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Harku valla
ametlik häälekandja.
Ilmub kaks korda kuus.
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8.03.2012
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Siiani on tahtjaid olnud
rohkem, kui suudame
vastu võtta.
K AL E V KONS A
Tabasalu Muusikakooli direktor

Jane Snaith: “Headust tuleb
teistega jagada”
“Miks me oleme just
siin, kus me parasjagu
oleme? Miks me teeme
teinekord tegusid, mille
üle pärast ehk isegi
imestame?” Sedaviisi
vastab Jane Snaith küsimusele, miks on ta
võõraste laste aitamise
oma südameasjaks
võtnud.

Algus Keilas, siis Haiba
“Kui ma kümmekond aastat tagasi Keilas töötasin, viis
iga päev tee Keila SOS lastekodust mööda, tekkis vägisi
tahtmine sisse minna, uurida,
miks need lapsed on sinna sattunud, mida nad seal teevad,
millega oma aega sisustavad,”
mõtiskleb Jane Snaith nüüd.
“Ei ole ju ükski laps läinud
lastekodusse vabatahtlikult, ei
ole ükski laps süüdi selles, et
ta sinna sattunud on.”
Keila SOS lasteküla oli tolle aja kohta moodne ettevõtmine, ühe suure ühiselamu
tüüpi maja asemel olid seal juba peremajad, 8-10 last majas
koos asendusemaga. Jane
Snaith hakkas siis ühes majas
peresõbraks.
Jane Snaith: “Kuidas mind
seal alati oodati... Ühiskond
paneb lapse lastekodusse. Karistuseks tegude või tegematajätmiste pärast, mille on sooritanud lapse vanemad. Ja see
karistus on pitser lapsele terveks eluks. Ei maksa arvata,
et ainult vaeste perede lapsed

28. märtsil andis majandusminister Juhan Parts
programmi “Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil”
läbinutele üle tunnistused. Ühena kolmest
programmi läbinust Harju omavalitsusest pälvis
sertifikaadi Harku vald.
R E GI NA L I L L E OR G
vallaleht@harku.ee

Ü LO R USS AK
vallaleht@harku.ee

“Tegelikult ei teagi, millest
kõik päris alguse sai,” ütleb
Jane Snaith. “Ju see oli mingi
sisemine sund.”
Kunagi üsna ammu, Jane
teismeeas, kutsus ajakiri “Pioneer” valmistama lastekodulastele mänguasju. Tema otsustas kaasa lüüa, koos emaga
valmistati vahtkummist nii
palju lelusid, et tuli esimene
auhind ja reis tolle aja kuulsaimasse noorsoolaagrisse
Artek.
“See oli võrratu elamus,
terve suvi Musta mere ääres,”
meenutab Jane Snaith temale
omase õhinaga. Aga sealt Musta mere äärest, võõraste laste
keskelt, tuli ka ehk teadmine,
et teistele head tehes võid ka
ise head kogeda.

Harku vald
on investorite
teenindamiseks
valmis

Jane Snaith koos noorima pereliikmega.
lastekodusse satuvad. On lapsi
ka uhketest kolmekordsetest
villadest, kus vanematel pole
lihtsalt laste jaoks aega.”
Kui Jane Snaithi töö ja elukoht muutus – ta tuli elama
Harku valda, hakkas aga tööl
käima linnas – sai valmis Haiba lastekodu. Ka sinna otsiti
toetajaid.
“Üks sõbranna küsis ühel
päeval, kas ma ei tahaks kaasa
tulla, viime Haibast mõned
lapsed kinno,” meenutab Jane
Snaith nüüd aastetetagust lugu. “Olin sisimas seda kutset
nagu oodanud, läksin pikemalt
mõtlemata sõbrannaga kaasa.”

Võttis lapsed perre
Nii saigi temast Haiba lastekodu toetaja. Ühel sellisel
külaskäigul lastega vesteldes
selgus, et nad tahaksid väga
DVD-mängijat, et arendavaid
filme vaadata. Jane Snaith
koos abikaasaga kinkiski siis
lastekodule filminäitaja.
“Eks abistamise esimesed
sammud tavaliselt algagi ma-

teriaalsest abist,” mõtiskleb
Jane Snaith nüüd. “On ju vana
tõde, et kõigepealt peab olema
kõht täis, riided seljas ja eluase soe. Siis tekivad muud
vajadused.”
Nii see läks. Kuni naine
võttis lastekodust enda kahele
lapsele veel lisaks kaks teismelist kasvama.
Kas see tähendab, et Jane
Snaith on nüüd nelja lapse
ema?
Energiline naine ainult
muigab selle küsimuse peale.
“Arvan, et selline peremudel,
mis veel mõnikümmend aastat
tagasi kehtis, enam päris hästi
ei toimi,” ütleb ta siis. “Minul
endal on kaks bioloogilist last,
abikaasal on kaks last, kaks
last oleme lastekodust oma perekonda võtnud. Nii et kokku
on meil...,” jätab ta küsimuse
õhku.

Vaja on tugisüsteemi
Eesti lastekodudes on kokku natuke rohkem kui 1200
last. On selge, et üks naine või
üks pere ei jõua ära teha tööd,

Erakogu

kanda hoolt ja hoolitsust, mis
jäi tegemata tuhandel naisel,
tuhandel perel. Aga hooliva
emana ja naisena Jane Snaith
vähemalt püüab selle poole. Ta
kuulub mitme mittetulundusühingu juhatusse, kes tegelevad vanemliku hooleta laste
teemade ja lastekodude toetamisega.

RIIK PEAB SEADMA
EESMÄRGIKS MITTE
LASTEKODUDE
EHITAMISE, VAID
TUGISÜSTEEMI
LOOMISE.
“Riik peab seadma eesmärgiks mitte lastekodude ehitamise, vaid tugisüsteemi loomise, et pered – tavalised eesti
inimesed – tahaksid ja suudaksid lastekodudesse sattunud
lapsi perekonnas üles kasvatada. Mitmetes muudes riikides,
näiteks Gruusias, kus peale
sõda kasvas vanemateta jäänud laste arv drastiliselt, on
seda teed mindud. Ja tulemu-

sed on märgatavad – mõne
aastaga kahanes lastekodudes
elavate laste arv kuus korda,
nüüd on seal lastekodudes lapsi isegi vähem kui Eestis,” räägib Snaith.
Mida aga öelda perele, kes
kaalub lastekodust lapse võtmist, aga siiski veel kahtleb?
Jane Snaith muutub järsku
väga tõsiseks: “Tuleb enne enda jaoks kõik selgeks mõelda
ja läbi kaaluda. Küsimus pole
ainult materiaalsetes võimalustes – kuigi ka nendes – vaja
on ka hingejõudu.”
Et ta ise on oma perre kaks
last kasvama võtnud, Jane
Snaith ei kahetse. Loomulikult
on probleeme olnud, ka lastel
omavahel – oleme ju kõik omaette isiksused aga...
Jane Snaith: “Olen kõigile
lastele õpetanud, et headust
tuleb jagada! Ja nad on kõik
minu lapsed, kuulavad!”
Kui tahad aidata Eesti lastekodudes kasvavaid lapsi,
siis vaata lähemalt www.omapere.ee või www.teresober.
ee.

Investorteeninduse programm kestis poolteist aastat,
omavalitsused läbisid informatsiooni-, kinnisvara- ja turundusstandardikoolituse.
Programmiga alustas 116 kohalikku omavalitsust, lõpuni
jõudis neist 69.
Harjumaalt alustas programmis osalemist üksteist
omavalitsust, lõpetamiseni
jõudis kolm. Sertifikaadi, mille omamine annab investorile
kindluse, et sellest piirkonnast
on võimalik saada kvaliteetset
teenust, pälvisid Paldiski linn
ning Saku ja Harku vald.
Harku vallale omistatud
sertifikaadi võttis vastu vallavanem Kaupo Rätsepp.
Vahetult pärast tunnistuste
saamist pärisin vallavanemalt,
kas investorteeninduse programmi läbimine ja vastav sertifikaat omavalitsuse elus kohe midagi muudab?
Kaupo Rätsepp: “Kas nüüd
otseselt muudab, aga saime
oma mõtetele-teadmistele
kindlust ja meie ettevalmistus
on nüüd parem. Usun, et meie
eelis on see, et meil on olemas
tööstuspargid. Selles mõttes
oleme valmis, et ei pea päris
nullist alustama ja meil on
juba täna investoritele midagi
pakkuda.”
Vallavanem lisas, et programmi läbimine andis kindlustunde: ollakse õigel teel. “Paljud asjad sai rohkem läbi
mõeldud, ette valmistatud.
Eks hoiame silmad-kõrvad
lahti, oleme kindlasti valmis
asuma läbirääkimistele ja
pakkuma neid võimalusi, mida
meil pakkuda on,” sõnas ta.

