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ARVUTEID KA KOOLIS?

Lastevanematele toimus infopäev, kus tutvustati
innovaatilisi lahendusi, kuidas koolitöödes laste
arenguks tahvelarvuteid nutikalt ära kasutada.

NELI NAABRIT KAVANDAVAD UUT STRATEEGIAT.

Lk 2

Ootame elanike ettepanekuid, kuhu paigaldada uusi pakendikonteinerid, mida seaduse
muudatus näeb ette senisest poole rohkem.

Harku, Kiili, Saue ja Saku valla organisatsioone ühendav Nelja Valla Kogu valmistub
Euroopa Liidu uueks rahastamisperioodiks.

KOLMAPÄEV, 28. jaanuar 2015

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

hisgümnaasiumi
8. klassi õpilased
Arina Laanemets,
Johanna Brita
Uusmees ja Anna
Sepman võivad
juba oma 14. eluaastal kirjutada
CVsse kõlavad ametinimed:
ettevõtte tegev-, müügi- ning
tootejuht. Nad on looduskosmeetikaga tegeleva minifirma
J.B.A.A asutajad, juhid ja töötajad, kes on selle üles ehitanud ja viinud tasemele, kus
valmistatakse ning müüakse
päris tooteid. J.B.A.A on registreeritud Junior Achievement’i registris ja firmal on
tegevusluba.

KUHU PANNA
PAKENDIKONTEINERID?

Õpetaja töö on
märgata iga lapse
eripära ja
toetada seda.
ELIN OTS,
Rannamõisa
Lasteaia ja Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
muusikaõpetaja

(Vasakult) Johanna Brita, Anna ja Arina on seltskond, kelle omavaheline koostöö toimib õpetaja
Krista Savitschi (paremal) sõnul alati hästi. / Fotod: Aule Sagen

Ü

Üles ehitatud
väike�irma
tegutsemise
põhimõtetele.



kuid ideetasandist kaugemale
jõudsid vaid Brita, Arina ja
Anna, kellele andis lõpliku
tõuke tegutsemiseks kooli ettevõtluspäeval loenguga esinenud ettevõtja ja mentor
Kari Maripuu.
Kari on jäänud J.B.A.A
mentorina tüdrukute kõrvale.
„Nad on väga noored ettevõtjad. Ehkki neiud on ka väga
tublid, oleks neil ilma reaalse
valdkonnakogemuseta väga
raske võtta seisukohti, millises
suunas või kuidas edasi liikuda,“ rääkis Kari aspektidest,
mis teevad noortel ettevõtluse

Mine inimeste juurde, ole avatud
ja lõbus, jää iseendaks ning paku
neile oma kogemusi – nende
võtetega müüb Brita ise tehtud looduskosmeetikat.

ning palgadki välja makstud.
Programmi laiem eesmärk on
aga ettevõtte minimudeli võrreldavus reaalse firmaga:
„Kõik peab toimima päriselt.
See ei saa olla liivakast, mille
ümber on kõik pehme ja roosa, vaid ka keerulised nüansid
peaksid olema läbi käidud.“

Väikefirma
minimudel

Ettevõtlike tüdrukute juhendaja Krista Savitschi sõnul
erineb minifirma tõelisest
ärifirmast üksnes selle poolest, et on õppeprotsessi osa.
„Minifirma on ettevõtlusõppe
programm, mis on üles ehitatud väikefirma tegutsemise
põhimõtetele,“ avas juhendaja programmi toimimise põhimõtet. „Õpilased loovad
oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded.“ Johanna Brita täpsustas
ettevõtte tööjaotust tutvustades: „Paberitöö ja raamatupidamisega tegeleb põhiliselt
Arina, mina teen müügitööd
ja Anna valmistab kõik tooted.“ Laatadel aitab neid müügiassistent Ruth Kübard.
Mõtte minifirma loomiseks
käis õpilastele välja Krista.
Paljudele tundus see põnev,

Foto: Aule Sagen
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Ettevõtluspisik
elab edasi

Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilased asutasid
mullu oktoobris ettevõtlusõppe programmi raames
kooli esimese minifirma
J.B.A.A, mis toodab
ja müüb looduslikke
kosmeetikatooteid.
alustamise keeruliseks. Jagades tüdrukutega oma kogemusi looduskosmeetika valdkonnast, on Kari andnud
minifirmale sisendi, mille
najal ideid edasi arendada.

KOOLITUNNIST
kreemiärisse

avaldas Anna ihuhooldusvahendite saamisloo. Toorained
on tema sõnul täiesti looduslikud ning põhinevad erinevatel rasvadel ja õlidel: „Kasut am e n äit e k s s h e a - j a
kakaovõid, kastoor- ja kooKlientide soovid
kosõli ning ka mesilasvaha.“
tootearenduses
Tooted on käepärastes väi„Kosmeetika juurde jõudsi- kepakendites ja sildid on kui
me oma vajadustele mõeldes,“ poekraami omad – selge kupõhjendas müügijuht Brita junduse, logo ja realiseerivaldkonna valikut, „tuli talv misajaga. „Alguses oligi väga
ja kreemi või huulepalsamit
oli sageli vaja.“ Tootearendu- 
Tuli talv ja
se käigus jõudsid tüdrukud
kreemi või
edasi vannipallini, mis on
väga moes, ja huulekoorijani, huulepalsamit
mille tegemiseks said nad
inspiratsiooni poekosmeeti- oli sageli vaja.
kast. Peagi loodavad neiud
tootenimekirja lisada ka ke- suur probleem, mille sisse
hakoorija ja seebi. Tootejuht meie kreemid ja palsamid
Anna on see, kes firma juha- panna,“ kõneles Brita tootmistuse mõtted ja klientide soo- protsessis ette tulnud raskusvid realiseerib. „Internetist test, „küll olid pakendid liiga
olen leidnud põhiretseptid, suured, liiga kallist hinnaklasmida siis ise vastavalt erine- sist või lihtsalt sobimatud.“
vatele soovidele muudan,“ Siin ulatas tüdrukutele oma

abikäe Anna isa, kes on aida- ees veel suur õpilasfirmade
nud pakendite ja tootesiltide- laat 14. veebruaril Kristiine ja
ga, aga ka reklaamtrükistega. Rocca al Mare keskuses ning
esimene üle-eestiline minifirmade konkurss 15. aprillil
Äri pole liivakast
Kosmeetikat müüvad tüd- EBSi gümnaasiumis. „Just
rukud laatadel. Lühikese ajaga selle ürituse nimel timmime
saadud kogemused on neile oma toodangut. Püüame laajuba õpetanud, millised too- tade kogemuste põhjal hinnated on enim nõutud ja millis- ta, mis müüb hästi ja mis mittele vähem ressurssi kulutada. te ning mida oleks vaja
„Huulekoorijat tahetakse rohkem toota,“ kõneles menväga palju, seda valmistame tor Kari minifirma eesmärkinüüd juba rohkem kaasa,“ tõi dest. Oluline on tema sõnul
müügijuht näiteks firma veel see, et finantsseis oleks
müügihiti. J.B.A.A-d ootavad võistluste ajaks tasakaalus
KARI MARIPUU,
minifirma mentor

„J.B.A.A tugevus on kõigepealt
tüdrukute omavaheline koostöö.
Igaühel on oma roll, nad on selles
tugevad ja on koos välja mõelnud
toote, mida nad suudavad ka müüa.
Minu jaoks on kõige olulisem, et
programmi tulemusel jääks õpilastele positiivne emotsioon ettevõtlusest, et minifirmast võiks välja
kooruda õpilasfirma, õpilasfirmast
aga juba pärisfirma.“

KRISTA SAVITSCH,
minifirma juhendaja

„Minu jaoks on see olnud põnev
esmakogemus. Magusat mekki
on sellele andnud hästi tublid
tüdrukud, kes on ihust ja hingest
tahtnud minifirmat teha. Tihtipeale
jookseb nende mõte minu mõttest
ees ja vahel tundub, et peaksingi
nendega kiiremini kaasa jooksma,
ehkki naisena soovin kõik aspektid
rahulikult läbi mõelda.“

Arina, Brita ja Anna sooviks
osa võtta veel mõnest laadast,
millest üks võiks olla ka piiri
taga, kuid juhendaja Krista
hinnangul firma finantsseis
„välislähetust“ ei võimalda.
Maikuus, kui programm lõppeb, tuleb paraku ka firma
likvideerida. Juhatuse liikmed
on arutanud tulevikuplaane
ja soov oma ettevõttega jätkata on nendes olulisel kohal.

