
100 aastat Eesti 
Vabariiki!

Elagu

Harku Valla Teataja
KOLMAPÄEV, 14. veebruar 2018

HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

www.harku.ee       HarkuVald

Tiraaž: 6050

Nüüd saab valla laululapsi kirja 
panna võistulaulmisele Harku 
Valla Laululaps 2018

Veebruaris saab taotleda 
3aastaste rühma lasteaia-
kohta 2018/19 õppeaastaks

LAULULAPS 2018 LASTEAIAKOHADLk 4 Lk 3
100 päeva ametis olnud 
Harku vallavolikogu  
esimehe Kalle Pallinguga

INTERVJUULk 3

VELLO VIIBURG
Abivallavanem
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Kokkuvõttes on 
tänavune eelarve  
küll pingeline, ent 
kenasti kontrolli all.

Loe edasi lk 2

SUURUPI

MURASTE

VÄÄNA-JÕESUU

VÄÄNA

KUMNA

TABASALU

RANNAMÕISA HARKUJÄRVE

HARKU

24. veebruaril 2018 tähistatakse üle 
terve Eesti pidulikult vabariigi 100. 
sünnipäeva. Sellele kogu Eesti rahva-
le nii olulisele tähtpäevale on pühen-
datud suur hulk erinevaid sündmusi 
ka Harku vallas. Vaata järele, 
millal, kus ja kuidas soovitak-
se meie koduvallas Eestile 
õnne, et sellest kõigest 
ka osa saada!

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

24.02   
kell 13.00  
EV100 Zumba 100 - 
Eesti Vabariigi  
sünnipäeva sportlik 
tähistamine 100  
minuti Zumbaga

24.02   
kell 7.30  

pidulik lipuheiskamine 
Harku Lasteaia / Harku 
keskuse lipumasti

24.02   
kell 7.30  

pidulik lipuheiskamine 
Munakivi tee pangal 
Vabadussamba juures

23.02  
kell 19.00 
Muraste öömatka algus 
Muraste kooli juurest 
juubelipeole Muraste 
paeplatsile

21.02  
kell 17.00  
Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäevale pühendatud 
kontsert Harku valla 
eakatele Tabasalu  
Ühisgümnaasiumis

22.02   
kell 19.00 
Vääna tall-tõllakuuris 
Vääna Mõisakooli ja 
naaberkoolide kooride 
öölaulupidu 

24.02   
kell 7.33   

pidulik lipuheiskamine  
ja rivistus Harku  
vallamaja ees

18.02   
kell 14.00  
kontsert „Väike Eestimaa“ 
Kumna kultuuriaidas. 
Eesti vabariigi 100. sün-
nipäevale pühendatud 
kontserdil esinevad  
Sandra Nurmsalu (vo- 
kaal) ja Pille Piir (klaver)

23.02  
kell 19.30 
pidulik rivistus Ranna- 
mõisa kiriku juures ja 
Muraste öömatka algus 
juubelipeole Muraste 
paeplatsile

4.03   
kell 17.00  
kontsert-jumalateenistus 
„Muusika ja mõtisklused 
Eestimaale“ Harkujärve 
kirikus, musitseerivad 
Tabasalu Kammerkoor ja 
Tabasalu Muusikakool

 

HARKU VALLA KOOLID JA LASTEAIAD  
tähistavad Eesti Vabariigi aastapäeva nii:

Muraste koolis  
kujundavad õpilased ajajoone 
„Eesti aastatel 1918–2018“ ja 
lähevad oma kooli ajarännakule 
„Koolipäev 100 aastat tagasi“.

Pangapealse Lasteaias  
juhatatakse Eesti Vabariigi 100. 
ja ka lasteaia 10. sünnipäeva 
sisse sabatantsu ja regilauluga, 
millesse on põimitud laste mõt-
ted ja soovid Eesti Vabariigile.

Tabasalu Ühis- 
gümnaasiumis 
toimub 100 aasta taguste laste- 
laulude konkurss, kogutakse 
kokku 100 luulevormis auto-
portreed ja rännatakse üheks 
päevaks tagasi 1918. aastasse. 

Vääna Mõisakoolis  
tantsivad kõik lapsed 22. veeb-
ruaril vahetundides kaerajaani.

Harkujärve Koolis  
toimuvad presidendivalimised 
ning pidulik Eesti Vabariigi 
aastapäeva vastuvõtt koos 
kontserdi ja balliga.

Alasniidu Lasteaias 
toimub 23. veebruaril Alasniidu 
Laste Vabariigi presidendi pidu-
lik vastuvõtt ja kontsert.

Vääna-Jõesuu Koolis 
toimub 19.–23. veebruaril  
teemanädal „EV100“, mille  
vältel käsitletakse Eestimaa, 
rahva ja kultuuriga seotud  
teemasid ning käiakse Eesti 
Rahva Muuseumis.

Harku Lasteaias  
kõnnivad töötajad Eesti Vaba- 
riigi auks ajavahemikus 
06.11.17–24.02.2018 sada 
kilomeetrit.

UUENENUD 
VALLALEHT!



Investeeringud 2018
Üldised valitsussektori teenused 173 500,00 €     3
Majandus 1 145 500,00 €  18
Keskkonnakaitse 797 965,00 €     13
Elamu- ja kommunaalmajandus 378 554,00 €     6
Tervishoid 330 000,00 €     5
Vaba aeg, kultuur ja sport 73 000,00 €        1
Haridus 3 370 438,00 €  54

6 268 957,00 €  100

2 Harku Valla Teataja      

Statistika

Lühiuudised

Keila perearstid teenindavad  
nüüdsest ka Harku valla elanikke

Alates veebruarist kuulub Keila Perearstikeskuse 
OÜ perearstide teeninduspiirkonda ka Harku vald. 

Harku valla elanikke teenindavad kolm Keila Perearsti-
keskuse perearsti, kelle nimistutes on uutele patsienti-
dele ruumi: dr Juta Virkepuu, dr Aasa Ploovits ja dr Alar 
Kukk. Keila Perearstikeskus asub Keilas aadressil 
Ülesõidu tn 1 ja on avatud E 8.00–18.00, T, K, N  8.00–
17.00, R 8.00–16.00. Lisainfo: keila.perearst@gmail.
com, telefon 604 5771. Vaata ka www.harku.ee/
perearstid. (Harku Vallavalitsus)

Huviringide bussiga saab tasuta  
ringidesse ja trennidesse 

Veebruarist käivitus Harku vallas pilootprojekt, 
mille käigus on kõigil noortel võimalus sõita 

tasuta huviringibussiga huviringidesse, trennidesse või 
muusikakooli. Buss sõidab marsruudil Vääna–Vää-
na-Jõesuu–Muraste–Tabasalu–Harkujärve ning hiljem 
tagasi. Täpne bussigraafik on Huvitegevuse ja Noorsoo-
töö SA kodulehel www.huviringid.ee. Oodatud on ka 
tagasiside ja ettepanekud bussigraafiku kohta, et 
huviringide buss tooks kasu võimalikult paljudele 
lastele. Ettepanekud võib saata info@huviringid.ee; 
lisainfo projekti kohta info@huviringid.ee või krista.
dreger@harku.ee. 

Projekti rahastatakse riiklikust huvitegevuse toetami-
se projektist. (Harku Vallavalitsus) 

Türisalus toimub 19.–23. veebruarini 
Kaitseväe õppus

Eesti Kaitsevägi korraldab 19.–23.02.2018 
sõjaväelise väljaõppe jalaväetaktika baaskursu-

se Türisalus endise sanatoorse internaatkooli territoo-
riumil. Väljaõppe käigus toimub kell 8.00–18.00 
linnalahingu õpe, kus tehakse taktikaharjutusi. Kasuta-
takse imitatsioonivahendeid – paukpadruneid ja 
kattesuitsu käsigranaate. Õppusel osaleb 40 kaitse-
väelast; kaitseväe sõidukeid kasutatakse vastavalt 
kehtivatele liikluspiirangutele olemasolevatel teedel. 
(Eesti Kaitsevägi)

Algasid Harkujärve Lasteaia ehitustööd
22. jaanuaril allkirjastati Harkujärve Lasteaia 
ehitusleping hanke võitnud AS-i Megaron-E ja OÜ 

Eurisco Ehitusega, kes on varem edukalt ehitanud ja 
renoveerinud näiteks Ida-Tallinna Keskhaigla erinevaid 
üksusi ning Niitvälja Golfikeskuse klubihoone. Lepingu 
allkirjastamise järel algasid kohe ka ehitustööd.

Hankes edukaks tunnistatud koospakkujate ülesanne 
on ehitada peatöövõtjana Harkujärve külasse uus, kuni 
144 lapsele mõeldud kuuerühmaline lasteaed Harkujär-
ve koolimaja kõrval olevale kinnistule aadressiga Jaan 
Venteri tee 6. OÜ Con Arte projekteeritud ühekorruselise 
lasteaia pindala on 1647 m2. Lasteaed on planeeritud 
valmima ning kõik tööd olema lõpetatud 2018. aastal.

Ehitusala on ohutuse tagamiseks piiratud aiaga ning 
kõrvalistel isikutel on keelatud ehitaja loata ehitusobjek-
til viibimine. Ehitustöödega kaasneb paratamatult müra, 
samuti sõidab piirkonnas ehitusveokeid. Seetõttu palu-
me olla seal piirkonnas tähelepanelikud ja vabandame 
ehitustöödest tekkivate võimalike ebamugavuste pärast.

