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KOOLILASTE SÜGIS

Vallavanema ülevaade sügisel kooliteed
alustavatele lastele avatavatest esimestest
klassidest valla koolides.
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AVALDUS

VÄÄNA MÕISAKOOLIS
TOIMUS KONVERENTS

AVALDUS

Rahvusvahelist õuesõppepäeva
tähistati koolis õuesõppe nädalaga, mis
tipnes õpilaste oma konverentsiga.

Lk 3

vallavalitsuses võetakse vastu taotlusi
toetuse saamiseks lasterikastele peredele ja
koolilõpetajatele.

KOLMAPÄEV, 13. mai 2015

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

Tihti on nii, et kui
midagi tundub
uskumatult hea, siis
see ongi uskumatu.
PILLE KALDA
Tarbijakaitseameti
kommunikatsiooniekspert

Front Line osalusel. „Loodan,
et maavägede koosseis on sel
aastal esindatud veelgi suuremate jõududega kui eelnevarelvastust, mis jõuab Tabasal- tel,“ avaldus Lillo ootusi,
lu üle mere otse Hiiumaalt, „näha peaks saama 1. jalakus peetakse tänavust võidu- väebrigaadi koosseisus olepüha paraadi. Päeva tipphet- vaid soomustransportööre
kedeks tõotavad kujuneda PAS XA-180 EST koos meesmarulised demolahingud, kondadega, maastikumasinat
MAN 4520, luure
koos luuraVaatajateni tuuakse masinat
jate ja snaipritega
eepilise sõjafilmi ning ka tanki.“ Ligi
„1944“ lahingutegevus. kaks tundi kestev lahingutegevus on küll
kus vaatajateni tuuakse eepi- visuaalselt väga tõetruu, ent
lise sõjafilmi „1944“ lahingu- tegelikkuses on see pealtvaategevus, ohtlike ja relvastatud tajatele ohutu.
kurjategijate kinnipidamine
koos kiirreageerijate ning Väljas põnev
teenistuskoertega, põleva kaitsetehnika
hoone kustutamine ja mitSellega aga põnev päemed teised põnevad lahingud vaprogramm veel ei lõppe.
Kaitseliidu, Scoutspataljoni, Lisaks ainulaadsetele demoPolitsei- ja Piirivalveameti, lahingutele saavad külastaPäästeameti ja ajalooklubi jad uudistada Põhja päästekeskus e p aag iautosid,
demineerijate bussi ja ajalooklubi Front Line ligemale poole sajandi vanuseid
Mullune Harju
maakaitsepäeva paraad tõi
kohale rohkelt uudistajaid.
/ Foto: Harju Maavalitus

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

Tänavu toimub traditsiooniline Harju
maakaitsepäev Tabasalus, kus seekordsel pidupäeval täitub 20 aastat
esimese maakaitsepäeva toimumisest.

H

HARJU MAAKAITSEPÄEVA JUUBELIT
tähistatakse
Harku vallas

arju maakaitsepäev toimub
v õi dupü h a l
ehk 23. juunil
algusega kell
10.00 ning on
kõigile osalejatele tasuta. Sündmuse tähistamine algab Rannamõisa kiriku mälestusmärgi
juures, kus toimub pärgade
asetamise tseremoonia Eesti vabaduse eest langenute
mälestuseks. Kõne ja palvuse peab koguduse õpetaja
Aare Kimmel. Seejärel jätkub kella üheteistkümnest
üritus Tabasalu kardirajal,
kus toimub major Rene
Saarti juhtimisel operatiivja kaitsejõudude pidulik rivistus, Harju maavanema
Ülle Rajasalu võidupühale
pühendatud kõne ning kaitseväeüksuste ja eriteenistuste paraad, mida juhib Harju
malevapealik kolonelleitnant Gunnar Havi.
rohke programm. „Harju 20.
maakaitsepäeval on oodata
Maruline demolahing
marulisi demolahinguid, milKella kaheteistkümnest les osalevad Scoutspataljon,
kuni kella neljani pärastlõu- Kaitseliidu Tallinna ja Harju
nal jätkub Tabasalu kardirajal malevad, Politsei- ja Piirivalja selle ümbruses Harju veamet, Päästeamet ja ajamaakaitsepäeva tegevuste- looklubi Front Line Eesti

SOTSIAALTOETUSED
MAIS JA JUUNIS:

Maakaitsepäeval
toimuvas demolahingus osaleb ka tank,
mida kasutati filmi
„1944” võtetel.
/ Foto: MTÜ
Front Line Eesti

Foto: Epp Joala
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siis kohale tulles saate sellelegi küsimusele vastuse,“
lubas Lillo.
Telkimisalal õpetatakse
osalejatele aga seda, kuidas
looduses iseseisvalt hakkama saada. Näiteks õpetab
Tallinna maleva instruktor-koolitaja Erki Vaikre,
mida on vaja tule tegemiseks ja kuidas luua vajadusel
lihtne varjualune.
Päeva juhib Madis Milling, kaasa löövad Harku
valla vabatahtlikud organisatsioonid, Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester,
Tallinna Tuletõrjeühingu
Puhkpilliorkester ja paljud
teised.
Võidutuli Hiiumaalt

Juba 1996. aastast alguse
saanud Harju maakaitsepäeva traditsioonile omaselt
võetakse maakaitsepäeval
vastu Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese poolt teele saadetud
võidutuli, mis tänavu tuleb
meieni Hiiumaalt. „Võidutule võtab vastu

maavanem
Miks ühel teenis- Harju
Ülle Rajasalu, kes
tuskoeral on jalas annab selle edasi
käpasussid. kõigile Harjumaa
omavalitsusjuhtidemasinaid ja motorattaid. le,“ ütles Lillo.
Väljas on ka kohalikud vaHarju maakaitsepäeva täbatahtlikud päästjad Muras- histatakse igal aastal erinevas
test ja Väänast koos tööks Harjumaa omavalitsuses
vajaliku varustusega. Samu- ning see on olnud eeskujuks
ti saab tutvuda merepääste kõikidele sarnastele maakaittehnika ja kiirkaatriga, mis sepäevadele üle Eesti. Esimemereäärses vallas toimuval ne maakaitsepäev peeti Rae
maakaitsepäeval on igati vallas Jüris ning selle korralteemakohane. Politsei- ja damisel võeti eeskuju soomPiirivalveametist on aga lastelt. Viis aastat hiljem,
masinaid ja üksusi väljas 2 0 0 1 . a a s t a l , m u u t u s
veelgi, näiteks saab tutvuda maakaitsepäeva tähistamine
kriminalistide ja kiirreagee- president Lennart Meri ülesrijate varustuse ja igapäeva- kutsel üleriigiliseks.
tööga. „Kui te tahate teada
saada, miks ühel teenistuskoeral on jalas käpasussid,
KADY-ANN SUTT

KAUPO RÄTSEPP,
HARKU VALLAVANEM:



MTÜ,“ nimet as Har ju
maakaitsepäeva korraldus-  Võimalik kohapeal uudistada
toimkonna juht Terje Lillo
ülesastujaid. Lisaks lahingukaitseväeüksuste
tegevusele on Lillo sõnul võija eriteenistuste
malik kohapeal uudistada
tehnikat.
kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnikat, varustust ja

On suur heameel, et Harju
maakaitsepäeva tähistamine on jõudnud
oma järjega Harku
valda ning seda veel
ajalooliselt väga erilisel
korral, kui toimub 20.
Harju maakaitsepäev.
Osaleme rõõmuga
Harju maakaitsepäeva
korraldustoimkonna
töös ning hoolitseme
selle eest, et tuleks
juubelile vääriline suurejooneline pidupäev!

Kuigi ka senised Harju
maakaitsepäevad on
kuulsad oma väga realistlike demolahingute
ja rohke eritehnika ja
-masinate väljapaneku
poolest, on sellel
aastal oodata veel
erakordselt paljude
koostööpartnerite
osalemist ja nende
igapäevatöös kasutatavate masinate rahvale välja toomist. Sealhulgas lubatakse lisaks
soomukmasinatele

kohale tuua ka tank,
mis on Eestis väga
haruldane. Seega on
põhjust küllaga, miks
veeta tänavune võidupüha ja jaanipäev
koos oma kogukonna
ja sõpradega just
koduvallas toimuval
maakaitsepäeval ja
vaadata oma silmaga
üle, milline on
Eesti kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnika,
varustus ja relvastus!

