIDADES ON
ÜLIOLULINE VALLA
ÜLDPLANEERINGU
KEHTESTAMINE.
Tulevikku silmas pidades
on ülioluline valla üldplaneeringu kehtestamine.
Mainimata ei saa jätta ka
valla kodanike maamaksust
vabastamist, mis käivitas samasuguse protsessi kogu riigis. Praegu on tihehoonestusalal maksuvaba kuni 1500 m2
elamumaad. Meie vabastame
oma elanikud täiendavalt ühe
hektari ulatuses. Kokkuvõtlikult: asjad liiguvad ja on vaid
aja küsimus, millal üks või
teine alustatud projekt valmis
saab. Selleks meile pikka
meelt ja mõistmist!
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KÜSITLUS
Kas olete juba elektripaketi
valinud?

V ELLO
V IIBURG
Abivallavanem

E

lektripaketti ei ole ma
veel välja valinud. Kuid
jälgin, kuidas muutub
hind. Kuna majapidamine on
suures osas elektriküttel, mida aastaid tagasi soodustati ja
soovitati, siis pigem seisab ees
investeeringu tegemine. Eesmärk on vähendada küttekulusid. Pakettidel ei ole praegusel
juhul vahet. Üle mõistuse kallid on need kõik!

VALDI K
K ASK
Tutermaa elanik

M

a ei ole veel elektripaketti valinud. Pole
veel oma pead vaevanud sellega. Mulle tundub, et
kõik pole veel piisavalt selge
ja paigas. Küll aga pani leheküsimus mind korra vaatama,
mis variandid siis on. Peab
tunnistama, et ega see valimine polegi just kõige lihtsam
ülesanne.
Kui ma kõik õigesti võrdlustabelitesse panin, siis tänaste näitlike pakkumiste põhjal
võrreldi umbes 30 erinevat
paketti. Kusjuures kõige kallima ning kõige odavama kuumaksu erinevus oli alla kahe
euro. Ma arvan, et avatud
energiaturg on pigem positiivne. Valik pakettide vahel on
üsna suur, kuid pigem segadust tekitav. Kuna mu elektritarve on üsna väike, siis valimisel olulist hinnavõitu pole
kuskilt näha.

K A JA
R ASM A N N
Kumna
Kultuuriaida
perenaine

E

i ole veel pakettide ega
pakkumiste vahel valinud. Eks vaatan ning
võrdlen. Pole ka väga suur
elektritarbija. Eks lähiajal
näeb. Aega tundub praegu olevat, tark ei torma.

Lapse osalemine huviringis või treeningul
tuleb kinnitada enne novembri lõppu!
Veel pisut enam kui nädal on aega, et kinnitada
valla e-teenuste keskkonnas oma lapse osalemine treeningul või huviringis.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

Alates uuest aastast hakkab
Harku vald laste ja noorte
spordi- ning huvitegevust toetama nn pearaha põhimõttest
lähtuvalt. Olulisim muudatus
seisneb selles, et nüüdsest tuleb lapsevanemal oma lapse
osalemine treeningul või huviringis kinnitada spetsiaalses
veebikeskkonnas. Lapsevanema kinnitus on aluseks klubidele ja seltsidele tegevustoetuse maksmisel.
Lapse osalemise kinnitamiseks peab lapsevanem IDkaardi abil liituma Harku valla e-teenuste keskkonnaga.
Huviringide ja spordiklubide
esitatud nimekirjade alusel on
lapsed e-teenuste keskkonnas
seotud vastava klubi või huvikooliga. Lapsevanemale kuvatakse tema lapse nimi ning organisatsiooni nimi, kes on esitanud lapse pearaha saajaks.
Kui laps osaleb mitme huvikooli või spordiklubi tegevuses, siis kuvatakse vanemale
kõigi organisatsioonide nimed,
mille hulgast tuleb valida üks.
Toetust makstakse ühele lapsevanema poolt eelistatud organisatsioonile.
Lapsevanema kinnitus lapse huviringi ja spordiklubi
toetuseks on valla e-teenuste
keskkonnas esimene aktiveeritud teenus. Tegemist on
täiesti uue süsteemi käivitami-

E

i ole veel paketti ega
elektritootjat välja valinud. Seda nii tööl puukoolis ega ka kodus. Koduses
majapidamises käib asi vast
paari päevaga.
Keda valida, pole praegu
veel selge. Pakkujaid on väga
erinevaid ning nende tingimused on erinevad. Kõik lähtuvad
muidugi börsihinnast. Kuid
muid erinevusi on. Just esmaspäeval aga teatati, et üks uus
tegija on tulekul. Ja võib olla
on neid kusagil veel peidus.
Kiirustada ei maksa.

se pilootprojektiga. Loodame
kasutajate mõistvale suhtumisele võimalike tõrgete tekkimisel. Probleemide ilmnemisel
palume ühendust võtta vallavalitsuse kultuuri- ja spordi-

spetsialist Karin Popsiga telefonil 606 3838, e-posti teel
karin.pops@harku.ee või Einar
Kivisaluga telefonil 606 3839,
e-post einar.kivisalu@harku.
ee. Samuti on väga oodatud

kõik kommentaarid ja ettepanekud. Täpse juhendi keskkonnas toimimiseks leiad valla
kodulehelt www.harku.ee. Samuti leiad sealt otselingi e-teenuste keskkonda.

