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Teenuse hind on
kujundatud vastavalt
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele
ning Konkurentsiameti
metoodikale.

Kõike tuleb
teha, ennekõike aga
rääkida.
Lugege lk 4

ANNE DORBEK

Koduhooldustöötaja

Alates 1. novembrist hakkavad
kehtima uued veeteenuse hinnad

MEELIS HÄRMS
OÜ Strantum juhataja

T

egemist on elutähtsa teenusega, mis peab olema inimese
tervisele ohutu, keskkonnasäästlik ja toimepidev. Veehind peab olema kujundatud selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud
põhjendatud tegevuskulude katmine,
investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK)
süsteemide kestlikkuse tagamiseks,
keskkonnanõuete täitmine, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine, taristu
arendamine ÜVK kava alusel ning
põhjendatud tulukus. Iseäranis kriisiolukordades peab vee-ettevõte olema
üks tugevamaid lülisid ühiskonna
toimimise ahelas.
Vee-ettevõtte majandamise alustalaks on kvaliteetse teenuse tagamine
ja seega ennekõike probleemide ning
kahjude ennetamine. Veehind on
kulupõhine, mille põhikomponendid
on järgmised.
Tegevuskulud
Seadmete korrapärane hooldus, et
need kauem kestaks. Masinate, seadmete, protsesside majandamine ja
juhtimine liigub üha enam mehaaniliselt tasemelt automaatika ning
elektroonika valdkonda. Tehnoloogia nüüdisajastamine ja personali
teadmiste, oskuste täiendamine peab
vastama karmistuvate joogivee ja
keskkonnanõuete täitmisele. Veeettevõtte spetsialistid peavad olema professionaalid, motiveeritud
ja usaldusväärsed. Nende vajaduste
saavutamiseks ja hoidmiseks peab
OÜ Strantum tööandjana olema
tööjõuturul konkurentsivõimeline,
arvestades Harjumaa ja Tallinna palgataset. Seega pole tööjõukulud täies
ulatuses ettevõtte enda kontrollida,
arvestada tuleb ettevõtluskeskkonna
ning sellega, et kulude kasv sotsiaalselt vastutustundlikus ettevõttes on
põhjendatud.
Kapitalikulud
Harku vald on koostöös OÜ-ga
Strantum teinud järjepidevalt töö- ja
ressursimahukaid investeeringuid
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu uuendamiseks ning rajamiseks.
Strantum on investeerinud ühisveevärki ja -kanalisatsiooni umbes 54
miljonit eurot ja rajanud üle 4000 uue
liitumispunkti. Käimas on veemajandusprojektid Tabasalus, Rannamõisas, Ilmandus ja Muraste põhjaosas.
Koostöös naabervalla vee-ettevõttega
AS Lahevesi on ligi tuhande uue liitumispunktiga ÜVK rajamisel Türisalu

Veeteenuse hinna tõus on vastutustundliku vee-ettevõtte majandamise objektiivne reaalsus. / Foto: Pexels

külla. Ettevõtte teeninduspiirkond ja
taristu on viimase kaheksa aasta jooksul kasvanud enam kui kolm korda
ning kasvab veelgi. ÜVK rajamine
nii suures mahus on olnud võimalik
vaid EL-i kaasfinantseerimise toel –
umbes 45 miljonit eurot. Tehtud
ja tehtavad investeeringud veemajandusse avaldavad paratamatult
mõju veeteenuse hinnale, kuid samas
tagatakse veehinna kasvuga rajatiste
jätkusuutlikkus ja laenuteenindus.
Ees ootavad mahukad investeeringud
Tiskres, Harkujärvel, Harku alevikus
ja Tutermaal.
Põhjendatud tulukus
(ärikasum)
Teenuse hind sisaldab Konkurentsiameti poolt lubatud määral kasumit,
mis on ettevõtte arendustegevuseks
hädavajalik. Kuigi investeeringute
maht on väga suur, on Strantum hinnatõusu leevendamiseks arvestanud
kasumit lubatud määrast 30% vähem.
Kas uus hind on põhjendatud?
Strantumi kui veeteenuse osutamiseks ainuõigust omava ettevõtja
hinnakujundus on Konkurentsiameti
valvsa kontrolli all. Uue veehinna
ametliku kooskõlastusmenetlusega
alustati eelmise aasta septembris.

Teenuse hind on kujundatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seadusele ning Konkurentsiameti
metoodikale. Kuluarvestuspõhimõtted on määratletud, objektiivselt
põhjendatud ja läbipaistvad. Teenuse
hind ja selle muutuse dünaamika
arvestab nii tarbija, vee-ettevõtte kui
ka omavalitsuse huvidega. Huvide
tasakaalu mõõdupuuks on teenuse
kvaliteet, jätkusuutlikkus ja taskukohasus. Põhjendamatult madal
hind suurendab tervise, keskkonna
ja toimepidevuse riske.
Veeteenuse taskukohasuse peamiseks näitajaks on teenuse eest
makstava kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust. Normaalseks
peetakse 2,5%. OECD – Majandusliku
Koostöö ja Arengu Organisatsiooni
soovitusel ei tohiks näitaja ületada
4%. Harku valla piirkonnas oli taskukohasuse näitaja 2016. aastal 1,4%,
käesoleval aastal pärast uue hinna
rakendumist 1,3% ja aastaks 2024 on
prognoositud 1,5%. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kui Strantumi
suurim laenuandja on tingimuseks
seadnud, et veehinna taskukohasuse
näitaja peab olema vähemalt 1,5%.
See on tõenduseks, et veehinda ei
hoita põhjendamatult madalana, mis
seab ohtu ettevõtte laenuteeninduse

ja jätkusuutlikkuse võimekuse. Oluline on seegi, et ettevõte vabaneks
samm-sammult toetussõltuvusest
ja suudaks iseseisvamalt majandada.
Peab arvestama tõsiasja, et riigiabi
vee-ettevõtetele väheneb.

Veehinna tõusuga kaasnevat kulu
perekonna rahakotile ilmestab järgmine näide. Kui neljaliikmeline perekond, kes tarbib kuus keskmiselt 8 m3
vett, tasus vee- ja kanalisatsiooni
teenuse eest varem kokku 26,98 eurot, siis pärast hinnatõusu on samas
mahus teenuse maksumus 37,44 eurot
kuus. Seega toodud näite puhul tuleb
iga kuu maksta teenuse eest 10,46
eurot varasemast enam. See, kas
teenus on odav või kallis, on subjektiivne hinnang, küll aga on hind objektiivselt võttes põhjendatud ja taskukohane.
Veehinna tõusu mõju asutustele ja
ettevõtetele on raskem hinnata. See
oleneb, kui suur on veekulu teenuse
või toote omahinnas ja kui palju see
mõjutab ettevõtte konkurentsivõimet.
Harku vallas ei ole ettevõtteid, kelle
toote või teenuse peamiseks kulukomponendiks on vesi. OÜ Strantum
suurim klient on Tabasalu spordikompleksi näol OÜ Strantum ise.
Teenuse hinna kasvu oleme kavandanud kolme-nelja-aastase sammuna.
Kui käesolevale eelnes hinnatõus
2013. aastal, siis järgmist hinnatõusu kavandame orienteeruvalt 2024.
Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava finantsanalüüsis on
veehinna kasvuprognoos kajastatud.
Loodame, et selgitus on piisavalt
veenev saamaks aru, miks veehinna
tõusu tuleks suhtuda mõistvalt ja
vastutustundlikult. OÜ Strantum
on Harku valla tarbijate teenistuses
ja parim viis selleks on kvaliteetse
teenuse kestlik osutamine ja taristu
ning ressursside hoidmine ka tulevastele põlvedele. Ikka tervislikuma
ja puhtama elukeskkonna nimel.

Tasub teada
Osaühing Strantum annab teada, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõikele 1 on kehtestatud uued veeteenuse
hinnad alates 1. novembrist 2020 alljärgnevalt*:
Tegevuspiirkonnad, v.a Tiskre ja Harkujärve
• tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele ........................................................ 1,764 €/m3
• tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele ....................................................... 2,592 €/m3
• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele .............. 2,916 €/m3
• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele ............. 4,176 €/m3
Tiskre ja Harkujärve tegevuspiirkond
• tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele ........................................................ 1,764 €/m3
• tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele ....................................................... 3,288 €/m3
• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele .............. 2,916 €/m3
• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele ............. 3,936 €/m3
OÜ Strantum põhiteenustega seotud teenuste hinnakiri:
• Veeühenduse avamine ....................................................................................... 27,60 €/tk
• Veeühenduse sulgemine .................................................................................... 27,60 €/tk
• Tehniliste tingimuste väljastamine .................................................................... 30,00 €/tk
* Hinnad on kehtestatud vastavalt Konkurentsiameti otsusele 10.09.2020 nr 9 3/2020 010.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Foto: Mari Kukk

Tiraaž: 6450
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Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Tähelepanu! Ristmiku ehitus
toob kaasa ümberkorraldusi

Swedbank hoiatab petukõnede eest!

