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rohkem suurulukitega
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Uus üldplaneering
on keskkonnasõbralikum
Harku valla üldplaneering kehtestati esmakordselt 1996. aastal.
Uue üldplaneeringu
koostamist alustati juba
2001. aastal. Vastu võeti
see Harku vallavolikogu
poolt 2009. aasta augustis. Ometigi seda veel
kehtestatud ei ole. Selgitusi jagab abivallavanem
Erik Sandla. / LK 2

Intervjuu
politseiprefektiga
Harku vallas registreeriti
2011. aastal 321 kuritegu, mis on 11% vähem
kui 2010. aastal. Poole
kuritegudest moodustasid vargused, 12%
omavolilised sissetungid,
8% kehalised väärkohtlemised ja 8% joobes juhtimised. Harku Valla Teataja käis tausta uurimas
Põhja prefekti Elmar
Vaheri juures. / LK 3

Murastes
õpetatakse
koertele ametit
Otse mere kaldal asuvas
Sisekaitseakadeemia
politsei- ja piirivalvekolledžis õpivad lisaks kadettidele ehk tulevastele
korravalvuritele ning piirikaitsjatele ka nende
neljajalgsed abilised –
teenistuskoerad. Harku
Valla Teataja käis uurimas, kuidas kutsasid
kasvatatakse. / LK 5

Koolivõrku on vaja
laiendada nii, et see
sobiks valla igale
kandile. / LK 2
HELIK AR ÕEPA
Vallavolikogu esimees

Kumna Kultuuriaida
juhataja üheksa ametit
Kui Kaja Rasmann mullu
jaanuaris kultuuraita
juhtima asus, võis ta
vaid aimata, kui tähtis
on hoone kolme küla
rahvale. Kumna mõisa
vanas aidas käiakse
mängimas, meisterdamas, tantsimas, lehti
laenamas, mobiiltelefone
laadimas ning taotlusi
täitmas.
A LLA R VIIV I K
vallaleht@harku.ee

“17. jaanuaril sai aasta ametis
täis. Nüüd tunnen end Hunt
Kriimsilmana, kes peab üheksat ametit,” tunnistab aidas
toimetav Kaja Rasmann reede
pärastlõunal. “Kas sa oled juba seda maali täiendanud?
Kas see on loomade maja?”
küsib Kaja pärast tunde aita
joonistama tulnud lastelt Liisilt ning Stiinalt. Ta soovitab
maalida ka maja. See näitavat,
et lapsed hoolivad loomadest
ja lindudest.
“Kas teed tohib juua,” küsivad pisipiigad Liis ja Stiina.
“Ikka. Aga nõud tuleb pesta
puhtaks,” lubab Kaja. Ta jätab
lapsed kööginurka teed valmistama ning suundub suure
pabertahvli juurde. Tarvis on
paika panna veebruarikuu ürituste kava. “14. veebruaril tuleb sõbrapäev. Siis on vastlapäev. Edasi on suurem asi 25.
veebruaril nn. meestepäev.
Tähistame sellega omanäoliselt riigi sünnipäeva,” ütleb
Rasmann paberile kava kirjutades.

Laevad akusid
Plaan on tuua majja ka
ümbruskonna eakaid. “Neile
tahaks pakkuda võimlemist,
juturingi ja käsitööringi. Mida
nad ikka kodus istuvad,” räägib naine.

ALATI AITAB KATSEEKSITUSE MEETOD.
“Millal on laste pidu? Suured pidutsevad, aga meie ei
saagi pidu,” küsivad Liis ja
Stiina. Kaja lubab neile, et väike tantsimine tuleb kindlasti
vastlapäeval.
Lisaks kultuurile pakub ait
ja selle perenaine kogu kandile kõikvõimalikku igapäevast abi. Kumnas pole ei kauplust, panka, kooli ega raamatukogu . On vaid korteris tegut-

Kultuuriait
• Maja avati pärast remonti ja ümberehitust
novembris 2003.
• Maja on lahti esmaspäevast reedeni. Nädalavahetusel saab seda
vajadusel reserveerida.
• Aita külastavad põhiliselt Kumna ja Tutermaa elanikud, samuti
Valingu, Metsaküla ja
Keila linna noored.
• Viimane suurem ettevõtmine oli sügisel
Kaltsumaania heategevuslik riideabi.
• Annetatud raha eest on
ostetud lastele töötubadesse erinevaid vahendeid ja kaasrahastatakse õhuhoki ostmist.
sev juuksur. Seepärast leiavad
murelised ning hädalised tihti
tee kultuuriaita. “Kellel vaja,
saab siit vett võtta ning vajadusel ka mobiiltelefoni laadida,” räägib Kaja Rasmann.
“Ma ei saa abivajajaid ju ukse
taha jätta. Aga nad ei kurda
ega hädalda. Meil kõigil on
nendelt midagi õppida,” kostab naine.

Vallamaja käepikendus
Loomulikult on kultuuriait
ka vallamaja käepikendus
Kumna, Kütke ja Tutermaa
külade jaoks. Detsembris ning
jaanuari alguses käisid kohalikud uurimas, kuidas täita
maamaksust vabastuse avaldusi. Neid trükkis välja ning
aitas vormistada Kaja. “Ajasin
näpuga rida. Skaneerisin pärast avaldused arvutisse, saatsin need vallamajja. Mõnikord
tuli avaldused viia kohale ka
käsipostiga,” räägib Rasmann.
“Olen ju valla palgal.”
Kas ja kuidas naine kõikide
nende töödega toime tuleb? Ta
tunnistab, et ei ole sotsiaaltööd
õppinud. Elukutselt on Rasmann hoopis noorsootöötaja.
“Aga alati aitab nn. katse-eksituse meetod. Tuleb olla nagu
Alice imedemaal, kellel oli
igale probleemile hommikusöögiajaks seitse lahendust,”
on Rasmann rõõmus. Varem
on ta töötanud kuus aastat
Harku valla noorsookeskuses
ning pärast seda kaks aastat
Tabasalu koolis.

“Külarahvas tuleb alati appi, kui seda vaja on. Kohalik selts aitab mind väga. Kui on vaja
ikka lund lükata, siis tulevad noored mehed appi ja teevad asja ära,” rõõmustab Kaja
Rasmann koos Liisi ja Stiinaga.
Allar Viivik
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Eesootav aasta
volikogu nägemuses
Mis meie vallas tehakse või
vahel ka tegemata jääb, on
meie kõigi ühine rõõm ja mure. Kes luges, siis eelmises
Harku Valla Teatajas kirjutas
mitu vallaametnikku oma
valdkonna tegemistest ja
plaanidest 2012. aastal.
Volikogu on aga see, kes
paneb paika üldsuunad. Ja ma
võin öelda, et mingeid suuri
muudatusi või kannapöördeid
plaanis küll ei ole. Ehk kõik
see, mis valla arengukavas ja
tänavuse aasta tegevuskavas
kirjas, on endiselt jõus.
Iga valdkond peab talle
hädavajaliku raha saama.
Siinkohal, muide, on arvestatavaks abiks üksikisiku tulumaks, mis tänu valla suurenenud elanikkonnale on tublit
täiendust saanud. Kodualuse
maamaksu kaotamine oli väga
tõhusaks argumendiks end
valla ametlikuks elanikuks ja
seega ka maksumaksjaks registreerimisel.
Volikogu poliitiline otsus
oli ja on: erinevatele valdkondadele mõeldud raha vähendama ei hakata. Põhimõte sai
ametliku heakskiidu ka volikogu viimasel istungil veebruari alul, kui võtsime vastu
valla tänavuse eelarve.
Eelarve on leitav Harku
valla kodulehelt ning küsimuste tekkimisel võib alati pöörduda vallaametnike poole.
Et valla rahakoti suurus on
selline nagu ta on, ongi volikogu ülesanne see raha valdkondade vahel ära jagada nii, et
tehtud saaks kõige olulisem.
Kui kõigi plaanide täitmiseks raha ei ole, tuleb teha valikuid, toetada eelkõige neid,
kes ise hakkama ei saa – ehk
siis suurpered, vanurid ja lapsed.
Lastest rääkides on hästi
oluline see, et Harkujärve
kool saaks sportimiseks oma
spordisaali. Väga tähtis on
uue kooli rajamine Vääna-Jõesuusse. Tegelikult ongi see
omas valdkonnas prioriteet.
Koolivõrku on vaja laiendada nii, et see sobiks valla
igale kandile. Põhimõte on, et
on üks gümnaasium ja siis selle taimelavad ehk põhikoolid,
mis peaksid olema kodule võimalikult lähedal. Vääna-Jõesuu kandis on elanikke viimasel ajal palju juurde tulnud,
aga seni paraku lastele kooli
ei ole.
Asi on senini takerdunud
põhiliselt paberimajanduse
taha ehk siis erinevatel välja
valitud maatükkidel on erinevad omanikud, kellega asjaajamine on osutunud üsna
keeruliseks. Praegu siiski tundub, et ühe, riigile kuuluva
maatüki koha pealt võib asjaks minna.
Majanduslikult on see variant mõistlikum kui teine –
hästi mere lähedal ja looduskaunis kohas asuv krunt, kus
kunagi tegutses üks mitmest
meie kandis nõukogude ajal
olnud pioneerilaagreist.
Mis valla inimeste jaoks
ka eluliselt tähtis, on ühisvee-
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Uus üldplaneering on
vanast konkreetsem
Harku valla üldplaneering kehtestati esmakordselt 1996. aastal.
Meie vald oli sellega üks
esimesi omavalitsusi
Eestimaal, kus kindla
kava põhjal hakati valda
arendama.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

