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PÄEV ON UKSE EES

Mai esimesel nädalavahetusel toimuvad
valla erinevates piirkondades talgud,
kuhu oodatakse appi lahkeid töökäsi.

MEELEOLUKAS
JALGPALLIFESTIVAL

Lk 5

Möödunud nädalavahetusel korraldas Tabasalu
Jalgpalliklubi vahva jalgpallifestivali, kus jätkus
tegevust ka suurtele ja väikestele fännidele.

Juba kolmandat korda toimunud teatrifestivalil Alasniidu lasteaias sai palju teatrit,
uhkeid tiitleid ja rõõmu isetegevusest.

KOLMAPÄEV, 29. aprill 2015

Harku Valla Teataja

ALASNIIDUL TOIMUS
TEATRIFESTIVAL

Foto: Aule Sagen
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Reedeti on
aga loomadele
avatud
ilusalong.
BRITTA PUUSEPP
Tabasalu lemmikloomapoe omanik

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Muraste Kooli
direktor Priit Jõe
peab ennast koostööaltiks juhiks, kes
väärtustab otsuste
langetamisel erinevate osapoolte kaasamist ning peab
oluliseks kõigi jaoks
läbipaistvat
ja selget otsust.

piiride avardumine ja kogu
organisatsiooni arendamine
osutus köitvaks väljakutseks. Jõe on veendunud, et
koolijuht peab vastutama
selle eest, et tänapäeva kool
vastaks 21. sajandi oskustele
ning selle põhimõtte järgi ta
ka Kurtna Koolis tegutses.
Ent pärast kahte aastat Kurtna Kooli direktorina oli saatusel mehele varuks uus
elumuutev üllatus. Nimelt
on Saku vallal sõprusomavalitsus Jaapanis, kellega
tehti omavahel tihedat koos-

M
ümber ning rakendada õueõpet ainetundide täiendamisel.
koolidele eeskujuks, kuidas väärtustada looduskeskkonda enda
Priit Jõe näeb, et Muraste Kool võiks tulevikus olla teistelegi

öödunud aasta
suve lõpu ks
valminud Muraste koolimajas alustab tänavu sügisest
tööd Muraste
Kool, mida asub juhtima
direktor Priit Jõe. Värskelt
tööd alustanud direktor peab
kõige olulisemaks, et lastel
oleks koolis huvitav, et nad
tahaksid seal käia ning neist
kasvaksid ennast väärtustavad adekvaatse minapildiga
ühiskonnaliikmed, kes hoolivad nii ühiskonnast kui ka
oma kodumaast. Selle saavutamiseks on Priit Jõe hinnangul oluline kirjeldav hindamine, kus õpilane ise läbi
eneseanalüüsi püstitab oma
eesmärgi ning sammud,
mida on vaja selle täitmiseks
astuda. Samuti on oluline
arendada laste koostööoskusi, ainetevahelisi seostamisi
ja arusaamist, kuidas õpitu
käib kokku reaalse eluga. Jõe
sõnul on seda võimalik saavut ad a proj ektõpp e j a
õuesõppe ühendamisega
klassiruumis õpituga. Kui
aine on huvitav ja mitmekesine, siis sellest tuleb lastele
ka õnnetunne, teab Muraste

Priit Jõe esimesteks tööülesanneteks on kooli arengukava täiustamine ja
särasilmse ning teotahtelise meeskonna komplekteerimine.

ainetunni andmisele olin
alates esimesest aastast ka
klassijuhataja seitsmendale
klassile, kellega koos soovisin
jätkata kuni nende põhikooli
lõpetamiseni,“ selgitas Jõe.
Kolmanda aasta keskel tehti
Jõele aga ootamatu ja põnev
ettepanek. „Tollane koolidirektor pakkus mulle võimalust jätkata Kurtna kooli juhtimist,“ meenutab Jõ e
särasilmselt pakkumist, mille
vastuvõtmises ta oli kohe
kindel.
Väiksest Kurtnast
suurde Jaapanisse

Direktori rolli nautis Jõe
väga. „Kui õpetajana olles
sain ma väga hästi aru, millised on minu piirid mõjutamaks õpikeskkonda, siis
juhina tundsin, kuidas minu
mõtted ja teguviisid suudavad ellu kutsuda palju suuremaid muudatusi koolielus,“ tunnistas Jõe, kuidas

Enne Jaapanisse kolimist
sai aga Saku toonase vallavanemaga vesteldes selgeks,
et tõusva päikese maale

Priit Jõe näeb, et Muraste Kool võiks tulevikus olla teistelegi koolidele eeskujuks, kuidas väärtustada looduskeskkonda enda ümber ning rakendada õuesõpet ainetundide täiendamisel. / Fotod: Kady-Ann Sutt

Meeskonnahingega
KOOLIDIREKTOR

lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis inseneriõppe
keskkonnakorralduse eriala,“ tutvustas Jõe, kes sattus
haridusmaastikule 2008.
aastal hoopis programmi
Noored Kooli raames. Pärast põhjaliku värbamisprotsessi läbimist

alustas ta tööd Saku
Kui aine on huvitav vallas Kurtna Kooja mitmekesine, siis lis loodusainete
sellest tuleb lastele ka õpetajana. „See oli
õnnetunne. väga suur väljakutse. Teise aasta lõpKooli direktor õnnevalemit, pedes tundsin, kuidas ma
kuidas tekitada lastes õppi- väga naudin kooli keskkonda ning mil moel ma jõudsin
misest rõõmu.
sinnani, et olin võitnud õpilaste usalduse ja austuse,“
Tavapäratut teed pidi
kirjeldas Jõe koolitöös oma
haridustöötajaks
Kuigi Priit Jõel on mitme- kutsumuse äratundmist. Kuikülgne kogemus Saku vallas gi Noored Kooli programm
asuva Kurtna Kooli juhtimi- kestab kaks aastat, ei lõppese ja sellele eelneva õpetaja- nud Jõe jaoks paari aasta
tööga sealsamas, ei ole Jõe möödudes siiski töö Kurtnas.
haridussüsteemi tulnud ta- „Otsustasin jätkata veel ühe
vapärast teed pidi. „Olen aasta õpetajana, sest lisaks

ootab ta särasilmsust ja võimet probleemides võimalusi näha ning lahendusi leida.
„Soovin oma meeskonda
õpetajaid, kes oleksid kriitilise ja avatud mõtle
misega, tunnetakSoovin oma sid ühiselt muret ja
meeskonda õpetajaid, seisaksid hea mitkes oleksid kriitilise ja mekülgse hariduse
avatud mõtlemisega. omandamise eest
ning sooviksid
minnes ei ole vallal võimalik koostööaltilt ja missioonita kohta poolteist aastat kin- tundeliselt edendada Eestis
ni hoida ega pakkuda talle antavat haridust,“ kirjeldas
tagasi tulles senist direktori Jõe ootusi.
Uued väljakutsed

staatust. See andis Jõele
omakorda uue võimaluse
panna end Eestisse tagasi
tulles proovile uuel ametikohal. Kuna kooli juhtimises oli Jõe oma kutsumuse
leidnud, siis kandideeris ta
edukalt Muraste Kooli direktoriks. „Muraste on selle
aja jooksul, mil ma Jaapanis
tööd. „Jaapani saatkonnast viibisin, piirkonnana väga
tuli pakkumine, et Jaapanis- palju arenenud,“ rõõmustas
se oodatakse Eestist ühte Jõe, kes lisaks Muraste Looõpetajat, kes tuleks tutvuma duskoolile teadis eelnevalt
sealse haridussüsteemiga Murastet kui piirkonda, kus
ning õppima jaapani keelt,“ lõpeb rulluisutee, „nüüd on
kõneles Jõe, kes osutus väl- siia aga lisaks paljudele majavalituks selle võimaluse jadele ja teedele juurde ehiärakasutamisel. Otsus oli tatud ka uus koolimaja ja
väga suur ja Jõe kaalus seda suur pood.“
koos abikaasaga kahe nädaEnt olulisim põhjus, miks
la vältel põhjalikult. „Kuna Jõe just Muraste Kooli dimu kaks last olid siis veel nii rektoriks kandideeris, oli
väikesed, et neid ei pidanud alustava kooli käivitamine.
„See on väga suur

olla sellise
Koolijuht peab vas- väärtus
protsessi juures
tutama selle eest, et ning olla koos oma
tänapäeva kool vastaks meeskonna ja ko21. sajandi oskustele. gukonnaga kooli
kaaslooja,“ tõdes
lasteaeda panema, otsusta- vastne direktor põhjust,
sime veeta koos perega miks ta just Muraste Kooli
pooleteist aastat eksootili- juhtimises parimat väljakutses Jaapanis,“ selgitas Jõe, set nägi.
kes naasis perega koduOma uuelt meeskonnalt,
maale tagasi alles märtsi kelle komplekteerimisega
keskpaigas.
Jõe praegu usinasti tegeleb,

Koostööd ootab
ka kogukonnalt

Kindlasti soovib Jõe tuua
Murastesse oma hea kogemuse loodus- ja projektõppe
väärtustamisel tavaõppe
kõrval. Hea meelega sooviks
ta teha koostööd nii Muraste Looduskooliga kui ka
kirjutada ise projekte, mis
toetaksid laste mitmekülgset õuesõpet ja looduskeskkonna hindamist. Koostööd
soovib uus direktor teha ka
kohaliku kogukonna ja lapsevanematega. Lisaks enda
põnevatele ideedele, mida
ta on kogunud nii Jaapani
haridussüsteemist kui ka
Kurtna Koolist, ootab Jõe
ettepanekuid lapsevanematelt, kuidas kujundada Muraste Koolist paik, kus kõigil oleks huvitav õppida ja
hea olla. „Soovin, et sellest
saaks avatud kool, kus vanematel oleks soovi ja julgust panustada ühiselt kooli arengusse, et meie ühine
huvi oleks laste heaolu ning
see, et lastest kasvaksid õnnelikud ja positiivse koolikogemusega inimesed,“
näeb Jõe võtit, kuidas ühiselt
võrdväärsete partneritena
luua kooli oma nägu.
KADY-ANN SUTT
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Valmimas on TILGU
SADAMA projektlahendus
Vald tegeleb eeltööga, et olla valmis ehitamise alustamiseks, kui rahuldatakse valla taotlus rahastusmeetmest
toetuse saamiseks. / Foto: Kady-Ann Sutt

protsessi jahtklubi arendamisest huvitatud isikud.
Vald valmistub toetusraha taotlemiseks

Aprillis toimus Harku
Vallavalitsuses Tilgu
sadama projektlahenduse eskiisi tutvustamine sadamat
haldava Tilgu jahtklubi liikmetele ja sadama arendamisest
huvitatud isikutele.

