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Ega me loomade
nappuse üle ka kurda.
R E I N PR OS E S
Vääna jahimees

Uus kaubanduskeskus
vallas – jah või ei?
23. veebruaril lõppes vallavalitsuses Klooga
maantee äärde planeeritava ärikeskuse detailplaneeringu avalikustamine. Koos sellega lõppes paljude vallakodanike arvetes ka rahulik elu
Vääna-Jõesuus, Murastes, Suurupis.
Ü LO R USS AK
vallaleht@harku.ee

Alguse sai see lugu kinnisvara
arendamise buumi aegu – siis
soetas inglise kapitalil põhinev OÜ Oxford Sustainable
Suurupi külla, täpsemalt Tabasalu-Klooga maantee äärde
ligi 10 hektarit maad. Sooviga
rajada sinna multifunktsionaalne elukeskkond.
Ka täna veel kehtiv üldplaneering nägi sellesse kohta
ette perspektiivset elamuehituspiirkonda. Uue üldplaneeringu kohaselt on alale ette
nähtud äri- ja elamumaa.

ARHITEKT ON ÜRITANUD HOONE MAKSIMAALSELT LOODUSEGA KOKKU VIIA.
Abivallavanem Erik Sandla: “Arendaja uute plaanide
järgi on elamute arvu ja kortereid kõvasti vähendatud, sellesse kanti peab tulema ärihoone ja mõned kortermajad.”
Samas on ligi 75 000 ruutmeetrit äripinda, mille sein
nagu Hiina müür paralleelselt
maanteega jookseb, osadel
inimestel karva turri ajanud.

Hooned looduses
Erik Sandla: “75 000 ruutmeetrit kõlab küll natuke hirmuäratavalt, me lihtsalt ei kujuta seda ette, kujutleme vaid
Ülemiste kaubanduskeskuse
neoonreklaamides helklevat
seinamüüri. Tegelikult sellest
75 000 ruutmeetrist 28 000
ruutmeetrit on parkla.
Ülejäänud 47 000 ruutmeetrit võtavad osa enda alla
kaubandus- ja tootmispinnad,
ka on sinna planeeritud rajada
sotsiaalseid objekte, näiteks
lastehoid, spordikeskus, kindlasti kolivad mõned firmad
oma kontori sinna. Võimalusi
on palju.”
See kompleks on plaanitud
valmis ehitada 20 aasta jooksul, järkude kaupa. Iga plokk

on eelmisest natuke eemal ja
järgib täielikult looduslikku
reljeefi. Et ei tekiks täisehitatuse tunnet. Maad ja avarust
selles kandis ju on, kuigi –
maa maksab.
Erik Sandla: “Arhitekt on
üritanud hooneid maksimaalselt loodusesse peita. Loodusesse sulandumiseks on hoonele planeeritud kumerad vormid ja murukatus.”
Ometigi on elanikud vastu.
Kardetakse uue kaubanduskeskuse tõttu kuni 5000 auto
lisandumist päevas; arvatakse
ka, et piirkonnas ei jätku vett
kuna veeressursid on piiratud
ja probleem tekib kanalisatsiooniga.
Samas võib aga küsida –
mis imekaup see küll on, mis
5000 autot sunniks iga päev
uude ostukeskusesse sõitma,
kas ei hakka seal rohkem ikka
omakandi rahvas käima, kes
praegu Tallinnas sisseoste
teeb?

Vaided vaadatakse läbi
Neid poolt ja vastuargumente võib tuua lõpmatuseni.
Fakt on aga see, et detailplaneering on kogunud paarkümmend vastuväidet ja kõigi
nendega tuleb arvestada. Sellest hoolimata, et arendaja,
Oxford Sustainable ja selle
juht Hadley Barret on Eestis
üsnagi tuntud tegija – ehitab
Pärnus ja Raplamaal.
Erik Sandla: “Vallavalitsus
arutab nüüd kõik vaided läbi
ja vastab nende esitajatele.
Pikendasime vaietele vastamise aega ühe kuu võrra, seega
vastatakse vaiete esitajatele
vallavalitsuse seisukohtadega
8 nädala jooksul arvestades
avalikustamise lõpust.
Avalikustamise järgne
avalik arutelu korraldatakse
12 nädala jooksul arvates avalikustamise lõpust. Siis kutsutakse kõik vaide esitajad kokku ning kui jõutakse kõiki osapooli rahuldava kokkuleppeni,
läheb projekt maavanema
juurde järelevalve teostamiseks ning seejärel kehtestamisele. Kui erimeelsused jäävad, siis lähevad vaided maavanema juurde lahendamisele
– maavanem peab hindama,
kas need on põhjendatud.”
Igal juhul usub Erik Sandla, et kompromiss arendaja ja
elanike vahel on võimalik.
Arenema peab vald aga riivatud ei tohi saada ka inimeste
huvid.

UUE ÄRIKESKUSE VASTU
Mure ratsatalu pärast
Otse planeeritava keskuse vastas, teisel
pool maanteed asub Kukrumäe ratsatalu.
Talu omanik Eerik Rebane ei ole sugugi
rahul planeeritava ärikeskusega. Eerik
Rebane kardab, et autode ja inimeste
mass viib nii hobuste kui ratsanike rahu.
Eerik Rebane: “Oleme kümmekond aastat
seda talu üles ehitanud. Nüüd ei taha küll,
et ühe arendaja järjekordse utoopilise projekti pärast kõik olematuks muutuks. Kukrumäe ratsatalu ei ole ainult kohalikele
noortele tunnustatud sportimise paik, oleme ka tunnustatud hipoteraapia (hoburavi) keskus, kus klientuur aasta-aastalt
kasvab.”
Ka pole Eerik Rebane rahul sellega, et
ärikeskus läheb vastuollu valla kandipõhise arengu loogikaga. Arendada tuleks olemasolevaid kandikeskusi. Laiendada olemasolevaid kaubandus- ja teenindusasutusi. See objekt asub aga suvalises kohas
kolme kandi: Vääna, Vääna-Jõesuu ja
Suurupi vahel.
Erik Rebane: “Vastavalt seadusele peab
planeering andma selge lahenduse, kuhu
reoveed juhitakse. Trass on küll tulevikus
lubatud Strantumi poolt ehitada, siiamaani pole aga veel kindel, et me need abirahad ehituseks saame. Ja mis siis saab –
arendaja ütleb et lubasite trassi, nüüd ehitage. See maksab aga 30 miljonit eurot.
Planeeringus sisalduv lahendus peab olema reaalne ja tingimusteta. Lisaks puudub keskkonnamõjude uuring.”

UUE ÄRIKESKUSE POOLT
Ei saa igavesti elada
kiviajas
Planeeritavast ärihoonest linnulennul 600
meetri kaugusel elab Indrek Aarma. Tema
on ärikeskuse pooldaja.
Indrek Aarma: “Ei saa igavesti elada
kiviajas. Planeeritav koht on praegu täiesti tühi, siin pole isegi mingit looduslikku
haljastust. Nii et midagi looduselt me ära
ei võta. Jutt 5000 autost päevas on selge
liialdus – kes siia kaugelt ikka nii väga
sõitma hakkab, igal pool on ju kaubanduskeskused olemas. Pigem vähendaks uus
keskus pendelrännet – meie oma inimesed
ei pea enam Tabasallu või linna poodi sõitma. Nii et logistiliselt see uus keskus pigem leevendaks olukorda, mitte ei pingestaks. Ka mõjuks selline keskus soodsalt
ettevõtlusele kogu selles kandis – näiteks
ka Keila-Joa või Keila inimene ei sõidaks
linna poodi, vaid tuleks nädalavahetusel
meile – jalutaks rannas, imetleks loodust.
Ka ratsatalu võiks uusi kliente juurde
saada, mitte kaotada.
Pealegi – see projekt on mõeldud 20 aasta
peale. Kui arendaja näeb, et esimene osa
kasu ei anna, siis vaevalt ta teise osa väljaehitamisega kiirustab. Aga siiski selge
on see, et ükskord see elava liiklusega
maanteeäär täis ehitatakse. Miks ei võiks
teha seda siis tuntud arendaja, kellel on
hea, väga omalaadse arhitektuuriga projekt, mis oma astmelisuse ja murukatusega ideaalselt sobib meie miljööväärtuslikku piirkonda.”

VOLIKOGU

Vallavolikogus
veebruaris
28. veebruari volikogu istungil:
• toimus Harku valla arengukava 2011-2037 eelnõu esimene lugemine. Volikogu liikmetel on parandusettepanekute tegemiseks aega 14.
märtsini;
• võeti vastu otsus eraldada valla reservfondist Haapsalu Lastekodu toetuseks 1000
eurot;
• otsustati loovutada riigile Suurupi Sidelinnaku territooriumil olevad hooned –
ladu, garaaž ja töökoda-garaaž. Antud hoonete juurde ei
ole võimalik taotleda teenindusmaad ning riik soovib majadealust maad endale;
• võeti vastu Rannamõisa
lasteaia arengukava;
• kehtestati Tabasalu alevikus Käspre 1 kinnistu ja
lähiala detailplaneering;
• salajasel hääletusel valiti Harju Maakohtule esitamiseks Harku valla rahvakohtunikukandidaadid.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 31. märtsil algusega kell 16.00. HVT

Kui sul on idee või
teema, millest
vallalehes peaks
kindlasti kirjutama,
anna teada
vallaleht@harku.ee.