Tulevaks
õppeaastaks
esikohale
õpitulemused.


Küll aga seavad nad tulevaks
õppeaastaks esikohale õpitulemused. „9. klassis on koormus ikkagi suurem, tuleb
oluline eksamiteaeg. Seetõttu
mõtlesime järgmisel aastal
rohkem õpingutele keskenduda ja seejärel gümnaasiumis õpilasfirmaga edasi minna,“ lubasid tüdrukud
ettevõtlusega jätkata.
AULE SAGEN

CAROLIN KADAJA,

Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor

„Majandus- ja ettevõtlusõppe käivitumine koolis toetab teooria rakendumist praktikas ja minifirma on
selle hea näide. Esimese õpilasfirma
loomine innustab loodetavasti
teisigi noori olema ettevõtlikumad
ning ennast proovile panema. Kindlasti pakub see noortele eluks väärt
kogemuse: kasvab vastutustunne,
kriitiline mõtlemine ja iseseisvus.“
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Kuhu paigaldada uusi
pakendikonteinereid?

ti. Kui elanikul on hea mõte,
kus tema kodupiirkonnas
võiks konteiner asuda, siis
valla keskkonnaspetsialist
ootab tema ettepanekut.
„Pakendikonteinerite paigaldamine on taaskasutusorganisatsiooni kulul ning
elanikule see midagi maksma ei lähe,“ julgustas ReiSorteeritud vana pakendi teekond uue tooteni.
/ Illustratsioon: www.taaratark.ee man elanikke oma häid
mõtteid edastama.

Uued sotsiaalkindlustuse
määrad

Pakutud koha
ülevaatamine

Aasta algusest hakkasid kehtima mitmed
muudatused sotsiaalkindlustuse valdkonnas,
järgneb ülevaade olulisematest muudatustest.

Pensionide täiendava
maksuvaba tulu suurus on
220 eurot kuus ehk 2640
eurot aastas. Seega koos
üldise maksuvaba tuluga
on pensionäridel tulumaksuvaba sissetulekumäär
374 eurot kuus.
Pensionid tõusevad aasta
alguses 5,9% ning palkade
kasvust tingitult on aprillis
oodata täiendavat pensionitõusu 6,3 protsendini.
Majandussurutise ajal ära
kaotatud matusetoetus
taastati vähekindlustatutele. Matusetoetust summas
250 eurot võivad taotleda
lahkunu lähedased, kes on
kadunu surmale eelneva 12
kuu jooksul saanud toimetulekutoetust.
VANEMAHÜVITISE
ARVUTAMISEL
LÄHTUTAKSE 2015.
AASTAL JÄRGMISTEST
SUURUSTEST:
n vanemahüvitise määr on
355 eurot. Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale,
kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav
tulu (nt mittetöötanud
õppurid);
n töötasu alammäär on
390 eurot kuus. Töötasu
alammäära suurust vanemahüvitist makstakse
vanemale, kelle eelmise
kalendriaasta keskmine
ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest
väiksem;
n vanemahüvitise maksimummäär on 2548,95
eurot (s.o üle-eelmise
aasta keskmise kuutulu
kolmekordne suurus).
Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle
eelmise aasta keskmine
ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne
või sellest suurem.

Esimese ja teise lapse toetus on nüüd 45 eurot ning
iga järgmise lapse toetus
100 eurot kuus.
Eestkostetoetuse suurus
on 240 eurot kuus iga eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse
kohta.
VALLAVALITSUSE
SOTSIAAL- JA
TERVISHOIUOSAKOND

Peale ettepaneku laekumist vaatab keskkonnaspetsialist pakutud koha üle
ning kui sinna on võimalik
konteiner paigaldada, siis
pakendiorganisatsioon seda
teebki. Kui nimetatud koht
ei asu valla maal ega reformimata riigimaal, siis maaomanikuga läbirääkimised
koha kasutamiseks jäävad


Käesolevast aastast
kehtib pakendiseaduse muudatus,
millega tõsteti pakendi asukohtade
sageduse määra.

P

akendikonteinereid
paigaldavad pakendite
tootjavastutusorganisatsioonid, mida Eestis on
kolm – MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, MTÜ
Eesti Pakendiringlus ja Eesti Tootjavastutusorganisatsioon OÜ. Pakendiseadus
annab nõuded, kui tihedalt
peavad konteinerid asustustiheduse järgi paiknema.

Kui enne võisid pakendiorganisatsioonid tagada nõuetekohase konteinerite paigutuse koostöös, siis alates
käesolevast aastast peab igal
organisatsioonil olema paigaldatud enda konteinerid
vastavalt seaduses toodud
nõuetele. Näiteks Tabasalus
peab olema pakendikonteiner vähemalt kuues kohas.
Kui eelnevalt võisid organisatsioonid teha koostööd
nii, et igaüks tõi kaks konteinerit või jagati nende paigaldamine muu matemaatilise
tehte alusel, siis nüüd tuleb
kõigil pakendiorganisatsioonidel paigaldada vähemalt kuus konteinerit ehk
kokku peab neid olema se-

nisest kolm korda enam.

Koht leitakse
koostöös

Omavalitsuse kohustuseks
on anda taaskasutusorganisatsioonidele sobilikud kohad, kuhu konteinerid paigaldada. „Need paigad

Kokku peab
neid olema
senisest kolm
korda enam.



soovime leida koostöös elanikega, nende soove ja vajadusi arvestades,“ ütles vallavalitsuse keskkonna-

spetsialist Lembe Reiman.
Pakendikonteiner peab olema vähemalt igas hajaasustusega külas. Tiheasustusega alal peab asuma
ko g u m i s ko ht e l amu s t
500‒1000 m raadiuses sõltuvalt elanike arvust. Viimase
poole aasta jooksul on Harku vallas pakendikonteinerid toodud seitsmesse uude
kogumiskohta, kuid sama
palju, kui praegu on konteinereid olemas, tuleb uusi
juurde paigaldada. „Konteiner võiks asuda küla keskel,
elamurajooni või aiandusühistu sees, sissesõidutee
ääres või ühise prügikonteineri juures,“ kirjeldas Reiman hästi sobivaid asukoh-

Konteiner
võiks asuda
küla keskel.

valla ülesandeks. „Konteineri asukohaks ei sobi aga
ristmikud või muud kohad,
kus see takistaks liiklemist
või nähtavust,“ selgitas Reiman. Samuti ei ole sobivad
paigad suurte maanteede
ääres, sest seal pole elanikel
turvaline pakendeid ära visata ning elamupiirkondadest eemale paigutatud konteinerite ümber võivad
tekkida prügimäed. „Meil
oli varem Vääna-Jõesuu poe
juures sõidutee kõrval pakendikonteiner, ent pidime
selle sealt ära viima, kuna
inimesed tõid pidevalt sinna
ja selle kõrvale olmeprügi,“
tõi Reiman näite, kus hea
algatus sai väära kasutuse
tõttu kurva lõpu.
KADY-ANN SUTT

Alustati bussipeatuste valgustuse parandamist
Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Runtsi
tee ristmikule Maasika
bussipeatuse juurde ehitab
Maanteeamet teeületuskohad ning valgustuse.

