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1. novembrist rakendub uus hind vahemikus
64,58–64,78 eurot megavatt-tunni kohta.
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Pühapäeval, 8. novembril
heiska isadepäeva
puhul riigilipp!
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Igaühel on õigus haridusele. Suur osa Harku
vallavalitsuse eelarvest
läheb just meie laste hariduse ja tuleviku kindlustamiseks. Kuidas sünnivad
sellekohased otsused?

Hing on igaühel, seda tuleb
vaid nägema
õppida.
Lugege lk 5

AVO ÜPRUS

Harkujärve koguduse õpetaja

Haridusvaldkonna rahastamisotsuseid tuleb vaadata vallaüleselt

VYTAUTAS MARTINONIS
Vallavolikogu esimees

K

ui 2001. aastal Harku valda
Murastesse elama tulin, oli
see, nagu sõidaksin maale.
Rannamõisa kirikust edasi
polnud veel uusarendusi näha ja
kõikjal lokkas rohelus. Valla areng
on olnud aga kiire ja järgneva, pea
20 aastaga on muutunud palju.
Mõni aeg tagasi leidsin kodust 2007.
aasta Harku valla turismibrošüüri.
Lugesin sealt, et 1995. aastal oli vallas
4939 ja 2006. aastal 9396 elanikku.
Praegu on meil aga juba üle 15 000 elaniku. See on olnud üsna suur ja pidev
kasv. Selle tõttu on tõusnud vajadus
ka valla teenuste, taristu, teede jne
parandamise, juurde- ja ümberehituste
ning mitmesuguste hooldusmahtude
suurendamise järele. Lisandunud on
ka vanade suvilapiirkondade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamise projektid. Kõik see on tähtis valla
iga-aastaste ja tulevaste tegevuste ning
eelarvete planeerimisel. Täiendavalt
eelnevale aga lisanduvad olulise osana
sotsiaalkulutused.
Kõige suurem osakaal valla eelarves
on haridusvaldkonna jooksvatel kuludel. See moodustab erinevate aastate
lõikes valla eelarvest üle 60%. Siia alla
ei kuulu selle valdkonna laenuraha eest
tehtud investeeringud. See tähendab,
et kõikide vallaelanike maksulaekumistest läheb suur osa meie laste
hariduse ja tuleviku kindlustamiseks.
Seetõttu on ka kõik haridusvaldkonda
puudutavad tegevused ja otsused ülitähtsad. Need ei puuduta ainult neid,
kelle lapsed valla koolides käivad, vaid
kõiki, kes on valla elanikud. Siinkohal
olgu see mõttekoht nendele, kes faktiliselt elavad vallas, aga registreeritud
elukoht on mujal.
Käimasolevatest uusarendustest
tingitud lasteaiakohtade vajaduse
rahuldamiseks tuleb vallal juba lähiaastatel Tiskresse rajada Tiskre
lasteaed koos kooliga. See aga tähendab tänase teadmise juures vähemalt seitsme miljoni euro suurust
investeeringut.
Mainimata ei saa ka jätta Harku
valla ajaloo suurimat haridusinvesteeringut – Tabasalu hariduslinnakut.
Juba tuleval suvel valmib seal uus
koolihoone kuni 550 õpilasele koos
spordihoonega ja riigigümnaasiumi maja kuni 360 õpilasele. Riigi
otsus rajada meie valda tugev riigigümnaasium on selge hinnang valla
jätkusuutlikule hariduspoliitikale.

Harku valla käesoleva aasta haridusvaldkonna eelarve on üle 20 miljoni euro, mis moodustab üle 60% valla
eelarve kuludest. / Foto: erakogu

Rahalisi võimalusi arvestades
Ühe tähtsatest otsustest tegi Harku
vallavolikogu 28. veebruari 2019.
aasta istungil, kus päevakorras oli
punkt nr 16. Otsus: Muraste-Suurupi kandis kolmanda kooliastme
avamine. Vallavalitsusele ülesande
andmine. Otsustati 16 poolthääle
ja null vastuhäälega (kohal oli 17
vallavolikogu liiget).
See otsus andis võimaluse kaaluda
vallavalitsusel kolmanda kooliastme
avamise alternatiive, millest on juttu
olnud ka varasematel haridusteemalistel aruteludel, tehtud ka uuringuid
ja analüüse. Alternatiive oli kaks:
Muraste kooli laiendamine juurdeehitatava hoone näol ja Meriküla
kompleksi kasutuselevõtt.
Küsimus oli, kas võtta kasutusele
väga heas korras ja üliheade võimalustega Meriküla õppehoone selle
juurde kuuluva hoonekompleksiga,
sisustada ja kohandada see kolmanda
kooliastme pidamiseks ja parandada
ligipääsetavust või ehitada uus koolimaja Murastesse, mis oleks värske, aga tooks kaasa põhimõtteliselt
ebamõistlikud topeltkulud mõlema
hoone samaaegsel haldamisel.
Muraste kooli juurdeehituse korral
oleks arvestuslikult vaja olnud ehitada
hoone, millel on kasulikku pinda u
2100 m². Selle maksumus on hinnanguliselt vähemalt 2,5 miljonit eurot
(värskeks võrdluseks võib siia tuua
näite, kus umbes 3100 m² suuruse
Kuusalu algkoolimaja ehitusmaksu-

mus on 3,5 miljonit eurot). Ehitusmaksumusele lisandub kooliruumide
sisustamine, mis jääb hinnanguliselt
500 000 euro kanti. Arvestada tuleb ka
koolimaja ehitusaegsete lisakuludega,
kas siis ajutise kolmanda kooliastme
pidamisega Merikülas või Murastesse
renditavates moodulites.
See kulu on aga selgelt ebamõistlik,
kuna mõlemal juhul on ajutise iseloomuga ja jäävat kasu vallarahvale
sellest pole. Näiteks 2000 m² pinna
puhul kujuneb koos projekteerimise,
paigalduse ja sisustusega esimese
aasta maksumuseks ligi miljon eurot.
Kokkuvõttes on hinnanguline
maksumus üle nelja miljoni euro
pluss kaasnevad täiendavad iga-aastased koolipidamiskulud. 2020. aastal
on näiteks Muraste kooli eelarve ligi
800 000 eurot, millest poole moodustavad majandamiskulud.
Teise lahenduse korral võetakse
kasutusele Meriküla õppehoone,
tehakse vajalikud kulutused ja investeeringud, et seal oleks koolipidamine võimalik. Selle kasuks räägib
suhteliselt uus, väga hea ja laiade
võimalustega hoonekompleks, mille
kooliotstarbeline kasutuselevõtt on
igati mõistlik. Vanemate ebamugavuseks on aga autoga õpilast kooli
viies pikem koolitee (lahenduseks
koolibussid) ja vajadus üldiselt ligipääsetavust parendada.
Viimane ei ole aga oluline ainult
kolmanda kooliastme pidamise vaatevinklist, vaid kogu kompleksi ka-

sutamise ja sealsete tegevuste ning
kohalike elanike jaoks. Vajadus ei
ole uus, see on vallavalitsusele ja
-volikogule teada ning ühtlasi on
valla arengukavas kajastatud teema.
Merikülas õppehoone kohandamise
ja kooli avamisega seoses on tehtud
seni ühekordseid kulutusi 255 000
euro ulatuses ning 2020. kooliaastaga
seoses lisandub veel 115 000 eurot,
sealhulgas Merikülla viivate bussiliinide kulu. Lisanduvad 2020/21.
õppeaasta kommunaalkulud, mis
on 120 000 eurot.
Meriküla kompleksi ligipääsetavuse parendamiseks tehtud kulutused on
300 000 eurot ja planeeritud kulutusi
on veel suurusjärgus alla miljoni euro.
Oluline on, et sellest ei saa kasu ainult
kooli 7.−9. klassid (kasutavad üheksa
kuud aastas), vaid kohalikud elanikud
ja kõik, kes kasutavad kompleksi aasta
ringi. Ühtlasi on nii tagatud piirkonna
parem ligipääsetavus merele ja see
on oluline kõigile elanikele.
Mõistlikke lahendusi otsides
Arusaadav ja mitte pahaks pandav
on Muraste piirkonna lastevanemate
ning laste huvi saada kõige mugavam ja kasulikum lahendus koolis
käimiseks. Samas ei ole vastuvõetav
viis, kuidas seda püütakse saavutada.
Liiga palju on lendu lastud “legende”,
mis on seotud Meriküla õppehoone
kasutusele võtmisega. Toon ühe näite:
käesoleva aasta esimeses pooles on
kolm minu tuttavat küsinud, miks