Majandusminister annab
sertifikaadi Kaupo Rätsepale.
Regina Lilleorg
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Volikogu ehituskomisjoni esimees

Uuest
ehitusmäärusest
Volikogus arutlusel olev “Harku valla ehitusmäärus” on läbinud alles esimese lugemise,
aga leian, et paras aeg on seda
juba lähemalt tutvustada, et
meie inimesed teaksid, mida
toob see määrus kaasa vallakodanikule.
Üritagem siinkohal mõningad asjad avalikult selgeks
rääkida, leida üles kerkinud
küsimustele vastused.
Eelmine “Harku valla ehitusmäärus” võeti vastu 30. augustil 2007. aastal. Enamik tänaseid vallakodanikke mäletab, mis aeg see oli – ehituses
oli siis buumiaeg, kavandati,
planeeriti ja tihtipeale ehitatigi rohkem kui võimalused
lubasid. Ka seadustes on palju
muutunud, mida peaks valla
määrus arvestama. Omal ajal
uue üldplaneeringu algatamisel oli võimalik elanike
kasv prognoositud kuni 50 000
inimeseni.
Täna tunnistame kõik, et
see on nonsenss – sellisele elanike arvule ei vasta meie loodusressursid, eelkõige põhjavesi, samuti ka sotsiaalse ja
tehnilise taristu võimalik
areng ning teede ja kogu logistika probleem. Ei ole valla
sellisest kasvust tõenäoliselt
huvitatud enamik vallakodanikke. Kes on ikka linnast välja kolinud, see tahab ka elada
maal, kus on toimiv elukeskkond.
Uus, lugemisel olev ehitusmäärus võtabki arvesse uut,
kehtestamisel olevat üldplaneeringut, Harku valla arengukava 2011-2037, mis näeb
ette meie ümbritseva keskkonna arendamist kandipõhiselt
ja säästva arengu põhimõtetest
lähtuvalt. Samuti on silmas
peetud reaalset olukorda elamuehituses tänases majandusruumis ja vahepeal muutunud
seaduseid.
Uus ehitusmäärus käsitleb
valdkonna küsimusi teemade
kaupa, selle aluseks on kehtestamisel olev üldplaneering,
kehtivad detailplaneeringud,
aga samuti on lahti kirjutatud,
kuidas toimub vallas projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelvalve. Täpsustatud on
valdkonnas kasutatavaid mõisteid ja välja jäetud reaalpiirangud , kuna need on toodud
uues üldplaneeringus.
Uus ehitusmäärus määratleb valla toimingud struktuuriüksuste lõikes ja ei määratle
tegevusi ametnike tasandil.
Koostatav ehitusmäärus ei
dubleeri enam seaduste tekste, vaid annab seadustes kirjeldatu paremaks mõistmiseks
täiendavaid selgitusi ja täpsustusi.
Mis põhiliselt aga arenda-

jate ja seega ka vallarahva
jaoks peab muutuma – siiani
oli ja kahjuks ka veel on uutes
elamuasumites probleeme
teede ja muu taristuga. Uue
ehitusmääruse järgi peaks
aga olema selgelt reguleeritud
valla ja arendaja suhted ka
taristute osas. Enne uut detailplaneeringut ei kehtestata, kui
on selgelt väljendunud arendaja kinnitus taristud rajada.
Lihtsamalt väljendudes – kes
tahab hakata uusi elamurajoone rajama, peab uuele asumile rajama ka infrastruktuuri
ehk taristu.
Täpsustatud on ka toiminguid planeeringu elluviimise
osas kuni selleni, et üks või
teine planeering võib kaotada
kehtivuse kui seda tähtajaliselt
pole ellu viidud. See säte
peaks distsiplineerima nii
arendajaid kui elamuehitajaid
– planeeritu objektid tuleb ka
õigeaegselt valmis ehitada.
Samas aga täpsustab määrus
detailplaneeringute menetlemise tähtaegasid muutes need
vastavaks tegelikule olukorrale.
Uues ehitusmääruses on
esitatud definitsioon paljude
mõistete kohta, mida ehitamise
korraldamisel kasutatakse,
kuid mis senini seadustes pole
piisavalt arusaadavalt lahti
kirjutatud. Olulise täiustusena
käsitleb lugemisel olev ehitusmäärus väikeehitiste (kuurid,
grillimajad, katusealused jne)
püstitamise võimalusi, püüdes
anda kinnistute omanikele võimalust oma maatükki ratsionaalsemalt ja otstarbekamalt
kasutada. Samas sätestab uus
määrus korra ehitusjärelevalve tõhustamiseks ehitustegevuse algetapis (0-tsükli teostusmõõdistus).
Volikogu poolt kavandatav
“Harku valla ehitusmäärus”
läheb vastuvõtmisele kuu aja
pärast. Peale selle vastuvõtmist peaks täpsustuma uusehituste püstitamise kord, valla
ja arendaja suhted, seni püstitatud, aga mitte vastu võetud
ehituste seadustamine.
Reaalselt hakkab see aga
toimima ikkagi koos kehtestamisel oleva uue üldplaneeringuga.
Pean märkima, et ehitusmääruse projekt on olnud mitmel korral arutlusel vallavolikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni koosolekutel ja märkused on arvesse võetud. Olen
arvamusel , et vallavalitsus on
teinud määruse ettevalmistamisel head tööd. Samas ei ole
välistatud , et menetluses olevad uus Ehitusseadustik ja
Planeerimisseadus ei pane
meid olukorda, et peab tulevikus veel täiendusi tegema.

Kallid naised Harku vallas ja kogu maailmas!
Õnne, armastust, tervist naistepäevaks ja
kõigiks teisteks päevadeks!
Soovivad üheskoos
Harku valla volikogu ja vallavalitsuse mehed,
ja kõik Harku valla mehed.

Neljapäev, 8. märts 2012

Piirivalvekoolini
rajatakse uus tee
Veebruarikuu volikogu
istungil võeti vastu detailplaneering, mille eesmärgiks on rajada Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt uus
juurdepääsutee Muraste
piirivalvekoolini.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Abivallavanem Erik Sandla,
miks on plaanis rajada uus
tee? Tegelikult viib ju piirivalvekoolini olemasolev
Tilgu tee?
Juba mitu aastat on õhus
võimalus, et Eesti Sisekaitseakadeemia kolib kogu oma
õppetöö praegusesse Muraste
piirivalvekooli. Et nad seda
teha saaks, on vaja rajada uus
ligipääs, sest olemasolev Tilgu
tee ei võimalda piisavat juurdepääsu. Esialgu on uut teed
vaja selleks, et ehitusmasinad
ligi pääseks, hiljem koolile
korraliku juurdepääsu tagamiseks. Vald on võtnud kindla
seisukoha, et me soovime igati
soodustada väärika kõrgkooli
kolimist meie valda. Kuna sellel on valla arengu seisukohalt
mitmeid positiivseid aspekte,
siis püüame teha kõik meist
oleneva, et see plaan teoks
saaks.

Kuhu uus tee tuleb ja kuidas see ning Muraste piirivalvekooli võimalik laienemine kohalike elanike elukeskkonda hakkab mõjutama?
Vastu võetud detailplaneeringu kohaselt on uus juurdepääsutee planeeritud algusega
Klooga maanteelt ligikaudu
kilomeeter peale praegust teeotsa. Tee kulgeb risti üle põllu
ning edasi Kadaka tee lõpust
ehk rahvasuus nimetatud “lollideküla” tagant pangaservalt
alla. Kohalikud elanikud ei pea
kartma, et nende aia kõrvalt
hakkab läbi minema tiheda

Uue juurdepääsutee trassi koridor.