Swedbank annab teada, et taas on levimas petukõned, kus
helistatakse näiliselt panga numbrilt ja üritatakse meelitada inimesi sisestama oma mobiil-ID või Smart-ID PINkoode. Lisaks on hakanud levima SMS-id, milles palutakse
uuendada oma Smart-ID profiili. Swedbank ei ole nende
kõnede ega SMS-idega seotud. Swedbanki klienditeenuse
juht Ede Raagmets ütles, et kurjategijad võltsivad numbrinäitu ja klient näeb panga infotelefoni numbrit või väga
sarnast numbrit, kasutatakse ka suunamist, ootemuusikat,
loetakse kliendile ette tema isikukoodi või teisi isikuandmeid ja kasutatakse kõikvõimalikke vahendeid, et luua
ohvrile illusioon, et ta tõepoolest räägib pangatöötajaga.
(Swedbank)

Kas söötis põld on niidetud?

Harku valla heakorraeeskirja kohaselt on maaomanik
kohustatud niitma hoone või avalikult kasutatava teega
piirnevaid rohttaimedega kaetud alasid vähemalt üks
kord kalendriaastas ja söötis põlde üks kord kalendriaastas
1. oktoobriks. Antud nõude eesmärk on vältida kevadisi
kulupõlenguid.
(Harku Valla Teataja)

Saavutus veemoto noorsportlaselt
Vallavalitsus eraldas 15. septembril toimunud istungil 500
eurot veemoto noorsportlasele, Tabasalu ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilasele Erik-Rennes Pihlakule Euroopa
meistrivõistlustel saadud hõbemedali eest. Palju õnne
tubli saavutuse eest!
(Harku Valla Teataja)

Võistluste esikolmik. / Foto: Viesturs Lacis

Panustasime maailmakoristuspäeva

Vallamaja rahvas pani kindad kätte ja võttis kilekotid ühes
ning läks jalutuskäigule, et korjata kokku maja ümbruses
leiduv prügi. Et koduvald oleks puhtam ja ilusam. Maailmakoristuspäeva raames tehti töid üle valla. Näiteks
Vääna-Viti Kodu erivajadustega inimesed osalesid maailmakoristuspäeval juba kolmandat korda. Saagiks oli
umbes 40 liitrit prügi, millest 30 liitrit moodustasid suitsukonid. “See teeb umbes 15 000 suitsukoni! See on väga
suur saak, arvestades, et iga koni võib reostada kuni tuhat
liitrit vett või ühe ruutmeetri taimkatet. Usume, et selle
sammuga andsime oma panuse piirkonna looduse säilimisse,” ütles Vääna-Viti Kodu tiimitöö juht Piret Kuusküll.
(Harku Valla Teataja)

Rannamõisa tee
ja Liiva tee ristmiku
ehitustööd toovad
kaasa muudatusi
piirkonna liikluskorralduses ja
bussiliinide nr 4, 124,
H1 ja H7 marsruutidel.
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Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

metsa ja Harku teed. Seoses
ühistranspordi ümbersuunamisega ei peatu bussid Liiva tee
ega Kallaste peatustes. Liin nr
124 peatub asenduspeatuses
Ranna tee 7 läheduses.
Tööde tellija on Maanteeamet ja neid teostab AS TREV2 Grupp.
Vabandame ebamugavuste
pärast!

l ava
Laupäeval, 19. septembri
plats ja mänguväljak.
alli
päevaga Tiskreoja korvp
teise vahva üritusega –
Sündmus langes kokku ka
äeva pidustuste
Eesti korvpalli 100. sünnip
iselt Guinnessi rekord
raames püsitati üle-eestil
ske sooritamisega.
ühtekokku 100 000 vabavi
rekordisse andsid BC
Oma panuse vabavisete
Eesti korvpallilegendid
Kalev/Cramo mängijad,
ast ei puudunud ka
ning teised soovijad. Päev
hal olid DJ, foodko
m,
meelelahutusprogram
es Adalbert ning doktruck ja lapsi lõbustas jän
tor Ave otse Lottemaalt.
Fotod: Triin Kand

Harku vallavalitsus ootab kuni
15. oktoobrini kandidaate Erna ja Juhan Tui
preemiale! Oma lemmikust andke
teada kas e-posti harku@harku.ee või kirja
teel aadressil Kallaste tee 12, Tabasalu.

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

S

eoses riigitee nr 11390
Tallinna-RannamõisaKloogaranna tee kilomeetritel 4,1−5,5 lõigu ehitusega on sel aastal planeeritud välja ehitada Liiva tee
ja Keskpäeva tee ringristmik.
Ringristmik on plaanis ehitada

kahes osas. Esimeses etapis
suletakse Rannamõisa tee Liiva
tee poolne osa ajavahemikul
28.09.−31.10.2020 ning seejärel teises etapis Keskpäeva tee
poolne osa.
Palume kõigil liiklejatel
juhinduda ajutistest liikluskorraldusvahenditest.
Bussiliinid nr 124 ja H7 on
ümber suunatud mööda Süte-

palliplats
Avati Tiskreoja kotirv
lõbusa pere-

NB!

Kallaste tn 12, Tabasalu

MARTIN RAUD
AS-i TREV-2 Grupp objektijuht

VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Madis Idnurm,
madis.idnurm@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

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

HARKU VALLA TEATAJA

N

oortevolikogu esimene
tegutsemisaasta on olnud väljakutseid täis –
eriolukorra ja viirusest tingitud
piirangute tõttu on ära jäänud
hulk plaanitud tegevusi, ent
koosolekuid peetakse järjepidevalt veebi kaudu. Lisaks
on noortevolikogu käinud
Eesti Noorteühenduste Liidu
korraldatavatel sündmustel ja
korraldanud ise kahepäevase
kriisikoolituse, kuhu kaasati
ka teiste valdade noortevolikogude liikmeid.
Harku noortevolikogu tegutseb Tabasalu noortekeskuse ruumides, kus neil on hea
koostöö noorsootöö spetsialistidega, kes neid erinevatesse
projektidesse kaasavad. Mitmed volikogu liikmed õpivad

Kertu Metsma ja Erik Sandla arutamas tulevikuvalla üle. /
Foto: Madis Idnurm

Tabasalu ühisgümnaasiumis ja
on kohaliku eluga hästi kursis.
Arutlusele tuli järgmisel
aastal avatav riigigümnaasium.
Täpsemalt idee pakkuda tulevikus gümnasistidele õpilaskodu kasutamise võimalust.
Käesoleval ajal ei ole aga plaa-

nitud Tabasalu hariduslinnakusse õpilaskodu rajada.
Teiste teemade hulgas
puudutas Metsma ka pikalt
suletud olnud nn Kolmiku
tänava trepi probleemi, mida
Meriküla elanikud varasemalt
aastaid aktiivselt kasutanud

on. Vallavanem avaldas lootust, et kevadeks trepp siiski
rekonstrueeritakse ja pärast
seda saavad elanikud seda taas
kasutada otseteed pidi poodi,
kooli või ühistranspordi peatustesse minemiseks.
Harku valla noortevolikogu
eesmärk on esindada valla
noorte huvisid, rääkida kaasa
noorsootöö küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada
noorte kodanikualgatust ja
kaasata neid kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogusse saab kandideerida
iga 14–26-aastane noor, kelle
elukoht Eesti rahvastikuregistri
andmetel on Harku vald või
kes õpib Harku valla koolis.
Möödunud aasta novembris
kaheks aastaks ametisse valitud
Harku valla noortevolikogusse
kuulub viis aktiivliiget.

Ümarlaual arutati ettevõtete kriisialast toetamist
ja ettevõtluskeskkonna arendamist
Neljapäeval, 17. septembril toimus Kumna
mõisas järjekordne Harku
valla ettevõtluspäev.
MARKO VEERMETS

marlaud pidanuks algselt
Ü
toimuma juba kevadel,
kuid kõigile teada asjaoludel

Kontaktid ja koostöö
Kriisiprogrammist tegi ettekande Eduard Laur Harjumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest (HEAK). Ta rõhutas, et
raskustesse sattunud ettevõtja
päästab võimalikult varajane
märkamine ja reageerimine,
sealhulgas sõprade ja perekonna poolt. Ettekannete
ploki lõpetas Eesti Väike- ja

Erik Sandla:
“Investeerime
meie laste
paremasse
tulevikku.”

Vallavanem Erik Sandla võtab kord kvartalis kokku
olulisemad tegevused, otsused ja sündmused.