Harkujärve lasteaia rajamist Harkujärvele toetab Eu-
roopa Regionaalarengufond 1 615 000 euroga toetus-
meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng". (Harku 
Vallavalitsus)

Harkujärve kooli juurdeehituse valmi- 
mistähtaega pikendati märtsi lõpuni

Harkujärve kooli ehitustööde peatöövõtja Eviko 
Ehitus (endise nimega Sand Ehitus OÜ) koos Riito 

Ehitus OÜ-ga taotles 2017. aasta lõpus Harku Vallavalit-
suselt kooli juurdeehitustööde valmimistähtaja piken-
dust, avaldades valmisolekut ja tahet täita kohustused 
29. märtsiks 2018. Harku vallavalitsus otsustas ehitus-
tähtaega pikendada, et tagada juurdeehituse võimalikult 
kiire valmimine. Olemasolevat koolihoonet ja juurdeehi-
tust ühendav aatrium valmis möödunud aasta lõpus, 
juurdeehituses on alustatud sisetöödega ning algamas 
on välisfassaadi paigaldamine. (Harku Vallavalitsus)

Elanikke kokku  

14 408
mehi 

 7 245
naisi 

lahkus
suri

0 
vallasisene liikumine saabus 

sündis 

62
11

116
10

Harku valla elanikkonna statistika
(ilmub kord kuus)

Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev 
Harku valla kodulehel www.harku.ee.
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PILTUUDIS

Tali tuli koos kelgurõõmude ja -muredega

Külmakuul jõudis lõpuks tali koos koheva lumega kohale! Nautige nüüd talve- 
rõõme suusaradadel ja kelgumägedel, millest üks asub otse Tabasalu staa-
dioni kõrval. Selleks et talvest saaksid rõõmu tunda kõik ja ükski kelgusõit ei 
lõppeks õnnetusega, võiksid nooremad kui 7-aastased lapsed minna mäele 
ikka koos täiskasvanuga. Kelgurajal oleme sõbralikud ja abivalmid, aga ka 
tähelepanelikud ja ettevaatlikud, et ühelegi kogemata kelguteele sattunud kel-
gutajale mitte otsa sõita ja kenasti rajal püsida. Takistuste vedamine kelgu- 
nõlvadele on aga keelatud! Rajale jäetud liumäed, euroalused jm esemed, 
mida möödunud nädalal Tabasalu kelgumäelt leida võis ja mis võisid olla 
mõeldud mõne ägeda lumelauatriki jaoks, on kelgutajatele ohtlikud ning või- 
vad põhjustada raskeid kehavigastusi. Ärge neid mäkke viige! Strantum OÜ 
koos Harku vallavalitsusega soovivad mäel kelgutamise veelgi ohutumaks 
teha ning paigaldasid mäe alaosasse ja pumpla ette võrgu. Iseenda ja laste 
ohutuse huvides saab aga igaüks ise palju ära teha, hinnates olusid kelgumäel 
ja käitudes ettevaatlikult ning teistega arvestavalt.  Foto ja tekst: Aule Sagen

Harku vallamaja  
on Eesti Vabariigi  
aastapäevale  
eelneval päeval,  
23. veebruaril, avatud  
kell 8.00–11.30.

H arku valla 2018. aasta eel-
arve tuludesse loodetakse 

maksutuludena teenida ligi 17,8 
mln ning kaupade ja teenuste 
müügist ligi 1,3 mln eurot; rii-
gieelarvest eraldatakse vallale 
toetustena veidi üle 4 mln euro. 
2018. aasta tegevuskava inves-
teeringuteks plaanitakse võtta 
laenu 3,3 mln eurot.

Selle aasta põhitegevuse ku-
ludeks on plaanitud ligi 20,8 
mln eurot, investeeringuteks 
rohkem kui 6,1 mln eurot. 
Varem võetud laenude taga-
simakseteks on kavandatud 
1,2 mln eurot.

Suurimad investeeringud 
hariduses
Harku valla rahaasjade eest 
vastutava abivallavanema Vello 
Viiburgi sõnul on käesolevaks 
aastaks kavandatavad olulise-
mad investeeringuprojektid 
Muraste olemasoleva kooli 
laiendamine (1,2 mln), millega 
luuakse juurde lisaruumi prae-
gustele ja tulevastele paralleel-
klassidele; Harkujärve lasteaia 
(2,7 mln koos käibemaksuga) 
ning Tabasalu Tervisekeskuse 

(1,1 mln, täpne maksumus 
selgub hanke tulemusel) ehi-
tused, samuti tuleb lõpetada 
Harkujärve kooli juurdeehitus. 
Ühe suurema ja huvitavama 
investeeringuna nimetab Vii-
burg veel Rannamõisa kalmistu 
leinamaja (309 000 €). Lisaks 
panustab vald Tilgu sadama 
arenduse omaosaluse tasumi-
sel, kus on kavas kalasadama 
kai ehitus. Rohkem kui vee-
rand miljoni euro suurune 
omaosalus tuleb aga tasuda 
Kumna-Tutermaa veemajan-
dusprojekti elluviimiseks.

Oluline osa ka tee-ehitusel
Ühe suurema ja olulisema 
tee-ehitusprojektina saab sel 
aastal alguse ka Harku-Ranna-
mõisa tee kergliiklustee ehitus 
Tallinna-Rannamõisa-Klooga-
ranna maanteest kuni Sütemet-
sa teeni. „Tegemist on olulise, 
aga samas ka üsna keerulise 
objektiga,“ märkis Viiburg. 
Projekti varjutavad nimelt ras-
kused jõuda maanteeäärsete 
maaomanikega kokkulepete-
le – plaanitav kergliiklustee 
hakkab läbima rohkem kui 
20 maaomanikule kuuluvaid 
krunte. Veebruari lõpuks peab 
siiski kõik selge olema, et saaks 
projektiga edasi liikuda. 

Teiste mahukamate tee-ehi-
tusprojektidena toob Viiburg 

välja veel Tiskre külas Eller-
heina tee ehituse, Suurupi 
kergliiklustee 2. etapi, samuti 
pindamistööd Rannamõisa, 
Tutermaa ja Humala külas. 
Selle aasta suurim valgustus-
projekt on kavas Naage kü-
las, kus on plaanis valgustada 
Naage tee.

Osade käesolevaks aastaks 
kavandatud plaanide reali-
seerimiseks tuleb võtta laenu, 
mõned plaanid aga paraku 
edasi lükata. „Laenu võtmist 
ei tule iseenesest karta, ent 
kindlasti peab vaatama, et me ei 
elaks üle oma võimete,“ märkis 
abivallavanem. Järgmistesse 
eelarveperioodidesse lükkuvad 
mitmed tee-ehitusprojektid, 
ühe suuremana neist tõi Vii-
burg välja Ranna tee rekonst-
rueerimise III, viimase etapi.

Rohkem palgaraha  
haridustöötajatele
Võrreldes varasemate aastatega 

AULE SAGEN
Harku Valla Teataja
aule.sagen@harku.ee

on 2018. aasta eelarves rohkem 
rõhku pandud valla hallatavate 
asutuste töötajate ja teenistujate 
palkadele, millega suurenes 
palgakulu üle 1 mln euro, moo-
dustades eelarves veidi rohkem 
kui 5,2 mln eurot. „Tõstsime 1. 
jaanuarist kõigi Harku valla 
haridus- ja kultuuritöötajate 
töötasu ligi veerandi võrra, et 
meie koolide ja lasteaedade 
personal saaks konkurentsivõi-
melist palka või üle sellegi ning 
püsiks siin,“ selgitas Viiburg. 
Samal põhjusel vaadati üle ka 
valla teenistujate palgad.

Abivallavanem leidis, et kok-
kuvõttes on tänavune eelar-
ve küll pingeline, ent kenasti 
kontrolli all. „Meie tulubaasi 
peaks laekuma võrreldes eel-
mise aastaga rohkem 1,2 mln 
eurot. See prognoos põhineb 
eelmiste aastate kogemusel, mil 
kasv on jäänud valdavalt just 
sellesse suurusjärku,“ pidas 
Viiburg kasvu realistlikuks. 

EELARVE

Harku valla 2018. aasta  
eelarve võeti vastu
Harku valla 2018. aasta eelarvesse on plaanitud tulusid 
enam kui 28 miljonit, põhitegevuse kulud moodustavad  
ligi 21 miljonit ning investeeringuteks on plaanitud üle  
6 miljoni euro.

Kolmapäev, 14. veebruar 2018 • LÜHIUUDISED   • EELARVE   

Haridus 
3 370 438,00 €  

54 %

Elamu- ja  
kommunaal- 

majandus
378 554,00 € 

6%

Keskkonnakaitse
 797 965,00 €

13%

Majandus 
1 145 500,00 €  

18%

Üldised valitsussektori  
teenused

 173 500,00 €
3%

Tervishoid
  330 000,00 €

5%

Investeeringud 2018:   6 268 957,00 €

Vaba aeg,  
kultuur ja sport

73 000,00 €  
1%

www.harku.ee       HarkuVald
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H arku Vallavalitsus võtab 
1.–28. veebruarini HALD-

Os vastu lasteaiakoha taotlusi 
2018/19. õppeaastaks vane-
matelt, kelle laps on sündi-
nud ajavahemikul 01.10.2014–
30.09.2015. Taotluse peavad 
HALDOs esitama lasteaiakoha 
saamiseks nii need vanemad, 
kes ei ole siiani oma lapse and-
meid HALDOsse sisestanud 
ega taotlust esitanud, kui ka 

need vanemad, kes on oma 
lapse juba varem HALDOsse 
kandnud ja kohta juba näiteks 
käesolevaks õppeaastaks taot-
lenud – varasemad taotlused 
ei kandu automaatselt uude 
õppeaastasse üle. 

