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puhul on sageli määravaks inimese
rahvastikuregistrijärgne elukoht ja vallaelanikuks registreerimise aeg.

mille Tabasalus valmimiseks 2019. aastaks
soovib riik vallaga lähiajal läbirääkimisi
alustada.
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illist tähendust
näete Teie
jõuludel olevat
tänases maailmas?
Tõsiasi on see, et igasugustele
asjadele – ka pühadele ja tähtsündmustele – annab sisu inimene ise. Iga inimese elus on
sündmused, mis on talle olulised, ja teised sündmused, mis
ei ole seda. Selle eristuse kaudu
määratleb inimene nende tähenduse enda jaoks.
Kristlikus maailmas on jõulud kahtlemata Jeesuse Kristuse sündimise pühad. See on
sündmus, kus taevas puudutab maad ja soovib maale
head. Neile, kes on mõistnud
ning omaks võtnud jõulupühade kristliku tähenduse, on
see ääretult tähtis püha. Keda
jõulude kristlik tähendus ei
kõneta, selle jaoks on need
lihtsalt aastavahetuspühad,
perega koosviibimise ja heade soovide esitamise aeg.
Meie ise anname tähenduse
– sisu ja väärtuse – sellele,
mida me pühitseme.
n Kuidas on jõulupühade

mõte Teie jaoks läbi aja
muutunud?
Minu jaoks ei ole jõulude mõte
muutunud. Nõukogude ajal
domineeris küll kristlusevastane kollektiivne suhtumine ning
minagi olen pidanud koolis
õppima ideoloogiat kristluse
orjastavast ja pimestavast mõjust inimkonnale ning vajadust
see ühiskonnast välja juurida.
Olen aga kasvanud perekonnas, kus ka sellel ajal oli Jumalasse uskumine täiesti enesestmõistetav. Meilgi toodi
talutuppa kuusk ja ma sain
seda ise ehtida. Varakult enne
jõule anti mulle kätte veel vanas
gooti kirjas tähtedega lauluraamat ja näidati kätte jõululaulusalmid, mis tulid jõuluvanalt
paki saamiseks pähe õppida.
Nii et ümbritsev võimas ideoloogia ei ole selles mõttes üldse
häirinud minu kasvukeskkonda ja veendumusi.
n Jõulud näivad ju olevat

väga olulised pühad suurele osale maailmast, nendeks valmistutakse suurejooneliselt. Kas ei räägi see
siis aegumatute väärtuste
püsimisest ja edasiviimisest tänases maailmas?
Kristlikus kultuuriruumis peetakse küll veel jõule, kuid kristlusel endal on siin järel justkui
üksnes jääkväärtus – leitakse
avalikult, et elame kristluse
järgses ehk postkristlikus, mitte enam kristlikus maailmas.

KOOLITATUD KUUSEGA

Vääna Puukoolist saab lisaks kaharale kuusele
ka peaaegu päris ehtsa jõulupuu otsimise ja
metsast toomise kogemuse.
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Vaadake igal
hommikul välja
minnes ikkagi
üle, kas lapsel
on helkur küljes.
IVO ROOSIMÄGI
piirkonnapolitseinik

Rannamõisa
koguduse
õpetaja Aare
Kimmeli
jõulud
mööduvad
suuresti kirikus
teenides.
/ Foto: Aule
Sagen

Kohe ongi jõulud
– rahu- ja rõõmuaeg, armastuse
ja andmise aeg.
Mõtiskleme koos
Harku valla vanima kiriku – Rannamõisa kiriku –
koguduse õpetaja
Aare Kimmeliga,
milliseid tähendusi ja väärtusi
jõulud kannavad
ning kuidas see
peegeldub tänases maailmas.

“KUULAKE OMA SÜDANT ja
olge ENDA VASTU AUSAD.”
Kui kunagi olid kristlikud väärtused Euroopas väga tõsiselt
hinnas ja nende eest seisti, siis
praegu on see pigem kultuuri
küsimus – meie juured on ju
endiselt kristlikud. Tänapäeval
ei võeta aga neid väärtusi enam
väga paljus eriti tõsiselt. Kui
kristlikud väärtused on veel
üksnes kultuuriväärtused või
meie enda valitud sobivad
väärtused, siis kaob igasuguse
sügavama väärtuse vundament ära. Vundamendil rajaneb aga ka näiteks jõulurahu,
üksteise hindamine ja toetamine ning abistamine.

Foto: Politsei- ja Piirivalveamet
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da. Raskusi võib küll tulla, aga
pettuda ei tule.
n Millised väärtused Teie

arvates siis tänases ühiskonnas domineerivad?
Väärtused profaanses ehk ilmalikus keeles on samad mis
Jumalad vaimulikus keeles. Ja
tänapäeval on meil suurelt jaolt
teised jumalad. Üks neist on
raha ja edukus, mille pärast
lakkamatult muretsetakse ning
mille eest võideldakse. Teine
jumal on ego ehk inimese enesekesksus. Evolutsiooniteooriast lähtudes peabki igaüks
võitlema enda ellujäämise nin Millest on see
mel, et mitte saada ära söödud;
vundament tehtud?
sageli tehakse seda ka oma
See on tehtud Jumala armas- kaaslaste arvelt.
tusest ja hoolimisest. VäljunSellised väärtused meie ühisdiks on Jeesus Kristuse tulek konnas on pealmisteks tõstetud, neid me teenime.
Jõulud kommertsli
Tänapäeval on kus kontekstis on selmeil suurelt jaolt liste väärtuste taustal
teised jumalad. samamoodi teretulnud: jõulukaunistuja kõik see, mida ta õpetab. sed, -laulud, -muusika kõikjal.
Selle teostuseks on aga see, See on väline külg, mis aitab
kui võtame tema õpetuse paremini müüa ja nautida. See,
vastu ja hakkame oma elu ka mida meile taevast pakutakse,
samamoodi elama. Kui raja- on tegelikult midagi muud.
me oma elu armastusele ja Jumal õpetab inimest andma,
hoolimisele, siis ei tule pettu- teisi endast kõrgemale aseta-

ma. Suurem on see, kes teisi
teenib. Need on jõulude tegelik
sisu, väärtused, mis peaks andma aluse ka kõigele välisele. See
on mõtteviis, mille Lääne maailm on paraku suurelt osalt
kaotanud.
n Jõulud on ju endiselt

andmise püha.
Ongi. Kõige otsesemas mõttes andmise püha – Jumal andis maailmale oma poja, selleks
et maailmaga jälle normaalsed
suhted taastada. Jumal tuleb ise
isiklikult kohale, saades inimeseks, selleks et olla inimesele
võimalikult mõistetav. Et ta
pole suur ja kõrge ning hirmuäratav, vaid et ta on meiesugune, meie sarnane. Ja et ta tuleb
tegelikult otsima normaalseid
suhteid enda loodud inimesega. Inimese mõttemaailm selles
maailmas on aga niivõrd teistsugune, et tal on raske sellest
aru saada ja veelgi raskem on
uskuda.
n Inimesed püüavad ja

tahavad jõulude ajal
siiski anda. Kas andmise
mõte või vorm on siis
muutunud?
Heategevust ju jõulude ajal
ikka harrastatakse, see aga on

Kõigepealt üksteisele: mees,
hinda oma naist, naine, hinda
oma meest. Üheskoos hinnake oma lapsi ja õpetage neid
hindama teisi lapsi, üksteist,
oma vanemaid. Need on juba
tegelikult ammu enne kristlust
paika pandud väärtused, mida
teistes kultuurides ehk palju
rohkemgi hinnatakse kui
jälle üks kristluse otseseid kristluses, kus need on kadusäilinud mõjusid. Mulle tun- ma läinud just seetõttu, et liiga
dub, et naudime kristluse vilju lihtsalt lüüakse probleemide
veel tükk aega ka pärast seda, puhul suhtele käega.
Kui on olemas üksteisest
kui asja sisuline külg on juba
kaugemaks jäänud – kui ka hoolimine, tuleb seda ka välJumalasse enam ei usuta, siis jendada. Jõuluõhtul kingituste
vähemalt üksteisest hoolimis- tegemine on lihtsalt üks õis
se veel usutakse. Tegelikult on kogu buketis, mis õitseb tegelikult iga päev selles
üksteisest hoolimises.

Mees, hinda oma Kui hoolimine puunaist, naine, hinda dub, ei mõju ka jõulukingitused kuigi
oma meest. õhtu
innustavalt.
Seda, mida kinkida, tuleks
see nähtus üldisem, seda leidub samamoodi ka teistes re- aga küsida oma südamelt. Kes
armastab, see oskab ka selguligioonides.
Teistele andes tuleks endale sele jõuda selles, mis on armasteadvustada ka iseenda vajadu- tatule tähtis.
si – et kingi tegemise järel ikka
ka ise toime tullakse. Samuti n Milline on Teie jõulusoov
võime sattuda kimpu tunnete- kõigile inimestele?
ga, kui esile kerkib kingi mär- Jõulupühad on taevast antud
kamise ja autasustamise küsi- pühad, mitte suvaline ilus aeg.
mus. Meil kõigil on egoistlikud Seepärast soovitan ikkagi pööhetked, kus oodatakse tänu; rata jõulude ajal pilgu ka taeva
need tunded tuleb endale tead- poole, jääda vaikseks ja kuulata.
vustada ja püüda neist mitte Võib-olla sealt kostab midagi,
hoolida, ka siis, kui heateo millele me igapäevasaginas ei
vastuseks on isegi mõistmatus oska tähelepanu pöörata. Kuulake oma südant ja olge enda
või tänamatus.
vastu ausad.
n Millele võiks siis pereringis kingitusi tehes
AULE SAGEN
mõelda?
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Paljude valla pakutavate teenuste ja toetuste taotlemine on seotud rahvastikuregistri järgse elukoha või ajaga, kui kaua on inimene rahvastikuregistri järgselt vallaelanik olnud.