Harku vallavalitsuse initsiatiivil toimunud läbirääkimiste tulemusel ehitab Maanteeamet Maasika bussipeatuse juurde teeületuskohad ja valgustuse, et tõsta
bussipeatust kasutavate inimeste turvalisust. „Põhjendatud on see peatuse kasutajate
arvu kasvuga ning Maanteeamet on sellekohase taotluse
saanud ka vallalt,“ ütles
Maanteeameti põhja regiooni
liikluskorralduse osakonna
peaspetsialist Jaan Saia
Harku Valla Teatajale, lisades, et Maanteeametil
MAASIKA

on eraldi programmi raames
eesmärk muuta liiklusohtlikke kohti turvalisemaks. Jaan
Saia sõnul teostatakse tööd
2015. aasta jooksul. Hetkel on
käimas projekteerimisfaas
ning vajalike tööde täpne
ajakava selgub kevadel. Tööde
prognoositav maksumus selgub peale kõigi projekteerimistööde lõppu.
Käesoleva aasta jooksul on
Harku vallal ja Maanteeametil plaanis koostöös rajada bussipeatuse valgustus
ka Ilmandu ja Pangapealse
bussipeatusesse. Need projektid on aga veel koostamisel.
Harku vallavanema Kaupo
Rätsepa sõnul on Harku valla
jaoks väga oluline rajada
Ta l l i n n - R a n n a m õi sa-Kloogaranna maan-

Esimesena alustatakse tööd Maasika bussipeatuse valgustuse ja
ülekäigukohaga. / Foto: Kady-Ann Sutt

teede ääres olevate bussipeatuste juurde tänavavalgustused ja teeületuskohad. „Nende bussipeatuste
puhul, kus valgustuse rajamine on lihtsam, sai ehitustööga kiiremini alustada,
kuid me peame aktiivseid
läbirääkimisi valgustuse
rajamiseks ka Sõrve, Pangapealse, Suurupi ning Vääna
bussipeatuste juurde,“
kommenteeris Rätsepp tulevikuplaane. Läbirääkimiste tulemustest selgub,
kas viimaste bussipeatuste
ümberehitamist korraldab
teeomanikust Maanteeamet või Harku vald ning
millal alustatakse nende
tööde ettevalmistusega.
KADY-ANN SUTT

ILMANDU

PANGAPEALSE
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Tarmo Mäesalu Laboritugi OÜ-st esitles atraktiivset võimalust, kuidas nutiseadmete abil mõõta inimese keha temperatuuri
ning lahendada sellega seonduv ülesanne. / Foto: Kady-Ann Sutt
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Nelja Valla
Kogu koostab
uut strateegiat
Selgitamaks, millised on Harku valla elanike
ja organisatsioonide ettepanekud Nelja Valla
Kogu uue rahastamisperioodi strateegia loomiseks, korraldati 12. jaanuaril Murastes kõigile
huvilistele kaasamisseminar.

Kas nuhvel on lapse
SÕBER või VAENLANE?

P

äeval, mil Tabasalu
Ühisgümnaasiumis
esitleti lapsevanematele tahvelarvutite õppetöös
kasutamise ideed, avalikustati ka Euroopa Komisjoni
Eesti esinduse, Eesti Keele
Instituudi ja ajalehe Postimees koostöös läbi viidud
sõnavõistluse võidusõna
„nuhvel“, millega tähistatakse nutitelefoni ja tahvelarvuti omadusi ühendavat seadet.
Enamik ligi poolesajast kohale tulnud lapsevanemast
oli hommikul välja hõigatud
uudissõna juba kuulnud, ent
elevaid emotsioone tekitas
uudse sõna kasutamine siiski. Veelgi ärevamaid tundeid
tekitas lastevanemates mõte

19. jaanuaril toimus valla laste vanematele infopäev, kus asjatundjad tutvustasid nutikaid võimalusi, kuidas õppetöösse tahvelarvuteid kaasates saab
lapsi mänguliselt arendada.

Oodatakse lapsevanemate tagasisidet

Infopäevale olid oodatud
kõikide valla koolide ja lasteaedade koolieelsete rühmade laste vanemad, kellel
paluti eelnevalt osaleda vallavalitsuse läbiviidavas küsitluses, kus uuriti vanemate
valmisolekut tagada lapsele
koolitöödeks tahvelarvuti
kasutamise võimalust. Samuti paluti tagasisidet, kas
vanemad soovivad, et valla Vastanutest valitsus korraldaks seadmeostmiseks hanke, et vane60%-l oli temad
saaksid oma lastele osta
olemas seade. tahvelarvuteid turuhinnast
soodsamalt. Harku vallavasellest, et ühel päeval võiks litsuse IT-juht Alari Laht
Harku valla koolides olla ta- esitles infopäeval osalenutevapäraste vihikute ja raama- le küsitluse seniseks laekutute kõrval igapäevaseks õp- nud tulemusi, mis esindasid
pevahendiks nuhvel või 450 lapsevanema arvamust.
tahvelarvuti. Kuidas täpsemalt need nutiseadmeid  Eesmärk on
saaksid õppetöös laste jaoks
vanematele
kasulikud ja arendavad olla,
selgitasid põnevate näidete
selle mõtte
varal Ene Koitla ja Inga Kõue tutvustamine.
Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA) Inno- Vastanutest 60%-l oli olevatsioonikeskuse osakonnast mas seade, mida laps saaks
ning Tarmo Mäesalu Labo- õppetöös kasutada, ning
ritugi OÜ-st ja Alari Laht ülejäänud 40%-st enamik
olid nõus ostma lapsele õpHarku vallavalitsusest.

petööks tahvelarvuti. Vaatamata läbiviidavale küsitlusele, mida saavad endiselt
täita kõik lapsevanemad
valla haridusasutuste kodulehtedel, kinnitas külalisi
tervitanud Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Carolin Kadaja kohalviibijatele,
et tahvelarvutite ühendamine õppetööga on esialgu alles
idee tasandil ning infopäeva
eesmärk on vanematele selle
mõtte tutvustamine ja tagasiside saamine, kuidas emadele-isadele kõnealune plaan
meeldiks.

Ühiselt parimate
lahendusteni

Ene Koitla ja Inga Kõue
HITSA Innovatsioonikeskusest tutvustasid, kuidas
on võimalik virtuaalseid
õppevahendeid mänguliselt
ja kaasahaaravalt luua ning
kasutada. Tarmo Mäesalu
Laboritugi OÜ-st näitas aga
konkreetselt, kuidas teha
innovaatiliste õppevahenditega laste jaoks köitvaid katseid, mis neid samal ajal
arendavad ja harivad. Peale
ettekandeid oli aeg küsimusteks ning aruteluks tahvelarvutite õppetöös kasu-

t a m i s e t u g e v at e n i n g
nõrgemate külgede üle. Saalis arenes elav diskussioon,
kas tahvelarvutite ning WIFI-ühenduse kasutamisest
tulenev elektromagnetkiirgus on laste tervisele ohtlik
või mitte. Mitmed antud
valdkonna spetsialistid on
kinnitanud, et tänapäevase
infotehnoloogia ajastul, mil
suur osa inimestest kasutab
erinevaid nutiseadmeid igapäevaselt, ümbritseb raadiolevi meid sisuliselt kõikjal ja inimesed saavad kõige



Saalis
arenes elav
diskussioon.

suurema annuse hoopis
mobiiltelefonidest. Siiski oli
infopäeval murelikke vanemaid, kelle hinnangul tasuks kõigele vaatamata põhjalikult kaaluda, kas
tahvelarvutite kasutamine
õppetöös on parim variant
või leidub ohutumaid alternatiive. Kuigi arutelud, kas
jätkata Harku valla koolide
õppetöös selle innovaatilise
ideega, on alles läbirääkimiste etapis, on siiski kiiduväärt, et see on innustanud
lapsevanemaid aktiivselt
kaasa mõtlema ja ühiselt
arutama, kuidas lapsi tulevikus kõige efektiivsemalt
õpetada.
KADY-ANN SUTT

Harku, Kiili, Saue ja
Saku valla organisatsioone
ühendav LEADER tegevusgrupp Nelja Valla Kogu
on valmistumas järgmiseks Euroopa Liidu rahastamisperioodiks, mille
raames koostatav strateegia on aluseks uute toetusrahade taotlemisel ja ühistegevuse korraldamisel.
Soovide väljaselgitamiseks
korraldatakse kaasamisseminare, kuhu on oodatud
osalema kõik piirkonna
ettevõtjad, avaliku ja kolmanda sektori esindajad
ning teised kogukonna


Foorum on
planeeritud
4. veebruari
õhtuks.

arendamisest huvitatud
isikud. Alusdokumendi
koostamiseks on protsessi
kaasatud konsultatsioonifirma Cumulus Consulting
OÜ, mille juhtimisel toimuvad kõik seminarid,
juhtrühma koosolekud
ning strateegiadokumentide koostamised.