K

uigi sadama eskiisi
põhimõtteline lahendus ei erine Tilgu sadama detailplaneeringu
joonisest, mille koostamisel
said kõik huvilised oma arvamust avaldada, kutsus
Harku Vallavalitsus koosoleku kokku selleks, et tutvustada lähemalt projekti
eskiisi sadamat igapäevaselt
kasutavatele inimestele, saa-

maks nende tagasisidet, kuivõrd on nad rahul praeguse
projekti lahendusega ning
milliseid täiendavaid ideid
on neil veel projekti muutmiseks. Enne koosolekut
saadeti kõigile osalejatele
projekti eskiis ka kirjalikult,
mis andis võimaluse enne
kohtumist sellega tutvuda ja
valmistada ette küsimused

tud muuli ülesehitus, kui
palju teatud pikkusega paate sadamasse mahub ning
millised on nende keeramisraadiused,“ ütles nõupidamisel osalenud Harku Vallavalitsuse arendus- ja
haldusosakonna juhataja
Nele Nõu, kelle sõnul oli
praeguse koosoleku eesmärk leppida kokku põhilistes küsimustes, et

minna deSaamaks nende seejärel
tailsema projekti
tagasisidet, kuivõrd koostamise juurde.
on nad rahul praeguse „Praegu on muudaprojekti lahendusega. tusi veel kerge sisse
viia, kuid hiljem,
ja võimalikud ettepanekud. pärast eriosade projekteeriVallavalitsuse tellitud pro- mist, on põhimõtteliste
jekti eskiislahendust esitles muudatuste tegemine juba
Tilgu sadama projekti koos- hoopis keerulisem töö,“
taja ehitusinsener Aavo selgitas Nõu, miks sooviti
Raig. „Projekti koostaja tut- enne lõpliku projektlahenvustas, kuidas on planeeri- duse väljatöötamist kaasata

Hajaasustuse
programm
toetab elu maal

Projekti eskiisi tutvustamisel selguski, et osalejatel
oli konkreetseid ettepanekuid, mida tasuks projektis
muuta. „Näiteks oli jutuks
soov sadama basseinist
maale tuua ka suuremad
jahid,“ tõi Nõu välja ühe
idee, millele vastas Aavo
Raig, pakkudes mobiilkraanade asemel võimalust kasutada sellist transporterit,
mis võtaks basseinist paadi
ja paigaldaks selle hoiule.
Pärast nõupidamist saab
projekti koostaja minna
edasi detailsema projekti
koostamise juurde, mida on
vaja toetusraha taotlemisel
sadama ehituseks. „Vallal on
plaan esitada taotlus sadama
hüdrotehnilise osa ehitamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatava väikesadamate võrgustiku arendamise meet-

ja veepuhastusseadme kanalisatsioonile. Samuti lahendatakse tuletõrjeveevarustus, veevarustus ja kaide
veevarustus, pilsivee- ja reoveekanalisatsioon ning
elektrisüsteem. Lisaks koostatakse puurkaevu projekt.
Nõu sõnul ei ole hetkel plaanis sadamahoone ja muude
Vallapoolne vajalik
maal asuvate rajatiste projekteerimist, mis tuleks teha
eeltöö lõpusirgel
Tänaseks on teostatud edaspidi koostöös tulevase
ehitusgeoloogilised uurin- sadama operaatoriga. „Kui
gud, mille eesmärgiks oli valmivad sadama muul,
välja selgitada, milline on kaid ja slipid, siis on võimamerepõhi muuli ja kaide all. lik sadama ala juba ka sadaSamuti on Nõu sõnul valmi- mana kasutada,“ kõneles
nud hüdrotehnilise osa ehi- Nõu. Ta avaldas lootust, et
tusprojekti eskiislahendus. peale hüdrotehnilise osa
valmimist leidub ka

Pärast nõupidamist huvilisi, kes on valpanustama sasaab projekti koostaja mis
dama maapealse osa
minna edasi detailse- arendamisse ning
ma projekti koosta- ehitama valmis samise juurde. damahoone, paatide hoiukohad ja
„Hüdrotehnilise osa ja teh- söögikohad. Sadama muuli
novõrkude eelprojekti val- ja kai reaalne valmimine
mimine on kokku lepitud sõltub aga sellest, kas valla
tänavu septembriks,“ ütles taotlus toetuse saamiseks
Nõu, kelle sõnul projektee- rahuldatakse. Vald on võtritakse hüdrotehnilise osa nud endale igal juhul prioraames põhjamuul, teenin- riteediks vajaliku suuremaduskaid, slipid ja seisukai, hulise eeltöö ärategemise,
idakaldakindlustis, sadama- nii et taotluse rahuldamise
bassein, navigatsioonimär- korral oleks võimalik kohe
gid ja ujuvsillad. Tehnovõr- ehitustööga alustada.
kude osas antakse lahendus
sadamaveekanalisatsioonile
KADY-ANN SUTT
messe, mille teine voor
peaks avanema sel aastal,“
kirjeldas Nõu edasisi plaane.
Sama toetusmeetme esimesest voorust ei õnnestunud
möödunud aastal toetust
taotleda, sest toona veel
puudus taotluseks vajalik
projekti eskiislahendus.

KOMMENTAAR:
Esitletud Tilgu Sadama eskiisprojekt on väga
läbimõeldult ja professionaalselt projekteeritud.
Seda arvamust aitas süvendada projekti autori Aavo
Raigi läbiviidud esitlus ja jagatud selgitused sadama
eri osade kohta esitatud küsimustele. Meeldiv oli,
et esitlusel välja pakutud mõtted ja ettepanekud,
mida Tilgu Sadama Jahtklubi esindanud kalurite,
väikelaeva omanike ja laste purjetamisvõimaluste
loomise eestkõnelejate poolt sai pakutud, leiavad

ka antud projektis kasutust. Esitluselt saadud positiivsed emotsioonid annavad usu, et lisaks väikelaeva
omanikele, kaluritele ja mereturistidele saavad sellel
suvel Tilgus Optimistidega purjetamistreeninguid
alustavad Harku valla lapsed( vaata www.tmyc.ee)
tulevikus endale suurepärased treeningtingimused
oma kodusadamas. Samuti aitab loodav sadam arendada ettevõtlust, luua uusi töökohti, arendada kogu
piirkonda ja olla soliidseks visiitkaardiks Harku vallale.