Kas Sina oled juba
Harku valla elanik?
puhul tuleks lapsevanematel silmas pidada, et kohataotlusi menetletakse kahes
etapis. Esimeses etapis tehakse kohapakkumised
neile lastele, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga registreeritud
vallaelanikeks, püüdes võimalikult palju arvesse
võtta taotluses
märgitud eelistusi. Teises eta-

Tänavu valminud Meriküla
reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekt kandideerib
koos 20 teise projektiga
aasta keskkonnateoks.

V

Tänavu
valminud
Meriküla
reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekt
kandideerib
Aasta Keskkonnateo
tiitlile. / Foto:
Anne-Ly
Gross-Mitt

elukoht on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku vallas.
Kuidas vallaelanikuks
registreerida?
Toetuste taotlemisel on oluline teada, et mitmed toetused
on seotud ajaga, millal elanik
on end valda registreerinud.
Mõningatel juhtudel sõltub
toetuse saamine sellest, kuhu
omavalitsusse on elanik aasta
alguses sisse kirjutatud, näiteks esmakordselt koolimineva lapse ja lapsehoiuteenuse

Valda
sissekirjutamiseks on
vaja esitada elukohateade.

Oluline muudatus
lasteaiakohtade
jagamisel
Lisaks toob saabuv 2016.
aasta kaasa lasteaiakohtade
jagamisel ka teatud uuendused. Kehtima hakkab uus
kohajaotuste süsteem, mille

õitja valimisse saavad
kõik huvilised kaasa
rääkida, hääletades
oma lemmiku poolt kuni 23.
detsembrini Delfi portaalis.
Keskkonnaministeeriumi
korraldatav Aasta Keskkonnategu on konkurss, millega
soovitakse tunnustada neid
toredaid inimesi ja asutusi
või ettevõtteid, kes hoolivad
meie elukeskkonnast ja hoolitsevad selle eest, et ka teised seda teeksid. Konkursi
eesmärk on selgitada välja
mööduva aasta keskkonnateod, millel on positiivne
mõju keskkonnale või mis
on suurendanud inimeste
keskkonnateadlikkust.

pis tehakse kohapakkumised
neile lastele, kes on vallaelanikeks registreeritud hiljem
kui möödunud aasta 31. detsembril, samuti vanematele
ja noorematele kui kolmeaastastele lastele. Teises etapis tehtavate lasteaiakoha
pakkumiste puhul tuleb aga
arvestada sellega, et lapsevanemate eelistusi lasteaiakoha
valimisel nii suurel määral
arvesse võtta ei saa. Kohapakkumiste tegemisel on
paremas positsioonis need
lapsed, kelle registreeritud



R

ahvastikuregistri järgsetele valla elanikele on
ette nähtud näiteks
sünni- ja koolitoetus, põhjendatud juhtudel ka toidu-, jõulu-, tähtpäeva- ja ravimi- ning
paljulapselise pere toetus. Samuti on seotud lasteaiakoha
saamine rahvastikuregistri
järgse elukohaga – Harku valla lasteaiajärjekorda on võimalik võtta vaid lapsi, kes on valda sisse kirjutatud.
Valda registreeritud vanemad saavad kindlaks määratud erijuhtudel taotleda lapse huvikooli või lasteaiakoha
tasu vanema poolt kaetava
osa vabastust. Harku valda
sisse kirjutatud elanikele on
täiendavalt riigipoolsele
maamaksuvabastusele ette
nähtud maamaksutoetus,
vald kompenseerib ka Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames välja ehitatud ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumise
tasu neile, kes on registreeritud Harku valla elanikuks.

toetuse maksmisel. Sünnitoetuseks, mis on 350 eurot, peab
lapse ühe vanema rahvastikuregistri järgne elukoht olema
Harku vallas vähemalt 12
kuud enne lapse sündi. Samuti peab olema laps Harku valda sisse kirjutatud. Erinevate
toetuste täpsemate kordade
kohta saab teavet kas valla
kodulehelt või helistades valla
infotelefonil 600 3848.
Harku valda sissekirjutamiseks on vaja esitada elukohateade. Vormid on olemas
nii vallamajas kui ka valla
kodulehel. Sealt on võimalik
vormi alla laadida ning täidetuna ja allkirjastatuna tagasi saata kas posti teel või
digitaalselt allkirjastatuna
elektrooniliselt valla e-posti
aadressile harku@harku.ee.
Samuti on võimalik elukohateadet esitada läbi riigiportaali www.eesti.ee. Ennast on
võimalik sisse registreerida
ka üürikorteri pinnale, kuid
see eeldab kirjaliku üürilepingu olemasolu või suulise
üürilepingu puhul omaniku
kirjalikku nõusolekut. Omavalitsus peab elukohateate
läbi vaatama 10 päeva jooksul, kuid tavapäraselt vaadatakse see üle lühema ajaga.10-päevane tähtaeg on
antud seetõttu, et võib esineda vajadus täiendavate andmete küsimiseks.
KADY-ANN SUTT

Meriküla reoveepuhasti
kandideerib aasta keskkonnateoks

Oluline mõju keskdamiste arvu teenindamiseks vana, sealse arendaja paigaldakonna kaitsmiseks
liiga väikseks. Uus ja täna- tud kompaktpuhasti oli juba
Septembris lõppesid Har- päevane kinnine aktiivmuda 2012. aastaks ülekoormatud
ku vallale kuuluva ettevõtte reovee puhasti suudab prae- ning seetõttu oli keeruline ja
OÜ Strantumi Meriküla gu teenindada 4000 inimest. tehnoloogiliselt võimatu tagareoveepuhasti rekonstruee- Piirkonna kasvades ja uute da, et Kakumäe lahte jõudev
rimistööd, mille tulemusel majapidamiste lisandumisel heitvesi vastaks seadustes ette
on võimalik puhastada kuni ühiskanalisatsiooni saab nähtud nõuetele.
2300 majapidamise reovesi. seda tõsta kuni 6000 ie-ni.
Lisaks reovee paremale
Valminud reoveepuhasti
Senine reoveepuhasti vajas puhastamisele on uue reorajati Muraste küla ja selle asendamist keskkonna kait- veepuhasti valmimisega
lähiümbruse piirkonda tee- seks: majapidamistes tekkiv loodud eeldused terve Munindanud vana konteiner- reovesi tuleb puhastada vasta- raste reoveekogumisala katüüpi kompaktpuhasti ase- valt nõuetele. Olemas olnud naliseerimiseks.
mele, mille võimekus (2000
OÜ Strantum ja
inimekvivalenti (ie) – ühe
Harku Vallavalitsus
inimese põhjustatud keskmi-  On võimalik puhas- valmistavad ette
ne ööpäevane veereostusjuba ka järgmist
tada kuni 2300 maja- suurt projekti. Läkoormus) – jäi üha laieneva
pidamise reovesi. hiaastatel plaanipiirkonna kasvanud majapi-

takse kanaliseerida ka Muraste põhjaosa, mille käigus
ehitatakse siis endistele Muraste suvilapiirkondadele
välja kaasaegne ühisveevarustus ja -kanalisatsioon.
Kogu konkurssi puudutav
info on kättesaadav Keskkonnateo portaalis – www.
keskkonnategu.ee.

POLITSEI:

“Kontrollige,
et helkur
oleks olemas”
Harku valla piirkonna- ja
noorsoopolitseiniku läbi
viidud helkuri kontroll valla
koolides näitas, et rohkem kui
pooltel kontrollitud lastest
ja ka vanematest ei olnud
helkurit.

Harku valla piirkonnapolitseinik ja noorsoopolitseinik on
detsembrikuu jooksul koostöös Harku valla koolidega ja
ühel juhul ka Sisekaitseakadeemia kadettidega kontrollinud
valla koolides helkurite olemasolu lastel. Kontrollide seniste tulemuste põhjal tuleb
paraku tõdeda, et helkuri
kandmine ei ole endiselt paljudele omaseks saanud vaatamata viimastel kuudel juhtunud
traagilistele õnnetustele jalakäijatega. Väga paljudel juhtudel oli helkur puudu või asetses
kohas, kus see jääb autojuhtidele märkamatuks. Vabandusteks toodi enamasti, et unustati, jäi teise jope külge või vanem
tõi autoga kooli.
Siinkohal panemegi lastevanematele südamele, et vaadake igal hommikul välja minnes ikkagi üle, kas lapsel on
helkur küljes – helkurid kipuvad tihtipeale ära kaduma ja
lapsed ei pruugi seda vanematele kohe öelda. Isegi kui viite
lapse kooli autoga, siis harjutage lapsele juba varakult sisse
helkurikandmine, et tulevikus
oleks see pimedal ajal enesestmõistetav asi. Liiklusseadus
kohustab halva nähtavuse
korral või pimedal ajal teel
liikudes kasutama helkurit või
muud valgusallikat. Helkur on
üks väiksemaid investeeringuid enda liikluses nähtavaks
tegemisel.
RENÉ UUSTALU
noorsoopolitseinik
IVO ROOSIMÄGI
piirkonnapolitseinik

KADY-ANN SUTT



Volikogu istungilt:

DETSEMBRIKUU VOLIKOGU ISTUNGILT
17.12.2015 volikogu istungil toimus eelnõu „Harku valla 2016. aasta
eelarve kinnitamine“ I lugemine, kuulati ülevaadet vallavalitsusele
kehtestamiseks esitatavatest detailplaneeringutest ning infot riigigümnaasiumi loomisest Harku valda.