Maamaksuvabastuse taotlust ei ole vaja esitada
Järgmise aasta jaanuarist
kehtima hakkav maamaksuseaduse muudatus toob Harku
valla elaniku jaoks kaasa uue
korra maamaksusoodustuse
saamisel. Maaomanikule säilivad maksusoodustused kodualuse maa osas küll endises

ulatuses, kuid muutuvad soodustuse saamise reeglid.
• Maamaksuvabastuse
taotlust 2013. aastaks ei ole
vaja esitada. • 2013. aastal väljastab maksu- ja tolliamet
maksuteated elanikele, kelle
kinnistud tiheasustusalal on

suuremad kui 1500 m2, mujal
2 ha. • Harku valla elanik peab
tasuma maksu- ja tolliametile
teatises ette nähtud maamaksu
summa. • Peale maamaksu tasumist tuleb vallavalitsusele
esitada maamaksu toetuse
taotlus, mille alusel kompen-

seeritakse maamaksu tasumine kuni 1 ha ulatuses. • Toetuse
taotlusi saab esitada kuni 5.
detsembrini 2013. • Lisainfot
loe valla kodulehelt www.
harku.ee – “Maamaks 2013”
või küsi valla Facebooki lehelt
– facebook.com/Harku vald.

Harku vald toetab korterelamute renoveerimist
Oktoobrikuu volikogu
istungil võeti vastu kord,
mille alusel saavad korteriühistu taotleda vallalt rahalist toetust korterelamu soojatõhususe
parendamiseks.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

HENDRIK
UNGERSON
Vääna Puukool
OÜ juhataja

Lapsevanemal tuleb oma lapse osalemine treeningul või huviringis kinnitada spetsiaalses
veebikeskkonnas.
Allar Viivik

Rahalist toetust saab taotleda
korterelamu energiaauditite
teostamiseks, soojustusprojektide koostamiseks, hoonesiseste ja ühistutele kuuluvate
soojussõlmede rekonstrueerimiseks ja hoonesiseste soojusvõrkude tasakaalustamistöödeks.
Toetuse eesmärgiks on innustada korteriühistuid tegema investeeringuid kortermajade energiatõhususe parandamiseks. Harku vallas asuvad
kortermajad on valla visuaalse
idenditeedi üheks üsna silmapaistvaks elemendiks, seega
on oluline toetada nende majade asjatundlikku renoveerimist.
Vallamajanduse osakonna

spetsialisti Aaro Schmalzi sõnul pakub vallapoolne toetus
korteriühistule hea võimaluse
viia läbi hoone energiaaudit,
mis omakorda on aluseks Kredexist renoveerimislaenu saamisele. “Kortermajade renoveerimine on mõistlik ette võtta tervikuna,” ütleb ta. “Esmalt
tuleks viia läbi kortermaja
energiaaudit, mis näitab ära
hoone seisukorra ja selle
säästlikumaks muutmise võimalused. Energiaauditi olemasolu annab omakorda võimaluse taotleda Kredexist renoveerimislaenu, mis on korteriühistutele soodsama intressi ning pikema tagasimakseperioodiga kui tavapärane
pangalaen,” selgitab ta.
Harku vallas paikneb 63
korterelamut, millest ligikaudu 20% on uued elamud ning
11% on juba renoveeritud.
Seega on määruse alusel võimalik taotleda vallalt toetust
kokku ligikaudu 43 korteriühistul või -ühisusel. Toetust saab
kuni 50% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui
1600 eurot.

Kortermaja Tabasalus.

Internet
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In
memoriam
Vello Valing
6. novembril lahkus meie
seast kauaaegne Harku valla
vee-ettevõtte töötaja ning
Harku valla teenetemärgi laureaat Vello Valing.
Vello Valing sündis 13. aprillil 1938. aastal Paatsalus,
Pärnumaal. Vanahärrale elu
maksma läinud õnnetuses
hukkus ka tema abikaasa Vaike Valing.
Vello Valing töötas Harku
vallas alates 1973. aastast, sellest esimesed 20 aastat Ranna
Sovhoosis ning selle reformimise järel 1990ndate alguses
moodustatud Ranna Linnukasvatuse AS-is. Alates 1993. aastast töötas Valing munitsipaalettevõtes Harku Valla
Veevärk ning jätkas seal töötamist kuni surmani. Tema peamiseks tööülesandeks oli Tabasalu ja Rannamõisa piirkonna veevärgi hooldus, kuid tänu
väga pikaajalisele töökogemusele oli ta hästi kursis ka mujal
valla piirkonnas paiknevate
süsteemidega.
Tema teeneks võib pidada
seda, et alates 1993. aastast
jõudis vesi ka Tabasalu kortermajade kõrgematele korrustele ning pidevalt ka teistele
klientidele. Oma töö Harku
valla vee- ja kanalisatsioonisü
steemide hooldajana plaanis
Vello lõpetada järgmisel kevadel, kui oleks täitunud tema
75. eluaasta.
Möödunud aastal esitati
Vello Valing Harku valla teenetemärgi kandidaadiks ning
kandidaadi esitamise põhjenduses oli kirjas nii: “Vello Valingu teeneks on Harku valla
veevarustuse- ja kanalisatsio
onisüsteemide remont ja hooldus üle terve Harku valla juba
viimase kahe aastakümne
vältel. Hoolimata oma soliidsest east on Vello endiselt rivis
ja aitamas oma kogemuste ja
oskustega endast nooremaid.
Ilma selle inimese hoole ja
teadmisteta oleks Harku valla
veesüsteemid kaoses, sest ta
on elav ajalugu ja asendamatu
seal, kus puuduvad dokumenteeritud jäljed aastaid tagasi
ehitatud trassidest ja pumpadest.”
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KIRJAD