tus programmist on 6500
eurot ühe majapidamise kohta. Siin on oluline silmas pidada, et programmist eraldatud toetuseks loetakse ka
aastatel 2010–2014 hajaasustuse elektri- ja veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse
summat. Seega, kui nimetaAlates 2. aprillist saab esitada taotlusi
tud programmidest on saadud varemgi toetust samale
hajaasustuse programmi Harjumaa
Programmi kaudu toetatakse kodumajapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
majapidamisele, loetakse
ning
juurdepääsuteedega
seotud
tegevusi.
/
Foto:
123rf
taotlusvooru.
juba saadud toetussummat
Hajaasustuse programmi dade hajaasustusaladel elava- puurkaevu rajamiseks, tee peab (peavad) vastama taotle- taotletava maksimaalse toetussumma osaks ning saadav
Harjumaa taotlusvoorus võe- tele peredele ja aidata sellega ehitamiseks ja parandami- jaga samadele nõuetele.
takse vastu taotlusi Anija, kaasa elanike arvu püsimisele seks ning ka reoveepuhastite
Projekti puhul on oluline toetus kujuneb selle võrra
Harku, Jõelähtme, Keila, Ker- neis piirkondades. Program- paigaldamiseks,“ tõi Reiman silmas pidada, et projekti väiksemaks või jäetakse hoonu, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, mi kaudu toetatakse kodu- näiteks varasemaid toetusi.
tulemus jõuaks tervikliku pis andmata. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasPadise, Raasiku, Rae, Saku, majapidamiste vee- ja kanali
peab
Saue ja Viimsi vallas ning satsioonisüsteemide ning Taotlemistingimused
Taotlus koos lisadoku- finantseering
Toetust saavad taotleda füükokku moodustama
Paldiski linnas (Pakri saartel). juurdepääsuteedega seotud
Harku valla elanikel tuleb tegevusi, nagu nende rajami- silised isikud. Taotleja peab mentidega tuleb esitada vähemalt 33,33%
hiljemalt 2. juunil 2015. projekti kuludest.
paberil või digitaalselt allkir- ne, renoveerimine või ümber- alaliselt elama selles majapidajastatud taotlus esitada koos ehitamine. Samuti toetatakse mises, millele ta toetust taotkohustuslike lisadokumenti- autonoomsete elektrisüstee- leb, ja see peab olema ka rah- lahenduseni. Näiteks peab Lisainfo vallast või
dega Harku Vallavalitsusse midega seotud tegevusi juhul, vastikuregistri andmete järgi projekti lõpptulemusena ole- maavalitsusest
kui majapidamine ei ole elekt- vähemalt 1. jaanuarist 2015 ma joogivesi kättesaadav või
Taotlus koos lisadokumenhiljemalt 2. juunil 2015.
rivõrguga liitunud. Harku tema elukoht. Taotlejal ei tohi juurdepääsutee kasutuskõlb- tidega tuleb esitada hiljemalt
valla keskkonnaspetsialisti taotluse esitamise ajal olla riik- lik aastaringselt või hoopis 2. juunil 2015 Harku VallaParem elu maal
Hajaasustuse programmi Lembe Reimani sõnul toetati likke maksuvõlgu, kui see just rajatud leibkonna vajadustele valitsusele. Projektis ette
nähtud töid tohib alustada
eesmärgiks on tagada head vallas eelmisel aastal viit ma- ajatatud ei ole. Projektil võib vastav elektrisüsteem.
elutingimused maapiirkon- japidamist. „Toetust andsime olla ka kaastaotleja(id), kes
Projekti maksimaalne toe- alles pärast seda, kui projek-

RAUL KALEP
TSJK juhatuse liige

ti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on
sõlmitud toetusleping. Üksnes teatud juhtudel on uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud,
teostusjoonised ja veenanalüüsid abikõlblikud ka enne
toetuslepingu sõlmimist.
Enne taotluse koostamist
tasub kindlasti lugeda läbi
hajaasustuse programmi
programmdokument ja konsulteerida programmiga tegeleva vallaametnikuga, et taotlus vastaks kehtestatud
nõuetele. Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi
ning Harku valla kodulehelt.
Lisainfot programmi kohta
saab Harku valla keskkonnaspetsialistilt Lembe Reimanilt
(lembe.reiman@harku.ee, 606
8823) või Harju maavalitsusest, kus on kontaktisikuks
Alan Rood (alan.rood@mv.
harju.ee, 611 8789).
HARKU VALLAVALITSUS

i

Rohkem infot:
www.harku.ee
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Tähepark on rajatud arvatavalt varem, kui praegune peahoone, mis on üle 200 aasta
vanune. Pargiosa asub tiikide
vahel ja on enam-vähem ruudukujuline. Selle kes
kele koondub aga
Samuti saavad tal- tähekujuliselt kahekgulised kokku lugeda, sa pärnapuudega ääkui palju lohke kivil on. ristatud jalgteed – siit
ka pargi nimetus.
siin oleks silmale veelgi roh- Nõukogude ajal kasvas parkem ilu, võiks nad aidata par- giosa võssa ja seda hakati
ki jõudu mööda ka korrasta- kutsuma pimepargiks või
da,“ rääkis Mandre. Tööd -aiaks. „Nüüd on see võsast
jagub pargis aastaringselt jälle puhas ja minu arvates
ning patriotismist on „mõisa- väärib taas au sisse tõstmist
valitseja“ püüdnud alasid nimetus Tähepark,“ leidis
enam-vähem korras hoida. Viisileht. Talgutele kutsub
Oksarisu, maha langenud Viisileht nii noori kui ka vanu
puunotte ja kuivanud lehti ja lubab lisaks toredale päevajagub pargis siiski vähemalt le ligi kolmesaja-aastases parEddi Tomband leidis 1983. aastal
kaardistatud ja seejärel uudis- 50 kätepaarile koristamiseks. gis lõunat ning õhtueinet
maal kivihunnikusse kadunud „Puhkepausi ajal saab ka Vääna mõisa triiphoone
kultusekivi taas üles ning kutsub häärberisse piiluda,“ lubas 110meetrise müüri varjus.
appi seda välja kaevama ja oma
endisele kohale tagasi viima. talgujuht. Lisaks saavad soo/ Foto: Aule Sagen vijad endale sümboolse sum- Murastesse kivijahile
Veelgi kaugemale ajas tagasi viivad talgud taas Murastes,
kus Eddi Tomband on võtnud plaani koos talgulistega
välja kaevata muistne kultusekivi ning kopa abil see oma
endisesse kohta tagasi lohistada. „Muraste Konsumi juurest matkame üheskoos kultusekivi juurde, vaadates üle
ka teised teele jäävad muistised,“ tutvustas Tomband talgupäeva algust ja lubas, et
kõik osalejad saavad oma
teekonna kanda ka 150aastasele kaardile.
Kultusekivi, mis on 2000
aasta taguse kultuuri pärand
ja seisab muistse põllu serval,
kadus uudismaal aastakümneks kivihunniku alla peale
esmakordset leidmist. Tänavu leidis Tomband selle viimaks „kivijahil“ käies taas
üles ning vastavalt varasemale kokkuleppele muinsusMuraste noorimad talgulised tulevad hea meelega suurtega koos koristama, sest ema-isa lubavad maast kõike võtta ja kotti panna. kaitsjatega võivad talgulised
/ Foto: Martina Mamontov kivi välja kaevata ja oma esialgsele kohale 51,5 meetri
pähe,“ pani Väli kaaskodani- ma eest soetada nõukogude- kaugusel tagasi lohistada.
kele südamele ning kutsus 2. aegset mööblit, mida on „Samuti saavad talgulised
mail appi kõiki toredaid ini- võimalik näha ka Harku mõi- kokku lugeda, kui palju lohke
mesi, kes hoolivad loodusest. sa Facebooki lehel – selle kivil on,“ lubas talgujuht. Kulmüügist saadud vahenditega tusekivi välja kaevama ja puMõisates tööd jätkub
hastama mahub lahedalt 15
on korraldatud ka talgud.
Mõisateski oodatakse talVääna Mõisapargi talgutel inimest.
gulisi appi: heakorratööd on varasematel aastatel põhiLisaks siin kirjeldatud talvõetakse ette nii Harku kui ka liselt likvideeritud talvist tor- gutele pakuvad talgupäeval
Vääna mõisapargis. Harku mimurdu, koristatud pargist töökätele tegevust veel mitmõisapargi talgujuhi Eneli oksi ning lehti riisutud. „Sel med kohad. Kõikide projekti
Mandre ja „mõisavalitseja“, aastal loodame pühendada „Teeme ära!“ raames vallas
Eesti Maaülikooli eksperi- suurema osa ajast kõige vane- toimuvate talgutega saab tutmentaalbioloogia instituudi ma pargiosa – Tähepargi – vuda ja end neile kirja panna
endise haldusdirektori Jaan korrastamisele,“ rääkis talgu- veebilehel www.teemeara.ee.
Silla suur soov on korda saada juht Maris Viisileht. Ta lisas
20hektarine mõisapark ning selgituseks, et Vääna mõisa
AULE SAGEN

Mullustel talgutel oli Vääna mõisapargis rohkelt tööd tormimurru koristamisel. / Foto: Maris Viisileht

T

raditsiooniliselt mai
alguses toimuvaks talgupäevaks on valla aladel registreeritud ligi 20 erinevat talguüritust. Enamik
korraldatavatest talgutest
keskendub prügikoristusele
ja heakorrale: laupäevaku
raames soovitakse puhtaks
saada rannad, metsad ja teeääred ning korrastada parke
oksarisust. Põnevaid avastusi
pakuvad ka paar mälestistega
seotud talgut.
Prügi metsast välja

Toimekas Muraste piirkonnas toimub mitmeid talguid,
mille eestvedaja on Muraste
Külaselts. Suurimat ala hõlmab kandi talgutest ilmselt
metsaprügiretk. Kogenud
talgujuhi Katre Kuusiku sõnul
hakatakse sel aastal metsaaluse puhastamisega peale Tilgu
ja Muraste piiri pealt Muraste
Paeplatsi all. Ehkki tema hinnangul on metsaalused võrreldes aastatetaguse ajaga
puhtamaks läinud, jäetakse
loodusesse siiski liiga sageli
maha tühja taarat või pakendeid. Või lõpetavad muinastulede ööl lendu lastud taevalaternad oma teekonna metsa
all. Kuusikul endal on metsa

TALGUD
OOTAVAD
TÖÖKÄSI

Üle-eestilistel talgupäevadel „Teeme
ära!“ saab Harku vallas kaasa lüüa ligi
20 registreeritud talgul.

da toonud,“ soovis metsaprügiretke talgujuht. Metsaalust
koristama oodatakse kõiki;
omalt poolt lubas Kuusik kaasa võtta ka binokli ja linnuning taimemääraja, sest mai
alguses on meri linde täis ja
metsaalune ilu tärkab.
Mastaapsed on ka Tabasalu
Looduspargis korraldatavad
talgud, mida on Kaido Taberland korraldanud juba enne
„Teema ära!“ projektigi kümneid kordi. 2. mai talguplaanis
on ligi 100 ha suuruse