Töögrupid uuteks
ideedeks

Harku valla piirkonnale
mõeldud seminaril Muraste koolimajas osales üle
30 inimese kodanikuühendustest, ettevõtetest
ja vallavalitsusest. Strateegia koostamisel on väga
oluline, et see kajastaks
võimalikult hästi piirkonna kitsaskohti ning elanike
ja organisatsioonide soove. Selleks, et uue perioodi
strateegiat senisest veelgi
efektiivsemalt korraldada,
tegid Nelja Valla Kogu juhatuse esimees Aule Kikas
ja konsultant Mihkel Laan
esmalt ülevaate eelmise
LEADER-perioodi õnnestumistest ja tulemustest
ning ilmnenud kitsaskohtadest ja väljakutsetest.
Tutvustati ka uue tegevusperioodiga kaasnevaid
üldisi muudatusi taotluste
ja taotlemise aluspõhimõtetes. Seejärel jaguneti
gruppidesse, kus arutleti ja
pakuti välja ideid ning tegevussuundi piirkonna
turismi edendamiseks,
ettevõtluse toetamiseks,
kogukondade tegevuse

jätkusuutlikkuse tõstmiseks ja koostöö soodustamiseks, noortele suunatud tegevuste mitmekesistamiseks ning vajalike investeeringute tegemiseks elanikele kvaliteetsema elukeskkonna
kujundamisel.

Strateegia valmib
veebruari lõpuks

Peale piirkondlikke kaasamisseminare ja juhtrühma kokkusaamist korraldatakse ka avatud foorum
kõigile Nelja Valla Kogu
liikmetele ja teistele huvilistele, et tutvustada seminaridelt saadud vastukaja,
ühtlustada arusaamist
piirkonna tulevikuvisioonist ja eesmärkidest ning
täiendada meetmeid. Foorum on planeeritud 4.
veebruari õhtuks, toimumiskoht on veel täpsustamisel.
Lähtuvalt strateegias
ühiselt kokku lepitud prioriteetidest ja tegevussuundadest koostatakse ka
meetmelehed, mis reguleerivad detailselt erinevate kokku lepitud toetusmeetmete abikõlblikke
tegevusi, toetussummasid,
nõudeid ning piiranguid
taotlejale ja projektitaotlusele ning muid olulisi aspekte, mida on vaja järgida
toetuse taotlemisel. Kava
kohaselt peaks strateegia
valmima veebruarikuu


Ühtlustada
arusaamist
piirkonna
tulevikuvisioonist.

lõpuks, siis kooskõlastavad selle Nelja Valla Kogu
liikmed ning see esitatakse
kinnitamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile
(PRIA).
Nelja Valla Kogu tegevuse, uue strateegia koostamisprotsessi ja valmivate
alusdokumentidega on
võimalik end jooksvalt
kursis hoida organisatsiooni veebilehel www.
4kogu.ee.
RANDO LAI
Arendusspetsialist
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Liiklusviisakusest

Harku valla piirkonnapolitseinik Ivo Roosimägi tuletab
autojuhtidele meelde, millal on sobilik udutulesid
kasutada ning kuidas mõjutab nende vale tarvitamine
liiklusturvalisust.
Igapäevase liiklejana olen takistus meie sõidukile ette
tähele pannud, et paljudel jääb. Ent tuleb arvestada, et
autojuhtidel on kombeks juhil kulub ohu märkamisest
kasutada udutulesid koos jala piduripedaalile viimilähi- või kaugtuledega ka seks keskmiselt 0,9–1,0 seajal, mil nähtavus ei ole halb. kundit, mistõttu on kokkuTahaksin meelde tuletada, et põrke vältimise võimalused
eesmisi udutulesid tohib suhteliselt minimaalsed.
kasutada kas lähitulede ase- Samas on lähituledega sõitja
mel või koos esituledega nägemisulatus ja reageeriüksnes udust või sajust põh- misaeg pikemad kui udutujustatud halva nähtavuse lede kasutajal. Sõiduki ees
korral. Juht peab udutulesid olev tugev valgusvoog lükasutades arvestama, et ta- hendab juhi nägemisulatust
valiste teeolude korral ning ja võimet silmata teelolevaid
pimedas tekib udutuledega takistusi, mida me lähi- või
sõiduki ette 10–15 meetri kaugtulesid kasutades märpikkune ja laiune valge ala. kaksime.
Paljud juhid põhjendavad
Olgem teiste juhtide suhtes
udutulede kasutamist selle- viisakad ja arvestagem, et
ga, et nii on hästi näha auto valesti reguleeritud või mitees kulgevat teed ja teeääri, tesihipärane valgusallikate
kuid paraku unustatakse kasutamine häirib teisi juhte.
väga oluline nüanss. Selleks
on tõsiasi, et sõidukiirusel 90
Turvalist liiklemist!
km/h liigub sõiduk 25 m/s.
Udutulede tugevas valgusIVO ROOSIMÄGI
vihus näeme päris hästi, mis
Piirkonnapolitseinik

Foto: Tallinna Polütehnikum

Vallalehte
hakkab trükkima
Kroonpress

Harku vallavalitsus viis et lugeja jaoks silmaga märläbi hanked Harku Valla gatavat muutust ei toimu.
Teataja trükiteenuse
ja lehekande koostöö- Eesti Post jätkab
Vallalehe levitamise teepartneri leidmiseks.
Käesoleva aasta alguses
välja kuulutatud hangetega
soovis vallavalitsus pakkuda
kõigile soovijatele võrdset
võimalust esitada pakkumist Harku Valla Teataja
trükiteenuse ja lehtede laialikande teenuse osutamiseks. Pakkumisi sai esitada
kuni jaanuari keskpaigani.
Trükiteenuse osutamise
hankes osalesid kaks pakkujat – vallalehe senine koostööpartner Printall AS ning
Kroonpress AS. Mõlema
ettevõtte pakkumised vastasid hankes esitatud nõuetele,
ent soodsama pakkumise
tegi Kroonpress AS, kes
veebruarist alustab Harku
Valla Teataja uue koostööpartnerina. Hankeleping
sõlmitakse kaheaastase
perioodi peale. Vallalehe
formaat ning paber jäävad
samasuguseks nagu seni, nii

nuse osutamise hankes osales üks pakkuja – Eesti Post
AS, rahvusvahelise nimega
Omniva, kelle pakkumine
vastas hanke tingimustele
ning kellega vallavalitsus
jätkab senist koostööd. Sõlmitava hankelepingu periood on üks aasta. Harku
Valla Teataja ilmub endiselt
kuu teisel ning neljandal
kolmapäeval ning ühe lehe
kandeperiood on kolm päeva ehk kolmapäev, neljapäev
ja reede. Harku Valla Teataja kojukanne on elaniku
jaoks tasuta ning see on ette
nähtud kõigi Harku valla
elanike postkastidesse. Harku Valla Teataja postkasti
laekumise kohta saab tagasisidet anda, kirjutades
e-posti aadressile vallaleht@
harku.ee või helistades
telefonil 606 3830.
KADY-ANN SUTT
Kommunikatsioonijuht

Kolmapäev, 28. jaanuar 2015

Elin Ots (taga paremal) peab oluliseks, et lapsed tunneks rõõmu muusikast ja selle ise tegemisest. Tema korraldatud
Svjata Vatra simmanil Rannamõisa lasteaias jätkus rõõmu kõigile. / Foto: Rannamõisa lasteaia kogu