Istungil võeti vastu
järgmised otsused:
n Vääna Mõisakooli arengukava kinnitamine;
n Tiskre külas Tammiaugu tee
10 maaüksuse põhjapoolsel
osal ja selle lähialal detailplaneeringu algatamine;
n Ilmandu külas Tilgu tee 25b
kinnistu detailplaneeringu
koostamise lõpetamine;
n Vääna-Jõesuu külas RMK
Keila Metskonna kasutuses
oleval riigimetsamaa katastriüksusel detailplaneeringu
koostamise lõpetamine;
n Harku valla hariduse, kultuuri
ja spordi sihtasutuse põhikirja muutmine;

n kohalikeks teedeks määramine (erastamata aiandusühistute teed);
n kohalikeks teedeks määramine.
Võeti vastu järgmised
määrused:
n Harku Vallavolikogu 25.
oktoobri 2012 määruse nr
17 „Sotsiaaltoetuste kord“
muutmine;
n Harku Vallavolikogu 18.
detsembri 2014 määruse nr
24 „Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu
kehtestamine“ muutmine.
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Harku Valla Teataja 3
Vello Viiburg
esitati Väikese
HOLMERi
kandidaadiks
Harku valla abivallavanem Vello Viiburg
esitati Harjumaa
Omavalitsuste Liidu
tunnustusauhinna
Väikese HOLMERi
kandidaadiks.

Tabasallu soovitakse
rajada riigigümnaasium
Lähtudes Geomedia uuringu värsketest tulemustest plaanib riik alustada Harku
vallaga läbirääkimisi Tabasallu riigigümnaasiumi rajamiseks.

Viis aastat
järjepidevat tööd
Vallavanema Kaupo Rätsepa sõnul on Tabasallu riigigümnaasiumi rajamise kavatsuse näol hakanud vilja
kandma valla viis aastat järjepidevalt tehtud tööd. „Nägime aastate eest, et Harku
vallas pakutava gümnaasiumiõppe kvaliteeti on vaja
tõsta, mistõttu vald koostöös
toona värskelt koolijuhtimist
alustanud Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktori Carolin Kadaja ja hoolekogu
esimehe Andres Adamsoniga alustas tõsiste pingutustega, et muuta siinset pakutavat gümnaasiumiharidust
tugevamaks,“ kirjeldas vallavanem pikaaegse tööprotsessi algust. Samuti on Rätsepa
sõnul vallavalitsusel olnud
selleks hea koostöö nii vallavolikogu kui ka selle hariduskomisjoni ja sealse esimehe
Ott Kasuriga. Ja kindlasti on
tänuväärt valla haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja
Aivar Soe panus. Nimelt, kui
esimestel aastatel koostas
vallavanem ise Harku vallas

Hakanud
vilja kandma valla
viis aastat
järjepidevalt tehtud
tööd.



Positiivne mõju
vallale tervikuna
Haridus- ja Teadusministeeriumi info kohaselt jätkub riigigümnaasiumide
rajamise protsess nüüd kohalike omavalitsustega läbirääkimisi alustades ning kui
kõik läheb plaanipäraselt,
siis peaks 540 õpilasele
mõeldud riigigümnaasium
Tabasallu Harku tee ja Vahtra tänava nurgale valmima
2019. aastaks. Harku vallavanema Kaupo Rätsepa sõnul oodatakse ministeeriumilt koostöölepingut veel
selle aasta sees.
Vallavanem on kindel, et
Tabasallu riigigümnaasiumi
rajamisest ei saa kasu mitte
ainult vallas elavad gümnaasiumiealised lapsed, vaid
kogu vald tervikuna. „Nii
selle näol, et lisanduvate
koolikohtade tekkimise tulemusel on oodata valda
elama uusi peresid ja sellest
tulenevalt suuremat huvi
siinse kinnisvara arendamise vastu kui ka sellest vaatenurgast, et riigigümnaasiumi rajamine kasvatab

erasektori huvi täiendavate
spordirajatiste ja infrastruktuuri arendamise vastu, mille osas juba täna värske uud i s e v a l g u s e s hu v i o n
tuntud,“ rõõmustas Rätsepp.

elavate kooliealiste laste arvu
kohta vajalikke analüüse,
mida Haridus- ja Teadusministeerium vajas riigigümnaasiumi rajamise otsuste
tegemiseks, siis viimase aasta
vältel on täiendavad ministeeriumile saadetavad analüüsid teinud just Aivar Soe.
„See suur töö on tänaseks
kauaoodatud riigigümnaasiumi rajamise otsuse näol
tulemuse saavutanud tänu
väga mitmete inimeste omavahelisele tõhusale koostööle,“ hindas Rätsepp.
Ehitati kodulähedased koolid
Samal ajal, kui riigitasandil
tekkis päevakorda riigigümnaasiumide rajamine, alustas ka vald sellest plaanist
lähtuvalt kogu senise kohaliku koolivõrgu ümberkavandamist ja arendamist.
„Olime seni väga palju panustanud valla lasteaedade
ehitamisse ja arendamisse,
ent koolidesse mitte just nii
palju,“ rääkis Rätsepp. „Kui
neist lasteaialastest kooliõpilased said, siis asusid
väga paljud neist õppima
Tabasalu Ühisgümnaasiumisse (TÜG), mis tähendas
seda, et algklassides oli õpilasi väga palju, kuid vanemates klassides oluliselt vähem.“ Tipp-aastatel alustas
TÜGis lausa viis lendu korraga. Kuigi igal aastal ehitati kooli vastavalt võimalustele suuremaks ning loodi
koolikohtasid juurde, siis
paraku lõputult sealne koolihoone uusi õpilasi mahutada ei suutnud.
Kohaliku koolivõrgu arendamiseks otsustas vald panustada kodulähedaste koolide
ehitamistesse, rajades uued
kuueklassilised koolid Vääna-Jõesuusse ja Murastesse
ning laiendades Harkujärve
Kooli ruumivõimalusi. „Sel-

lega vähenes TÜGi algklasside koormus ja kool sai enam
ressurssi pühendumaks progümnaasiumi osale (kuues
kuni üheksas klass) ning sellele järgnevale gümnaasiumi
astmele,“ selgitas Rätsepp
valla haridusstrateegiat.
Küll aga nägi vald juba aastate eest tulevikuperspektiivina gümnaasiumiõppe kvaliteedi tõstmiseks parima
lahendusena just riigigümnaasiumi rajamist Harku valda, mis annaks edaspidi vall a k o o l i d e l e v õi m a lu s e
keskenduda vallas elavate
rohkete kooliealiste laste tugevaks gümnaasiumieelseks
ettevalmistusteks. „Üksi Harku vallas on igal aastal olnud
gümnaasiumiealisi lapsi 600

Riik
soovib
rajada 540
õpilasele
mõeldud
gümnaasiumi.



H

aridus- ja Teadusministeerium tellis Harjumaa Omavalitsuste
Liidu ettepanekul firmalt
Geomedia analüüsi, mille
eesmärgiks oli välja selgitada Harjumaale planeeritavate riigigümnaasiumide jaoks
parimad võimalikud asukohad. Peamiste aluskriteeriumitena arvestati piirkonnas
elavate laste arvu, logistilist
asukohta ja koolihoone ehitamise võimalusi. Tulemustest nähtus, et üks kuuest
Harjumaale rajatavatest riigigümnaasiumitest peaks
tulema Tabasallu Harku
valda, millest lähtuvalt soovib riik lähiajal alustada vallaga selle ehitamiseks läbirääkimisi.

õpilase ringis, sinna lisanduvad ka lähiümbruskonnas −
Kakumäel, Tiskres, Õismäel
– elavad õpilased, mis näitab
selgelt, et piirkonnas on reaalne vajadus suure gümnaasiumi järele,“ sõnas vallavanem.
„Ressursilistest võimalustest
lähtuvalt on valla eesmärgiks
olnud tagada siinsetele lastele
tugevad algklassid kodulähedastes koolides ja progümnaasium Tabasalu Ühisgümnaasiumis, mille lõpetamise järel
oleks lastel võimalik jätkata
kvaliteetset haridust koduvallas asuvas gümnaasiumis,“

Tänane valla
ainuke gümnaasium –
Tabasalu Ühisgümnaasium
– jääb pärast
riigigümnaasiumi rajamist
edasi tegutsema üksnes
põhikoolina.
/ Foto:
Tabasalu
Ühisgümnaasium

selgitas Rätsepp. Selleks on
vald panustanud lisaks koolivõrgu arendamisele ka TÜGi
taristusse, mida on mugavasti võimalik lisaks TÜGile kasutada ka uuel ehitataval riigigümnaasiumil.
Algselt nähti
väiksemat lahendust
Harku vallavanema sõnul
arvestas vald esialgu väiksema, 252 õpilasele mõeldud
riigigümnaasiumi rajamise
variandiga, ent Geomedia
analüüsist selgus, et tegelikult nähakse Harku valda
vajadust kaks korda suurema
kooli vastu.„Siin on lisaks
Harku valla lastele arvestatud
siis ka Tiskres, Kakumäel ja
Õismäel elavate lastega,“ ütles Rätsepp.
Kui väiksema riigigümnaasiumi puhul oleks kool ehitatud Tabasalu Ühisgümnaasiumi juurdeehitusena, siis
nüüd, mil riik soovib rajada
540 õpilasele mõeldud gümnaasiumi, ehitatakse see eraldiseisva hoonena kinnistule,
kuhu esialgu oli tulevikuperspektiivis vallal plaanis
rajada jäähall – Harku tee ja
Vahtra tänava nurgale. „Arvestades riigigümnaasiumitele seatud nõudmisi suurte
loenguruumide ja aatriumide näol, siis tõenäolist saab
uus riigigümnaasium olema
päris suur ning vaevalt, et see
om a mõ õt me telt p a lju
TÜGile alla jääb,“ arutles
vallavanem.
Tabasalu Ühisgümnaasium
jääks pärast riigigümnaasiumi valmimist edasi tegutsema
üksnes põhikoolina, kus soovitakse jätkuvalt pakkuda
kvaliteetset ettevalmistust
gümnaasiumiõppeks, kuid
seda tänase gümnaasiumi osa
arvelt oluliselt suuremates
ruumitingimustes.
KADY-ANN SUTT