värgi ja kanalisatsiooni arengukava teostumine (ÜVK).
See on plaanis ellu viia samuti
nii Vääna-Jõesuus kui Murastes.
Me oleme selle projektiga
tegelenud juba kümme aastat,
arvutanud, eelarveid ümber
pidanud tegema, taotlenud
euroliidu rahasid – teinud kõike võimalikku, et inimesed
end oma kodus normaalselt
tunda saaksid. Õnneks on asi
nüüd sealmaal, et teeme juba
veepuhastusjaamadele vähempakkumisi (seda vastavalt
seadusele) ÜVK väljaehitamiseks.
Millal asjaga ühele poole
jõutakse ja millises mahus, ei
oska ennustada, sest trasside
ja pumplate hinnad on kerkinud üle igasuguse prognoosi –
pakkumised, mis me senini
oleme näiteks pumplate ehituseks saanud, on prognoositutest kaks korda kallimad!

KUI KÕIGI PLAANIDE
TÄITMISEKS RAHA EI
OLE, TULEB TEHA
VALIKUID.
Tuleb sügavalt järele mõelda, kuidas asjaga edasi minna.
On mitu teed, mida mööda
minna. Näiteks, vald saaks
suurendada omaosalust ehk
siis võtta laenu juurde (kohaliku omavalitsuse laenukoormuse suuruse paneb paika
riik).
Teine (see oleks muidugi
parim) – riik toetab otseselt ja
lisab ise puudujääva raha, et
see projekt saaks täies mahus
ellu viidud. Kolmas võimalus
on, et läheme oma ÜVK plaaniga edasi vähendatud mahus.
Kõigepealt: ehitada valmis
veetöötlusjaamad, puhastusseadmed ja pumplad, seda
igas paigas, mis plaanides on.
Ülejäänud raha eest ehitada
trasse niipalju kui võimalik,
aga sel juhul tuleb teha valikuid, kuhu ehitada. Tihedama
asustusega piirkonnad on siin
eelistatud ja seal tahame eelkõige välja ehitada torustiku.
Hajaasustusega kantides
saaks siis torustikku ehitada
järk-järgult igal aastal kasutades omafinatseeringut. Aga
kindel on, et asjaga tegeldakse
ja kui inimestele on midagi
lubatud, siis kohalik omavalitsus peab oma sõna. Rahastusest sõltuvalt võtab asi aega
rohkem või vähem.
Aga veelkord: kõigi plaanis
olevate asjadega tegeldakse
pingsalt, probleemid on selleks, et neid lahendada.

Uue üldplaneeringu koostamist, mis arvestaks vahepeal
majandus- ja sotsiaalsfääris
toimunud muudatusi, alustati
juba 2001. aastal. Vastu võeti
see Harku vallavolikogu poolt
2009. aasta augustis. Ometigi
seda veel kehtestatud ei ole.

Harku abivallavanem Erik
Sandla, kas võite prognoosida, millal Harku vallas
hakkab valla arengu alusdokumendina kehtima uus
üldplaneering?
Harku valla uus üldplaneering võeti vastu 2009. aasta
augusti lõpus. Seejärel toimus
samaaegselt üldplaneeringu
avaliku väljapanekuga ka üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalikustamine.
Kuna avalikustamisel esitati üldplaneeringu kohta hulgaliselt ettepanekuid ja vastuväiteid, järgnes suur töö nendele vastamise näol. Vaiete lahendamiseks korraldati mitmeid avalikke arutelusid ja
koosolekuid, kus valla esindajad kohtusid lisaks vallaelanikele ka erinevate huvigruppide ja kogukondade esindajatega.

UUES ÜLDPLANEERINGUS ON SELGEMALT
PIIRITLETUD MAAKASUTUS.
Kõiki vastuväiteid me küll
lahendada ei suutnud, kuid
see on ka loogiline, kuna kõigi
osapoolte huve ja soove ei ole
paraku võimalik rahuldada.
Vastavalt planeerimisseadusele esitasime 2011. aasta alguses üldplaneeringu koos lahendamata jäänud vaietega maavalitsusse järelevalve teostamiseks. Millal täpselt uus üldplaneering kehtestatakse,
seda hetkel kommenteerida ei
oska, kuna see sõltub suures
osas ka sellest, millal ja millise
vastuse me maavalitsuselt
saame.

Milliseid probleeme vaided
põhiliselt puudutasid?
Vaietele vastamisel me esmalt grupeerisime need. Üks
enim vastuväiteid põhjustanud
küsimusi oli uues üldplaneeringus laienenud rohekoridoride temaatika. Üldplaneeringus määratud rohealad põhinevad Eestimaa Looduse Fondi poolt läbiviidud uuringul,
mille eesmärk oli välja selgitada rohealade tegelik paiknemine ja toimimine Harku valla territooriumil. Selle tulemustega on üldplaneeringus
ka arvestatud.

Abivallavanem Erik Sandla (vasakul) koos valla planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja
Veiko Toomingasega.
Ülo Russak
Probleem seisneb eelkõige
selles, et rohekoridoride territoorium on uues üldplaneeringus määratletud märksa
ulatuslikumalt ning see põhjustas proteste. Näiteks oli nii
mõnigi arendaja ostnud maa
plaaniga hakata seal tiheasustusega elamurajooni rajama.
Paraku uus üldplaneering seda enam igal pool ei võimalda.
Ei taha sellega väita, et me
elamuehituse väljaspool asulaid üldse keelustame, vaid
selleks on ette nähtud konkreetsed alad ja vastavad tingimused.

Harku vallas pole kunagi
ühte meelt oldud ka tuulegeneraatorite rajamise küsimuses. Kas uus üldplaneering toob mingi selguse?
Üldplaneeringu esialgses
versioonis nähti tõesti ette
võimalus rajada tuulikupargid
Türisalu pangale ja Adra küla
taha Keila külje alla. See mõte
leidis aga uue üldplaneeringu
avalikustamisel nii suure vastuseisu, et võtsime selle päevakorrast hoopis maha. Vastava vajaduse tekkimisel näeme
tulevikus ette võimaluse algatada tuulikuparkide kohta
eraldi teemaplaneering, mis
selgitaks välja, kuhu konkreetselt tuulikupargid sobiksid
ja kuhu mitte.
Samamoodi lahendasime
vaided mitmete teede, kaasa
arvatud kergliiklusteede osas
– mõningad protestid esitati
selle kohta, miks lähevad teed
– ka kergliiklusteed – läbi
rohealade. Seega lahendame
tulevikus ka teede temaatika
täpsustava teemaplaneeringuga.