Mõru jalutuskäik
13. oktoober – väga ilus
sügisilm ja otsustasime
abikaasaga Rannamõisa
pangale jalutama minna,
kaaslaseks meie väike
koer.
Mõnda aega jalutanud, nägime
äkki, et kaks suurt koera jooksevad meie suunas ja ühel
hetkel üks neist jõudiski meie
koera naksata. Perenaine
(blond) jooksis meie juurde
küsides, kas ta hammustas
teid? Meie vastasime, et meid
mitte, vaid koera ja palusime
oma koera rihma otsa panna.
Ja me jätkasime oma jalutuskäiku.
Ühel hetkel me märkasime, et eelpool nimetatud koerad jooksevad perenaiste (teise koera omanik brünett) ees
tagasisuunas. Me olime jõudnud panga laiemasse kohta ja
ohtu märgates tõmbusime
nende teelt nii kaugele, kui
saime, ja seekord pääsesime
õnnelikult ning jätkasime oma
rännakut omavahel arutades,
kui hoolimatud on mõned inimesed teiste suhtes.
Jõudnud panga kitsamasse
kohta, nägime taas, et needsamad koerad jooksevad oma
perenaiste ees meie suunas.
Jõudsin kummardada oma
koera kaitseks, et teda sülle

Tabasalu õpilased RIMIs.

võtta, üks koertest jõudis siiski teda taas naksata. Minu abikaasa pöördus blondi poole, et
kas teie tõesti ei tea, et koer ei
tohi lahti olla, mille peale vastati, et ta selleks metsa tulebki,
et koer saaks vabalt joosta
jne. Mina olin oma süles väriseva koeraga natuke eemale
läinud (tuleb tunnistada, et ka
oma jalad natuke värisesid),
kui brüneti koer taas minu
poole jooksis ja siis ma karjusin, et pange oma koer ometi
kinni.
Brünett jõudis minu juurde
ja siis ma kahjuks ütlesin tema ja blondi kohta väga inetult.
Vaatamata sellele, et kaks
eelpool nimetatud daami olid
poole tunni jooksul suutnud
täielikult oma vastutustundetu
käitumisega meie ilusale jalutuskäigule ja nädalalõpule mõru maitse anda, on minul piinlik, et ma ei suutnud eelpool
kirjeldatud olukorras väärikaks jääda.
Kui neid ridu peaksid lugema kirjeldatud koeraomanikud, siis siinkohal ma vabandan öeldu pärast, aga ma palun, et te ka ise annaksite ausa
hinnangu oma provotseerivale
käitumisele.
KO E RA O M A N IK –
K A N N ATA N U

Tabasalu ühisgümnaasium

RIMIs tarkusi omandamas
Tabasalu ühisgümnaasiumi
2A ja 4A klassi õppureil ning
Rannamõisa lasteaia Midrilind
mudilastel oli õpetlik ja muljeterohke tund Tabasalu
RIMIs.
Õppekäigu vältel rääkis
kaupluse tootejuht lastele erinevatest puu- ja köögiviljadest.
Oluline oli info, missuguste
vitamiinide poolest on poest
saadavad puuviljad rikkad.
Nägime mitmeid eksootilisi
vilju ning saime neid ka maitsta.
Õpilased jõudsid järeldusele, et kodumaised viljad on
ikka kõige kasulikumad ja paremad. Samuti omandasime
uusi teadmisi sellest, kus mingi vili kasvab. Kinnistus teadmine, et A-vitamiini rikkad
viljad on kasulikud juustele,
silmadele, luudele ja hammastele. B-vitamiini on vaja energia saamiseks ning õpitu paremaks meelde jäämiseks. Cvitamiin aitab võidelda haigus-

te ning väsimusega. Lihtne
viis tervislikult toituda on
süüa vähemalt 5 peotäit puuja köögivilju päevas.
Laste arvamused RIMIs
käigust:
“Kui sööd kääbusapelsini,
siis pead seda sõrmede vahel
mudima pehmeks.” Kätlyn
“Üks uus teadmine oli see,
et pole olemas rohelist paprikat, vaid see on hoopis toores
paprika.” Kelly
“Mulle maitses väga granaatõun!” Kevin
“Mulle meeldis see, et saime erinevaid puu- ja köögivilju
maitsta ning saime ise kassas
ühe väikese ostu eest tasuda.”
Gert Martin
Rannamõisa lasteaia mudilased õpetajatega ning Tabasalu ühisgümnaasiumi õpilased, õpetajad Krista Savitsch
ja Lea Netz tänavad õpetliku
ürituse eest poodi.
KRISTA S AVITSC H JA L E A
N E TZ

Kübarapidu: Kaja Sakala, Elina Konsa, Inge Strahov, Kaie Sestverk, Siiri Martin, Kristi Pärt, Ülle Soosaar.