Harjumaa Omavalitsuste
Liit tunnustab Väikese
HOLMERi auhinnaga aasta omavalitsustegelast.
Kokku antakse 30. detsembril Rahvusooperis
Estonia toimuval Harjumaa Ballil välja kaks Väikese HOLMERi autasu. Lisaks Vello Viiburgile
kandideerivad sellele veel
Padise valla abivallavanem
Erkki Pratka, Kernu vallasekretär Tiia Pärniste, Kose
valla sotsiaalnõunik Merike
Pihla, Aegviidu vallasekretär Anne Loik ja Loksa linnavolikogu liige ning Loksa
Muusikakooli direktor
Lauri Metus.
Auhinna konkursi žüriiks on Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus. Dets e mbr i kuu ju h atu s e
koosolekul toimub nominentide hulgast auhinnasaajate valik salajasel hääletusel ja tulemused
avalikustatakse 30. detsembril Harjumaa Ballil.
Autasu nimi on tuletatud
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu lühendist HOL, millele on lisatud MER (Me
Ehitame Riiki). HOLMER
on skulptor Aivar Simsoni
pronksskulptuur, mida antakse välja igal aastal kahes
kategoorias. Auhinna eesmärgiks on Harjumaa
omavalitsustegelaste tunnustamine ja omavalitsuste
koostöö arendamine.
Möödunud aastal omistati Väikese HOLMERi
autasu Harku Vallavolikogu liikmele Ott Kasurile ja
Keila valla haridusnõunikule Milvi Brokkole. Samuti anti möödunud aastal
välja ka Suure HOLMERi
autasu, mida omistatakse
aasta omavalitsusjuhile
ning selle pälvis Saue vallavanem Andres Laisk. Tänavu otsustas Harjumaa
Omavalitsuste Liit Suure
HOLMERi autasu välja
mitte anda.

Väike
Holmer

KADY-ANN SUTT
Harku abivallavanem Vello
Viiburg on esitatud Väikese
HOLMERi
kandidaadiks.
/ Foto:
Olga
Makina

4 Harku Valla Teataja
Aeg uuendada
ujumiskaarte
Valla mittetöötavad
vanaduspensionärid
ning nelja- ja enamalapselised pered
saavad aasta alguses
taotleda uued ujumiskaardid.
Tabasalu Spordikompleksi ujula tasuta kasutusõiguse
säilimiseks või saamiseks
tuleks valla mittetöötavatel
vanaduspensionäridel ning
nelja- ja enamalapselistel
peredel taotleda Harku Vallavalitsusest uus nimeline
ujumiskaart. Ujumiskaardi
saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele peretulust mittesõltuva toetuse taotlus,
mille blanketid on saadaval
vallamajas ning Harku valla
kodulehel. Taotluse võib
täita ja allkirjastada käsitsi,
samuti võib saata digitaalselt
allkirjastatud taotluse vallavalitsuse meiliaadressile harku@harku.ee. Kaardi taotlejad peavad kaardi taotlemise
päeva seisuga olema registreeritud Harku valla elanikeks. Tasuta ujumisõigus
antakse mittetöötavatele
vanaduspensionäridele ning
nelja- ja enamalapselistele
peredele Harku Vallavolikogu 25. oktoobri 2012 määruse nr 17 „Sotsiaaltoetuste
andmise kord“ alusel. Tabasalu Spordikompleksi
ujula tasuta kasutamisõigust
andev ujumiskaart väljastatakse üheks aastaks.
Populaarne teenus
Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõni sõnul on tasuta
ujumisteenuse populaarsus
aastatega üha kasvanud
ning tänaseks on tasuta
ujumisõiguse kasutajaid ligi
200. „Kokkuleppel Tabasalu Spordikompleksiga
on tasuta ujumisõigus
mõeldud eelkõige kasutamiseks hommikuti kell
7.00–9.00, mil ujulas ei toimu veel treeninguid ning
koolilaste ujumistunde,“
juhtis Spitsõn tähelepanu
ka teenuse soovitatavatele
kasutamiseaegadele.
Mittetöötavad vanaduspensionärid saavad ujumiskaardi alusel külastada Tabasalu Spordikompleksi
ujulat ja saunu kuus korda
ühe kuu jooksul. Nelja- ja
enamalapselistele peredele
annab ujumiskaart õiguse
minna tasuta kogu perega
veemõnusid nautima üks
kord kuus.
Lisainfot Tabasalu Spordikompleksi ujula tasuta kasutusõiguse taotlemise kohta
saab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajalt Tiia
Spitsõnilt telefonil 600 3867
või e-posti aadressilt
tiia.spitson@harku.ee.
HARKU VALLAVALITSUS

/ UUDISED

Kahara jõulukuuse saamiseks tänapäeval metsa
minema ei pea,
igihalja puu saab
paljudest müügipunktidest. Puu
saab aga tuua ka
otse koolist – Vääna Puukoolist.
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LÕHNAV JÕULUPUU
otse koolist


Ega kuused meil siin
metsikult kasva, neid
tuleb ikka koolitada ka.

V

ääna Puukooli neljal
põllul sirguvad kaharad, korralikult koolitatud kuused. Kui metsa
minekuks napib aega ja võimalusi, siis lihtsama retke
saabki teha puukooli põldudel kasvavas kultuurses kuusikus. Soovijail on võimalik
ligi tuhande traditsioonilise
hariliku kuuse seast välja
valida see üks ja ainuõige
puu, mis sobib jõulude ajal
kodu kaunistama. „Otse põllult maha võetud kuusk toob
koju mõnusa kuuselõhna
ning püsib kaua ilus,“ kinnitasid Vääna Puukooli juhatuse liige Andres Monvelt
ning puukooli müügijuht
Kadri Jõgi. Et jõulupuu otsimise elamus veelgi ehedam
oleks, võivad kuuske valima
tulnud inimesed soovitud
puu ka ise maha võtta. „Meilt
saab selleks ka sae ning koos
vanemate või vanavanematega puu järele tulnud lapsed
saavad proovida, kui palju
läheb ühe jõulupuu mahavõtmiseks aega,“ uskus
Monvelt, et puukooli põllult
saab soovi korral jõulupuu
metsast toomise tunde kätte
küll. Põllule puud valima
tulla tasuks siiski valgel ajal,
et puu ilu hästi nähtav oleks.
Hästi kasvatatud
kuused
„Ega kuused meil siin
metsikult kasva, neid tuleb
ikka koolitada ka,“ selgitas

tingimustes aga noored kasvud kasvatanud, ei tohiks
külmahellade võrsetega
puud kohe peale pühi õue
viia, sest siis taim hukkub.

Sobiva
koolitatud
jõulukuuse
võib endale
Vääna Puukooli põllult
ise välja valida
ja ka maha
võtta, kinnitas
puukooli
juhatuse
liige Andres
Monvelt.
/ Foto:
Aule Sagen

Monvelt, et ilusate jõulukuuskede saamiseks tuleb
nende kasvamist kontrollida
ja suunata. 10–15sentimeetrised istikud tuuakse Riigimetsa Majandamise Keskusest ning esimestel aastatel
kasvavad need kasvulavadel
potis. Paari aasta möödudes
istutatakse taimed põllule,
kus need saavad piisava valguse käes ja töötajate hoole
all ilusateks jõulupuudeks
sirguda. Kord aastas, sügise-

ti, koolitataksegi sealseid
taimi ning kahe-kolme nädala jooksul lõigatakse kõigi
neljal põllul kasvavate kuuskede oksad tagasi, et need

te istikute eest väga suure
hoolega – nad räägivad nendega ja vahel isegi laulavad
neile,“ pidas puukooli juhataja ilusate taimede sirgumisel tähtsaks ka sõb
ralikku õhkkonda.
Nad räägivad
Jõulupuu saab
nendega ja vahel isegi endale Vääna Puulaulavad neile. koolist ka potitaimena koju tuua,
oleks tihedamad ning võra selleks on kohapeal kasvakorrapärasem. „Meie tööta- mas parajad torkavad kuujad hoolitsevad kõigi siinse- sed ehk hõbekuused, Serbia

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tunnustas Osvald Teenused OÜ tooteid
taas Tunnustatud Maitse kvaliteedimärgiga.