22. märtsil kell 16.00
toimub Harku
vallavalitsuse saalis

Harku valla
ettevõtjate
ümarlaud
Kutsume osalema kõiki
Harku Valla Ettevõtjate
Liidu liikmeid ja ka teisi
valla ettevõtjad. Ümarlaual arutamist vajavad
küsimused, ettepanekud
ja probleemipüstitused
on oodatud e-posti
aadressile juhatus@hvel.
ee (Enn Tampere).
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Volikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees

Lapsed on meie komisjoni
rõõm ja mure

H

arku vallavolikogu
kuue komisjoni hulgas
peetakse enamasti olulisimaks majanduskomisjoni
ning ehituse- ja planeerimiskomisjoni tööd. Õnneks oleme
jõudnud arusaamisele, et sama oluline kui majandus on
valla haridus- ja kultuurielu
ning umbes 60% valla eelarvest kuulub just haridus- ja
kultuurivaldkonnale.
Volikogus tegeleb hariduse
ja kultuuriga eraldi komisjon.
Ja kuigi lõpliku otsuse kõigis
küsimustes teeb vallavolikogu,
usaldab ta meie komisjoni
spetsialiste.
Liikmeid on komisjonis
üheksa: Marju Aolaid, Ene
Alttoa, Olav Aarna, Eddi Tomband, Meelis Härms, Anti
Aaremaa, Kalev Konsa, Sigrid
Saarep ja Marika Metsala.
Komisjoni tööd juhin esimehena mina, Marju Aolaid,
aseesimees on Ene Alttoa.
Valla elanikele peaks nii
mõnigi nimi enda eest rääkima, kõik nad on suuremal või
vähemal määral seotud hariduse või kultuuriga. Ka minul
komisjoni esimehena on üsna
tugev haridus- ja kultuuritaust.
Tegemist meie komisjonil
jätkub. Koos käime ehk komisjoni koosolekuid peame regulaarselt iga kuu, seda reeglina
enne eestseisuse koosolekut
kolmapäeviti kell viis õhtul.
Lähiajal on komisjoni päevakorras valla arengukava,
arutelu nii noorsootöö kui haridusvõrgu arengute üle. Oleme neid teemasid ka eelnevalt
pikalt ja põhjalikult oma töös
käsitlenud.

Kool ja lasteaed
Nüüd natuke ka muret tekitavatest probleemidest. Hiljuti tõstis volikogu vallas lasteaiamaksu ja muusikakoolitasu, mis tekitas arusaadavalt
lastevanemate meelepaha. Samas ei saa me kogu lapse kasvatusprotsessi kohaliku omavalitsuse õlule/rahakotile panna, oma lapse arengu eest
peab hea seisma ka lapsevanem.
Numbrites tähendab see,
et ühe lapse lasteaiakoht maksab täna olenevalt lasteaiast
175-205 eurot kuus, lapsevanema osalus sellest on 41 eurot.
Muusikakooli koht ühe lapse
kohta läheb aastas maksma

1240 eurot, millest lapsevanema osalus on 375 eurot.
Konkreetsetest asjadest
rääkides on praegu ülioluliseks
teemaks Tabasalu Ühisgümnaasiumi (TÜG) jätkamine
gümnaasiumina ning siin on
kõik osapooled (lapsevanemad,
hoolekogu, kooli juhtkond ja
valla juhid) võtnud selle südameasjaks. Ka kool ise teeb
gümnaasiumina jätkamise nimel tublisti tööd. Mul on tõsiselt hea meel, et kooli juhtkonnale, lastevanematele ja hoolekogu liikmetele asi väga tähtis
on.

Lasterikas vald
Meie valla õnn ja rõõm on
see, et peale on kasvamas
palju noori. Tulevikku silmas
pidades tähendab see, et tuleb
leida lahendused, kuidas teha
kooliharidus kättesaadavaks
kodu lähedal ja seda üle valla.
Selles osas on juba mõnigi mõte ja plaan olemas. Kui arvudes rääkida, siis tänavuse,
2011. aasta 1. septembril läheb
Harku valla lastest esimesse
klassi 182 last.
Enne kooli käivad lapsed
enamasti aga lasteaias. Ja lasteaiakohtade nappus on teine
valla suur valupunkt. Praegu
ootab lasteaiakoha järjekorras
550 last, nii et asjaga tuleb
pidevalt tegelda ja otsida uusi
võimalusi.
Pisut leevendab olukorda
see, et eelmise aasta 12. novembril pandi nurgakivi Tiskre külla ehitatavale Alasniidu
lasteaiale, mis peaks valmis
saama juba tänavu enne suve.
Uues lasteaias leiab koha 144
last. Lasteaiakohtade nappuse
leevendamiseks on Tabasalus
avatud ka lastehoid.

MEIE VALLA ÕNN JA
RÕÕM ON SEE, ET
PEALE ON KASVAMAS
PALJU NOORI.
Tulevikust veel. Mis mulle
väga meeldib – Harku vallas
tegutseb palju kõikvõimalikke
kodanikualgatusel põhinevaid
seltse ja ühendusi. Nad kõik
töötavad valla kultuuri- ja
seltsielu edendamise nimel,
tehes seda rõõmu ja entusiasmiga. Ja seda täiesti vabatahtlikult! Kui me edaspidi püüaksime veelgi rohkem koostööd
teha, siis olen kindel, et Harku
vald võib ennast üheks ütlemata kultuurseks vallaks nimetada.
Miks ma seda väidan – eelmisel kevadel külastasin kõiki
meie valla haridus- ja kultuuriasutusi, käisin peale lasteaedade ja koolide ka kõikvõimalikes spordiasutustes, kirikutes, külakodades jne, nii et
sain üsna hea pildi kõikidest
võimalustest, mis meil kasutada on ja mida meie inimesed
teevad.
Siit ka teadmine, et meie
valla inimesele läheb korda
see, mis meie ümber toimub
ja iga elanik tahab ka enda osa
sinna lisada.

Neljapäev, 10. märts 2011

Jahil ja saunas on
kõik mehed võrdsed
Jahi- ja kalamehi peetakse ikka nalja- ja jutumeesteks – kui kuulaja
poolt usub, saab veel
kolmandiku petta. Seekord pani ajakirjanik
kirja kõik, mis kauaaegselt Vääna Jahiseltsi esimehelt Rein Proseselt
kuulis.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

“Olin Vääna Jahiseltsi esimees kümmekond aastat.
Nüüd olen lihtliige. Meie seltsi kuulub poolsada inimest.
Peale Harku valla inimeste on
seltsis veel Keila, Saue ja
Tallinna omi. Need on endisest
ajast jäänud, enam võõraid
liikmeks ei võeta, seltsi tahtjal
peab meil maaomand olema.
Metsas käivad ja jahti peavad
ka naised, aga kahjuks mitte
meil. Meil on seltsis mehed,
seltsimehed.
Jahimaid on meil 16 500
hektarit. Ja need ei lange sugugi valla piiridega kokku.
Meie jahimaa piir läheb Tallinn-Paldiski maanteed pidi
Keila jõeni ja jõge mööda mereni. Läänes on piiriks meri ja
põhjas linn – selge ja konkreetne.

VÕÕRAID ENAM
LIIKMEKS EI VÕETA,
SELTSI TAHTJAL PEAB
MEIL MAAOMAND
OLEMA.
Ega me loomade nappuse
üle ka kurda. Põtru on meie
mail kuni poolsada, igal aastal
laseme paarkümmend ära.
Kari aga täieneb pidevalt –
lõuna ja ida pool Eestis, kui
noored põdramullikad emast
irduvad, hakkavad nad uut
elupaika otsima. Rändavad
siis mööda merekallast põhja
poole, kuni linn vastu tuleb.
Mõni üksik lollike eksib vahel
ka linna, enamik pöördub aga
tagasi ja jääb kuskile Keila
jõe kandi luhtadele ja metsadesse pidama.
Meil oli ka maralit, suurt
Siberi hirve, aga meie maastik
talle hästi ei sobi – tema tahab
rohkem padrikut. Selle eest
on meil metssigu palju. Vahel
inimesed Sõrvest või Adrakülast või Ilmandust helistavad – tulge appi, sead tõnguvad maja teise paika. Eks siga
rohkem kuuse ja kadakapadrikut otsi, aga tühi kõht paneb
looma igale poole elama. 30-40
siga võtab meie selts igal aastal ohvriks. Ka oma senise
suurima trofeelooma, vana
kuldi, olen lasknud Vääna
maadel.
Viimane hunt lasti meie
maadel kümmekond aastat
tagasi, see oli Keila-Joa kandis.
Kitsi on ka meil palju, ja
need on kõik kohalikud, meie
kandis sündinud, mitte sisse
rännanud. Eelmine talv võttis
kahjuks palju kitsi ära ja ega
neil sellelgi aastal kerge ole,