Rannamõisa maastiVõtame endaga ta- kukaitseala, klingasi kaasa kõik, mille dialuse ranna, looduoleme metsa ja mere- s e õ p p e r a j a j a
randa toonud. lõkkekohtade ümbruste koristamine –
või mere äärde minnes alati ka tööd jagub vähemalt 25 inikilekott taskus – millegipärast mesele. „Peame tähtsaks
ikka kukub kellelgi midagi hoida meie mets ja meri eheda
käest. „Võiksime kõik mõelda, ning puhtana, mitte lasta sel
et prügi, isegi mitte prügikas- muutuda pargiks, kus lambid
ti koht ei ole looduses ja võta- valgustavad ja tingeltangel
me endaga tagasi kaasa kõik, rikub vaikust ning rahu,“ nägi
mille oleme metsa ja mereran- Taberland Looduspargi kasu-

tuskoormuse tõusus ohte.
Rõõmuga tõdes ta siiski, et
aastatega on inimeste teadlikkus loodushoiust ja elukeskkonna väärtustamisest palju
muutunud.
Järveäär puhtaks

Harkujärve kandiski on
plaanis erinevad heakorratalgud. Jaan Väli on isikliku südamest tuleva panusena loodushoidu võtnud vedada
ühed neist. Talgupäeva plaanis on koristada Järvekalda tee
ääred alates Paldiski maanteest kuni Harkujärve kirikuni, pargi ümbrus, Harkujärve
küla teede ja kraavide ääred,
tühermaa jalgteede ning kraavide ääred. Väli sõnulgi on
aastatega looduse risustamist
vähemaks jäänud, ent siiski
jätavad mõned endast inetu
jälje maha. „Enne kui midagi
sellist teha, tuleb mõelda ja
mõelda veel kord! Oleme ju
ise osake loodusest, ärme siis
vala endale ja teistele solki

NB! Vallavalitsuse töökorraldus suvepuhkuste ajal
Harku Vallavalitsuses on planeeritud enamike osakondade töötajate suvepuhkused perioodile 6.–20. juuli. Igast
osakonnast on küll tööl n-ö valvetöötaja(d), ent kodaniku
jaoks võib olla tavapärane töökorraldus häiritud ning konkreetse ametnikuga kontakteerumise võimalus võib nihkuda
augusti algusesse. Omavalitsuse töö eeldab sageli vallavalitsuses mitme inimese koostööd ja kooskõlastusi ning seetõttu püüame töötajate puhkusi sättida nii, et kooskõlastusi
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tegevad töötajad oleksid ühel ajal tööl ning ühel ajal ka
puhkaksid. Selline töökorraldus aitab tagada, et kodanike
vastuvõttude ja dokumentide ladusa menetlemise huvides
on enamike spetsialistide puhkus jaotatud konkreetsele
ajale ning puhkustest tingitud tööalased viivitused ei kesta
terve suve vältel. Lisaks osakonna valvetöötajatele on tööl
vallavanem või tema asendaja, vallasekretär või tema asendaja, infosekretär või tema asendaja ja need töötajad, kes on

häärberiesine lillepeenar, mis
on umbrohtu mattunud.
„Mõisapark on avalikus kasutuses ja paljud armastavad
siin loodust nautimas käia. Et

seotud edasilükkamatute tööülesannetega või kellel ei ole
võimalik oma töö iseloomu tõttu suvel puhata.
Suveperioodil ei toimu Harku Vallavalitsuse korralisi
istungeid 22. juunil, 13. juulil, 20. juulil ja 27. juulil, st
juunis jääb üks istung ära (22. juunil). Juulis toimub ainult
üks Harku Vallavalitsuse korraline istung – 6. juulil. Alates augustist jätkuvad regulaarselt korralised Harku Vallavalitsuse istungid.
KADY-ANN SUTT
kommunikatsioonijuht
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Koeral peab olema

normaalne koera elu



Britta Puusepp armastab nii koeri kui ka kasse ja tema lemmikute – kass Susy ja labrador Harly – rõõmuks võivad nad perenaisega
koos vahel ka tööle kaasa tulla. / Foto: Aule Sagen

Gurmee Garaažis asuvast Tabasalu lemmikloomapoest leiab kõik
vajaliku lemmikute
eest hoolitsemiseks.
Pealekauba annab
Minu Koera perenaine
nõu, kuidas neljajalgsete sõpradega teisi
arvestades toimetada.

L

oomakliiniku avamise
järel 2010. aastal Tabasalus sai selle omanikule Britta Puusepale peagi
selgeks, et üksnes loomade
ravimisega on laagrihoones
tegutsevat ettevõtet raske ära
majanda. Nii sai kliiniku
juures hoo sisse ka Tabasalu
lemmikloomakauplus. Tänaseks on muutunud poe
asukoht ja nimi ning tegevuse põhirõhk ongi pigem
kauplusel. Siiski käib Minu
Koeras kaks korda kuus ka
loomaarst koertele ja kassidele lihtsamaid protseduure
tegemas ning kord nädalas
pakutakse juuksuriteenust.

Koerakasvatajast
poodnikuks

Retriivereid hakkas Britta
kasvatama, elades veel
Ida-Virumaal. „Alguses oli
üks koer, siis juba kaks-kolm,
edasi tulid näitused,“ meenutas hakkaja naine koerakasvatuse algusaegu. Tekkinud
kontaktide kaudu jõudis temani ka praeguses lemmikloomapoes müüdav Saksamaalt pärit loomatoit, mille
müügikontaktid anti talle
üle. Lisaks söögile, mänguasjadele ja riietele saab poest ka

loomapidamiseks head nõu
ning kokku leppida käitumistreeninguteks oma koerale – Britta tegutseb poes
koos koerte hoiuteenust pakkuva Maarja Tugaga selle
nimel, et loomaomanik saaks
poest kätte kõik vajaliku.
Seepärast käib nende juures
kahe nädala tagant ka loomaarst Kaie Bogdanova lemmikloomadele lihtsamaid
protseduure tegemas. Reedeti on aga loomadele avatud
ilusalong – siis tuleb Tallinnast kohale šnautsereid kasvatav ja koerte soenguid sättima õppinud Inna.

Britta mõistliku looma kas- siiralt hämmeldunud vaatevamisel tähtsaks hoolivat pildi üle, mis avaneb Taperet ja sobivat keskkonda. basalu kortermajas elades:
„Olen elanud Põltsamaal ja
Mustvees, aga pole veel näiLoom on loom
Tiheli elades peab Britta nud, et kortermajas lastakse
enesestmõistetavaks, et koe- koer hommikul üksi uksest
rad on rihmas. Üksnes väga välja häda tegema. See on
kuulekas koer võib kõndida müstika!“
Kogenud koerakasvatajana
ilma rihmata peremehe kõrval. Aga ikkagi on ta koos teab Britta, et koertel on vaja
peremehega, mitte kunagi teada oma kohta: „Kui koertel ei ole selge, mil
käitumine on
Päris kindel saab oma line
õige ja milline vale,
lemmiku käitumises siis nad on närviliolla ainult siis, kui ta on sed ja ebakindlad,
kindlalt rihma otsas. nad hauguvad ja
võivad hammustaLapsele on vaja looma üksi. „Meie tihedas asustuses da.“ Kutsika õpetamisega
Kennelliidu tunnustatud varitsevad lemmikut paljud tuleb algust teha tema esikoerakasvatajana on Britta ohud, kui ta omapäi ringi mesel eluaastal, kohe, kui ta
tegutsenud nüüdseks üheksa jookseb – tihe liiklus, loha- peresse võetakse. Sealjuures
aastat. „Lapsena ei tohtinud kile jäetud kemikaalid, on oluline peremehe jonnama endale lemmikut võtta ja metsloomad või ka teised kus – alati peab jääma peresuurena tuli see puudujääk lahtiselt ringi liikuvad loo- mehe sõna peale. „Kõik
ilmselt korvata,“ jutustas mad,“ pani naine looma- reeglid tuleb kohe paika
naine, kelle hingekirjas on omanikele südamele. Samu- panna ja sirgeselgselt ning
lisaks kodus elavale labrador ti võib muidu kuulekas koer rahulikult näidata, kes on
Lunale ja kass Susyle veel 6–7 erutusest täiesti ennustama- peremees,“ rääkis naine
koera. Tõsi, aedikus korraga tult käituda ja asetada ohtu distsipliini alusest ning tõi
teised loomad või ka näiteks, et isegi kui koer lip
inimesed. „Päris sab enne peremeest uksest
Lisaks söögile, män- kindel saab oma välja, tuleb ta tagasi tuua ja
guasjadele ja riietele lemmiku käitumi- kogu protseduuri otsast alata.
saab poest ka looma- ses olla ainult siis, Hästi käituva koeraga saab
pidamiseks head nõu. kui ta on kindlalt aga rahulikult käia juba igal
rihma otsas,“ rõhu- pool – ka kohvikus ja kaupligi 20 looma pidamist koe- tas Britta. Koera jooksutami- luses, mis on Britta sõnul
rakasvataja ei poolda. Nii seks sõidab temagi asulast Euroopa arenenumates riikikasutab ta rendikoerte süs- välja kohta, kus teisi inimesi ja des juba väga tavaline. „Mida
teemi, andes mõned oma lemmikloomapidajaid ei käi. suurem on koera silmaring,
koera pojad toredatesse pe- Omanik peab olema täiesti seda mõistlikum ja rahuliredesse tasuta, saades vastu kindel, et ta kedagi teist oma kum ta on,“ julgustas naine
õiguse ja võimaluse nendega lahtiselt ringi jooksva looma- koeri endaga igale poole kaanäitustel käia ning sobivusel ga ei sega.
sa võtma ja neid seeläbi sotloomi tõuaretuses kasutada.
Britta jaoks on loomulik sialiseerima.
„Igal koeral peab olema nor- ka väljas oma koera järelt
maalne koera elu,“ pidas koristamine. Seepärast on ta
AULE SAGEN
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Kasvatusliku
hariduskoostööprojekti lõpusirge
Tutvumine kohaliku laste nõustamiskeskusega.
/ Foto: Katrin Romanenkov