Erik Sandla.

Ülo Russak

liiklusega tee – rajatav tee
jääb kõigist elumajadest
eemale ja osaliselt läheb tee
süvendisse, aga pakutud on ka
teisi lahendusi.
Kui kogu Sisekaitseakadeemia meie valda kolib, siis
see tähendab tõepoolest mõnevõrra rohkem õpilasi, kellest
paljud hakkavad elama ühiselamutes ja liiguvad põhiliselt
nädala alguses ja lõpus kodu
ning kooli vahel. Samas kohalike elanike elukvaliteeti see
kindlasti kuidagi ei mõjuta.
Oma territooriumilt piirivalve-

kool väljapoole ei laiene, kõrghooneid neil ehitada plaanis ei
ole ja ega me ei lubakski. Kogu looduskeskkond säilib kooli
ümber puutumatuna, sest tegemist on kaitseala vahetu
äärealaga. Pigem on ülikooli
laienemisel mõju meie valda
positiivne. Milline teine vald
võiks uhke olla selle üle, et
neil on oma ülikool? Harku
vallaga seostatakse praegu
paraku sageli Harku vanglat,
tore oleks sellest kuvandist
vabaneda.
Ka Tabasalu koolil on käimas tihe koostöö Sisekaitseakadeemiaga, see on väga positiivne. Uue tee ehitamisel on
ka üks meie jaoks rõõmustav
moment – see annab meile
korraliku ligipääsu Tilgu sadamale, mida meil tänasel päeval
veel ei ole ja mida me ei saa
ka olemasoleva tee baasil ehitada, sest tegemist on teega,
mille üks osa on varisemisohtlik, kui sinna suurem liikluskoormus, näiteks raskeveokid ja ehitustehnika, peale
lasta. Nii saaksime jätta mereäärse piirkonna puutumata,

Maa-amet

aga ometi tagada vajalikud
juurdepääsud piirkonna arenguks.

Samas ei ole Sisekaitseakadeemia kolimine meie valda
veel kindel. Millal see selguda võiks ja kuidas protsess
nüüd edasi läheb?
Loodame väga, et vabariigi
valitsus Siseministeeriumi
juhtimisel teeb oma otsuse ära
sel kevadel-suvel. Meie oleme
omalt poolt detailplaneeringut
menetledes püüdnud lahendada koostöös riigiga esilekerkinud probleeme , et riik saaks
igakülgselt oma otsust kaaluda. Juhul kui otsus tuleb selline nagu me soovime, siis
võib tõenäoliselt projekti realiseerumist oodata mitte enne
kui paari aasta pärast. Antud
detailplaneeringut menetleme
nüüd edasi nii nagu seadus
seda ette näeb. Kõigepealt toimub avalikustamine, kus kõik
kohalikud elanikud ja teised
asjast huvitatud isikud saavad
planeeringu kohta oma arvamust avaldada ja soovi korral
ettepanekuid esitada.

Vabariigi aastapäeva pidu eakatele
26. veebruaril toimus
Tabasalu Ühisgümnaasiumis traditsiooniline
vabariigi aastapäevapidu
valla eakatele. Külalisi
tervitasid volikogu esimees ja vallavanem.
Oma aastapäevakõnes nentis
volikogu esimees Helikar Õepa, et paraku elame praegu
ajas, kus halbu uudiseid on
rohkem kui häid ning meil tuleb endale tunnistada, et selline ongi meie reaalsus.
Ta leidis, et sellisel ajal
aitab meil püsima jääda teatud
väärtuste hoidmine – ajalugu,
kultuur ja traditsioonid kindlasti nende hulgas. Volikogu
esimees pani eakatele südamele, et just nemad on need, kes
saavad kaasa aidata nende
oluliste väärtuste säilimisele
läbi oma mälestuste ja meenutuste.

Vallavanem Kaupo Rätsepp tõdes, et tegelikult on
just meie tänased eakad need,
kellele Eesti riigi iseseisvumise saavutamine on olnud
väga isiklik ja sügava tähendusega sündmus, sest 20 aastat
tagasi, kui Eesti Vabariik teistkordselt oma iseseisvuse saavutas, olid nemad tegusad
täiskasvanud inimesed.
Ta ütles, et seepärast tuleb
riigi sünnipäeval eriliselt meeles pidada just tänast vanemat
põlvkonda, ning sarnaselt volikogu esimehele leidis ta, et
meie eakatel on hindamatu
väärtusega kogemustepagas
ja mälestused, mis tuleks
kindlasti järgnevatele põlvedele edasi anda.
Vallavanem kinnitas oma
kõnes, et kuigi vallas on ülekaalus noored töölkäivad inimesed ja lapsed ning pidevalt
fookuses oleva hariduse-, lasteaedade- ja koolide teemade

Vallavanem kinnitas, et eakamaid elanikke pole kindlasti
unarusse jäetud.
Katrin Romanenkov
puhul võib tunduda, et meie
elanikkonna eakamad on unarusse jäetud, siis nii see kindlasti ei ole. Kuigi hoolekandeküla projekt on veninud, on
see tegevuskavas planeeritud
ning liigutakse tasapisi projekti realiseerimise poole.
Ürituse kulminatsiooniks

oli meeleolukas kontsert Eesti
Raudtee Laulu- ja Pasunakoorilt, kes alustas oma esinemist
pidupäevale kohaselt Eesti
Vabariigi hümniga ning jätkas
rahvalike viisidega. Sünnipäevapeo lõpetuseks oli tort ja
kohvilaud.
K AT R I N R OM ANE NKOV
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KÜSITLUS
Kas ja kuidas tähistate
naistepäeva?

VE LLO
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Abivallavanem

N

o eks naistepäev tuleb
ikka meelde ja vastavalt võimalustele seda
ka tähistame. Väike lilleõis
abikaasale ja ehk ka töö juures
tähtsamatele kaastöötajatele.
Üldiselt tean, et nooremad
sellest pühast väga lugu ei
pea. Meie generatsioon vanast
harjumusest ikka midagi veel
korraldab. Ma seepärast ei
usu, et see püha saab riiklikuks
pühaks.

A RN E
K A SK
Tutermaa elanik

O

len juba nõukogude
ajast 8. märtsil naistele
lilli kinkinud. Ma ei tea
põhjust, miks ei võiks seda tänapäeal teha. Naised, ja eriti
veel oma naine, ootavad seda
päeva, et saada tunnustust
meestelt.

A A RE
KIM M E L
EELK
Rannamõisa
koguduse
õpetaja

M

eie peres ei ole rahvusvahelist naistepäeva kunagi peetud
ega tähistatud. Kui alles koolis
käisin, siis oli see muidugi
riiklikult tähtis päev ja siis sai
ka emale õnnitluskaarte tehtud sel puhul. Aga lilli olen
küll vahel toonud nii emale
kui abikaasale muul ajal. Tähtis on, et mehed hindaks naisi
ja naised mehi alati, ning laseks seda ka välja paista, kõigepealt perekonnas. Selle
juurde kuulub vältimatult
teadmine ja otsus, et mina
kuulun sinule ja sina minule,
ja mitte kellelegi kolmandale
mitte mingitel tingimustel.
See tagab tugevad suhted ja
normaalse elu. Kui siis mingitel päevadel tahetakse üksteisele eriliselt heameelt teha, on
see ainult teretulnud.

TIIT
N IIB E K
Tabasalu
Meistrid OÜ
juhatuse liige

E

i hakka praegu tähistamisest ette rääkima.
Kui see õige päev kätte
jõuab, siis näeme ning vaatame. Jätame selle endale, kodustele ja ettevõtte naisperele
rõõmsaks üllatuseks.

Muusikakoolil
täitub 25 aastat
Tabasalu muusikakool
tähistab päev pärast
naistepäeva muusikakooli 25. sünnipäeva.
Nagu igal koolil, on ka
Kalev Konsa juhitud
muusikakoolil oma nägu, millest juubeli eel
vestlesime.