2 Harku Valla Teataja

V

õrreldes eelnevate
aastatega on tänavusel kevadel oluliselt
enamatel Harku valla lastel
viimane lasteaiapäev. Pärast
suvepuhkust ootab neid septembris ees juba koolitee.
Lisaks neile lastele, kes on
juba pikemaajalised vallaelanikud, on möödunud aasta
lõpu seisuga lisandunud valla elanike registrisse ka palju
uusi kooliealisi lapsi, kes kõik
soovivad haridusteed alustada kodulähedases koolis.
Esimestesse klassidesse soovijate rohkus esitab valla
koolidele aga tõsise väljakutse, kuidas kõigile soovijatele
koht tagada. Koolikohad
Harku vallas on kõigile lastele olemas olnud, ent peamurdmist tekitas küsimus,
kuidas tagada kõigile lastele
just nende koolide kohad,
mida nad eelistavad.
Millistes koolides
ületab nõudlus
pakkumuse?

/ UUDISED
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Tähtsat
sügist ootab
10 klassitäie
jagu koolieelikuid
Õppeaastal 2015/2016 alustab esmakordselt kooliteed ligi 250 kohalikku last,
kellele avatakse valla viide kooli kokku
lausa 10 esimest klassi.

Tänu viimasel kahel aastal
ehitatud uutele koolidele ja
Vääna Mõisakooli restaureerimistööde valmimisele
on kolmes valla koolis olemas vastavalt soovidele piisavalt kohtasid. Ent Harkujärve Kooli ja Tabasalu
Ühisgümnaasiumi (TÜGi)
puhul on valla, koolide juhtkondade, lapsevanemate,
hoolekogude ja kohalike
kogukondadega koostöös
tulnud ühiselt nõu pidada,
kuidas lahendada keeruline
olukord, kus nõudlus ületab
pakkumuse.
Harkujärve koolimajas on
algaval sügisel ruumi avada
üks esimene klass, kuigi

Koolis avatakse lähedal
asuvas kogukonnakirikus,
üldruume kasutavad nad
koos teiste Harkujärve
Kooli lastega kõrval olevas
koolimajas.Ühiselt lapsevanematega otsustati pakkuda koolimajale kõige lähemal elavatele lastele esimese
klassi koolikoht koolimajja,
natuke kaugemal elavatele
lastele aga kogukonna kiriku ruumidesse.
Sarnaselt Harkujärve
Koolile ületas nõudlus pakkumist ka TÜGis, kus koolimaja tavaruumidesse on
algaval sügisel võimalik
mahutada kolm uut esimest
klassi, ent vajadus on nelja
järele. Siingi aruta
osapooled ühiTeine esimene klass sid
selt, kuidas leida
Harkujärve Koolis olukorrale parim
avatakse lähedal asu- lahendus, et avada
vas kogukonnakirikus. Tabasalus vajalikud
neli esimest klassi.
vajadus on kahe järele. Pä- Kaaluti nii õhtupoolse varast lapsevanemate ja hoo- hetuse avamist kui ka ühe
lekoguga nõupidamist ning TÜGi esimese klassi avaerinevate variantide aruta- mist Muraste koolimajas.
mist leiti ühiselt, et teine Arvestades õppekohtade
esimene klass Harkujärve loomise võimalusi ja kritee-

riume ning hoolekogu ja
vanemate infokoosolekul
välja öeldud seisukohti, otsustati sealne spordihoone
nõupidamisteruum kohandada gümnaasiumi õppetundideks. Selline lahendus
annab ruumilised võimalused avada koolimajas sügisel
neli esimest klassi.
Millest olukord
tingitud?

Tänavust ning järgnevate
aastate lasterikkust koolieelikute hulgas nägi vald ette
juba aastate eest, kui alustas
võimaluste piires vajalike
täiendavate koolimajade
ehitamisega – esmalt Vääna-Jõesuusse ning aasta
hiljem Murastesse. Tänaseks on mõlemad koolimajad valmis ning nendes piirkondades koolikohtasid
jagub. Enamate uute koolide
ehitamiseks järjestikel aastatel on vallal väga keeruline
vahendeid leida. Sellest on
ka tingitud Harkujärve Kooli ja TÜGi väljakutsed koolikohtade jagamisel.
Olukorda mõjutab ka

Ühisveevärk ootab liitujaid

Mullu lõpetas OÜ Strantum Vääna-Jõesuu, Viti
ja Suurupi piirkonnas
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise peamised tööd, et sellega
saaksid liituda suvilapiirkondade kinnistud.

Eesti suurimaks kujunenud Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames paigaldati
Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi piirkonda paarsada kilomeetrit torustikku, neli
moodsat veepumplat ning

ühisveevärgiga liitumisel liitumistasu. Kompensatsiooni
saamise eeldusena peab liitumine toimuma hiljemalt kahe
aasta jooksul pärast torustike
kasutuselevõttu. Aprillikuu
volikogu otsusega on liitumistasu kompenseerimise viimane päev 16.10.2016. Liitumistasu ühe kinnistu kohta on
384 eurot koos käibemaksuga
ning sellest moodustab 50%
Veevärgiga liitumine
ühisveevärgiga ja 50% ühiskakompenseeritakse
Harku Vallavolikogu kinni- nalisatsiooniga liitumise tasu.
tas aprillikuu istungil määru- Hüvitamise täpsemad tingise, mille alusel kompenseeri- mused on valla kodulehel.
Lisaks pakub OÜ Strantakse Harku valla elanikeregistris olevatele elanikele tum võimalust tasuda kinreoveepuhastusjaam. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitudes on tarbijatele tagatud katkematu teenus ja
mugavus, samuti teenuse
kindel kvaliteet, sest joogivee
kvaliteedi kontrollimine
ühisveevärgis toimub regulaarselt ning Terviseameti
valvsa järelevalve all.
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Harku vallavanem Kaupo Rätsepp. / Foto: Aivo Kallas

kaugusel olevat kooli mide jaoks juurdeehitus.



Ootame riigilt ning mõlemad kooTÜGi ruumiküsimuste
positiivset vastust lid jäävad nõutud lahendamiseks ootame riigilt positiivset vastust TabaTabasallu riigigümnaa- vahemaa sisse.
sallu riigigümnaasiumi ehisiumi ehitamiseks.
Mis saab edasi?

möödunud aasta lõpus märkimisväärselt kasvanud laste
arv valla elanike registris,
kelle kohta puudus vallal varem info. Samuti on lapsevanemate soovid kodulähedase
kooli valimisel väga erinevad.
On neid, kelle jaoks tähendab
see mõiste maja kõrval olevat
TÜGi, aga ka neid, kelle jaoks
on see kaks küla eemal asuv
Harkujärve Kool. Õigus on
mõlemal vanemal, sest tulenevalt seadusest loetakse kodulähedaseks kooliks kodust
kuni tunniajalise teekonna

Selge on aga see, et nii Harkujärve Kool kui ka TÜG
vajavad laienemist, sest järgnevatel aastatel kasvab esimestesse klassidesse astujate
arv veelgi. Seetõttu alustame
sügisel Harkujärve Kooli
juurde moodulklasside ehitamist, mis aitab seal ülejärgmisel õppeaastal avada nii uued
esimesed klassid kui ka leevendada praegust üldist olmeruumide kitsikust. Pikemas perspektiivis tuleb
moodulklasside asemel teha
koolimajale täiendavate ruu-

nistusiseste torustike rajamise eest osamaksetena. Töö
keskmine maksumus on ligikaudu 2000–3000 eurot,
mida kõigil ei ole võimalik
korraga tasuda. Kui kinnistu
omanikul on igakuine sissetulek ja puuduvad maksehäired, siis saab ta valida sobiva
igakuise makse lepinguperioodiks 6–48 kuud ning
igakuine osamakse lisatakse
veeteenuse arvele.