Rein Proses oma lemmiku, laika Remiga.
pigem raskem, lund palju,
kord sulatab, siis külmetab.
Umbes sada ulukit kukkub
meie maadel igal aastal autorataste all.
Kuigi ma ise olen arvamusel, et inimene peaks ennast looduse ringkäiku võimalikult vähe vahele segama, siis
kitsede söötmisega talvel on
teised lood ja seda me teeme.
Aga muidu – parim näide
on rebased ja kährikud. Võitleme marutaudiga, loobime
lausa lennukitelt rohtu. Abi
on.
Rebaseid on nii palju, et
elavad lausa uuselamute vahel
või nende lähiümbruses. Eriti
kui uusrajooni lähedusse on
jäänud maaparandusaegne
kivihunnik – siis võib kindel
olla, et seal ka rebase või kähriku urg on.
Tulemus – meil pole enam
maa peal pesitse-vaid linde. Ei
vutte ega põldpüüsid.
Ka kitsetalle murrab rebane ära.
Ka kopraid on meil palju –

pesitsevad isegi Tabasalu taga
magistraalkaavis. Vääna jõest
ja teistest looduslikest veekogudest ma ei räägigi.
Kuigi jahiloomi on, jahindusturismi meie selts ei harrasta – rikastele sakslastele
sealaskmistuusikuid ei müü.
Vahel sõbrad Soomest käivad
meiega jahti pidamas. Ise käime ka vahel Soomes küttimas.
Kui küsida, mis lihaga teeme, siis – eks muist kulub oma
tarbeks, muist müüme lihatööstusele. Mets küsib ju raha
tagasi.
Mõnikord kurdab keegi,
kes seltsi liige ei ole, et püss
on, relvakandmisluba kah,
tuleks jahile, aga keegi ei võta.
Neile nii palju – jahipidamine
on litsentseeritud tegevus.
Peab teadma, keda ja millal
võib lasta. Tuleb kursustel
käia – siis saab ka loa ja seltsi
liikmeks.
Jahil ja saunas on kõik
mehed võrdsed, siin jäävad
pagunid koju.”

Ülo Russak

Vääna jahiseltsi
2009. aasta
tegevusaruanne
• Talv: ulukite lisasöötmisele kulus 2500 lehisevihta, 1 tonn heina, 2
tonni kaera, 8 tonni leivajäätmeid, 8 tonni
puu- ja aedvilja.
• Kevad: istutasime metsa, korrastasime söödahoidlad ja muud rajatised, rajasime söödapõllud.
• Suvi: vihtade ja muu
sööda varumine, lasketreeningud.
• Kollektiivjahte peeti
kokku 26.
• Kütiti 58 metskitse, 54
metssiga ja 24 põtra.
• Metsloomadega toimunud õnnetuskohale oli
70 väljasõitu.
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Omaloomingukonkurss “Minu
unistused”

KÜSITLUS
Kas valimistulemused
üllatasid?

28. veebruaril avati
Tabasalu raamatukogus
Harku valla laste ja
noorte omaloomingukonkursi “Minu unistused” tööde näitus.

J Ü RI
TA M M
Sõrve küla
elanik

AI L E K AL JOL A
Harku Valla Lastekaitse Ühingu liige

V

alimistulemused on
alati üllatus, muidu ei
saaks rääkida vabadest
valimistest. Üllatas, et valijad
otsustasid minna lihtsamat
teed ning jätta poliitilisele
malelauale vaid neli parteid.
See näitab, et valijaid surutakse üha enam raamidesse ning
neid püütakse jätta mitte
uute, vaid Eestis välja kujunenud poliitideoloogiate usku.
See on selge märk ebaõiglustest valimisseaduses.
Üllatas näiteks Kaja Kallase tohutu kõrge usaldusmandaat, mis julgustab mõtlema,
et valijad ikkagi soovivad näha Riigikogus häid uusi tegijaid.
Harku valla võimu jõujooni valimised ei muuda. Mis
puudutab vallas elavate kandidaatide tulemusi, siis minu
arust ei oleks normaalne kui
nende pääsemisest või mittepääsemisest Riigikogusse sõltuks meie valla käekäik.
Kindlasti peaks aga iga
Harju- ja Raplamaalt valitud
saadik tegelema sellega, et
riigi toetus omavalitsustele
taastuks kehtinud mahus.

SU LE V
RO O S
Volikogu liige

R

ahvas ütles nende valimistega enda tõe välja.
Reformierakonna toetaja on haritum ning endaga
keskmisest paremini toime
tulev inimene.
Reform tegi Harjus väga
hea tulemuse ning ka IRL sai
korraliku mandaadi. Reformi
võit oli üle riigi veenev. Aga
mitte nii suur, kui kohati ennustati. Reform ja IRL jätkavad kindlasti koalitsioonis.
Sotsid ning Keskerakond aga
korjasid kahe peale 40% häältest. Kahju vaid, et rohelised
ei saanud Riigikogusse.
Vallas võidutsesid samuti
Reform ja IRL. Praegune vallavanem on väga tubli mees.
Kuid kohalikud ja Riigikogu
valimised on ikkagi erinevad
asjad. Praegu kogus ta kaks
korda vähem hääli.

KE RSTI
VA NA
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
arendusjuht

T

ulemus oli ootuspärane.
Olen rahul paremerakondade ülekaaluga
Harjumaal ja Harku vallas.
Samuti ka kõrge osavõtuprotsendiga maakonnas. Üllatus
oli sotside jõuline top-4 hulka
tulemine. Koguda 19 kohta
Riigikogus on suur saavutus.
Ilmselt on teened nende uuel
juhtkonnal. Tore, et siitkandist sai parlamenti Reet Roos.
Naisi ongi Toompeale vaja.
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Jana Sarri tuli valima koos pisikese Anniga. Ja otsustas
lõpuks kindlalt, et Eesti riik peab senist kurssi jätkama.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi valimisjaoskonnas: esmakordselt valima tulnud Mariin Murd arvas, et uus valitsus
võiks olla natuke sotsiaalsem. Näha edunumbrite taustal
ka inimest oma murega.
3x Ülo Russak

Pangapealse lasteaia valimisjaoskonnas: ka Angela Paulin
oli veendunud, et senine koalitsioon peab jätkama.

Vallavalitsus jätkab
endises koosseisus
Harjumaa koos Raplamaaga annab uude Riigikogusse kõige enim
liikmeid – 14. Sellepärast
on valimistel meie maakonnas ka eriline kaal.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Kandideerisid ju Harjumaal
kahe senise koalitsioonierakonna juhid – Andrus Ansip
Reformierakonnast ja Mart
Laar IRL-st.
Harku vallas, nagu igal
pool mujalgi Eestis, avati valimisjaoskonnad kell 9 hommikul. Uksed avas vallas
kolm valimisjaoskonda – Tabasalu Ühisgümnaasiumis,
Harku Keskuses ja Pangapealse lasteaias. Tööd jagus kõigis
valimisjaoskondades hommikust õhtuni välja – esimene
valija oli Tabasalu valimisjaoskonnas juba viis minutit enne
uste avamist, viimane viis
minutit enne uste sulgemist.
Kokku oli Harku vallas
hääletamisõiguslikke kodanikke 8532, neist Tabasalu
piirkonnas 3100, Pangapealse
ja Harku piirkonnas vastavalt
3505 ja 1927.

Vallavanem edukaim
Harku valla kodanikest
kandideeris vallavanem Kaupo Rätsepp IRLi, kaks voliko-

gu liiget, Allan Kiil reformi ja
Ain Kabal roheliste nimekirjas ning Priit Siitan sotsiaaldemokraadina.
Enim hääli kogus vallavanem, esimest korda Riigikogu
valimistel osalenud Kaupo
Rätsepp, kellele valijad andsid 513 häält, Allan Kiil sai
380 valija toetuse, Priit Siitan
kogus 129 häält ja Ain Kabal
59 häält.
Kaupo Rätsepp: “Olen
oma tulemusega rahul. Ega
ma selle nimel, et vallast ära
minna, väga ei pingutanudki.
Siin on ju väljakutseid veel
piisavalt, palju on ju teha. Ja
head meelt teeb ka see, et
erakonnal läks hästi. Inimesed
kinnitasid valimistega, et
meie valitud tee on õige. Koalitsioon on neli aastat õiget
liini ajanud. Ise sain aga järgmistel valimistel osalemiseks
väga hea kogemuse.”
Allan Kiil: “Erakonna tulemusega olen väga rahul, ise
lootsin salamisi natuke rohkem hääli saada. Kõik on tasakaalus.”

Erakonna valimised
Harku Keskuse valimisjaoskonna juhataja Maarja
Holmberg: “Tegelikult olid
need suuresti ikkagi erakondlikud valimised. Valijad hääletasid rohkem erakonna kui
kandidaadi poolt.”