Lapsevanemate esitatud taot-
luste alusel selgub märtsis järg-
mise õppeaasta kolmeaastaste 
laste lasteaiakohtade vajadus. 
Sellest lähtudes otsustatakse 
rühmade avamine valla lasteae-
dades ja saadetakse kohapakku-
mised. Kui kolmeaastaste laste 
rühmad lasteaedades on komp-
lekteeritud, siis saame otsustada, 
millistes lasteaedades ja kui palju 
on võimalik luua kohti järgmi-

Alanud on lasteaia kohataotluste  
esitamine 2018/19. õppeaastaks
Veebruaris saab esitada veebikeskkonnas HALDO www.haldo.ee lasteaia koha- 
taotlusi 2018/19. õppeaastaks Harku valla lasteaedadesse kolmeaastaste rühmadesse. 

seks õppeaastaks noorematele 
lastele (kaheaastased) ja vane-
matele lastele (4–6-aastased). 
2018/19. õppeaastaks HALDOs 
taotluste vooru avamisest noo-
remate ja vanemate laste kohta 
teavitame Harku valla kodulehel 
www.harku.ee.

Lasteaiakoha pakkumisel on 
meile kõige tähtsam lapseva-
nema soov. Kui aga kohti on 
vähem kui kohti lapsevanemate 
soovitud lasteaedades, siis toi-
mub jagamine prioriteetide 
alusel: lugema hakkab elukoha 
kaugus lasteaiast (eelis lähemal 
elaval lapsel), lapse vanus (eelis 
vanuserühmas vanemal lap-
sel), õe ja venna käimine ühes 

AIVAR SOE,
haridus- ja  

kultuuriosa- 
konna juhataja

lasteaias (eelistatud laps, kelle 
samas lasteaias käiv õde-vend 
on noorem). Siin on oluline 
taotlust täites silmas pidada, et 
esitades taotluse lapsele, kelle 
õde või vend juba käib Harku 
valla lasteaias, tuleb taotluses 
õe-venna käimine samas las-
teasutuses uuesti märkida – 
selline info isikukoodi põhjal  
vallavalitsusel puudub.

Kohataotluste esitami-
ne käesolevaks õppeaastaks 
(2017/18) on HALDOs avatud 
kuni 31. augustini 2018. Lisain-
fo: haridus- ja kultuuriosakon-
na juhataja Aivar Soe: aivar.
soe@harku.ee; tel 606 3800. 

Esita taotlus:
www.haldo.ee

Veebruaris saab esitada lasteaia kohataotlusi 3-aastaste  
rühmadesse, vabade kohtade olemasolul saab hiljem taotleda kohti 

ka noorematele ja vanematele lastele. / Foto: Unsplash

LASTEAIAKOHAD

a tunnen end oma rol-
lis hästi. Tõsi, palju on 
veel avastada ja selgeks 
saada, aga esimesed 
eesmärgid – volikogu 

töörütmi sisse elada ja valla 
allasutuste tegemiste ning va-
jadustega tuttavaks saada – on 
täidetud.

100 päeva Harku vallavoliko-
gu esimehena on täis. Kuidas 
oled oma rolli sisse elanud?
Ma tunnen end oma rollis häs-
ti. Tõsi, palju on veel avastada 
ja selgeks saada, aga esimesed 
eesmärgid – volikogu töörütmi 
sisse elada ja valla allasutuste 
tegemiste ning vajadustega 
tuttavaks saada – on täidetud.

Millised muljed ja mõtted 
said valla allasutustelt neid 
külastades?
Mulje oli väga hea! Valla all- 
asutustes – lasteaedadest ja 
koolidest muusikakooli ning 
kultuuriaidani – on töötamas 
ülimalt positiivsed inimesed, 
mis juba ise ütleb kõik. Järe-
likult on tehtud allasutuste 
rahastamisel, nende tegevuse 
planeerimisel, aga ka nende 
füüsilise keskkonna loomisel 
ja haldamisel väga head tööd. 
Eks igal asutusel ole ka omad 
mured ja rõõmud, ent paljud 
neist on ka ühised, üks neist 
seotud erivajadustega lastega. Et 
sellele teemale on vaja lähiajal 
rohkem tähelepanu pöörata, 
tekkis mõte, et vallas võiks 
olla oma kompetentsikeskus, 
kus oleksid olemas kõik need 
spetsialistid, kes lapsi neile va-
jalikul moel abistavad ja kust 
nad käiksid lasteaedades ning 
koolides oma tööd ja toimin-
guid tegemas. Sellises haridu-
sasutuste tugikeskuses võiks 
tegutseda lasteaedade puhul ka 
tasandusrühm ning koolide pu-

hul väiksemad klassid. Ühtlasi 
toimuks kompetentsikeskuses 
kohapeal vastuvõtt. 

Kuidas on volikogu tööle 
hakanud?
Ma arvan, et üsna hästi, aga 
eks on ka neid, kes alles elavad 
sisse. Töö komisjonides on hea 
ja põhjalik. Mulle tundub, et 
need inimesed, kelle valisime 
komisjone juhtima, teevad seda 
täie tõsiduse ja suure pühendu-
misega. Komisjonidesse kaasati 
seekord ka inimesi väljastpoolt 
volikogu, kes näevad kõike värs-
ke pilguga. Heaks näiteks on siin 
vallas elavate Rahandusminis-
teeriumi maksu- ja tollipoliitika 
asekantsleri Dmitri Jegorovi 
põhjalikud mõtteavaldused ja 
soovitused majanduskomisjonis 
või ka Keskkonnaministeeriu-
mi asekantsleri Meelis Mün-
di täiendused planeerimis- ja 
keskkonnakomisjonile.

Millised on olnud volikogu 
need senised otsused, mis 
mõjutavad Harku valla eluolu 
ja kogukonda praegu kõige 
enam?
Aasta lõpus tuli kahel voliko-
gu istungil teha erakordseid 
otsuseid. Üks puudutas hari-
dusvaldkonna töötajate palga-
tõusu selle aasta 1. jaanuarist. 
Nimelt tõusis haridustöötajate 
palk aasta alguses keskeltläbi 
neljandiku võrra, mis tähen-
dab valla eelarves ligi miljon 
eurot lisaraha haridustöötajate 
töötasudele. Kui tahame oma 
häid inimesi hoida, siis tuleb 
meil paraku Tallinnas ja selle 
lähiümbruses toimuvat palga-
rallit lihtsalt kaasa teha. 

Teine põhimõtteline otsus oli 
lasteaia kohatasu omaosaluse 
muutus, mille suurus tehti sõl-
tuvaks vanemate registreeritud 
elukohast. See otsus jäi küll 

viimasele hetkele aasta lõpus, 
ent valimiste järel oli selle muu-
tuse ettevalmistamiseks aega ka 
üsna vähe. Arvestades tihedat 
ajakava, hindan selle muutuse 

kommunikatsiooni hindega 
4. Vaatamata kiirustamisele 

ja vahest vähesele kom-
munikatsioonile näitab 
selline tormiline algus 
minu meelest, et vo-
likogu on hästi tööle 
saadud.

Miks oli vaja lasteaia 
kohatasu omaosa-
luse suurus siduda 
vanemate registreeri-
tud elukohaga?

Kohatasu omaosaluse 
määra sidumine sissekir-

jutusega on igati loogiline 
– valla ainuke sissetulekual-

likas on üksikisiku tulumaks. 
Oma sissetulekute suuren-
damiseks peame pingutama 
selle nimel, et elanike arvu 
suurendada vähemalt nende 
inimeste võrra, kes siin ise 
füüsiliselt elavad, aga ei oma 
siin sissekirjutust.

Kuidas on lood vabakonna 
suurema kaasamisega?
Viimasel vabakonna kohtu-
misel jäi pall kuskile keskpõ-
randale. Igal juhul kutsun üles 
vabakonda sõnastama meie 
koostööpunkte, sest juba järg-
misel volikogu istungil on plaa-
nis täiendamiseks avada valla 
arengukava. Minu arvamus 
on, et arengukava uuendamise 
protsess võiks olla lõpetatud 
juba selle aasta sügiseks, et värs-
ked mõtted saaksid arenguka-
vast ka lähiajal eelarvesse või 
pikaajalisse eelarvestrateegiasse.

Millistest eesmärkidest võiks 
vald oma lähimate aastate 
tegevuses lähtuda?
Minu üks eesmärke on kind-
lasti vallaelanike arvu suuren-
damine erinevate meetmete-
ga. Üks neist on elupaikade 
juurderajamine. Harku vald 
on juba varem üsna täpselt 
oma üldplaneeringuga ära 
näidanud need piirkonnad, 
kus on võimalik arendada 
uusi elamupiirkondi ja kus 

seda toetab ka infrastruktuur 
– vesi, kanalisatsioon, teede-
võrk. Siin võiks vald ise võtta 
initsiatiivi, kutsudes arendajad 
siinseid arendusvõimalusi aru-
tama ja kasutama, aga ka ise 
planeerida ajaliselt seda toe-
tava sotsiaalse infrastruktuuri 
väljaehitamist. Nii saavad kin-
nisvara arendajad võime müüa 
maja koos tulevikuperspektii-
viga lasteaia- ja koolikohale. 
See kõik on kvaliteedi küsimus 
ja ma leian, et selle poole peaks 
Harku vald püüdlema – ollagi 
parim elukeskkond Tallinna 
ümbruses. Just niimoodi võik-
sime saada juurde inimesi ja 
seeläbi võimekust.

Elukeskkonna parandami-
seks võiks Harku valla järg-
miseks suureks visiooniks olla 
viimasel ajal kõlapinda leidnud 
ühistransport ja trammiühen-
dus Tabasallu. Plaanitavasse 
Apametsa elamupiirkonda 
võiks tekkida valla multimo-
daalne ühistranspordikeskus, 
kuhu saavad tulla inimesed 
üle valla, oma auto sinna ära 
parkida, võib-olla viia lapsed 
kooli ja lasteaeda ning ise is-
tuda trammi ja sõita linna. 
Autostumise vähendamine 
on terve Tallinna ja selle lä-
hipiirkonna suur väljakutse. 
Seepärast võiksime mängida 
siin esimest viiulit: logistiliselt 
on meil asukoht hea, transpor-
dikoridor on üldplaneeringuga 
juba ette nähtud. 