Mis saab nüüd edasi?
Oleme praegu vastavalt
maavanema korraldusele ja
maavalitsuses vaiete esitajatega toimunud rohkete arutelude
tulemusena korrigeerinud
planeeringut selles osas, kus
kokkulepped on saavutatud.
Maavanema palvel esitame
lähipäevil talle üldplaneeringu
uuesti.

Kas vaideid siis enam pole?
Oleme mitmetes põhimõt-

JA AN S AUL I N
Harju maavalitsuse planeeringute talituse juhataja kt

arku valla üldplaneeringu menetlus on võtnud kaua aega,
kuna väga palju on olnud huvitatud isikuid. Samas on kõigile arusaadav, et Harku vallale on uut üldplaneeringut vaja. 1996. aastal kehtestatud vana üldplaneering ei käi kaasas
muutunud vajadustega ning pärsib valla arengut tervikuna. Seetõttu on ka Harju maavalitsus huvitatud sellest, et Harku vald saaks
uue üldplaneeringu, mis oleks aluseks ruumilise arengu eelduste
tagamisele.
Pärast seda, kui planeeringumaterjale on täiendatud maavalitsuses
toimunud arutelude tulemusel, esitab vallavalitsus üldplaneeringu
uuesti maavanemale. Seejärel saab maavanem otsustada üldplaneeringule heakskiidu andmise võimalikkuse üle.

H

telistes vaietes küll kokkuleppele jõudnud, aga endiselt on
enamus vastuväidetest üleval.
Maavanem peab otsustama,
kas anda vallavolikogule luba
üldplaneering kehtestada või
mitte.

Mida võib prognoosida sellisel puhul? Milline on maavalitsuse käitumispraktika?
Eks maavanem peab lähtuma seadustest, ja arvan, et ka
vallavalitsus on üldplaneeringut koostades lähtunud ennekõike seadustest ja avalikust
huvist. Kui avalik huvi põrkub
erahuviga – näiteks kellelegi
ei meeldi mingi üldkasutamiseks mõeldud avalik hoone,
mis ahistab tema vaatevälja –
siis võitjaks jääb reeglina ikkagi avalik huvi, mida esindab
ka maavanem. Niisiis praktika
kinnitab, et enamuse vaietest
lahendab maavanem avalikke
huve kaitstes.

Aga kui kodanik ei ole ikkagi rahul ei üldplaneeringu
ega maavanema otsusega
anda sellele menetlemisluba – mis saab siis?
Alati jääb kodanikul õigus
pöörduda oma eraõiguste kaitseks kohtusse.

Millised on põhierinevused
uue ja endise üldplaneeringu vahel?
Rohekoridoridest me rääkisime. Neid on rohkem ja
need ühendavad nüüd loogiliselt rohealasid. Uus üldplaneering on märksa loodussõbralikum, lähtub rohkem kesk-

konnast ja selle säästmisest.
Harku vallas kasvab siiani
Eesti keskmisest tunduvalt
vähem metsa. Seega kuuluvad
ka metsamaad säilitamisele.
Samuti on uues üldplaneeringus selgemalt piiritletud
maakasutus – kus on planeeritud elamurajoonid (Tabasalu,
Harkujärve ja teised Tallinnaga piirnevad alad), kus tööstuspiirkond ehk tehnopargid
(Tabasalu tagune RannamõisaHarku teeäär, Keila Tutermaa
kant), kus puhkemaastik (Vääna-Jõesuu). Ka jätab uus üldplaneering rohkem võimalusi
tulevikus teemaplaneeringutega teatud teemasid täpsustada.

Et meist igaühel oleks arusaam üldplaneeringu koostamise mahust, siis kui palju inimesi ja kui kaua olid
selle tööga hõivatud?
Üldplaneeringu koostajaks
on Hendrikson & Ko, kuid selle koostamise juures on osalenud ka vallavalitsuse ametnikud.
Üldplaneeringu väljatöötamise juures osalemine ja
selle menetlemine on võtnud
palju aega meie ametnike igapäevasest tööst.
Ei tohi ära unustada, et lisaks üldplaneeringu menetlemisele tuleb igapäevaselt
tegelda ka detailplaneeringute
menetlemisega, mis on aastaaastalt muutunud järjest keerukamaks ja ajamahukamaks
tegevuseks, mille on põhjustanud eelkõige vastavate õigusaktide muudatused.
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KÜSITLUS
Kas olete uue teehooldajaga rahul?

KÄ RT
A N VE LT
Muraste elanik

M

õtlen õudusega, kui
veel külmemaks läheb. Torud külmuvad
siis ära. Ja see on ka paha lugu, et külma ilmaga peab koer
toas passima!
Aga lumekoristusega olen
ma nii meie vallas kui ka oma
külas rahul. Elan Murastes ja
mulle tundub, et meie elurajoonis Pangapealsel on sahk
käinud vahel lausa kaks korda
päevas. Teed on puhtad pea
kogu aeg.
Lumekoristusega saadi
suurepäraselt hakkama ka
kahel möödunud talvel. Jah,
möödunud talvel ei saanud
ilmselt enamus meie valla inimestest ühel hommikul autoga liikuma, kuid see oli lihtsalt
niivõrd ekstreemne aeg ning
tasapisi lükati ju kõik teed
lahti. Nii et müts maha nende
tublide meeste ees, kes seda
tööd teevad!
Oma ukse esine tuleb aga
loomulikult kõigil meil endil
puhas hoida! Mina lükkan
lund rõõmuga.

M A RIK A
A LTE R
Vääna
raamatukogu
juhataja

V

äänas on lumega kõik
korras, särab teine kenasti päikesepaistel,
lastel hea suusatada ja kelgutada. Mõisahoonel jälle jääpurikad katuselt rippumas, traktor lükkab teed lahti ning
rõõm talvest täielik. Külmapühad on ka käes, kuna lapsi
koolis vähe, kasutavad õpetajad tundide läbiviimiseks raamatukogu. Kes otsib teavet
vabariigi aastapäevaks, kes
ajakirjadest lugemist või
mängib mälumängu. Pole hullu, küll see pakane ka kord
taltub!

RE IN
PA RS
Harku küla
elanik

O

len valla korraldatud
lumekoristusega rahul. Ei ole kaebusi ega
kurtmisi. Õnneks pole ka varasemate aastatega võrreldavat lumehulka alla sadanud.
Seni on kõik hästi.
Pakane on kestnud nüüd
üle nädala ning eks see toob
kaasa omad probleemid. Meil
on öösiti miinuseid ikka 20-22.
Kogu peab aeg jälgima, et
veepump ja torud ära ei külmuks. Aga suurtest probleemidest küla majapidamistes
pole ma seni kuulnud.

Kuriteod muutuvad
vägivaldsemaks
Harku vallas registreeriti 2011. aastal 321 kuritegu, mis on 11% vähem kui 2010. aastal.
Poole kuritegudest, täpsemalt 51%, moodustasid vargused, 12% omavolilised sissetungid, 8%
kehalised väärkohtlemised ja 8% joobes juhtimised.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Läinud pühapäeva, 5. veebruari keskpäev Vääna-Jõesuus Viti bussipeatuse lähedal. Kell
00.30 sai politsei teate kraavi paiskunud BMWst. Juhti sündmuskohalt ei leitud. Ülo Russak.

Harku Valla Teataja
küsimustele vastab politseija piirivalveameti Põhja
prefekt Elmar Vaher.