Elin Ots omandas
meisterõpetaja
kutsetaseme
Meisterõpetaja pädevusse
Tabasalu muusikuulub kolleegide nõustamikaõpetaja Elin
ne, juhendamine ja koolitaOts omandas det- mine ning metoodika ja õpisembris Kutsekoja vara arendamine.
kvalifikatsiooniraa- Areng enesemistiku kaheksan- analüüsi abil
Meisterõpetajana osaleb
da ehk meisterõpe- Ots
jätkuvalt ka õpetajate kuttaja kutsetaseme.
setaotluste hindamiskomis-

Seega peab ta väga oluliseks
leida ja anda õpetajatele vajalik aeg eneseanalüüsiks ja
-arendamiseks, mis viiks
õpetajatöö uuele tasandile.
„Õpetaja toetab laiemalt inimeseks saamist,“ rääkis värske meisterõpetaja uuest õpikäsitlusest. Paraku
keskendutakse tema hinnangul liigselt andekatele lastele:

R

Ühiskondlikud kohustused nõuavad
pühendumist.

annamõisa lasteaia ja
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 30aastase muusikaõpetaja staažiga Elin Ots
kaitses detsembris Kutsekojas
edukalt oma meisterõpetaja
kutsetaotlust. Kutsetaotluste
hindamiskomisjon kinnitas
Otsa teadmised ja pädevused
vastavaks kvalifikatsiooniraamistiku kõrgeimale ehk kaheksandale, meisterõpetaja
kutsetasemele. Õpetajate


Neil lihtsalt
ei ole selleks
aega.

vana atesteerimissüsteem
lõppes mullu jaanuaris ning
Eesti jaoks uues kutsesüsteemis on lisaks Otsale saanud
meisterõpetaja kutse veel
kaks õpetajat.

joni töös. Tema sõnul on see
hea võimalus anda professionaalset tagasisidet õpetajatele, vääristades nende tööd
ning näidates kolleegina ka
võimalikke arenguvõimalusi. „Probleem on selles, et
õpetajad reeglina ei analüüsi
oma tegevust – neil lihtsalt ei
ole selleks aega,“ viitas Ots
kasutamata potentsiaalile,
mis sisaldub eneseanalüüsis.



„Õpetaja töö on märgata iga
lapse eripära ja toetada seda,
mitte tuua koolile või lasteaiale võistlustasandil kuulsust, sära ja glamuuri.“ Oma

Toomlaid, Rannamõisa
 Margit
lasteaia direktor
Meisterõpetaja on Elinile õige tiitel. Ta on
pidevas kulgemises tarkuse teel ja meil on
õnn püsida hanereas tema jälgedes, et sellest
tarkusest osa saada.“
Carolin Kadaja, Tabasalu
Ühisgümnaasiumi direktor
Näeme Elin Otsal meisterõpetajana olulist rolli
eelkõige kooli õppekava muudatuste elluviija
ja haridusliku kogemuse jagajana. Ootame
temalt heatasemelisi lahtisi tunde erinevate



töös ongi Ots nende põhimõtete eest seisnud. Kõik
tema õpilased tunnevad
muusikategemisest rõõmu,
tahavad muusikat teha ning
kedagi ei jäeta kõrvale.

Kõrged ootused

Eesti Õpetajate Liidu kutsekoordinaator Merike Vent
leidis, et ühiskonna ootused
meisterõpetaja kutsetaset
omavale õpetajale on väga
kõrged. „Ühiskondlike kohustuste täitmine nõuab
suurt aja- ja töömahu ressurssi,“ nentis Vent. Erinevate komisjonide töös osalenud ning õpimaterjale
koostanud ja retsenseerinud
Ots tõdes, et ühiskondlikeks
kohustusteks võetakse aega
paraku iseenda ja oma pere
arvelt. „Meisterõpetaja täidab haridusasutuse ja kogu
Eesti ühiskonna edukuse
huvides olulisi ülesandeid,
millele kuluva ajaga peaksid
oma töösuhtes arvestama nii
õpetaja kui ka tööandja,“
juhtis Ots tähelepanu süsteemis sisalduvale kitsaskohale,
„ühiskondlikud kohustused
nõuavad pühendumist, mida
saab pakkuda paremini osalise töökoormuse puhul.“
AULE SAGEN

metoodikate rakendamiseks. Ja kindlasti
peaks Elin Otsa eestvedamisel jätkuma õpilasi
harivad kontserdisarjad ning koorimuusika.“
Soe, Harku valla haridus- ja
 Aivar
kultuuriosakonna juhataja
Elin Otsa kutsealane saavutus on kõrgelt
hinnatav. Loodame, et tema eeskujul leiavad
meie õpetajad aega kutseoskuste analüüsiks
ning soovivad edukalt tõestada Eesti Õpetajate Liidus – olen väärt kõrgemat kutsetaset.
Seda enam, et meisterõpetaja nõu ja tugi on
võtta oma vallast.“
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VEEBIPOOD OMA KODUS

üle 3200 püsikliendi),
Jaanuaris tähistas neil
kinnitab aga ettevõtjatele nenoma kolmandat de valikute õigsust.
sünnipäeva peamija ujumisselt kontaktläätsede Päikeseprillid veebist
ja nende tarvikute Kaubeldakse peamiselt konmüügiga tegelev taktläätsede ja nende tarvikuKuid mitte ainult – Liivi
veebipood Lens- tega.
ja Helje alustasid e-poes ka
Express, mille kodu päikese- ja lugemisprillide
on Tabasalus. ning optiliste ujumisprillide

L

ensExpress on üks esimesi veebipoode, mille
asutasid kaks saarlasest
õde – Helje Pupart ja Liivi
Kiisler –, kes rajasid endale 15
aastat tagasi kodu Tabasallu.
IT-haridusega naiste jaoks oli
nelja ja poole aasta eest aeg
küps, et luua oma firma, kus
rakendada varasemates töökohtades kogutud meditsiinitehnika- ja optikaalaseid kogemusi. „E-kaubandus
võimaldab tööd pereeluga
paremini kombineerida,“
põhjendasid nad toona veel
väikeste laste emadena tehtud
valikut, ehkki alguses puudus
neil ettevõtte tuleviku suhtes
kindlus. „Hüppasime otsekui
tundmatus kohas vette,“ meenutas Liivi. Iga-aastane vähemalt 30% suurune käibekasv
ja klientuuri suurenemine
aasta-aastalt (nüüdseks on

müümist. Päikeseprillidega
kauplemise mõte tundus alguses üsna riskantne, sest investeering tuli teha teadmata,
kas veebimüük õnnestub.
„Seetõttu valisime tooteid ja

E-kaubandus
võimaldab
tööd pereeluga
paremini
kombineerida.


kaubamärke hästi hoolikalt,“
rääkis Liivi, kuidas nad riske
vähendada püüdsid. LensExpressis on olemas ka professionaalne mõõtmissüsteem, mis aitab ostjal paremaid valikuid teha: „Meie
mõõtmissüsteem on väga
detailne ja tänu sellele saab
leida sobivad päikeseprillid
neid eelnevalt proovimatagi,“

Läätsekonteinerid võivad
olla ka lõbusad.
/ Foto: Aule Sagen

kirjeldas Helje veebipoe võimalusi. Neid prille, mis siiski
ei sobi, saab aga 14 päeva
jooksul tasuta tagastada.
E-poes on saadaval ka päikesekatted optilistele prillidele.
„Need on kevadel prillikandjatele heaks abimeheks autoroolis või looduses, kui päike
peegeldab lumelt tagasi,“ kiitis
Liivi katteid oma kogemusest.