Erakogu

Rannamõisa EENA klubi
uus väljakutse
Eesti Ettevõtlike Naiste
Organisatsioon (EENA)
loodi 1992. aastal eesmärgiga aidata kaasa
oma erialal pädevate,
ettevõtlike naiste kontaktide loomisele, ühiste
ideede ja tegevuskavade
elluviimisele ning klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele.

sioon ÜROs ja konsultatiivorgan Euroopa Nõukogus.
“Meil oli mitu nimevarianti,
ühel meelel olid aga kõik –
sõna “ettevõtlikus” peab naisi
ühendava organisatsiooni
nimes olema. Sellega tahtsime
näidata oma ellusuhtumist.”
Nii otsustatigi koos Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni
kasuks.

ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

1993. aastal võeti EENA
juba BPW Rahvusvahelisse
Föderatsiooni liikmeks. Kaja
Sakala kuulus aastaid EENA
juhatusse, olles aastatel 20022004 EENA asepresident. Suuremateks väljakutseteks
EENAle on olnud naiste võrdõiguslikkuse tagamine, emapalga kehtestamine, naiste
tööalaste õiguse kaitsmine,
osalemine Eesti Naiste Ümarlaua projektides.
Kaja Sakala: “Eks need
aastad, mil aktiivselt EENAs
kaasa on löödud, ikka väsitasid
ja kulutasid ka. Pealegi oma
perefirma asjaajamine, meil
mehega ju “Sakala Tööstusautomaatika” majandamine.
Igal juhul hakkasin juba 2004.
mõtlema, et peaks ka koduvallas EENA rakukese looma, siis
on siingi lihtsam toimetada.”
Ettevõtliku naisena Kaja
Sakala ainult ei mõelnud, vaid
hakkas kohe ka tegutsema –
hakkas läbi helistama tuttavaid naisi, keda teadis äriga
tegelevat või kes paistis aktiivsusega silma. “Eks see inglis-

EENA sünni juures oli 20 aastat tagasi abiks ka Kaja Sakala, tollane algaja ettevõtja
Harku vallast.
“Käivitasime mehega just
oma firmat, käisin ettevõtluskoolitustel majandusinstituudis. Seal oli nii huvitavaid õppejõude – Liina Tõnisson näiteks – kui ka aktiivseid, ettevõtlikke naisi. Mida me tollel
ajal teadsime turumajandusest?” mõtiskleb Kaja Sakala
nüüd.
Koos aga uuriti turumajanduse ja ettevõtluse põhitõdesid, koos jõuti ka järeldusele,
et võiks luua organisatsiooni,
mis ettevõtlikud ja hakkajad
naised ka väljaspool auditooriume ja loengusaale kokku
tooks. Appi tulid mõttekaaslased-ärinaised ka Soomest ja
Rootsist. Teati ka, et Euroopas
tegutseb ettevõtlike naiste liikumine Federation of Business
and Professional Women
(BPW) juba aastast 1930, olles
ühtlasi nõuandev organisat-

Rakuke valda

keelne sõna “professional”
ütle, et organisatsiooni on
oodatud ka need, kes väljaspool ettevõtlust tegevad on –
arstid, kontoritöötajad, raamatupidajad. Peaasi, et nad aktiivsed ja ettevõtlikud oleksid,” meenutab Kaja Sakala
EENA Rannamõisa klubi sündi. 2004. aasta kevadel tuligi
helistamise peale kokku viis
naist, kes kõik said tähtsa ülesande – värvata valla piires
veel üks liige Rannamõisa
EENA grupi juurde.

Uus esinaine
Sügisel oligi koos juba 9
liiget ja moodustati oma klubi.
Kaja Sakala kui klubi ellukutsuja ja kogenuim eenalane valiti selle presidendiks.

KEVADEST JUHIB
RANNAMÕISA EENA
KLUBI, KUHU KUULUB
16 LIIGET, KAIE
SESTVERK.
“Oleme sellest ajast iga
kuu koos käinud, vahel isegi
kaks korda kuus. Iga kord on
eesmärgiks naistele midagi
uut või põnevat ja harivat pakkuda, mis naise kodunt välja
toob. EENA üks oluline eesmärk on elukestev õpe ja pidev areng ning sellest lähtume
oma tegevuste planeerimisel.
Nii on käidud koos KUMUs, ja
mitte ainult galeriisaalides,
vaid uudistatud ka, kuidas vanu maale restaureeritakse,

kohtutud kirjanik Imbi Pajuga,
peetud ühiseid koosviibimisi
teiste klubide naistega. Igal
aastal korraldatakse lisaks
Aasta Naise üritusele ka Kübarapidu,” räägib Sakala.
Selle aasta kevadest juhib
Rannamõisa EENA klubi, kuhu kuulub 16 liiget, Kaie Sestverk. Vastne president kinnitab, et selle aasta üheks oluliseks ülesandeks on noorliikmete värbamine.
“Meil on lausa liikumine
“EENA nooreks”,” ütleb Sestverk. Et saada klubi liikmeks,
peab olema kõigepealt pool
aastat liikmekandidaat ja korraldama ühe klubiürituse. Ka
peab liikmeks saamisel olema
kaks soovitajat ja tasuda tuleb
liikmemaksu. “Meie oma tegevuseks kuskilt toetust ei saa,
vahel leiame mõnele üritusele
sponsori,” märgib Sestverk.
Kes on keskmine eenakas,
Rannamõisa klubi liige?
“Kindlasti on ta ettevõtlik
naine,” ütleb Kaie Sestverk.
“Ka on ta tavaliselt pereinimene, vanuses, kus lapsed enam
esmast hoolt ei vaja, ning võib
pere kõrvalt ka muuga tegelda.”
Kes on aga Harku valla
kangeim naisettevõtja?
Selle küsimuse peale muigavad nii ekspresident Kaja
Sakala kui president Kaie
Sestverk.
“See on vaja alles välja selgitada,” arvavad mõlemad.
“Uus väljakutse Rannamõisa
EENA klubile.”
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Aardeid avastama