Üldine tendents on küll positiivne, samas ärevakstegev – kuritegude arv on
kasvanud, välja arvatud
vargused, mis on langenud
35%. Kas on plaanis politseinike hõredat arvu veelgi
vähendada, sealhulgas ka
Harku vallas?
Politseinike arv on politseiameti reformimise käigus
miinimumini viidud ja enam
meil patrullpolitseinike arvu
ei vähendata. Pigem võib see
mõningates kohtades kasvada. Samas kui kõneleme laiemalt, üldisest reformist, politsei- ja piirivalveameti ühendamisest, siis võime tõdeda,
et see on peaaegu lõppenud.
Schengeni viisaruumi
kuuludes pole meil teiste Euroopa Liidu riikidega enam
sisepiiri, on üksnes välispiir.
See tähendab, et õiguskaitseorganid pole seotud niivõrd
riigipiiri valvamisega, vaid
õiguskorra tagamisega tervikuna.
Reformi üheks suuremaks
eesmärgiks oli erinevate
ametite dubleerivate tegevuste vähendamine – see on tänaseks suuremalt jaolt saavutatud. Toon lihtsa näite: kui piirivalveametnik saab kuskil
maapiirkonnas signaali illegaalidele kuuluda võivast autost, siis ei kontrolli ta üksnes
autos viibivate isikute dokumente, vaid ka auto tehnilist
seisukorda ja juhtide tervislikku seisundit ehk võimalikku
joobeastet, tegeldes nii ka
liiklusjärelvalvega.
Samuti teavitame nüüd ka
piirivalveametnikke ühte või
teise maapiirkonda ilmuda
võivatest “gastrollöridest”
ehk oma tavapärasest tegevuspaigast kaugemale siirdunud varastest.
Kuigi politseinikke või pii-

rivalvureid on eraldi võttes
vähem, on tegelikult ühendameti moodustamisel igasse
piirkonda vormikandjaid kui
turvalisuse loojaid juurde
tekkinud, mitte vähemaks
jäänud. Kui politsei ja piirivalve saavad ka ühised mundrid,
siis on see kindlasti veelgi
enam hoomatavam.

Aga paljud Harku valla kodanikud kurdavad samas,
et piirkonnapolitseid on
Harku konstaablipunktist
tunduvalt vaevalisem leida
kui varem.
Meie töö printsiibid erinevad paljuski varasemast. Aastaid pingutasime selle nimel,
et politseijõud oleks kogu aeg
väljas, patrullimas. Lõpetasime selle ära. Leppisime kokku uutes tööprintsiipides:
kindlatel päevadel ja kindlates kohtades on hästi palju
politseinikke. Siis on see mõjusam.
Sama võib öelda piirkonnapolitseiniku kohta – kui ta istub majas, konstaablipunktis,
siis on midagi valesti. Piirkonnapolitseinik, kes on politsei
silmad, kõrvad ja aju oma
piirkonnas, peab olema probleemi juures. Käima kohtades,
kus teda kõige enam vajatakse, kus on meie nõrgimad, –
koolid, lasteaiad.
Teiseks, oleme omavalitsusjuhtidele kõnelenud, et
konstaablipunkt peaks olema
vallamajas. Harkus õnneks
see enam-vähem nii ongi –
konstaablipunkt on vallamaja
õues. Siis jõuavad politseinikuni kõik probleemid kiiremini. Ja signaalide saamisel teavitab piirkonnapolitseinik
vastavaid jõude – kas on vaja
kooli narkokoera, korraldada
jõulisemaid liiklusreide joodikute tabamiseks, erandolukorras kutsuda välja kiirreageerijad...
Olgu siin vaid üks näide
Viimsi vallast – Prangli saarelt hakkasid suvel tulema
signaalid, et sõidetakse purjus peaga, suvitajaid ähvardatakse. Loomulikult käis selline kamp ühele vallakonstaablile üle jõu. Kui aga liiklus-

politsei koos kiirreageerijatega välja sõitis, oli kord
varsti majas.
Samas ei tähenda see, et
piirkonnapolitseinik ei peaks
kohalikus konstaablipunktis
kodanikele kättesaadav olema. Kindlasti peab – kindlatel
kellaaegadel peab olema vastuvõtt, läbi tuleb viia väärteomenetlusi.
Oleme ikkagi kogukonnapõhine politsei, kes tegutseb
koostöös kogukonna liikmete,
kohalike inimeste ja omavalitsusjuhtidega. Samas kui tulevad suuremad reidid, näiteks
liikluses, peab osalema ka
Harku piirkonnapolitseinik,
olema tegutsemisvalmis kogu
Lääne-Harjumaal. Politsei
juhtimine ja otsuste vastuvõtmine toimub läbi riskianalüüsi.

Harku vallas on küll kuritegevus vähenenud, samas
aga kasvanud ohtlike kuritegude arv – kehalised
väärkohtlemised, sissetungid. Kui kriminogeenne on
Harku vald võrreldes teiste
omavalitsustega?
Meil pole eraldi murekohti
Harjumaal välja tuua. Kuritegevus kolib sinna, kus midagi võtta on, eelkõige linnadesse – Maardu, Paldiski, Keila;
lisaks jõukamatesse omavalitsustesse – Viimsi, Harku,
Rae... Kui Lääne-Harjumaa
eripärast rääkida, siis siin on
tunduvalt vähem probleeme
narkootikumide ja narkomaanidega kui Ida-Harjumaal.
See puudutab ka Harkut, heas
mõttes.

HARKU VALLA KOHTA
SAAN KOOSTÖÖ OSAS
ÖELDA AINULT HÄID
SÕNU.
Samas on Harku vallal
seoses eripäradega ka spetsiifilised probleemid – kevadel annavad suvekodudesse
naasvad inimesed massiliselt
teada talvistest vargustest,
suvel on seaduste rikkumise
osakaal suurem rannapiirkondades.

Vääna-Jõesuu elanikuna
olen täheldanud üsnagi mitut jõulist reidi RMK telkimisalale Ja ei saa eitada –
kõigile kasutamiseks mõeldud telkimisalad ja lõkkeplatsid püsivad korras.
Selliseid jõulisi ühisreide
korraldame suvel koos RMK
töötajate, keskkonnakaitsjate,
piirivalvurite ja omavalitsuse
inimestega. Meie poolt on siis
peale piirkonnapolitseiniku
kaasas ka noorsoopolitseinik.
Jälgime, et suvitajatest pidutsejad ei rikuks kohalike elanike rahu, et ei tehtaks loodusele liiga, et oleks täidetud
parkimiseeskirjad, see tähendab, et autodega ei sõidetaks
otse merre, et noored ei tarbiks alkoholi, et ei lõhutaks
telkimisala inventari.
Harku valla kohta saan
koostöö osas öelda ainult häid
sõnu.

Ometigi tundub, et kuriteod muutuvad aina vägivaldsemateks, lausa jõhkramateks. Seda igal pool
Paraku on see tõsi. Vägivald on kolinud ruumidesse,
toimub aina enam inimeste
vahel, kes üksteist tunnevad,
kes on kas ühe pere või kollektiivi – näiteks klassi või
kooli – liikmed. Tuntavalt on
tõusnud naistepoolne vägivald
meeste suhtes.
Põhjused selleks on erinevad – kõigepealt ikkagi pinge, stress, tööst ilma jäämine,
alandatud palk ja siis alkohol.
Alkoholijoobes rooli istumine,
mis samuti on sagenev kuriteoliik, pole ju otsene kallaletung, aga see näitab tegutseja
ükskõiksust ümbritseva suhtes. Politsei üksi on aga jõuetu
selle vastu.
Tahan veel kord rõhutada:
oleme ikkagi kogukonnapõhiselt tegutsev politsei. Vägivalla vastu peame ühiselt panustama. Lapsevanemad peaksid
tundma muret laste pärast,
lapsed ei pea iseennast ainult
rusikatega väljendama. Kuriteod ja seaduserikkumised
saame kontrolli all hoida üksnes ühiselt tegutsedes – kodu,
kool, omavalitsus, politsei.
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UUDISED

Volikogus
jaanuaris
26. jaanuari volikogu istungil:
• kehtestati Harku vallas
elavatele füüsilistele isikutele
maamaksu toetuse andmise
ja toetuse taotlemise kord
2012. aastaks;
• otsustati anda vallavalitsusele volitused lepingute sõlmimiseks;
• kinnitati Tabasalu lasteaed Tibutare arengukava;
• volikogu ei toetanud vallavalitsuse esitatud eelnõud
algatada Liikva külas Onni 6,
Sauelemme 1, Sauelemme 2,
Sauelemme 3, Sauelemme 4
ja Jõeääre maaüksuste detailplaneeringu algatamise otsuse muutmine;
• Informatsiooni korras
arutleti Keila-Joa Sanatoorse
Internaatkooli võimaliku munitsipaliseerimise üle;
• otsustati muuta Suurupi
külas asuva maaüksuse munitsipaalomandisse taotluses
riigilt taotletava maaüksuse
sihtotstarve tootmismaast
jäätmehoidla maaks.
1. veebruari volikogu istungil võeti vastu Harku valla
2012. aasta eelarve.
Järgmine volikogu istung
toimub 29. veebruaril kell
16.00. HVT