Läätsevalik on suur

LensExpressist saab mugavalt tellida retsepti alusel nii
standardseid kui ka ebastandardse kumeruse ja väga tugeva miinuse või plussiga
kontaktläätsi. Valik on nüüd
ka neile, kel vaja kaugele ja
lähedale vaatamiseks erinevaid tugevusi. „Tihti arvatakse, et suure nägemislanguse
või standardist erineva läätsekumeruse puhul ei saagi läätsi kanda. Meie ütleme, et kõik
on võimalik,“ julgustas Liivi
optometristidelt kontaktläätse
retsepti küsima. Silmasõbralikud kontaktläätsed sobivad
tema sõnul nüüd väga hästi ka
Lisaks kontaktläätsedele saab õdede Helje (vasakul) ja Liivi veebipoest ka kvaliteetseid päikeseprille ning optilisi ujumisprille. kuiva õhu tingimustes.
Läätsed võivad olla ka tren/ Foto: Aule Sagen

Lapsed said Tabasalu Spordikompleksi basseinis proovida sukeldumist täisvarustuses. / Fotod: Kaido Haagen

Lapsed said
SUKELDUDA

Saue Gümnaasiumis läbi
viidud Kimura Shukokai Karate Impacti liiga sarja avatud
võistlused toimusid sellel
hooajal kolmandat korda.
Võistlused viidi läbi erinevates vanuseklassides ja kategooriates. Mõõtu võeti nii
noorte kui ka täiskasvanute
vahel kata’s ja kumite’s. Leigo
Tõnissaar võitles endale välja
auhinnalise teise koha poiste
kumite’s vanuseklassis noored
laua enda küpsetatud saia- 2002–2003. Harku vallast
keste ja pirukatega. Kuuma osales avatud liiga võistlustel
kakaod pakkus Osvald Catering. Üritus lõppes ühispildistamisega, tänati ka
MTÜd Eesti Sukeldujate
Klubi nendepoolse panuse
eest. ESK instruktor Terje
Meose sõnul korraldab sukeldumisklubi selliseid heategevuslikke sukeldumisüritusi juba viiendat aastat.
Täname Tabasalu Spordikompleksi võimaluse eest
korraldada üritus nende
basseinis.
MTÜ RANNAMÕISA
ETTEVÕTLIKUD NAISED



Meie ütleme,
et kõik on
võimalik.

kontaktläätsed, millel puudub
iirisemuster. Liivi sõnul armastavad just nooremad
kliendid sellist vaheldust.

Et kodus oleks hea

Kohaliku elukeskkonna
tubli arengu tõttu pole õdedel
endil linna enam eriti asja, sest
Tabasalus on nende jaoks kõik
olemas: ilus loodus, koolid-lasteaiad, pakiautomaadid, toidu- ja gurmeekauplused ning nende töö. Ka
läätsede ostmiseks ei pea Liivi
arvates linna optikapoodi
sõitma – veebipoest tellides
saab kõik vajaliku kätte ühe
tööpäevaga, üksnes eritellimustega läheb rohkem aega.
Oma aega ja kohalikku ettevõtlust väärtustades saaksid
siinsed elanikud Liivi ja Helje
meelest piirkonna arengule
veelgi kaasa aidata. „Toetame
siis üksteist,“ soovisid õed
ühel meelel.
AULE SAGEN

Karateka Leigo Tõnissaar
võitis hõbemedali
Jaanuari keskel toimunud
Kimura Shukokai Karate
Impacti liiga sarja avatud
võistlustel saavutas Harku
valla karateka Leigo Tõnissaar hõbemedali.

sukeldumise põhitõdesid,
kuidas vee all õigesti hingata
ja näidati veealuseks suhtlemiseks vajalikke käemärke.
Edasi tuli lastel kalipsod selga tirida, instruktorid aitasid
neile vestid-balloonid selga,
Harku valla vähekindlustatud perede lapsed
lestad jalga ja maski pähe.
Lõpuks veel regulaator suhu
said 3. jaanuaril Tabasalu Spordikompleksi
ja – sulpsti – vette. Basseini
basseinis proovida sukeldumist.
põhjas pikutas fotograaf Kaido Haagen, kes kõik vee all
MTÜ Rannamõisa Ettevõt- kindlustatud perede lastele.
likud Naised (REN) ja MTÜ
Laupäeval, 3. jaanuaril olid toimuva üles jäädvustas.
Eesti Sukeldujate Klubi (ESK) Tabasalu Spordikompleksi
koostöös Harku valla sot- fuajees lapsi vastu võtmas Tänuväärt üritus
Peale sukeldumist kogusiaal- ja tervishoiuosakonna- kümme sukeldujat koos suga organiseerisid heategevus- keldumisvarustusega ja neti puhkenurka, kuhu
liku ürituse – proovisukel- MTÜ REN esindajad. Bas- MTÜ Rannamõisa Ettevõtdumise Harku valla vähe- seini ääres selgitati lastele likud Naised olid katnud

dikaup. Nii näiteks olid halloween
loween’i ajal LensExpressis
eriti hinnas punased kontaktläätsed, samuti hinnatakse
UV-valguses helendavaid
läätsi. Tavapärasest teistsuguse, ent siiski loomuliku silmavärvi annavad aga värvilised

lisaks Tõnissaarele ka Rico
Hanni. Mõlemad poisid treenivad juba mitmendat aastat
Tabasalu Spordikompleksis
klubi Kimura Shukokai sensei
Rene Toome (5. dan) juhendamisel.

Edukas klubi

Möödunud hooaegadel
on Tabasalus treenivad klubi Kimura Shukokai karatekad saavutanud erinevaid
auhinnalisi kohti nii kodumaal kui ka rahvusvahelistel
võistlustel. Kimura Shukokai karate on maailmas üks
jõulisemaid võimsamatest
karate tehnikatest koosnev
võitluskunst.
KLUBI KIMURA SHUKOKAI

Võidukas Leigo Tõnissaar (paremal) koos sensei Rene Toomega
(keskel) ja trennikaaslase Rico Hanniga. / Foto: Klubi Kimura
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ÜMARLAUAS TUTVUSTATI
TUGITEENUSEID

ugispetsialistide võrgustiku hoidmiseks
ja neile nõustamiseks vajaliku info edastamiseks korraldab vald tugisp etsi a list idele ümarlauakohtumisi. Jaanuaris
toimunud ümarlaual tutvustas Tallinnas septembris
avatud Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse tööd ja erinevaid teenuseid keskuse õppenõustamisteenuste
koordineerija Kairi Kilp.

Jaanuaris toimunud valla tugispetsialistide ümarlauas tutvustati mullu avatud
Põhja-Eesti Rajaleidja õppenõustamiskeskuse tööd ning MTÜ RuaCrew sotsiaalteenust.

pakutakse rehabilitatsiooniplaani koostamist,
tugiisikuteenust ja nõustamist. Teenust rahastab sotsiaalkindlustusamet.
Keele hinnangul said valla
tugispetsialistid ümarlauast
vastused paljudele küsimustele, mida oma töös vajavad.
Nähes, et lapsel on probleem
või häire, peab oskama
vanemaid suunata ja julgust ama neid abi otsima.

Lapsel on
tekkinud
õppimises
probleemid.



Ümarlauas tutvustas oma
tegevust ka MTÜ RuaCrew,
mis hakkab alates märtsist
pakkuma sotsiaalteenusena
rehabilitatsiooniteenuse
korraldamist. See teenus on
suunatud alaealistele õigusrikkujatele või erivajadustega lastele ja noortele,

Teenust
rahastab
sotsiaalkindlustusamet.

Keskuse töö eesmärgiks
on ennetada olukordi või
leida lahendus situatsioonidele, kus lapsel on tekkinud
õppimises probleemid või
ta ei taha kooli minna. Valla lastekaitsespetsialisti
Helve Keele sõnul selgitatakse õppenõustamise käigus välja lapse võimed ja

arenguvõimalused, püütakse ennetada või lahendada
õppimise või käitumisega
seotud probleeme ning ennetada koolist väljalangemist. Rajaleidja keskusesse
võivad iseseisvalt pöörduda
konsultatsiooniks ja abi saamiseks lisaks spetsialistidele
ka lapsevanemad. Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse
teenuste kohta leiab rohkem
teavet Harku valla kodulehelt: Sotsiaal- ja tervishoid
-> Lastehoolekanne.