Head Harku valla elanikud, kätte on jõudnud sügis
ja paras hetk tehtule pilk peale heita.
Valla keskus muutub linlikumaks
Vallavalitsus kehtestas 1. septembril Tabasalu keskuse
esimese etapi detailplaneeringu. See on samm, mis viib
meid lähemale sellele, et keskuses asuksid mitmefunktsiooniline asulaväljak, vallamaja, turg, büroohooned,
söögikohad jms.
Detailplaneeringut on menetletud üle kümne aasta ja
mitu korda on võimalikke lahendusi ümber vaadatud.
Peagi algab hoonete ja taristu projekteerimine. Esmalt
alustatakse trasside ja teede ehitusega, millega loodame
pihta hakata tuleval aastal.
Hariduslinnaku ehitus ja kerkivad hooned
Tabasalu aleviku gümnaasiumihoone ja põhikooli ning
spordihoone ehitustööd on edenenud jõusalt. Oktoobri
alguses saab hariduskompleks nurgakivi. Järgmisel suvel
valmiv hariduslinnak on Harku valla ajaloo suurima
haridusinvesteeringuga. Investeerime meie laste paremasse tulevikku.
Harku sotsiaalkeskuse avamine
Augustis toimunud Harku sotsiaalkeskuse avamine oli
soe ja südamlik. Vald on viimastel aastatel pööranud
erilist tähelepanu sotsiaalvaldkonnale – koostöös erasektoriga sündis esimene eakate hooldekodu, valmis uus
tervisekeskus ning nüüd on sotsiaalkeskuse näol loodud
täiendavad võimalused erivajadustega inimestele. Keskus
pakub kooskäimise võimalusi ka Harkus elavatele eakatele.

Arendusspetsialist

tuli see edasi lükata sügisesse.
Kohtumise eesmärk oli kõnetada Harku vallaga seotud
ettevõtjaid, et ka nende hääl
on valla arengu suunamisel
oluline. Erik Sandla pidas ettekande ja kutsus ettevõtjaid
kaasa rääkima arengukava,
tegevuskava, üldplaneeringu
ja muude arengudokumentide
koostamisel ning tegema ettepanekuid ettevõtluskeskkonna
ja turismi soodustamiseks.

Vallavanema kolumn
Foto: Mari Kukk

Esmaspäeval, 21. septembril kohtus vallavanem
noortevolikogu juhi Kertu
Metsmaga, kes andis
ülevaate noortevolikogu
tegemistest.

Turvaline kooliaasta
Meie vallas asus sel õppeaastal tarkust taga nõudma 1981
õppurit. Seda on võrreldes möödunud aastaga ligi kahe
klassikomplekti jagu enam. Tänavu avasime esimesi
klasse kogu valla viies koolis üheksa − sama suur oli
esimeste klasside arv ka eelmisel sügisel.
Merikülas avati Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla
õppehoone, kus sel aastal jätkab haridusteed ligi 90 ning
ülejärgmisel sügisel juba ligi 220 seitsmenda ja kaheksanda klassi õpilast. Endine piirivalvekolledži õppehoone
kohandati suvel kolmanda kooliastme nõuetele vastavaks õpikeskkonnaks. Tilgu teel sõidavad nüüd sinna
paremini sobivad väiksemad koolibussid, mis noorte
koolitee turvalisemaks muudavad.
Ühiselt jõuame uute teenuste ja toodete loomiseni, mis parandavad Harku valla elanike
heaolu. / Foto: Madis Idnurm

Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) president
Heiki Rits, kelle üheks ülesandeks on ettevõtlusalase
seadusandluse jälgimine ja
ettepanekute tegemine. Oma
esitluses rõhutas Rits väikeste
ja keskmiste ettevõtjate tähtsust ning olulisust, kaasates

neid ka seadusandluse loomisesse. Ümarlaua teises pooles
oli avatud arutelu arengutest,
turismist, seadusandlusest
jms. Päeva lõpetas Kumna
mõisa tutvustav tuur.
Osalejate tagasiside põhjal
saab öelda, et ettevõtjate ümarlaud on oluline omavaheliste

kontaktide vahetamiseks ja
koostöövõimaluste leidmiseks.
Samuti jäi kõlama soov teha
midagi valla elanike heaolu
jaoks. Sellest tulenevalt jätkame ettevõtjatega koostööd
ka edaspidi, et korraldada võimalusel järgmine ümarlaud
tuleva aasta märtsis.

HARKU VALLA KAASAVA
EELARVE RAAMES

ootab vallavalitsus elanike ettepanekuid
kuni 50 000 eurot maksva projekti elluviimiseks!
Esitage oma ettepanek
www.volis.ee/gvolis!

Kergliiklustee ehitus
Merikülas jõudis lõpusirgele ka Tilgu tee kergliiklustee
ehitustööd, millega loodi paremad liikumisvõimalused
nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Töid tehti ligi poole
kilomeetri pikkusel lõigul Meriküla teest kuni Tilgu tee
53 kinnistuni (Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla
õppehoone väravani). Tilgu tee äärde rajati kergtee tänavavalgustuse ja sademevee juhtimisega. Samuti sai uue
ja laiema katte ligi 120 meetri pikkune sõiduteeteelõik.
Muraste kooli uus juht
Uue direktorina asus augusti lõpus ametisse viimased
neli aastat Kernu põhikooli ja Kernu põhikooli Haiba
lasteaeda juhtinud Marek Männik. Tal on magistrikraad
hariduse juhtimises, Tallinna Ülikoolis omandatud ajalooja ühiskonnaõpetuse õpetaja haridus ning magistrikraad
ajaloos. Tere tulemast!
Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) järelevalve
tegi suvel Muraste kooli direktorile rea ettekirjutusi, mida
tuleb uuel koolijuhil koos kooliga täitma hakata. Kuna
koolil ei ole seni õnnestunud saada tähtajatut koolitusluba
esimeses ja teises kooliastmes õpetamiseks ning HTM
on koolitusloa andnud ajutiselt, on üheks eesmärgiks
saada koolile tähtajatu koolitusluba 2021. aasta sügiseks.
Soovime meie valla õppuritele head uut kooliaastat
ja elanikele kaunist sügist!
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TURVALISUS
Harkujärve korstnapühkija Raik Parts on
näinud, et osa inimesi
pigistab oma küttekollete
hooldamisel silma
kinni ja loodavad heale
õnnele. Õnneks on
rohkem neid, kes oma
küttesüsteemidest
hoolivad.

Hakkame jälle kütma. “Kaminad ja ahjud
ei ole kohad, mille kaudu prügist vabaneda!”
siis mida ta vaatab, millele
tähelepanu pöörab?

Korstnapühkija pöörab tähelepanu kogu küttesüsteemile, mis koosneb korstnast,
küttekoldest, ühenduslõõrist
ja muudest olulistest osadest.
Korstna puhul näiteks tuleb
veenduda, et see oleks terve
ega esineks pragusid. Samuti et korstnalõõris ei esineks
pigi ja korstna ohutuskujad
põlevmaterjalidest oleksid
tagatud. Korsten peab olema
kahest küljest jälgitav kogu
maja ulatuses.
Samamoodi ahjude ja pliitide puhul kontrollime kolde
ning lõõride seisukorda jne.
Alati tuleb erilist tähelepanu pöörata ka ühekordsete metallist suitsutorude
ohutuskujadele. Selle vastu
eksitakse tihti, kõige sagedamini leiliruumides. Näiteks
on saunakerisest välja tuleva
suitsutoru ohutuskuja laega
1200 mm (eeldusel, et lagi on
puidust ehk põlevmaterjalist).

MARI KUKK

M

is on põhjuseks neil,
kes korstnapühkijat
ei kutsu ja ka ise lõõre
ei puhasta, seda Harkujärvel
elav korstnapühkija öelda ei
oska. Ta nendib vaid, et vastutus seda teha on ennekõike
majaomanikul, korstnapühkija
püüab ennetada kõige hullemat, lähtudes seadusest ja oma
kogemustest.
Parts ütleb, et korstnapühkija töö on küttesüsteemide
hooldamine ja puhastamine ning süsteemi seisukorra
kontrollimine. Samuti teostab
ta tuleohutuse ülevaatuse, et
küttesüsteem vastaks kehtivatele standarditele. Kui on
puudujääke, jagab ta nõu, kuidas olukorda parandada. Parts
paneb südamele, et kindlasti
tasuks korstnapühkijalt küsida pärast töö tegemist akt,
mis garanteerib, et süsteem
sai puhastatud ja kütmine on
lubatud.
Suvilate puhul kehtivad
täpselt samad nõuded, mis
eramajade puhul.
Kui tihti küttesüsteeme puhastama peaks? Ja miks ma
seda ise teha ei või?

Vastavalt seadusele tuleb
küttesüsteemi puhastada vähemalt kord aastas, vajadusel
sagedamini. Eramajas on õigus neli aastat ise pühkida ja
viiendal aastal tuleb kutsuda
korstnapühkija, kuid ise püh-

Mida pean enne korstnapühkija
tulekut tegema? Ja mis saab
siis, kui mul redelit ei ole?