kolitakse Muraste kool Merikülla või
miks kolitakse sinna Muraste kooli
kolmas kooliaste? Ikka ja jälle pean
selgitama, et esiteks ei ole Muraste
kool kusagile kolinud ja olemasolevas
koolihoones jätkub 1.−6. klasside
tegevus endisel kujul. Samuti ei ole
Muraste koolil mitte kunagi olnud
kolmanda kooliastme koolitusluba,
mistõttu ei ole võimalik ka kooli
kolmandat kooliastet kusagile kolida.
Lisaks levivad arvamused, et Tilgu
tee on väga ohtlik ja kitsas ega sobi
kooliteeks. Tegelik elu näitab midagi
muud – õppekompleksi juurde viivat
rahuliku liiklusega teed on kõik need
aastad edukalt kasutatud. Mööda
seda teed on ka varem bussid kooli
sõitnud ja liiklus on toiminud. Veel
enne eriolukorra kehtestamist viidi
ligi 200 Tabasalu jalgpalliklubi last
Meriküla kompleksi trenni bussi või
autoga. Lisaks kasutavad sedasama
teed lapsed, kes käivad Meriküla
kompleksis huviringides.
Heaks kiita ei saa meedias ja sotsiaalmeedias toimuvat, mis on kaugel
heast suhtlemistavast, ega tegevust
nii keskkonna- kui ka maanteeameti
suunal, kus püütakse kõikvõimalike
vahenditega takistada valla poolt
koolitee parendamise ettevõtmisi.
Tegelikult võiks vanemad teha täpselt vastupidist: paluda vastavatel
ametitel leida võimalused Meriküla
ligipääsetavuse parandamiseks.
Mis puudutab kooli õpetajaskonda,
siis Muraste kooli pikaaegne direktor ei näidanud üles aktiivsust ega
otsustusvõimet seoses Merikülla
kolmanda kooliastme avamisega
ja ühtlasi puuduvad Muraste koolil
siiani esimese ning teise astme tähtajatud koolitusload, samuti puudub
kolmanda kooliastme koolitusluba.
Seega anti Tabasalu ühisgümnaasiumile (TÜG) ülesanne oma koolitusloa
põhjal avada Merikülas kool ja leida
vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad.
Sellega on saanud TÜG-i direktor
Martin Öövel igati hästi hakkama,
eriti arvestades lühikest ettevalmistusaega. Hea meel on ka selle üle, et
praegune Muraste kooli direktori
kohusetäitja Liina Teesalu on valla
haridusosakonna töötajatega saanud
käima hea koostöö ja tegeletakse
aktiivselt haridus- ja teadusministeeriumi õiendis toodud Muraste koolile
tehtud ettekirjutuste täitmisega.
Kokkuvõtteks ütlen, et iga valla
elaniku õigus on soovida parimaid
tingimusi elamiseks, hariduse saamiseks jne. Samas on vallavalitsuse ja
-volikogu liikmete kohustus lähtuda
kõikidest piirkondadest, huvigruppidest ja elanikest ning teha otsuseid,
mis on kogu valla huvides. Vallavalitsus on volikogu poolt antud ülesannete täitmisel sellest ka lähtunud.

Foto: Arno Mikkor
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VALLAVALITSEMINE

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

Heisake 8. novembril riigilipp

Isadepäev on tähtpäev, millega märgitakse meeste rolli
laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele.
8. november on isadepäev, mis on lipupäev. Riigilipp
heisatakse päikesetõusul ja langetatakse loojangul.
(Harku Valla Teataja)

Vallavalitsusse vastuvõtule
eelregistreerimise ja maskiga

Vastuvõtud vallavalitsuses toimuvad praegu ainult eelregistreerimisega. Aja kokkuleppimiseks palume kontakteeruda teenistujaga, kelle vastuvõtule soovite tulla, ning
vallamajja kohale tulles palume kanda kaitsemaski.
(Harku Valla Teataja)

Harku kodutütarde ajaloo- ja
meeskonnatöö päev

Viimase kahe aastaga on
Tabasalu kaugküttevõrguga liitunud tarbijatele
toasooja hind alanenud üle
20 protsendi. 1. novembrist
langeb hind veelgi, mil
rakendub uus hind vahemikus 64,58–64,78 eurot
megavatt-tunni kohta.
MEELIS HÄRMS
OÜ Strantum juhataja

KRISTI TOMINGAS

SW Energia turundusjuht

T

änavu suvest Tabasalu
soojaga varustav SW
Energia alustab peagi
Tabasalu katlamaja ümberehitust täisautomaatseks hakkpuidu katlamajaks, mis on palju
keskkonnasäästlikum ja loob
eeldused toasooja alandamiseks ka tulevikus.
Tabasalu kaugküttevõrku
kuulub 27 korterelamut, lisaks vallamaja, kool, lasteaed,
spordikeskus, raamatukogunoortekeskus, tennisekeskus
ja mitmed ärihooned. Soojuse
müüja ja edastaja on vallale
kuuluv Strantum OÜ, sooja
toodab alates tänavu 1. juulist
sellekohase konkursi tulemusel
SW Energia OÜ.
Paljudes Eesti piirkondades soojatootmisega tegelev
SW Energia OÜ on enam kui
20-aastase kogemusega ettevõte, kes on keskendunud just
väiksemate ja keskmise suurusega kaugküttepiirkondade
arendamisele. Kokku toodab

Novembris langeb Tabasalus taas toasooja hind
SW Energia tänapäevase ja
keskkonnahoidliku tehnoloogiaga soojusenergiat 45
kaugküttevõrgus üle kogu Eesti, sellest suvest ka Tabasalus.
Uus ja keskkonnasäästlikum katlamaja
Kaugküttevõrgu tarbimiskindluse tõstmiseks ja soojakadude vähendamiseks renoveeris
Strantum OÜ hiljuti enamiku
Tabasalu soojatorustikust. Sellega panustati samal ajal nii
keskkonnahoidu kui ka madalamasse soojahinda. Järgmine
oluline samm on praegu gaasil
töötava kohaliku katlamaja rekonstrueerimine ja üleviimine
hakkpuidule.
SW Energia on seadnud
eesmärgiks rekonstrueerida
praegune katlamaja 2021. aasta
lõpuks. Uue, sooja tootmiseks
hakkpuitu kasutava katlamaja
ehitus nõuab mahukat investeeringut ja SW Energia on
esitanud ka sellekohase toetusetaotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Loodame
taotlusele positiivse vastuse
saada lähema paari kuu jooksul ning ehitustöödega on kavas alustada kohe pärast seda.
Peale selle, et uus katlamaja
kasutab kütteks keskkonnasäästlikku hakkpuitu, on see
täisautomaatne – automaatika
annab võimaluse soojatootmist
igal ajal distantsilt jälgida ja