Koostööprojekti raames
külastas Harku valla delegatsioon aprilli alguses
Türgis asuvat Musi provintsi. Külaskäigu eesmärk
oli arutleda haridussüsteemi väljakutsete üle noorte
väärtuskasvatuses ja teha
kokkuvõtteid kaheaastasest tööst.
2013. aasta sügisel alanud
ning tänaseks lõpusirgele
jõudnud Harku valla ning
Türgi Musi provintsi ühise
hariduskoostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda õpetajatele ja lapsevanematele
teadmisi ning oskusi põhikooli vanemas astmes olevate õpilaste õppimisega seonduva motivatsioonilanguse
ning käitumisprobleemide
ennetamise ning nendega
toimetuleku osas. Teine eesmärk oli innustada noori
olema sotsiaalselt aktiivsed,
pakkuda neile tuge avastamaks erinevaid arenguvõimalusi ning motiveerida
neid väärtustama haridust.
Osapooli vastastikku
arendav

Eestist osalevad projektis
Harku Vallavalitsus, Tabasalu Ühisgümnaasium
ning noorsootöö valdkonnas tegutsev MTÜ
RuaCrew. Lisaks kahe aasta
vältel toimunud õpetajate
koolitustele ja supervisioonidele, õpilastega läbi vii-

dud töötubadele ja külastustele, toimusid mõlemal
projektiaastal ka külaskäigud välispartnerite juurde.
Aprillis külastas Harku
12liikmeline delegatsioon
Musi provintsi Türgis. Tabasalu koolist osales lisaks
täiskasvanutele ka viis 9.D
klassi õpilast.
Nii väliskülaliste vastuvõtt
kui ka ise külaliseks olemine
on projekti raames olnud
olulised tegevused kogemuste vahetamisel, heade
praktikatega vahetul tutvumisel ning ühiste uute ideede genereerimisel. Seminarid, ettekanded ja
vestlusringid on aidanud
kaasa sellele, et kummagi
poole projektis osalejad panevad nüüd enam rõhku
tegevuste mõtestamisele,
analüüsile, mõõtmisele ja
kokkuvõtete tegemisele,
mille jaoks igapäevatöös ehk
nii palju aega ei leia.
Mõlemal külaskäigul Türki on oluline roll olnud ka
õpilastel, kelle ülesandeks
on muuhulgas olnud saalijalgpalli ürituse läbiviimise
teemal ettekande tegemine,
Türgi õpilastega lühiintervjuude tegemine, aktiivne
tunnis osalemine Türgi koolis ning Türgi õpilastele foorumteatri ettevalmistamine.
KATRIN ROMANENKOV
Koostööprojekti koordinaator

9.D klassi õpilane AVELIN ALTOSAAR
Türgi reisist:
See reis andis kõigile, kes kaasas olid,
palju uusi kogemusi
ja elamusi. Musi linn
on Eestiga võrreldes
justkui hoopis teine
maailm. See oli hoopis teine Türgi kui
see, mida inimesed
turismipiirkondades
näevad. Mul on hea
meel, et ma sain
võimaluse sellel
reisil osaleda. Sealne
loodus, inimesed,
kultuur ja kombed

on Eesti omadest
niivõrd erinevad,
et harjumine võttis
omajagu aega,
näiteks ei tohtinud
naised käia ringi
ilma rätikuta. Ka toit
oli seal meie omast
väga erinev, isegi
nädalaga ei harjunud sellega täielikult
ära. Türgi kultuur
on meie omast
väga erinev. Nende
kommetest peab
isegi turistina kinni

pidama, vastasel
korral sa solvad neid.
See oli üks kõige
omanäolisemaid
reise minu elus.
TÜG-i 9.D klaasi
õpilased esitasid
ühe õppetunni meie
õpetajate kokku
pandud kogumikust
foorumteatri meetodil Türgi Anatolu
keskkoolis. Seda
vaatasid ja kuulasid
sealsed õpilased, kes
ka aktiivselt osalesid.
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Harku Lasteaia Pääsukeste rühma näitetruppi tunnustas žürii parima näitlejameisterlikkuse eest oma näidendis
„Muusikaline reis ümber maailma“. / Fotod: Alasniidu Lasteaed

Alasniidu Lasteaias
tegid lapsed teatrit
Alasniidu Lasteaias
toimus märtsi lõpus
juba kolmandat
korda teatrifestival,
kus osalesid väikesed näitlejad nii
meie valla lasteaedadest kui ka
Tallinnast.
Traditsiooniliselt ootas
Alasniidu Lasteaed märtsi
lõpus endale külla suuri ja
väikesi teatrihuvilisi, et teatri vaatamise ning tegemise
kaudu avardada laste silmaringi ja äratada huvi ning
armastust teatrikunsti vastu.
Kolmandat aastat toimuva
teatrifestivali näidendite siduv teema oli „Terekäsi taimeriigile“. Lavastusi hindas
žürii koosseisus Ivo Lukk

Alasniidu Lasteaia hoolekogu esindajana, Tallinna Lasteaia Sinilind õppealajuhat a j a Tr i i n Pe n u n i n g
Nukuteatri turundusjuht
Annika Metsala. Festivalil
astus üles seitse truppi
kuuest lasteaiast.

Lasteaia Tibude rühma
etendusel „Lugu okkalisest
siilist“. Tibutare Lasteaia
teine, Mikide rühm tõi lavale näitemängu „Kõik mulle!“, mille žürii tunnistas
parimaks laste omaloominguliseks lavastuseks. Siis oli

kord Lepatriinu Lasteaia
Pilvetriinude rühma käes.
Nemad kandsid žürii arvates
kõige kaunimaid kostüüme
oma etenduses „Aafrika,
Aafrika“. Lepatriinu Lasteaia
kõige väiksemate osalejate
puhul kiitis žürii veel nende
julgust ja pealehakkamist.
Parima näitlejameisterlikkuse eest said auhinna aga
Harku Lasteaia Pääsukeste
rühma näitlejad oma etendusega „Muusikaline reis
ümber maailma“. Žürii meelest oli tegemist tõeliste näitlejatega, kes esinesid julgelt
ja emotsionaalselt. Alasniidu Lasteaia Karukella rühm
esitas V. Katajevi „Seitsmevärvi õieke ehk terekäsi taimeriigile“, mis pälvis kõige
fantaasiarikkama etenduse
tiitli. Suur tänu Karukelladelt Marion Saleile, kes sättis
Karukella väikeste näitlejate
juuksed lavakorda.
Kui artistitöö sai tehtud,
ootas kõiki jäätisekohvik.
Nii osalejate kui ka korraldajate silmis säras rõõm
kordaläinud festivali pärast.
Lisaks eduelamusele said
lapsed ja õpetajad festivali
käigus kindlasti juurde ka
esinemisjulgust. Palju tänu
kõigile ja kohtume uuel
aastal jälle!
Täname teatrifestivali
toetajaid ja partnereid Harku valda, Reklaamtoodet
koos Reimo Tõkkega ning
Premiat väga maitsvate jäätiste eest!
KRISTEL EINASTE-LUKK
Alasniidu Lasteaia
vanemõpetaja

Tõeline teatripidu

Esimeseks julgeks esinejaks oli Pangapealse Lasteaia
Pilvepõnnide rühm, kelle
esitatud näidendit „Jussikese
seitse sõpra“ pidas žürii parima tantsulise liikumisega
lavastuseks. Teelahkme Lasteaia Kollane rühm tõi lavale näidendi „Kevade saabumine“. Etenduses mängiti
palju erinevaid pille, lauldi
põnevaid laule ja tantsiti,
mis tõi Teelahkmele žürii
tunnustuse parima muusikalise kujunduse eest. Parim
lavakujundus oli Tibutare

Harku Lasteaia näidendi „Muusikaline reis ümber maailma“ näitlejaid juhendasid Eva Katus ja Karin Pikk ning muusikaõpetaja Gajane Meletjan.
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Suurupi naiskoor Meretule dirigent Elen Ilvese juhatusel on kolme tegutsemisaastaga jõudnud tugevate B-kategooria kooride hulka. / Foto: Rene Mitt

Armastusega
tehtud muusika
võitis südamed
Suurupi naiskoor Meretule
saavutas 11. ja 12. aprillil
toimunud nais- ja neidudekooride võistulaulmisel
B-kategoorias 6. koha.
Meretule naiskoor laulis end
Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäevale pühendatud VI
nais- ja neidudekooride võistulaulmisel Tallinna Ülikoolis
B-kategooria kooride seas
auväärsele 6. kohale, kogudes
78,3 punkti. Žürii ja asjatundjate sõnul oli Suurupi naiskoor
Meretule konkursi üllataja –
noorusliku kõla ning kauni
välimusega harrastuskoor
tuli, nägi ja võitis. Meretule
võitis žürii ning pealtvaatajate
südamed, tehes muusikat – ja
seda armastusega. Mis peamine, võistlustules pidas vastu ka
naiste lavanärv.
Tähtis verstapost