“Korstnapühkija amet on küll tahmane, kuid mulle meeldib klientidega suhelda ja omamoodi elusid
päästa,” ütleb noor korstnapühkija Raik Parts. / Foto: Mari Kukk

kides tuleb seda ka tõepoolest
korralikult teha.
Kortermajades ja ridaelamutes peab igal aastal tellima
korstnapühkija, ise pühkimine
seal lubatud ei ole. Kogu kortermajale tellitud teenus annab

kindlustunde kõigile elanikele,
et kogu hoone küttesüsteem
on hooldatud ja ohutu.
Korstnapühkija on koolitatud seda tööd tegema – meil
on olemas õiged tööriistad
ja oskus näha pisiasju, mida

tavainimene suure tõenäosusega ei märka. Näiteks on võimalik tahma järgi aru saada,
kui koldes on olnud pidev
vaegpõlemine.
Kui kutsun korstnapühkija koju,

Enne korstnapühkija saabumist on soovitatav kütta
eelmisel päeval, samal päeval
tuld teha ei tohi.
Kogu küttesüsteemile peab
olema tagatud ligipääs, kaasa
arvatud pööningule ja katusele.
Kõik küttesüsteemi avad
tuleb sulgeda, vajadusel ka
kinni teipida. Korstnapühkija vaatab need ka enne tööle
hakkamist üle. Võimalusel
eemaldada mitteolulised asjad
küttesüsteemi ligidusest, et
oleks piisavalt ruumi töötamiseks.
Vastavalt seadusele peab

tellija tagama korstnapühkijale
ligipääsu korstnani. Kuid ükski
korsten ei ole veel pühkimata
jäänud. Minul vähemalt mitte,
aga olen ka kuulnud muid
lugusid.
Millega kütta, millega mitte?

Kütta võiks kvaliteetse materjaliga – näiteks kuiv puu
või usaldusväärsest allikast
soetatud puitbrikett. Kaminad
ja ahjud ei ole kindlasti kohad,
mille kaudu oma prügist vabaneda! Kütmiseks ei sobi pappkartong ega toiduainete plastpakendid.
Millised on müüdid, millega
kokku olete puutunud, ning
mida tuleb ikka ja jälle ümber
lükata?

Esiteks: eramajade puhul
arvatakse, et korstnapühkimise
akt kehtib viis aastat, tegelikult
kehtib akt ühe aasta. Seaduse
järgi võib peremees eramaja
esialgu ise neli aastat pühkida,
viiendal aastal tuleb kutsuda
spetsialist. Teiseks: vanast ajast
on jäänud arusaam, et pärast
korstnapühkija külaskäiku tuleb
hakata kodus suurpuhastust
tegema. Tänapäeval kasutatakse
aga tuhaimurit ja kaitsevarustust, mis aitab korstnapühkijal
oma tööd võimalikult puhtalt
teha. Tihti ütleb perenaine pärast visiiti: “Kohtume järgmisel
aastal!”, sest peremees jätab seda
tööd tehes suurema segaduse
maha kui mina. Millegipärast
arvatakse ka, et küttesüsteemi on kõige targem hooldada
vahetult enne kütteperioodi.
Tegelikult on kõige mõistlikum
seda teha hoopis kevadel pärast
kütteperioodi – siis on terve
suvi aega võimalikke puuduseid
kõrvaldada.

Valmis Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht
Kaitseministeerium
avalikustas veebilehe,
mis tutvustab riigikaitse
arengut iseseisvuse taastamisest alates – ajal,
mille jooksul on kasvanud
nii Eesti sõjalised võimed,
sh kaitseväe üksuste
tulejõud, kui ka tõusnud
kaitsetahe.
KAITSEMINISTEERIUM

V

eebileht näitab meie kaitsevõime arengut 1990ndatest kuni tänaseni alates väljaõppest kuni hangete ja taristuni välja. Eri mõõdikud
näitavad nii üldist arengut kui
ka kitsamates valdkondades
toimunud muutusi piltlikustamaks sõjalise riigikaitse ajalugu ja praegust olukorda. Samuti saab veebilehelt infot,
kuidas edeneb tegev- ja reservväelaste väljaõpe, millise relvastuse hankimisse või taristu

Meie kaitseväes on kasutusel kolmanda põlvkonna Javelinid. /
Foto: Eesti Kaitsevägi

loomisesse panustatakse, kui
suur on Eesti kaitseväe panus
rahvusvahelistel operatsioonidel ning milline on ühiskonna
kaitsetahe tervikuna.
Võitlusvõimelised
kaitsejõud
Jüri Luige sõnul on järjekindlalt liigutud täielikult mehitatud ja reaalselt võitlusvõimelise
kaitseväe suunas, millel on
mehhaniseeritud maaväeüksused ning maksimaalselt
kaitstud sõdurid: “Tänaseks

on 1. jalaväebrigaadi soomusjalaväepataljon Scoutspataljon
varustatud raskete jalaväe lahingumasinatega CV90, mille
tulejõud, mobiilsus ja kaitstus
on maailmatasemel.”
Kaitseminister Jüri Luige
sõnul on jalaväe lahingumasinate hankimine olnud üks
osa kaitseväe soomus-manöövervõime väljaarendamisest.
Ligi 30 aastat tagasi alustas
kaitsevägi olematu kaitstusega
tavaveokitega, mida aastast
2005 hakkasid järk-järgult

välja vahetama soomustransportöörid ning soomustatud
veoautod. “Tõhusat sõjalist
väljaõpet on võimalik tagada
ainult vajaliku relvastuse ja varustuse, piisava suuruse ja arvuga harjutusalade, väljaõppealade ning taristu olemasolul,”
lisas Luik. Tänaseks on Eestis
asutatud seitse harjutusvälja.
“Eesti kaitseväe tankitõrjevõimekus on oluliselt kasvanud
tankitõrje raketikomplekside
Javelin hankimisega, hankeleping on allkirjastatud ka
pikamaa tankitõrjesüsteemi
Eurospike ostuks,” sõnas kaitseminister ja tõi näiteks, et 155
mm haubitsate kasutuselevõtuga suurenes suurtükiväe tuleulatus 15-lt 24–30 kilomeetrile.
Soomusmanöövervõimekuse
ja tuleulatuse arendamise järgmiseks etapiks hangitakse Lõuna-Korea päritolu liikursuurtükid K9 Kõu, millest esimesed
on juba kaitseväe kasutusse
jõudnud ja mille laskekaugus
ulatub 40 kilomeetrini.
Riigikaitse arengukava
2017–2026 näeb ette, et aas-

taks 2026 on 1. jalaväebrigaad
arendatud löögijõuliseks mehhaniseeritud jalaväebrigaadiks
ning 2. jalaväebrigaad võitlusvõimeliseks motoriseeritud
kergjalaväebrigaadiks. Samuti
kasvab maakaitse struktuur
rohkem kui kümne kergejalaväekompanii ja tuhande
võitleja võrra ning jätkatakse
kaitseliidu taristu uuendamist.
Kollektiivkaitse roll
Luige sõnul on iseseisva kaitsevõime täiendamine kollektiivkaitsega oluliselt tugevdanud Eesti sõjalisi võimeid
ja heidutust, sest praegune
julgeolekuruum on ühine.
“Kollektiivkaitse on ühisesse väärtusruumi kuulumise
kinnituse kõrval muu hulgas
viis tagada Eestile juurdepääs
sõjalistele võimetele, mida me
iseseisvalt soetada ega ülal pidada ei suudaks – tasub meeles
pidada, et iga relvasüsteemi või
varustuselemendi soetushind
on vaid kolmandik kogu eluea

jooksul tehtavatest kuludest,”
märkis kaitseminister.
“Just seetõttu on kümneaastaste riigikaitse arengukavade
ja nelja-aastaste kaitseministeeriumi arengukavadega riigikaitse arengut planeeritud
äärmise detailsusega, kasutades maksimaalselt ära olemasolevad ressursid.”
Eesti on teinud järjepidevalt tööd, et tagada liitlaste
võimalikult suur tugi meie
riigikaitsele, mille kinnituseks
on liitlaste pataljon Tapal, Eesti
õhuruumi valvavad NATO
lennukid ning mitmed muud
koostöövormid.
Eesti iseseisvat kaitsevõimet
toetab suuresti kodumaine
kaitsetööstus ning panustamine teadus- ja arendustegevustesse. 2019. aastal panustas
kaitseministeerium kaitsehangetesse, taristusse, IT-teenustesse, kinnisvarahaldusesse
ehk 53% kaitseinvesteeringute
eelarvest suunati Eesti majandusse.

Lugege lisa: www.riigikaitseareng.ee
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KULTUUR
Astronoomiahuvilise
helilooja 60 aasta juubeli
tähistamiseks panid
sõbrad-tuttavad tema
kunagise koduõue lähedale püsti pingi, kus jalga
puhata ja mõtiskleda.
Pidupäeva puhul võttis
Urmas meenutada lapsepõlveseiklusi.