Toimus ka parimate osavõtjate autasustamine ning konkursitööde juhendajate tunnustamine. Näitust olid avama palutud Lastekaitse Liidu
juhataja Alar Tamm ja Helika
Saar. Lastekaitse Liit oli autasustamiseks välja pannud
toreda seljakoti, mille omanikuks sai vanim tänavusest
konkursist osavõtja.
Omaloomingukonkurss on
traditsiooniline üritus, mida
Harku Valla Lastekaitse
Ühing korraldab 2002. aastast
alates. Konkurss kogub aastaaastalt populaarsust ning osalejate hulk kasvab kiires tempos.
Konkursil on võimalik
osaleda nii kirja- kui kunstitöödega, mida sel korral laekus kokku kaheksast Harku
valla haridusasutusest. Osales
ligi sada konkursitööd, neist
79 kunsti-, 18 kirja- ja 2 ühistööd. Parimad selgitati välja
arvestades vanusegruppe ja
töö iseloomu. Noorim osaleja
oli 4, vanim 16-aastane.
Konkursi teema oli avar
ning tööd väga põnevalt kujundatud. Laste unistused olid
väga erinevad, alates Eiffeli
torni tippu jõudmisest kuni
vallavanemaks olemiseni.
Näitus on Tabasalu raamatukogus üleval märtsikuu lõpuni. Aitäh kõigile osalejatele
ja juhendajatele!
Omaloomingukonkursist
ning teistest Harku Valla Lastekaitse Ühingu tegemistest
saab pikemalt lugeda veebilehelt www.harkulaps.ee.

Valimised Harju- ja Raplamaal
• Reformierakond – 37,2% (kogu vabariigis 28,6%)
• IRL – 20,6% (20,5)
• Keskerakond 17% (23,3)
• Sotsiaaldemokraadid 13,2% (17,1)
• Rohelised 4,8% (3,8)
• Rahvaliit 1,1% (2,1)
Seda kinnitasid Harku
Valla Teatajale ka mitmed
valijad. Angela Paulin: “Seda
kurssi, mis riigil on, tuleb hoida. Mina hääletasin praegu
koalitsioonis oleva erakonna
poolt. Koalitsioon peab jätkama.” Sama arvas ka Angela
abikaasa Imre.

ESIMENE VALIJA OLI
TABASALU VALIMISJAOSKONNAS JUBA
VIIS MINUTIT ENNE
USTE AVAMIST.
Tabasalu piirkonna valija
Jana Sarri: “Mina kõhklesin
kaua, kas anda oma hääl sotsiaaldemokraatidele või mõnele parempoolsele erakonnale. Alles valimiskabiinis
otsustasin – riik ei tohi kurssi
muuta.”
Esimest korda valimas
käinud Mariin Murd: “Mina
arvan, et meie poliitika peaks

natukene sotsiaalsem olema,
rohkem väärtustama inimest,
arvestama tema muredega,
mitte ainult rõhuma korras
rahandussüsteemile ja edukale majandusele. Sellest lähtuvalt tegin oma valiku.”
Eestimaal käis keskmiselt
valimas 62,9% valijatest, Tallinnas oli valijate protsent 70
ja kohe järgneski Harjumaa
68,7%-ga. Kui suur oli Harku
valla valijate protsent, täpselt
tuvastada ei õnnestunud –
Harku valimisjaoskonna juhataja Maarja Holmbergi kinnitusel käis nende piirkonnas
1927 valijast valimas 1290,
ehk 66,9 protsenti. Enam-vähem sama suur peaks olema
esialgsetel andmetel teistegi
valimisjaoskondade osalus.
Kes uue võimuliidu moodustavad, selgub lähipäevil.
Kuna kohalikud valimised pole seotud Riigikogu valimistega, siis Harku vallavalitsuses
jääb kõik endiseks.

Näituse avamine.

Erakogu

Eesti Äikesevaatlejate Võrk ootab
uusi vaatlejaid
Uuendatud ja senisest lihtsama vaatlusmetoodikaga Eesti
Äikesevaatlejate Võrk otsib
uusi vaatlejaid. Liituda võivad kõik huvilised sõltumata
vanusest ja tegevusalast.
Huvilistel palutakse endast teada anda kuni 25. märtsini 2011 tavakirjaga aadressil
Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014,
või e-mailiga aadressil
seenno@ut.ee.
Kirjas märkida kindlasti
ära oma nimi ja täpne postiaadress. Uue vaatlusmetoodika täpne kirjeldus ja elektrooniline registreerumisvorm
on saadaval Eesti Äikesevaatlejate Võrgu koduleheküljel
aadressil http://web.zone.ee/
eav.

4 / HARKU VALLA TEATAJA / UUDISED
Noortekeskuse koolivaheaja
päevalaager
Üldinfo
Kõikidele päevadele 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 ja väljasõidud toimuvad kui
osalejaid on vähemalt 20. Muud laagripäevad toimuvad, kui
osalejaid on vähemalt 10. 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 või telefon: 5322 6757. Registreerimisel
meili teel lisada kindlasti lapsevanema kontakttelefon.
Laagrikava
E 21.03: päev Oru Noortekeskuses (osalustasu 3.50 eur kanda
Harku vallavalitsuse arvele).
10.45 – väljasõit Tabasalu Raamatukogu eest.
11.00 – väljasõit Harku NK eest.
12.00-17.00 – Oru Noortekeskus (sportlikud mängud ja võistlused, saab meisterdada, arvutituba, karaoke võistlus, saab
lihtsalt vabalt olla, söögipausid).
17.15 – algab tagasisõit.
18.15 / 18.30 orienteeruvalt tagasi Harkus ja Tabasalus.
Hind sisaldab transporti.
T 22.03: kirju päev Harkus (kohtade arv piiratud, kuni 20
last)
10.45 – väljasõit Tabasalu raamatukogu eest.
11.00 – kogunemine Harku Noortekeskuses (tutvumismängud).
11.30 – töötuba: klaasikildudest vitraaži tegemine.
13.00 – sööme kodust kaasa võetud võileibu.
13.30 – üllatustöötoad! Kõik saavad enda valmistatud esemed
koju kaasa!
15.30 – Väike söögipaus
16.00-16.45 – õpime kõik koos line-tantsu. Õpetab Krista
Rattus.
17.00 – koju (buss viib lapsed tagasi Tabasallu).
K 23.03: vanad autod ja uued oskused (osalustasu 16 eur kanda
Harku vallavalitsuse arvele).
11.00 – väljasõit Tabasalu raamatukogu eest.
11.15 – väljasõit Harku NK eest.
12.00 – Laitse rallipark (www.laitserallypark.ee, vanade autode
muuseum)
13.30-16.00 – skulptor Tauno Kangro graniitvilla (www.graniitvilla.ee, sööme lõunat, saame tuttavaks Tauno Kangroga,
uudistame ringi skulptuuristuudios, töötuba, Tauno Kangro
juhendamisel modelleerib iga osaleja endale ühe kuju).
16.45 / 17.00 – orienteeruvalt tagasi Harkus ja Tabasalus.
Hind sisaldab sissepääsu autode muuseumisse 2 eur, lõunasööki,
töötuba skulptuuristuudios 18 eur (tavahind), transporti.
N 24.03: meil on külalised! Kohtade arv piiratud, kuni 20 last.
11.00 – väljasõit Tabasalu Raamatukogu eest.
11.15 – kogunemine Harku Noortekeskuses (mängud).
12.00 – külas on Kadri Hinrikus – raamatute “Miia ja Friida”,
“Põmmu, Podsu ja teised sõbrad”, “Kui emad olid väiksed”
autor ja Aktuaalse Kaamera toimetaja/saatejuht.
13.30 – sööme kodust kaasa võetud võileibu
14.00 – külas on Uno Roosileht – mardikateadlane (saad näha
mardikate kogusid, saad näha eksootilisi mardikaid, saad
kuulda põnevaid seiku eksootilistest reisidest, saad vaadata
lühikest filmi mardikatest).
15.30 – väike söögipaus.
16.00 – külas on korstnapühkija Pepe Sussen.
17.00 – koju (buss viib lapsed Tabasallu).
R 25.03: linnapäev (osalustasu 5.50 eur kanda Harku vallavalitsuse arvele).
10.45 – väljasõit Tabasalu raamatukogu eest.
11.00 – väljasõit Harku NK eest.
11.30 – Eesti Lastekirjanduse Keskus (Pikk tn.73, www.eltk.ee,
uudistame ringi koos giidiga, vaatame näitust, räägime
raamatutest, veedame aega pööningu muinasjututoas).
13.00-14.30 – Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum (Lai tn17,
www.etdm.ee, sööme kodust kaasa võetud võileibu, osaleme
programmis: “Nähtav, läbinähtav”. Programmi teemaks on
klaas ja klaasikunst. Saame teada, millest ja kuidas tekib klaas,
samuti antakse põgus ülevaade klaasi ajaloost ja tänapäevast.
Külastame näitust “Kaasaegne slovakkia klaasikunst” ja õpitoas
meisterdame väikese vitraaži spetsiaalse kile ja värvidega).
15.15 – orienteeruvalt tagasi Harkus ja Tabasalus. Saab veeta
aega noortekeskustes.
16.00 Koju.
Hind sisaldab sissepääsu muuseumisse, transporti.