Uus sotsiaalteenuse
pakkuja



Spetsialistide keskus
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Rajaleidja keskuses püütakse lahendada õppimise või käitumisega
seotud probleeme ja seeläbi ennetada koolist väljalangemist.
/ Foto: 123rf

Ennetada
koolist väljalangemist.

„Sageli vanemad pelgavad
seda, mida võib kaasa tuua
otsus laps psühhiaatri juurde viia,“ rääkis valla lastekaitsespetsialist ning tuletas
meelde olulisima: „Eesmärk
on aidata last – et talle meeldiks koolis käia ja ei tekiks
tagasilangusi.“
AULE SAGEN

Harku Vallavalitus teatab:

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamise avalikud arutelud:
5. veebruaril 2015 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Liikva külas Valli
4 (katastritunnus 19801:001:1002) maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva 3997 m2
suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega krundi muutmine elamumaaks kaksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
(Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla
kodulehel (www.harku.ee) ning kogu detailplaneeringu
dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).
n

9. veebruaril 2015 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Muraste külas Eeriku
(katastritunnus 19801:001:1366) ja Kase (katastritunnus 19801:001:0465) maaüksuste detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise
avalik arutelu. Detailplaneeringuga soovitakse jagada
olemasolev Eeriku maaüksus kaheks ning moodustada
seeläbi üks täiendav üksikelamumaa krunt. Kase maaüksus soovitakse jagada samuti kaheks, moodustades

sellest üks ajutine (uue elamukrundiga liidetav) krunt
ja Palkoja tee teenindamiseks ning ühtse teekoridori
moodustamiseks transpordimaa krunt. Kavandatavad
elamumaa krundid on suuremad kui 2000 m².
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jäävad Eeriku ja
Kase maaüksused elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale. Detailplaneeringu taotlus ja eskiislahendus
on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
(Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla
kodulehel (www.harku.ee) ning kogu detailplaneeringu
dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).
Detailplaneeringu algatamise taotlus:
Vallavalitsusele on esitatud järgnev detailplaneeringu
algatamise taotlus:
1. Liikva külas Valli (katastritunnus 19801:011:0279)
maaüksustele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
koostamise eesmärk maaüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse,
mille käigus otsustatakse planeeringu algatamine või
algatamata jätmine.

Vallavolikogu otsib uusi
rahvakohtunike kandidaate
Harju Maakohtu juurde
otsitakse järgmiseks
neljaks aastaks uusi
rahvakohtunikke.
Seoses seniste rahvakohtunike volituste lõppemisega
ootab Harku Vallavolikogu
kandideerima isikuid, kes on
rahvastikuregistri andmetel
elanud Harku vallas vähemalt ühe aasta ning soovivad
järgmisel neljal aastal osaleda
õigusemõistmises Harju
Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud
alustel ja korras.
Täpsemad nõudmised
kandidaadile on sätestatud
Kohtute seaduse paragrahvides 102–103.
Kandideerimise tähtaeg on
13. veebruar 2015. Kandi-

deerimiseks palume saata
täidetud ankeet Harku Vallavolikogu Kantseleile aadressil Ranna tee 1, Tabasalu
76901 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
ive.eevel@harku.ee. Ankeedi
võib tuua ka vallamaja infolauda. Rahvakohtunikuks
kandideerijate ankeedi saab
alla laadida Harku valla kodulehelt www.harku.ee, ankeete saab ka vallamajast.
Rahvakohtuniku kandidaadid valib Harku Vallavolikogu veebruarikuu istungil.
Rahvakohtunikud nimetab
ametisse Harju Maakohtu
juures asuv rahvakohtunike
nimetamise komisjon.
HARKU VALLAVOLIKOGU

Siseministeerium
soovitab tellida
e-valijakaart
Siseministeerium
soovitab tavapärase
paberil saadetava
valijakaardi asemel
tellida endale
elektrooniline
e-valijakaart, millel
on juhised, kus, kuidas ja millal valida.
„Nii nagu me deklareerime
makse elektrooniliselt, maksame arveid internetipangas
ja allkirjastame dokumente
digitaalselt, võiks ka valijakaart olla elektrooniline kõigi
nende jaoks, kelle suur osa
igapäevatoimingutest toimub niigi internetis,“ ütles
siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „E-valijakaardiga on võimalik saada valimisteks oluline info mugavalt
oma e-posti aadressile. See ei
tähenda aga seda, et e-valijakaardi tellinud inimesed
peaksid elektrooniliselt valima. Valimise viisi otsustab
iga valija ise,“ selgitas Pungas.
Et saada 1. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks
e-valijakaart, tuleb see tellida
eesti.ee leheküljelt hiljemalt
29. jaanuaril. Need, kes on
selle juba varem tellinud, ei
pea seda uuesti tegema. Tellimus jääb kehtima ka kõikideks järgnevateks valimisteks.
E-valijakaardi tellimine
võtab aega vaid mõne hetke
ja selleks on vaja www.eesti.
ee/portaal/valimised.eabi leheküljele ID-kaardi, mobiil-ID abil või internetipanga kaudu siseneda.
Hääletama minnes ei ole vaja

valijakaarti kaasa võtta.

Valimiskomisjon
määratakse
elukoha järgi

Enne valimisi tuleks üle
vaadata ka oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmed. Valijale määratakse
valimisjaoskond tema aadressiandmete alusel, mis on
rahvastikuregistris 30 päeva
enne valimisi. Kehtivaid elukohaandmeid saab kontrollida riigiportaalis aadressil
www.eesti.ee/portaal/rrteenus.paring_enda_andmete.
Juhul kui need on muutunud,
saab seal samas esitada elektroonilise elukohateate oma
uue aadressiga. Elukohateate
võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele
kohapeal.
Valijate nimekiri riigikogu
valimisteks koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal 30. jaanuari 2015 seisuga
ning valijakaartide saatmist
alustatakse 3. veebruarist.
Riigikogu valimised toimuvad 1. märtsil 2015. Eelhääletamine ja e-hääletamine algab 19. veebruaril.
SISEMINISTEERIUMI
RAHVASTIKU TOIMINGUTE
OSAKOND

VALLAELU & TEATED /
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Harku Valla Aiaselts

JÄÄTMED
VIIGE PALUN
JÄÄTMEJAAMA!

alustab uut hooaega aialoengute sarjaga.
Jüri Annist, tuntud aednik, Calmia Istikuäri rajaja ja
aiandusraamatute autor räägib meile:
5.veebruaril 2015
maailma parkidest ja show-aedadest
5.märtsil 2015
lehtpuudest ja –põõsastest (uuemaid sorte)
6. aprillil 2015
kauaõitsvatest püsikutest laiskuri lillepeenras.

Jäätmejaam asub Tabasalus Kooli 5a
ja on avatud N, R 14–19 ja L, P 10–15,
riiklikel pühadel suletud.

Loengud toimuvad Harku vallamaja saalis algusega kell
18.00. Osalustasu: 10 € kõik loengud, 5 € üksikloeng.

Jäätmete üleandmiseks pöörduge
jäätmejaama töötaja poole.
ERAISIKUTELT
TASUTA VASTUVÕETAVAD JÄÄTMED:

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed; komplekssed
elektri- ja elektroonikaseadmed; kasutatud akud ja patareid ning päevavalguslambid; elavhõbedat
sisaldavad jäätmed; kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed; jaepakendis värvi-,
liimi-, laki- ja lahustijäätmed; jääkõlid ja õlifiltrid
ning õlised pühkmematerjalid; aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid; plastij ä ät me d j a v a htpl ast ;
naturaalne puit; vanapaber
ja papp; vanametall; sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmed (betoon, tellised,
plaadid jms); lehtklaas; pakendijäätmed (klaas, metall,
plast, paber jm pakend);
kasutuskõlblik mööbel; rõivad ja jalatsid; sõiduauto
vanad rehvid.

Osavõtt eelregistreerimisega luule@agu.ee, telefonil
520 1295.