vajadusel korrigeerida. Ühtlasi
tähendab see, et katlamaja on
pidevalt ööpäevaringse jälgimise all ning ootamatustele või
ka probleemidele reageerivad
hooldustehnikud operatiivselt
ja loetud tundide jooksul.
SW Energial on laiaulatuslik
kogemus hakkpuidu kasutamisel – nad toodavad sooja
kokku enam kui 250 katlamajas ja puidul töötab neist 56,
sealjuures on enamik ehitatud
viimase kümne aasta jooksul.
Hakkpuidu kasuks räägib kütuse stabiilsem hind ja keskkonnasäästlikkus: hakkpuidu
CO2 heitmeks loetakse null.
Samuti on hakkpuidumaterjali
Eestis piisavalt ehk tagatud
on soojatootmiseks vajaliku
kütuse varustuskindlus.
Hind suunaga alla
See, milline on kaugküttevõrkudes soojusenergia hind, on
detailselt reglementeeritud
ning lõpliku hinna peab kinnitama Konkurentsiamet, kes
kontrollib, et hind oleks õiglane nii tarbija kui ka soojatootja
seisukohast. Viimase kahe aasta jooksul on Tabasalus toasooja hind alanenud 21 protsenti
ja nüüd, novembrist langeb
hind veelgi, mil rakendub uus
hind vahemikus 64,58–64,78
eurot megavatt-tunni kohta.
Lõplik hind fikseeritakse käesoleva kuu lõpus.

Uue katlamaja valmimine ja
soodsamale kütteviisile üleminek mõjutab tarbijale positiivselt – toasoe läheb odavamaks
ja ühtlasi ka stabiilsemaks,
sest hakkpuidu hind ei ole nii
kõikuv ja maailmaturuhinnast
mõjutatud kui praegu kütteks
kasutatava maagaasi hind.
SW Energia poolt energia
tootmisel kasutatavad taastuvkütused ja tehnoloogiad
aitavad kütustest võimalikult
maksimaalselt soojusenergiat
kätte saada ning hoiavad välisõhu puhtamana. Samuti aitab
hoida energiahinda stabiilsena
ning on sõbralik rahakotile.
Strantumi koostööpartner
SW Energia toodab ja edastab soojusenergiat ka Harku
alevikus, kus uus hakkpuidukatlamaja valmis juba 2018.
aasta lõpus. On kõnekas fakt, et
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte
Ühing tunnustas Harku kaugküttepiirkonda möödunud
aastal ka märgisega “Tõhus
kaugküte”. Tunnustus osutab,
et uue katlamaja rajamise toel
teenindab piirkonna inimesi tõhus, keskkonnasäästlik,
mõistliku hinnaga ja mugav
soojavarustusviis. Sedasama
kvaliteedimärgist on kavas
taotleda ka Tabasalu uue katlamaja valmimise järel – nüüdisaegne soojusvõrk koos energiaallikatega annavad kindluse,
et kodud on alati soojad.

Ühine toiduvalmistamine. / Foto: Helen Rei

26. septembril toimus Harku kodutütarde ajaloo- ja meeskonnatöö päev. Ühiselt külastati Tallinnas kommunismiohvrite memoriaali, ajaloo- ja filmimuuseumi.
Päeva teine pool oli pühendatud meeskonnatöö arendamisele koos toiduvalmistamisega. Päevale pani punkti
ühine toidunautimine ja väike mälumäng.
Väljasõit toimus noorte isamaalise hariduse programmi
toel, mis aitab kodutütarde ja noorkotkaste väljaõpet
mitmekesistada.
Harku kodutütarde rühm tegutseb alates 2016. aastast.
Rohkem infot kodutütarde tegevuse kohta leiab koduleheküljelt www.kodutytar.ee.
(Sigrid Laanemets, Harku kodutütarde rühmavanem)

Huvihariduse ja -tegevuse toetuste
taotlemise tähtaeg on 1. detsember

2020. aastal saavad huvihariduse ja -tegevuse toetust
taotleda pered, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last
või noort, ning pered, kus kasvab raske või sügava puudega laps või noor. Toetus on mõeldud noorele huvihariduse
või -tegevuse toetamiseks. Toetust makstakse Harku valla
sissekirjutusega peredele kuni 150 eurot lapse või noore
kohta aastas. Taotluse koos arve ja arve maksmist tõendav
dokumendiga (maksekorraldus või pangakonto väljavõte) kogu kalendriaasta eest saab esitada vallavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale hiljemalt 1. detsembriks.
Toetuse taotlust on võimalik esitada Harku valla kodulehe
iseteeninduskeskkonna kaudu. Lisainfo: toetuste spetsialist Kadi Netse; e-post kadi.netse@harku.ee, tel 606 3802.
(Krista Dreger, kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist)
Esita taotlus: www.harku.ee
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Harku vallavalitsusel
käisid 15. oktoobril külas
riigikogu liikmed Siim
Valmar Kiisler ja Üllar
Saaremäe, kellele andsid
vallas toimuvast ülevaate
vallavanem Erik Sandla
ja abivallavanem Vello
Viiburg.

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

nud mitmed olulised objektid
ja mitmed on veel töös. Harkujärvel valmis uus lasteaed,
Merikülas avati Tabasalu ühisgümnaasiumi filiaal, Tabasalus
uus tervisekeskus ja koostöös
erasektoriga hooldekodu. Valmimas on ka uus Tabasalu
hariduslinnak.

HARKU VALLA TEATAJA

R

ahvasaadikud tundsid huvi,
kuidas on vallas tagatud
inimestele normaalne elukeskkond, kui kaugel on Sõrve looduskaitseala moodustamine,
mis seis on kaevandustega ning
haridus- ja sotsiaalvaldkonna
hetkeseisu kohta.
Vald sai kinnitada, et elukeskkonna kujundamisel
panustavad arendajad lisaks
elamute ehitamisele ka sotsiaalsesse taristusse. Rajatakse
korralikud mänguväljakud nii

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Riigikogu liikmed tutvusid Harku valla eluoluga

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

Oktoobri keskpaigas toimunud kohtumisel arutasid Kiisler,
Saaremäe, Sandla ja Viiburg Harku vallas toimuva üle. /
Foto: Madis Idnurm

nooremale kui ka vanemale
elanikkonnale. Pikalt oodatud
Sõrve looduskaitseala moodustamiseks on keskkonnaminister käivitanud vajalikud
protsessid ja peagi peaks ministeerium tutvustama edasist
tegevuskava.
Meie kauni looduskeskkonna säilimise tagamiseks on
vald teinud riigile ettepaneku

kaevandustegevusega mitte liikuda üle Harku-Rannamõisa
tee Sõrve moodustatava looduskaitseala piirkonda ning
jääda Tammi tee ja HarkuRannamõisa tee vahelisele
alale, kus on kaevandamisvaru
veel aastateks, seda peamiselt
Saue valla piires. Haridus- ja
sotsiaalvaldkonnas on vald
viimastel aastatel valmis ehita-

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

Külalised Liikva
Päikesekodus
Abivallavanem Maris Viisileht
külastas 16. oktoobril riigikogu
liikmete Maris Lauri ja Liina
Kersnaga Liikva Päikesekodu,
mis on loodud vaimupuudega
noorte nädala- ja päevahoiuks.
Prognoosi kohaselt oleks
20 aasta pärast autistidele selliseid keskusi vaja 90. Praegu
rajatakse siin teed teistele,
sest hetkel ei ole autistidele
ühtegi spetsiifilist hoiuteenust.
Harku vallas on pered, riik ja
Euroopa Liit pannud seljad
kokku, et ka autistidel oleks
võimalus areneda neile sobivas
keskkonnas.

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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VALLAVALITSEMINE
Kultuuriminister
Tõnis Lukas kuulutas
13. oktoobril välja
aasta kodaniku
konkursi. Tänavuse
konkursi moto on
“Kodanik võtab vastutuse”, mis lähtub nii
digikultuuriaastast
kui ka koroonakriisi
mõjudest, mis asetas
paljud tavapärasena
tundunud rõõmud ja
mured uude konteksti.