Naiskoori dirigent Elen Ilves oli saavutuse üle väga
õnnelik: „Kõigepealt kiidan ja
tänan kõiki lauljaid. Võistlesime mitmete tugevate ja pikkade traditsioonidega naiskooridega ühes kategoorias
ning arvestades seda, et poodiumikoht jäi ainult kolme
punkti kaugusele, võime tõesti tehtud töö üle rõõmsad olla.
Jaanuarist asusime tegema
ettevalmistusi konkursiks
ning vahetult enne seda hakkasime kavaga jõudma muusika imedemaale – sinna, kus
muusika puudutab nii lauljat
kui ka kuulajat.“

TÜGi õpilased on Eesti ettevõtlusmaastikul parimad
TÜGi 7.–9. klasside
majandusõppe õpilased
tõid aprillis koju võidu
nii majandus- ja ettevõtlusvõistluselt „Creatlon“
kui ka Eesti parima minifirma võistluselt.
Tabasalu Ühisgümnaasiumis esimest õppeaastat 7.–9.
klasside õpilastele pakutava
majandusõppe ringi tegevus
on olnud tõhus. Aprillis saavutas ringi 9. klassi võistkond
terve aasta kestnud majan-

dus- ja ettevõtlusvõistlusel
„Creatlon“ üldkokkuvõttes 1.
koha ning 8. klassi minifirma
pärjati tiitliga „Eesti parim
minifirma 2015“.
Kreatleedirikas kool

Terve õppeaasta väldanud
majandus- ja ettevõtlusvõistluse „Creatlon“ tulemused
selgusid 2. aprillil, pakkudes
toreda üllatuse: TÜGi võistkond The Business Girls,
koosseisus Laura Karilaid,
Keity Härm ja Kristiina Jane
Ruuto 9. B klassist, saavutas

üldkokkuvõttes 1. koha. Samuti omistati TÜGile tiitel
„Kõige kreatleedirikkam
kool“, sest koolist oli võistlemas kokku kolm võistkonda.
Auhinnaks saavad kooli 20
õpilast võimaluse osaleda
maikuus Tallinna Teletorni
põnevas haridusprogrammis.
Võidukas naiskond The Business Girls lendab aga Hiiumaale, et veeta saarel ärinaistele vääriline päev.
Kingitusi jagus veelgi. 22.
aprillil osaleti EBSi gümnaasiumis „Cashflow“ lauamän-

guõhtul, mille läbiviijaks oli
Peeter Pärtel. Õhtu oli täis
pingeid, põnevust ja väikest
närvikõdi, sest rahavoogude
liigutamine ei ole ka päriselus
kerge ülesanne.
J.B.A.A on Eesti
parim minifirma

15. aprillil toimus aga EBSi
Gümnaasiumis Eesti esimene
minifirmade võistlus, millel
oli kolm etappi. Esimeses
etapis pidid kõik minifirmad
esitama hiljemalt 31. märtsiks
kogu oma firma tegevust

kokku võtva aruande. Võistluse teiseks etapiks oli esinemine – iga minifirma pidi
tutvustama oma ettevõtet viie
minuti jooksul. Kummagi
vooru eest võis saada kuni
100 punkti. Kolmandas etapis
pidi iga minifirma kujundama endale stendi, millel olid
minifirma nimi, kool, juhendaja ja mentor, toetajad (nende olemasolul) ning finantstegevuse kokkuvõte.
Minifirmad pidid näitama
žüriile oma müügioskusi ja
vastama küsimustele.

Suurupi naiskoor Meretule
esitas konkursil Veljo Tormise rahvaluulele kirjutatud
tsüklist „Etüüdid helilaadides“ kolm lugu – „Kevad“,
„Põud“ ja „Tuul“; konkursi
B-kategooria kohustusliku
lauluna Eduard Tubina „Kõik
tuuled“, mis on kirjutatud
Ernst Enno sõnadele; Mari
Amori laulu „Unemetsades“
Ott Arderi sõnadele ning
„Nukitsamehest“ tuntud
Olav Ehala laulu „Päikeseratas“ Juhan Viidingu sõnadele,
klaveril saatis koori kontsertmeister Aime Pärisalu.
Konkursisõel oli tihe

Koore hindas kolmeliikmeline žürii: Aira Birzina (Läti),
Alo Ritsing ja Kadri Hunt.
Hindamisel võeti arvesse
kava valikut ja laulude esitust
(interpretatsiooni), vokaaltehnilist teostust ja kohustusliku laulu esitust. Hindamine
toimus 100-punktisel skaalal.
Võistulaulmisel osales kokku 35 nais- ja neidudekoori.
Vastavalt koori eripärale ja
kava raskusastmele võisteldi
naiskooride A-, B- ja C- kategoorias ning tütarlastekooride (neidudekooride) A- ja
B- kategoorias. B-kategooria
kooride seast, mille hulka
kuulus ka Suurupi naiskoor
Meretule, pälvis kõrgeima
koha naiskoor Gaudete dirigent Mait Männiku juhatusel.
Meretule naiskoori armastusega tehtud muusikat saab
järgmisena kuulata 24. mail
Harkujärve kirikus ja 13. juunil Suurupis Harku Valla Külade Päeval.
ANNE-LY GROSS-MITT
Suurupi naiskoor Meretule

Võistlus oli pingeline, kuid
kõik said väga hästi hakkama.
Viie osalenud minifirma seast
tunnistati Eesti parimaks
minifirmaks 2015 Tabasalu
Ühisgümnaasiumi minifirma J.B.A.A, kus tegutsevad
Arina Laanemets, Anna Sepman, Johanna Brita Uusmees,
Ruth Kübard ja Elis Reitalu.
J.B.A.A tüdrukud tänavad
oma mentorit Kari Maripuud, kes on olnud neile abiks
teel tippu.
ARINA LAANEMETS
Minifirma J.B.A.A tegevjuht
KRISTA SAVITSCH
TÜGi majandusõppe juhendaja
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Tabasalus toimus taas
kevadine jalgpallifestival
Tabasalu kunstmurustaadionil toimunud Homeyardi jalgpallifestivali peetakse üheks paremini korraldatud jalgpalliturniiriks. / Foto: Ain Anepaio

Tabasalu kunstmurustaadionil toimus 25.
aprillil järjekordne Jalgpalliklubi Tabasalu
korraldatud Homeyardi jalgpallifestival.

terkokad näitasid, kuidas
valmivad keraamilistel grillidel väga maitsvad pihvid.

J

Turniir kui elamus

algpalliturniiril 2004
sündinud lastele osales
kokku 10 võistkonda ja
ligi 120 last. Pika turniiri võitsid Sparta poisid Nõmme
Unitedi ees. Kolmanda koha
võitsid Infoneti poisid ja neljandaks jäi Tabasalu Valgete
võistkond. Tabasalu Sinine
võistkond sai kaheksanda
koha. Platsi kõrval jälgis laste
tegemisi üle 100 ja internetis
üle 200 fänni.
Turniiri ajal võisid väiksemad õed ja vennad liivakastis

mängida ning kriitidega
asfaldile joonistada. Soovijad
said hüpata batuutidel ja võrrelda oma jalgpallurioskusi
mängukonsoolil mängides.
Selgitasime välja ka osavaima
palliga „kõksija“. Päeva lõpus
esines JJ Street laheda tänavatantsu kavaga. Meeleolukat
taustamuusikat mängis päeva
vältel klubi oma poiss DJ Geir.
Mõeldud oli ka isadele ja
emadele: platsi kõrval sai tutvust teha Homeyardi toodud
mururobotitega ning meis-

Võistluste peakorraldaja
Kent Männiku sõnul on Tabasalu Jalgpalliklubi jaoks
äärmiselt oluline, et lapsed
tunneksid end turniiride vältel erksa ja rõõmsana ning
neile elatakse aktiivselt kaasa
terve pika võistluspäeva jooksul. „Paraku on enamikel
turniiridel ainult jalgpallimäng, päeva jooksul aga lapsed väsivad ja tüdinevad,“
nentis Männik. „Meie eesmärk oli päev muuta mõnusaks elamuseks nii lastele

kui ka lastevanematest fännidele. Lastele on oluline, et
nende tegevusi väärtustatakse,“ lausus Männik. Parima
tunnustuse sai JK Tabasalu
oma tööle võitjameeskonna
treenerilt, kes pidas jalgpallifestivali parima korraldusega
turniiriks ning lubas sellel
kindlasti osaleda ka järgmisel
aastal.
Päeva aitasid ellu viia lastevanematest toetajad. Täname
päeva peatoetajat Homeyardi
ja Alari Ilvest, Extrahausi ja
Erkki Raidmad, kes varustasid võistkonnad telkidega,
Toidukunsti ja Kristel Nuumet, kes keetis lastele maitsva
ja tervisliku frikadellisupi,
Ingrid Maidlat, kes tõi kohale
batuudid ning Skycami ja
Warreni Safetyt. Suur tänu
kõikidele vanematele, kes aitasid erinevaid tegevusi läbi
viia. Sellise meeskonna ja
kaasaaitavate lastevanematega on rõõm kogukonnaelu ja
jalgpalli Tabasalus arendada.
Tabasalu – üks sats, üks süda!
Järgmise suure Rademari
jalgpallifestivali korraldame
suve teises pooles, seni kutsume kaasa elama meie kodumängudele. Lisainfo kodulehelt tabasalujk.ee ja Facebook.
com/tabasalujk.