Tulles kaugematest visiooni-
dest tagasi lähiaja tegemiste 
juurde, siis millised eesmär-
gid on sul praeguse volikogu 
esimehena?
Lähiaja eesmärgiks on aren-
gukava kiire valmimine ja 
sellesse loodan tõesti ka oma 
visiooni siinse elukeskkonna 
komplekssest arendamisest 
sisse viia. Selle aasta eelarve 
ja tegevuskava on juba paigas 
ning need asjad, mis on ette 
nähtud, tuleb ära teha. Loodan, 
et kõik projektid, mis on vallas 
pooleli, valmivad võimalikult 
kiiresti – keskkond kooliõpi-
lastele, lasteaialastele, riigi-
gümnaasium, tervisekeskus, 
hoolekandekeskus eakatele. 

M

Veebruari alguses täitus 100 päeva ametis sügisel Harku  
vallavolikogu esimeheks valitud Kalle Pallingul, kes räägib  
möödunud 100 päevast ja tulevikumõtetest nüüd lähemalt.

Intervjueeris
AULE SAGEN
Harku Valla Teataja

Arengukava  
uuendamise 

protsess võiks 
olla lõpetatud 

juba selle aasta 
sügiseks.

Täispikka intervjuud loe:  
www.harku.ee/uudised-ja-teated.

100  
päeva ametis 
Harku vallavolikogu  
esimees Kalle Palling

Täispikk intervjuu 
Harku vallavolikogu 

esimehe Kalle  
Pallinguga on Harku 

valla kodulehel  
www.harku.ee/ 

uudised-ja-teated.  
/ Foto: Aule Sagen
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Millal Kus Algusaeg Mis toimub

BIRGIT VÄRNO
Tabasalu lasteaia Tibutare 
muusikaõpetaja

E ga iga puu ei laula, kui ei 
ole mängijat, kes selle he-

lisema paneb. Mängijaid oli 
sel toredal peol veelgi rohkem 
kui eelmistel aastatel. Päev 
algas kontserdiga, kus esinesid 
lapsed nii meie valla lasteae-
dadest, huviringidest ja muu-
sikakoolist kui ka väljastpoolt 
valda – Kiilist, Laulasmaalt ja 
Arukülast. Suurte ja väikeste 
pillimängijate esituses kõlas 
nii eesti rahvalikke lugusid ja 
laule, tuntud lastelaule kui ka 

meie lõunanaabrite, lätlaste 
rahvamuusikat. Eriti põnev oli 
kuulata õpetaja Pille mängu 
Hiiu kandlel, mis kuulub väi-
kekannelde perekonda, kuid 
mida mängitakse poognaga. 
Lõpuloona kõlas kanneldajate 
hümn „Ei lind ei laul“. See tun-
ne, mis minu sees tekkis teiste-
ga koos mängides, oli midagi 
müstilist ja vägevat. Kannel on 
tõesti väega pill, mis kutsub 
end kuulama ja kisub kaasa 
mängima. Kannel on tuntud 
ka tantsude saatepillina ja selle 
tõestuseks tantsisime üheskoos 
kannelde saatel eesti rahvatant-
su „Kupparimuori“. Nii suured 
kui ka väikesed pidulised said 

selgeks lustliku pärimustant-
su, mis liitis seltskonda veel-
gi. Kontsert oli küllalt pikk, 
sest kõik lapsed soovisid ju 
kandlel õpitut ka teistele ette 

kanda – kõigil õnnestus see 
edukalt. Kiitus publikule, keda 
kandlemäng niivõrd kõnetas 
ja kuulama pani, et lõpuni oli 
hästi kosta õrn ja vaikne heli 
ka viimastelt esinejatelt. 

Pärast kontserti oodati osa 
lapsi väikekandle õpitubadesse, 
kus vilunumad said õpetajate 
juhendamisel oma kandle-
mängu meisterlikkust proovile 
panna ja algajad õppisid pillil 
keeli katma, et mängida lihtsaid 
lugusid akordisaadetega. Teine 
osa lapsi olid oodatud meister-
dama, kus laste oskuslike sõr-
mede vahel valmisid toredad 
ja omanäolised järjehoidjad. 
Kõike tegid nii lapsed kui ka 
õpetajad suure õhinaga. Meis-
terdused valmis ja õpitubades 
käidud, oli aeg kehakinnitu-
seks. Pakuti kama ja karaskit. 
Küll see maitses hästi! 

Sügav kummardus ja tänusõ-
nad peokorraldajatele, et saime 
osa sellisest meeliülendavast, 
pärimushõngulisest, vahvast 
ja mõnusast peost! 

Kandlepäeval osa-
lesid ka külalised 
Kiilist, Laulasmaalt 
ja Arukülast.

Pangapealse lasteaia kandlepäeval sai kinnitust, et kannel on tõesti pill, mis 
kutsub end kuulama ja kaasa mängima. Parasjagu pikal kontserdil soovisid 
kõik lapsed kandlel õpitut ka teistele esitada. / Foto: Kairi Tammiste

Nüüd on õige aeg panna 
oma laululaps kirja laulu-

päevale „Harku valla laululaps 
2018“, mis toimub 18. märtsil 
2018 Tabasalu Ühisgümnaa-
siumis. 

Osalejaid saab Harku Valla 
Laululapse konkursile regist-
reerida kuni 28. veebruarini 
2018, täites veebiankeedi, mis 
on leitav Harku valla kodu-
lehelt www.harku.ee/hko/
harku_valla_laululaps_2018. 
Konkursil osalevad lapsed 
kuues vanuserühmas: 3–4a; 
5–6a; 7–9a; 10–12a; 13–15a 
ja16–18aastased. Lauljate 
vanust arvestatakse seisuga 
31.12.2018.

Harku Valla Laululapsele  
on oodatud osalema lapsed 
ja noored, kelle registreeritud 
elukoht on Harku vallas ja 
kes võiksid olla läbinud oma 
kooli või lasteaia lauluvõist-
luse ning osutunud seeläbi 
väljavalituks. Nende laste re-
gistreerimiseks, kes tegelevad 
laulmisega väljaspool Harku 
valla haridusasutusi ja soovi-
vad konkursil osaleda, tuleb 
juhendajal kokku leppida kon-
kursi korraldajaga.

Harku Valla Laululapsel 
esinemiseks tuleb ette val-
mistada üks laul, mis sobib 

lapsele, arvestades tema va-
nust ja võimeid. Proovid koos 
saateansambliga toimuvad 
registreerimistähtaja järel. 

Koos ansambliga esitami-
sele tulevate laulude noodid 
palume vormistada korrektselt 
ja toimetada kolmes eksemp-
laris hiljemalt 5. märtsiks Mai 
Ainsalu kätte, tel 5635 7899, 
ainsalu@gmail.com.

Enne kontserti anname lau-
luõpetajatele e-posti teel teada 
lauljate esinemise järjekorra 
ja orienteeruvad kellaajad. 
Peale konkursile registreeri-
mise tähtaega ei ole võimalik 
laule ega lauljaid lisada ega 
muuta.

Suur kontsert  
Tabasalu ÜG-s
Harku Valla Laululapse kont-
sert toimub 18. märtsil 2018 
Tabasalu Ühisgümnaasiumis. 
Lauljaid hindab kolmeliik-
meline professionaalne žürii 
ning nende otsus on lõplik. 
Juba selsamal kontserdipäeval 
selguvad iga vanuserühma 
kolm parimat lauljat (tüdru-
kud ja poisid eraldi). Samuti 
valib žürii välja laululapsed, 
kes esindavad Harku valda 
„Harjumaa laululaps 2018“ 
lauluvõistlusel ning lapsed, kel 
on võimalus esineda augusti 
lõpus suurel vabaõhulaval Tui 
pargis.

Lisainfo: Harku valla kul-
tuuri-, spordi- ja noorsoo-
tööspetsialist Krista Dreger, 
tel 606 3838, krista.dreger@
harku.ee.  

KRISTA DREGER,
kultuuri-, spordi- 

ja noorsoo-
tööspetsialist

Noorimad 
laululapsed 
2017. aasta 
Harku Valla 
Laululapse 
konkursil 
rõõmus-
tasid 
kordaläinud 
esinemise 
ja sooja 
publiku üle. 
/ Foto: Ivar 
Ruhno

Pangapealse lasteaias kõlas  
kaunis kandlemuusika
17. jaanuaril toimus Pangapealse lasteaias juba neljandat korda,  
seega traditsiooniline kandlepäev „Laulev puu“. 

„Harku valla  
laululaps 2018“
Nüüd on õige aeg panna oma laululaps kirja  
konkursile „Harku valla laululaps 2018“, mis toimub  
18. märtsil 2018 Tabasalu Ühisgümnaasiumis. 

PIDUSTUSED

Kuidas tähistatakse Eesti Vabariigi  
100. sünnipäeva Harku vallas

14. veebruar Arigato keskus, Tallinn 19.00 EV100 pühendatud Tabasalu Kultuuriseltsi ja Tabasalu Muusikakooli 
heategevuslik kontsert „Harku valla tähtedest Klassikatähtedeni“.

15. veebruar Vääna-Jõesuu külaselts 11.30 Tordimeistrid Alice Sepp ja Kairi Vimberg annavad projekti „Eesti 100 
tort“ raames üle oma tordid Harku valla vabatahtlikele päästjatele. 