HEATEGEVUS

Tabasalu Lions klubi
toimekas aasta
Käesolev aasta on maailma suurimasse rahvusvahelisse heategevusorganisatsiooni kuuluvale
Tabasalu Lions klubile
olnud harjumuspäraselt
toimekas.
K ALLE V IKS
Tabasalu Lions klubi

Klubi on teinud suuremaid ja
väiksemaid häid tegusid ning
osalenud heategevuseks tarvilike vahendite kogumiseks
mitmetel avalikel üritustel.
Tabasalu Lions klubi on varemgi toetanud mitmel korral
Harku valla noori muusikuid
ja Tabasalu muusikakooli tegevust. Aprillis kinkisime korralikud arvutikõlarid väärtmuusika kuulamiseks praegu
muusikakooli 3. klassis õppivale tublile noorele saksofonistile Pavel Ivaskile, kes on
võitnud esikoha loode-Eesti
puhkpillimängijate konkursil
ja on viimase õppeaasta jooksul üles astunud paljudel kontsertidel nii Harku vallas kui
kaugemalgi.
Suve lõpus, 25. augustil,
osalesime Tabasalu päeval,
kogudes annetusi heategevusliku pannkoogiküpsetamisega.
Vahendeid kasutame Harku
valla andekate noorte muusikalise ja huvitegevuse toetuseks.
Septembris andsime Vääna
mõisakoolile üle suure paberilõikuri, mis säästab kunstiklassis õpetajate ja õpilaste
jõudu eriformaadilisi kunstiteoseid ja muid pabermaterjale
valmistades.
Lions klubide heateo päeval, 13. oktoobril, tegime 7 klubi koostöös Tallinna loomaaias
heakorratöid, vabastasime en-

dise kängurude aediku ala
ninasarvikute ala laiendamise
tarbeks. Lisaks korraldasid
lionid rohkem kui sajale lapsele viie giidi saatel ekskursioonid ning päeva lõpetas
piknik, kuhu lisaks oma küpsetistele oli tellitud 45 kilo pannkooke.
Enamik kutsutud lastest
olid vaegkuuljad või majandusraskustega peredest.
12. novembril kinnitasime
rahvusvahelise Lions-liikumise logo oma regulaarse kogunemiskoha tähistamiseks Osvaldi kohviku seinale. Sellesse
kohvikusse võivad vallaelanikud tuua ka oma ettepanekuid
meie klubi järgmisteks heategudeks.

OSVALDI KOHVIKUSSE
VÕIVAD KÕIK TUUA
ETTEPANEKUID JÄRGMISTEKS HEATEGUDEKS.
Käesoleva aasta detsembrikuu teisel laupäeval, 14. detsembril, toimub Tabasalus juba viies Harku valla heategevuslik jõululaat, mida korraldab Tabasalu Lions klubi koostöös Harku valla ja paljude
lahkete sponsoritega. Laadal
on tavapäraselt võimalik kaubelda toiduainete ja käsitööesemetega ning nautida erinevaid muusikalisi etteasteid.
Seekord toimub jõululaadale
eelneval õhtul ka heategevuslik
akustiline talvekontsert, mille
peaesinejateks on Tanel Padar
ja Tarvo Valm. Publiku soojendab eelnevalt üles noortebänd
Funkoes, milles mängib saksofoni korduvalt lionite poolt
tunnustatud muusik Carl Stefan Tuulik.

Inna Besterenko ja Aleksander Eunap tahavad vahendada Eesti kultuuri.

Tveri muusikud
seavad sõprust
Nädala Eestis külas olnud Tveri õpetajad ning
muusikaõpilased veetsid
kaks novembripäeva
Harku vallas. Tabasalu
koolis anti kontsert ning
uuriti võimalusi koostööks.

Eestlased rändasid välja
Kuidas elavad õpetajad
Tveri linnas ning muusikakoolis? Ning millised on sidemed Eestiga? Aleksander Eunap ütles, et ta on kohaliku
Eesti seltsi aseesimees. Tema
isa on eestlane ning ema
ukrainlane. Rahvadiplomaatia
ja suhted Eestiga on saanud
teoks tänu Henn Latile. Mees
oli 1980ndate lõpus seotud
Konstantin Pätsi põrmu otsimisega Tveri linna lähedalt
Buraševost.
“Aga eesti keel ja meel on
oblastis ikka olemas. 19. sajandi teisel poolel asutasid väljarändajad sinna küla nimega
Nurmekunde. Siiani kohtab

2x Allar Viivik

Tveri linn ja
oblast

ALLAR VIIVIK
allar@harjuelu.ee

Kahe riigi rahvadiplomaatia
raames olid Eestit Tveri linna
muusikaõpetajad ning -õpilased. Ehk siis 3. muusikakooli
õppealajuhataja Inna Berestenko, õpetaja Aleksander Eunap ning kolm noort pillimeest: Serafim, Mihhail ja
Kirill. Viimased moodustavad
keelpilliansambli “Õunake”.
“Olime 1.-4. novembrini
Saaremaal Kuressaares. Osalesime keelpillimängijate festivalil. Nii meie kolm noormeest kui kaks õpetajat,” rääkis Aleksander Eunap. Esmaspäev ning teisipäev kulus
muusikutel tutvumiseks Tabasalu kooli ja muusikakooliga.
Pärast seda külastasid nad kahel päeval Rakvere linna.