Esitage oma kandidaat konkursile
“Aasta kodanik 2020”

KULTUURIMINISTEERIUM

I

ga ühiskonna vundament
on kodanikud, kes suhtuvad
iseendasse, oma peresse ja
rahvasse austuse ja armastusega; kes tajuvad, et õigused ja vabadused on aluseks
vastutusele. Aasta kodaniku
aunimetus antakse Eesti Va-

Aasta kodaniku auhind “Ühiskonna õis”. / Foto: Sirli Tooming

bariigi alalisele elanikule, kes
on aasta jooksul üleriigiliselt
paistnud silma panusega ühiskonna arengusse. Kandidaadiks esitatud isiku saavutused
peavad olema aidanud kaasa
kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisele,
ühiskonnaelu edendamisele
ning vabaduse kaitsele.
“Vastutus on midagi enamat kui ainult kohustuste
täitmine. Eriti oluliseks kujunes digikultuuriaastal selliste
kodanike panus, kes leidsid
võimalusi säilitada üksteisega
inimlikku kontakti ka füüsiliselt kohtumata või aitasid luua
võimalusi kultuurielu jätkumiseks piirangutele vaatamata.
Sellel erilisel aastal kuulub
tänu inimestele, kes ulatasid
abikäe end ületades ja võib-

olla isegi ohverdades,” ütles
kultuuriminister Tõnis Lukas.
“Aasta kodaniku aunimetust
väärivad alati ka need, kes
kaitsevad vabadust nii kodus
kui ka maailmas laiemalt,” lisas
minister.
Kandidaate aunimetusele
võivad esitada kõik soovijad,
nii füüsilised kui ka juriidilised
isikud. Esitatud taotluses tuleb
juhinduda statuudis toodud
põhimõtetest, sealhulgas põhjendada kandidaadi sobivust
ja seost aasta motoga.
Kandidaate saab esitada
veebivormi kaudu hiljemalt
kuni reedni, 6. novembril.
Konkursi ja selle tingimuste
kohta saab lähemalt lugeda
kultuuriministeeriumi kodulehel www.kul.ee/et/aastakodanik-2020.

Aasta kodaniku aunimetuse koos rahalise preemia
ja skulptor Reti Saksa miniskulptuuriga “Ühiskonna õis”
annab kultuuriminister üle
24. novembril Eesti Rahvusringhäälingu uudistemajas
toimuval tunnustussündmusel. Rahvastikuminister Riina
Solman annab samas üle kodanikupäeva aumärgid ning
samuti tunnustab ideekonkursil “Mina suudan” osalenud
koolinoori.
Mullusel laulupeo juubeliaastal pälvis aasta kodaniku
aunimetuse Riina Roose, kelle
puhul tõsteti esile tema panust laulupidude uurimisel,
kaasamõtlemist pidude liikumise hoidmisel ning Tartu
juubelilaulupeo sündmuste
korraldamist.

HARKU VALLA
KAASAVA EELARVE RAAMES

ootab vallavalitsus elanike ettepanekuid
kuni 50 000 eurot maksva projekti elluviimiseks!
Esitage oma ettepanek 31. oktoobrini aadressil
www.volis.ee/gvolis!
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KESKKOND
Nõudepesupulbrite,
-geelide ja -tablettide riiul
on poodides küll suhteliselt lühike, kuid siiski
piisavalt kirju, et õige
vahendi valik keeruliseks
muuta.

Keskkonnasäästlikum nõudepesu
isetehtud ökovahendiga

LEMBE REIMAN
keskkonnaspetsialist

P

eaaegu kõigil pesuvahendite pakkidel on peal
mõni ökomärgis – kirjade järgi on kõik väga ökod ehk
loodussäästlikud, allergikutele
sobivad jne. Aga mida need vahendid ikkagi tegelikult sisaldavad? Koostisosade nimekiri
on pikk, ent samas väga vähe
ütlev. Paratamatult jääb osa
vahendist ka nõude külge, kust
me selle “ei tea mille” endale
sisse sööme.
Olen kasutanud väga palju
erinevaid nõudepesuvahendeid ja mul olid oma “öko”
lemmiktooted juba välja
kujunenud, kui umbes aasta
tagasi otsustasin proovida,
kuidas saab nõud puhtaks
isetehtud vahendiga. Leidsin
internetiavarustest mitmeid
retsepte, mis olid imelihtsad.
Kõik koostisained olid mul
juba kodus olemas – retsept
ütles, et sega kokku õiges ko-

EI

Isetehtud nõudepesuvahend on tervisele ohutu, sest neidsamu
aineid kasutatakse ka söögitegemisel. / Foto: Lembe Reiman

guses soodat, sidrunhapet ja
meresoola, lisa natuke vett,
pane jääkuubikuvormi ning
tabletid ongi valmis!
Päris nii lihtne see ikka ei olnud, sest teatavasti tekib sooda,
sidrunhappe ja vee segunemisel keemiline reaktsioon – segu
hakkab mullitama ja tablettide
asemel sain tulemuseks hoopis
ebakorrapärased õhulised pudedad tükid. Ent siiski läksid

EI

nõud neid kasutades puhtaks!
Seega otsustasin veel proovida.
Järgmiseks segasin klaaspurki kokku sooda ja sidrunhappe, et vahendit oleks hea
lusikaga masinasse panna.
Oligi väga hea kasutada, aga
ainult esimesel korral. Järgmisel päeval oli segu purgis
kivistunud ja pidin korralikult
vaeva nägema, et õige kogus
kätte saada.

EI

Proovisin veel paari retsepti,
kuid ikka tekkis mingi “aga”,
mistõttu järgmine kord proovisin uut retsepti. Nõud sai küll
üldjuhul puhtaks, aga vahel
jäid klaasid tuhmiks. Konsulteerides tuttavaga, kes viib läbi
ka erinevaid looduskosmeetika
jms koolitusi, sain eriti lihtsa
retsepti: ühest purgist kaks
supilusikatäit soodat, teisest
purgist üks supilusikatäis
sidrunhapet masina sahtlisse. Parema pesutulemuse ja
läikivate klaaside jaoks peab
masinas sees olema sool ja
loputusvahend, mida saab samuti ise teha: üks supilusikatäis
sidrunhapet tuleb lahustada
100 ml vees.
Olen sellist segu kasutanud
nüüdseks juba mitu kuud –
nõud saavad puhtaks, klaasid
on läbipaistvad ja säravad.
Ühe pesukorra hind on vaid
mõni sent, kui sidrunhapet
osta korraga 500 g või 1 kg
pakendis. Ja mis peamine –
ma tean, millega nõusid pesen. See on tervisele ohutu ja
loodussäästlik, sest neidsamu
aineid kasutatakse ju ka söögitegemisel.

EI

Isetehtud looduslik
deodorant
Deodorandiks segan väikesesse klaaspurki kokku enamvähem võrdsetes osades kookosõli, soodat ja tärklist, lisada
võib ka mõne tilga eeterlikku
õli. Saadud segu peab jääma
parajalt tahke, aga mitte liiga
kõva. Kui segu on liiga vedel,
pane vähehaaval juurde tärklist
ja soodat ning sega uuesti läbi.
Kui segu on aga liiga tahke,
lisa juurde natuke kookosõli.
Arvestama peab, et kookosõli soojas sulab ja jahedas
tahkub ehk kui segades tundub
segu kergelt pehme, siis seistes
võib see muutuda liiga kõvaks.
Korraga valmistan koguse,
millest jätkub meie perele paariks kuuks. Higistamist, mis on
keha normaalne reaktsioon,
selline segu ära ei hoia, küll
aga neutraliseerib higilõhna.
Sellist segu olen kasutanud juba enam kui viis aastat.
Põhjus, miks seda teen, on
tavaliste deodorantide koostisosad – need sisaldavad nii
palju erinevaid ja muu hulgas
kahjulikke aineid, et neid üles
lugedes väsib ära. Ja hind –

EI

kodus olevatest toiduainetest
ise tehtud deodorant ei maksa
praktiliselt mitte midagi. Hinda pole ma küll täpselt välja
arvutanud, sest vaja minevad
toorainekogused on lihtsalt nii
väikesed.