Harku vald saab
uue geodeetilise
põhivõrgu
Geodeesiaettevõte AS
Planserk alustas vastavalt maa-ametiga sõlmitud lepingule Harku
valla 1. järgu kohaliku
geodeetilise põhivõrgu
rekonstrueerimist ja
rajamist.
Valla geodeetilise põhivõrgu
rekonstrueerimine ja selle
tulemusel rajatud täpsem
geodeetiline võrk on vajalik
maade mõõtmisel ja müügil,
planeeringute kehtestamisel,
hoonete, teede ja muu infrastruktuuri ehitamisel, liikluse
korraldamisel jne.
“Harku vald on viimasel
aastakümnel kiirelt arenenud.
Infrastruktuuri-, teede-, elamu- ja tööstusehitus nõuab ka
geodeetilise võrgu kaasajastamist, et tööde teostajatel
oleks lihtsam oma kavandatut
ellu viia,” sõnas AS Planserk
juhataja Rein Lainevool.
Tavapäraselt rajatakse
Eesti valdade ja asulate geodeetilise põhivõrgu 1. järk riigi tellimusel. Geodeetilise
põhivõrgu 2. järgu tellib juba
kohalik omavalitsus ise, kui
vajalikuks peab.
“Harku vallas rajame Tabasalu ja Türisalu piirkonnas
1. järgu kohalikku geodeetilist
põhivõrku. Tabasalus koosneb
see 17, Türisalus 12 geodeetilisest punktist,” lisas Lainevool.
Tööd Harku valla 1. järgu
kohaliku geodeetilise võrgu
rajamiseks ja rekonstrueerimiseks peavad olema lõpetatud 2012. aasta maikuuks,
vastavalt maa-ameti poolt
korraldatud riigihanke tingimustele. HVT
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VALLAELANIK
KÜSIB
Millal asfalteeritakse ja
valgustatakse minu
kodutänav?
Vallavalitsusele laekub sageli
kirju elanike küsimustega selle kohta, millal rajatakse ühte
või teise külla või tänavale
asfalttee, kõnnitee, tänavavalgustus jms.
Esmaseks infoallikaks selliste ja paljude teiste kohalikku arengut puudutavate küsimuste tekkimisel on valla kodulehel arengukava lisana toodud tegevuskava (vt. www.
harku.ee -> Arengukavad ->
Arengukava Lisa 3 (tegevuskava)).
Tegevuskava on jaotatud
tegevuste kaupa 2011-2014
igaks aastaks eraldi ning kaugemas tulevikus plaanitav
arendustegevus on märgitud
tulpa “2015-2037”. Alajaotuse
“Infrastruktuur ja keskkond”
all on külade ja tänavate kaupa kirjas, millal on plaanis
ühisveevärgi, auto- , kõnni- ja
kergliiklusteede ning tänavavalgustuse rajamine.
Samuti saab tegevuskavast
infot valla haridusasutuste,
maa planeerimise, keskkonnakaitse jpm valdkondade arenguplaanide kohta.

Miks ei ole peale aadresside muutmist minu uus kodune aadress tekkinud andmebaasidesse ja GPS-ides
kasutatavatele maakaartidele? Samuti ei ole tänavanurgal veel tänava nimesilti, kuigi nimemuudatusest on juba omajagu aega
möödas.
Uued kohaaadressid kehtestatakse vallavalitsuse otsusega. Peale otsuse vastuvõtmist edastatakse otsuse koopia riigi maa-ametile, kust
läheb info edasi kõigisse riiklikesse andmebaasidesse. Seega peaks peale uue aadressi
kehtestamist kuni paari kuu
jooksul muudatused jõudma
ka kinnistusraamatusse, olema politseile kättesaadavad
jne.
GPS-seadmetele pakuvad
kaardirakendusi eraettevõtted, mis uuendavad oma andmeid riiklikest registritest nii
sageli, kui nad peavad seda
vajalikuks oma äriliste eesmärkide täitmisel. Kui kaugelt
tulnud külaline kasutab sõbra
maja leidmiseks GPS-i, mis
kasutab näiteks Eomapi või
Regio kaarte, siis tekivad
uued aadressid sinna siis, kui
teenusepakkujad oma kaarte
kaasajastavad.
Nimesildid tänavatele paigaldatakse vallavalitsuse tellimusel.
Kuna möödunud aastal
tõusid järsult paljude toodete
ja teenuste hinnad, siis ei piisanud eelarves ettenähtud rahast kõigi uute tänavanimesiltide paigaldamiseks.
Tänase seisuga on uus eelarve kinnitatud, seega jätkame nimesiltide paigaldamist
niipea, kui ilmastikuolud seda
võimaldavad.

Hea vallaelanik, kui sul on
küsimus, mis puudutab kohalikku elu ning millele vallavalitsusel võiks vastus olla, siis
anna teada!
Saada oma küsimus aadressil katrin.romanenkov@
harku.ee.

“Päike”

“Valge lilleke”

“Öös on asju”

“Kalapaat ja kalamees”

“Ema”

“Vihmasel päeval paistab südames päike”

koha sai Hanna-Marii Kaljas
fotoseeriaga “Jälgime möödujaid”, “Sõpradega”, “Piiluv
päike”, “Päikeseline heinamaa” ja “Õhtune maagia”.
Täiskasvanute klassis saavutas võidu Tiina Mõniste fotoseeriaga “Pink, mis ootab
istujaid”, “Möödujatele nähtav”, “Teenäitaja aastast
1760”, “Öös on asju” ja “Sümmeetria”. Tiinale on auhinna
välja pannud Nikon valget
värvi kaamera 1 10-30 VR KIT
näol. Teise koha saavutas Kati
Klettenberg-Lassel fotoseeriaga “Tere, kas ma võin siia
istuda?”, “Peidus”, “Täna on
vesi veidi külm”, “Start” ja
“Isu on meil hea! Aitäh neile,

kes meile süüa panid”. Kolmas
ja neljas koht läksid jagamisele Lembit Michelsoni ja Risto Hundi vahel. Lembitu fotoseeria: “Pirukad”, “Mälestuspilt”, “Lained”, “Ema” ja “Veekell”. Risto fotoseeria: “Suurupi alumine tuletorn”, “Kuldset
hommikupäikest tervitamas”,
“Kalapaat ja kalamees”, “Suurupi ülemine tuletorn” ja
“Näost näha, et kala oli kavalam – ujus võrgust ümber”.
Rahvahääletuse võitis Piret Kaevats fotoseeriaga “Fotoaasta Suurupist – Suurupi
loojang”, “2. vallapiir – kuldne
kevad Keila-Joa jõekaldal”,
“Vaade pangalt sügisesele merele”, “1. vallapiir – hilissügi-

Selgusid Harku valla
fotokonkursi parimad
Juba viiendat aastat toimus MTÜ Suurupi Selts
poolt korraldatud Harku
valla fotokonkurss.
A N N E -LY M I T T
MTÜ Suurupi Selts

Žürii koosseisus Val Rajasaar
(fotograaf ja loodusemees),
Mailis Kess (Harku valla esindaja), Katrin Romanenkov
(Harku valla esindaja), Aivar
Pihelgas (fotograaf ja EestiFoto fotokooli ning Nikon Schooli fotoõpetaja), Rene Mitt (Nikoni esindaja) ja Anne-Ly
Mitt (MTÜ Suurupi Selts esindaja) on oma otsuse teinud.
Kuni 7-aastaste laste klassis osales sel aastal vaid kaks

võistlustööd ning seetõttu otsustas žürii auhindu mitte välja anda.
Küll saavad mõlemad osalejad Väikese Fotograafi tiitli
ja meene osalemise eest. Samuti paneme nende tööd üles
näitusele.
7-16-aastaste laste klassis
otsustas žürii välja anda esimese ja teise koha, kolmas
koht jäi välja andmata, kuna
ülejäänud tööde autorid peaksid veel veidi oma oskusi arendama. Esimese koha saavutas
Klaarika Kaljula oma fotoseeriaga “Kunsti tegemas”, “Puhkehetk”, “Vihmasel päeval
paistab südames päike”, “Pesupäev” ja “Täiskuu”. Teise