Neljapäev, 10. märts 2011

“Mind on aidatud ja
mina katsun aidata!”
Riigi aastapäeva eel andis vald neljale tublile
mehele teenetemärgid.
Pärjatute hulgas on ka
aastakümneid Tabasalu
ning Rannamõisa veevarustuse ning torude eest
hoolitsenud Vello Valing.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Eesti kirjanduse klassikas,
Oskar Lutsu “Suves” kiidab
Lible Kiirt. Muuhulgas mainib
kellamees rätsepmeistri õmmeldud kõige paremaid pintsakuid. Parafraseerides “Suve” võib öelda, et Vello Valing
teab kõige paremini Tabasalu
veevarustust, selle lugu ja
muresid.
Värske teenetemärgi kavaler võtab ajakirjaniku vastu
ühes kahest Tabasalu pumbamajast.
“Neis mõlemas on 185
meetrit sügavad kaevud. Kui
ma kunagi siin alustasin, oli
Tabasalus seitse pumbamaja.
Need on nüüd kõik suletud.
Vesi oli vilets, tarbimine on
väiksem,” räägib Valing.
Kui palju on Tabasalus ja
Rannamõisas joogiveetorusid?
“Täpselt ma ei tea. Aga vast
kahe asula peale paarkümmend kilomeetrit. Aastakümneid tagasi veel vast 8-9 kilomeetrit,” meenutab samas
Tabasalus elav mees kiirelt.

Ajaleht ummistas toru
Tänaseks on suurem osa
Tabasalust nii vee- kui ning
kanalitsioonitrassidega. Vani-

Kardisõit tõi
meistritiitleid
• Vello Valing on pärit
Pärnu- ja Läänemaa
piirilt, Paatsalust.
• Aastatel 1960-1965
õppis TEMT-is ja lõpetas selle 1965.
• Neljakordne Eesti
meister kardisõidus.
NL-i meistrivõistlustel
oli parim koht kuues.
• On töötanud Autoremondi Katsetehases.
• 1973. aastal asus tööle
toonasesse Ranna sovhoosi.
mad osad on Valingu sõnul
pärit veel Ranna sovhoosi aegadest. 1980ndatel algas suurem ümberehitus Aga ka toona ehitatud veetorud olid
praegustest viletsamad. “Patja ei olnud all ja torud kippusid
murduma. Ning siin on torud
ka pae peal. Lekkinud vesi
voolab maasse, mitte ei pressi
ennast maapinnale,” kirjeldab
mees. Seepärast on ka kõikvõimalikke lekkekohti väga raske
leida.
Millised on aastast 1973
Tabasalu asulas töötava mehe
elu hullemad veeavariid?
“Kord uue aasta öösel lõi vasktoru muhvist lahti. Teised istusid pidulaua taga. Mina sõitsin
kell kolm öösel vett kinni keerama ning torusid paikama,”
ütleb Vello Valing.

“Meie all on 185 meetrit joogiveekaevu. Selliseid puurkaevusid on Tabasalus kaks,” ütleb Vello Valing.
Allar Viivik
Mullu talvel unustati ehitatavasse trassi ajaleht. See oli
pandud torusse, et praht sisse
ei lähe. Aga leht läks pudruks
ning pärast oli ujula kinni.
Kas peatselt lõppev, kuid
pikk ja lumerohke talv on ka
midagi hullu kaasa toonud?
“Õnneks mitte. Maa ei ole
väga külmunud. Kui pakane
tuleb palja maa peale, siis on
asi hullem ning külmumisi
palju,” teab Valing.

Tänab kaaslasi
Tänavu Eesti vabariigi
aastapäeva eel tunnustas
Harku vald Vello Valingu aastakümnete pikkust kommu-

naaltööd teenetemärgiga.
“Tunnustus on väga suur üllatus. Mina olen ikka väike
tegija, kes ei saaks töötada
abiliste ja kolleegideta. Mind
on aidatud ja mina katsun
aidata,” ütleb OÜ-s Strantum
töötav Vello Valing. Varasemast ajast meenub teenekale
mehele vaid Ranna sovhoosi
aegne medal.
Ise hindab ta suurimaks
tunnustuseks Tallinna Ehitusja
Mehaanikatehnikumi
(TEMT) lõpetamist 1965. aastal ja meistersportlase nimetust kardispordis. Vello Valing
on ka viiekordne isa ja kümnekordne vanaisa.

KredEx annab toetust korterelamu energiatõhususe ja
hea sisekliima tagamiseks
Vaatamata kliima soojenemisele on Eestis taas
kord korralikud talved
kätte jõudnud.
M I R JA A D L E R
Eluasemedivisjoni juht

Lastel rõõmu kui palju, aga
teistele toob kaasa lisatööd
lumekoristamisel ning suuremad eluasemekulud, sest normaalse temperatuuri tagamiseks tuleb Eestis talvel hooneid kütta. Paremas seisus on
need elanikud, kes on juba
oma korterelamu korda teinud, teistel tuleb talvekuudel
rahakotti ikka märkimisväärselt kergendada.
Küttekulude kokkuhoiuks
ja hea sisekliima tagamiseks
pakub riik KredExi vahendusel korterelamutele head finantslahendust rekonstrueerimise rahastamiseks, kombineerides omavahel toetused
ja sooduslaenu. Sellega on
täna Eestis saadaval parimad
finantseerimistingimused läbi
aegade ja kui võimalusi ära ei
kasutata, saab lõpuks ikka
ainult iseendale otsa vaadata.
Alates 2010. aasta septembrist toetab KredEx korterelamute rekonstrueerimist kuni
35% ulatuses, mis teeb re-

konstrueerimise taskukohaseks ka keskmisest madalama
sissetulekuga inimestele. Uue
meetmega rõhutab riik kompleksse rekonstrueerimise vajadust, et tagada hoones esmajärjekorras kvaliteetne sisekliima: piisav temperatuur,
värske õhk ja hoida niiskus
normi piires.

KINDLASTI EI TOHI
TÖÖDEGA ALUSTADA
ENNE TOETUSE- JA
LAENUTAOTLUSE
ESITAMIST.
Lisainfot hoonete seisukorra ja kompleksse rekonstrueerimise vajalikkuse kohta saab
vaadata Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt teostatud erinevatest uuringutest, mis on saadaval KredExi kodulehel: www.
kredex.ee.

Millises järjekorras?
Kõigepealt tuleb tellida
energiaaudit – see annab ülevaate, millises energeetilises
ja tehnilises seisukorras hoone hetkel on ja mida saab ette
võtta olukorra parandamiseks.
KredEx toetab energiaauditi

tegemist 50% ulatuses. Tavapäraselt pakub energiaaudit
välja kaks-kolm rekonstrueerimistööde paketti ning majaelanikud saavad valida, millise
paketi nad ellu viivad.
Edasi võiks ühistu juhatus
kokku panna rekonstrueerimise esialgse eelarve ning tutvuda rahastamisvõimalustega.
Nagu ülalpool öeldud, on
KredExist võimalik saada
teostatavatest töödest sõltuvalt kuni 35% toetust rekonstrueerimistöödele ja kuni 1993.
aastani ehitatud korterelamutel on võimalik kasutada
ka soodusintressiga (täna kuni
3,8% aastas, fikseeritud 10
aastaks) pikaajalist (kuni 20
aastat) laenu.
Teostatavate tööde tulemusel vähenevad hoones küttekulud ja toetuste-sooduslaenuküttekulude vähenemise kombinatsioon annab võimaluse
maja korda teha ka neil, kes
arvavad, et nad ei suuda selle
eest maksta. Rekonstrueeritud
majade kogemus näitab, et
elanike maksekoormus ei
tõuse.
Renoveerimisprotsessis
on väga oluline leida endale
appi projektijuht-omaniku-

järelvalve teostaja, kes aitab
tellida vastavad ehitusprojektid, läbi viia ehitushanked
ning teostab tööde tegemise
üle järelvalvet. KredEx toetab
ka ehitusprojektide teostamist
50% ulatuses.

Ära kiirusta töödega
Pärast ehitushangete läbiviimist saab kokku panna toetuse- ja laenutaotluse. Kuna
mõlemad nõuavad ettevalmistust ja lisadokumente, tasub
juba varem endale selgeks
teha, mida täpselt vaja on.
Kindlasti ei tohi töödega alustada enne toetuse- ja laenutaotluse esitamist.
Ja kui positiivsed otsused
toetuse ja laenu kohta käes,
saabki teostada rekonstrueerimistööd ning järgmine talv
möödub juba kvaliteetses elukeskkonnas tunduvalt väiksemate küttearvetega. 2010. aasta seisuga on rekonstrueerimise toetust on taotlenud 59 korterelamut ning kokku on toetusi eraldatud enam kui
900 000 euro eest.
Toetuse ja laenu tingimused on saadaval KredExi kodulehel www.kredex.ee, lisaküsimuste korral võtke ühendust KredExi töötajatega.
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Neljapäev, 10. märts 2011
Algas registreerimine Tabasalu
Ühisgümnaasiumi 1., 7. ja 10. klassi.
1. märtsil algas taotluste vastuvõtmine esimesse klassi astujatele.
Lisaks üldklassidele komplekteeritakse järgmised õppesuundadega
klassid:
• inglise keel.
• matemaatika-muusika.
Registreerimine sisseastumiskatsetele algab 1. maist kooli
kodulehel ja vastuvõtutestid toimuvad juuni teisel nädalal.
Sisseastumiskatsed reaalsuunaga 7. klassi toimuvad 22. märtsil
kell 10.00. Registreerimine elektrooniliselt kodulehel kuni 21.
märtsini.
Sisseastumiskatsed 10. klassi toimuvad 23. märtsil kell 10.00.
Avatakse järgmised õppesuunad:
• matemaatika-inglise keel
• sisekaitse
Registreerimine elektrooniliselt kodulehel kuni 22. märtsini.
Täpsem teave www.tabasalu.edu.ee või 603 2009, 515 3077.