Räägi kaasa –
kuhu paigutada uued
pakendikonteinerid?

Oleme otsimas asukohti
uutele avalikele pakendikonteineritele. Ootame
teie ettepanekuid, kuhu
võiks Harku vallas avaliku pakendikonteineri
paigaldada, kirjutades
aadressil lembe.reiman@
harku.ee.

EI
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KULTUUR
Kontsert “Harku valla
laululaps 2020” leidis
sel korral aset teisiti
kui varasematel aastatel.
Kevadine kontsert
toimus sel aastal sügisel,
18. oktoobril.
KRISTA DREGER

Traditsiooniline
"Harku valla laululaps"
toimus seekord teisiti

Harku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist

K

ohaks oli ikka Tabasalu ühisgümnaasiumi
saal. Ka saalis oli palju
vähem vaatajaid, kui algselt
planeerisime, sest turvalisuse
nõuetest tuli kinni pidada. Küll
aga saime uue kogemuse võrra
rikkamaks ja kogu kontsert
toimus otseülekandena.
Konkursil võistlesid seekord
lapsed vanuses 4−16 eluaastat. Kümnendast eluaastast oli
lastel võimalus esineda professionaalse ansambli saatel.
Koos lastega musitseerisid Ülo
Mälgand klahvpillil, Meelis
Ainsalu basskitarril ja Anneli
Kadakas trummidel. Lapsi
julgustas piraat oma vahvate
vahepaladega.
Vallavanem Erik Sandla tervituskõne järel lavale astunud
lauljaid hindas kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Kose
gümnaasiumi muusika-õpetaja
Anne Kruuse, Tallinna Georg
Otsa nimelise muusikakooli
rütmimuusika õppekogukonna juht Maarja Soomre ja lauluõpetaja, ooperilaulja ning
vokaalpedagoog Alar Haak.
Nende valida jäi igast vanuserühmast kolm lauljat, kes
esindavad Harku valda konkursil “Harjumaa laululaps
2020”, mis toimub 6.−7. novembril Keila kultuurikeskuses.
Harku vallavalitsuse poolt
said kõik laululapsed ja -õpetajad tänukirjad ning kingitused.
Vaadake galeriid:
www.flickr.com/harkuvald

Mälumängurid lõpetasid pikale
veninud hooaja

Kontserdile sai seekord kaasa elada veebiülekande kaudu. / Fotod: Arno Mikkor

Harjumaa laululaps
2020
Konkursi “Harjumaa laululaps 2020” maakondlikule
lauluvõistlusele lähevad Harku
valda esindama:
• 3–4-aastased: Marcus Glaser
• 5–6-aastased: Heliin Kaps,
Eveliina Helmiine Lumi
Leskinen, Mariann Pedask
• 7–9-aastased: Robin Kattel,
Delisa Lepik, Lisete Pall
• 10–12-aastased: Triinu
Valdvee, Marleen Poolamets,
Pärle Tölp
• 13–15-aastased: Johanna
Jakobi, Eva Ausmees,
Katriina Metstak
• 16–18-aastased: Sarah Nehari

Harkujärve kogukonnakirikus
küpsetatakse hingedeajal kakukesi. / Foto: erakogu

päädib mardipäevaga. Levinud
on ka kitsendatud aken: see
on kahe nädala võrra lühem.
Aga tegelikult on aken midagi,
mida pead ise endale tegema.
Otsusta oma akna avaruse üle.
Ajaaken on ju igavikuaken.
Sina vaatad sinna sisse ja igavik
vaatab vastu. Igavikul on ema
silmad.
Keskajal valmistati hingedeajal hingeleiba. Lapsed
käisid lauldes udus, vahel päris
valges riides, kobistasid aken-

Kevadel lõppema pidanud, kuid pandeemia tõttu ära jäänud
mälumängud “Eesti Maakilb. Superfinaal” ja Harku valla
“Ajuragin” lõpetati sügisel. Superfinaal peeti 12. septembril
Paides. Osales 19 võistkonda. Harku valla võistkond koosseisus Hugo Tang, Rein Kooli, Mihkel Jürisson ja Mati Niin
saavutasid kaheksanda koha.
Harku valla mälumängu “Ajuragin” viimane, kuues voor
toimus 2. oktoobril ning selle võitis võistkond DUO+ (Hugo
Tang, Eve Tang, Kristiina Tänava ja Toomas Tänava), kes tuli
ka hooaja üldkokkuvõttes esikohale. Järgnesid võistkonnad
Bennet ja Öökull.
10. oktoobril toimusid Kuusalus 20. Harjumaa võistkondlikud mälumängu meistrivõistlused “Mnemofriik 2020”.
Harku valla võistkond koosseisus Hugo Tang, Rein Kooli,
Mihkel Jürisson ja Mati Niin saavutaks esikoha ning tuli
Harjumaa meistriks.
(Rein Kooli, tehnovõrkude spetsialist)

Tublid saavutused väikestelt
tantsijatelt

Lavale tulid kaasa ka pehmed ja karvased sõbrad.

AVO ÜPRUS

I

Vääna mõisakool on konkursi “Aasta kool 2020” üks kümnest finalistist. Aasta kooli konkursi eesmärk on näidata
kooli loovas ja lõbusas võtmes – kohana, kus õppimine on
inspireeriv ja uuenduslik, digilahenduste kasutamine õppetöös on pigem norm kui erand, ühiselt tegutsetakse ka
õppetööväliselt, hinnatakse koostööd ning valitsevad üksteist toetavad suhted.
Võitja selgub rahva- ja žüriihäälte liitmisel ning kuulutatakse välja 30. oktoobril ETV saates “Terevisioon”.
(Harku Valla Teataja)

Kinodesse on jõudnud kodumaine spioonipõnevik “O2”,
kus saab näha ka Harku vallas asuvat Vääna mõisakooli,
kuhu rajatud 1939. aasta sõjaväebaasi oli kõigil huvilistel
võimalik ringkäigule minna. Võtted toimusid möödunud
aasta sügisel.
Linateose “O2” süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas teine maailmasõda ja just
nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase
luure juht salamõrva ohvriks.
(Harku Valla Teataja)

Udusele Harku järvele
vaadates eristab silm
vaevu teist kallast.
Aeg-ajalt lobistab keegi
kõrkjates. Õngele pole
mõtet minna, sest korki ei
näe. Hingedeaeg.

lm on muutunud soojemaks
ja see ongi tekitanud udu.
Sellesse võib kujutleda elu.
Nähtamatu peitub nähtavas
ja ümbritseb seda, mõjub ja
mõjutab. Iga päev on ime. Öödest rääkimata. Mõtlen emale.
Panime kunagi ammu koos
küünlaid aknale, et valgustada
teed neile hingedele, kes otsivad koduteed. Nüüd panen
küünla juba emale. Kuigi ma
tean, et ta ei otsi enam midagi.
Ta on kohale jõudnud.
Hingedeaeg on ajaaken,
mis algab mihklipäevaga ja

Vääna mõisakool konkursi
“Aasta kool 2020” finaalis

Vääna mõisakool spioonipõnevikus “O2”