AJAPILT

Kunagine Harku vallamaja
asus Harku-Rannamõisa tee
ääres. Hoone on ehitatud
1901. aastal. Tänase haldusjaotuse järgi asub vana vallamaja Saue valla territooriumil ning seal tegutseb
hooldekodu. Alates Harku
valla taasloomisest 1991.
aastal asub vallamaja valla
keskuses Tabasalus. Vana
foto autor on fotograaf
Gustav Kulp, pildistatud
1930ndatel ja pärit on pilt
Harjumaa Muuseumi arhiivist.
Gustav Kulp, Katrin Romanenkov

sene tõus Kallaste pangale” ja
“Vääna Külakoda – 28. veebruar 2011”.
Kõikidest äramärgitud ja
auhinnalistest töödest teeme
näituse.
Konkursi autasustamistseremoonia ja näituse avamine
toimub reedel, 2. märtsil algusega kell 18.00 Harku vallamaja saalis.
Autasustamispidu on kutsetega ning sinna on oodatud
kõik konkursil osalenud. Näitus on Harku vallamajas üleval kuni 24. juunini.
Konkurssi toetavad Nikon,
Netiemme, Tabasalu Spordikompleks ja Harku vald. Suur
tänu!
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Sisseastumisinfo,
teadmiseks 1., 7. ja 10. klassi
astujatele
Vastuvõtt 1. klassi
Tabasalu kooli ootame eelkõige Harku vallas elavaid lapsi.
Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teistes piirkondades elavaid lapsi.
Taotlusi 1. klassi astumiseks võetakse vastu 1. märtsist
kuni 1. juunini 2012. Taotluse saab täita kas elektrooniliselt
kooli kodulehel või kooli kantseleis. Koolile tuleb esitada
lapse sünnitunnistus, tervisekaart, koolivalmiduskaart (soovi
korral) ja dokumendifoto (soovitavalt digitaalne).
Üldklassidesse koolivalmidusteste ei korraldata. Lisaks
avatavatele üldklassidele on võimalus süvendatud õppeks
kahel õppesuunal:
• inglise keele õppesuund,
• matemaatika-muusika õppesuund.
Süvaõppeklassidesse toimuvad sisseastumiskatsed (eeldatakse 10 piires arvutamisoskust, tuleb kirjutada väike etteütlus ja lugeda trükitähtedes teksti). Matemaatika-muusika
õppesuunaga klassi soovija laulab lisaks ühe ettevalmistatud
laulu ja plaksutab rütmi, inglise keele õppesuunaga klassi
katsetel hääldab sõnu järgi.
Registreerimine matemaatika-muusika ja inglise keele
suunaga klasside sisseastumiskatsetele algab 1. maist
2012 kooli kodulehel. Sisseastumiskatsed toimuvad juuni
algul, täpsem info kooli kodulehel maikuu 1. nädalal.
Vastuvõtt reaalsuunaga 7. klassi
Kõik 6. klasside õpilased, kes soovivad jätkata õpinguid
reaalsuunaga klassis, peavad tegema sisseastumiskatsed
matemaatikas ja eesti keeles.
Sisseastumiskatsetele registreerimine toimub elektrooniliselt 1.-20. märtsini 2012 kooli kodulehel.
Katsed toimuvad kevadisel koolivaheajal, 21. märtsil 2012
kell 10.00. Kohale palume tulla 15 minutit varem, kogunemine on peamaja fuajees. Kaasa tuleb võtta õpilaspilet,
I-III veerandi õpitulemustega kinnitatud klassitunnistuse
koopia või väljavõte e-koolist, kirjutusvahendid, joonlaud,
sirkel ja vahetusjalanõud.
Vastuvõtt 10. klassi
10. klassidesse on oodatud kõik põhikooli lõpetajad nii
Tallinnast kui Harjumaalt.
Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida 2
õppesuunal:
• matemaatika-inglise keele õppesuund,
• sisekaitse õppesuund (koostöös Sisekaitseakadeemiaga).
10. klassidesse võetakse ilma sisseastumiskatseteta vastu
õpilased, kelle I-III õppeveerandi hinded (sh hoolsus ja
käitumine) on head või väga head. Taotlusi saab esitada
alates III veerandi viimasest õppepäevast.
Sisseastumiskatsetele registreerimine toimub elektrooniliselt 1.-19. märtsini 2012 kooli kodulehel.
Katsed eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles
toimuvad kevadisel koolivaheajal, 20. märtsil 2012 kell
10.00. Kohale palume tulla 15 minutit varem, kogunemine
on peamaja fuajees. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav
dokument, I-III veerandi õpitulemustega kinnitatud klassitunnistuse koopia või väljavõte e-koolist, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator ning vahetusjalanõud.
Täiendav info õppesuundade ja muu kohta kooli kodulehel:
www.tabasalu.edu.ee.
Täiendav info sisekaitse õppesuuna kohta Sisekaitseakadeemia kodulehel: www.sisekaitse.ee või facebooki lehel:
www.facebook.com/eelkutseope.
Täiendav info
• Sisekaitse õppesuunast huvitatud õpilased on oodatud ka
28. veebruaril kell 13.00-16.00 toimuvale sisekaitsepäevale.
• 28. veebruaril kell 17.00 toimub gümnaasiumi õppesuundi
tutvustav infotund lapsevanematele.
• 6. märtsil kell 10.30 toimub tutvustav päev 7. klassi
tulijatele.
• 10. ja 11. aprillil on kooliga tutvuma oodatud kõigi Harku
valla lasteaedade sügisel kooli tulevad lapsed.
Tere tulemast!
Tabasalu Ühisgümnaasium
Harku vald, Tabasalu, Kooli 1
Tel 603 2009, 515 3077
kontakt@tabasalu.edu.ee
www.tabasalu.edu.ee
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Murastes koolitatakse
teenistuskoeri
Otse mere kaldal asuvas
Sisekaitseakadeemia
(SKA) politsei- ja piirivalvekolledžis õpivad lisaks
kadettidele ehk tulevastele korravalvuritele
ning piirikaitsjatele ka
nende neljajalgsed abilised – teenistuskoerad.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Murastes asuvast SKA politsei- ja piirivalvekolledžist
liialt palju ei teata. Tabasalu
Gümnaasium on küll sõlminud
kooliga koostööleppe sisekaitselise eelkoolituse raames
ning viib läbi ühist õpet, kuid
lihtsal vallaelanikul pole kolledži tegemistest peaaegu
mingit aimu.
Harku Valla Teataja käis
õppeasutuses külas. Tutvustavat artiklisarja alustame teenistuskoerte ning koertejuhtide
koolitusest.
SKA teenistuskoerte koolituskeskuse juhataja, piirivalvekapten Jüri Pajusoo, kelleks
koeri õpetatakse?

3-4 KUU VANUNE
KUTSIKAS LIHTSALT EI
ÕPI KÕIKI ASJU ÄRA.
“Koolis on neli õppesuunda.
Üht osa teenistuskoeri õpetame inimese jälgi ajama, inimesi otsima ja kurjategijat taga
ajama,” räägib Pajusoo. Samuti õpetatakse koeri otsima inimeselõhnalisi esemed. “Näiteks kui kurjategija unustab
või viskab teele maha dokumendid, noa või tulirelva, siis
peab koer need kohe üles leidma,” räägib piirivalvekapten.