Osvald pakub ristikumärgiga toitu

T

unnustatud Maitse kvaliteedimärk ehk ristikumärk omistati 4. detsembril toimunud pidulikul
pääsukese- ja ristikumärgi
tunnistuste üleandmisel Osvald Teenused OÜ klassikalisele makaronisalatile, kodusele kartulisalatile ja
mulgikapsastele. Kokku anti
restoranis Kamahouse toimunud tseremoonial toidutootjatele 58 tunnistust, mis annab
õiguse kasutada oma toote
tutvustamisel, pakendamisel
ja reklaamimisel Tunnustatud
Eesti Maitse ja Tunnustatud
Maitse kvaliteedimärke. Tunnustatud Eesti Maitse päritolu- ja kvaliteedimärgi kandmise õiguse sai 50 uut toodet,
Tunnustatud Maitse kvaliteedimärgi 8 uut toodet.

kuused, nulud ja teisedki
väiksemad potitaimed, mis
aitavad kodus jõulumeeleolu luua. „Potitaimed tahavad toas valget
ja jahedat kohta ning okkad
veega piserdamist, et need
kinni püsiks. Mullapind
peaks aga olema ühtlaselt
niiske,“ soovitas Luua metsanduskoolis õppinud müügijuht. Kui taim on tubastes

Tosin toodet
ristikumärgiga
Osvaldi toitudele on antud
kvaliteedimärke ka varem.
Nimelt said maikuus ristikumärgi Osvaldi neli käsitöövõileiba, mida toodetakse

R-Kioskile: tuunikala võiku,
suitsukana võiku, suitsukala
võiku ja pikkpoisi võiku. Ristikumärk on viiel Osvaldi
tootel ka möödunud aastast,
kui Tunnustatud Maitse kvaliteedimärgi vääriliseks tun-

nistati hapukapsas, kartulipüree, singi-juustu
küüslaugurullid, kala punases
marinaadis ja praetud kalafilee. Osvaldi tooted on müügil
kõigis Prisma peremarketites
üle Eesti, väiksem sortiment
on saadaval ka Stockmannis.
Ettevõtte juhatuse liikme
Jonel Põllu sõnul on tunnustus
ristikumärgi näol oluline, sest
märk räägib pakutava toidu
kvaliteedist. „Nüüd juba kahel
järjestikusel aastal saadud
Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse kvaliteedimärgi
said detsembris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojalt 58 toodet,
Tunnustatud Maitse kvaliteedimärk omistati Osvald Teenused
OÜ kolmele tootele.
/ Foto: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Puu tahab vett
ja jahedat
Puukoolist toodud jõulupuid müüakse Monvelti
sõnul veel enne jõule ka
Tabasalus Kallaste kaupluse
juures müügiplatsil: „Puud
võetakse maha eelmisel
päeval ja on seega täiesti
värsked. Kui müügiplatsil
peaksid need otsa saama,
toome kohe juurde.“ Selleks
et kuusk ka tubastes tingimustes kaua värske püsiks,
soovitas Jõgi kuusega koju
jõudes puu tüve otsast paarisentimeetrise tüki maha
saagida ja võimalusel panna
puu jahedas ruumis või
õues paariks tunniks otsapidi leige veega täidetud
ämbrisse: „Lõikepinna poorid saavad nii värskendatud
ja puu tõmbab end korralikult vett täis.“ Kui kuuske
eelnevalt õues hoida pole
plaanis, siis võiks esimestel
kordadel kuusejala sisse
panna leiget vett. Kui jõulupuu saab oma koha toa jahedamas osas ja vett jätkub,
on puust ka jõulu- ja silmarõõmu pikaks ajaks.
AULE SAGEN

ristikumärk meie 12 tootele
annab sihi hoida toidukvaliteeti vähemalt sama kõrgel ja
sellel teel mitte eksida,“ tõi
Põld välja ettevõtte tulevikusuunad. Põllumajandus-Kaubanduskoja ettepanekul kaalutakse tuleval aastal ka
pääsukesemärgi ehk Tunnustatud Eesti Maitse kvaliteedimärgi taotlemist mulgi- ja
hapukapsale, kartulipüreele
ning ahjukartulitele. „Märgist
suurem tunnustus on aga see,
kui meie toitu ostetakse,“ leidis Põld, et tegelikult otsustab
toodete tuleviku üle tarbija.
Perefirma Osvald Teenused OÜ tootmispinnad asuvad Tabasalus Teenuste 2.
Catering’i-teenust pakub
alates jaanuarist ettevõtte
harufirma Osvald Catering
OÜ, mille ruumid ja tootmispinnad asuvad Tallinnas
spordiklubi Arigato sündmus- ja meelelahutuskeskuses Rannamõisa tee 3.
AULE SAGEN
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Harku vallas
elavatele puuetega lastele ja nende
peredele toimus
8. detsembril
jõulupidu, kus
nauditi jõuluetendust ja jõuluvanaga
kohtumist.

Harku Valla Teataja 5

Südamlik jõulupidu puuetega lastele

V

alla sotsiaal- ja haridusosakonna korraldatud jõulupidu Harku
valla puuetega laste peredele
toimus spordiklubi Arigato
peosaalis, kus külalisi tervitas
Harku vallavanem Kaupo
Rätsepp ja teatrietendust pakkus Tallinna Lasteteater Lepatriinu, kes jutustas loo soovidest ja nende täitumisest.
Pärast meeleoluka etenduse
lõppu tuli lastele külla jõuluvana, kellele lapsed jõulupaki
kättesaamiseks rõõmuga salmi
lugesid või laulukese ette kandsid. Mõni laps sai kingipaki
kätte aga hoopis leidlikumal
viisil – pika pai või tugeva käepigistuse eest. Igal juhul etteaste oma jõulupaki kättesaamiseks oli varuks igaühel ning
tühjade kätega ei lahkunud
jõuluvana juurest ükski laps.
Pärast jõulumehe külaskäiku

Valla eakad tähistasid 11. detsembril
ühiselt jõulupühi
meeleoluka kontserdi ja õhtusöögiga
Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

oli pidulistele Osvald Cateringi
poolt kaetud jõululaud, kus
jagus head ja paremat igale
maitsele.

Lastele esines Tallinna
Lasteteater Lepatriinu,
kelle tegelased publikule
palju nalja pakkusid. Ja
loodetavasti ikka mõne
tarkusetera ka. / Foto:
Kady-Ann Sutt

KADY-ANN SUTT

Eakate jõulupidu tantsu,
laulu ja heade uudistega
Palestra tantsutüdrukute
energiline
tants eakate
jõulupeol
sütitas publikugi.
/ Foto: Aule
Sagen

H

arku valla eakad olid
kutsutud 11. detsembril Tabasalu Ühisgümnaasiumisse traditsioonilisele
jõulupeole. Saalitäit pidulisi
tervitasid vallavanem Kaupo
Rätsepp ning valla sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõn. Vallavanem soovis eakatele tugevat tervist ja
jõulurahu ning rohkem aega
lähedaste seltsis. Lisaks toimeka aasta kokkuvõtmisele andis
Rätsepp pidulisi üllatanud
jõuluvanale ka lubaduse võtta
tuleval aastal oma südameasjaks eakate hooldekodu rajamise plaanid, nii et järgmiste
jõulude ajal saaks juba välja
öelda selle valmimisaja.
Oma rõõmsa energiaga nakatasid eakaid jõulupeol tantsutrupi Palestra suuremad ja
väiksemad tantsijad, eeskava
teises pooles lõid rahulikuma
pühademeeleolu kaunite jõululauludega Tabasalu Kammerkoor Mai Ainsalu juhatusel, noored viiulimängijad

Jõuluvanalt kingituse
saamiseks olid valmistunud nii suuremad kui
ka väiksemad pidulised,
kelle kõigi etteasted
hästi õnnestusid. / Foto:
Kady-Ann Sutt

Tabasalu Muusikakoolist
ning Harku valla pensionäride lauluansambel „Laulumampslid“ Anne Dorbeki
juhatusel. Kontserdi järel kostitasid TÜGi kokad pidulisi
traditsioonilise jõulueinega.
Vallavalitsus tänab EENA
Rannamõisa klubi ja Tabasalu
Noortekeskust, kes toetasid
jõululoterii korraldamist.
Jõulukontserdi lõpetas südamlike jõulusoovidega Harku valla pensionäride
lauluansambel „Laulumampslid“ Anne Dorbeki juhatusel. / Foto: Aule Sagen

AULE SAGEN

Tähelepanu! Vallamaja lahtiolekuajad pühade ajal
Harku vallamaja lahtiolekuajad on riiklikele pühadele
eelnevatel päevadel kolm
tundi lühemad.

23. detsembril on vallamaja avatud kell 8.00–13.00, 31. detsembril
kell 8.00–15.00 ja sel päeval toimuvad ka ametnike hommikused
vastuvõtud. Riiklikel pühadel – 24. ja 25. detsembril ning 1. jaanuaril
2016 – on vallamaja suletud.
HARKU VALLAVALITSUS