Palju esinemiskutseid
Tuntust on kogunud ka
kooli vanamuusika ansambel,
mis direktori sõnul hakkab
taas heasse vormi jõudma.
“Muusikakoolide ansamblitega
on ju nii, et kui nad väga heaks
saavad, lõpetavad lapsed kooli
ja taas peab hakkama otsast
peale. Nii on ka vanamuusika
ansambliga, kellel minu koolijuhtimise ajal on kolmas koosseis,” nendib Konsa.
Saksofonikvartett, millega
Kalev Konsal on tekkinud bänditunne ja ühine hingamine,
hakkab peret heitma. “Igal
pool meid teatakse ja meil on
väga palju esinemiskutseid,
näiteks Eesti KaubandusTööstuskotta, juunis OSCE
tippkohtumise ajaks Kadrioru
lossi. Samas on kurb, et on selle koosseisu viimane tegutsemisaasta,” ütleb ta.
“Muusikakoolis ei saa lõpmatuseni areneda, nii lõpetavad muusikakooli ka puhkpilliorkestri poisid-tüdrukud,
kes on juba väga headeks
mängijateks saanud,” räägib
direktor ning rõõmustab, et
päris mitmed jätkavad muusi-

UUDISED

Volikogus veebruaris
• Otsustati riigile tasuta
võõrandada Harku vallale
kuuluvad kinnistud Klooga
maantee ääres riigimaantee
laienduseks.
• Vaadati üle volikogu senine seisukoht valla üldplaneeringu menetluses esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele.
• Võeti vastu Muraste külas Sisekaitseakadeemia ja
selle juurdepääsutee ning lähiala detailplaneering.

• Kehtestati Vääna külas
Kuusiku I ja Kütusehoidla
kinnistute ja lähiala detailplaneering.
• Toimus Harku valla jäätmekava 2012-2016 kehtestamise eelnõu esimene lugemine.
• Toimus Harku valla ehitusmääruse kehtestamise eelnõu esimene lugemine.
Järgmine volikogu istung
toimub 29. märtsil kell 16.00.
HVT

Valla meistrid suusatamises selgusid
Tabasalu looduspargis

RE G IN A LILL E O R G
vallaleht@harku.ee

Kalev Konsa on muusikakooli
juhtinud viisteist aastat, ühtlasi õpetab ta saksofoni ja mängib muusikakooli saksofonikvartetis. Vabariigi aastapäeval osales muusikakooli direktor Tartus kaitseväe paraadil
Politsei- ja Piirivalveorkestri
ridades, ka musitseerib ta
sama orkestri BigBandis.
Tabasalu muusikakooli eripärasid on teiste muusikakoolidega võrreldes Konsa arvates vähemalt kaks: ansamblimäng ja kohaliku kultuurielu
elavdamine väljaspool kooli
antavate kontserdite näol.
“Meie koolis tegeldakse
väga palju ansambli- ja orkestrimänguga, see on meie koolil
üks väga tugev külg,” sõnab
ta.
Ansamblimänguga tegelemine pole lihtne, õpetajatele
tuleb leida tasu, ka nõuab ansamblimängu õpetamine lisapühendumist. “Samas on ansamblimäng häid tulemusi
andnud ja lastele see väga
meeldib,” ütleb direktor. Koolis tegutsevad lauluklassi ansamblid, koorid, akordionistide
ansambel, puhkpilliorkester
ja -kvintett.
Väga tugeval järjel on saksofonikvartett, kellelt on ilmunud plaat ja keda kõikvõimalikelt puhkudel esinema
kutsutakse. Maikuus sõidab
kvartett Itaaliasse Toscanasse
Euroopa muusikakoolide festivalile.
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Oma vanuseklassides võitsid
lastest Hanna Marieta Mägi,
Kuldar Null, Kevin Klasman
ja Karl Marten Mägi. Meestest
võitis 10,8 km veenva eduga
Risto Raaper Kaido Taberlandi
ja Kaupo Kirikali ees.
Naiste 5,4 km esikolmik

mahtus kolme sekundi sisse:
Siiri Raudna, Eha-Kai Mesipuu, Tiina Sild. Auhinnalaua
katsid vallavalitsus, Strantum
ja Crocs, rajad tõmbas sisse
Kaido Taberland looduspargist.
E DDI T OM BAND

Kooli direktor Kalev Konsa, kellel täitub kooli juubeli aegu
tööjuubel: 15 aastat muusikakooli juhtimist. Direktori selja
taga on tema portree, mille autor Aveli Pant. Regina Lilleorg

Tabasalu muusikakool 25
• Õppida saab klaverit, viiulit, kõiki vaskpuhkpille, saksofoni, flööti, plokkflööti, akordionit, laulueriala, löökpille,
klassikalist kitarri ja väikekannelt.
• Koolis tegutsevad koorid, akordioniansambel, lauluklassi
ansamblid, puhkpilli- ja sümfoniettorkester, puhkpillikvintett, vanamuusikaansambel, saksofonikvartett.
• Koolipere kollektiivid annavad väljaspool kooli ligi kolmkümmend kontserti õppeaasta jooksul.
• Uuel õppeaastal on kavas avada klarneti eriala, kuhu
võetakse vastu neli õpilast.
• 9. märtsil kell 18.00 algab Tabasalu Ühisgümnaasiumi
saalis lastemuusikakooli 25. sünnipäevakontsert, esinevad õpilased, õpetajad ja vilistlased. Kontsert on tasuta.
kaõpinguid Otsa koolis või
Tallinna muusikakeskkoolis.
Konkurssidel osalevad Tabasalu muusikakooli lapsed
nii Tallinnas kui Loode-Eesti
piirkonnas. “Piirkondlikud
konkursid kõikidele pillidele
on igal aastal, et hoida väikest
särinat õhus ja anda lastele
võimalus võistelda,” selgitab
direktor. Vabariiklikele konkurssidele jõutakse läbi tiheda
sõela, sellele eelneb kaks vooru.

Kõik soovijad ei mahu
“Meil on kolm puhkpilliõpetajat, ja ehk on üks meie eripärasid ka see, et meie puhkpillilapsed on igal aastal jõudnud vabariikliku konkursi
lõppvooru välja,” mõtiskleb
Konsa.
Kes annavad koolile oma

näo? “Natalja Kostrõkina on
meil legendaarne flöödi- ja
plokkflöödiõpetaja, kes on
hingega pühendunud pedagoog. Suviti käib ta lastega lisaks muusika- ja vanamuusikalaagrites, kulutades aega
ja energiat. See kajastub ka
suurepärastes tulemustes,”
arvab direktor. “Ka Valdo
Rüütelmaa on õpetaja, kes suviti orkestrilaagreid teeb.
Meie õppealajuhataja Mai
Ainsalu on pühendunud, väga
hea solfedžo ja kooriõpetaja
ning mõjub lastele tõesti innustavalt.”
Tabasalu muusikakooli
uute õpilaste vastuvõtt on ees.
“Siiani on tahtjaid olnud rohkem, kui suudame vastu võtta,” räägib ühe eesti keskmise
suurusega muusikakooli direktor.