18. veebruar Kumna Kultuuriait 14.00
Eesti vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kontsert  
„Väike Eestimaa“, esinevad Sandra Nurmsalu (vokaal)  
ja Pille Piir (klaver).

19. veebruar Kumna Kultuuriait 14.00
Eesti parim kodupagar Krista Ismael annab projekti „Eesti 100 torti“ 
raames üle tordi Harku valla märkimisväärsele inimesele, Kumna  
Kultuuriaida juhatajale Kaja Rassmannile.

21. veebruar Tabasalu  
Ühisgümnaasium 17.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert Harku valla eakatele.

23. veebruar Muraste 19.00 Muraste öömatk Muraste paeplatsile algusega kell 19.00  
Muraste kooli juurest ja 19.30 Rannamõisa kiriku juurest.

24. veebruar Harku 7.30 Pidulik lipuheiskamine Harku Lasteaia /  
Harku Keskuse lipumasti.

24. veebruar Suurupi 7.30 Pidulik lipuheiskamine Munakivi tee pangal Vabadussamba juures.

24. veebruar Tabasalu,  
Harku vallamaja 7.30 Pidulik lipuheiskamine ja rivistus Harku vallamaja ees.

24. veebruar Vääna-Jõesuu kool 13.00 EV100 Zumba 100-ga: sportlik Eesti Vabariigi sünnipäev  
100 minuti Zumbaga.

4. märts Harkujärve  
kogukonnakirik 17.00 Kontsert-jumalateenistus „Muusika ja mõtisklused Eestimaale“  

Tabasalu Kammerkoori ja Tabasalu Muusikakooliga.

17. märts Muraste kool 16.00 EV100 ja Harku Harakate 10. sünnipäeva kontsert  
„Naine, sa keeruta, lennuta“.

24. märts Adra ja Vääna-Jõesuu
Eesti Otsingukoerte Klubi korraldatav otsingukoerte eksam, mis toimub 
EOKK EV100 kingituse raames „Kingime Eestile atesteeritud päästeko-
eri“.

18. aprill Tabasalu  
Ühisgümnaasiumi aula 18.00 Tabasalu muusikakooli EV100 kevadkontsert, esinevad muusikakooli 

õpilased ja õpetajad.

1. mai Suurupi tuletornid

Avatakse külastajatele mõlemad Suurupi tuletornid, kus saab  
tutvuda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks üles seatud nende  
tuletornide looga läbi viimase 100 aasta. Ülemises tuletornis on  
oodata Suurupi viimase majakavahi Helle Karese siidimaalide näitust 
„Eesti tuletornid ja rannik 100“.

1. september Tiskre ring Tibutare tammiku pidulik avamine Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna 
maantee Tiskre ringristmiku läheduses.

(vt ka esilehte ja Harku valla sündmuste kalendrit www.harku.ee/kalender)
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96 aastat kahes Eestis  
– alati särava Hille lugu

persoon

Eesti Vabariigi suur sünnipäev toob mälestusi ja võimaluse tõmmata paralleele 
toonase Eesti elu ja praeguse vahel. Seda on mõnus teha inimesega, kes on näinud 
lähedalt mõlemat.  

H ille Järve, Harku valla 
üks vanemaid elanikke, 
sündis 1921. aastal Pär-

nus, Eesti iseseisvuse sünnilin-
nas. Elu jooksul kolides Eestile 
peaaegu tiiru peale teinuna 
elab ta nüüd, 96-aastasena 
rahulikku elu Tabasalus tütre 
juures. Tabasalus on ta juba 
44 aastat. 

Mõnusalt rahulikuna ja siin-
seal jutu sees möödunud aegu 
meenutades säravalt naerma 
puhkedes ütles Hille, et kui 
oled nii eakas juba, siis ki-
puvad elusündmuste aastad 
sassi minema. Kuid täpsetest 
aastatest olulisem on, et Hille 
on aktiivne kogukonna liige, 
võtab osa Tabasalu Eakate 
Päevakeskuse tegemistest, 
käib Tabasalu mäest iga päev 
üles-alla ja tegeleb siiani kä-
sitööga. „Õppisin ära vööde 
kudumise, tegin mitu vööd 
endale ja kingiks teistele,“ on ta 
uhke. Käsitööd meeldib Hillele 
siiamaani teha, ta on tikkinud 
patju, vaipasid, teinud narmas-
tehnikat. Aastaid rahvatantsu 
tantsinuna on ta omale isegi 
rahvariided tikkinud. „Nüüd 
on muidugi silmad kehvaks 
jäänud,“ kurtis Hille, öeldes, et 
ilma luubita on raske lugeda. 
„Ja need ristsõnad! Miks need 
nii pisikeses kirjas tehtud on?“ 
imestas ta, sest neid tahaks ta 
ikka veel lahendada. 

Kitsad olud kujundasid
Hille sündis üksikvanema perre 
teise lapsena, vend oli temast 
kolm aastat vanem. Pere oli 
vaene, ema pidas mitut kohta, 

et lapsi ja ennast üleval pidada. 
„Ta ärkas iga päev juba kell 
4, tal oli kaks koristajakohta 
ja üks majahoidjakoht,“ on 
Hillel endal ka raske uskuda, 
kui tubli ema oli. Nad elasid 
Pärnu kesklinnas Pühavaimu 
ja Rüütli tänava vahel, kus re-
sideerisid rikkamad pered ning 
Hille nägi nende elu lähedalt 
pealt. „Eks selle põhjal kuju-
nesid ka minu vaated, saime 
nendega kenasti läbi, mingit 
kadedust mul ei tekkinud nende 
vastu ja alaväärtuslikuna ma 
end ei tundnud,“ nentis ta ja 
märkis, et linnas oli elu siiski 
lihtsam ka neil, kes ei elanud 
jõukalt. „Mu tädi pidas maal 
näiteks kahehobusekohta, neil 
olid oma väiketalu pealt ikka 
kõrged maksud vaja maksta,“ 
mäletas ta. 

Kooliaega meenutades ütles 
Hille, et toona olid õpetajad 
väga ranged. „Sellist asja nagu 
praegu on, et kedagi kiusatakse 
ja õpetajad ei näe, ei olnud kohe 
kindlasti. Mitte keegi ei julge-
nudki kedagi kiusata!“ teadis 
ta rääkida ja lisas, et õpetajad 
olid siis suured autoriteedid ka. 
„Nüüd tundub, et on hoopis 
teisiti,“ ohkas Hille. 

Hille käis Pärnus 9. algkoo-
lis, lõpetades seal kuus klassi. 

„Kuid gümnaasium mulle ei 
istunud, sest mul oli kõva pea! 
Minu kirstunaelaks sai mate-
maatika,“ naeris Hille. Ja nii 
viis elu Hille üsna varakult 
oma elu- ja põhitöö juurde. 
Temast sai Pärnus dr Veerma 
juures hambatehniku õpilane. 
Dr Veerma juurde jäi ta tööle 
kuni 1940. aastani, mil vene-
lased sisse tulid ja arstipere 
lahkus olude sunnil Eestist. 
Elu tõi Hillele siis aga juba 
esimese lapse. Saksa ajal kas-
vatas ta kodus last ning pärast 
sõda, mil Pärnus avati esimene 
hambaproteesitöökoda, naasis 
ta uuesti tööellu.

Lapsed täitsid 
viisaastakuplaani
Hillel on kokku 4 last, 15 lap-
selast, kohe-kohe 25 lapselap-
selast ja 3 lapselapselapselast. 
Oma järeltulevatest põlvedest 
rääkides kurtis ta, et peab vahel 
ikka nende endi käest uurima, 
kellega täpselt tegu, sest lapsed 
kasvavad ja muutuvad nii kii-
resti. „Ühel matusel ma arva-
sin, et see habemik on lugeja, 
pärast aga selgus, et minu oma 
pojapoeg, kes oli omale lihtsalt 
habeme kasvatanud!“ puhkes 
Hille südamest naerma. „Olen 
vanaema vanaema – nii pidin 
oma staatust selgitama ühele 
oma suguseltsi noorimale,“ 
on Hille uhke.

Hille oma lapsed sündisid 

Pere
Hillel on 4 last, 15 
lapselast, 25 lapse-
lapselast ja 3 lapse-
lapselapselast. 

RUTH MÄGI
Harku Valla Teataja toimetaja

Hille hea tervis ja rõõmus meel annavad  
silmad ette mitmele nooremalegi. / Foto: Ruth Mägi

15-aastane Hille – aasta oli siis 1936. / Foto: erakogu

2

2

1

1

Hille oli aktiivne 
rahvatantsija 
aastakümneid. 
Pildil omatikitud 
rahvariietega 
Ääsmäe rahva-
tantsurühma 
aegadelt. / Foto: 
erakogu

PILTUUDIS

Kalevi spordihing 2017 on Aadu Kana

Eesti Spordiseltsi Kalev pidulikul uusaasta vastuvõtul 13. jaanuaril 2018 tunnustasid spordiseltsi Kalev president ja 
Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ning spordiseltsi tegevjuht Aleksander Tammert 2017. aasta parimaid sport-
lasi ja treenereid. Samas kuulutati välja ka Kalevi aasta spordihing, kelleks valiti Eesti Spordiseltsi Kalev volikogu liige 
Aadu Kana, kes on juba aastast 2005 ka Harku vallavolikogu liige. 2017. aasta spordihing Aadu Kana on panustanud 
Kalevi juhtimisse ja staadioni arendusse ning aidanud kaasa Kalevi uue kontori leidmisel.