t amis eks, mi l le pu hu l
saaksime TÜGist seejärel
sealsete gümnaasiumi klasside arvelt lisaruumi põhikooli omadele. Vald on selle
nimel intensiivselt tööd teinud, et riigigümnaasium
just Tabasallu tuleks. Usun,
et otsus järgmiste riigigümnaasiumite asukohtade üle
langetatakse veel käesoleval
aastal. Tabasalus on selle
rajamiseks kõik vajalikud
eeldused selgelt olemas.
KAUPO RÄTSEPP
vallavanem

liitumisprotsessi

Liitumistasu kom- usaldada Strantumipenseerimise viimane le. Sellisel juhul korpäev 16.10.2016. raldatakse liituja eest

rimise ja ehitamise tehnilised
tingimused ning saadetakse
liitumislepingu projekt. Tehniliste tingimuste alusel saab
kinnistu omanik korraldada
liitumisprojekti või -skeemi
koostamise ning kooskõlastab selle Strantumiga. Täpsemad juhised on kirjas ka
Kuidas toimub
tehnilistes tingimustes ja
Strantumi kodulehel www.
liitumine?
Ühisveevärgi ja -kanalisat- strantum.ee.
siooniga liitumiseks tuleb
Pärast liitumisprojekti
OÜ-le Strantum esitada taot- kooskõlastamist võib alustalus, mille alusel väljastatakse da kinnistutorustike ehitusekinnistu torustike projektee- ga. Soovi korral saab kogu

kõik liitumiseks vajalikud tegevused (projekteerimine, ehitus jm) või liituja
poolt valitud osad.
Harku valla veemajandusprojekt on mahukaim perioodil 2007–2013 Ühtekuuluvusfondist rahastatud
projekt, mille tulemusel rajatud ühistorustikuga saab liituda enam kui 10 000 majapidamist Vääna-Jõesuu, Viti
ja Suurupi piirkonnas.
MEELIS HÄRMS
OÜ Strantum juhatuse liige
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Kevadel toetatakse koolilõpetajaid ja suurperesid
Koolilõpetajatele on võimalik taotleda ühekordset koolitoetust. / Foto: Kady-Ann Sutt

Tule osalema Kumna
kergliiklustee esimesel
kepikõnni
üritusel!
20. mail kell 18.00
toimub Kumna kergliiklusteel kogupere
sportlik kepikõnni
liikumisüritus, mille
raames kuulutame
avatuks hiljuti valminud Kumna-Keila
kergliiklustee.
Kevadisele kepikõnni liikumisüritusele ootame kõiki
liikumissõpru – nii nooremaid kui ka vanemaid,
sportlikumaid kui ka vähem spordiga sina peal olevaid huvilisi.
Enne kepikõnni algust
teeb liikumisüritusi korraldav MTÜ Rulliklubi sisuka
ülevaate heast tavast, kuidas
kõigi liiklejatega arvestavalt
kergliiklusteel liigelda. Ikka
nii, et kõigil oleks hea ja
mugav üheskoos kergliiklusteedel liigelda ning et
kõik sõbralikult teele ära
mahuksid. Olgu see siis
jalgsi, jalgrattaga, rulluiskudel või mõnel muul kergliiklusteele sobilikul viisil.
Pärast liikumisürituse
lõppu on kõigile avamissündmusel osalejatele avatud toonust tõstev suupistelaud koos värskendava
joogiga.
Kepikõnni algus on Kumna kergliiklustee ääres oleva
Tutermaa bussipeatuse juurest ning distantsi pikkus on
kokku umbes 2 km. Isiklike
kõndimiskeppide olemasolul palume kepikõnni üritusel osalejatel need kaasa
võtta. Kel kõndimiskeppe
pole, saab neid kohapeal
laenutada.
Palume sündmusel osalemisest teada anda hiljemalt 18. maiks kas e-posti
teel kady-ann.sutt@harku.ee või telefonil 606
3830, et teaksime arvestada kõigi osalejatega suupistelaua katmisel ning
laenutavate kõndimiskeppide varumisel.
KADY-ANN SUTT

Alates 1. maist
võetakse vallavalitsuses vastu taotlusi
lasterikaste perede
toetuse ja koolilõpetajate koolitoetuse saamiseks.

M

ais ja juunis saavad
majanduslikult vähekindlustatud pered, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas, taotleda
vallast pere tulust sõltuvat
toetust lasterikastele peredele
ning koolitoetust põhikoolide
ja gümnaasiumide lõpetajatele. Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn selgitas, et toetus on
mõeldud peredele, kelle sissetulekud ühe pereliikme kohta
jäävad alla kolmekordse kehtestatud toimetuleku määra,
mis on 2015. aastal 270 eurot
kuus. Harku Vallavolikogu
25.10.2012 määruse nr
17„Sotsiaaltoetuste andmise
kord“ kohaselt tuleb nimetatud toetuste saamiseks esitada
valda pere tulust sõltuva toetuse taotlus koos vajalike lisadokumentidega.

Kes saavad toetust?

Ühekordset koolitoetust,
mille suurus on sel aastal 65
eurot lapse kohta, antakse
peredele lapse põhikooli või
gümnaasiumi lõpetamise
puhul. „Kui peres lõpetab
kooli üheaegselt rohkem
lapsi, eraldatakse toetus igale koolilõpetajale,“ rääkis
Spitsõn. Näiteks saavad toetust mõlemale koolilõpetajale taotleda pered, kus kooli lõpetavad kaksikud, või
pered, kus üks pere lastest
lõpetab gümnaasiumi ja
teine põhikooli.
Lasterikaste perede toetuse taotluseks võetakse vastu
kuni 30. juunini. Toetust
antakse peredele, kus kasvab
kolm ja enam kuni 18aastast
või ka 19aastast veel keskastmes õppivat last. Toetuse
suurus on tänavu 70 eurot
lapse kohta.
Mõlema toetuse puhul
tuleb esitada pere tulust sõltuva toetuse taotlus koos
vajalike lisadokumentidega
kas paberkandjal valla infolauda või saata digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile harku@harku.ee.
Spitsõn rõhutas, et lisadoku-

Lastelaagris tutvustatakse
eri maade kultuure

kukood, aadress ja vanemate kontaktid meiliaadressile
triinu@noortekeskused.ee.
Lisainfo Harku valla koduLaagrisse oodatakse 50 lehelt või helve.keel@harku.
noort vanuses 7–12 aastat. ee; samuti info@noortekesLaagri läbivaks teemaks on kused.ee ja tel 603 2017 või
Eestis elavad rahvusvähe- 5333 2069.
mused. Registreerimiseks
HARKU VALLAVALITSUS
saata lapse nimi, vanus, isi-

Pivarootsis toimub
11.06–16.06.2015 laager
„Kes elab minu kõrval?“.

mentide seas peavad kindlasti olema viimase kuue
kuu tulusid tõendavad dokumendid. „Selleks võib olla
ka pangakonto väljavõte,
millel on näha viimase poole aasta laekumised,“ rääkis
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja.

tööpäeva jooksul taotlusel
olevale pangakontole.
Abi saab ka
õnnetuste puhul

Vald saab erinevat abi osutada ka erakorralistel juhtudel, kui vallaelanik on sattunud raskesse olukorda mõne
õnnetusjuhtumi või

kriisisituatsiooni tõtLasterikaste perede tu. Spitsõn tõi näiteks
toetuse taotlusi hiljutise tuleõnnetuvõetakse vastu kuni se: Harku vald tasus
30. juunini. tulekahjus kodu kaotanud pere eest elektPere tulust sõltuva toetuse rivõrguühenduse taastamisetaotlusvorm on allalaaditav ga seotud kulud. Siiski tuleb
valla kodulehelt ja saadaval ka erakorralise abi saamiseks
ka valla infolauas. Taotlust esitada valda taotlus, millest
täites tuleks silmas pidada, toetuse andmisel lähtutakse.
et kõik vajalikud väljad Rohkem infot erinevate sotsaaks täidetud. „Enne taot- siaaltoetuste kohta saab valla
luse esitamist veenduge, et sotsiaal- ja tervishoiuosakonkontaktandmed on õiged, na juhatajalt Tiia Spitsõnilt
kontonumber olemas ja telefonil 600 3867 ja meili teel
veatult kirjas,“ pani Spitsõn tiia.spitson@harku.ee.
taotlejatele südamele. Peale
toetuse määramist kantakse
AULE SAGEN
toetussumma kuni kümne

Ohtlike jäätmete kogumisring
Harku vallas kogutakse ohtlikke
jäätmeid laupäeval, 17. mail:
09.30–09.50 Harkujärvel Germund Kaup esisel platsil;
10.00–10.20 Harku alevikus Instituudi teel telefoni
alajaama platsil;
10.50–11.15 Tutermaal korterelamute piirkonnas;
11.25–11.50 Kumnas endise poe esisel platsil;
12.20–12.40 Väänas korterelamute esisel platsil;
13.10–13.30 Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli
katlamaja juures;
13.45–14.15 Vääna-Jõesuus bussipeatuse taga oleval
platsil;
14.30–14.50 Muraste bussipeatuse juures;
15.10–15.30 Pangapealse lasteaia parklas.
Lisainfo Harku valla kodulehelt või valla
heakorraspetsialistilt Marion Aarelt telefonil 600 3866.
HARKU VALLAVALITSUS