TASU EEST VASTUVÕETAVAD JÄÄTMED:

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (üle 0,4 m3);
rõivad ja jalatsid (üle 0,1 m3);
sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmed (üle 1 m3);
sorteerimata ehitus- ja lammutusjäätmed; eterniit; lehtklaas (üle 0,1 m3); suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu
vanamööbel.
Täpsemad tasuta äraantavate jäätmete kogused ja
tasu eest vastuvõetavate
jäätmete hinnakiri asub
Harku valla kodulehel.
Jäätmejaama infotelefon:
5303 6779.
HARKU VALLAVALITSUS

REKLAAMI VÕI KUULUTUSE TELLIMINE

MTÜ Eesti Omastehooldus
eestvedaja

Helle Lepik

kõneleb Eakate Päevakeskuses
(Teenuste 2, Tabasalu)
11. veebruaril 2015 kell 15.00

omaste hooldamisest.
Omaste hooldamise kohustus
tekib inimese jaoks ootamatult ja
inimesed ei oska alati õigetest
kohtadest abi küsida.
Helle Lepik püüab anda ülevaate,
kuhu pöörduda ja millist abi on
võimalik saada.

e-post vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830
Vääna-Jõesuu Koolis toimub
teemapäev lapsevanematele,
õpetajatele ja tugispetsialistidele:

„Aktiivsus- ja
tähelepanuhäire
(ATH)“ 30. jaanuaril kell 17.30–19.00
TEEMAD:
n kuidas ära tunda aktiivsus- ja
tähelepanuhäirega lapsi;
n sümptomid, diagnoosimine, ravi;
n ATH laps lasteaias ja koolis, koostöö
koduga;
n tugirühma vajadus lapsevanematele
ja õpetajatele.
Koolitaja: Piret Aavik, psühhiaater
(SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Koolitusele registreerimine ja info:
Helve.Keel@harku.ee

Harku Valla Teataja 7

Info tel 6003 867, sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn

Mälestame
laborant
ANNE RÄNDURit
Endised töökaaslased
Ranna päevilt

AITAN MÜÜA
KINNISVARA
HARKU VALLAS
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna tee 1,
Tabasalu 76901, Harju
maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus:
tel 606 3830
Kady-Ann Sutt /
kady-ann.sutt@harku.ee
Aule Sagen /
aule.sagen@harku.ee
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Printall

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Vallaleht ilmub iga kuu teisel
ja neljandal kolmapäeval
(v.a juulikuus). Riigipühadel
vallaleht ei ilmu. Kaastööd
ja kuulutused palume saata
hiljemalt ilmumiseelse nädala
esmaspäevaks. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid
lühendada ja redigeerida. Vallalehe avaldamiseks saadetud
reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta.



Teated

n Ehitus ja remonttööd,
ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asume Tutermaal, tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
n Müüa lõhutud küttepuud:
kask, lepp ja kuusk. Kohaletoomisega. Tel 501 5820
n Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja
okste raiet. Tööd teen tõstuki
ja köistehnikaga. Kändude
freesimine ja okste äravedu.
Puude üldseisundi hindamine
ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
n Teostame kruntide raie
kompleksteenust: raietööd,
materjali kokkuvedu, kändude
juurimine/freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude
äravedu. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee
n Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet
ja puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD.
Tel 5626 3857
n Bennett Grupp OÜ pakub tööd
mehhaanikule ja abitöölisele.
Tööülesanneteks on kaubikute-

ja väikebussidele lisaseadmete
paigaldus. Vajadusel väljaõpe
kohapeal. Asume Harku vallas
Kumna külas. Kontakt: 528
1437; meeli@bennett.ee
n Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
5888 0999, info@EUclean.eu
n Liidame Sinu kinnistu
ÜVK-trassidega, santehnilised
sisetööd, veemõõdusõlmede
montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised mõõtetööd.
5850 4300
n Aastaringne fekaalivedu ja
kuni 10m3 kogumismahutite
tühjendamine. OÜ Norringsen.
Tel 5662 1300
n Firma otsib oma kollektiivi
klienditeenindajat. Vajalik
arvuti kasutamise oskus.
Info tel 501 5433
n Müüa kuiva ja toorest küttepuud, hind al 35 eur/ruum. Puud
koormasse laotud, konteineris
ja võrgus. Kuivad kütteklotsid
võrgus. Puitbrikett 150 eur/tonn.
Info tel 501 1898
n Kasutusluba. Ehitusluba.
Hoonete seadustamine. Helista
522 0023, Mikk.
n Korralik perekond soovib
üürida maja. 510 3633
n Soovime osta korteri või
maja Harku vallas. TLA Grupp
OÜ, tel 5660 7716
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JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

HARKU VALLAVALITSUS

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857
www.inglitiib.eu

kuulutab välja konkursi

MURASTE KOOLI
DIREKTORI

Erivajadustega laste kool
SALU KOOL (lasteaed-põhikool)

leidmiseks

Asukohaga: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa

Peamised
tööülesanded:

Alustame uue, 2015/16 õppeaasta
erivajadustega (psüühikahäire ja
vaimupuue) õpilaste vastuvõttu.

●

KOOLI TULEKUKS VAJALIK
1. Lapsevanema avaldus
2. Nõustamiskomisjoni otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
4. Kodukoha omavalitsuse
suunamine (nõusolek)
5. Arstlik tõend
6. Isikut tõendava dokumendi koopia

Nõudmised sobivale kandidaadile:

vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a
määruse nr 30 „Direktori,
õppealajuhataja, õpetajate ja
tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud
kvalifikatsiooninõuetega.
Eeldame, et kandidaadil on
koolijuhi edukaks tegevuseks
vajalikud teadmised, oskused ja isikuomadused sh

Lasteaeda võtame vastu aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee ja tel 608 8618
●

SILMADE KONTROLL

OÜ SILMARÕÕM TEENUSED:
silmade kontroll
silmarõhu mõõtmine
prillide müük
prillide pisiremont
optilised päikeseprillid

Silmade kontroll on mõeldud valda registreeritud lastele
(alates 12. eluaastast), täiskasvanutele ja pensionäridele,
kellel on silmanägemisega probleeme.
Registreerimine (alates kella 11.00) 603 2171.
Arsti visiit on tasuline va prillide tellijatele.
Info telefonil: 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn või Eakate Päevakeskus – 603 2171.

avaldus;
● elulookirjeldus;
● ametikohale esitatud
nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide
koopiad;
● osaleja soovil muud tema
poolt oluliseks peetavad
dokumendid.
●

Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. veebruariks 2015 portaali
CV Online vahendusel või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile
kaile.poldme@harku.ee. Lisainformatsioon haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe telefonil 623 8528.

05.02 / 02.03

OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik) alates
kella 10.00st registreeritud aegade alusel.

eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele os-

Konkursil osalemiseks esitada

Sel õppeaastal avatud uues Muraste koolihoones töötab
Vääna Mõisakool, kuna kooli koduks olevat Vääna mõisa
renoveeritakse. Muraste Kool (6 kl) alustab tegevust
õppeaastal 2015/2016.

Harku vald on OÜ Silmarõõmuga kokku
leppinud järgmised ajad, mil vallaelanikel
on võimalik oma silmanägemist kontrollida:

Silmade kontroll koos silmarõhu mõõtmisega 6 €.
Vanaduspensionäridel, kes ei tööta, on
silmade kontroll TASUTA

kooli juhtimine ning vastutuse kandmine kooli üldseisundi, arengu ja rahaliste
vahendite õiguspärase ja
otstarbeka kasutamise eest.

kus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
● varasem juhtimiskogemus;
● hea suhtlemis- ja väljendusoskus, koostöövalmidus, pingetaluvus;
● algatusvõime, kõrge vastutustunne, analüütiline
mõtlemine.

Pangapealse Lasteaed
võtab konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJA
ja
ÕPETAJA ASSISTENDI
Sooviavaldus ja CV palume saata 30. jaanuariks
kairi@pangapealselasteaed.ee. Info tel: 609 8230.

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