Kooli kutsikana
Lisaks koolitatakse narkokoeri ning surnud inimeste
otsimise koeri. Neljanda suunana õpetatakse vana nimega
kaitsekoolitust ehk jõukasutuskoolitus. Koerad läbivad õppuse, kuidas politseinikku kaitsta
ning kurjategijaid kinni pidada. “See õpe käibki nii, et koolitaja ajab selga paksude varrukatega ürbi ning teenistuskoer õpetatakse käskluse peale
kätt või jalga hammustama,”
toob Pajusoo näite.
Kuidas koeri õpetatakse?
Piirivalvekapten seletab, et
koolitus kestab koerajuhile ja
tema teenistuskoerale kokku
12 nädalat ning see viiakse läbi
pooleteise aasta jooksul. Tööd
alustatakse kahekuuse kutsikaga, kes elab koerajuhi kodus.
“Kord aastas peavad mõlemad
käima täiendkoolitusel. Vaatame, milline on koerajuhi ja
koera tase,” ütleb Pajusoo.
Miks kestab õpetamine üle
aastat? Kõik saaks ju selgeks
kolme-nelja kuuga. “Koer on
nagu inimlaps. 3-4 kuu vanune
kutsikas lihtsalt ei õpi kõiki
asju ära. Koolis ei hakata ka
esimeses klassis integraale
õpetama,” põhjendab piirivalvekapten.
Koerajuht saab põhjaliku
ülevaate looma anatoomiast,
esmaabist, dressuurist, jälje-

“Raske õppusel, kerge lahingus!”. Seda põhimõtet jälgivad narkokoerte-spanjelite
koolitajad, lastes koertel koolituse raames nii inimeste lähedusse kui ka ümbruskonda
peidetud narkoainet otsida.
2x Allar Viivik
koolitusest ning sellest, kuidas
loomale käsklusi jagada.

Huvitav narkootikum
Linnalegend väidab, et narkokoerteks õppivaid spanjeleid
harjutatakse juba maast-madalast kõikvõimalike narkoainetega. “Nii ei tehta. Narkoaine
tehakse koerale huvitavaks ja
seostatakse mänguasja lõhnaga, näiteks palliga,” ütleb kapten Pajusoo. Koer leiab narkootikumidelõhnalise palli ning on
töövõidu üle väga rõõmus. Hiljem hakkab ta narkoainet ka
mujalt nuuskima ning tabades
mõne lasti, saab ta peremehelt
mängimiseks jälle palli.
Kuid vahel juhtub ka nii, et
teenistuskoeraks õpetatud kutsul polegi vajalikke eeldusi.
“Ta lihtsalt ei sobi. Vanemad
võivad olla head, kuid loom on
näiteks nõrga närvisüsteemiga
või arg. Siis tuleb koer lihtsalt
välja vahetada,” räägib Pajusoo.

“Siin on elamise boksid 40 teenistuskoerale,” näitab
piirivalvekapten Jüri Pajusoo.
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Tabasalu jalgpallipoiste aasta algas
võidukalt
Tabasalu jalgpalliklubi
2002. ja 2003. aastal sündinud poisid on kõvasti
treeninud ja klubiga on
liitunud uusi väga tublisid jalgpallureid. Trennid
toimuvad kolm korda
nädalas ja vähemalt
kaks korda kuus osaletakse turniiridel.
KENT MÄNN IK
Tabasalu Palliklubi

Möödunud aasta lõpus oli
poistel vaja mitmel nädalavahetusel vara tõusta, et juba
6.30 startida Lõuna-Eestisse
jalgpalliturniiridele. Pikad
sõidud tegid oma töö ja turniiride tulemused olid pigem
keskpärased.
2012. aasta algas aga suure
pauguga. Tallinnas ja Maardus
näitasid Tabasalu poisid, mis
puust nad tehtud on. Männiku
sisehallis toimunud turniiril
Tali Cup 2012 võitsid meie
2002. aasta poisid 2. koha. Kui
Tali Cupi koht võideti küllaltki
tasavägise võistluse järel, kus
võidud ja viigid jagunesid umbes pooleks, siis juba järgmisel turniiril Maardu Cup 2012
tegid meie poisid puhta töö.
Maardu karikaturniirile
sõites rääkisid poisid juba kullast, justkui oleks tunnetanud
oma võimekust ja tugevat
meeskonnavaimu. Turniiril
osalesid Tabasalu JK kardetuimad vastased FC Maardu ja
FC Everest, kes edestasid Tabasalut Eesti meistrivõistlustel.
Poolfinaalis alistas Tabasalu Everesti 3:0 ja finaalis
Maardu 3:0, kusjuures Maardule ei olnud enne finaali löödud ühtegi väravat. Kokkuvõttes võitis Tabasalu kõik mängud ülekaalukalt ja turniiri
parimaks mängijaks valiti Tabasalu meeskonna poiss Ralf
Vetsa.
Samal nädalavahetusel
korraldas Tabasalu jalgpalliklubi oma turniiri, Tabasalu
Cup, kuhu oli osalema kutsutud kuus võistkonda 2003. aasta poistega. Lisaks Maardule
osutus edukaks ka meie enda
korraldatud turniir. Tabasalu
oli esindatud kahe võistkonnaga, kellest üks sai ühe võidu
ja ühe viigiga 5. koha ja teine
võitis turniiri nelja võidu ja
ühe viigiga. Kokku lõi Tabasalu võitjameeskond 26 väravat
ja turniiri parimaks ründajaks
sai meie Robin Sarapik.
Tulemas on mitmeid turniire, kuid eriline tähelepanu on
suunatud kevadel algavale
Eesti meistrivõistluste võistluste mängudele. 2011. aasta
kolmas koht oli küll hea, kuid
sel hooajal on sihid kõrgemad.
Samas on võistkonna treener
Risto Sarapik öelnud, et poistele peab jääma eelkõige mängulust ja rõõm sporditegemisest, küll see lõpuks tulemustes kajastub.

Loodusmees, fotograaf ja telemees Val Rajasaar soovitab neile, kel mingi arusaam loodusest olemas, silmad-kõrvad lahti hoida ning küsimustele
vastuste leidmiseks mõelda looma moodi või püüda linnusilmadega näha.
3x Regina Lilleorg

Muraste looduskooli retked
toimuvad aastaringselt
Kahekümne seitsmest
hommikusest külmakraadist on saanud
kakskümmend viis, kui
loodusmehe Val Rajasaarega Muraste looduskooli radadele jälgi uurima läheme.
RE G IN A L I L L E O R G
regina@harjuelu.ee

Rajasaare koer teeb end lumes kapates väga nähtavaks,
ent peab seekord siiski kodu
juurde jääma.
Raba rada, Orava rada,
Rebase rada, Raiesmiku rada... Lumi krudiseb jalgade all
ja Val Rajasaar näitab, kuidas
kahe kitse jäljed üle raja kulgevad. “Kolmas kits on ka, eks
tema uitab kusagil omaette,”
ütleb ta.
Tänavune talv olevat kitsedele siiani hea, mustikavarsi
ja muu söödava saavad loomad
lume alt ilusti kätte, ka jaksavad nad magamiskoha välja
kaapida. “Söödakohad on kaugemal metsas, nii ei satu sinna
ka hulkuvad koerad,” ütleb
Rajasaar.

Toitu on rikkalikult

Maardu Cup'i parim ründaja
Ralf Vetsa ja kapten Robin
Mihkelson.
Erakogu

Järgmisele rajale pöörates
näitab mees peeneid, otsekui
lumele tikitud jälgi. “See on
leethiire rada. Tavalised ongi
siin leethiired, kaelus- ja karihiired,” loetleb ta. “Siin on nad
lumel jooksnud, tavaliselt tegutsevad nad lume all.”
Mõisapargi serval asub

kitsede söötmiskoht. Rajasaar
käib neid pildistamas, pääseb
kitsedest paarikümne meetri
kaugusele ja räägib nendega.
“Mul on alati samad riided,
samad lõhnad,” lausub ta.
Teisel pool tiiki tõdeb loodusmees, et metskitsed söögisõime juures käinud pole ning
heinad ja kaer puha puutumata. “Enne lumesadu on nad
siin käinud, nüüd mitte. Ega
kitsed heina väga tahagi, kõige paremini maitsevad nõgese-, angervaksa- ja vaarikavihad,” ütleb ta.
“Jahimehed on head loodusetundjad. Just nemad on
need, kes teavad, millal ja millega loomi toita. Kui inimesed
tahavad loomadele või lindudele lisatoitu anda, peaks ikka
kohaliku jahiseltsiga ühendust
võtma. Meil Vääna jahiseltsis
on 70 meest, on Harku valla,
Tallinna ja naabervaldade mehi,” räägib Rajasaar.