Aadu Kana on tunnustatud veel paljude aunimetustega – ta on Eesti Ehitusinseneride Liidu ja Eesti Betooniühin-
gu auliige, Harku valla teenetemärgi kavaler ning MTÜ Esto Maxibasket asutaja ja aupresident, BC Kalev/Cramo 
aupresident, alates 2017. a Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu (ESL) auliige. Lisaks on ta Eesti Korvpalliliidu 
aukohtu esimees, AS-i Eesti Talleks nõukogu liige, OÜ Strantum nõukogu esimees, Harku vallavolikogu liige.
Soovime Aadu Kanale palju-palju õnne tunnustuse puhul!  Tekst: Aule Sagen / Foto: Eesti Spordiselts Kalev

viieaastaste vahedega. „Nemad 
täitsid mu viisaastakuplaani,“ 
muigas ta. Tema elus on olnud 
kaks abikaasat, üks lahkus siis, 
kui ta Pärnust ära tuli, ja teine 
siis, kui nad Tallinnas elasid juba. 

Hille on elu jooksul mitu 
korda kolinud. 1950ndal asus 
ta tööle Tallinna hambaproteesi 
töökotta. 1958. aastal kolis pere 
Märjamaale toonase peaarsti 
kutsel. Hiljem, kui Märjamaa 
liitus Rapla maakonnaga, viis 
elutee ta abikaasa järel Juu-
ru. Seal polnud erialase tööga 
võimalik tegeleda ja nii sai 
Hillest hoopis külanõukogu 
esimees. Külanõukogu esime-
hena Juurus jätkas ta ka pärast 
Kehtna põllumajanduskooli 
lõpetamist.

1970ndate alguses kolis ta 
Tallinnasse. Siis aga juhtus see, 
et Hille ema jäi pimedaks ning 
naine asus otsima kohta, kus 
oleks lihtne sellise eaka eest 
hoolitseda, ning leidis elu-
paiga Tabasalus. „Minust sai 
Rannamõisas invaliidide kodu 
juhataja, ema oli kodus ja kahe 
maja vahet käimine oli siis väga 
mugav,“ oli Hille rahul sellise 
elukäiguga. 

Pärast ema surma naasis 
Hille jällegi hambatehniku 
tööle. 1977. aastal sai Hillest 
pensionär, pärast pensionile 
jäämist anti võimalus töötada 
1,5 kohaga edasi, et saada 120 
rubla täispensioni. Väikese 
koormusega töötas ta ham-

batehnikuna aga edasi kuni 
1992. aastani.

Hoolitse hariduse ja teise 
inimese eest
Endist aega meenutades mõtleb 
Hille, et kuigi sel ajal polnud 
vanematel eriti aega lastega elu 
üle arutleda, kujundas tema 
kasvamine vaestes oludes teda 
palju. Ta meenutab, et emal käis 
kodus ajakiri Kõigile. „Seal oli 
tihtipeale räägitud sisemistest 
väärtustest,“ mäletas Hille ja 
lisas, et räägiti ka sellest, kui-
das peaks ennast suunama, 
et poleks kadedust ja ahnust. 

Pika elukogemusega särav 
naine soovitab aga teistele seda, 
et tuleb omandada haridust. 
„Ka minu ajal oli nii, et kes 
vähegi sai, see ikka koolitas 
oma lapsi, see on oluline igal 
ajal,“ on Hille kindel. Hamba-
tehnikud tegid mitme arstiga 
koostööd, et eraviisiliselt raha 
juurde teenida. Hille tegi seda 
näiteks tubakavabriku „Leek“ 
arstiga. „Tegime öösel kodus 
hambaid ja lapsed said kõik 
koolitatud,“ meenutas Hille. 

Haridust peab ta oluliseks, 
aga ka seda, kuidas teistesse 
inimestesse suhtuda. „Olge tä-
helepanelikud teiste vastu, ärge 
ajage kedagi vihale ega soovige 
kellelegi halba. Ise peab rahulik 
olema ja eks neid ütlejaid ka on, 
ega seepärast pea kohe vastu 
ütlema!“ soovitab Hille võtta elus 
pigem tasakaalukama joone.   
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Ühel matusel ma arvasin, et  
see habemik on lugeja, pärast aga 

selgus, et minu oma pojapoeg, kes oli 
omale lihtsalt habeme kasvatanud!



HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:
DETAILPLANEERINGUTE  
ALGATAMISED

• Harku Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega 
nr 5 algatati Kumna külas Puusepa tee 
2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning 
lähiala detailplaneeringu koostamine.
Planeeritav ala, suurusega u 3,2 ha, 
paikneb Kumna külas Tallinna-Paldiski 
maantee ja Kumna tee ristmiku, piirnedes 
loodest ja põhjast Puusepa tee (katastri-
tunnus 19801:001:2812) transpordimaa-
ga, kirdest Puusepa tee 4 (katastritunnus 
19801:001:2804) äri-tootmismaa-
ga, idast Väikevälja (katastritunnus 
19801:012:0009) maatulundusmaaga, 
kagust 8 Tallinna-Paldiski maantee (ka-
tastritunnus 19801:001:2651) transpordi-
maaga, lõunast Kumna kergliiklustee L1 
(katastritunnus 19801:001:3079), Kumna 
tee L1 (katastritunnus 19801:001:2394) 
transpordimaadega ning läänest 
Kumna kergliiklustee L2 (katastritunnus 
19801:001:2807) transpordimaaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on Tallin-
na-Paldiski maanteelt mööda Kumna ja 
Puusepa teed.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on maaüksuste jagamine neljaks äri- ja 
tootmismaa sihtotstarbega krundiks, 
ehitusõiguse määramine ning juurde-
pääsu ja tehnovõrkudega varustamise 
lahendamine.
Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 
otsusega nr 138 kehtestatud üldpla-
neeringu kohaselt paikneb planeeritav 
ala tootmismaa juhtotstarbega tihe-
hoonestusalal. Seega detailplaneeringu 
eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu 
lahenduse ja tingimustega.
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda 
Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku 
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja de-
tailplaneeringute veebirakenduses kaart.
harku.ee.

• Harku Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega 

nr 3 algatati Tabasalu alevikus Kuusiku tn 
11 maaüksuse ning lähiala detailplanee-
ringu koostamine ja otsusega nr 4 jäeti 
algatamata keskkonnamõju strateegilise 
hindamine.
Planeeritav ala paikneb Tabasalu alevikus 
Kuusiku tänava ääres, u 130 m kaugusel 
Kuusiku tänava, Staadioni tänava ja Vaht-
ra tänava ristumiskohast läänes, piirnedes 
põhjast ja läänest Kuusiku tn 11a (katast-
ritunnus 19801:001:2946) üldkasutatava 
maaga, lõunast Kuusiku tn 9 (katastri-
tunnus 19801:002:1630) elamumaaga 
ja idast Kuusiku tänav (katastritunnus 
19801:002:1113) transpordimaaga.
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on varasemalt kehtestatud Tabasalu 
alevikus Kuusiku-11 detailplaneeringu 
ümberplaneerimine sooviga täpsustada 
ehitusõigust ning jagada Kuusiku tn 11 
maaüksus kaheks elamumaa krundiks.
Planeeritava ala suurus on u 2896 m². 
Detailplaneeringu algatamisel ei ole 
täiendavate uuringute vajadus ette näha. 
Uuringute vajadus võib ilmneda detailpla-
neeringu menetluse käigus. 
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 keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Detailplaneeringu koostamise algataja 
ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu 
(aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, 
Harjumaa), koostamise korraldaja Harku 
Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 
76901 Tabasalu, Harjumaa) ja koostaja 
TS-Projektbüroo OÜ (aadress Tolmuka 
tee 48, 11913 Pirita, tonis.sirp@mail.ee). 
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda 
Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku 
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja de-
tailplaneeringute veebirakenduses kaart.
harku.ee.

DETAILPLANEERINGU  
MENETLUSE LÕPETAMINE

• Harku Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega 
nr 6 lõpetati Liikva külas Kopli (katast-
ritunnus 19801:001:0112) maaüksuse 
detailplaneeringu koostamine ning 
tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 
26.09.2006 korraldus nr 1559 „Liikva 
külas Kopli maaüksuse detailplaneeringu 
algatamine“.
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda 
Harku Vallavalitsuses vallavalitsuse 
lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.
ee ja detailplaneeringute veebirakenduses 
kaart.harku.ee.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD 
MENETLUS

• Harku Vallavalitsus teatab avatud 
menetluse algatamisest projekteerimis-
tingimuste andmiseks detailplaneeringu 
olemasolul:

1. Ilmandu külas Briisi tee 3/Tuulevarju tee 9 
üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti 
koostamisel hoone katusekalde muutmi-
seks.

2. Harku alevikus Uus tn 13 laohoone 
püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel 
detailplaneeringuga määratud hoones-
tusala suurendamiseks.

3. Suurupi külas Pärtli tee 44 ja 42 kinnistu 
kuivenduskraavi rajamiseks.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku aru-
tada projekteerimistingimuste andmine 
ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepa-
nekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 
22.02.2018 kuni 08.03.2018.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja 
taotluse ning alal kehtiva detailplaneerin-
guga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses 
ja veebilehel https://www.harku.ee/peo/
valdkonna-uudised; www.ehr.ee kaudu 
esitatud taotlusega saab tutvuda Ehitisre-
gistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine). 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada 
kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 
22.02.2018 kuni 08.03.2018.

DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE 
AVALIK VÄLJAPANEK

• Harku Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega 
nr 75 võeti vastu Tiskre külas Apametsa 
piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva 
tee 14a (endine Remmelga 1), Liiva tee 
14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee 
T29, Liiva tee L4, Liiva tee, osaliselt Liiva 
tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 
ja Liiva tee lõik 5 maaüksuste) ning lähi-
ala detailplaneering vastavalt Aenergy OÜ 
(rg-kood 12132304) tööle nr DP 070415.
Detailplaneeringuga kavandatakse 103 
elamuühikut: 26 üksikelamu krunti ehitu-
sõigusega ühe üksikelamu ja kuni kahe 
abihoone püstitamiseks; 1 kaksikelamu 
või üksikelamu krunt ehitusõigusega ühe 
kaksikelamu või üksikelamu ja kuni kahe 
abihoone püstitamiseks; 23 korterelamu 
krunti; 3 üldkasutatava maa sihtotstar-
bega; 3 transpordimaa sihtotstarbega 
ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt. 
Kruntide täpsed ehitusõigused on toodud 
detailplaneeringu põhijoonisel.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla 
üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb 
planeeritav ala elamumaa juhtfunktsioo-
niga tihehoonestusalal.
02.11.2017–16.11.2017 toimus Tiskre 
külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Lii-
va tee 16, Liiva tee 14a (endine Remmelga 
1), Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, 
Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva tee, osa-
liselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva 
tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5 maaüksuste) 
ning lähiala detailplaneeringu esimene 
avalik väljapanek.
Avaliku väljapaneku ajal esitati detailpla-
neeringule 1 vastuväide. Detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku järgne avalik 
arutelu toimus 11.12.2017.

Pärast avaliku väljapaneku järgset arutelu 
muudeti ja täiendati detailplaneeringu 
liikluslahendust ning sellest lähtuvalt toi-
mub detailplaneeringu teistkordne avalik 
väljapanek 01.03.2018–15.03.2018.
Planeeringuga saab tutvuda Harku 
Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel, 
veebilehel www.harku.ee ja detailpla-
neeringute veebirakenduses kaart.harku.
ee ja otselingil: http://kaart.harku.ee/
DP/031014_911/avalik/.
Detailplaneeringu väiksemõõdulise (A3) 
põhijoonisega saab tutvuda Tiskre külas: 
planeeringualal Liiva tee 16 maaüksu-
sel, Liiva tee ja Kiriku tee nurgal asuval 
teadetetahvlil, Alasniidu tee ja Sütemetsa 
tee nurgal asuval teadetetahvlil.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detail-
planeeringu osas ootame e-kirja teel 
aadressile harku@harku.ee või posti teel 
Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 
01.03.2018–15.03.2018.

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE 
TAOTLUS

• Harku Vallavalitsusele on esitatud 
detailplaneeringu algatamise taotlused 
järgmistele maaüksustele:

1. Tabasalu aleviku Kodu põik 1, 3, 5 maa-
üksustele

2. Harkujärve külas J. Venteri tee 3 maaük-
susele

3. Laabi külas Õispuu tee 1 ja 3 maaüksus-
tele
Harku Vallavalitsus on võtnud taotluse 
menetlusse, mille käigus otsustatakse 
detailplaneeringu algatamine või algata-
mata jätmine. 
Detailplaneeringu algatamiseks esitatud 
materjalidega saab tutvuda Harku valla 
detailplaneeringute veebirakenduses aad-
ressil: kaart.harku.ee.

Tabasalu Ühisgümnaasiumis (Kooli tn 1)

17.00 Tervitavad Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling  
ja Harku vallavanem Erik Sandla

17.15  Kontsert. Esinevad Tabasalu muusikakooli õpilased  
ja Suurupi naiskoor Meretule 

Peale kontserti on tee– ja kohvilaud koos  
suupistete ja SUURE TORDIGA

Buss 1

Metsakool 15.50
Türisalu 15:55
Naage 16:00
Vääna-Jõesuu 16:05
Vääna-Viti 16:08
Suurupi teerist 16:10
Tuletorni  16:15
Kivi tee 16:17
Muraste 16:25
Ranna tee  16:28
Maasika 16:31
Rannamõisa kirik 16:33
Tabasalu – Harku tee 16:35
Tabasalu kool 16:40

Buss 2

Tutermaa   15:55
Kumna   15:57
Kumna / Metsaküla  16:00
Kütke   16:03
Humala   16:05
Vääna   16:10
Harku mäel suunaga Tallinna 16:20
Harku keskus  16:23
Bioloogia suunaga Tallinna  16:25
Harkujärve bussipeatus 16:30
Kiriku   16:31
Alasniidu tee   16:33
Oja tee    16:34
Tabasalu kool  16:40

Ürituse lõppedes viivad bussid eakad koju samadel marsruutidel.
Palume peatustes kohal olla 10 min varem.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja  
Tiia Spitsõn, tel 600 3867

25. jaanuaril 2018 toimus Harku 
Vallavolikogu istung, kus osales 
17 Harku Vallavolikogu liiget, 
istungit juhatasid Harku Valla-
volikogu esimees Kalle Palling ja 
Harku Vallavolikogu aseesimees 
Kaupo Rätsepp.

ISTUNGIL VÕETI VASTU  
JÄRGMISED MÄÄRUSED:

• Harku valla 2018. aasta eelarve 
kinnitamine;

• Harku Vallavolikogu 30. det-
sembri 2010 määruse nr 41 
„Vallavolikogu liikmete tasu 
ja hüvituse maksmise korra 
kehtestamine“ muutmine;

• Harku Vallavolikogu 29.03.2007 
määruse nr 6 „Üüri piirmäära 
kehtestamine“ kehtetuks tun-
nistamine;

• Muraste Kooli põhimäärus.

ISTUNGIL VÕETI VASTU  
JÄRGMISED OTSUSED:

• Harku Vallavolikogu 31. märtsi 
2011 määruse nr 7, mis jõustus 
01.01.2018 „Harku valla aren-
gukava aastani 2037“ lisa 2 
punkti 113 muutmine;

• Harku Vallavalitsuse struktuuri 
ja teenistuskohtade koosseisu 
kinnitamine;

• Projekti „Tilgu sadama rajamise 
2. etapp“ omafinantseeringu 
kinnitus;

• Tabasalu alevikus Kuusiku tn 11 
maaüksuse ja lähiala  detailpla-
neeringu algatamine;

• Tabasalu alevikus Kuusiku tn 11 
maaüksuse ja lähiala detailpla-

neeringu keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatamata 
jätmine;

• Kumna külas Puusepa tee 2 ja 
Puusepa tee 2a maaüksuste 
ning lähiala detailplaneeringu 
algatamine;

• Liikva külas Kopli maaüksuse 
detailplaneeringu koostamise 
lõpetamine;

• Harku Vallavolikogu 16.11.2017 
otsuse nr 87 „Harku Vallavo-
likogu sotsiaalkaitse-, turva-
lisus- ja tervishoiukomisjoni 
moodustamine“ muutmine.

Järgmine Harku Vallavolikogu kor-
raline istung toimub 22.02.2018 
algusega kell 16.00 Harku valla-

maja koosolekute saalis. 

VOLIKOGU ISTUNGILT: 

KAIRE HEINMÄE
Tallinna jaotuskeskus

Räägi kaasa: kus võiksid  
asuda meie valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakas-
tide võrgustikku, et paigu-

tada kirjakastid nähtavatesse 
ja käidavatesse asukohtadesse, 
kus inimestel oleks neid mugav 
kasutada. 

Kirjakastid on olnud praegus-
tes asukohtades üldjuhul juba 
pikki aastaid, kuid inimeste 
liikumisteed ja harjumused 
võivad olla selle aja jooksul 
muutunud. Selleks et postitee-
nuse tarbimine oleks inimestele 

mugav, paigutatakse kirjakastid 
asukohtadesse, kus elanikel on 
neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuen-
damine johtus eelmisel aas-
tal läbi viidud uuringust, kus 
ilmnes, et inimesed soovivad 
kirjakaste näha eelkõige koh-
tades, kus nad niikuinii käivad 
– poe, vallamaja, raamatukogu 
vms juures. 

Omniva palub Harku val-
la elanikel saata kirjakastide 
paremate asukohtade osas et-
tepanekuid kuni 28. veebruari-
ni aadressile info@omniva.ee. 
Ettepanekule tuleb kindlasti 

lisada valla ja küla täpne nimi 
ning täpne asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade 
valikul arvestatakse valla ja 
elanike ettepanekuid, lähtudes 
eeldusest, et igal juhul jääksid 
kirjakastid elu- ja töökohtadest 
mõistlikusse kaugusesse. 

Kirjakastid on need, mida inimesed 
kasutatavad kirjade saatmiseks. 

Postkaste, kuhu posti tuuakse, üm-
berkorraldus ei puuduta.  