Tabasalu Lions klubile on aasta olnud harjumuspäraselt
toimekas.
2x Tabasalu Lions Klubi
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Muusikakooli õpilased
Mihhail ja Kirill andsid
Tabasalus kontserdi.
palju eesti perekonnanimesid,”
kinnitasid Berestenko ja Eunap.
Nõukogude ajal tuli enda
juuri igati varjata. Stalini terroriaastatel oli pelgalt vale päritolu piisav põhjus inimese
vahistamiseks. Uuel ajal tegutseb linnas Eesti selts ning
Tveris elab veel vähemalt 10
eestlast. “Õpetame ka lastele
eesti laule, tantse ja luuletusi.
Neile on hea tuttav näiteks
Ernesaksa-Niidu “Rongisõit”,”
ütles Berestenko. Kahjuks pole tverilastel ei raamatuid ega
videosid keele või muusika
õpetamiseks. Kõike tuleb teha
n-ö. katse ning eksituse meetodil.

Teeme koos peo!
Tveri 3. muusikakool kannab Andrejevi nime. Just see

• Tver on Venemaa linn
Volga jõel kallastel,
134 kilomeetrit Moskvast loodes.
• On asutatud aastal
1135, kandis aastatel
1931-1990. M. Kalinini nime. Praegu on
Tveri oblasti keskus.
• Linna pindala on 152
ruutkilomeetrit ning
rahvaarv 406 000.
Seal asuvad muulhulgas
vagunitehas, ekskavaatoritehas, toiduainetetööstus, ehitusettevõtted jne.
• Oblasti pindala on 84
200 ruutkilomeetrit ja
rahvaarv 1,342 miljonit.

muusikamees tõi balalaika
laiema avalikkuse ette ning lõi
esimesed balalaikaorkestrid.
“Tänaseks on kõikvõimalike
pillide orkestrid Venemaal
hääbumas. Lapsed ei taha
enam kollektiivides mängida.
Tveri oblastis on alles vaid
kaks orkestrit,” ütles Berestenko. Ta lisas, et miks ei võiks
Venemaal koos Eesti õpilastega korralda festivali.
Mõlemad õpetajad rääkisid
kohtumisel Tabasalu ühisgümnaasiumi direktori Carolin
Kadaja ning muusikakooli juhi
Kalev Konsaga, et neil oleks
tarvis abi õpetusmetoodikas.
Tabasalu koolijuhtide arvates
võib alustada Tveri laste keelelaagritega. Carolin Kadaja
ütles, et ta on olnud seotud Kanada ja Krimmi eesti laste
laagritega.

MTÜ Tervendavad Aiad on
võtnud eesmärgiks liita tervislikust toitumisest ja aiandusest huvitatud inimesi. Teeme seda kohtumisõhtute vormis, kus peamisteks külalisteks on meie oma kandi inimesed: aednikud, haljastajad,
aiakujundajad, arboristid, toitumisnõustajad jne. Oma ala
spetsialistid, kes on tihtipeale
tuntud laiemale üldsusele,
kuid oma kodukülas võib-olla
veel “avastamata aarded”.
Firmad, mis tegutsevad nimetatud valdkondades, tulevad
kaupu ja tooteid tutvustama.
Kokkusaamistel räägime
iluaiandusest mitte niivõrd
klassikalises mõttes, vaid pöörame tähelepanu enamasti
unustuse hõlma vajunud asjadele, mis teevad ühest aiast
täiusliku koduaia. Samuti jagame infot, mida jälgida ning
millest hoiduda igapäevases
toitumises. Tutvustame toitaineterikkaid aia- ja metsasaadusi, õpetame maiustama tervislikul moel.
26. novembril on meie külaliseks loodustohter, psühhiaater Tiina Keldrima. Ökoapteek “Eliksiir” ühe asutajana
on ta hästi kursis, mis toimub
meie toidulaual. Uusi põnevaid
tooteid tuleb aina juurde. Kuidas neil vahet teha, mis on ainult nime poolest tervisetoode,
mis ka tegelikult tervistavalt
mõjub? Stress ja depressioon
on muutunud justkui kaasaja
katkuks. Miks on üha rohkem
unetust, väsimust, allergiaid,
diabeeti, vähki? Mis toimub
mullastikus, miks on hobused
“vitamiinitoidul”? Kuidas suhtub organism plastikusse?
5. detsembril jagab muljeid
rahvusvahelistelt lillenäitustelt Oxfordi aiadisaini kolledži
lõpetanud, Inglise aiadisainerite liidu liige Merilen Mentaal. Saame näpunäiteid, kuidas rajada minimaalselt hooldust vajavat aeda, kuidas vähesele pinnale võimalikult palju mahutada, mis on “moetaimed” jne. Ootame kuulama,
küsimusi esitama ja kogemusi
jagama! (MTÜ Tervendavad
Aiad juhatus)

Mammumari lapsehoid
pakub hoidu väikelastele E-R 8.00-18.00.
Lapsehoiutoetus kuni 128
eurot kuus. Proovipäev
liitujale tasuta. Asume
aadressil Paldiski mnt
58C, Tallinn. Info
mammumari.ee, 551 8848.