Mõtisklusi hingedepäeva eel: taas on hingedeaeg

Harkujärve koguduse õpetaja

LÜHIUUDISED

de taga ja küsisid kakku. Kui
kaku said, pidid nad lugema
hingepalve andja igavikku läinud lähedase eest, et see ikka
taevasse pääseks. Nii usaldamatu on inimene, et ei söanda
Looja armu peale loota, arvab,
et peab kakuga meelitama.
Küpsetasime meiegi Harkujärve kogukonnakirikus kakukesi. Kokakooli juhendavale
Triinule ja kultuurijuhile Feale
olid appi tulnud ka Triinu ema
ja Kadri Nõmme linnast. Kadri
on aastaid leiba küpsetanud:
kadri- ja mardipäevadeks ning
minu sünnipäevadeks. Nüüd
siis ka hingepäevadeks. Lõhna
on kogu kirik täis. See teeb
hingeliseks. Hingestatuks.
Meie kirikus on üks noor
hing, Ariel, temast saab hingedeajal abiõpetaja. Ariel on Tabasalu Pihlakodus hingehoidja.
Hing on midagi, mida peab
hoidma. Või keegi. Hing on
inimene. Vanasti loeti ju hingi,
kes külas elasid, ja kirikus võis
õpetaja jäärapäisele talumehele
öelda “oh sa vaene hing küll”,

ja sellel läksid silmad märjaks.
Nii et hing on igaühel, seda
tuleb vaid nägema õppida,
et ise mitte hingevaenlaseks
osutuda või hingusele minna.
Üks sõber ütles, et see on
päris paganlik jutt. Teine ütles,
et hinged on katoliiklik õpetus.
Kolmas, et hingi pole olemas.
Vaata, kui rikas on meie inimeste mõtlemine. Ja samas, kui
vaene see on. Ollakse valmis
hinge maha salgama, hingetuks jääma, aga mitte hinge
heitma. Ometi tuleb just seda
viimast ükskord niikuinii teha,
esimesi mitte. Ja siis võiks ikka
olla keegi, kes süütab küünla.
Kodus või kirikus, aknal või
altaril. Igavikuaknal, igavikualtaril, mille võid püstitada just
seal, kus sa oled. Pühitsedes
elu, mis nähtamatuna liigutab
südames ja järve kohal.
Kui sa seda teed, võib udu
avaneda. Kui udu avaneb, siis
näed. Näed ka teist kallast.
Veetagust maad ja ajatagust
ilma. Seal on palju inimesi.
Mõned neist laulavad.

3. oktoobril toimusid Tallinna avatud meistrivõistlused Ladina-Ameerika
tantsudes, kus Robin Aan ja
Hermiine Loorits saavutasid esikoha ning Eesti 2020.
aasta meistrivõistlusel
standardtantsudes said
nad kolmanda koha.
Robin (8 a) õpib Tabasalu
gümnaasiumis ja Hermiine
(9 a) Muraste koolis.
Robin alustas tantsimist
Tublid tantsijad Robin Aan
2018.
aasta jaanuaris ja
ja Hermiine Loortis. / Foto:
Hermiine
2017. aasta noMariana Kruusement
vembris. Esperanza tantsukoolis Svjatoslav Juškovi ja Peep Vardja juhendamisel on
paar koos tantsinud umbes kaks aastat, saavutades siiani
üldjoontes vaid pjedestaalikohti.
(Mariana Kruusement)

Aasta looma unejuttude võistlus
ootab osalejaid

Eesti Loodusmuuseum, Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Aasta
Loom ja Looduskalender kutsuvad kõiki lasteaialapsi ja
kooliõpilasi osalema tänavusele aasta loomale pühendatud
jutuvõistlusel. Nahkhiireteemalist loomingut on esitama
oodatud kõik huvilised lasteaialastest gümnaasiumiõpilasteni ning parimaid kirjutajaid premeeritakse auhindadega.
Võistlusel osalemiseks tuleb saata oma maksimaalselt
tuhande tähemärgi pikkune lühijutt või luuletus märksõnaga “Unejutt” hiljemalt 6. novembriks 2020 e-posti aadressile muuseum@loodusmuuseum.ee või paberkandjal
aadressile Eesti Loodusmuuseum, Lai 29a, Tallinn. Töö
juurde tuleb kindlasti märkida ka autori nimi, vanus, kool,
klass ja telefoninumber ning tööd juhendanud õpetaja
nimi ja kontaktandmed. Võitjad selguvad novembri keskpaigaks ja nendega võetakse ühendust.
(Eesti loodusmuuseum)
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TEATED

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUS
01.−14.10.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel
ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa
külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199)
maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel
esitati detailplaneeringu kohta neli vastuväidete ja ettepanekutega kirja ning üks vastuväidetega ühisavaldus.
Sellest lähtuvalt korraldab Harku vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu
23.11.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik).
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 619
kehtestati Rannamõisa külas Rannamõisa laod
(katastritunnus 19801:002:5750) ja Aiaäärse (katastritunnus 19801:002:1556) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Kootplaan OÜ (rg-kood 10047847)
tööle nr H-171-14.
Detailplaneeringuga kavandatakse üks üldkasutatava
maa sihtotstarbega krunt pos nr 1 suurusega 11 360 m2,
mis on kavandatud pargialaks, ning ehitusõigust detailplaneeringuga ei määrata, kaks ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarbega krunti pos nr 2 suurusega 5537 m2 ja pos
nr 4 suurusega 8115 m2, kuhu on kavandatud noortekeskus ning käsitöö- ja vabaajakeskus, ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti pos nr 3 suurustega 1911 m2
ja pos nr 5 suurusega 1114 m2. Krunt pos nr 5 on vajadusel
võimalik liita Paekalda tee L1 (katastritunnus 19801:001:
2995) maaüksusega.
Planeeringus määratakse ehitusõigus kahele ühiskondlike ehitiste maa krundile. Detailplaneeringu põhijoonisel
pos nr 2 on määratud ehitusõigus nelja hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1250 m2 ja pos nr 4 on määratud ehitusõigus
ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele 900 m2. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud katusekalle
on 5−45 kraadi.
Olemasolev juurdepääs planeeritavale alale toimub
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Paekalda teed ja Hülgeküti teed. Detailplaneeringuga kavandatakse peamine juurdepääs planeeritavale alale TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Merepiiga ja
Hülgeküti teed. Säilib ka juurdepääsuvõimalus Paekalda
teelt, kuid see eeldab Hülgeküti teel liikluskorralduse
muutmist kahesuunaliseks. Hülgeküti tee muutmisel

kahesuunaliseks tuleb keelata liikluskorraldusmärkide
paigaldamisega parkimine Hülgeküti teel, kuna transpordimaa laius ei võimalda tänaval parkimist.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.

7 ja Tuulimaa tee 9 maaüksustele on juurdepääs mööda
Tuulimaa teed.
Maaüksused on varustatud veega piirkonda teenindavate olemasolevate puurkaevude baasil. Kanalisatsioon
on lahendatud lokaalselt kogumismahutitega.