Urmas Sisaski lapsepõlvest leiab nii eksperimendi sokiga kui ka iseehitatud teleskoobi

MARI KUKK

A

astal 1978 tekkis Urmasel koos sõber Egmont
Väljaga mõte ehitada
Naage tähetorn. “Leidsin raketibaasist neljameetrise rauast
toru. Sellest saab teleskoop,
otsustasin. Aga hankida oli
vaja ka nelja meetri fookuskaugusega prilliklaase. Sellise
jutu peale kästi mul alguses
silmaarstile minna,” mugistab
Urmas naerda, “mina aga läksin Tallinna tähetorni ja sealt
sain kaasa kirja, et inimene ei
ole üldsegi silmadega kimpus,
vaid tahab teleskoopi ehitada.
Vaadati, et poiss on kiiksuga,
anti poest kümme klaasi.”
Kingituseks saadud Smena
8M fotoaparaadi lammutas
poiss laiali ja pani teleskoobile okulaariks. Seeläbi sai
ta ülisuuri suurendusi, kuigi
enamik klaase tuli ära visata –
nõukaaja värk. Sellest sündiski
viiemeetrine kaheksa korrusega monstrum. Ta tunnistab, et
ehituseks läks vaja palju laudu
ja neid hankis ta kohalikust
nn Potjomkini külast. Nii see
tähetorn püsti sai.
Ühtlasi käis Urmas seal ka
salaja kommi söömas. Pidu

Urmas ütleb, et Naagele kolis nende pere siis, kui ta oli 15-aastane, enne seda elati Vitis. /
Fotod: Madis Idnurm

pikalt ei kestnud, sest Keila
raketibaasist tuldi kohale ja
leiti, et tegemist on salaluureobjektiga ja ähvardati KGBga. Kästi maha lammutada.
“Viimaks tuli ka Potjomkin
ja nõudis oma laudu tagasi,”
ütleb Urmas, et lõpuks ei jäänud tornist midagi järele. “Oli
kahju küll, aga mis siis ikka –
vaatasime niisama tähti,” võtab
helilooja oma teleskoobiseiklused kokku.
Veel oli Urmasel ja tema
sõpradel Naage külas elades
traditsioon – koroonamänguvõistlused. “See on see
lauamäng, mitte pandeemia,”

täpsustab ta, “tegime turniire.
Põhimõte oli: kes võidab, saab
järgmisesse ringi. Kõik Naage
küla lapsed olid kaasatud.”
Suvel sai ka tööd tehtud.
“Istutasime kahele hektarile Naage kalda peale mände. Neist on tänaseks saanud
suur mets. Omal ajal ma ei
mõistnud selle töö väärtust,
nüüd saan aru, kui metsa vaatan.” Öeldakse, et elu jooksul
peab inimene istutama puu
ja kirjutama raamatu. “Aga
mina olen välja andnud 165
teost ja puid hektarite kaupa
istutanud,” teatab ta rõõmsalt.
Urmas eksperimenteeris

kõikvõimalike asjadega. Näiteks tekkis tal küsimus, kui
kaua aega kulub, et sokk püsti
seisma jääks. “Ma ei pesnud
paremat jalga pikka aega, ka
sauna minnes sidusin kilekoti
jala ümber. Jälgisin, kas asi
õnnestub.” Jalg aga hakkas hullult sügelema ja ema pidi seda
furatseliinpiiritusega pesema.
Selgus, et tee, mis sa teed –
sokk püsti seisma ei hakkagi.
Ei saa me üle ega ümber
muusikast
Urmase ema Mai Oja meenutab, kuidas ta pojaga metsas
käis ja too aina toksis puu-

pulgaga vastu puid. “Poiss, kas Laulikut ta tagasi ei saanud
oled ulakaks läinud?” küsis ja poiss jäi kooli.
ema. Laps aga selgitas, et kui
Urmas jätkab. Et uut lintpuudutada peenemat puud, makki osta, tuli raha koguda.
tuleb välja peenem heli. Samuti Selleks korjas Urmas maimeenub ema Maile, kuidas Viti kellukesi ja müüs neid Balti
kodu õues seisis suur tiibklaver jaama turul. Äri läks hästi. Kui
– toas oli parajasti remont – ja emal oli juubel ja ta sai palju
poeg hakkas seda mängima: lilli kingiks, müüs Urmas ka
“Vaatas taevasse nagu põllu- need maha. “Muidugi on mul
mees ja avastas Kassiopeia. piinlik, aga mind nii kangesti
Sellest sündis ta esimene teos. huvitas muusika. Ajasin raha
See on tal siiamaani minu
kokku, et uut instrumenteada esinemisprogti osta. Mind huvirammis.”
tas ka astrolooMa i l t u l e b
gia – näppasin
ve el me el d e
füüsikaklassist
seik ajast, mil
suurendusta töötas Vääklaase, tegin
na jahilossis.
ise binokleid,”
Kord olid pisõnab ta.
dulised just ära
Urmas võitläinud, kui ta
les ka nõukoguleidis maha unusde võimu vastu,
tatud lauliku: “Seal
aga ikka omal
olid riigivastased Heliloojal on Naagel moel. “Mängisin
laulud sees, ropud
suure hullustusisse seatud pink,
laulud ka. Tõin selle millel jalga puhata ja sega Tšaikovski
koju ja peitsin ära. soovi korral taevatähti ja Rahmaninouurida.
Urmas aga leidis
vi palu. Esitasin
üles, viis kooli ja
ka Pink Floydi
pani kõik laulma. Ta võis siis muusikat, see oli muusikaline
olla 4.-5. klassis. Mind kutsuti relvastumine. Tahtsin saada
kooli. Sain pahandada, et ka suureks pianistiks. Selleks
nullklassi lapsed laulavad neid ma ei saanud, aga pianistiks
laule. Urmast taheti koguni sain ikkagi,” on Urmas tagasikoolist välja visata! Vastasin, hoidlik.
et Beethovenit taheti ka koolist
Kes tahab armastatud piavälja visata, aga seda ei tehtud, nisti viimast teost “Naage”
sest ta oli niivõrd musikaalne. kuulata, seadku sammud
Mulle öeldi, et noh, vaatame, 25. novembril Estonia kontsermis edasi saab. Sinnapaika disaali, kus kontsertsümfoonia
see jäigi,” meenutab naine. esmaettekandele tuleb.

“Üksiku eaka suurim mure on see, et rääkida pole kellegagi.”
Anne Dorbeki õnne
valemisse kuulub oskus
ümbritseda end heatahtlike inimestega, positiivne ellusuhtumine ja
töö, mida armastada.

Valde Vagenstein, Olga Piigert
ja nende juht Tiia Spitsõn.
Igal kolmapäeval saavad nad
kokku, arutavad, küsivad nõu
ja jagavad kogemusi.

MARI KUKK

evadel lahvatanud koroonaK
kriisi ajal oli Anne (78)
eesliinil, kindad käes, mask

ees, hüpates autosse ja autost
välja, et viia toidumoona oma
hoolealustele. Suve lõpus
avaldas sotsiaalminister Tanel
Kiik tunnustust neile, kes jäid
pandeemia ajal tööle, tehes
koduhooldustöötaja rasket
tööd, kuuludes vanuse poolest
riskirühma.
Anne sai tänukirja ja pääsukesekujulise rinnanõela. “See
oli mulle suur üllatus,” teatab ta
oma Vääna-Jõesuu hubases kodus, “kui tuli kõne sotsiaalministeeriumist ja öeldi, et mind
tahetakse eesliinil töötamise
eest tänada.” Et sedapuhku
kogunemisi-pidusid teha ei
tohtinud, saadeti tänukiri ja
-kink postiga. Need on Annel
aukohal.
Naise tööpäevad on olnud
üsna sarnased kogu selle aja,
mil ta Harku vallavalitsuses

Musikaalne hooldustöötaja Anne sätib end hoolealustele appi, tema
tubli koduvalvur Lord saadab teda valjul häälel. / Foto: Mari Kukk

töötanud on. Ta ärkab hommikul vara ja lubab endale
rahus tund aega kohvi juua.
Siis paneb riidesse ja hakkab
asju ajama.
Tema hoolealustel on erinevad soovid ja vajadused. Kui
kellelgi on tarvis arsti juurde
minna, siis Anne viib ja aitab.
Või vaja poest kaupa – Anne
võtab nimekirja ja ostleb vastavalt sellele. Vahel soovib eakas
kauplusesse kaasa tulla, siis
käivad nad koos ja vaatavad,
mida tarvis. Anne on ka hoolealuse aknaid pesnud, puid
tuppa toonud, tolmu imenud
jms. “Kõike tuleb teha, enne-

kõike aga rääkida. Sellest on
üksikul kõige suurem puudus,”
tõdeb ta. Suurim ja korduv
mure on neil aga selle pärast,
et arstile ei saa aega.
See töö annab palju tagasi
ja on ka hariv, kiidab Anne.
Näiteks on tal üks tore ajalooõpetajast klient, kes lugemisvara soovitab. Nüüd
ongi naisel käsil Alexandra
Lapierre’i “Mura leegitsevad
mälestused”. “Küll on huvitav
raamat, soovitan!” on ta vaimustuses. Kiidusõnu jätkub
kogenud hooldustöötajal nii
klientidele kui ka oma tiimile,
kuhu kuuluvad Liia Kuusik,