Lapsed said Murastes mootorsaaniga sõita ja politseiautos
sireeni lasta.
2x Katrin Romanenkov

Rannamõisa lapsed lustisid Murastes
Vabariigi aastapäeva eel käisid Rannamõisa lasteaia lapsed külas Muraste piirivalvekoolis, kus neid ootasid ees
toredad inimesed ja palju vahvaid tegevusi.
Rannamõisa lasteaia direktor Margit Toomlaiu sõnul on
lasteaias igal aastal vabariigi
sünnipäeval kombeks korraldada isamaalise tooniga üritus,
kas siis toas või õues.
“Meil on külas käinud Kalevi pataljoni sõdurid, oleme
teinud skautidega metsamatka
koos lõkke ja onniga, tubastest
tegevustest on meil olnud
“presidendi vastuvõtt” ja saalis suur ühine pidusöök,” räägib ta. Sel aastal otsustati lastele näidata piirivalvuriameti
põnevaid külgi.
“Ikka selle eesmärgiga, et
meie lapsed õpiksid oma kodumaad austama ja armastama
ning omaksid soovi seda vajadusel ka kaitsta,” rõhutas
Toomlaid.
Muraste koolis veedetud

päev oli lastele suureks elamuseks ning direktori sõnul
said rühmaõpetajad väga palju positiivset tagasisidet nii
lastelt kui vanematelt. Kõige
suuremaid emotsioone tekitas
mootorsaanisõit, sest laste sõnul oli väga vahva ise rooli
hoida ja kiiresti kihutada. Samuti meeldis neile politseiautos istuda ja lasta signaalil
ning sireenidel tuututada niikaua kui soovi oli.
Meelde jäid ka toredad politseinikud, kes tegid kogu aeg
nalja. Samuti jätsid kustumatu
mälestuse piirivalvekoerad
ning poistele meeldis, et nad
said relvi katsuda.
“Tahan kogu meie personali ja laste poolt öelda suured
tänusõnad tervele Muraste
koolile niivõrd hästi korraldatud ja sõbralikult ning rõõmsameelselt läbiviidud päeva
eest,” edastab Margit Toomlaid kogu lasteaiapere tänusõnad.
K AT R I N R OM ANE NKOV
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Koolivaheaja päevalaager
19.03-23.03.2012
ÜLDINFO
• Kõikidele päevadele on nõutav eelregistreerimine, ekskursioonipäevadel
4 päeva ette. Kõikidel päevadel osalejate arv piiratud.
• Osalustasu maksta peale registreerumist ning hiljemalt 4 päeva enne
ekskursiooni päeva.
• Palume kindlasti teatada, kui laps siiski ei saa tulla, et saaksime kutsuda
kaasa lapsed, kes jäid nimekirjast välja.
• Ekskursioonid toimuvad, kui osalejaid on vähemalt 10, muud
laagripäevad, kui osalejaid on vähemalt 5.
NB! Jälgige noortekeskuse kodulehte www.noortekeskused.ee või valla
kodulehte www.harku.ee (ürituste kalender). Võib juhtuda, et kavasse
tuleb mõni väike muudatus!
Osalustasude maksmine ekskursioonipäevade eest: saaja Harku
vallavalitsus, arvelduskonto nr: 10002018894005 SEB või 1120159636
Swedbank, selgituseks “Päevalaager, LAPSE NIMI, osalemise kuupäev”.
Info ja registreerimine: tiina@noortekeskused.ee telefon: 5322 6757.
LAAGRIKAVA
• 19.-20. märts “Teeme ise multifilmi”, juhendab Ilmi Paist – Sally Stuudio
(huviline peab osalema mõlemal päeval). Osalustasu 6.00 eurot kanda
Harku vallavalitsuse arvele. Kohtade arv piiratud, kuni 20 last.
Hind sisaldab materjale filmi tegemiseks.
Esmaspäev
10.45
kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.00-13.15 multifilmi tegemine (valime teemad, koostame stsenaariumi, joonistame tegelased ja taustad, kirjutame tekstid)
13.30
sööme kodust kaasa võetud võileibu
14.00
mängude tund
15.15
erinevad käelised tegevused
16.30
koju!
Võta kaasa võileivad, jook ja vahetusjalanõud.
Teisipäev
10.45
kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.00-13.15 multifilmi tegemine (filmivõtted)
13.30
sööme kodust kaasa võetud võileibu
14.00
külla tuleb Eesti ainuke kutseline nukumeister Lembe
Sihvre (nukkude ja kaisukarude kollektsioonid, kuidas
valmistada endale üks lahe mõmmik või lõbus nukk)
15.30
mängude tund
16.30
koju!
Võta kaasa võileivad, jook ja vahetusjalanõud.
• 21. märts “Kirju päev”. Osalustasu 3.00 eurot kanda Harku vallavalitsuse
arvele. Hind sisaldab transporti.
Kolmapäev
10.45
kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.00
multifilmi esilinastus!
11.45
väljasõit Tabasalu raamatukogu eest
12.30
läheme külla joonisfilmi tegijatele
14.00
tagasi noortekeskuses, (sööme kodust kaasa võetud
võileibu, erinevad käelised tegevused)
16.30
koju!
Võta kaasa võileivad, jook ja vahetusjalanõud.
• 22. märts “Väljasõit Viimsisse”. Osalustasu 8.00 eurot kanda Harku
vallavalitsuse arvele. Hind sisaldab transporti, sissepääsu ja programmi
Rannarahva muuseumis, sissepääsu ja programmi Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Neljapäev
10.00
väljasõit Tabasalu raamatukogu eest
10.15
Väljasõit Harku NK eest
11.15-13.15 programm Viimsi Rannarahva muuseumis (programm
“Paadi elu” viib lapsed näitusele. Tark paat Volli tutvustab
lastele paadi ehitamiseks vajalikke tööriistu, räägib
erinevatest paadi tüüpidest, paadi ehitusest ja ka nukralt
maha jäetud paatidest. Programmi lõpus saavad kõik
endale ise puidust väikese paadi meisterdada, lisaks veel
teisigi merega seotud esemeid.
13.30/40 lõunasöök Rohuneeme kohvikus (võta kaasa söögiraha!)
14.15-15.30 programm Viimsi Vabaõhumuuseumis
15.30
tagasisõit!
16.30/45 tagasi Harkus ja Tabasalus
Võta kaasa raha söömiseks Rohuneeme kohvikus ja vahetusjalanõud.
Pane selga mõnusad riided ões olemiseks ja soojad ning mugavad
jalanõud, sest oleme ka õues ja käimist on palju.
• 23. märts “Tegus päev noortekas”. Kohtade arv piiratud, kuni 20 last.
Reede
10.45
kogunemine Tabasalu noortekeskuses
11.00
valmistume fotojahiks
11.30-13.00 fotojaht Tabasalu looduspargis (lõunapaus noortekas,
sööme kodust kaasa võetud võileibu)
14.00
kuidas joonistada endast portreed? (juhendab Oivi Tulve –
Harku NK kunstiõpetaja)
15.30
vaatame fotojahi tulemusi
16.30
koju!
Võta kaasa võileivad, jook, fotoaparaat ja juhe, et saaksime pildid
arvutisse tõmmata ja vahetusjalanõud.
Pane selga mõnusad soojad riided õues olemiseks.

Neljapäev, 8. märts 2012

Muraste vastlapäevadisko ja öömatk
Vastlapäeva hämarduval
õhtupoolikul kutsus
muusika Murastes kõiki
ümberkaudseid ja kaugemaid tulijaid vastlaliugu laskma ja lumediskole tantsima.
EVELIN TIIRIK
Muraste külaseltsi juhatuse liige

Tulijaid oli üle terve küla väikeseid ja suuri: terve Pilvepõnnide rühm Pangapealse
lasteaiast, Tallinnast ja Harku
valla kaugematest nurkadestki. Üheskoos meisterdati lumeskulptuure, lasti pikimat
liugu ning osaleti veel mitmetel mõõduvõtmistel.
Suur tänu Kivi tn 1 mänguväljaku naabritele, kes aitasid
külaseltsi hädast välja ning
abistasid meid kaduma läinud
tänavavalgustuse tõttu elektriga.
Väga tublid olid Muraste
külaseltsi noored abilised
Greeta Perolainen, Kaidi Raid,
Kristel Trei, Johanna-Liis
Udumets ja Silver Kuusik, kes
tervitasid külalisi väikeste
“vitamiinidega”, jagasid suppi,
toimetasid päevajuhi abilistena ja Muraste Heategevusfondi loteriid korraldades.
Kõik noored ja täiskasvanud
on väga oodatud meie järgmistes tegemistes osalema ja uusi
vahvaid üritusi korraldama.
Vastlapäeval jagasime traditsiooniliselt ehedat hernesuppi ja vastlakukleid, seekord
annetuste vastu.
Kohapeal sai infot külaseltsi liikmeks astumise kohta
ning kel suures vastlatuhinas
aega ei jätkunud, leiab info
ning avalduse ka meie seltsi
lehelt www.muraste.ee

Matk lõkkeplatsile
Vabariigi sünnipäeva väärikaks tähistamiseks kogunes
23. veebruaril ligi 50 huvilist
Muraste mõisa ette, et võtta
juba teistkordselt ette retk
metsa ja mere äärde. Retke-

Murastes sai vastlapäeval tantsida lumediskol.
listel kaasas lipud, trikolooris
sallid ja tõrvikud, ikka selleks
et tunne vabariigi sünnipäeva
eelõhtul oleks ülev.
Katre Kuusiku juhtimisel
läbiti u 5 km teekond läbi Muraste metsa mere äärde ning
seati suund sihtpunkti, milleks
oli taaskord Sisekaitseakadeemia Politsei-ja Piirivalvekolledži juures asuv lõkkeplats.
Siinkohal soovime tänada piirivalvekooli väga toreda koostöö eest.
Lõkke äärde kogunenud
rahvas laulis vabariigi hümni,
Muraste külaseltsi liige Are
Habicht pidas pidupäeva kõne,
milles rõhutas meie küla inimeste omavahelist lähedust,
tuues näiteks kortermajade
elanikke, kus naaber tunneb
naabrit või erilist lähedust

metsaga, kus on tema enda ja
poja ühes tehtud sild, mis sai
meisterdatud külaseltsi poolt
korraldatud talgute raames.