Harku vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 603
kehtestati Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus
19813:009:0350), Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:
0340), Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340),
Tuulimaa tee 9 (katastritunnus 19813:004:0350) ja riigi
reservmaa (Purdetuka katastritunnus 19801:001:4127)
maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt FIE
Peep Moorast tööle nr 13-18.
Detailplaneeringuga moodustatakse 16 445 m² suurusest riigi reservmaast (Purdetuka katastritunnus 19801:
001:4127) viis ajutist ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunti ja Purde tee 8 maaüksusest kaks elamumaa
sihtotstarbega krunti. Detailplaneeringuga moodustatavad ajutised elamumaa sihtotstarbega krundid liidetakse
olemasolevate elamumaa kruntidega, moodustades viis
elamumaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele: Tuulimaa tee 7 suurusega 2438 m²;
Tuulimaa tee 9 suurusega 1527 m²; Purde tee 6 suurusega
2193 m²; Purde tee 8 suurusega 2000 m² ja Purde tee 10
suurusega 2001 m².
Lisaks elamumaa kruntidele moodustatakse planeeringuga üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt suurusega 13 033 m².
Detailplaneeringuga kavandatakse ehitusõigus varasemalt kavandatud hoonestusalal ja elamumaadele juurde
liidetav osa säilib haljasmaana, millele ehitusõigust ei anta.
Kinnisasjaga liitmiseks sobivale maale ei anta ehitusõigust, k.a piirdeaia püstitamise osas, kuna tegemist on
üldplaneeringu kohaselt puhke- ja virgestusmaaga, kuhu
elamute ega neid teenindatavate ehitiste püstitamist ei
ole ette nähtud. Seega jäävad uued liidetavad ajutised
krundid pos nr 7, pos nr 8, pos 9, pos nr 10 ja pos nr 11
metsaga kaetud alaks. Elamumaa kruntidele määratakse
ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 305−487 m². Elamu suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni
kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks
maapealne korrus. Lubatud katusekalle elamutel määrati
vahemikus 28−45 kraadi, abihoonetel on lubatud ühepoolse kaldega katus või lamekatus.
Juurdepääs Purde tee 6, Purde tee 8 ja Purde tee 10
maaüksustele on mööda Purde teed ning Tuulimaa tee

Harku vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 602
kehtestati Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus
19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala
detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rg-kood14390312)
tööle nr DP-EX5-18.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Laia-Mõhku katastriüksuse
jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega 5000 m² ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega
krundiks suurusega 31 000 m². Detailplaneeringuga on
määratud moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 500 m². Elamu
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 7,5 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Üksikelamu lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 0−45 kraadi. Nullkraadise katusekalde võib kavandada ainult hoone ühekordsele mahule. Kahekordse hoonemahu korral tuleb
kavandada teine korrus katusekorrusena (korrus, mille
pinnast suurem osa on madalam kui 2,5 m ning mille ruumidel on kaldseinad või -laed).
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Kumna
teelt.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada
rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.
Harku vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 601
kehtestati Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali detailplaneering vastavalt Maarja Style OÜ
(rg-kood 12364279) tööle nr DP 04/16.
Planeeritav ala hõlmab Rannamõisa külas Merihobu
tee 9 (katastritunnus 19801:002:0629), Merihobu tee 11
(katastritunnus 19801:002:0632), Merihobu tee 13 (katastritunnus 19801:002:0633), Merihobu tee 15 (katastritunnus 19801:002:1083), Merihobu tee 17 (katastritunnus
19801:002:1082), Merihobu tee 17a (katastritunnus
19801:002:1078), Merihobu tee 19 (katastritunnus 19801:
002:0636), Merihobu tee 19a (katastritunnus 19801:002:
1079), Merihobu tee 21 (katastritunnus 19801:002:1081),
Merihobu tee 23 (katastritunnus 19801:002:1072), Merihobu tee 23a (katastritunnus 19801:002:1073), Merihobu

tee 25 (katastritunnus 19801:002:1074), Merihobu tee 27
(katastritunnus 19801:002:1076), Merihobu tee 29 (katastritunnus 19801:002:1066), Merihobu tee 29a (katastritunnus 19801:002:1067), Merihobu tee 31a (katastritunnus
19801:002:1069), Merihobu tee 33 (katastritunnus 19801:
002:1071) elamumaa maaüksuseid ja Merihobu tee 9a
(katastritunnus 19801:002:0631) tootmismaa, Merihobu
tee lõik 1 (katastritunnus 19801:002:1084) transpordimaa
maaüksuseid ning osaliselt Merihobu tee (katastritunnus
19801:002:1065) transpordimaa maaüksust.
Detailplaneeringuga määratakse elamumaa sihtotstarbega kinnistutele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni
kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt 300 m² kuni 580 m² (täisehitusprotsent 20%). Üksikelamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi.
Juurdepääs planeeritavale alale on Sõrve teelt mööda
Merihobu teed.
Planeeritava ala veevarustus on tagatud piirkonda teenindava olemasoleva puurkaevu baasil ja kanalisatsioon
on lahendatud olemasoleva ühise kogumismahuti baasil.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSE AVATUD MENETLUS
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Sinilille tee 30 üksikelamu ja
abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel
hoonestusala muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit läbi
viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
29.10.2020−08.11.2020 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 29.−08.11.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Head isadepäeva! Märkame ja tunnustame isasid
ja käime koos ujumas.
- Paneme puslet kokku.
- Käime metsas koos matkamas.
- Puhkab nädalalõpus koos
meiega.

8. novembril tähistatakse
isadepäeva. See on tähtpäev, millega märgatakse
ja tunnustatakse meeste
rolli laste kasvatamisel.
Päev, mil saata oma
soojad tervitused ja tänuavaldused oma isadelevanaisadele.

Mida tähendab isadepäev?

- Siis laulame, on laulmise
päev, teisipäev.
- See on ainult isade päev.
- See päev tähendab, et on
selline isade päev.

HARKU VALLA TEATAJA

K

üsisime Harku valla lasteaialastelt, millised on nende isad, mida nad isadega koos
teevad ja mida isadepäev nende jaoks üldse tähendab.
Harku lasteaia laste
mõtted isast (3-aastased)

Milline on sinu isa?

- Issi on minu, ta on sõbralik.
- Habemega, tundub vahel
rõõmus, aga käib Soomes tööl.
- Issi töötab tööbussiga.
- Isa oleks mulle nagu tuttav.
- Isa on pannkoogimeister.
- Teeb endale kohvi, aga emale
ei tee.
- Teeb puhkepäevadel palju
tööd.
- Unustab paljud asjad ära ja
kohvi teha ei oska.
- Mängib kogu aeg oma arvutimängu.

Joonistus: Liv Grete Raudsepp,
"Koos isaga", õlipastell, akvarell
(6 a, Tibutare)

- Oskab pannkooke teha, eriti
väikeseid, ja õpetab mind ka.
Mida teed koos isaga?

- Mängin, joonistan.
- Parandame koos asju.
- Vahel mängin isaga, et tema
on kummitus, ja talle meeldib
minu soe kallistus.
- Mängime, vaatame filmi.
- Mängime õues kulli ja isa
kogu aeg võidab.
- Minu isa ei lase mul mängida,
pean krossi sõitma.
- Süüa mõnikord, õhtuti loeb
muinasjuttu.
- Mängib minuga koos autodega, vahepeal teeb ka jõudu

Tibutare lasteaia laste
mõtted isast (5-aastased)
Issi nimi on Leo. Ta on väga
pikk kohe, sest ta on kasvanud nii suureks. Juuksed on
tal musta värvi, aga silmavärvi
ma ei tea väga, ma arvan, et
pruunid, vaatan kodus kohe
järele. Ta on ikka kõhn nendest
äärtest – puusadest. Issi kannab
igasuguseid riideid, mitte neid,
mis on talle väikseks jäänud.
Issi käib väga palju tööl, ta peab
seal tegema asju, mida vaja on –
ehitab onudega igasuguseid
asju. Issi peab meile uue maja
ehitama. Töö juures annab
teenindaja talle raha ja siis
saab issi osta igasuguseid asju,
mida emme käsib osta – neid,
mida tal ei ole. Poest ostab issi
liha, kartuleid ja seeni. Meil on
väga palju toitu kodus. Õhtul
issi kodus sööb ja mõnikord
läheb diivani peale puhkama.