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

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

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee
Tabasalu Teelahkme lasteaed
(Hämariku 1/5 ) pakub alates
1.detsembrist 2012 täiskohaga tööd
majahoidja-remonditöölisele.
Info telefonil 677 2075 või
info@teelahkme.ee vahendusel.
Mittetulundusühing Tervendavad
Aiad kutsub kohtumisõhtutele!
26. novembril loodustohter, psühhiaater Tiina Keldrima. Teema “Varjatud ohud meie toidulaual”. Väeseente, väeseemnete, väemarjade
tutvustus ja degustatsioon.
5. detsembril aiadisainer Merilen
Mentaal. Teema “Aiakunsti uued
suunad – lihtsus, otstarbekus”.
Muljed Briti kuningliku aiandusseltsi
lillenäitustelt Chelseas. Väeseente,
väeseemnete, väemarjade tutvustus
ja degustatsioon.

20. detsembril ilmub
jõululeht, mille leiavad
oma lehe vahelt ka kõik
Harku Valla Teataja, Kiili
Lehe, Jõelähtme vallalehe ja maakonnalehe
Harju Elu lugejad.

TEATED
• Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Hoonete projekteerimine. Mõõdistamine. Detailplaneeringud. Kasutusloa asjaajamine. Ehitiste
ekspertiis ja järelvalve. Tel 522 0023, M. Mikk
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee

Jõululehe tiraaž on 16 000.
Ka Sinu tervitused ja head soovid saavad Jõululehte kirja,
kui saadad need aegsasti aadressile myyk@harjuelu.ee.

• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581

Henry Laks
8. detsembril
kell 18.00
Vääna Külakojas.

• Litsenseeritud korstnapühkimine ja pottsepatööd, küttekollete remont. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com
• Müüa kütte-ja kaminapuid. Kohaletoomine
tasuta. Tel 501 5820
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,
60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne
tootmine. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport. Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375
või halupuu24@hot.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista
565 8686

• Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku
puud. RSG Invest OÜ, tel 5688 1135

8. detsember 2012
kell 11.00-16.00
Käsitöökaubad
Toidukaubad
Meisterdamise võimalus
Päkapikukohvik

• Ostame kokku erinevaid vask ja alumiiniumkaableid, samuti vanu juhtmeid ning autojuhtmeid. Tel 5558 8700, www.hansatech.ee

Platsimaks 2 eurot, oodatud on kauplejad
kelle kaup mahub sõna “jõulud” alla.

Külakoja tee 2,
Vääna küla, Harku vald

25. november 2012 kell 17.00.
Jagame leivateo tarkusi ja kogemusi.
Pakume sooja leiba ja taimeteed.
Kõik soovijad saavad kaasa juuretise ning
koduseks leivateoks vajalikud retseptid.
Õpitoas toimetavad Ilvi ja Rando.
Kingi leivakoolitus ka headele sõpradele.
Osalustasu 15 eur. Külakoja liikmetele 12 eur.
Registreerumine kuni 23. novembrini.
e-post: info@matkaeestis.ee.

• OÜ Metanex on vanametalli töötlemisega
tegelev ettevõte Tutermaal. Otsime oma meeskonda transport-abitöölist. Info tel. 554 0803 või
metanex.metanex@mail.ee

• Otsime talihooajatöölisi Soome lumekoristustöödele. Tel 5916 8596

JÕULULAAT

Külakoja tee 2,
Vääna küla, Harku vald

• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas
ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda võib
kõike, tel 5678 6526

• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee

Rõõmsat jõuluaja tulekut meile kõigile!
Harju Elu toimetus

Tule ja saa osa
kaunist kontserdist.
Saadaval plaat
“Ööst saab
pikem päev”.

JÕULULEIVA
ÕPITUBA

• Ostan auto, võib ka ülevaatuseta. Tel
5674 0940, Mart, mart.autoost@gmail.com

• Otsime jõuluks kuusemüüjaid. Asukohad:
Pääsküla Keila TÜ pood, Rõõmu kaubamaja ja
Tabasalu 7 tankla hoov (Säästumarket). Tööaeg
14.-23. detsember. CV ja palgasoov saata henri.
reitalu@gmail.com või E-R 10.00-17.00 Tel
5345 8188

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

Registreerumine
on alanud, e-post
vaanakulakoda@
gmail.com

• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800

• Küünte püsilakkimine Biosoft geeliga 13
eur, geelküüned al.15 eur, kulmude korrigeerimine,kulmude, ripsmete keemiline värvimine Murastes. Lisainfo ja pildid www.
krisnails.weebly.com, tel 502 7605

Pilet 5 eurot.