Toimus Harku
valla heategevuslik jõululaat
Tabasalus toimus 12. detsembril juba kaheksandat
korda Harku valla heategevuslik jõululaat. Laada
korraldajaks on maailma
suurimasse rahvusvahelisse
heategevusorganisatsiooni
kuuluv Tabasalu Lions Klubi
koostöös Harku Vallavalitsuse ja paljude lahkete
sponsoritega.
Laadale eelnenud nädalal
möllanud tormituuled muutsid keeruliseks reklaamplakatite paigaldamise, kuid telgi
püstitamise ajaks oli ilm õnneks juba rahunenud. Kuigi
lumi jäi seekord taevasse, tekitasid kutsuv lõkketuli, kaunis
jõulumuusika ja tegus jõuluvana laadaplatsil siiski mõnusa
jõulumeeleolu. Ka tänavu keskendusime müüjaid otsides
heale ja eestimaisele toidule, et
tuua naudingud igale jõululauale. Müüdi suitsuliha, mett
ja sinepit, kala ja kartulit, hapukurki ja hapukapsast, vahvleid,
jahuvabu küpsetisi ja rohkelt
muud suupärast. Loomulikult
olid taas kohal riigi käharaimad jõulukuused ja erinevad
käsitöökaubad. Tabasalu Lions
Klubi esitles oma uudistoodet
– angervaksasiirupit –, kuid
laadal olid ka heategevuslik
õnneratas ning talvel vältimatult vajalikud soe supp, glögi ja
õunastruudlid.
Koguti enam kui
2000 eurot
Oma tervitus- ja tänusõnad
ütles laadalistele vallavanem
Kaupo Rätsepp. Laadaliste tuju
aitasid kõrgel hoida ka kohalikud laulu-, tantsu- ja pillivirtuoosid oma muusikaliste ja
tantsuliste etteastetega. Laada
lõppedes loositi taas välja loosiratta juba traditsiooniline

peaauhind – uue Toyota RAV4
kasutusõigus.
Heategevusliku jõululaada
tulemusena kogus Tabasalu
Lions Klubi enam kui 2000
eurot heategevusraha, mida
kasutame vähekindlustatud
perede abistamiseks ja andekate noorte edasise arengu toetamiseks.
Suure panuse eest jõululaada
õnnestumisse täname oma
rohkeid koostööpartnereid:
Harku Vallavalitsus, Karumaa,
Osvald Catering, Elke Auto,
Homeyard, Finmax, Reijo
Metsaoja, Tabasalu Käsitöökamber, Altia Eesti, Benecombi, Euro Oil, G4S, KMT Prefab,
Kommivabrik, LAAM Kinnisvara, Megameedia, Prolexplast,
Tarplani Kaubandus ja paljud
teised. Täname ka kõiki esinejaid ja laadalisi, kes leidsid aega
kohale tulla ning anda oma
panuse piirkondlikku heategevusse.
Uued projektid töös
Heategudega jätkab Tabasalu
Lions Klubi juba järgmisel
aastal ning mitu projekti on ka
hetkel töös. Jätkuvalt on väga
oodatud kõigi vallaelanike ja
ettevõtjate panus – olgu siis hea
idee, teostuse või rahalise panuse vormis (MTÜ Tabasalu
Lions Klubi heategevuskonto number on
EE081010220085249012).
Kaunist jõulurahu kõigile!
KALLE VIKS
Tabasalu Lions Klubi
Tabasalu Lions Klubi korraldas
Tabasalus heategevusliku jõululaada
juba kaheksandat korda.
/ Foto: Tabasalu Lions Klubi
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2016. aastal käivitub Eestis töövõimereform, mis muudab senist töövõime hindamist ja toetuste maksmist
ning võimaldab vähenenud töövõimega inimestel oma töö- ja igapäevaeluga paremini toime tulla.

toetust tervisehäirega inimestele, kes ei saa kasutada tööle
sõitmiseks ühistransporti.
Toetust makstakse 93 senti
kilomeetri kohta, kuid mitte
rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest ja 300 eurot kuus. Kokku on toetust võimalik saada
12 kuu eest kolme aasta jooksul. Kui aga inimene vajab
ühistranspordiga tööle jõudmiseks saatjat, hüvitatakse
saatja sõidukulu iga saatjaks
oldud päeva eest sõidupiletite
alusel, kuid mitte rohkem kui
26 eurot ühe päeva eest.

kätepaar on oodatud, ei ole
põhjust lasta end juhtida eelarvamustest ega hirmudest.
Töötame selle nimel, et leida
sobivale töökohale sobiv töötaja ja vastupidi. Nõustame
tööandjaid, kuidas luua eri
puudeliike arvestav töökeskkond, abistame värbamisel ja
oleme valmis pakkuma tuge
võimalike probleemide lahendamisel.
Oma teenuste kujundamisel oleme teinud koostööd
vähenenud töövõimega inimeste esindusorganisatsioonidega ja arvestanud nende
soovitusi. Meile on oluline
meie teenuste kasutajate –
nii töötajate, tööotsijate kui
ka tööandjate – tagasiside,
sest seda arvestades saame
oma teenuseid vajaduse korral täiendada ja paremaks
muuta.

Oluline on koostöö
Töövõimereformis on oluline roll tööandjatel. Praeguses
tööturu olukorras, kus iga

HELLE RUUSING
Eesti Töötukassa
meedianõunik

Töötukassa – partner vähenenud
töövõimega inimestele

R

eformi tulemusel koonduvad töövõime hindamine, töövõimetoetuse
maksmine ja vähenenud töövõimega tööealistele inimestele mõeldud teenused töötukassasse. Alates oktoobrist
on meil tööl juhtumikorraldajad, kes on valmis nõustama just vähenenud töövõimega inimesi ehk neid, kellel
on puue või püsiv töövõimetus või osaline või puuduv
töövõime. Järgmise aasta 1.
juulist korraldame töövõime
hindamist ja toetuse maksmist. Töötukassasse hindamisele tuleb tänastel töövõimetuspensionäridel
pöörduda alles siis, kui hakkab kätte jõudma püsiva töövõimetuse otsuses märgitud
tähtaeg. Inimesi, kellele on
määratud töövõimekaotuse
protsent tähtajatult, ümber ei
hinnata ja nad saavad edasi
töövõimetuspensioni.

Tugi töö leidmisel
ja säilitamisel
Tööelus osalemiseks on kõige tähtsam inimese enda soov
ja tahe. Töö leidmiseks või
senise töö säilitamiseks vajalikke teenuseid pakub töötukassa tööotsijatele ja tööandjatele juba praegu. 1. jaanuarist
2016 saame tööandjale hüvitada koolitusega seotud lisakulud, mis on tingitud vähenenud töövõimega töötaja
puudest või terviseseisundist.
Lisaks saame abistada vähenenud töövõimega inimesi
tööintervjuul, anname neile
kasutamiseks tööks vajaliku
abivahendi või hüvitame tööandjale vähenenud töövõimega töötaja vajaduse järgi kohandatud töökoha kulud. Kui



töötaja vajab tööülesannete
omandamisel tavapärasest
rohkem juhendamist või tuge,
hüvitame tööandjale tugiisikuga seotud kulu.

se või haiguse tõttu, võib motivatsiooni leidmisel olla abi
kogemusnõustamisest. Samasuguse terviseprobleemiga
nõustaja aitab leida enesekindlust, et igapäevaeluga
toime tulla ja tööle naasta.
Vähenenud töövõimega
inimestele, kes kohe ei ole
valmis tavalisele töökohale
asuma, pakub Töötukassa
uuest aastast kaitstud töö teenust, mille eesmärk on aidata
inimene teenuse lõppedes
iseseisvalt töötama. Teenuse
kestus on kuni 24 kuud, selle
jooksul liigutakse sisuliselt töö
harjutamisest avatud tööturul
töötamise toetamiseni.
Jaanuaris 2016 hakkab Töötukassa maksma töölesõidu-

ber. Päev algas kooriproovig a , e t kon ku rs i k av a l e
viimast lihvi anda. Seejärel
andis koor meeleoluka
kontserdi raekoja platsi vabaõhulaval ning sealt edasi
liiguti kontserdisaali, kus
toimus konkurss.

Alates 1. jaanuarist 2016 saab
Töötukassa hüvitada tööandjale
koolitusega seotud lisakulu näiteks
viipetõlgi eest, kui töötaja vajab
seda koolitusel osalemiseks.
/ Foto: 123rf

või puude tõttu takistatud,
õpetades neid oma seisundiga
toime tulema ning aidates
tööeluga kohaneda. Abi vajadusest sõltuvalt tegelevad inimesega näiteks tegevusterapeut, füsioterapeut,
eripedagoog, logo
peed, sotsiaaltöötaja,
Tööelus osalemiseks psühholoog, kogeon kõige tähtsam ini- musnõustaja. Töötumese enda soov ja tahe. kassa tasub rehabilitatsiooni eest
tööalaseks, mida pakub töö- vajaduse järgi aastas kuni 1800
tukassa. Tööalane rehabilitat- eurot.
Kui töövõime on vähenesioon on mõeldud inimestele,
kelle tegutsemine on tervise nud mõne elumuutva õnnetuTööalane
rehabilitatsioon
Uuest aastast jaguneb rehabilitatsioon kaheks – sotsiaalseks, mida pakub sotsiaalkindlustusamet, ja

Harku Vallavalitus teatab:

n 10.12.2015 kell 16.00 toimus Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Rannamõisa küla Tammi tee 58 (endise Paemurru
6) maaüksuse detailplaneeringu avalikustamise
järgne avalik arutelu. Selle tulemusena jäi avaliku
väljapaneku ajal vastuväite esitanud isik esitatud
vastuväidete juurde, mistõttu edastab Harku Vallavalitsus Rannamõisa küla Tammi tee 58 (endise Paemurru 6) maaüksuse detailplaneeringu
planeerimisseaduse alusel Harku Maavalitsusele
järelevalve teostamiseks.
n Harku Vallavalitsus teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 41 ja § 37 lõikele 1 Vääna-Jõesuu külas
Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruande 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, 655 2773, toivo.aus@mail.ee).
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH
aruandega saab tutvuda 22.12.2015–21.01.2016
Harku valla koduleheküljel www.harku.ee ja tööajal Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu).
KSH aruande ja eskiislahenduse kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada
Harku Vallavalitsusse aadressil Kallaste tn 12,
Tabasalu, 76901 Harjumaa või e-posti aadressil
harku@harku.ee.
KSH aruande avalik arutelu ja eskiislahenduse
tutvustamine toimub 25.01.2016 kell 17.00 Harku vallamaja saalis.