/ Foto: Aule Sagen

21. veebruaril 2018 algusega kell 17.00 

Kavas:

Bussigraafik:

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 
pühendatud PIDULIK KONTSERT  
valla eakatele
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TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556  5434 
Vastutav toimetaja Aule Sagen  
aule.sagen@harku.ee
Küljendaja Liisi Elken ID 43c923 g CO2

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a juulis, novembris ja detsembris). Harku Valla Teataja kanne toimub kolme 
tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. 
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vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd:  
vallaleht@harku.ee

TEENUSED

   Ettevõte teostab ehitus-  
ja remonttöid, ka väiksema- 
mahulised tööd. Tel 5660 7554, 
janek@janelldisain.ee

   Vanametalli kokkuost, kontei-
nerite tellimine ja transporditeenus. 
Metalliveoks võimalik kasutada  
tasuta järelhaagist. Asume  
Tutermaal, tel 678 2055

   Aastaringne fekaalivedu.  
OÜ Norringsen, tel 5662 1300

   Väljaõppinud puudelangetaja 
teostab ohtlike puude ja okste raiet. 
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. 
Kändude freesimine ja okste ärave-
du. Puude üldseisundi hindamine ja 
konsultatsioon tasuta.  
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

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

   Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ohtlike puude/okste 
langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Lumekoristus. Tel 5348 7318, 
e-post: igor@inkteenused.ee

   Liuguksed, riidekapid, garde- 
roobid. Abi projekteerimisel.  
Parimad hinnad. Tel 522 1151, 
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ

   Kogenud puuhooldajad  
teostavad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. SOODSAD 
HINNAD. Telefon 522 0321,  
www.arbormen.ee

   Korstnapühkija teenused, tel 
5877 1665, www.puhaskolle.ee

   Õhksoojuspumba paigaldus, 
hind 150 €. Sertifikaadiga  
paigaldaja Kalev Lepistu,  
5656 2191

   Pottsepatööd ja korstnaotste va-
hetus eramajadel. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12- aasta-
ne töökogemus ja kutsetunnistus. 
Telefon: 5690 3327

   MAJA ehitamine koos kõigi 
lahendustega, projekteerimine, 
kasutusluba. 5352 9476 email: 
ehitus@miltongrupp.ee

   Üldehitus, katused, fassaadid ja 
viimistlustööd. 5352 9476  
email: mehitus@gmail.com

   Hoonete soojustamine puist- 
evillaga. Konsultatsioon objektil 
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puiste-
mees.ee, www.puistemees.ee

   RAAMATUPIDAMISTEENUS. 
Tel 5567 4867,  
habonde@outlook.com 

   Elektri- ja nõrkvoolutööd, 
elektriprojekteerimine, audi- 
teerimine. tel: 551 4785

   Aitame maja paberitega.  
Ehitusluba. Kasutusluba. Seadus-
tamine. Ehitise audit. 5306 1181. 
majapaberid@gmail.com

OST-MÜÜK

   OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, 
info@est-land.ee

TÖÖ

   Otsin tugiisikut 9-aastasele  
poisile Keila Algkooli. Aeg E-R  
kl 08.15-14.00 (päevad on erineva 
pikkusega). Töötasu kokkuleppel. 
Tugiisiku töö on olla individuaalselt 
lapse kõrval ja toetada tema  
osavõttu koolipäevadest.  
Kontakt 5354 1479, Maarja

   Revonia Keldrikoda otsib  
oma meeskonda töötajaid: 
viimistleja-üldehitaja,  
keevitaja. Töökoht: Vääna küla. 
Tel: 504 8204, Imre

   Otsime pehme mööbli pakkijat. 
Töö on ühes vahetuses E-R asu-
kohaga Vahi küla, Harku vald. Info 
5665 9910, pille@softrend.ee

TEATED:

VÄLJAANDJA 
Harku Vallavalitsus

Kallaste tn 12, Tabasalu 76901, 
Harju maakond  

tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

Harku Valla Teataja
TRÜKK  
AS Kroonpress

TABASALUS – 
teisipäeviti 17.30-18.30 
Kallaste 1 (Jõululaada platsil  
endise Rohujuure ees)

 (Otse Tootjalt Tarbijale)
on väiketootjate ja 
talunike ühendus, mis 
toob omavalmistatud 
toidud ja toiduained otse 
tarbijateni iganädalastel 
kaubakohtumistel

PARIM JA VÄRSKEIM  
TOIDUKRAAM PÄRIS INIMESTELT:
 aiasaadused / värske, soolatud ja suitsukala / hapukapsas 
 metsa- ja koduaia marjad / leivad-saiad 
 suitsuvorstid ja -singid ning erinev suitsuliha 
 värske talle-, kana-, vuti-, kalkuniliha 
 juustud, piim- ja piimatooted
 kana- ja vutimunad
 mesi, suir ja taruvaik

Toidul  on  nägu!

Ostes HARJU OTT kaubakohtu-
mistelt, toetad Eesti väiketootjaid 
ning annad oma panuse kohaliku 
ettevõtluse jätkusuutlikusse.

Lähem info  
Facebookis: Harju OTT  

Otse tootjalt tarbijale 
Internetis:  

harjuott.weebly.com 
ain.kabal.ak@gmail.com

KEILAS – 
neljapäeviti 17.30-18.30  
Keila uue turu servas

SAUEL –
kolmapäeviti 17.30-18.30  
Pärnasalu 19 parklas 

Kutsume kõiki huvilisi osalema 
Tilgu Sadama Jahtklubi ruumides  

toimuvatele

väikelaevajuhi ja  
SRC raadioside

kursustele.

23. – 25. veebruaril ja 
3.-4. märtsil

Väikelaevajuhi  
lubade kursused  

Tilgus!

Lisainfo ja registreerimine:  
www.tmyc.ee/kursused

Vääna-Viti Kodu võtab tööle

KOKK-TOITLUSTUSTEENINDAJA ja

TEGEVUSJUHENDAJA
• Ootame kandideerima inimest, kes on heatahtlik, tasakaalukas ja

kohusetundlik; kellel on vähemalt keskharidus; kes oskab töötada
meeskonnas ja saab hakkama inimeste juhendamisega; oskab 
töötada arvutiga.

• Pakume tuge töösse sisseelamisel, täiendkoolitusi, sõbralikku
meeskonda.

Täpsemad kandideerimise tingimused on meie kodulehel 
www.hoolekandeteenused.ee, samuti CV Keskuse ja Töötukassa 

kodulehel. Lisainfo tööpäeviti tel 5884 4179 ja
varbamine@hoolekandeteenused.ee.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

Tegusam elu – sellest mõtteviisist
juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks
ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

Vääna-Viti Kodu võtab tööle

KOKK-TOITLUSTUSTEENINDAJA ja

TEGEVUSJUHENDAJA
• Ootame kandideerima inimest, kes on heatahtlik, tasakaalukas ja

kohusetundlik; kellel on vähemalt keskharidus; kes oskab töötada
meeskonnas ja saab hakkama inimeste juhendamisega; oskab 
töötada arvutiga.

• Pakume tuge töösse sisseelamisel, täiendkoolitusi, sõbralikku
meeskonda.

Täpsemad kandideerimise tingimused on meie kodulehel 
www.hoolekandeteenused.ee, samuti CV Keskuse ja Töötukassa 

kodulehel. Lisainfo tööpäeviti tel 5884 4179 ja
varbamine@hoolekandeteenused.ee.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

Tegusam elu – sellest mõtteviisist
juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks
ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

Vääna-Viti Kodu võtab tööle

KOKK-TOITLUSTUSTEENINDAJA ja

TEGEVUSJUHENDAJA
• Ootame kandideerima inimest, kes on heatahtlik, tasakaalukas ja

kohusetundlik; kellel on vähemalt keskharidus; kes oskab töötada
meeskonnas ja saab hakkama inimeste juhendamisega; oskab 
töötada arvutiga.

• Pakume tuge töösse sisseelamisel, täiendkoolitusi, sõbralikku
meeskonda.

Täpsemad kandideerimise tingimused on meie kodulehel 
www.hoolekandeteenused.ee, samuti CV Keskuse ja Töötukassa 

kodulehel. Lisainfo tööpäeviti tel 5884 4179 ja
varbamine@hoolekandeteenused.ee.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

Tegusam elu – sellest mõtteviisist
juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks
ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

TABASALU TEELAHKME  
LASTEAIA 

Tööle asumine  
veebruar 2018

Täpsem info  
info@teelahkme.ee 

ja telefonil 677 2075

KOKA ABI

väikesed särasilmad 
otsivad oma lasteaeda

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

8.00–18.00 8.00–16.00 8.00–16.00 8.00–18.00 8.00–14.30
*14.00–18.00 *9.00–12.30

E T K N R

*Ametnike  
vastuvõtuajad

Kallaste tn 12, Tabasalu

REKLAAMI VÕI  
KUULUTUSE TELLIMINE 

5556 5434

Harku Valla Teataja

vallaleht@harku.ee
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

17. veebruar kella 11.00 – 13.00 TEHNIKAKESKUS OÜ 
Keila kaupluses, Haapsalu mnt 57, Keila

Vaata lisainfot:  
www.tehnikakeskus.ee

17. veebruar kella 11.00 – 13.00 TEHNIKAKESKUS OÜ 
Keila kaupluses, Haapsalu mnt 57, Keila

Kõik, vähemalt 10 eurose ostu 
sooritajad osalevad Husqvarna 236 
mootorsae loosimises!

PEREPÄEV
• Husqvarna saagide näidisesitlused 

perepeadele ja professionaalidele.
• Gardena oksakääride ja lõikurite tutvustus 

perenaistele.
• Joonistusvõistlus pere pisematele. 

Parimale joonistajale auhinnaks 
Husqvarna mängusaag!

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354

eleri@domare.ee

Avaldame kaastunnet 
kallile Mairele

EMA
kaotuse puhul.

Kolleegid 
Tabasalu spordikompleksist

Avaldame sügavat  
kaastunnet Mari Karikule  

kalli

ABIKAASA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Tabasalu  
lasteaiast Tibutare

SILMADE 
KONTOROLL JA
PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll  
15.- €, 

prilliostjale TASUTA!

TABASALU EAKATE  
PÄEVAKESKUSES
(Teenuste 2, Tabasalu)

INFO ja  
registreerimine 

telefonil 603 2171 

1.03 alates 
kell 10.00

Kontserti toetab

E
E
S
T
I

Sandra Nurmsalu

KUMNA KULTUURIAIT

algus 14:00
18. veebruar 2018

KONTSERT
„Väike Eestimaa”

VABA SISSEPÄÄS

Pille Piir
Vokaal

Klaver

Tuul puude ladvus  
tasa kiigub,me vaikses leinas  

langetame pea ...

Avaldame sügavat kaastunnet
Rain Laglele

ISA
kaotuse puhul.

OÜ Vanalinna Ehitus

REKLAAMI VÕI  
KUULUTUSE TELLIMINE 

5556 5434

Harku Valla Teataja

vallaleht@harku.ee
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