Uus ja värviküllane Mereääre lastehoid on õppeja kasvatustegevusele suunatud päevahoid, mis
pakub loovat ja last igakülgselt arendavat õhkkonda. Siia on oodatud lapsed nii oma päeva
veetma kui ka sünnipäeva pidama. Oma tööd
tundev personal ja koostöö emmede-issidega
annavad lapsele positiivse kogemuse esimeste
teadmise omandamisel. Lastepärased ja rõõmsad
ruumid loovad mõnusa õhkkonna loovateks
tegevusteks või lihtsalt mängimiseks.
Kõige tähtsam on väike inimene!
Asume: Vabaõhumuuseumi tee 4,
(Rocca al Mare)
Info:
tel 506 6952, 505 1855
e-mail: mereaare@lastehoid.eu
www.lastehoid.eu

Sünnipäevapidu
lasteaias
3. veebruari hommikul
oli Harku Lasteaed täis
siginat-saginat – õpetajad ja esimesed varased
lasteaialapsed valmistasid maitsvaid suupisteid.
KAILI RANNE
Harku LA õpetaja

Harku lasteaias toimus juba
teist aastat Eesti sünnipäeva
puhul direktori vastuvõtt kogu lasteaiaperele. Selleks valmistutakse põhjalikult – kui
preilid ja prouad passitavad
selga oma ilusaima kleidi,
sätivad soengut ja kingarihma, uhkustavad noormehed
erinevate lipsudega.
Saalis oli ootamas pikk punane vaip ning laudadel tikuvõileivad. Usinad õpilased on
harjutanud kätlemist ning teinud keelekümblust, suutmaks
öelda “Head vabariigi aastapäeva”.
Igas rühmas koostatakse
nimekirjad täpsete paaride
kaupa, et õppealajuhataja Marika selge ja kõlava kuulutusega neiud ja noorhärrad otse
mööda punast vaipa direktor
Juta juurde suunata. Kolmel
vanemal rühmal on juba kogemus: üks küll edvistab, teine
liialt pabistab ja kiirustab,
kolmas on aga teinud südame
kõvaks, marssides kindla
sammu ja sirge seljaga, huulil
“Head vabariigi aastapäeva”.
Kolmel väiksemal rühmal
on keel väetim ja meel veel
arg – nemad suunduvad direk-

Vabariigi aastapäeva vastuvõtt Harku Lasteaias.
tori juurde korraks pisut kõheldes, vahel vaibal kurve
võttes...
Nii tervitab Harku Lasteaia direktor soojalt ja isiklikult kõiki osalejaid, kes peavad vapralt vastu nii tervitusjärjekorda oodates, 100 silmapaari all kõndides kui fotograafile naeratades.
Tasuks on võimalus laulda
Eesti ja Harku lasteaia hümni,
kuulata südamlikku koduluulet ning oma valmistatud suupisted. Piduliku menüü populaarseimaks osutuvad elegantsed singivõileivakesed hapukurgiga ning armsad võiküpsised.

Erakogu

Kuigi Harku lasteaed
püüdleb aina rohkem ja iga
päev oma õppe- ja kasvatustegevuses mängulisuse ja loomingulisuse poole, on värskendav ja tore olla PÄRISELT.
Lihtsalt olla ise ja isekeskis, jäljendamata presidenti
ja tema prouat või etendamata
mutionu Vabariigi aastapäeva
pidu.
Et Eesti sünnipäev pole
midagi kauget või kättesaamatut, on aina selgem igal Harku
Lasteaia kasvandikul, kellest
ilmselgelt paljud osalevad
aastate pärast ka presidentide
vastuvõttudel.

Elu läbi kaamerasilma
Ligi kuu aega sai Tabasalu raamatukogus
uudistada noorte fotograafide näitust “Minu
elu”. Kaunis ülespanek,
kus oli esindatud nii
Eesti kui Soome noorte
fotod, päädis parimate
autasustamisega 17.
veebruaril.
KADRI PIHELO
Harku valla NT Keskuse juhataja

Kui lehelugeja saaks ülesande
osaleda fotokonkursil, kus
teemaks Minu Elu, siis missugused hetked Sinu elust vääriksid jäädvustamist? Kas
unine hommikupoolik kontorilaua taga, kiirustamine
ühelt tähtsalt nõupidamiselt
teisele ja elavad arutelud kolleegidega? Või hoopis perelõunad, koosveedetud aeg lastega, hetked iseendaga spordisaalis? Mõnusad olemised
sõpradega? Kaunid paigad
reisidest? Või hoopis...?

Erinevad elud
Harku valla Noorsootöö
Keskuse ja Eura valla noortekeskuste ühisprojekt, fotokonkurss “Minu elu” tõi vaatajateni väga erinevaid tõlgendusi
elust. Näha sai sporti ning
tantsimist, koosolemisi sõpradega, kaugeid maid, lemmik-

loomi ja mõistukõnesid läbi
imeilusate loodusfotode.
Mõne foto puhul tekkis
küsimus, kas see siis ongi tänapäeva 15-aastase noore inimese elu? Sõbraga kaubakeskuse ees, mitte midagi tegemas... Suurelt jäädvustatud
rahamänguautomaadid...
Pilte hinnanud žürii oli
üsna üksmeelne. Esikoha pälvis TÜG 8. klassi neiu Anette
Laas fotoga “Võõramaine külaline koduhoovis”. Noor fotograaf oli tabanud toonekure
maandumise hetke koduõuele.
Kiideti kompositsiooni, värve,
head valgust, meeleolu. Anette pildid ei jätnud külmaks ka
publikut – “Vennaga oravaid
toitmas” osutus kõige enam
hääli kogunud võistlustööks.
Teise koha vääriliseks tunnistas žürii samuti Tabasalu
koolis õppiva 7. klassis tütarlapse Linda Britte Männisalu
meeleolukad fotod “Sügis” ja
“Yoko”. Üldine arvamus oli,
et värkikirev sügisfoto loob
lehtede langemise tunde isegi
siis, kui väljas paugub pakane
ja hanged ulatuvad taevani.
Kolmas koht läks KeilaJoa Sanatoorse Internaatkooli
12. klassis õppivale Raili
Kont-Kontsonile fotode eest
“Avastades maailma” ja “Vallutame mägesid”. Žürii tõstis
esile fotode kompositsiooni
ning seda, et antud fotod on

väga kõnekad, saab teada
autori hobidest: reisimisest ja
mäesuusatamisest.

Võit Horvaatiast
Näitust käis vaatamas ka
profifotograaf Lembit Michelson, kes valis välja oma lemmiku. Fotograafi eripreemia
sai TÜG 5. klassi õpilane Saara Lorette Männisalu fotoseeria eest “Minu tegemised Horvaatias”. Tsiteerides fotograafi: “Need kolm fotot moodustavad terviku. Hästi edasi antud olmehetked, olustikud
reisil, head värvid, tehniliselt
väga korrektsed tööd.”
Kuna esikohti oli võimalik
välja anda ainult kolm, häid
fotosid aga mitu korda rohkem, siis tunnustati eripreemiatega kõnekamaid. Meenete omanikeks said Kerti Klaos
(TÜG 5. klass), Monika Oolep
(TÜG 6. klass), Rebeca Hulkko (Vääna Algkool, 6. klass),
Mari-Liis Kiivikas ja Gasanna
Tammel (TÜG 6. ja 7. klass).
Samuti tunnustas žürii eripreemiatega Eura vallast saabunud noorte töid.
Suur tänu kõikidele julgetele ja hakkajatele fotograafidele! Korraldajad loodavad,
et järgmisel “fotojahil” kohtume läbi kaunite piltide nii
uute kui vanade tegijatega.
Seniks aga – pilk teravaks ja
fotoaparaat taskusse!
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Tubli ja aktiivne
koolinoor 2011
Alates 2008. aastast on Harku
vallavalitsus tunnustanud valla koolides õppivaid põhikooli
ja gümnaasiumiealisi noori.
Tunnustamise eesmärgiks
on väärtustada koolinoorte
töökust, aktiivsust ja vabatahtlikku tööd ning tunnustada
juhendajaid. 18. veebruaril
kutsuti kõik aktiivse koolinoore tiitli saanud õpilased vallamajja pidulikule vastuvõtule.
Aktiivsete noorte leidmiseks on vallavalitsus palunud
igal aastal koolidel välja valida tublid õpilased, kes täidavad koolikohustust, esindavad
kooli olümpiaadidel, võistlustel, projektides, teevad vabatahtlikku tööd jne.
Käesoleval aastal esitati
tunnustamiseks Tabasalu
Ühisgümnaasiumist 38 õpilast,
Harkujärve lasteaed-algkoolist üks õpilane ja Noorsootöökeskus esitas tunnustamiseks vabatahtliku töö eest
ühe noore. Harku vallavalitsus
andis tänukirjad Kadri Pihelole (NK juhataja) ja Tiina
Tampuule (noorsootöötaja)
jõulumaa loomise eest.
Ürituse raames tutvustasid
Tabasalu ÜG õpilasesinduse
liikmed Kristel Kammer ja
Geir Rindla valla noorte osalemist CEBARE4YOU( 20092011) projektis ja julgustasid
nooremaid õpilasi julgelt alati
kaasa lööma. Kadri Pihelo tutvustas CEBARE4YOU projekti raames valda loodava uue
noorsootöökeskuse eskiisprojekti.
HE LVE K E E L
Lastekaitsespetsialist