Kohtumiskohaks kohvik “Rohujuur”,
algus kell 18.00. Pilet 7 eurot.
Kohtade piiratuse tõttu palume
eelregistreeruda
tervaiad@gmail.com
või 503 7504.

Neljapäev, 22. november 2012

Selles imelises raamatus on põnevad lood lillehaldjatest ja
pöialpoistest, kes kaitsevad loodust ja hoolitsevad lillede eest.
Vahel nad küll kadestavad teiste haldjate lilli ja siis... Alati
lõpeb kõik hästi. Nagu jõulude ajal ikka!

Küsi raamatut Apollo raamatukauplustest üle
Eesti. Tellida saad raamatu aadressilt www.kirilill.
ee Hind tellimisel koos saatekuluga 8.80,
hulgiostjaile (rohkem kui 5 raamatut) hind 6.50.
Lasteaedadesse toome raamatud kohale.

Kirilille Kirjastuse kaunis lasteraamat
on parim jõulukink!

• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
tööle kogemusega õmblejaid ja triikija. Tel
674 7567
• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka saartelt, tel 5557 7007
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Veekogude hooldus ja rajamine. Abi projektide
kirjutamisel. OÜ Hüdromel. Tel 510 3681,
www.hydromel.ee
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458
• Üürile anda 2-toaline möbleeritud korter Tabasalus. Tel 5333 5509

Neljapäev, 22. november 2012
Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...

REKLAAM, TEATED / HARKU VALLA TEATAJA /

Ei unune meil iial ajad, mis veedetud koos Teiega.

Mälestame kalleid endiseid naabreid

VAIKE ja VELLO VALINGUT

ja tunneme südamest kaasa lastele.

Mälestavad ja avaldavad kaastunnet omastele
Peeter, Ene ja Ain Böckler.

VAIKE ja VELLO VALINGUT
Perekond Niinemets
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Südamlik kaastunne Sigritile ja Sirlile

VANAVANEMATE
kaotuse puhul.

1d ja 8c klassikaaslased ja klassijuhatajad
Tabasalu ühisgümnaasiumist

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

Ootame lapsi koos peredega jõuluretkele,
mis toimub pühapäeval, 2. detsembril
kell 11.00-14.00 Alasniidu lasteaias.
Jõuluretkel
• kaunistame piparkooke
• soojendame ennast
lõkke ääres, joome teed
• paneme kirja jõulusoovid
ja saadame need jõuluvana
postkontorisse
• meisterdame töötubades
Üritus on kõigile tasuta.
Vaata ka: www.harkulaps.ee
Kohtumiseni! Harku valla
lastekaitse ühingu päkapikud

Jõuluüritused puuetega
lastele ja eakatele
• 8. detsembril 2012 Kumna kultuuriaidas pidulik jõululaud
kell 12.00, kontsert kell 13.00.
• 10. detsembril 2012 Tabasalu ÜG-s kontsert kell 18.00-19.00
aulas, pidulik jõululaud 19.00 sööklas.
BUSSIGRAAFIK
16.35 Kumna (endise poe vastas)
16.40 Tutermaa bussipeatus (suunaga Tallinna poole)
16.50 Vääna ristteelt Keila-Joa poole
16.55 Türisalu (Kooli ja Türisalu bussipeatus)
17.00 Naages Viti bussipeatus
17.05 Vääna-Jõesuu
17.10 Suurupi teerist
17.10 Muraste
17.10 Ranna tee bussipeatus
17.15 Maasika bussipeatus
17.15 Rannamõisa kirik
17.15 Hääletajad Rannamõisa Harku teel
17.20 Tabasalu ühisgümnaasium
17.35 Harkujärve koolimaja (Kiriku kaudu)
17.40 Bioloogia bussipeatus
17.48 Hooldekodu
17.50 Tabasalu ühisgümnaasium
• 11. detsembril 2012 päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu
alevik) puuetega laste jõulupidu (kutsetega) kell 16.00. Külla
tuleb jõuluvana.
• 12. detsembril 2012 Vääna mõisakoolis pidulik jõululaud
kell 15.00, kontsert kell 17.00.
• 13. detsembril 2012 Harku lasteaias pidulik jõululaud kell
17.00, kontsert kell 19.00.
Info sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn, tel
600 3867.

VARRAKU RAAMATUTE
JÕULUMÜÜK
28. novembril toimub
kella 11.00-st kuni 15.00ni Tabasalu raamatukogu
fuajees kirjastuse Varrak
raamatute müük.
KOHTUMINE VAHUR
KERSNAGA
5. detsembril kell 12.00
tuleb Tabasalu raamatukokku lugejatega kohtuma Vahur Kersna. Ootame
kõiki huvilisi külla!

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord,

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord.

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

Keila valla suurim tööandja
Laulasmaa Spa otsib oma meeskonda:

• hotelli administraatorit
• juuksurit
• kosmeetikut
• rühmatreeningute treenerit
Kui sinu elukoht pole Laulasmaast liiga kaugel, oled rõõmsameelne ja kohusetundlik, oskad suhtlustasandil ka paari võõrkeelt ning sul on siiras soov töötada inimestega, siis oled just sina
see õige kandidaat valitud ametikohale! Kandideerimiseks saada
oma CV ja sooviavaldus aadressile sales@laulasmaa.ee.
Lisateave: +372 687 0888
Kandideerimise tähtaeg 05.12.2012.