Päevad täis askeldusi
Anne ütleb, et praegu ta veel
jaksab oma tööd teha, sest liikumine hoiab virgena. Tegutsemine üldse on tema meelest
hea enesetunde alus. Siiski
tuleb töises plaanis hakata otsi
kokku tõmbama. On aeg pensionile jääda. “See tähendab
tõeliselt pensionile,” selgitab ta.
Seda, mida ta siis tegema
hakkab, kui iga päev rivis ei
pea olema, Anne ei karda. Tegemist on tal töötagi küll ja
veel – kontserdid, etendused
(viimane elamus oli Charles
Gounod’ ooper “Romeo ja Julia”), sõbrad ja Laulumamslid,
keda ta juhendab. Lugedagi
on palju – Anne lemmikud
on Õnnepalu ja Kivirähk – ja
majapidamine tarvis korras
hoida, lisab ta. Rahaliselt võib
raskeks minna, aga Soomes
töötav tütar aitab vajadusel.
Telekast armastab Anne vaadata arstiseriaale, näiteks “Gray
anatoomiat”, kuigi arstist tütar
ütleb, et ega need õiget haiglaelu kajasta. Aga põnev on ikka!
Vaimselt vormis püsimiseks
istub Anne vahel klaveri taha ja

mängib. Ta õpib lugusid pähe –
et mälu treenida. Muide, naine
oli 32 aastat rahvusooperis
koorijuht, enne seda G. Otsa
nimelises koolis õpetaja. Kui
rahvusooperis tuli kätte aeg
pensionile minna, oli see ränk.
“Nii kahju oli teatrist loobuda,
nii väga armastasin seda tööd,”
ütleb ta. Koguni nii kahju, et
kodumaal olles oleks kaotus
talumatu olnud. Siis ta põrutaski hoopis Inglismaale
hooldustööd õppima. “Läksin
ära, et ma kogu aeg ei nutaks,”
sõnab Anne.

Tegutsemine
on hea enesetunde alus.
Aasta oli siis 2007 ja Anne
65-aastane. Suurimaks raskuseks ei olnud tema jaoks mitte
totaalne erialavahetus, vaid
hoopis vasakpoolne liiklus.
“Sellega ikka andis harjuda,
käisin öösel harjutamas. Oma
kaks nädalat võttis aega, et
asi selgeks saaks,” naerab ta.
Hädad on aga igal maal sarnased: on neid, kes on rõõmsameelsed, ja neid, kes torisevad

ning leiavad, et neid peabki
teenindama. Seal ta siis õppis ja töötas ning tuli nelja
kuu pärast tagasi: tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor
ootas juhtimist. Ta sai tööd
ka Astangu rehabilitatsioonikeskuse tegevusjuhendajana.
Viimased kaheksa aastat on
Anne töötanud Harku vallas
koduhooldustöötajana.
Kuidas aga tervis vastu peab,
see ei ole ju lihtne töö? Anne
koputab sellise küsimuse peale
kolm korda vastu lauda, lähemalt tervisest ei räägi ja ütleb
ainult: “Kui ärkad hommikul
üles ja kusagilt ei valuta, siis
mõtled, et oled surnud.” Kui
meel on mõru või on peas tiirlemas mõni muremõte, mida
inimestel ikka juhtub, on Annel
nipp: minna aeda ja hakata seal
askeldama. Töö aitab mõtteid
selgitada ja olemine läheb paremaks. Oma motoks peabki
naine positiivset ellusuhtumist.
Kristlasena lähtub ta elusündmuste puhul põhimõttest, et
kui sind lüüakse vastu põske,
keera teine põsk ette. “Mitte et
see alati kehtiks, aga olen selle
järgi elanud,” ütleb ta.
Anne, ütle, kas sa oled õnnelik? “Ei saa nii öelda, et olen
kogu aeg jube õnnelik. Igaühel on oma nukrushood, ma
püüan olla õnnelik ja näha igal
pool head.”
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Raskeim osa trennist on
distants diivanilt välisukseni
Harku valla teedel on näha palju liikumist. Samas
leidub neid, kes liigutamisele tähelepanu ei pööra.
JANNE TOMBERG
Tabasalu ujumisklubi liikumisharrastuse treener

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringu kohaselt
tegelevad 36% inimestest tervisespordiga paar
korda kuus või isegi harvem. Uuringu järgi on ligi
kolmandik inimestest ülekaalulised ja pea 20%
rasvunud. Vaid pooled hindavad oma tervist heaks
või väga heaks, ülejäänute hinnangul on nende
tervislik seisund keskmine või isegi halb, ja väga halb.
Vahel jääb mulje, et fookusesse tuleb seada kehakaal
ning esmalt peab tegelema toitumisega. Toitumine on
kahtlemata tähtis, kuid tervise seisukohast on olulisem
igapäevane liikumine. Õigupoolest käivad need käsikäes.
Miks see nii on?
Oletame, et inimene on istuva eluviisiga, kuid toitub
tasakaalustatult ja on normaalkaalus, siis peaks ju kõik
olema hästi. Kuid organism on loodud olema võimalikult
ökonoomne - näiteks süda on antud juhul kohanenud vaid
selliseks koormuseks, nagu istumine teleri ees, teekond
välisuksest autoni jne. Süda on lihaseline elund - mida
vähem see koormust saab, seda enam väheneb töövõime
ja suureneb haigestumise risk.
Liikumisvaegus kahjustab ka tugi-liikumisaparaati,
ainevahetust, hormonaalsüsteemi, kesknärvisüsteemi.
Vähese liikumise tagajärjeks on tervise nõrgenemine,
sagenevad külmetushaigused, organismi üldise töövõime
vähenemine, väsimus, unehäired, stress ning ülekaal.
Kui palju tuleks liikuda, et olla terve?
TAI välja töötatud toitumis- ja liikumissoovituste järgi
tuleb iga nädal aktiivselt liikuda vähemalt 150 minutit
ehk 2,5 tundi keskmise intensiivsusega. See tähendab,
et liikumisel tekib kerge higistamine, mis viitab, et süda
töötab tavapärasest suuremal koormusel, kuid treeningkaaslasega on võimalik siiski vestelda. Sobilikud
on rattasõit, kepikõnd, sörkjooks, talvel suusatamine.
Mõistlik oleks liikuda järjest vähemalt 30 minutit. Vähemalt kahel päeval nädalas tuleks teha lihaseid tugevdavaid harjutusi. Tähelepanu tuleb pöörata ka venitus- ja
painutusharjutustele. Kaalulangetuseks peaks liikuma
keskmise intensiivsusega vähemalt 60 minutit päevas.
Teadliku liikumisharrastusega tegelemist peab toetama
ka igapäevase istumis- ja ekraaniaja miinimumini viimine: püüdke teha igapäevased käigud jalgsi või rattaga,
lifti asemel kasutage treppe, autoga poes käies parkige
võimalikult kaugele, talvel lükake käsitsi lund ja suvel
niitke roboti asemel ise muru jms.
Alustada pole kunagi hilja. Eesmärgi, miks hakata regulaarselt liikuma või treenima, peab aga igaüks seadma
endale ise. Tasub proovida ja katsetada eri treeninguid
ja liikumisviise, sageli aitab just väikeses grupis sarnase
kehalise võimekuse ja eesmärgiga inimestega koos treenimine hoida sihti silme ees. Tasub meeles pidada, et kõige
raskem osa trennist on distants diivanilt välisukseni!