Matemaatikavõistluse esikoht
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
noored saavutasid üleriigilisel
matemaatika õpilasvõistlusel
Harjumaa voorus esikoha.
Võistkonna koosseisu kuulusid Birgit Sõrmus 5A klassist
(saavutas lisaks individuaalarvestuses 1. koha peastarvutamises), Sandra Valk (5C),
Iiris Õunmaa (6B), Lisete
Tammeveski (6C).
Õpilasi juhendas õpetaja
Anneli Nõlvak. Aprillis sõidab
võistkond Kohtla-Järvele esindama Harjumaad vabariigi
lõppvoorus.
HVT

LOOMING
Üks väike maa
Üks väike, mereäärne maa,
Siin maailmas kõigi teiste seas.
Alati vapralt vastu peab –
See maa on minu kodumaa.
See mereäärne Eestimaa,
Paik, mida südames kannan,
Paik, mis turvatunde annab –
Just see on minu kodumaa.
On mereäärsel Eestimaal,
Rukkililli siin ja seal,
Pääsuke kauneid viise teab –
See kõik mu armsal kodumaal.
Siin mereäärsel Eestimaal,
pea lipud uhkelt lehvimas,
Ning sõnad päeva ehtimas,
Sest on sünnipäev mu kodumaal.
Emakeele vaikne süda
Emakeele kaunis kõla,
kõrvadele justkui paitus näib,
ja iga lausutud sõna,
aastasadu oma rada käind.
Emakeele vaikne süda,
põksumas on kõigis meis,
eriti veel kaunil pühal –
on uhkus huulil, silmades.
JANI K A OJAM ÄE , TÜG 11. kl
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Tabasalu Ühisgümnaasiumi
ülekooliline talispordipäev
12. veebruaril toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumis meeleolukas perespordipäev, kus osales
enam kui 900 inimest.
JANIK A OJA M Ä E
11. klassi õpilane

Sportliku talvepäeva veetsid
üheskoos nii õpilased, lapsevanemad, vilistlased kui kooli
töötajad.
Juba mitmed kuud oleme
saanud nautida mõnusat talveilma terves Eestis. Oleks patt
jätta kasutamata võimalust
suusad alla panna ning rajale
tormata, sest teatavasti on eesti rahvas läbi aegade olnud
suusasõber.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
õpilased on innukalt suusatamisega tegelenud juba veerandi
algusest. Kool on soetanud korraliku suusavarustuse, kooli
kõrval asuvas pargis on olemas
suusarajad, mida kohendatakse
igal hommikul, ka staadionil
on võimalik suusatada ning
ümbritsevatel väikestel mägedel saab harjutada laskumist
ning tõuse – tingimused talverõõmude nautimiseks on igati
olemas. Seetõttu jõuti otsusele,
et tuleks korraldada ülekooliline talispordipäev ja kaasata
sinna ka vanemad. Teha sellest
üks vahva pereüritus, mida
oleks hea meenutada.

Palju suusasõpru
Nii saigi see teoks – laupäevasel päeval, 12. veebruaril
kell 10 võis näha esimesi õpetajaid spordirõivastes koolimaja uksest sisse astumas.
Osa neist aga oli juba staadionil
ettevalmistusi tegemas, teised
jälle metsarajal finišijoont
märkimas. Mina, saanud ülesandeks selle erilise sündmuse
jäädvustamise, püüdsin hoida
silmad lahti ning märgata kõike toimuvat, saabuvaid inimesi
ning tehtavaid toiminguid.
Vahepeal kogunes kooli
fuajeesse terve hulk lapsevanemaid, sest tol päeval oli võimalus tutvuda koolimajaga, näha
meie kaasaegset sööklat, tutvuda sealse kiipkaardisüsteemiga, käia ringi ka mujal koolimajas ning esitada küsimusi
juhtkonnale. Vanematele näis
taoline võimalus väga meeldivat, oldi rahul nähtuga. Koolimaja ette oli kogunenud palju
suusasõpru. Püüti suusad jalga
saada ja asuti valmistuma
tähtsaks päevaks.
Inimesed, kes olid kogunenud kooli ette, tutvusid päevakavaga, kus oli märgitud, milliseid spordialasid peagi näha
võib: 1. ja 2. klassile pikim liug
ja teatevõistlus, 3.-4. klassile
teatevõistlus, köievedu ja suusatamine staadioni kõrval, 5.7. klassile pushpall, suusatamine ja köievedu, 8.-12. klassile suusatamine, köievedu ja
pushpall.
Kell 12 koguneti staadionile. Rõõm oli näha, et rahvast
oli tohutult palju. Kogu suur
plats sai ühe hetkega inimmassiga täidetud. Klassid ootasid
edasisi juhtnööre. Soojenduseks tantsiti Astrid Väizene

juhtimisel kõigile tuntud tibutantsu, siis lausus tervitussõnad
meie kooli direktor Carolin
Kadaja, ürituse patroon, 1988.
aasta Calgary olümpiamängude
pronksmedalisangar suusatamise kahevõistluses Allar Levandi. Kohal oli kooli suurüritusest osa saamas ka vallavanem Kaupo Rätsepp.
Pärast spordipäeva avamishetki suundusid 8.-12. klassid
in corpore metsarajale, kus
algas suusavõistlus. Väiksemad
jäid staadionile, et selgitada
välja parimad pikimas lius,
teatevõistlustes, pushpallis ja
köieveos. Metsas tegi esimese
sõidu kaasa ka Allar Levandi
ning seejärel järgnesid õpilased ükshaaval 15 sekundi järel.
Tore oli vaadata, kuidas klassijuhatajad finišijoone juures
osavõtjaid ergutasid, kiitsid ja
vajadusel juhtnööre jagasid.
Aja registreerimine käis kiipkaardi alusel, mis tunduvalt
lühendas kogu päeva.
Taevast alla sadav kerge
lumi ja seda keerutavad tuulehood ei näinud kellelegi muret
tegevat ega takistanud kauni
talveilma nautimist. Inimesed,
kes pealt vaatasid, muutusid
aja jooksul justkui lumememmedeks. Ent mõnusat kosutust
pakkus maitsev tee, mida sai
staadionil asuvast telgist.
Spordialade vahepeal käisid õpilased koos vanematega
koolisööklas maitsvat suppi
söömas. Sel päeval toitlustati
kokku üle 1000 inimese.

Mäng hiigelpalliga
Kui vaatasin väikeste ja
suuremate õpilaste köievedu
ning pushpalli, oli õhus tunda
põnevust ja kaasaelamist. Nii
mõnegi õpilase seas tekitas
küsimuse, mida see pushpall
endast õieti ette kujutab. Mäng
oli selline, et kaks klassi püüdsid hiigelsuurt palli lükata üle
piirjoone. Tuli välja, et see polnud sugugi kergete killast
ülesanne: inimesed jäid selle
palli alla ja jooksid hingetuna
mööda platsi ringi, ent siiski
töötati ühtse meeskonnana
ning tunti tegevusest rõõmu.
Kui õpilaste võistlusalad
otsa lõppesid, toimus staadionil
veel üks pushpalli võistlus:
jõudu proovisid vilistlaste ja
õpetajate ühisvõistkond versus
lapsevanemad. Pärast rasket
võitlust osutus vilistlaste ja
õpetajate tiim siiski tugevamaks.
Selle kolme tunni jooksul,
mil spordipäev aset leidis, käisin ma ringi, vaatasin, kuidas
õpilased nautisid neil aladel
osalemist ja õpetajad ning
vanemad tulihingeliselt kaasa
elasid. Ma olen kindel, et üritus
oli igati korda läinud. Seda
kinnitasid ka inimesed, kellega
mul õnnestus mõni sõna juttu
vesta ja nende muljeid kuulata.
Kõik olid positiivselt meelestatud. Kuigi ilm oli külmavõitu,
tunti rõõmu, et saadi selline
mõnus talvepäev koos veedetud. Suur tänu kõigile, kes kohal käisid ja said osa esimesest
ülekoolilisest talispordipäevast.