Tabasalu Kammerkoor osales advendiaja algust tähistaval muusikafestivalil,
selle raames toimunud konkursil tunnustati koori hõbediplomiga.
/ Foto: Natalia Kostrõkina

Koori üks
parimaid esitusi
Konkurss viidi läbi kolmes
kategoorias ja kokku osales
14 koori Tšehhist, Poolast,
Lätist ja Eestist. Kammerkooride kategoorias võistles
kokku 7 koori. Konkursisaal
üllatas koorimuusika esitamise jaoks väga hea akustikaga. See soodustas vaba
musitseerimist ning julgen
öelda, et seal kõlas meie koori seniste konkursside üks
parimaid esitusi.
Rahvusvahelise žürii liikmetelt saime tunnustust
mitmekesise kava ja hea
esituse eest. Tabasalu Kam-

Kammerkoori edu Praha
koorikonkursil
Tabasalu Kammerkoor sai novembri lõpus
toimunud rahvusvahelisel koorifestivalil
Prahas hõbediplomi ning tunnustuse mitmekesise kava ja hea esituse eest.
Advendiaja algust tähistav
muusikafestival toimus Prahas juba 25. korda, seekord
27.–28. novembril. Festivalil
kõlas advendi- ja jõulumuusika, samuti vaimulikke teoseid erinevate maade autoritelt. Festivali raames
toimusid kirikukontserdid,
koorikonkurss, vabaõhukontserdid raekoja platsil
ning kõigi kooride ühislaulmine peaväljaku jõulukuuse
juures.
Meie kammerkoor andis
kontserdi 27. novembril

Püha Martini (St. Martini)
kirikus. Koori esitatud kava
võeti väga hästi vastu. Eesti
autorite Urmas Sisaski ja
Piret Ripsi teosed pälvisid
tugevaima aplausi – see tegi
lauljatele ja dirigendile erilist rõõmu. Küllap suutsime
siis võõrkeelsele publikule
laulude kauni sõnumi muusika ja tunnete keeles edasi
anda. Ühtlasi saime kodunt
kaugel Eesti muusikat tutvustada.
Sündmuste poolest tihedaim oli laupäev, 28. novem-

merkoor tunnistati konkursil hõbediplomi vääriliseks,
mis on väga hea tulemus
konkursi üsna kõrget taset
arvestades. Samal õhtul toimus festivali pidulik lõpetamine Püha Anna (St. Anna)
kirikus. Jagati tunnustust ja
kuulutati välja Grand Prix,
mille vääriliseks tunnistati
väga kõrgetasemeline lastekoor Tšehhist.
Kammerkoor tänab Harku Vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali ja Tabasalu
Muusikakooli õpetajaid,
kelle abil sai teoks reis Prahasse.
Ilusat jõuluaega kõigile!
MAI AINSALU
Tabasalu Kammerkoori
dirigent
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Harku Vallavalitsus viis läbi hanke Harku Valla
Teataja kandeteenuse teostamiseks. Ainus pakkumine laekus Eesti Postilt, kelle pakkumine
tunnistati edukaks.

Rahulikke jõule

Harku Valla Teataja
kannet jätkab Eesti Post
Harku Vallavalitsuse hanketingimuste kohaselt peab nii
nagu eelnevaltki Harku Valla
Teataja kanne vallaelanike
postkasti toimuma kolme tööpäeva vältel alates lehenumbri
ilmumisest, mis on iga kuu
teisel ja neljandal kolmapäeval
(välja arvatud 2016. aasta veebruaris, juulis ja detsembris,
vaata täpsemalt allpool olevast
ilmumisaegade tabelist). Sellele
tingimusele Eesti Posti pakkumine ka vastas.
Ometi hakatakse alates järgmisest aastast tulenevalt Eesti
Posti uutest teenuse pakkumise
tingimustest tegelikkuses Harku Valla Teataja lehenumbreid
elanike postkastidesse viima
ühe tööpäeva jooksul ning
selleks päevaks saab olema
neljapäev.
Küll aga jääb endiselt vallalehe ilmumispäevaks kolmapäev.
Siis on värske lehenumber tasuta kättesaadav nii Tabasalust
Harku vallamajast, Rimist ja
Kallaste poest kui ka elektrooniliselt Harku valla kodulehelt
aadressilt www.harku.ee.
Eesti Postil muutusid
teenuse tingimused
Nii nagu siiani kehtinud hankelepingus oli ka värskelt läbi
viidud hankes tingimuseks, et
Harku Valla Teataja ilmumispäevaks on kolmapäev ning
lehekannet on võimalik teostada kolme tööpäeva vältel, mis
on alates uuest aastast ka kõige
kiirem teenuse osutamise aeg,
mida Eesti Post vastavaks teenuseks pakub. Ehk teenusepakkujal on hanketingimuste kohaselt reaalselt võimalik
lehekannet teostada kolmapäe-

Harku Valla
Teataja
ilmumispäevad
2016. aastal:

JAANUAR:

13.01
27.01

VEEBRUAR:

Toetus„Selle nimel

tasub pingutada, et
oleks turvaline
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SOOVITAKSE RAJADA
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MEELDETULETUS:
TOETUSTE JA TEENUSTE

JÕULUD
Lk 4 LÕHNAVAD KUUSEGA

puhul on sageli määravaks inimese
ja vallarahvastikuregistrijärgne elukoht
elanikuks registreerimise aeg.

aastaks
mille Tabasalus valmimiseks 2019.
soovib riik vallaga lähiajal läbirääkimisi
alustada.

2015

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA.

M

M
Harku Valla Teataja

illist tähendust
näete Teie
jõuludel olevat
tänases maailmas?
Tõsiasi on see, et igasugustele
asjadele – ka pühadele ja tähtsündmustele – annab sisu inimene ise. Iga inimese elus on
sündmused, mis on talle olulised, ja teised sündmused, mis
ei ole seda. Selle eristuse kaudu
määratleb inimene nende täjaoks.
enda
henduse
Kristlikus maailmas on jõulud kahtlemata Jeesuse Kristuse sündimise pühad. See on
sündmus, kus taevas puudutab maad ja soovib maale
head. Neile, kes on mõistnud
ning omaks võtnud jõulupühade kristliku tähenduse, on
see ääretult tähtis püha. Keda
jõulude kristlik tähendus ei
kõneta, selle jaoks on need
lihtsalt aastavahetuspühad,
perega koosviibimise ja heade soovide esitamise aeg.
Meie ise anname tähenduse
– sisu ja väärtuse – sellele,
mida me pühitseme.

Kohe ongi jõulud
– rahu- ja rõõmuaeg, armastuse
ja andmise aeg.
Mõtiskleme koos
Harku valla vanima kiriku – Rannamõisa kiriku –
koguduse õpetaja
Aare Kimmeliga,
milliseid tähendusi ja väärtusi
jõulud kannavad
ning kuidas see
peegeldub tänases maailmas.

ILMUB KAKS KORDA KUUS.

KOOLITATUD

kuusele
Vääna Puukoolist saab lisaks kaharale
otsimise ja
ka peaaegu päris ehtsa jõulupuu
metsast toomise kogemuse.

Vaadake igal
hommikul välja
minnes ikkagi
üle, kas lapsel
on helkur küljes.

Foto: Politsei- ja Piirivalveamet
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(NELJAPÄEV)

IVO ROOSIMÄGI
piirkonnapolitseinik

Rannamõisa
koguduse
õpetaja Aare
Kimmeli
jõulud
mööduvad
suuresti kirikus
teenides.
/ Foto: Aule
Sagen

Kõigepealt üksteisele: mees,
hinda oma naist, naine, hinda
oma meest. Üheskoos hinnake oma lapsi ja õpetage neid
hindama teisi lapsi, üksteist,
oma vanemaid. Need on juba
tegelikult ammu enne kristlust
mõte Teie jaoks läbi aja
paika pandud väärtused, mida
muutunud?
teistes kultuurides ehk palju
Minu jaoks ei ole jõulude mõte
rohkemgi hinnatakse kui
muutunud. Nõukogude ajal
kristluses, kus need on kadujälle üks kristluse otseseid ma läinud just seetõttu, et liiga
domineeris küll kristlusevastama. Suurem on see, kes teisi
ne kollektiivne suhtumine ning Kui kunagi olid kristlikud väär- da. Raskusi võib küll tulla, aga teenib. Need on jõulude tegelik säilinud mõjusid. Mulle tun- lihtsalt lüüakse probleemide
dub, et naudime kristluse vilju
minagi olen pidanud koolis tused Euroopas väga tõsiselt pettuda ei tule.
sisu, väärtused, mis peaks and- veel tükk aega ka pärast seda, puhul suhtele käega.
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väärtused Teie
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on see pigem kultuuri ■ Millised
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– meie juured on ju arvates domineerivad?
ilm on paraku suurelt osalt Jumalasse enam ei usuta, siis jendada. Jõuluõhtul kingituste
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kristlikud.
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paljus eriti tõsiselt. Kui malikus vaimulikus keeles. Ja ■ Jõulud on ju endiselt
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le osale maailmast, nenajal pilgu ka taeva

sel- sugune,
oodatakse tänu; rata jõulude
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vastuseks on isegi mõistmatus lake oma südant ja olge enda
sest tänases maailmas?
kõik see, mida ta õpetab. sed, on väline külg, mis aitab tahavad jõulude ajal
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Kristlikus kultuuriruumis pee- ja
Kas andmise
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teostuseks on aga see, See
müüa ja nautida. See, siiski anda.
takse küll veel jõule, kuid krist- Selle
vorm on siis
võtame tema õpetuse paremini
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■ Millele võiks siis pelusel endal on siin järel justkui kui
hakkame oma elu ka mida meile midagi muud. muutunud?
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leitakse
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kingitusi
üksnes jääkväärtus
AULE SAGEN
elama. Kui raja- on tegelikult inimest andma, Heategevust ju jõulude ajal reringis
õpetab
mõelda?
avalikult, et elame kristluse samamoodi
oma elu armastusele ja Jumalendast kõrgemale aseta- ikka harrastatakse, see aga on
järgses ehk postkristlikus, mit- me
siis ei tule pettu- teisi
te enam kristlikus maailmas. hoolimisele,

■ Kuidas on jõulupühade

10.02
25.02

“KUULAKE OMA SÜDANT ja
olge ENDA VASTU AUSAD.”