24. septembril 2020 toimus Harku vallavolikogu istung, kus
osales 14 Harku vallavolikogu liiget. Istungit juhatas Harku
vallavolikogu esimees Vytautas Martinonis.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Rannamõisa külas Kapteni tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Rannamõisa külas Kapteni tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;
• Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga tee 9 ja
Punga tee 11 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Viti külas Roksoni kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine;
• Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
kehtestamine;
• Harku vallas Tutermaa külas asuva Vana-Sauna kinnisasja jagamise
kohta seisukoha andmine.
Järgmine Harku vallavolikogu istung toimub 29.10.2020 algusega
kell 16.00.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit veebiaadressil
www.harku.ee/teated ja veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil
www.volis.ee.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE
TUTVUSTAMINE
22.10.2020 kell 17.00 tutvustatakse Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harkujärve
külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:
0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
eskiislahendust.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil Kaart.harku.ee/DP/200519_345/avalik.
DETAILPLANEERINGUTE AVALIKE VÄLJAPANEKUTE TULEMUSED
5.08.−4.09.2020 k.a toimus Harku vallamajas,
veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses
Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus 19801:002:
1758), Lasteaia tn 4 (katastritunnus 19801:002:
0973), Lasteaia tn 6 (katastritunnus 19801:002:
0972), Lasteaia tn 8 (katastritunnus 19801:002:
0971) ja Lasteaia tänav L2 (katastritunnus 19801:
002:0974) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu
avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta neli vastuväidete ja ettepanekutega kirja. Sellest lähtuvalt korraldab Harku vallavalitsus
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 15.10.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
5.08.−4.09.2020 k.a toimus Harku vallamajas,
veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses
Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus
19801:002:2020) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu
avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule
vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgset arutelu.
14.07.−12.08.2020 k.a toimus Harku vallamajas, Kumna kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kütke külas
Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu
avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek,
millega arvestati. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku
järgset arutelu.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
JA AVALIKU ARUTELU TULEMUS
14.−27.07.2020 k.a toimus Harku vallamajas,
veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus
19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu
avaliku väljapaneku kestel esitati kaks kirja vastuväidetega. Harku vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku
arutelu 10.09.2020 kell 17.00 Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule vastuväiteid esitanud isikutega kokkulepet ei saavutatud ning vastuväiteid esitanud isikud oma vastuväidetest ei loobunud, mistõttu edastati detailplaneering valdkonna eest vastutavale ministrile.
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Harku vallavalitsuse 01.09.2020 korraldusega
nr 512 kehtestati Tabasalu alevikus Tabasalu
keskuse I etapi detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood 10047847) tööle nr H-151-11.
Planeeritav maa-ala hõlmab Kallaste tn 1
(katastritunnus 19801:002:0152), Kallaste tn 1a
(katastritunnus 19801:002:0153), Kallaste tänav
L1 (katastritunnus 19801:002:0151) Kallaste tn
2 (katastritunnus 19801:002:0150), Kallaste tn
3 (katastritunnus 19801:002:6060), Kallaste tn
4 (katastritunnus 19801:002:1618), Kallaste tn
5 (katastritunnus 19801:002:6070), Kallaste tn 6
(katastritunnus 19801:002:1619), Kallaste tn 6a
(katastritunnus 19801:002:2944), Ranna tee 1
(katastritunnus 19801:002:6170), Metsa tn 2
(katastritunnus 19801:002:0156), Metsa tn 4
(katastritunnus 19801:002:0158), Kallaste tn 20 /
Metsa tn 6 (katastritunnus 19801:002:2750), Metsa
tn 8 (katastritunnus 19801:002:0687), Metsa tn
10 (katastritunnus 19801:002:0688), Metsa tänav
L1 (katastritunnus 19801:002:1013), Metsa tn L2
(katastritunnus 19801:002:0157), Kallaste tn 12
(katastritunnus 19801:001:2943), Kallaste tn 13
(katastritunnus 19801:002:6210), Kallaste tn 14
(katastritunnus 19801:002:6150), Kallaste tn 15
(katastritunnus 19801:002:6080), Kallaste tn 16
(katastritunnus 19801:002:6110), Kallaste tn 17
(katastritunnus 19801:002:6090), Kallaste tn 22
(katastritunnus 19801:001:2944), Kallaste tn 22a
(katastritunnus 19801:002:6260), Kallaste tn 9
(katastritunnus 19801:002:6130), Kallaste tn 24
(katastritunnus 19801:001:2945), Sarapuu tn 1
(katastritunnus 19801:002:6190), Kallaste tn 11
(katastritunnus 19801:002:6200), Klooga mnt 7a

(katastritunnus 19801:002:0154) ja Klooga mnt 7b
(katastritunnus 19801:002:0155) kinnistuid.
Detailplaneeringuga kavandatakse viis äri- ja
elamumaa, seitse ärimaa, kuus elamumaa (sh üks
korterelamumaa krunt ja viis üksikelamu maa
krunti, millest kolm elamumaa krunti on olemasolevad hoonestatud elamumaa maaüksused), üks
ühiskondlike ehitiste ja ärimaa, üks tootmismaa
või transpordimaa ja üldkasutatava maa, üks üldkasutatava maa, kaks üldkasutatava maa ja transpordimaa ning kümme transpordimaa sihtotstarbega krunti.
Äri- ja elamumaa sihtotstarbega kruntidele,
detailplaneeringu põhijoonisel krunt pos nr 1, suurusega 4077 m2, on määratud ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni
1400 m². Krundile pos nr 2, suurusega 4068 m², on
määratud ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1550 m². Detailplaneeringuga on antud võimalus ka kruntide pos
nr 1 ja pos nr 2 liitmiseks, moodustades 8145 m²
suuruse ja ühise hoonestusalaga äri- ja elamumaa
krundi, sellisel juhul on määratud ehitusõigus ühe
hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni
4000 m². Kruntide liitmisel peab olema tagatud
kruntide pos nr 1 ja pos nr 2 piiril vähemalt 8 m
laiune jalgsi liigeldes kasutatav läbipääs. Krundile
pos nr 3, suurusega 2524 m², on määratud ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 980 m². Krundile pos nr 28,
suurusega 2400 m², on määratud ehitusõigus ühe
hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku
kuni 1200 m². Krundile pos nr 30, suurusega 5060 m²,
on määratud ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1300 m².
Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kruntidel pos nr 1 ja pos
nr 2 kuni 12 m ja kuni kolm maapealset ja kuni
kaks maa-alust korrust, kruntidel pos nr 3 ja pos
nr 28 kuni 15 m ja kuni neli maapealset (neljas
korrus võib moodustada 60% kolmanda korruse
pinnast) korrust, lubatud on ka kuni kahe maaaluse korruse ehitamine ning krundil pos nr 30
kuni 12 m ja kuni kolm maapealset korrust ja üks
maa-alune korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi.
Ärimaa sihtotstarbega kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel kruntidele pos nr 5 – pos nr 8,
suurustega 958−1936 m², pos nr 13, suurusega
1191 m², pos nr 23, suurusega 2349 m², ja pos nr
25, suurusega 1181m², määratakse ehitusõigus
ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
kuni 250−750 m². Hoone lubatud kõrguseks maapinnast kavandatud 10 m ja kuni kaks maapealset
korrust, lubatud on ka ühe maa-aluse korruse ehitamine. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi.
Üksikelamumaa kruntidele, detailplaneeringu
põhijoonisel kruntidele pos nr 12, suurusega
2108 m², pos nr 14 – pos nr 17, suurusega 1670−
2005 m², on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 350 m², üksikelamu lubatud
kõrguseks maapinnast on kavandatud 10 m ja
kuni kaks maapealset korrust, lubatud on ka ühe
maa-aluse korruse ehitamine. Abihoone kõrguseks maapinnast on kavandatud 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 0−30 kraadi. Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel kruntidele pos
nr 18, suurusega 4889 m², on määratud ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks (korterelamu, 23
korterit), ehitisealuse pinnaga kokku kuni 550 m²,
hoone lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud 15 m ja kuni neli maapealset korrust (neljas
korrus võib moodustada 60% kolmanda korruse
pinnast), lubatud on ka ühe maa-aluse korruse
ehitamine. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 0−30 kraadi.
Ühiskondlike ehitiste ja ärimaa sihtotstarbega
krundile, detailplaneeringu põhijoonisel krunt
pos nr 20, suurusega 8108 m², on määratud ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 2100 m². Hoone lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud 12 m
ja kuni kolm maapealset korrust, lubatud on ka
ühe maa-aluse korruse ehitamine. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi.
Tootmis- või transpordimaa ja üldkasutatava
maa sihtotstarbega krunt, detailplaneeringu põhijoonisel krunt pos nr 24, suurusega 566 m². Krunti
on võimalik liita krundiga pos nr 11 ja krundiga
pos nr 22. Maaüksusel paikneb mobiilsidemast ja
Tabasalu võrgukonteiner. Ehitusõigus on määratud ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 90 m². Hoone lubatud kõrguseks
maapinnast on kavandatud 4 m ja üks maapealne
korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi. Krundile planeeritud parkla rajamine on võimalik alles pärast hoonestusõiguse
lepingu lõppemist või varasemalt, kui mobiilside-