„Haridusliku
erivajadusega laps vajab
professionaalset tuge“
Lastekaitsespetsialist
annab nõu, kuidas
märgata varakult
lapse hariduslikke
erivajadusi ja toetada tema toimetulekut nii lasteaias kui
ka koolis.
Kui laps käitub kohatult
ja tal on õpiraskused, võib
see olla märgiks, et lapsel
on aktiivsus- ja tähelepanuhäire või muu hariduslik erivajadus. „Käitumishäired ja õpiraskused on
omavahel seotud – laps ei
suuda keskenduda, tema
tähelepanu köidavad
kõrvalised asjad, seetõttu
kannatab ka õppetöö,“
rääkis Harku valla lastekaitsespetsialist Helve
Keel käitumismustrist,
mis viitab hariduslikule
erivajadusele. Selline laps
ei suuda reegleid järgida
ega saa ka paraku aru,
miks temaga pahandatakse, kui ta käitumine ei
vasta normile. „Haridusliku erivajadusega laps
vajab professionaalset
tuge probleemiga tegelemiseks ja õpiraskuste ületamiseks,“ julgustas Keel
peresid abi otsima.
Diagnoos avab
võimalused

Diagnoositud haridusliku erivajadusega lapsele
saab vormistada ajutise
puude 6 kuuks kuni 3 aastaks, mis annab võimaluse
kasutada rehabilitatsiooniteenuseid ja saada sotsiaaltoetust. Diagnoosi
saamiseks soovitab Helve Keel pöörduda Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses tegutsevasse
õppenõustamiskeskusesse või otse psühhiaatri poole. Järgmise sammuna tuleks vormistada
puue, esitades taotluse
Sotsiaalkindlustusametile, kes teeb puude raskusastme tuvastamiseks
ekspertiisi. Puude vormistamise järel koostatakse lapsele rehabilitatsiooniplaan, mille
raames saavad nii laps
kui ka temaga tegelevad
inimesed tuge, nõustamist ja erinevaid teraapiaid. Rohkem infot õppenõustamise ja
rehabilitatsiooniteenuste
kohta Harku vallas saab
Helve Keelelt telefonil 600
3868 või e-posti aadressil
helve.keel@harku.ee.
AULE SAGEN
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Tornaado klaaspudelis
ehk õuesõppe nädal
Vääna Mõisakoolis

Kolmapäev, 13. mai 2015

„Kauple ausalt. Osta targalt!“
Tarbijakaitseametil on
käimas kevadine teavituskampaania, millega
juhitakse tähelepanu
ebaausatele kauplemisvõtetele.

E
5. klassi loodusõpetuse tund Muraste rannas 28.04.2015,
tunni teemaks on Läänemeri. / Foto: Anne Änilane

Aprilli keskel toimus
Vääna Mõisakoolis
õuesõppe nädal, mille
raames said õpilased
osa õues õppimise lõpututest võimalustest ning
peeti ka uhket õuesõppe konverentsi.

teid meie kodukandi külade
ilmast — andmeid koguti
Türisalu, Tutermaa, Adra,
Vaila, Liikva, Naage ja Vääna
külast. Laste kogutud andmed toetavad teadlaste uuringuid, mille kohaselt on meie
talved paraku soojemaks
muutunud.

Rahvusvahelise õuesõppe
päeva puhul toimus 14. aprillil Vääna Mõisakoolis õuesõppe nädal. Nädala jooksul andsid õpetajad erinevaid
õuesõppe tunde: vaadeldi
linde, koostati matemaatilisi
jutukesi loodusliku materjaliga, uuriti merd, metsa ja lohukive, kuulati, mõõdeti ja helindati loodushääli, õpiti,
kuidas metsas ellu jääda ja
tehti palju muud põnevat.
Õuesõppe nädalal esitas
1.–3. klasside näitering ka
temaatilise etenduse „Kevade ootus“ (lavastaja Leena
Valend).
4.–6. klasside õpilased valmistasid muusikatundides
õpetaja Katrin Järvlepa juhendamisel spetsiaalse programmiga õuesõppe signatuure, mida tutvustati kooliraadio
vahendusel. Signatuuride
hulgast said õpilased valida
oma lemmikud. 72 häälega
osutus laste suurimaks lemmikuks Leigo Tõnissaare (6.
klass) signatuur, mida kasutati õuesõppe nädalal tundide
lõpukellana.

Sisutihe konverents

Samuti esitati konverentsil
õuesõppe tundide ülevaateid,
humoorikaid dramatiseeringuid, vanarahva ilmaennustusi ja mõistatusi. Nagu konverentsile kohane, toimusid
vahepaladena ka ergutusminutid, kus kool sai ühiselt
laulda ilmaräppi ning oma
kätega vihma häält luua.
Õpetaja Piret Meltsas oli
teadlase rollis ja viis läbi erinevaid katseid. Näiteks saime teada, kuidas tekib vihm.
Et konverentsidelt ei puudu
ka väliskülalised, esitlesid 6.
klassi õpilased inglise keeles,
kuidas teha klaaspudelis tornaadot.
Konverentsi lõpetuseks toimus nutiseadmete abil hääletusmäng interneti keskkonnas kahoot.it. Päeva jäävad
meenutama klasside koostatud ilmateemalised teemantluuletused, mis on näitusena
aatriumiseinale üles pandud.
Järgmised ilusad read pani
kirja Robert 1.c klassist:
PÄIKE
SOE KOLLANE

Ilmavaatluse tulemused

Nädala tähtsündmus oli
esmakordselt toimunud
õuesõppe konverents 14. aprillil. Klassid olid viimastel
kuudel hoolikalt ilma jälginud ning konverentsi ettekannetes sai kuulda ülevaa-

PAISTMINE SOOJENDAMINE HÕÕGUMINE
SOOJENDAVALT MÕNUS JA SOE
PÄEVATÄHT

MAARJA PRUULI
Vääna Mõisakooli
huvijuht-sotsiaalpedagoog

ksitava reklaami ja ebaausate kauplemisvõtete
kasutamine on nähtus,
mis reklaami leviku ja uute
reklaamkandjate tulekuga
aina sageneb ning näitab
tõusvat trendi. Tarbijakaitseamet juhib oma kevadkampaaniaga „Kauple ausalt. Osta
targalt!“ nii tarbijate kui ka
kauplejate tähelepanu ebaausatele – eksitavatele või agressiivsetele – kauplemisvõtetele,
et osataks neid ära tunda ja
neist hoiduda.

Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda soovitab säilitada ostuotsuse tegemisel
kainet mõistust. / Foto: Epp Joala

tust. Küll on lubatud reklaamile omane ja keskmisele
tarbijale mõistetav kujundlikkus, huumor ning liialdamine, seega oleks „Parimad
lihapirukad siin
pool ekvaatorit!“
Väljendi „tasuta“ täiesti sobiv. Välkasutamisel peab jendi „tasuta“ katoode aga ka reaalselt sutamisel peab
olema tarbijale tasuta. toode aga ka reaalselt olema tarbijale
hinnakampaaniad, kus soo- tasuta ning tarbija kanda
dushinnaga väljareklaami- võib jääda vaid pakkumisele
tud kaup saab kampaania reageerimis e (näiteks
esimestel päevadel või isegi SMS-i) ja näiteks postikulu.
tundidel otsa või ei jõuagi
see poodidesse. Ettevõtjad Agressiivne müük on
eksivad sageli ka väljendite keelatud
Agressiivseks müügivii„parim“, „piiramatu“, „alati“
ja „tasuta“ kasutamisel ning siks võib Kalda hinnangul
tarbijail tasub selliste pakku- pidada hiljuti vallas toimumiste vastu võtmisel olla nud juhtumit, kus vallaelaettevaatlik. „Näiteks kui ka- niku kodusesse töökohta
sutatakse väitena näivat väl- astus ilma varasema kokkujendit „Parim!”, siis tuleb leppeta ja ka uksekella helisviidata asjakohasele testile tamata võõras naine, pakkuvõi uurimusele,“ selgitas des müügiks pliiatseid.
Kalda, et väide vajab ka tões- Ettevõtja palus külalisel lahkuda, sest tema jaoks oli
ebasobiv nii külastuse aeg
kui ka viis. Pliiatsikaupmees lahkus aga alles
Kas parim on parim?

Meie kaubanduses on tarbijakaitseameti kommunikatsioonieksperdi Pille Kalda sõnul kõige tüüpilisemad

Kogukonna
oma ajaleht

Muraste külaseltsil on seljataga põnevat kogemust
pakkunud hooaeg – aasta
jooksul andsime välja neli
numbrit oma koduküla elu
kajastavat ajalehte Meie
Muraste.