Isahunt Murastes
Ühise kapsasupi söömise
ajal rääkis Val Rajasaar Muraste metsas tegutsevatest
loomadest ja läbirändajatest,
kellest 10 aasta jooksul paar
korda käinud karu ja ilvese
juurde saame sel talvel lisada
ka isahundi.
Kolme suure kiskja tänapäeval üliharuldased külastused meie metsa kinnitavad
meile taaskord, kui oluline on
looduses toimivaga arvestada,
kui oluline on hoiatav liiklusmärk “põder teel” sest nende
rajad on sisse tallatud juba enne mõisa aega.

Erakogu

Eesti vabariigi sünnipäeva
tähistamine öömatkaga on
meie küla traditsioon. Kes sel
korral osaleda ei saanud, siis
kohtumiseni taas 23. veebruaril 2013, mil süütame tõrvikud ja võtame ühes lipud ning
hoiame oma riiki hinges ja kodu südames.
Vastlatrall ja öömatk said
teoks tänu headele organisatsioonidele ja inimestele, kes
meie tegevust ja Muraste
Heateofondi toetavad: Harku
vallavalitsus, Tarplan Kaubanduse OÜ, Laulasmaa SPA,
maanteeamet, Osman Kebab
Grill, Bono, Baby Back, Tabasalu Spordikompleks, Muraste
Looduskool ja Studio Viridis,
Springmar, Seldren OÜ, Fazer
Eesti ja Kiil&Co, Eesti Betoonelement.

AJAPILT

Kallaste mäkketõusul on omal ajal tegutsenud lausa kaks kõrtsi – vana Kallaste kõrts kuni 1920ndateni, mil see hävis
tulekahjus. Mõnda aega peale seda eksisteeris sama koha peal uhke hotell-restoran “Kongsi”, mis hiljem samuti tulekahjus hävis. Kõrtsi kaldavilus peituv kelder on alles ka tänapäeval. Vanal fotol vaade omaaegsele “Kongsi”
restoranile.
Lauri Lenki erakogu, Rein Kooli

KOOLI ERI

HARKUJÄRVE PÕHIKOOL

Harkujärve kool sai
uue koolivalitsuse

Tere, Vääna Mõisakool!
Vääna mõis on ehitatud
1784. a., kool on selles
majas alates 1920. a.,
Vääna kooli tegelik vanus on aga 157 aastat.
Nimetuse Mõisakool
saime 2011. a. alguses.
PI R E T JÜR NA
Direktor

Veebruar on Harkujärve
koolis üks oodatumaid
kuid. Käivitub projekt
“Õpime demokraatiat”.

Vääna Mõisakoolis õpib praegu 70 õpilast kuues klassis ja
lasteaias käib kahes rühmas –
Mõisa Miisud ja Mõisa Mõmmid – 30 mudilast.
Kultuurikalender on meie
koolis tihe – teeme koostööd
Vääna Külakoja, Vääna raamatukogu ja kahe sihtasutusega,
toimuvad ühisüritused, kontserdid, kohtumised lastekirjanikega. Igal kevadel lavastame muusikalise näidendi,
kus osalevad kooli kõik õpilased, sel talvel esitasime Rannamõisa kirikus Jõulumüsteeriumi kõikide õpilaste osavõtul.
Vääna Mõisakooli lapsed
osalevad aktiivselt kunstiringide töös ja külastavad regulaarselt Kunstimuuseumi tunde õpilastele. Kaks korda aastas avatakse kooli saalis väga
põhjalikud näitused, kus on
esindatud paljudes eri tehnikates imeilusad tööd.
Meie majas tegutseb ka
Tabasalu Muusikakooli osakond, õpitakse puhkpille ja
akordionit, klaveri- ja viiulitunnis käiakse Tabasalus. Kooli muusikatunnis õpivad kõik
õpilased plokkflööti, mängitak-

MAR IK A V IR IT
Õppealajuhataja

Koolimaja koridori seinad täituvad ajalooteemaliste stendide, tähtsate riigitegelaste
elulugude ja piltidega. Ajateljelt saab jälgida Eesti ühiskonna kujunemislugu. Kuid enim
tähelepanu köidavad vaimukad ning värvikad valimisplakatid.
Õpilased on elevil ning
rõõmsad. Hommikust õhtuni
toimub äge valimiskampaania.
Kes saavad ministriportfelli?
Sel aastal kandideeris presidendiks 4 õpilast. Pingelises
valimisvõitluses osutus võitjaks 6. klassi noormees Jan
Henri Tälli.
Igas klassis viidi läbi viktoriin, kus selgitati välja parim
Eestimaa tundja. Võitjad saavad endale presidendi käest
rinda uhke aumärgi – Rukkililleordeni.
Vastvalitud kooli valitsus
sai ülesandeks korraldada
presidendi vastuvõtt. Peaminister Victoria Maripuu koostas koos muusikaõpetajaga
kontserdikava ja kirjutas vahetekstid. Ühiselt valiti välja
konferansjeed. Majandusminister koos abilistega seadis
valmis ballisaali, kultuuriminister vastutas etteastete eest,
justiitsminister jälgis valimis-

Vastvalitud koolivalitsus.
te ausat ja tõrgeteta kulgemist...
Kui laulusalmid korratud
ja tantsusammud lihvitud,
võis pidu alata.
Kaunites soengutes ja ballikleitides neiud ning ülikon-

VÄÄNA MÕISAKOOL

se erinevaid plaat- ja löökpille
(Orffi-pille). Meie mudilaskoor
osales 2011. a. laulupeol, vastloodud tantsurühmad (rütmikatundides) on alustamas
meie tantsupäevade ja -pidude
värvikat teekonda.
Au sees on sport – suusaja jooksurajad otse omas pargis, soovijaile toimuvad karate
treeningud, pallimängude- ja
jalgrattaringid, tütarlastele
tantsuline liikumine.
Meie kooli loominguline
kokk on osanud leida mõisakoolile kohase menüü, mille
suurepäraseid maitseelamusi
on nautinud ka meie presidendiproua. Vääna Mõisakooli
kokk Jaanika Rist on pärjatud
Eesti parima koolikoka tiitliga!
Igapäevane õppetöö toimub mõisahoone endistes laste-, magamis- ja külaliste tubades, kabinettides, salongides.
Meie koolis on au sees tervislik
ahjuküte, selle tarvis on renoveeritud enamik ahjusid, kokku on majas 22 ahju.
Vääna Mõisakoolil on ka
oma riietus – igapäevaseks
kandmiseks kooli logoga pluus
(valikus 3 värvi), pidulikumal
puhul ja külmal ajal on kasutusel paikkonna etnoloogilise
mustriga kudum, valikuna
vest, kampsun, džemper või
pihikseelik.
Vääna Mõisakool kuulub
Eesti Mõisakoolide ühendusse,
mille suviste külastusmängude
Unustatud mõisad raames
toimub mitmeid kontserte ja
etendusi.