Emadepäeva
kontsert
valla pensionäridele

08. mail kell 16.00
KAVAS:
vallavanem Kaupo Rätsepa
tervituskõne;
emadepäeva kontsert;
kringel, tee, kohv.

Tabasalu Ühisgümnaasiumis
(Kooli tn 1, Tabasalu).
Oodatud on kõik valla pensionärid.

BUSSIGRAAFIK:
14.40 Kumna (endise poe vastas)
14.45 Tutermaa
14.55

Vääna (Vääna ristteelt Keila-Joa poole)

15.00 Türisalu (Kooli ja Türisalu bussipeatus)
15.05 Naages Viti bussipeatus
15.10

Vääna-Jõesuu

15.14

Suurupi teerist

15.16

Muraste

15.18

Ranna tee bussipeatus

15.19

Maasika bussipeatus

15.20 Rannamõisa kirik
INDREK ANEPAIO
JK Tabasalu

15.23 Kuusiku
15.25 Tabasalu ÜG (kooli juures ringtee)
15.40 Harkujärve koolimaja (Kiriku kaudu)



PILTUUDIS
Foto: Sten-Hans Vihmar

15.45 Bioloogia bussipeatus
15.46 Harku Hooldekodu
15.50 Tabasalu ÜG

Kohal palume olla 10 minutit varem.
Info: valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõn, telefon 600 3867.



Harku Vallavalitus teatab:

■ Detailplaneeringu algatamise taotlus:

Kaitseliidu õppused Murastes
Harku Rannikukaitse Üksikkompaniis käib juba kaks kuud nädalavahetuseti uutele kaitseliitlastele suunatud sõdurioskuste baaskursus Murastes.
See on sisult sarnane ajateenistuse sõdurioskuste baaskursusega. Erinev
on vaid see, et kaitseliidus läbitakse kursus nädalavahetustel ja pikema aja
jooksul. Kursus annab sõjalised baasteadmised laskeoskuses, relvaõppes
ja sõduri individuaalsetes välioskustes maastikul ellu jääda ning algteadmised taktikast tegutsemiseks üksuse koosseisus. Ajateenistuses käinud

isikud läbivad vaid kursuse Kaitseliitu puudutava osa ehk tutvuvad organisatsiooni kohta käivate õigusaktide ja spetsiifikaga. Lisaks saavad kaitseliitlased teavet edasise väljaõppe võimaluste kohta oma allüksuse koosseisus
ja Kaitseliidu Koolis. Samuti on kursusel osalejatest saanud üksteisele
head kamraadid. Kaitseliit on sisuliselt üle-eestiline vennaskond. Sealt on
võimalik saada aktiivsete ja hakkajate inimeste seast palju tuttavaid igast
ühiskonnakihist ja Eestimaa nurgast. Hoiame kokku!
STEN-HANS VIHMAR
Harku Rannikukaitse Üksikkompanii

Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1
annab Harku Vallavalitsus teada, et vallavalitsusele
on esitatud järgnevad detailplaneeringu algatamise
taotlused:
1. Tiskre külas, Tammiaugu tee 10 (katastritunnus
19801:002:0044) maaüksusele. Taotluse kohaselt on
detailplaneeringu algatamise eesmärk ühe üksikelamu ning kuni kolme abihoone ehitamine krundi põhjaosasse. Planeeringuga soovitakse jagada maaüksus
üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa krundiks.
Planeeritava ala suurus on ca 2,38 ha.
2. Vaila külas, Metsa-Keskküla (katastritunnus
19801:011:0117) maaüksusele. Taotluse kohaselt on
detailplaneeringu algatamise eesmärk ühe teemaa,
ühe maatulundusmaa ning kahe elamumaa krundi
(paariselamu ja kuni kolme abihoone ehitamise õigusega) moodustamine. Planeeritava ala suurus on ca
6,55 ha.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse, millega otsustatakse planeeringu algatamine või
algatamata jätmine.

TEATED /

Kolmapäev, 29. aprill 2015

TAIMAUT LASTELAAGRID SUVI 2015
Spordi- ja ujumise lastelaager
Kloogaranna Noortelaagris

Puhke-, spordi- ja kergejõustiku-laager Karksi-Nuias

Vabaaja- ja puhkelaager
Karksi-Nuias

Seikluslik puhke- ja vabaaja
lastelaager Pärnumaal

13.06.2015-18.06.2015

29.06.2015–05.07.2015

13.07.2015 – 19.07.2015

02.08.2015 – 08.08.2015

Info ja registreerimine: www.taimaut.ee;
info@taimaut.ee Tel. 520 4057

Pulbervärvimine

■ Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055

■ Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Tel 5626 3857

TUTERMAAL

OÜ Rukkihunt Tel 510 6795

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

■ Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.ee

■ Müüa lõhutud küttepuud: kask,
lepp ja kuusk. Kohaletoomisega.
Tel 501 5820

Torupainutus jt
metallitööd

HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

Teated

■ Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686

Programmstantsimine

JUMALATEENISTUSED
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Restoran BabyBack
Tabasalus
otsib oma meeskonda

NÕUDEPESIJAT

■ Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel.
5888 0999, info@EUclean.eu
■ Aastaringne fekaalivedu ja kuni
10m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel 5662
1300

Töö graafiku alusel.

■ Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine. Hoonete seadustamine.
5220023, Mikk

Lisainfo tel 5308 0804
või inna@babyback.ee

■ Viljapuude hoolduslõikus.
SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321

SILMADE
KONTROLL
OÜ Silmarõõm vastuvõtt
Eakate Päevakeskuses
(Teenuste 2, Tabasalu)

7. mail 2015
Teenus on mõeldud valda
registreeritud lastele
(alates 12. eluaastast),
täiskasvanutele ja pensionäridele, kellel on silmanägemisega probleeme.

Vastuvõtt registreeritud
aegade alusel, registreerimine: 603 2171
Info telefonil: Tiia Spitsõn,
tel 600 3867 või Eakate
Päevakeskus, tel 603 2171

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

Aule Sagen
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

■ TÄNAVAKIVI PAIGALDUS JA
MÜÜK, AEDADE EHITUS, HALJASTUS JA ASFALTEERIMINE.
www.kivivennad.ee, 551 9855, 558
8842, henno.piirme@gmail.com
■ Teostan elektritöid, kõik suuremad ja väiksemad tööd saavad
tehtud! Helista 5688 6630
■ Põllu-, kompost- ja haljastusmuld, liiv, killustik jm. Väikeveod
kalluriga. Tel 501 5992
■ Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd.
Müüme kõiki vajalikke materjale.
Tel 5852 0474
■ Muru niitmine, võsalõikus,
umbrohutõrje jne. Tel. 5886 6044
www.niidumeister.ee
■ Korralikult laagerdunud hobusesõnnik saepuruga. Hind 2 eur
30 L kott. Harku ja Keila vallas
transport TASUTA. 5811 7351
■ Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo kliendid soovivad osta kinnisvara Tallinna lähipiirkonnas. Info
ja hindamine tasuta! kadri@raid.
ee, tel: 5661 1103, Kadri Allaste

■ Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti väljastus. Pottsepatööd: remont ja ehitus.
OÜ Ahjuteenused tel. 5663 9398
■ Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee, tel
58033448, Ain.
■ 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
■ Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee
■ Teen saetöid, hekilõikust, vajadusel võsalõikust. Tel 5554 7291
■ Projekteerime elamuid, ärihooneid, varjualuseid, grillimaju ja
–nurkasid; teostame vee-, elektri-,
kanalisatsiooni- ja konstruktsioonide projekte. Loome 3D vaateid. Tel.
5649 2309, ragnar@aarde.ee
■ Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807
2581, info@potipoiss.ee
■ Sauel asuv Roadservice OÜ
pakub tööd liikluskorraldajatele
ja liiklusreguleerijatele. Väljaõpe
kohapeal. Liikluskorraldajatel vajalik B-kategooria juhiluba. Lisainfo
5198 7058, mari@roadservice.ee
■ LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
■ Otsin 1-2toalist üürikorterit otse
omanikult Harku vallas Harkujärve
läheduses. Tel: 5681 7278, e-mail:
statix112@hotmail.com
■ Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž,
puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
■ LOOMASÕNNIK 7t/150€,
15t/220€. MULD, KILLUSTIK ja
LIIV. Tel 5697 1079, taluaed@
hot.ee

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

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a aprillis, juunis, juulis, detsembris).
Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva
vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja
kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse
nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus
keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas
ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine
on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.

18 g CO2
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AEDADE- JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS
Puitaiad, võrkaiad, metallaiad,
Liugväravad, tiibväravad, jalgväravad, värava automaatika
VÄIKEEHITISTE RAJAMINE
Aiamajad, terrassid,
terrassi katused: läbipaistvad-, plekk-, ja kivikatused

Kolmapäev, 29. aprill 2015

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

Tel: 56 236 365
E-mail: info@katcomgrupp.ee
Koduleht: www.katcomgrupp.ee

51 32 422
66 84 700

Kaevetööd, kalluriteenus,
mulla-, liiva-, killustiku-,
täitepinnase müük, küttepuud.
Prügikonteinerid.