Purjetamistreeningud Tilgu sadamas
Ootame kõiki Harku valla poisse ja
Laps võiks osata ujuda, kuid see pole
tüdrukuid vanuses 8–12 aastat registree- määrav.
ruma purjetamise treeningrühma aadRegistreerumiseks palun saata lapse
ressil raul@tmyc.ee hiljemalt 20.05.2015. nimi, vanus ja ühe vanema nimi ning

Seda ikka selleks, et Eesti
suurima küla inimesed märkaksid veelgi enam kogukonnas toimuvat, et küla poleks
pelgalt anonüümne pealinnalähedane magala.
Esimest lehenumbrit kokku
pannes oli toimetusel väike
kartus – kas meil on teemasid
ning kas jagub kirjutajaid?
Mure oli asjatu. Väga head
tagasisidet said Val Rajasaare
looduslood ja Eda Mamontovi ajaloojutud koos lugusid
illustreerinud Guido Eesmaa
erakogust pärit fotodega.

kontaktandmed (meiliaadress ja telefon). Täpsem info meie kodulehelt www.
tmyc.ee/purjetamine.
Soovime kõigile noorkaptenitele tuult
purjedesse!

KRISTJAN BOBERG
Tilgu Sadama Jahtklubi

seejärel, kui ettevõtja lubas
temaga ise endale sobival
ajal ühendust võtta.
Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert nentis, et koduuksemüük, millega on toodud näites
tegemist, ei ole iseenesest
keelatud, küll on aga keelatud agressiivne müügiviis.
„Agressiivne müük piirab
oluliselt tarbija valikuvabadust ja mõjutab tegema ostuotsust, mida ta tavaolukorras ei teeks,“ kõneles
Kalda. Koduuksemüügi puhul soovitab tarbijakaitseamet meeles pidada, et kodu

mõistust: „Tihti on nii, et kui
midagi tundub uskumatult
hea, siis see ongi uskumatu.“
Info enim kasutatud ebaausate kauplemisvõtete kohta
on tarbijakaitseamet koondanud kampaania veebilehele www.ostatargalt.ee.
Ebaaus kauplemisvõte ei ole
argument, millega klient
saaks igal juhul juba tehtud
tehingust taganeda, küll aga
on seda võimalik teha teatud
müügiviiside puhul. Näiteks
kehtib kauba tagastamisõigus 14 päeva jooksul siis, kui
kaubad on tellitud e-poest
ning tehingute puhul, mis on
tehtud väljaspool

äriruume, mille alla
Kodu on meie kind- käib ka koduukselus ning igati on õigus müük. Eksitavatest
paluda müügiesindajal reklaamidest või
lahkuda. sotsiaalmeedias
korraldatavatest
on meie kindlus ning igati tarbijamängudest tasub aga
on õigus paluda müügiesin- teavitada tarbijakaitseametit,
dajal lahkuda.
saates kirjalikult vihje, tehes
avalduse või helistades infoKainet mõistust
telefonil 1330.
Et mitte sattuda ebaausate
kauplemisvõtete õnge, soovitab Kalda säilitada kainet
AULE SAGEN
Innustas ka uuringufirma
Faktum & Ariko poolt läbi
viidud Harku valla elanike
rahulolu uuringu üks tähelepanek: Muraste kandis peetakse külaseltsi tegevust vägagi oluliseks – koguni 72%
vastanutest arvas nii.

tegid meie küla ja valla ettevõtjad.
800-eksemplarise tiraažiga ja igasse Muraste postkasti jõudnud ajalehte rahastas
projekti „Kogukonna hääl
kajama“ raames siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahendiÕhinal tehtud leht
test. Kellel huvi, saab
Kirjutamine-toimetamine lehenumbreid sirvida valla
oli külaelule kohaselt õhina- raamatukogudes.
ja tuhinapõhine; oskajamate
abi kasutasime vaid küljenAULE KIKAS
damisel-kujundamisel ja
Muraste külaseltsi
trükkimisel: sellegi töö
juhatuse liige

VALLAELU /

Kolmapäev, 13. mai 2015
Kasevälja küla selts Suurupi rannas toimunud talgutel. / Foto: MTÜ Kasevälja Külaselts
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Isad lasteaias
lapsi õpetamas
Vestlusringis Martini isa Peeter Teedlaga õppisime palju uut fototehnika,
aga ka loodusfotode tegemise ja putukate eluolu kohta.
/ Foto: Tagi Viilmaa

Kohe kohal – Harku Valla
Külade Päev 2015
Juba kuu aja pärast
saab Harku Valla
Külade Päeval
nautida Suurupi
sadamalinna melu
– ettevalmistused
edenevad jõudsalt.

S

uurupi rannapangale
kogunes 2. mai hommikul „Teeme ära!“ talguüritusele 30 talgulist, et
seada korda Harku Valla
Külade Päeva 2015 toimumispaik. Õhtuks oli platsilt
vaade merele avaram, talgulistel kõht talgusuppi täis ja
üdini märjast olemisest
hoolimata meel hea. Valla
üritus läheneb jõudsalt ning
on aeg anda väike ülevaade,
mis plaanis ja teoksil.

100 aastat Suurupi
sadamalinna

Päeva läbiv teema „100 aastat Suurupi sadamalinna“



nud üllatada suus sulavate
pirukatega ning Õllevõlur
toob välja spetsiaalse, vaid
selleks päevaks valmistatud
eripruuli. Nälga aitab leevendada Sadamakõrts ning janu
kustutab kodukali. Sadamalinna kaitseks tulevad kohale nii Harju Rannakaitse
Üksik Kompanii, Politsei- ja
Piirivalvekolledž, piirkonnakonstaabel kui ka priitahtlikud pritsumehed. Poistele
pakub kindlasti huvi politseiatribuutika „enne ja
nüüd“, teenistuskoerte demonstratsioonesinemine ja
võimalus näidata

oma täpset silma
Kõige pakutava kae- lasketiirus. Sadamiseks ja nautimiseks malinnale kohaselt
tuleb aga ise kindlasti ei saa üle ega ümber
kohale tulla! veega seotud tegevustest – kohale
viisil valmistatud suitsuliha- saabuvad kanged naabrid
tooted on tuntud oma headu- viikingipaadiga ning loodeses, Triin Uueda pakub vita- tavasti saame pakkuda soovimiini- ja energiaküllast jatele meie kodukandi rannitoortoitu, mis on tervislik ja ku vaatamist ka mere poolt.
maitsev. Rohujuur on luba- Lisaks teeme indiaanisauna
toob kohale kabaree Moulin
Rouge’i, kitarri- ja kandleansambli ning suurepärase Suurupi naiskoori Meretule. Pealaval näitavad oma andeid
suured ja väikesed kollektiivid, näha-kuulda saab teatrit
ja tantsu, sõnaseadmist ning
laulujoru. Õhtul mängib jalakeerutuseks ansambel Angus. Korralikule sadamaturule on lubanud tulla oma
väärt kaupa pakkuma Rebaseonu ja Metsahaldjas, Rohujuur ja Pruulikoda – kõik
meie valla kanged tegijad.
Rebaseonu traditsioonilisel

ja taevahüppeid ning toimuvad mitmesugused võistlused, kus saab oma osavust ja
teadmisi proovile panna.
13. juuni pole kaugel

Eelpool on loetletud vaid
väike osa Harku Valla Külade Päeva programmist; päevajuhiks on fantastiline Sepo
Seemann. Kõige pakutava
kaemiseks ja nautimiseks
tuleb aga ise kindlasti kohale
tulla! 13. juunini pole küll
enam palju aega ja osalejate
nimekiri on juba päris pikk,
ent kõik, kes tunnevad, et
sooviksid seda päeva veel
paremaks teha – olge te siis
kaupmehed või etlejad, lapsed, noored või vanad –,
andke aga endast julgesti
meile teada. Peatselt saavad
avalikes kohtades olema ka
üritust tutvustavad suuremad reklaamid ja kavad.
Kohtumiseni juba 13. juunil
Suurupi rannas!
MTÜ KASEVÄLJA KÜLASELTS

Volikogu istungilt:

APRILLIKUU
VOLIKOGU ISTUNGILT
30.04.2015 toimunud volikogu istungil toimus Harku,
Keila, Kernu, Nissi, Padise,
Saue valla ja Saue linna ühine
jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015-2020
vastuvõtmise I lugemine ning
kuulati Vallavalitsuse ülevaadet detailplaneeringute
elluviimisega seonduvatest
kitsaskohtadest ja nende
lahendustest lähtudes Riigikontrolli auditis toodust.
Eelnõu „Harku Vallavolikogu
31. mai 2012 määruse nr 8
“Harku valla ehitusmäärus”
muutmine“ lugemine katkestati ning lugemisega jätkatakse järgmisel istungil.