mastile ja Tabasalu võrgukonteinerile leitakse uus
sobiv asukoht.
Detailplaneeringuga kavandatakse üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, detailplaneeringu põhijoonisel krunt pos nr 11, suurusega
1302 m². Krunti on võimalik liita krundiga pos nr
22 ja krundiga pos nr 24.
Detailplaneeringuga kavandatakse kaks üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega
krunti, detailplaneeringu põhijoonisel krundid
pos nr 22, suurusega 8778 m², ja krunt pos nr 27,
suurusega 1048 m². Krunti pos nr 22 on võimalik
liita krundiga pos nr 11 ja krundiga pos nr 24.
Detailplaneeringuga kavandatakse vastavalt
põhijoonisele kümme transpordimaa sihtotstarbega krunti, detailplaneeringu põhijoonisel krundid pos nr 4, pos nr 9, pos nr 10, pos nr 19, pos nr
21, pos nr 26, pos nr 29, pos nr 31 – pos nr 33.
Juurdepääs planeeritavale alale on TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maanteelt, Ranna teelt,
Sarapuu ja Metsa tänavalt.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon
on lahendatud tsentraalselt ühisveevärgi ning
-kanalisatsiooni baasil.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga
saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Sõrve külas Kopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Türisalu külas Otitoome tee 19 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Sõrve külas Iirepõllu, Leheserva, Kiviserva, Iireaia,
Aedvälja, Vaheliku ja Hiire maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda
detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD
MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu
külas Rootsi tee 11 üksikelamu püstitamiseks
ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde
muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada
projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku
istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle kohta ootame 1.10.−11.10.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda
Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/
et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu
esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja
või e-kirja teel harku@harku.ee 1.−11.10.2020 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas
Karu tn 2 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada
projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle kohta ootame 1.−11.10.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.
ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu
esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja
või e-kirja teel harku@harku.ee 1.−11.10.2020 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse
algatamisest detailplaneeringut täpsustavate
projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas
Apametsa Va ja Vb kvartalite detailplaneeringuala teede lahenduse täpsustamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada
projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle kohta ootame 1.−11.10.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.
ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu
esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja
või e-kirja teel harku@harku.ee 1.−11.10.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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HARKU TENNISE 2020. A
ÜLEMÕÕTMINE
UNIKAALNE SÜNDMUS MAAILMAS
Kõigile harrastajaile
statistika ja videoga
täispikad üksik- ja paarismängud
tennises ja aerutennises
mängijaile sobilikes ajavahemikes
aasta lõpuni
keskselt korraldatult
platsidel Harkus
uuendades täielikke edetabeleid.
KUIDAS SAAN OSALEDA?
Sissekandmine ja lähem teave
kalmer@tennis24.ee, 5620 4556

Huvitegevuse ja Noorsootöö SA

HUVIRINGID 2020/2021
TABASALUS
LAUATENNIS
SPORDIRING
VÕRKPALL
DANCEMIX
SHUKOKAI KARATE
SAALIHOKI
SHOW HIP-HOP
AKROBAATIKA
PARKOUR
HÜPITSHÜPLEMINE
UNICORN SQUAD
ROBOOTIKA- JA
PROGRAMMEERIMINE
MUDELISMIRING
ARVUTIÕPE
KABERING
MALERING

MATKARING
LOODUSSÕPRADE KLUBI
KERAAMIKARING
MEISTERDAJATE KLUBI
NÄITERING
LASTE KOKAKOOL
KITARRISTUUDIO
DJ-KLUBI
LAULUSTUUDIO
EELKOOL
Täiskasvanutele
ARGENTIINA TANGO
PSÜHHOLOOGIAKLUBI
KITARRISTUUDIO

Uuri lähemalt: www.huviringid.ee

1. oktoobril tähistatakse

rahvusvahelist
eakate päeva.
Tugevat tervist ja
rõõmsat meelt meie
valla eakatele!

Huvitegevuse ja Noorsootöö SA

HUVIRINGID 2020/2021
Harkujärvel:

Murastes:

LASTE KOKAKOOL
SPORDIRING
MALERING
MÕTTEMÄNGUD
LAUATENNIS

LAULUSTUUDIO
UNICORN SQUAD
TRUMMIRING
MUUSIKA JA VIDEO
LOOMINE
PARKOUR
MALERING
EELKOOL
KITARRISTUUDIO

Kumnas:
LAUATENNIS

Vääna-Jõesuus:

Merikülas:

MALERING

Vääna Mõisakoolis:

VÕRKPALL
PARKOUR
ARVUTIÕPE

MALERING

Uuri lähemalt: www.huviringid.ee

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
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.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. Transport. www.puukirurg.
ee, info@puukirurg.ee, 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.
Aednikule ökokompostmuld,
sõnnik, muld, liiv, kruus, freesasfalt,
graniitkillustik, killustik. Kalluriga
kuni 3,5 t. Tel 5604 4803.
Killustik, liiv, kruus, sõelutud
põllumuld, kompostmuld, kõdusõnnik, freesasfalt. Planeerimine.
Tel 501 5992, väikeveod.ee.
Killustik, liiv, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.
Kas sinu fassaad, terrass või
aed vajavad uuendust? Kui jah, siis
küsi pakkumist! DH Service OÜ,
e-post dhserviceou@gmail.com,
tel 5696 3580.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan
tehtud tööde kohta ametliku akti.
E-post kuldnoop@gmail.com,
tel 5689 0125.
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Tänavakivide puhastus. Tel
5624 1509, Andres.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Pellet al 190 €/alus, kase RUF
brikett al 125 € /alus, küttepuud

al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! Tel 600 0136,
520 0093. Puu24.ee.
Trimmerdamine, võsalõikus,
raietööd mootorsaega Harku
vallas. sompaserv@gmail.com,
tel 521 4353.
Müüa küttepuid, tooreid ja kuivi
(lepp, kaks, okaspuu). Kaminapuud
võrgus (lepp, kask). Kohaletoomisega.
www.halukuller.ee. Tel 509 6735.
Aitame vabaneda prahist! 15, 20
ja 30 m³ konteinerite rent, tööjõud
koristamiseks. Telli 5557 0040, info
www.prugiveod.ee.
Killustik, liiv, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.
Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS. Laon korstnaotsi. Vannitubade remont. Boilerite, pistikute
paigaldus. Tel 5850 8713.
Tänavakivide paigaldus ja müük,
aedade ja terrasside ehitus, lammutustööd. Tel 5894 0214, e-post
stevenmaan@online.ee.
Mahla pressimisteenus Harjumaal Kose vallas. Lisainfo tel
5621 9762.
Müüa Rannamõisa külas heas
seisukorras kasutatud Asko helesinised nahkdiivanid (3+2) ja
Zanussi pesumasin. Helistada tel
5553 5040.
Laagerdunud hobusesõnnik saepuruga. Hind 2,5 eurot 30 l kott.
Harku vallas transport tasuta. Tel
5811 7351.
Soovin üürida garaaži ja/või
väiksema laopinna Harku vallas,
eelistatavalt Tabasalu, Rannamõisa
kandis. Tel 507 2875 Ilmar.
Metsaküla Piim AS müüb sõnnikut. Hind 6 €/tonn + käibemaks
20%. Kohalevedu tellimisel. Tellimine: tel 6049 826, 5648 3533.
Müüa küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Toores segalehtpuu alates
45 €/ruum. Toores sanglepp alates
47 €/ruum. Kuiv segalehtpuu alates
57 €/ruum. 30 cm kuiv lehtpuu 40 l
võrgus 3,10. Tel 504 2707.
Müüa vähekasutatud segusegaja, Singeri õmblusmasin, töökorras Lada ja vanaaegne looreha.
Tel 5660 178.
Soovin osta renoveerimist
vajava suvila Vääna-Jõesuus,
Tallinn-Kloogaranna mnt mere
pool. Tel 511 2262.
Müüa loomasõnnikut, mulda,
täitepinnast, liiva ja killustikku.
Tel 5849 7915, taluaed@hot.ee.
Toormahla pressimine teie oma
aia õuntest Suurupis. Min kogus
30 kg. Tel 5810 1221.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 5618 8671.
Tulen järele puksiiriga ja tasun
sularahas või ülekandega. Vaata
www.seisevauto.ee.

Tallinna KremaToorium
Professionaalne ja kaasaegne

korstnapühkimisteenus
sinu eramule.
Tel 5600 4050
info@1korsten.ee
www.1korsten.ee

Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

Arvutiteaduse klubis Harkus ja Harkujärves
on veel vabu kohti siin maailmas 7-19 a
elanud inimestele, kes tahavad avastada
vastuseid miks-küsimustele. Osalemiseks palun kirjuta
kalmer@test.tennis24.ee, helista 5620 4556 või täida vorm:

Ootame oma meeskonnaga liituma:

VÄLISTRASSIDE EHITUSTÖÖLISI
Eeldame:
töökogemust, kohusetundlikkust,
pingetaluvust,meeskonnatöö oskust,
B-kat. juhiluba
Pakume:
väljaõpet ja toetust tööde teostamisel,
tulemustele vastavat töötasu
Kandideerimiseks palun saada oma CV:
vensen@vensen.ee
Lisainfo tel. 516 7337
Mihkel
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KON TSERT

TA BASA LU ÜH IS GÜM NAASI UM IS
18. OKTOOBRIL
KELL 11:00

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