MÄRTS:

9.03
23.03

APRILL:

13.04
27.04

vast kuni reedeni. Kuigi Eesti
Post võis ka siiani lepingujärgselt ise valida, millisel päeval
nad alustavad vallalehtede viimist elanike postkastidesse, oli
vallal Eesti Postiga senini kokkulepe, et kandega alustati siiski kolmapäeval, ent viimaseid
lehenumbreid oli aega postkastidesse viia kuni lehe ilmumisnädala reedeni.
Alates uuest aastast pole Eesti Postil aga enam võimalik ilmumispäevast ehk kolmapäevast alates kannet alustada, sest
kolmapäeviti nad Harku valla
piirkonnas vastavat teenust ei
osuta.
Küll aga toimub nüüdsest
lehekanne ühe päeva jooksul
neljapäeviti, sest hanketingimustes määratud nädalapäevadest (kolmapäev, neljapäev,
reede) on see ainus nädalapäev,
millal Eesti Post linnavälistes
piirkondades vastavat teenust
teostab. Seega oluline muudatus vallaelanike jaoks on see, et
Harku Valla Teataja peab edaspidi kõikide valla elanike registreeritud postkastidesse jõudma
hiljemalt neljapäeva õhtuks,
kuid mitte varem, kui alates
sama päeva hommikust.
Kõigil Harku valla elanikel,
kelle registreeritud postkastidesse Harku Valla Teataja ei
jõua, palume sellest kindlasti
teada anda kas e-posti teel vallaleht@harku.ee või telefonil
606 3830.
Harku Valla Teataja kannet
teostas ka siiani Eesti Post, kelle senine hankeleping lõppeb
käesoleva aasta lõpus.
KADY-ANN SUTT

MAI:

SEPTEMBER:

11.05
25.05

14.09
28.09

JUUNI:

OKTOOBER:

15.06
29.06

12.10
26.10

JUULI:

NOVEMBER:

13.07

9.11
23.11

AUGUST:

7.12

( ILMUB VAID KUU
ESIMENE VALLALEHT)

10.08
24.08

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 606 3830
Kady-Ann Sutt

DETSEMBER:

(KUU ESIMENE KOLMAPÄEV)

21.12

ja õnnelikku uut aastat!

Harku Vallavalitsus

KADUNUD KOER!
Karmikarvaline Jack Russell
Terrier isane, valge-musta kirju.
Reageerib nimele Harald.

LEIDJALE VAEVATASU!
Infot ootame tel 505 8363,
505 8758.
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n Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.ee

jäätmete hakkimine, okste ja kändude
äravedu. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.
ee

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

n RAAMATUPIDAMINE Pilve Aktivas.
Aastaaruande koostamine. Tel 520
2241, info@tarknet.ee

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

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE

n Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet,
puude ja hekkide hoolduslõikust.
SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321
n Pakume vaipade ja pehme mööbli
keemilist puhastust. Tel. 5888 0999,
info@vanastuueks.ee
n Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10m3
kogumismahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300

e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

(KUU KOLMAS KOLMAPÄEV)

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
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n Korstnapühkija teenused ja
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
5807 2581; info@potipoiss.ee
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 Fekaalivedu kuni 10 m3. Tel 5307
6766
n Radoonitaseme mõõtmised
Harku vallas! Kontakt: 506 0170,
info@termo.ee, www.termo.ee

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.

n Teostan san-tehnilisi ja pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@
gmail.com
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
18 g CO2
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n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokkuvedu, kändude juurimine/freesimine,

n Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus, vanade
remont. 9aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon 5690 3327
n Korralik perekond soovib
üürida maja või paarismaja
Harku vallas, tel 5697 8434
n Fekaalivedu kuni 13 m3. Tel 501 0679
n Ostan teie seisva või sõidukõlbmatu
auto. Pakkuda võib kõike! Autol ei oma
tähtsust kehtiv ülevaatus. Pakkuda
võib ka sõidukõlblikke autosid. Tel 5624
5515, alka515@hotmail.com, Tiit.
n Otsitakse autoremondi lukksepa
abi. Töövaldkond põhiliselt maasturid.
Väljaõpe kohapeal. Töökoht asub
Tabasalus. Täpsem info tel 5624 5515,
alka515@hotmail.com, Tiit.
n Õmblusteenus: naiste ja meeste
ülerõivad (tellimine ja parandus),
peakatted ja kodutekstiilid. Mustamäe
tee 5, IV korrus- 413. Info 5561 8147
n Otsin konkreetsetele klientidele
maju, kortereid, kinnistuid.
19 aastat professionaalset töökogemust, kutseline maakler FIE
Kaja Aava-Laanemaa. Tel 505 8616
n 21.-23. dets. 9.00-20.00 toimub HAABERSTI RIMI HÜPERMARKETI parklas ja
siseruumides SUUR JÕULULAAT. INFO:
5691 2670
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd, veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
n Teostan väikesemahulisi transporditöid. 521 3160, Toivo
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Ootame 6-7-aastaseid lapsi
Tabasalu Ühisgümnaasiumisse
.

HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi
planeerimis- ja ehitusosakonna

juristi
ametikohale
Peamised
tööülesanded:
lepingute sõlmimine, vaiete lahendamine, eelnõude
koostamine;
● planeerimis- ja ehitusosakonna juriidiline nõustamine.
●

Nõudmised sobivale kandidaadile:
kõrgharidus (õigusteadus);
● teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst,
ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivatest
õigusaktidest;
● ehitus- ja planeerimisalaste
projektide lugemisoskus;
● kohusetunne, täpsus,
otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste
●

tulemuslik ja õigeaegne
täitmine;
● töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga
hea suhtlemisoskus;
● hea pingetaluvus.

Kasuks tuleb:
varasem töökogemus
seotud töövaldkonnas ja
avalikus sektoris;
● isikliku sõiduauto
kasutamise võimalus.
●

EELKOOLI
Kui Teie laps on 6-7-aastane ning soovite teda paremini kooliks ette
valmistada, siis kutsume Teie last osalema eelkoolis.
Eelkool aitab:
-

kohaneda kooli keskkonnaga;
saada uusi teadmisi ja kinnitada olemasolevaid;
harjutada rühmas tegutsemist ja koolitundide väikest mudelit;
saada lapsel turvatunnet läbi õpi- ja mängulise tegevuse
toetada lapse positiivset arengut

Lapsi arendav tegevus toimub mängu kasutades. Teemad on:
-

emakeel ja kultuur
kirjutamine
arvutamine
käeline tegevus
uued teadmised loodusest

Tabasalu eelkool ainekavaga „Tere, kool!“ on kinnitatud
Haridusministeeriumi poolt.
Eelkool alustab 14. jaanuaril 2016 ja lõpeb 30. mail 2016 ning
toimub Tabasalu Ühisgümnaasiumis neljapäeviti 15.00-18.00
Eelkooli saab registreerida Harku valla Huvikooli lehel
www.huviringid.ee.
Kuutasu eelkoolis on 39 eurot.

Omalt poolt
pakume:
● huvitavat

tööd kiiresti
arenevas omavalitsuses;
● häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
● toetavat meeskonda.

Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt
31. detsembriks 2015 portaali CV Online vahendusel või
personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@
harku.ee. Lisainformatsioon planeerimis- ja ehitusosakonna
juhataja Karin Sillmanni telefonil 600 3861.

Rahulikke pühi ja
edukat algavat aastat!

Ville Värk

51 32 422

Meie hoius on kohti
kokku 10 lapsele.
Iga lapsega tegeletakse
individuaalselt.
Huvi korral helistage
5884 1092 või kirjutage
keili.kollamaa.rander@gmail.com.

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

.

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Kutseline maakler

INGLITIIB lapsehoid ootab enda väiksesse
hoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 eluaastat.

Jaanuaris 2016 alustavad Tabasalu Ühisgümnaasiumis
uued huviringid

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

EELKOOL,
PRANTSUSE KEEL ALGAJATALE
(täiskasvanud),
MATEMAATIKARING “RISTI-RÄSTI
LÄBI MATEMAATIKA ”
(6.klassid)
Ootame uusi huvilisi ka olemasolevatesse
ringidesse
.

Asume Harkujärvel,
Kiriku tee 2.

Vääna-Jõesuu
Kool pakub

3.A klassiõpetaja
tööd lapsehoolduspuhkuse ajaks
alates 1. jaanuarist
2016.

TRAMPOLIINING,
LOOMERING, MÕTTEMÄNGUD,
MATKA- JA LOODUSRING,
KABERING,
PRANTSUSE KEEL,
LASTE JOOGA,
BEEBIKOOL
Lähem info ning registreerimine kodulehel www.huviringid.ee ning
info@huviringid.ee, tel. 5099885 Elina Siilbek

www.huviringid.ee

Täpsem teave
tel 5695 7822.

Südamlik kaastunne
Piret Sügisele kalli

ISA
surma puhul.
Rahvatantsurühm
Harku Harakad

Siiras kaastunne
Anne Lall’ile
abikaasa

Avaldame sügavat
kaastunnet omastele

AIVAR LALL’i

Silvi Koort´i

surma puhul.
Kolleegid AS’ist Sunorek

surma puhul.
Mälestavad KÜ Kumna 35
juhatus ja liikmed

Siiras kaastunne

Piretile
isa kaotuse puhul.
Teelahkme lasteaiapere