ISTUNGIL VÕETI VASTU
JÄRGMISED OTSUSED:

n Vallavalitsusele lepingute
sõlmimiseks volituste andmine
n Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks
hüpoteegiga
n Ehitiste peremehetuks
tunnistamine Harku vallas
Kumna külas
n Harku Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu muutmine
n Vääna-Jõesuu Kooli arengukava kinnitamine
n Liikva külas asuva Oja katastriüksuse jagamise kohta
seisukoha andmine
n Tabasalu alevikus Harku tee
7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine
n Liikva külas Valli maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu
algatamine
n Tabasalu alevikus Klooga
mnt 6 ja Klooga mnt 6d

maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine
n Viti külas Mihkli maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu
algatamine
n Viti külas Mihkli maaüksuse
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
n Harkujärve külas J. Venteri
tee 2 ja J. Venteri tee 6
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine
n Harkujärve külas J. Venteri
tee 2 ja J. Venteri tee 6 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine
n Tabasalu alevikus Looduse
tn 9 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
n Tiskre külas Liiva tee 3 ja Liiva tee 5 kinnistute detailplaneeringus ilmse ebatäpsuse
kõrvaldamine
n Harku Vallavolikogu

26.veebruar 2015 otsuse
nr 25 „Tabasalu alevikus
staadioni ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine“ muutmine
n Harku Vallavolikogu
26.11.2013a. otsuse nr 151
„Revisjonikomisjoni moodustamine“ osaline muutmine
n Volikogu esimehe lähetusse
saatmine
ISTUNGIL VÕETI VASTU
JÄRGMISED MÄÄRUSED:

n Harku Vallavolikogu 27.
veebruari 2014 määruse nr 6
„Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti
raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu
hüvitamise kord“ muutmine
n Harku Vallavolikogu 28.
jaanuari 2010 määruse nr
1 „Harku valla koolieelse
lasteasutuse põhimääruse
kinnitamise kord“ muutmine.

Alasniidu Lasteaia õpetaja Tagi Viilmaa kirjutab
oma rühmas algatatud
projektist, mille raames
tulid isad lasteaeda enda
tegemisi tutvustama.
Mullu novembris algatasin Alasniidu Lasteaia Kassikäpa rühmas projekti
„Isad lasteaias lapsi õpetamas“, mille eesmärk oli avardada laste silmaringi, õpetada neid enda ümbr ust
avastama ja uurima ning
mitmekesistada rühma õppe-kasvatustegevust. Selleks
kutsusime laste isasid lasteaeda oma töid ja tegemisi
tutvustama.
Martini isa
PEETER TEEDLA

Loodushuviline ja fotograafiaga tegelev Peeter
Teedla on ühendanud oma
kaks lemmiktegevust ning
käib vabal ajal looduses putukaid pildistamas. Peeter
Teedla juhtis meie tähelepanu sellele, et loodus on kõikjal me ümber, seda tuleb
vaid osata vaadata ja märgata. Kohtumise põnevaim osa
oli pildimäng „Kes on pildil?“, milles avati meile
äraarvamiseks tükkhaaval
erinevate putukate pilte.
Mängides oli palju põnevam
õppida!
Elleni isa
OTT KALLAS

Elleni isa töö ja hobi on
purjetamine. Ott Kallas rääkis meile oma tööst Tallinna
Olümpiapurjespordikeskuses ning sellest, kuidas ta
jõudis maailmatasemel purjeregattidel osalemiseni.
Kuulsime palju vajalikku ja
olulist purjekast, mereleminekust, ohutusest, mereterminoloogiast, treenimisest,
enesekindlusest – hakkamasaamisest merel. Purjetamistreenerina töötav Elleni
ema Maria lisas vestlusele

oma teadmisi purjetamise
kohta.
Emilia isa
LEMBIT TAMPERE

Nelja aasta eest alustasid
praegused Kassikäpa rühma
lapsed esimesena lasteaiateed uhiuues Alasniidu Lasteaias. Mõni aasta enne seda
oli osaks Lembit Tampere
tööst tutvuda lasteaedade
detailplaneeringutega, kohtuda maja võimaliku ehitajaga ning tema osalusel sai
tühi maa-ala Alasniidul vajaliku kasutusala. Lasteaia
saamisloo järel tutvusime
Emilia isa reisipiltide ja
-muljete kaudu ka erinevate
ehitistega laias maailmas,
mis tekitas nii mõneski kuulajas soovi näha teisi maid.
Kristiini isa
VEEBEL HEIGO KAUBI

Viimane kohtumine toimus Kaitseliidu Tallinna
maleva Nõmme malevkonnas, mida tutvustas meile
Kristiini isa, kaitseliitlane
Heigo Kaubi. Relvalaos nägime relvi, mida ta ise Iraagi
missioonil ja Kaitseliidu
õppustel on kasutanud, ja
seda, kuidas sõjatehnikat
imekiirelt kokku pannakse.
Sama kiiresti sai Kaubi hakkama ka meie küsimustele
vastamisega. Õppekäigul
näidati meile veel militaarsõidukeid ning kaitseväelaste vormiriietust ja
selle juurde kuuluvat varustust. Kõik see oli väga põnev
ning tõdesime, et kaitseliitlaste tegevus on täis ekstreemsusi, aga seotud ka suure ohu ja riskiga.
Täname teid, head Kassikäpa rühma lapsevanemad
Peeter Teedla, Ott Kallas,
Maria Veessaar, Lembit
Tampere ja Heigo Kaubi,
huvitavate kohtumiste eest!
TAGI VIILMAA
Alasniidu Lasteaia Kassikäpa
rühma vanemõpetaja
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Harku Vallavalitus teatab:

Detailplaneeringute algatamised:
1. Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 45 on algatatud detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Klooga
mnt 6 (katastritunnus 19801:002:2133) ja Klooga mnt 6d
(katastritunnus 19801:002:2134). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: muuta maaüksuste sihtotstarvet elamumaa 100% asemel:
Klooga mnt 6 – elamumaa 80%,
ärimaa 20% ning Klooga mnt 6d – elamumaa 90%, ärimaa
10%; muuta maaüksuste vahelist piiri; määrata ehitusõigus.
Uue planeeringu koostamise eesmärk on olemasolevate elamumaa sihtotstarbega maaüksuste omavaheliste piiride ja maa
sihtotstarvete korrektuur ning ehitusõiguse määramine. Klooga
mnt 6 elamumaa sihtotstarbe kõrvalfunktsiooniks soovitakse
20% ärimaad, mille eesmärk on pakkuda kodumajutust. Klooga
mnt 6d elamumaa sihtotstarbe kõrvalfunktsiooniks soovitakse
10% ärimaad, mille eesmärgiks on pakkuda massaažiteenust ja
massaažiõlide müüki. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs
planeeringualale, tehnovõrkude varustus ja määratakse keskkonnakaitselised abinõud planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb taotletav planeeringuala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale, kus uue
elamuühiku kavandamisel on minimaalseks elamumaa krundi
suuruseks 1500 m². Elamumaa juhtfunktsiooni kõrvalfunktsioonina on kuni 25% ulatuses lubatud ärimaa kõrvalfunktsioon.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega. Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha.
2. Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 43 on algatatud detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Harku
tee 7 (katastritunnus 19801:002:3520) maaüksusel ja selle
lähialal. Harku tee 7 maaüksus on elamumaa sihtotstarbega,
suurusega 5035 m² ning hoonestatud elamuga.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maaüksus kaheks
elamumaa krundiks ning määrata täiendava elamu püstitamiseks ehitusõigus, lahendada tehnovõrkudega varustamine ja
juurdepääs.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb Harku tee 7 maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale, kus uue
elamuühiku kavandamisel on minimaalseks elamumaa krundi
suuruseks 2000 m². Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas
üldplaneeringu tingimustega. Planeeritava ala suurus on ca 0,5
ha.
3. Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 44 on algatatud detailplaneeringu koostamine Liikva külas Valli (katastritunnus 19801:011:0279) maaüksusel ja selle lähialal.
Valli maaüksus on maatulundusmaa sihtotstarbega, suurusega
20088 m² ning hoonestamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus 3-ks elamumaa
krundiks. Määrata elamumaa kruntidele üksikelamute rajamiseks ehitusõigus ning lahendada tehnovõrkudega varustamine ja
juurdepääs. Kokku kavandatakse 3 uut elamuühikut.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb Valli maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale, kus uue elamuühiku kavandamisel on minimaalseks elamumaa krundi suuruseks 2000 m². Detailplaneeringu eesmärgid ja eskiislahendus on
kooskõlas üldplaneeringu tingimustega. Planeeritava ala suurus
on ca 2,0 ha.
4. Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 46 on algatatud detailplaneeringu koostamine Viti külas Mihkli (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusel ja selle lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta maaüksuse tootmismaa sihtotstarve elamu- ja ärimaaks, määratleda ehitusõiguse suurus ning lahendada tehnovõrkudega varustamine
ja juurdepääs. Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut
5. Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 48 on algatatud detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas J.
Venteri tee 2 (katastritunnus 19814:001:0570) ja J. Venteri
tee 6 (katastritunnus 19814:001:0503) maaüksustel ja selle
lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on korrastada maaüksuse piire ja teostada vajadusel ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine uue lasteaia rajamise võimaldamiseks.