Tehes head teed halba
Loodusmehe sõnul võivad
inimesed omapäi toitu metsa
viies põhjustada loomade käiguradade muutmist. “Seda ei
tohi teha, eriti siin, Harku vallas, kus Klooga maantee on
Eesti kõige tihedama liiklusega ja kõige suuremate loomaõnnetuste arvuga maantelõik
viimase viie aasta andmetel,”
sõnab ta. “Tabasalust kuni
Vääna-Jõesuuni on kõige rohkem suurulukitega õnnetusi.”
Rajasaar paneb südamele, et
põdra ja kitse eest hoiatava-

tesse märkidesse tuleb väga
tõsiselt suhtuda.
Koduõuel posti otsa kinnitatud lindude söögimajja
puistab Rajasaar kuhja päevalilleseemneid ning koer
kappab jällenägemisrõõmust
edasi-tagasi, kui nina majja
sooja pistame.

“MUL ON ALATI
SAMAD RIIDED, SAMAD
LÕHNAD.”
Val Rajasaare juhitav Muraste looduskool asutati kuus
aastat tagasi, asutajaiks Studio
Viridis Loodusharidus ja Eestimaa Looduse Fond. Oma
hoonet ja õppeklasse looduskoolil veel pole, küll aga on
aastaringsed loodushariduse
programmid, mida õpetajad
ja lapsed koos juhendajatega
Muraste mõisapargi radadel
läbivad.
Muraste looduskooli sümbol on pargis kasvav hiigelsuur hõberemmelgas, see puu
on ka looduskooli veebilehe
avaküljel. “Retki teeme aastaringselt, põhiliselt käivad Tallinna ja Harjumaa koolide lapsed. Põhirõhk on lasteaia viimasel rühmal ja nooremal
kooliastmel. Looduskoole
peaks Harjumaal olema teist
samapalju, kui neid praegu
on,” on Rajasaar veendunud.
Samas teeb meest rõõmsaks
see, et Harku valla inimesed
on üha loodusteadlikumad
ning laste uudishimu looduse
suhtes püsib.

Rajasaare seitsmeaastane koer on oma tervituskapakud ja
-haugatused teinud. Seekord teda metsa kaasa ei võeta.

“Kes linde juba toitma hakanud, ei tohi seda enne
lõpetada, kui lumi on sulanud,” ütleb Rajasaar ja paneb
oma linnukestele sivkasid juurde. “Toitu peab panema
hommikul ja õhtul, enne pimedat, et linnukesed saaksid
end täis puukida,” sõnab ta.
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Kui soovid avaldada reklaami või
kuulutuse ajalehtedes
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Kui sul on idee või
teema, millest
vallalehes peaks
kindlasti kirjutama,
anna teada
vallaleht@harku.ee.

Järgmine
mälumänguturniir
toimub 10. veebruaril
algusega kell 19.00
Tabasalu Osman
Kebabis.
Aadress Klooga mnt 6A.

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.

Teelahkme lasteaed otsib oma
meeskonda majandusjuhatajat.

võta ühendust e-maili aadressil
myyk@harjuelu.ee või
telefonil 646 2214.
Eesti Vabariigi 94. aastapäeva üritus
pensionäridele ja klubi Hõbehall
liikmetele 26. veebruaril kell 12.00
Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas.
KAVAS:
• Aastapäeva kõne – vallavolikogu esimees Helikar Õepa
• Harku vald aastal 2012 – vallavanem Kaupo Rätsepp
• Kontsert
• Tort, suupisted, kohv, tee
BUSSIGRAAFIK
10.00 Kumna (endise poe vastas)
10.05 Tutermaa bussipeatus
10.20 Vääna (Vääna ristteelt Keila-Joa poole)
10.30 Türisalu (Kooli ja Türisalu bussipeatus)
10.34 Viti
Peatustes
10.38 Vääna-Jõesuu
palume olla
10.40 Vääna-Viti
10 minutit varem.
10.45 Suurupi teerist
Info telefonil
10.47 Muraste
600 3867
10.50 Ranna tee bussipeatus
Tiia
10.52 Maasika bussipeatus
Spitsõn
10.54 Rannamõisa kirik
10.55 Nõudepeatused Rannamõisa-Harku teel
10.57 Kuusiku
11.00 Tabasalu ÜG
11.20 Harkujärve koolimaja (Kiriku kaudu)
11.28 Bioloogia bussipeatus
11.30 Harku Hooldekodu
11.35 Tabasalu ÜG bussipeatus
11.45 Tabasalu ÜG
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TEATED
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Küünte püsilakkimine Biosoft geeliga
13 eur, geelküüned al. 15 eur, maniküür
8 eur Murastes. Lisainfo ja pildid
www.buduaar.ee/Turg/kuulutus/1076396.
Tel 5597 2042
• 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 kuivad kütteklotsid võrgus, puit ja
turbabrikett alusel. Vedu meilt. Tel 520 2190
• 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

Pakume kaasaegseid töötingimusi, mitmekülgseid
arenemisvõimalusi. Huvi korral saada oma CV
koos täiendkoolituste ja avaldusega aadressile
teelahkme.lasteaed@mail.ee või Tabasalu, Hämariku tee 1/5, 76901. Info telefonil 677 2075 või
524 1569.

• 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

KODUKORISTUS

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

Alates 28.- eurot kord, akende pesemine tasuta!

KONTORIKORISTUS

Alates 12.- eurot kord, põrandate hooldus tasuta!
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Telefonid 661 1600, 502 9295, Enn

• Ostan remonti vajava keskküttega korteri
Harku vallas või Tallinnas. Tel 5820 0800
• Ostan teie seisva või mittetöötava auto
(võib olla ka remonti vajav või ülevaatuseta).
Tel 5674 0940
• Ostan vanu lauanõusid ja vaase.
Tel 5819 0200

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.

• Otsime Tabasallu osalise tööajaga koristajakojameest. Täpsem info tel 5551 4506 või
e-mail viivika@aadarg.ee
• Pakume tööd veo- ja sõiduauto remondilukksepale. Tel 501 0679
• 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
• 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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Vinnal Production OÜ
valmistab tellimustööna väärispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.

Nelja Valla Kogu avab Leaderprogrammi 2012. aasta
kevadvooru
Projektitaotlusi võetakse vastu 1.03-15.03 kella 17.00-ni.
Selle aasta programmi rahaline maht on 919 000 eurot.
Vastavalt organisatsiooni strateegiale on kevadvoorus avatud
järgmised meetmed:
Meede.1 Kvaliteetse elukeskkonna loomine.
Meede 2. Kogukonna arendamine.
Meede 3. Puhkeplatside ja juurdepääsuteede rajamine.
Meede 4. Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine.
Meede 5. Väikeettevõtluse arendamine.
Kevadvooru koolitus toimub 13. veebruaril kell 18.00 Vääna
Külakojas. Tegevusgrupi tegemistest on võimalik saada lisateavet
kodulehekülje aadressilt www.4kogu.ee või saata oma küsimused
meilile info@4kogu.ee.

Lisainfo:
www.vinnal.ee
info@vinnal.ee
5450 1377, 506 0376

,

603 2043

Meie töötame iga päev
9.00-20.00.
www.tabasaluilusalong.ee

Uus kontaktläätsede ja läätsetarvikute
e-pood www.lensexpress.ee:
• hinnad kuni 50% odavamad kui optikakauplustes,
• kohaletoimetamine lihtmaksikirjaga tasuta,
muud postitusviisid tasuta, kui ost ületab 30 eurot,
• kaup kiiresti kätte – laokaup jõuab
sinuni järgmisel päeval.

Meil hakkab
tööle
ripsmetehnik!

Veebruarikuus on kahele
sõbrannale ripsmepikenduste
paigaldus hinnaga kokku
35 eurot!

Jälgi meie tegemisi ka facebookis!

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