Kalev Kuusik

dades noormehed sisenesid
väärikal sammul saali, tervitasid presidendipaari ja laulsid
hümni. Meeleolu oli ülev ning
samas pidulik. Kui jõudis kätte aeg tantsudeks, oli saalipõrand paare täis.

Kehalise kasvatuse tunnis
omandatud tantsuoskust sai
nüüd igaüks näidata.
Peo lõpuosas pakuti kõigile
morssi ja küpsist. Ja lapsevanemad pühkisid heldimusest
pisaraid.

Harkujärve koolist: me oleme kõik natuke
ühte nägu ja see meeldib meile
Mul on olnud au töötada
Harkujärve kooli direktorina 18 aastat. Koolipere on selle aja jooksul
kasvanud enam kui kahekordseks. Õpetajad on
ikka enam-vähem samad kui aastate eest,
nende arv pole eriti suurenenud ja rotatsioongi
on üsna väike.
KÜLLI R IISTOP
Direktor

Mis mind siin nii kaua siis
hoidnud on? Võin ausa südamega öelda, et kooli vaim.
Mitte see vana Venter, praeguste koolihoonete esimese
Eesti aegne omanik, kes naljaviluks kooliperet vahetevahel
kummitamas käib ja keda õpilased hirmsasti näha tahavad,
vaid kooli vaimsus. Selle kõige
paremas ja ehtsamas mõttes.
Ma ei tea, et kuskil õpiksid nii
aktiivsed, heatahtlikud ja õpihimulised lapsed kui meil.
Loomulikult on Harkujär-

velgi oma venivillemid, vimkavennad ja naasklid, kuidas siis
muidu! Aga nemad oskavad ja
meie oskame nendega oma peres toime tulla. Kõik tunnevad
kõiki ja hoiavad ühte. Vanemate õpilaste suhtumine noorematesse on abistav ja toetav.
Ausõna.
Vahel võtab lausa heldimuspisara silma, kui armsalt
ja kenasti kuuendikud pisemate koolikaaslastega suhtlevad!
Ja see jutt ei käi üksnes tüdrukute kohta! Ennekõike on see
muidugi õpetajate järjepideva
ja läbimõeldud töö vili.

Paha ei tehta
Meeskonnatööoskuste sihipärane kujundamine on meil
olnud juba pikki aastaid prioriteediks. Hulgaliselt kogu
kooliperet haaravaid üritusi ja
ettevõtmisi, mille korraldamine on paljuski usaldatud
õpilaste enda kanda, ongi
vaimsuse tekke võtmeks.
Aga ikkagi! Tänapäeval,
kui meedia pasundab koolivägivallast, kui õpilased ei viitsi

koolis käia, kui hurjutatakse
õpilasi liigse arvutilembuse
pärast! Meie oleme julgenud
deklareerida, et meil koolivägivalda ei ole ja ei saa ka kunagi
olema, sest me ei luba kellelgi
kedagi tahtlikult solvata ega
kiusata.

ÕPILASED ON AMMU
SELGEKS SAANUD, ET
RUMAL OLLA POLE IN.
Iga väiksemgi pahategu
kellegi vastu ei jää tähelepanuta. Ja ei kasuta me piitsa
ega präänikut, vaid lihtsalt seletamist. See on kõige aeganõudvam, kuid kõige suurema
kasuteguriga.

Pausi ei panda
Pausipanemine on meie
lastele nii võõras mõiste, et
nad vist ei saaks arugi, millest
ma räägin, sest koolis on lõbus
ja tore käia, siin on vahvad
sõbrad ja lahedad õpetajad,
miks peaks siis leiutama võimaluse puududa?
Kool on eelkõige muidugi

õppimise koht. Õpilased on
ammu selgeks saanud, et rumal olla pole IN, et õpitakse
iseendale, oma arengu hüvanguks, et kuuenda klassi lõpus
võiks vabalt valida, kuhu kooli
sisseastumiskatseid teha. Ja
meil, õpetajatel, on hea meel,
et meie vilistlased saavad tihti
valitud uute koolide õpilasesindusse või klassivanemaks,
sest nad on harjunud olema
aktiivsed.
Neil pole lastud nurgas
nukerdada, ning tegutsemislust ja -julgus ei jäta neid
enam maha. Nad on ambitsioonikad ja avatud. Nad paistavad silma. Neil on tahet eesmärgi nimel pingutada, ja nad
saavad hakkama. Ka minul on
selles kõiges olnud oma osa,
minul ja minu kolleegidel. Iga
meie kooli laps on natuke meie
kooli nägu ja ka õpetajad on
meie kooli nägu.
Teisisõnu: me oleme kõik
natuke ühte nägu ja see nägu
meeldib mulle. Eks sellepärast
olengi pea 20 aastat siin vastu
pidanud.

Kultuurikalender on meie koolis tihe – toimuvad
ühisüritused, kontserdid, kohtumised lastekirjanikega.

Mõisakooli söökla suurepäraseid maitseelamusi on
nautinud ka meie presidendiproua.
2x erakogu
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Tabasalu turbapressid
töötavad isegi Indias
Harku valla keskuses,
vaid mõnisada meetrit
vallamajast eemal alustas neli aastat tagasi
tööd OÜ Kruviks. Täna
leiab Ranna teel asuva
ettevõtte põhiliselt turbatööstusele mõeldud
toodangut Euroopast,
Venemaalt ning isegi
Indiast.
A LLAR V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Kruviksi juhatuse esimees ja
direktor Vladimir Kozõrev
räägib, et nad alustasid tööd
juunis 1996. Kuid mitte Tabasalus, vaid hoopis teisel pool
Tallinna, Viimsis. Seal töötati
rendipindadel ning tehti keevitus- ja metallitöid. Aga 2008.
aasta jaanuaris soetati tootmishooned Ranna teele.
“Saime päris enda maja.
Krediidipank usaldas meid,
andis laenu ja saime sisustada
tehase ning muu vajaliku,”
räägib Kozõrev. Tänavu jaanuaris täitus uues kohas seega
neli aastat.
Firmajuhi sõnul käib Kruviksis nii projekteerimine kui
ka ehitamine. Masinad-seadmed mõeldakse välja, koosta-

takse joonised, ehitatakse valmis ning varustatakse seejärel
ka vajaliku arvutiprogrammiga.

Pressid Euraasias
“Meie firma enimnõutud
tooted on turba separeerimis-, pressimis- ja pakkimisliinid. Üle 30 meie poolt toodetud
turbapressi töötavad edukalt
Eestis, Lätis, Leedus, Austrias,
Hollandis, Prantsusmaal, Itaalias, Ukrainas, Venemaal,”
loetleb Kozõrev. “Esimese
pressi projekteerisime ja valmistasime 1996. aastal ning
see töötab tänaseni. Vaja on olnud vaid väikest hooldusremonti.” Enamus turbatööstuse
seadmeid ongi viidud piiri taha. Eestis on partneriks olnud
näiteks Tootsi Turvas.
Kaugeim paik, kuhu press
on viidud, asub India lõunaosas. See juhtus mullu augustis.
2009. aasta ehitas OÜ Kruviks tehase Valgevenesse, Vitebski lähedale. “Seal on turbatööstus, kuhu meie tegime
kogu sisseseade. Ja mida me
ise ei teinud, selle me korraldasime teiste firmade abiga,”
räägib Kozõrev. Naljaga pooleks ütleb ta, et vallutamata on
veel Aafrika ja Austraalia.

Viimase aja uudistoodangust on suuremad turbakogujad. Need meenutavad esimesel vaatamisel suurt tolmuimejat, mida veetakse traktori järelhaagisena. Nendega kogutakse frees-, aiandus- ja põllumajandusturvast suurtelt väljadelt.