Allar Levandi
TÜG-i talispordipäeva patroon

Kas olete ka teistes koolides
varem mõnel spordipäeval
patrooniks olnud?
Ei mäleta, viimastel aastatel kindlasti mitte.
Olite kohe nõus tulema laupäevasel päeval siia Tabasalu Ühisgümnaasiumisse?
Pole probleemi, ilus ilm on
ju!
Olete rahul, et tulite?
Absoluutselt! Ma näen ära,
kuidas inimesed suusatavad
– väga hea.
Mis te arvate sellest, et koolides spordipäevi korraldatakse? On see vajalik?
No, ikka on vajalik. Kas või
seepärast, et midagi koos
teha. Üksinda võib ju ka,
aga koos on toredam.
Kas see, mis nägite, vastas
Teie ootustele?
Isegi ületas. Lapsi ja
noorukeid on nii palju välja
tulnud. Väga positiivne.
Kui tihti Te ise suusatate?
Praegusel perioodil üritan
iga päev ikka midagi teha.
Suusatan võib-olla üle
päeva.
Kuidas Teie kooli ajal oli?
Kas suusatamist palju?
Talispordipäevi?
Rohkem oli suusatamist kui
kooli.
Millega Te praegu tegelete?
Praegu tegelen erinevate
asjadega. Üks osa on töö.
Teine osa – ma puhkan: laupäeval ja pühapäeval. Aga
töö on erinev: suuski müüme, suusavarustust, tegeleme heategevusega. Ühesõnaga, aeg on sisustatud.

Carolin Kadaja
Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktriss

Kuidas tulite mõttele, et
korraldada meie koolis talispordipäev?
Kui Tabasalu kool on tervist
edendav kool ja on suusapark muretsetud, lund jätkub, siis oli see kuidagi loogiline mõte. Õpetajad ja õpilased tulid kenasti sellega
kaasa.
Olete tulemustega rahul?
Minu meelest oli õnnestunud
päev. Väga paljudelt vanematelt on tulnud positiivset
tagasisidet ja see on ainult
rõõm. Tegelikult me ei osanud ju ette ennustada, kui
palju täpselt rahvast tuleb,
aga tuli oodatust rohkem ja
selle üle on hea meel.
Kui te vaatasite neid alasid,
siis kas tekkis soov ka ise
osa võtta?
Ma osalen õpetajate võistkonna liikmena pushpallis.
Kohati läks köievedu väga

tuliseks, ma polegi näinud
nii aktiivselt klassijuhatajaid ja lapsevanemaid oma
lastele kaasa elamas – seda
oli väga ilus vaadata.
Kuidas on Teil endal suhted
suusatamisega?
Mulle meeldib väga suusatada ja kogun treeningkilomeetreid Tartu maratonile
minekuks.
Kuidas oli Teie kooliajal
suusatamisega? Oli see
populaarne?
Minu kooliajal kõik suusatasid ja see oli väga tavaline.
Nii tehti seda vist kõigis
koolides. Aga nii häid tingimusi kui siin, et kooli kõrval
park, kus rajad sees, seda
pole olnud. Meie sõitsime
liinibussiga metsa selleks, et
suusatada.
Milliste emotsioonidega
lahkute tänaselt spordipäevalt?
Aitäh küsimast, minu süda
on väga rahul. Loodame
süstida noortesse ning miks
mitte ka vanematesse suusahuvi ja -pisikut.

Rainer Rebas

Õpilaste poolt kõige sõbralikumaks õpetajaks valitud Ene
Alttoa koos silmapaistva lipuga.
3x erakogu

Lapsevanem

See on esimene ülekooliline talispordipäev Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
Mida arvate sellest üritusest?
Väga tore üritus.
Arvate, et läks korda?
Kindlasti.
Kas tuleksite ka järgmisel
aastal?
Kindlasti tuleksin.
Millistelt aladelt teie laps
osa võttis?
Pallimängust, köieveost,
suusatamisest.
Kas laps jäi ise rahule?
Jäi rahule.
Kas saite ka ise osa võtta?
Vilistlastega lähen pushpalli
mängima.
Milliste emotsioonidega
lahkute?
Väga rõõmsate.

Kõige enam elevust tekitanud spordiala – pushpall.

Fred-Erik Piirmaa
11. klass

Tulid just rajalt, kuidas enesetunne on?
Väga hea!
Kuidas sinu meelest rada
täna oli?
Rada oli keerukas, raske,
pehmet lund oli palju.
Kuidas libisemine oli?
Hooldetöö oli väga hea.
Õige määre. Kõik oli super.
Kas väsitas ära ka?
Eks ikka natuke. Selline
distants nõuab veidi rohkem
pingutust.
Milliste emotsioonidega
lahkud suusarajalt?
Jäin rahule!

Loo autor Rainer Rebast intervjueerimas.
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TEATED
• Haljastusprojektid, haljastuse eskiisprojektid
ja haljastusalane konsultatsioon. Tel 507 6731,
dendrodisain@gmail.com
• Klassikaline, spordi- ja tai massaaž Tabasalus. Hind 12 Eur / h, 16 Eur / 1,5h. Teen ka
kupu- ja tselluliidimassaaži. Soovi korral tulen
kliendi koju. Info tel 5613 6308, E-R 10-20,
P kokkuleppel.
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Harku vallavalitsus teatab

Harku vallavalitsus teatab

27.01.2011-23.02.2011 oli Harku vallamajas asukohaga Ranna tee 1, Tabasalu ja Suurupi külas
Kivi tee bussiootepaviljoni seinal avalikul väljapanekul Harku vallas Suurupi külas
Vahenurme-2, Vana-Pääla II, Uue-Pääla II ja Uue-Pääla Ic kinnistute detailplaneering. Kuna
detailplaneeringu kohta esitati palju ettepanekuid ja vastuväiteid, pikendab vallavalitsus
planeerimisseadusest tulenevat vastamise ja avalikustamise järgse avaliku arutelu
korraldamise tähtaega kuu aja võrra. Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval telefonil
600 3860.

Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval telefonil
600 3860.

24. märtsil 2011 kell 1600 toimub Harku vallavalitsuse suures saalis (Ranna tee 1, Tabasalu) Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse kinnistu ning lähiala detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise II avalik
arutelu. Planeeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda
Harku valla kodulehel.

Harku vallavalitsus
teatab

• Kohalik fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel
513 9491
• Kõik pottsepatööd, ka remont ja puhastamine. Materjalide vedu. Garantii 5a. Tel
5665 1812

Harku vallavolikogu kehtestas 28. veebruaril 2011
otsusega nr 7 Tabasalu alevikus Käspre 1 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu.

• Müüa 2 valget pikendatavat lastevoodit
koos madratsiga. Ühel voodil ka pesukast. Ühe
voodi hind 60 eurot. Kontakt 5804 7669, Elen
• Müüa küttepuid – kask lepp, saar ja haab –
lõhutult, kojutoomisega. Hind alates 30 EUR /
m3. Saadaval ka metsakuiva! Tel 5649 4154
• Ostan teie seisva või mittetöötava auto (võib
olla ka remonti vajav või ülevaatuseta).
Tel 5674 0940
• Puitbrikett. Pelletid. Kojuvedu üle Eesti.
www.brikett24.ee
• Probleemsete ja ohtlike 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
• Puitpõrandate paigaldus, lihvimine, restaureerimine, lakkimine, õlitamine ja hooldamine. Töö kiire ja korralik! Tel 5340 5988
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine.
OÜ Norringsen. Tel 5662 1300
• Talukartul, erinevad sordid. Info ja tellimine
tel 5598 7622

Conesco Eesti OÜ
pakub tööd

SORTEERIJATELE
perioodiks 14.03-31.07.2011.
CV saata e-posti aadressile
aigi@cpluss.com või esitada
aadressil Aia 2, Harku alevik.
Lisainformatsioon telefonil
5553 8134.

e-mail myyk@harjuelu.ee
telefon 646 2214

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

Kumna Küla Seltsi ÜLDKOOSOLEK

13.03.2011 algusega kell 13.00 Kumna Kultuuuriaida saalis (Kumna
tee 11a). Päevakord: • 2010. majandusaasta aruanne. • Liitumine
Nelja Valla Koguga (tutvustus Deiw Rahumägi) ning ühinemine
Tutermaa Külaseltsiga. • Uue juhatuse valimine.
Kui sa soovid kandideerida juhatusse, siis palume ette valmistada
lühiettekanne, max 5 min: Miks soovin olla juhatuse liige?
Oodatud on ka uued liikmed! Kumna Küla Selts.

TREENINGUD!

• Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteineird ja transport. Hinnad on head.
Asume Tutermaal, OÜ Metanex, tel 678 2055

Reklaami või
kuulutuse tellimine
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• Vesiaeroobika
E ja K 16.00, treener Piret Kasak
T ja N 19.00, treener Lea Ilves
L 9.00 pensionärid,
treener Lea Ilves
• Funktsionaalne jõutreening
E ja K 18.30,
treener Kristina Hasselbach

• Jooga
T 19.15, treener Janne Suurmaa
L 10.00, treener Riina Ehasoo
• Jooga rasedatele
E 20.00, juhendab Ülle Lember
• Jõusaali ringtreening
N 18.00, treener Lea Ilves

• Shaping
E ja K 19.30, L 11.00,
treener Natalja Barkovskaja

• Daamide võimlemine
N 17.00, treener Lea Ilves
NB! Ujulas on piiramatu aeg!

• Kõhutants
T ja N 19.00, treener Ulvi Valle

Tel 603 2166

• Aikido
T 17.30, N 18.00,
treener Allan Väär

info@tabasalusport.ee
www.tabasalusport.ee

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Ingrid Eylandt-Kuure,
tel 646 2214, myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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Neljapäev, 10. märts 2011