Maaüksuse piiride korrektuur on vajalik koolihoonele ja spordihoonele vajaliku teenindusmaa tagamiseks, ehitusõiguse määramine tagab võimaluse vajadusel koolihoonet laiendada ja rajada
uus lasteaed. Planeeritava ala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.

Detailplaneeringu kehtestamine:
Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 50 kehtestatud Looduse tn 9 (katastritunnus 19801:002:1711) maaüksuse detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (äriregistrikood
11220970) tööle nr HDP 05/13. Looduse tn 9 detailplaneeringu kehtestamisega muutub Looduse tn 9 (katastritunnus
19801:002:1711) maaüksuse ulatuses kehtetuks Tabasalu põhjaosa 13. kvartali detailplaneering, mis on kehtestatud Harku
Vallavolikogu 27. septembri 2007 otsusega nr 90. Planeeritav maa-ala (ca 0,32 ha) asub Harku vallas Tabasalu alevikus
Looduse tänava ääres. Planeeritav ala piirneb transpordimaa,
elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli selgitada välja
võimalused muuta kehtiva Tabasalu põhjaosa 13. kvartali osa
detailplaneeringuga (kehtestatud Harku Vallavolikogu 27. septembri 2007 otsusega nr 90) määratud krundi hoonestusala ja
ehitusala ning suurendada ehitusmahtu üldplaneeringuga määratud tingimustel.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse
muutmine
Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 52 otsustati
muuta Tabasalu alevikus staadioni ja lähiala detailplaneeringu
osalise kehtetuks tunnistamise otsust, nimelt otsustati muuta
Harku Vallavolikogu 26. veebruari 2015 otsuse nr 25 punkti 1
ja sõnastada see järgmiselt: „Tunnistada kehtetuks Tabasalu
alevikus staadioni detailplaneeringus kavandatud krundi pos 9
määratud ehitusõigus ja hoone olulisemad arhitektuurinõuded
järgmistes elementides: maapealne hoonete alune pind, maksimaalne kõrgus, maapealsete korruste suletud brutopind, suletud
brutopind kokku, tulepüsivusklass, katusekalde vahemik. Lisaks
tunnistada krundi pos 9 osas kehtetuks detailplaneeringus näidatud kraavi veekaitsevöönd. Ülejäänud osas jäeti detailplaneering
kehtima.“ ning muuta Harku Vallavolikogu 26. veebruari 2015
otsuse nr 25 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Teha Harku
Vallavalitsusele ettepanek koostada ja väljastada arhitektuurilised lisatingimused Tabasalu alevikus staadioni detailplaneeringuga moodustatud krundile pos 9.“.
Harku Vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 51 otsustati
volitada Harku Vallavalitsust parandama Harku Vallavolikogu
16. detsembri 2004 otsusega nr 110 kehtestatud Tiskre külas
Liiva tee 3 ja Liiva tee 5 kinnistute detailplaneeringus (koostaja Maaplaneeringud OÜ, töö nr 185-04) ilmsed ebatäpsused
järgmiselt: eemaldada detailplaneeringu joonistel märgitud ja
seletuskirjas kirjeldatud Apametsa peakraavi ehituskeeluvöönd;
korrigeerida detailplaneeringu joonistel ja näidatud Apametsa
peakraavi ulatust; korrigeerida detailplaneeringu joonistel märgitud ja seletuskirjas kirjeldatud Apametsa peakraavi veekaitsevööndit vastavalt Apametsa peakraavi ulatusele käeoleval
hetkel; eemaldada detailplaneeringu seletuskirjast ja joonistelt
viited olemasolevale maaparandussüsteemile ja märkida need
endisteks maaparandussüsteemideks.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide
registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel
http://www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressil Ranna
tee 1, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.

Detailplaneeringu KSH programmi ja esialgse eskiislahenduse tutvustamine
Harku Vallavalitsus teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 37 lõikele 1
Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee
34, Aruheina 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksu-

Keraamikatöötoad looduse rüpes
Vanamõisa Keraamika
korraldab juba kolmandat
suve Keila külje all Kütke
külas põnevaid töötubasid
keraamikahuvilistele.

kellelgi pähe tuleb savist välja
voolida. Oma kätetöö otsast
lõpuni valmis tegemiseks tuleb kohal käia vähemalt kahel
korral, sest peale voolimist
pistetakse asjad ahju ja alles
Esmaspäeva õhtuti kogune- tundidepikkuse küpsetamise
takse Kütke külas keset kau- järel saab oma kätetööd kaunist loodust asuva keraamika- nite glasuuridega ergastama
töötoa suvekorteris, kus Kaja hakata.
Tammsalu humoorikal ja
looval juhendamisel unune- Saviga aeg maha
vad argipäeva sekeldused
Kaja leidis keraamika enda
ning valmivad omanäolised jaoks viie aasta eest, kui kodus
kausikesed, küünlajalad, olid väikesed lapsed ja tekkis
kruusid, vaasid või mis iganes soov mõneks tunniks aeg

maha võtta ning rahu ja vaikust nautida. Oma kätega savi
voolida ja midagi põnevat
luua oli selleks suurepärane
võimalus. Nüüdseks on Kaja
keraamikatöötubasid juhendanud juba kolm aastat.
Sel aastal toimub suvel lisaks iganädalastele töötubadele ka nädalalõpu loomelaager täiskasvanutele.
Kahepäevase laagri käigus
valmistatakse savist esemeid,
proovitakse kätt glasuurimises ja kedral, aga ka lilleseades. Loovuse virgutamisele

annavad hoogu juurde lõõgastav saun, hommikujooga
ning ühine maitsva ja tervisliku õhtusöögi valmistamine.
Laagrid toimuvad 27.–28.
juunil ja 1.–2. augustil. Regulaarsed töötoad toimuvad
alates juunist igal esmaspäeval kell 19–21. Lisainfo ja registreerimine www.vanamoisakeraamika.com.
ANDRA SAIMRE

se osa ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.
Detailplaneeringu koostamine algatati Harku Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 123 ja KSH algatati Harku Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 124. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kavandada planeeritavale alale kuni 10 elamumaa krunti üksikelamute ehitusõigusega üldplaneeringus määratud hajaasustuse
põhimõtteid järgides. Samuti moodustada olemasolevatele
avaliku kasutusega teedele transpordimaa krundid ning lahendada juurdepääs olemasolevale lautrikohale. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest
mõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja
ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu, koostamise korraldaja
on Harku Vallavalitsus, koostaja on Harju Projektbüroo OÜ
(Nõmme tee 2, 13426 Tallinn, 6552773, toivo.aus@mail.ee).
Detailplaneeringu lähteülesande, esialgse eskiislahenduse
ja KSH programmiga saab tutvuda 08.05.2015–24.05.2015
Harku valla koduleheküljel www.harku.ee ja tööajal Harku
vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
KSH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi esitada Harku Vallavalitsusse aadressil Ranna tee
1, Tabasalu, 76901 Harjumaa või e-posti aadressil harku@
harku.ee .
KSH programmi avalik arutelu ja esialgse eskiislahenduse
tutvustamine toimub 25.05.2015 kell 17.00 Harku vallamaja
saalis.
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 teatame:
1. Harku Vallavolikogu 30. aprilli 2015 otsuse nr 47 “Viti
külas Mihkli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” vastuvõtmisest. Planeeritava 9413 m² suuruse ala moodustab
Mihkli maaüksus (19801:001:0192), mis asub Viti külas
Aiba tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
tootmismaa sihtotstarbega maaüksus muuta ärimaa ja elamumaa segasihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus 1 äri- ja eluhoonele. Detailplaneering algatati Harku
Vallavolikogu 30. aprilli 2015 otsusega nr 46, koostamise
korraldaja on Harku Vallavalitsus ja kehtestaja Harku Vallavolikogu. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna
planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
mõistes.
2. Harku Vallavolikogu 30. aprilli 2015 otsuse nr 49 “Harkujärve külas J. Venteri tee 2 ja J.Venteri tee 6 maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” vastuvõtmisest. Planeeritava ala moodustavad J. Venteri tee 2 (katastritunnus 19814:001:0570) ja J. Venteri tee 6 (katastritunnus
19814:001:0503) maaüksused ning nende lähialad. Tegemist on Harkujärve Põhikooli territooriumiga ja selle kõrval oleva hoonestamata vallale kuuluva maaga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on korrastada maaüksuste
piire ja teostada vajadusel ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine uue lasteaed-algkooli rajamise võimaldamiseks. Detailplaneering algatati Harku Vallavolikogu
30. aprilli 2015 otsusega nr 48, koostamise korraldaja on
Harku Vallavalitsus ja kehtestaja Harku Vallavolikogu.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga
kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.harku.ee.