Haljastusprojektid

506 7942

HARKU VALLA KODUKLUBI

TABASALU

Elage kaasa kodumängudele ja nautige mängu.
JK Tabasalu
Tabasalu JK
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
Tabasalu JK
JK Tabasalu
Tabasalu JK
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
JK Tabasalu
Tabasalu JK

(02)
Charma
(06)
(99)
(05)
Sinine (04)
(03)
(02)
Charma
(99)
Charma II
(06)
(T-01)
(06)
(05)
Sinine (04)
Valge (04)
(03)
Charma II

* Männiku staadion
** Keila staadioni kunstmuruväljak

e

.e
tabasalujk
Noorte sporti toetavad

HUVIRINGIDE JUHENDAJAID

ÜKS SÜDA

KUTSUB

JK Tallinna Kalev (02)
Jõgeva SK Noorus-96
Tallinna FC Flora Valged II (06)
JK Tallinna Kalev (99)
Nõmme Kalju FC III (05)
Läänemaa JK II (04)
Tallinna Sparta (03)
Tallinna JK Legion (02)
Tallinn C.F.
Läänemaa JK (99)
Harju Jalgpallikool
Nõmme Kalju FC II (06)
Tallinna FC Flora (T-01)
Läänemaa JK II (06)
Tallinna FC Infonet I (05)
Saku Sporting (04)
Tallinna JK Legion (04)
Nõmme Kalju FC I (03)
Viimsi FC Igiliikur

salujk
.com/taba
facebook

Tööle asumise aeg
1.august 2015.
Sooviavaldus, CV ning
haridust- ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume
saata 15. juuniks 2015
e-postile juta.meringo@
harkulasteaed.ee.
Info tel: 651 0450

Harku valla Huvikool otsib

ÜKS SATS

JALGPALLIKLUBI

17:00
19:30
13:00
13:00
14:30
16:00
19:00
17:00
19:30
13:00
19:30
13:00
19:00
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
19:30

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Selago Service OÜ
5816 3034, www.selago.ee

ylle@aiaabi.com

1.mai**
1.mai*
3.mai
9.mai
10.mai
10.mai
11.mai
15.mai
15.mai*
16.mai
16.mai*
17.mai
21.mai
24.mai
24.mai
24.mai
24.mai
25.mai
29.mai*

ametikohale

Kutseline maakler

Eraaedade rajamine
ja hooldus

Urmas Jaamul

Urmas Jaamulit

Mälestame head
majanaabrit ja
avaldame ksaaastunnet
lahkunu omastele.

ning avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.
Perekond Pallas

Kase 1 maja elanikud

ÕPETAJA

Ville Värk

Aednikuteenus ja
konsultatsioon

Harku Lasteaed
kuulutab välja konkursi

Mälestame head inimest
ja suurepärast treenerit

Tahame Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja sisustamiseks.
Ootame uuel hooajal oma meeskonda erinevate huviringide juhendajaid:
Harku valla Huvikool otsib
KUNSTIRINGI, VÄITLUS- JA KÕNEKUNSTI, MATEMAATIKA- JA
NUPUTAMISE, MALE, ARVUTIRINGI, LIIKUMIS- ja
HUVIRINGIDE
JUHENDAJAID
TANTSUTREENINGUTE,
KEELEÕPPE,
SPORDIRNGIDE ja teiste
huviringide läbiviijaid.
Tahame Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja sisustamiseks.
Ootame uuel hooajal oma meeskonda erinevate huviringide juhendajaid:

Harku Lasteaed võtab tööle
MAJANDUSJUHATAJA
asendaja põhikohaga töötaja
lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Tööle asumise aeg 1. august 2015
Peamised tööülesanded:
l lasteaia majandusliku teenindamise juhtimine;
l majandamist tagava ja
õpetajaid abistava personali
häireteta töö korraldamine;
l laste tervisliku toitlustamise
tagamine.
Nõuded ametikoha täitjale:
l kutse kõrg- või keskharidus;
l eelnev töökogemus;
l arvuti ja interneti kasu-

tamise oskus: MSExcel,
MSWord, PMen raamatupidamistarkvara.
Eeldame:
head koostöö-, otsustus- ja
vastutusvõimet;
l usaldatavust;
l korrektsust;
l säästlikkust;
l head suulist ja kirjalikku
väljendusoskust.
l

Sooviavaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide
koopiad palume saata 15. juuniks 2015 e-postile
juta.meringo@harkulasteaed.ee. Info tel: 651 0450

Kui
soovid omaVÄITLUShuviala JA
teistega
jagada, MATEMAATIKAanna endast märku!
KUNSTIRINGI,
KÕNEKUNSTI,
JA
NUPUTAMISE, MALE, ARVUTIRINGI, LIIKUMIS- ja

TANTSUTREENINGUTE, KEELEÕPPE, SPORDIRNGIDE ja teiste
Tööülesanded:
huviringide läbiviijaid.



Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve põhikoolis ja Muraste koolis
soovid oma
huviala
teistega jagada, anna endast märku!
vastavaltKui
kokkuleppele
1-2 korda
nädalas

Tööülesanded:
Nõudmised
kandidaadile:










Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve põhikoolis ja Muraste koolis

oma huviala
põhjalik
tundmine
vastavalt
kokkuleppele
1-2 korda nädalas
head suhtlemisoskused;
Nõudmised
kandidaadile:
soov
teha meeskonnatööd,
hea pinge- ja stressitaluvus;
täpsus ja korrektsus;
 oma huviala põhjalik tundmine
kõrge
ja sügav soov töötada lastega.
 motiveeritus
head suhtlemisoskused;

 soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;
Omalt poolt pakume:
täpsus ja korrektsus;
 kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.






eneseteostuse
võimalust ja huvitavat tööd;
Omalt poolt pakume:
meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi;
võimalust
kaasa rääkida
huviringide
ja uuendustes;
 eneseteostuse
võimalust
ja huvitavatarendamises
tööd;
 meeskonda.
meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi;
toredat


võimalust kaasa rääkida huviringide arendamises ja uuendustes;

 aeg:
toredat
meeskonda.
Tööle asumise
01.09.2015.a.

Tööle asumise aeg: 01.09.2015.a.

Nõutud keeled: Eesti

Nõutud keeled: Eesti

Asukoht: Harku valla koolides ja lasteaedades

Asukoht: Harku valla koolides ja lasteaedades

CV jaCVkandideerimisavaldus
saatahiljemalt
hiljemalt
22. 2015
mai 2015
ja kandideerimisavaldus palume
palume saata
22. mai
sihtasutuse
meiliaadressileinfo@huviringid.ee.
info@huviringid.ee.
sihtasutuse
meiliaadressile

17.mail 2015 kell 12:00 – 15:00
AIAHOOAJA AVAMINE

Luigelille kollektsioonaias Viti külas, Euro Oili bensiinijaama
vastas, Vääna-Viti - Vääna tee alguses.
Aia ja taimede tutvustus *
Rohevahetus * Taimede müük *
Aiakohvik * Tegevused lastele

Tule meiega aiandusreisile Sigulda Lille –ja Taimelaadale
1.mail 2015 Vaata lisa: www.aiaselts.ee
Info: Luule Agu e-mail info@aiaselts.ee telefon 5201295
Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

PÕNEV
PÄEVALAAGER
7-10aastastele lastele

Kas soovid, et sinu lapse vaheaeg algaks sisukalt? Tahad, et ta saaks päeval
sooja toitu ja et tal ei oleks igav? Et tal oleks huvitavaid tegevusi ja
põnevaid seiklusi?
Siis registreeri oma laps kohe põnevasse päevalaagrisse!
Mis meid ees ootab?
- võtame ette vahvad retki ;
- teeme teatrit ja toredaid katseid;
- proovime põnevaid spordialasid;
- palju muud vahvat viie sisuka päeva jooksul!
Harku valla Huvikooli päevalaager toimub 8.-12. juunini 2015 kell 10-16
Tabasalus. Oodatud on 8-10aastased lapsed.
Päevalaagri hind on 79 eurot. Hind sisaldab sooja hommiku- ja lõunasööki, vahendeid ja
meisterdamistarbeid ning erinevaid tegevusi 6 tundi päevas. Lastega tegelevad toredad
õpetajad ja kogenud juhendajad.

Registreerimine ja täpsem info aadressil info@huviringid.ee kuni 22. maini 2015.
NB! Kohti jätkub kuni 22 lapsele, kiirustage registreerimisega!

Lähem info: www.huviringid.ee

Kuulutame välja konkursi
õpetaja ametikohale avatavasse filiaali
(lapsehoolduspuhkuse ajaks);
õpetaja assistendi/abi
ametikohale filiaali;
koka-abi
(lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Soovituslik varasem töökogemus.
Tööle asumise aeg august 2015.
CV palume saata aadressil
kairi@pangapealselasteaed.ee
või helistada 609 8230 / 609 8231

koos lastega;
tahtmist areneda
huvi ennast arendada;
avatud suhtumist ja
ja oskusi lastele;
soovi pühendada
oma539
aeg
Tel.
ootame:
ellu viia.
84 700
kellel 66
on tahtmin
Kandidaatidelt
32 422
klassi.51
Vastlooda
tuttavas
koolima
terrassi katused:
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Värk
õppejuht.Ville
1. Aiamajad,
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ta
Hind 47 0
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õpetaja;
Kool.
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se andmist
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a sügise
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HARKU VALLA