Ka väike kasum on hea
Kuidas elasid Tabasalu
masinaehitajad üle viis aastat
tagasi alanud ülemaailmse
majanduskriisi, mis rappis kõvasti ka Eestit? “Turbatööstus
on õnneks selline nišivärk,
sest tootjaid ning ka tarbijaid
pole just liiga palju. Meid teatakse, seadmeid tellitakse
ning seetõttu saimegi kriisi
suhteliselt edukalt üle elada,”
vastab Vladimir Kozõrev. Mehe kinnitusel tuleb tunda rõõmu juba kasvõi 1-2% kasumist
ning käibe kasvust.
Eesti turbatööstuse aitas
mehe sõnul hädadest välja selle kuulumine Soomele. Lätis ja
Leedus on omanikud kas sakslased või hollandlased.
Mida praegu välja mõeldakse ning seejärel tootmisse
antakse?
“Uus karussell-pakkemasin. Seda töötame praegu välja
ning tahame veel sellel aastal

ka esimese partii valmis saada,” räägib Kozõrev. Tema sõnul hakkavad liinidelt tulema
aianduskauplustes müüdavad
turbakotid. Plaanis on ka tööstushoonete laiendamine ning
uue tsehhi ehitus.
Tellimusi on ning olemasolevad hooned on jäänud kohati kitsaks.

“Turbakogujad meenutavad suuri tolmuimejaid. Need
veetakse turbaväljadele traktoritega,” ütleb Vladimir
Kozõrev.
Allar Viivik

• Harku vallavolikogu 29.
veebruari 2012 otsusega nr
8 on kehtestatud Vääna külas Kuusiku I ja Kütusehoidla kinnistute ning lähiala detailplaneering.

huvitavad inimesed,
erinevad olukorrad,
põnevad sündmused,
meeldejäävad hetked,
looduspildid...
– kõik see, mis tundub
Sinu jaoks eriline!

Tingimused:
• Koolinoor I-XII klassini.
• Kuni 3 fotot.
• Fotode juurde märgi: nimi, vanus, kool,
klass, telefon ja töö pealkiri.

• OÜ Kruviks asutati
1996. aastal.
• Firma põhitegevus on
masinaehitus, mittestandardsete seadmete
ja ehituslike metallkonstruktsioonide tootmine. Ettevõttele on
sertifikaat ISO
9001:2008.
• Praegu on koos administratsiooniga tööl üle
30 inimese.
• Tabasalus asuva krundi
suurus on 7500 ruutmeetrit. Sellest hoonete
all on umbes 4000
ruutmeetrit.
• Vaata lisa www.
kruviks.ee.

Harku vallavalitsus teatab

Rahvusvaheline
fotokonkurss
NEED HETKED
VÄÄRIVAD
JÄÄDVUSTAMIST!

Hindamine:
• I-III klass
• IV-VI klass
• VII-IX klass
• X-XII klass
• Žürii valib igas vanuserühmas välja 2
parimat tööd.
• Kõikide vanuserühmade seast valitakse
välja üks peapreemia saaja.
• Publiku lemmiku tunnustamine.

OÜ Kruviks

Reedel, 9. märtsil kell 18.00
tähistab Tabasalu
Muusikakool kontserdiga
oma 25. sünnipäeva.
Kuulama on oodatud kõik
huvilised.
www.tabasalumuusikakool.ee

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

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

Pangapealse
Lasteaed otsib
oma meeskonda
õpetajat
(lapsehoolduspuhkuse
perioodiks).
Kandidaadilt ootame
kvalifikatsiooninõuetele
vastavat haridustaset,
innovaatilist suhtumist,
loovust ning
meeskonnatöö oskust.
CV koos
motivatsioonikirjaga
saata aadressile info@
pangapealselasteaed.ee.
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KODUKORISTUS

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

Harku vallavalitsus teatab
• 22.03-23.04 2012 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) ning Politsei- ja piirivalvekolledži õppehoones (Tilgu
tee 55C, Muraste küla) Muraste külas Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsutee ning lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek.
Planeeritav maa-ala (ca 59,6 ha) asub Harku vallas Muraste ja Ilmandu külas Läänemere rannal ning ulatub joonobjektide
(olemasoleva ja uue juurdepääsutee) kaasamise tõttu Balti klindipealsele alale kuni Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna
riigimaanteeni välja. Planeeritav ala piirneb elamumaa, maatulundusmaa ja transpordimaa sihtotstarbega naaberkinnistutega
ning osaliselt reformimata riigimaaga. Planeeringualal paiknev hoonestus on kasutusel Sisekaitseakadeemia õppeasutusena,
erakruntidel olevad elamud on kasutusel sihtotstarbepäraselt.
Detailplaneeringu eesmärgiks on lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustatus ning suurendada kehtiva
detailplaneeriguga määratud ehitusõigust Piirivalvekooli katastriüksusel (katastritunnus 19801:001:2380) eesmärgiga laiendada
Sisekaitseakadeemia õppeasutuse hoonestusmahtu ja seeläbi suurendada väljaõppe teenuse pakkumise võimalusi.
Planeeringualale on olemasolevate ja uute moodustatavate kruntide baasil planeeritud kokku 44 krunti – 8 riigikaitsemaa
krunti , 11 olemasolevat elamumaa krunti, 22 transpordimaa krunti, üks tootmismaa krunt ja 2 jäätmehoidla maa krunti.
Planeeringuga määratakse asjakohaste kruntide ehitusõigused ja arhitektuurinõuded hoonetele. Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek muuta Harku vallavolikogu 26.03.1996.a. otsusega nr 21 kehtestatud Harku valla üldplaneeringut uue juurdepääsutee
ehk olulise joonobjekti kavandamise näol üle Suurupi pangapealse osa, klindist alla Tilgu sadama juurde. Detailplaneeringule
on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemusena on valminud keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne (koostaja OÜ ELLE, töö nr 08/LS/45).
Politsei- ja piirivalvekolledži õppehoones saab detailplaneeringuga tutvuda 22. märtsist 2012 kuni 23. aprillini 2012 kõigil
nädalapäevadel kella 8.00-st kuni 19.00-ni (õppehoone korrapidaja telefoninumber: 670 7400).
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TEATED
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Juhani Puukool otsib Harku istikuärisse
(Ceres) hooajaks taimehooldajat ja aednikmüüjaid. Lisainfo Eve Pihlakas, tel 5309 7222,
eve.pihlakas@juhanipuukool.ee
• 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 Murastes.
Lisainfo ja pildid www.buduaar.ee/Turg/
kuulutus/1076396. Tel 5597 2042
• Maja projektid, mõõdistamine. Energiamärgis. Maja paberid korda. Ehitusluba, kasutusluba. Tel 522 0023, M. Mikk
• Müüa kuivad kütteklotsid võrgus, puit ja
turbabrikett alusel. Vedu meilt. Tel 520 2190
• Müüa kuivad küttepuud (kuusk), hind
kohaletoomisega 39 eur/rm. Halu pikkus 40
cm. Tel 5656 1001
• 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
• Ostame teravilja – nisu, otra, rapsi.
Tel 5608 3000
• Ostan kuuse- ja männipalki. Tel 5457 5757
• Ostan teie seisva või mittetöötava auto
(võib olla ka remonti vajav või ülevaatuseta).
Tel 5674 0940
• Pakume tööd veo- ja sõiduauto remondilukksepale. Tel 501 0679
• Pakun lumekoristusteenust, info 5341 0347
või www.murastehooldus.eu
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine.
OÜ Norringsen. Tel 5662 1300
• Sooviks osta seismajäänud ja sõitvaid
vanemaid autosid. Tel 5663 4245, Tarmo
• Tartu Mets ostab metsakinnistuid kõikjal
Eestis. Tel 5557 7007
• Tederreisid OÜ otsib väikebussile juhti. Info
ja küsimused tel 521 5731
• Teen erinevaid ehitus- ja remonditöid. Küsi
lisa. Tel 5664 6336, Riho
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust. Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine
ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055

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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603 2043

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

Geellaki uued
kevadised
värvitoonid
nüüd kohal!

Teostame radooni
mõõtmist eramajades.
GSM: 501 4512

Jälgi meie tegemisi ka facebookis!

Metallitööga tegelev ettevõte Vatsla
külas võtab tööle tootmistööliseid.
Tööülesanneteks lehtmetalli
painutamine CNC painutuspingil ja
poolautomaat keevitustööd.
info@ironbaltic.ee

Tel 653 3711, 510 0559

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee
KODUHOOLDUS
KODUKORISTUS
MAJAHOIDJATEENUS
HALDUSTEENUS
tel 5821 5001
tabasalu.teenindus@gmail.com