Vääna-Jõesuu Kool vajab
uuest õppeaastast
1,0 kohaga eripedagoogi väikeklassi
0,25 koormusega tehnoloogia õpetajat
0,5 koormusega kehalise kasvatuse õpetajat
0,5 kohaga muusikaõpetajat
robootika ringi juhendajat

Motivatsioonikirja ja CV-d ootame mai lõpuni.
Lähem teave kontakt@vjk.edu.ee
ja tel 5695 7822

TEATED /

Kolmapäev, 13. mai 2015

(Kooli tee 1, Tabasalu, tel 603 2043) pakub

udi
TULE ja na
ssaaži!
tõhusat ma

Klassikaline rootsi
tüüpi massaaž
Spordimassaaž
1 tund = 25 €
3 seansi sooduskaart 60 €
Lisainfo kodulehelt

Teid teenindab
massöör Hardi Paas

www.tabasaluilusalong.ee
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n Ehitus ja remonttööd, ka
väiksemamahulised tööd. Tel 5660
7554, janek@janelldisain.ee

paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee,
tel 58033448, Ain.

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

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 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

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

Luigelille kollektsioonaias Viti külas, Euro Oili
bensiinijaama vastas, Vääna-Viti - Vääna tee alguses.
*Aia ja taimede tutvustus *
*Rohevahetus * Püsikute müük *
*Vääna puukooli istikute müük*
* Aiakohvik * Lapsi sõidutab poni*

Info järgmiste avatud aedade kohta kodulehelt
www.aiaselts.ee

Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

OÜ Vääna Puukool
otsib oma väikesesse
ja sõbralikku kollektiivi

suveks abitöölist.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet, puude ja
hekkide hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Tel 5626 3857
n Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Tel. 5888 0999, info@EUclean.eu
n Aastaringne fekaalivedu ja
kuni 10m3 kogumismahutite
tühjendamine. OÜ Norringsen.
Tel 5662 1300
n Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine. Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk
n Viljapuude hoolduslõikus.
SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321
n TÄNAVAKIVI PAIGALDUS JA
MÜÜK, AEDADE EHITUS, HALJASTUS JA ASFALTEERIMINE.
www.kivivennad.ee, 551 9855, 558
8842, henno.piirme@gmail.com

Kes on kareenid?
Mida teevad eestlased viiendat aastat
Põhja-Tais ja kuidas kõik alguse sai?

Vabatahtliku arengukoostöö
projekti tutvustav õhtu

15. mail 2015 kell 18.30
Harkujärve kogukonnakeskuses Kiriku tee 2.

n Projekteerime elamuid, ärihooneid, varjualuseid, grillimaju ja
–nurkasid; teostame vee-, elektri-,
kanalisatsiooni- ja konstruktsioonide projekte. Loome 3D vaateid.
Tel. 5649 2309, ragnar@aarde.ee
n Korstnapühkija teenused ja
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
5807 2581;info@potipoiss.ee
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
n Raid & Ko Kinnisvara- ja
Õigusbüroo kliendid soovivad osta
kinnisvara Tallinna lähipiirkonnas.
Info ja hindamine tasuta! kadri@
raid.ee, tel: 5661 1103 Kadri Allaste
n Soodsaima hinnaga saematerjal
meilt. Küsi pakkumist parimsaematerjal@mail.ee või 525 1520
n Niidan muru, trimmerdan,
hekilõikus, saetööd, ka võsalõikus.
Tel 5554 7291

n Põllu-, kompost- ja haljastusmuld, liiv, killustik jm. Väikeveod
kalluriga. Tel 501 5992

n Müüa soodsalt täitepinnast,
sõelutud ja sõelumata mulda.
Transpordivõimalus. Tel 5656 4103

n Muru niitmine, võsalõikus,
umbrohutõrje jne. Tel. 5886 6044
www.niidumeister.ee

n Küttepuude müük. Info 5349 2730

n Korralikult laagerdunud hobusesõnnik saepuruga. Hind 2 eur
30 L kott. Harku ja Keila vallas
transport TASUTA. 5811 7351

Küsi lisainfot Andreselt, tel: 506 9942.

n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

n Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti väljastus. Pottsepatööd: remont ja ehitus.
OÜ Ahjuteenused tel. 5663 9398
n Pottsepatööd ja looduskivi

n Ostan Teie seisva või mitte töötava auto, võib pakkuda ka tehnilise
ülevaatuseta. Pakkuda võib kõike!
Renno: ik.hk@mail.ee, 5671 1718
n Pikaajaliste kogemustega
pottsepp ehitab ja remondib
ahjusid, pliite, soemüüre, kaminaid.
Tel 5398 7996
n Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid E-poest:
www.lipuvabrik.ee
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Tiia
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ja
KADRIMARDI
OÜ.
INFO:
Tiia
Spitsõn
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600
3867
või
tiia.spitson@harku.ee

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

INFO:
TiiaTiia
Spitsõn
tel 600
või tiia.spitson@harku.ee
INFO:
Spitsõn
tel 3867
600 3867
või tiia.spitson@harku.ee
Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

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

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.
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8 Harku Valla Teataja

/ TEATED

Kolmapäev, 13. mai 2015

Raamatupidamisteenused
erinevatele
äriühingutele
Tel. 5556 5292, 554 5825
E-post: arelia@arelia.ee
www.arelia.ee

Programmstantsimine

Harku valla Huvikool otsib

HUVIRINGIDE JUHENDAJAID

Pulbervärvimine
Torupainutus jt
metallitööd
TUTERMAAL

OÜ Rukkihunt Tel 510 6795

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:

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

Kuulutame välja konkursi
õpetaja ametikohale avatavasse filiaali
(lapsehoolduspuhkuse ajaks);
õpetaja assistendi/abi
ametikohale filiaali;
TAIMAUT LASTELAAGRID SUVI 2015
Spordi- ja ujumise lastelaager
Kloogaranna Noortelaagris
13.06.2015-18.06.2015

Vabaaja- ja puhkelaager
Karksi-Nuias
29.06.2015–05.07.2015

Puhke-, spordi- ja kergejõustiku-laager Karksi-Nuias
13.07.2015 – 19.07.2015

Seikluslik puhke- ja vabaaja
lastelaager Pärnumaal
02.08.2015 – 08.08.2015

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

koka-abi
(lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Soovituslik varasem töökogemus.
Tööle asumise aeg august 2015.

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



soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;



kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.

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;

Omalt poolt pakume:
täpsus ja korrektsus;






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

CV palume saata aadressil
kairi@pangapealselasteaed.ee
või helistada 609 8230 / 609 8231

KEVADPAKKUMINE
Murutera teritus
Kirve teritus

1.-

Murutraktori õlivahetus

(hinnale lisandub õliﬁltri maksumus)

7.-

Pakkumine kehtib ainult Aiatohter
Tabasalu esinduses juuni alguseni!

PÕNEV
PÄEVALAAGER
7-10aastastele lastele

Sügav kaastunne
Marele perega kalli

EMA
kaotuse puhul.
Tibutare pere

Avaldame kaastunnet

Marele ja
Merlele
kalli ema ja vanaema
ÕIE METSAJÕE
kaotuse puhul.
Teelahkme lasteaiapere

Kolleegid Vääna
Mõisakoolist
Siiras kaastunne Kristinale,
Janarile ja Andreasele

Südamlik kaastunne
Siiri Raudnale

kalli ema

isa

lahkumise puhul.

TÜGi 3.d ja 9.a klass
koos klassijuhatajatega.

Kolleegid
Vääna Mõisakoolist

kaotuse tõttu.

HARKU VALLA
PENSIONÄRIDE
KÄSITÖÖRINGI
KEVADINE
KÄSITÖÖNÄITUS

13.–28.05.2015

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!

Eakate päevakeskuses
(Teenuste 2, Tabasalu)

E, N 11.00-17.00
T, K, R 11.00-16.00

Lähem info: www.huviringid.ee
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