Kodus issi ehitab uut maja, ta
tahab, et see valmis saaks, sest
see, kus me praegu elame, saab
vanaks ja laguneb ära. See,
kuhu issi praegu maja ehitab,
oli enne krunt. Issi sööb neid
asju, mida minagi: kapsasalatit, kartuleid, riisi ja joob
tomatimahla. Koos issiga ma
käin kohvikus, lõbustuspargis,
reisil. Titenäitus ei meeldi talle,
sest seal näidatakse ainult laste
asju. Päris autodest meeldib
issile kollast värvi Volvo. Meil
on ka ralliauto. Issi teeb trenni
seal, kus on need aparaadid. Ta
peab tugev olema, et jaksaks
maja peal olla ja kivisid tõsta.
Issi naerab siis, kui mõnikord

Joonistus: Marta Loore Krumm, "Isa
portree", pastellid (5 a, Tibutare)

onud teevad nalja. Mõnikord
natuke pahandab, kui ma õde
löön, aga õde lööb mind ka.
Tarkust on issi mulle õpetanud
ja meil on kodus tarkusetera
ka. Kui emme poodi läheb, siis
pesen nõud – issi õpetas, kui
väike olin. Issit on vaja, sest
keegi ei ehita siis maja. Ma
armastan teda, sest ta on nii
hästi töötanud. Isadepäeval
kingin issile seda, mida ikka
kingitakse, ja luban issil auto
korda teha.
Minu issi nimi on Ivo. Issil
on hallid juuksed, kõhust on
ta poolpaks, kehast pikk ja
silmad on hallid. Seljas meeldib tal kanda pintsakut, sinist
särki ja musti või pruune kingi.
Nende riietega läheb issi tööle. Tööl teeb issi tööd – veab
tööpäevadel suurte autodega
kaupa. Tööl käib ta selleks, et
raha saada. Raha eest ostab
poest toiduasju, sest muidu
jääme nälga. Ta ostab näiteks
hakkliha, banaani, makaroni
või mulle sünnipäevaks kinki
ja mänguasju. Kodus räägib issi
emmega juttu – salajuttu räägivad või vaatab telekast õudusfilme ning teeb süüa. Toitudest
maitsevad issile aedviljad ja
kanaliha, aga jookidest vesi ja
vein. Veel mängib issi minuga,
aga ainult ühte mängu – “Kes
leiab esimesena?”. Koos issiga

käin ka Kallaste poes ja ostame
sealt kommi. Veel käime issiga
nukuteatris. Mänguasjapoodi ei taha ta tulla, sest seal ei
ole ju ühtegi suurte inimeste
asja. Autodest meeldivad issile
pruunid autod. Autoga sõidab
ta poolaeglaselt, muidu saab
politsei käest trahvi. Sporti
teeb ta ka – läheb hommikul
jooksma ja merre ujuma, sest
ta magab hommikul kaua ja
ei jõua pead pesta, siis meres
peseb. Ta kannatab külma välja
ja siis ei jää issi haigeks. Issi
naerab siis, kui emme ütleb
midagi naljakat. Rõõmus on
ka siis issi, kui saab minna
emmega teatrisse ja meid tuleb
hoidma lapsehoidja. Tõsine
on issi siis, kui hommikul ärkab. Kui ma õele midagi halvasti olen teinud, siis kuulen
issi riidlevat häält. Ma tahan
vabandust õelt paluda, aga
ei jõua, sest õde läheb kohe
kaebama. Muidugi on issit
vaja, sest muidu meid poleks
olemas, sest kui on ainult naine, siis ei saa laps sündida. Ma
armastan oma issit, sest ta on
tark ja ilus. Tarkusest on issi
mulle õpetanud, et kui lööd,
tuleb vabandada – aga mina
tean seda juba ennegi. Isadepäevaks on mul juba kaart
tehtud. Veel soovin issile “palju
õnne!” ja luban, et pahandust
rohkem ei tee.
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REKLAAMID & KUULUTUSED

MAALETOOJA POPUP-MÜÜK – VOODID,
MADRATSID, KATTEMADRATSID –

TABASALU RIMI KESKUSES!

Siberi-lehisest graanuli müük 200 eur/alus
Parim valik sulle ja sinu ahjule.
Puitbrikett 135 eur/alus
Kõrge kvaliteet
Kuivatatud küttepuu kask 50 l kott 3,3 eur/kott
Harjumaal transport tasuta!
Telli kohe e-post: kuldnetuli@gmail.com
mobiil: 5365 7656

Soodusmüük

50%

allahindlused kuni

Vaadake ka e-poodi www.24popup.ee
või helistage 524 6112.

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. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsa tööd. 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.

Avaldame kaastunnet perekond Annionile
abikaasa, isa ja vanaisa

Andres Annioni
surma puhul.

Kolleegid E-Betoonelemendi sööklast

Tallinna KremaToorium
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)

Kas sinu fassaad, terrass või
aed vajavad uuendust? Kui jah, siis
küsi pakkumist! DH Service OÜ,
e-post dhserviceou@gmail.com,
tel 5696 3580.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan
tehtud tööde kohta ametliku akti.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused, tel
58771665, www.puhaskolle.ee.
Pellet al 190 €/alus, kase RUFbrikett al 125 €/alus, küttepuud
al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! Tel 600 0136,
520 0093. Puu24.ee.
Müüa küttepuid, toored ja kuivad (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.
Mahla pressimisteenus Harjumaal Kose vallas. Lisainfo 5621 9762.
Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS. Laon korstnaotsi. Vannitubade remont. Boilerite, pistikute
paigaldus. 5850 8713.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee
Laagerdunud hobusesõnnik
saepuruga. Hind 2,5 eurot 30 l
kott. Harku vallas transport tasuta.
Tel 5811 7351.
AS Eesti Keskkonnateenused
võtab talihooajaks tööle tänavahoolduse autojuhte ja traktoriste.
Info telefonil 5101 803 Reimo Karu.
Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp. Hinnad soodsad. Tel 509 9598, e-post
pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee.
Müüa värske kala Tabasalu Rimi
parklas alates 08.10 kell 10.30–12.30.
Müüa küttepuud pikkusega
30–60 cm. Toores segalehtpuu alates
45 €/rm. Toores sanglepp alates
47 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates
57 €/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40 l
võrgus 3,10. Tel 504 2707.
Müün kolmetoalist korterit
Harkujärve külas Loodjärve tee 25.
Hind 94 000 €. Tel 5334 5890.
Arhitekt. Eramaja projekt:
uus, tagantjärele, laiendus jm.
Hind kooskõlastustega ehitusloani 1000 –1500 eurot. Tel
5831 9789, e-post aare.keel@
gmail.com.
Müüa kvaliteetsed küttepuud
(30–60 cm) ja klotsid hästi pakitud 40 l võrkudes või ka lahtiselt.
Erinevad puuliigid. Hind al
2,20 €/ võrk, kohaletooduna.
Halumasina EVO36 rent ja teenus.
Hinnainfo tel 5620 8210.
Pakume sügist aiahoolduse
teenust. Lehtede riisumine,
puude ja põõsaste kujunduslõikus, istutusalade korrastus
ja jäätmete äravedu. Tel
5322 5806.
Kontrolleripõhised WiFi-lahendused koju, kontorisse, laoruumidesse, tootmispindadele. Tasuta
spektrianalüüs ja vajaduste kaardistus. Lisainfo info@netfix.ee.
TÖÖ
OÜ Metanex pakub tööd C-kategooria autojuhile ja abitöölisele.
Info tel 5015 433.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post 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.
Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud seisva sõiduki (sõiduauto,
kaubik , maastur), võib olla remonti
vajav. Kiire tehing ja vormistamine.
E-post skampus@online.ee, tel
5365 4085,
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REKLAAM

Muraste kool on nüüdisaegse õpikäsitusega kool, kus iga
õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud
õpetajatele südameasjaks. Kui eelpool sõnastatu Teid
kõnetas, olete meie kooliperre oodatud.

Tabasalu Teelahkme lasteaed

Muraste kool

MAJANDUSJUHATAJAT

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE
ÕPETAJAT

otsib

Tabasalu Teelahkme lasteaed pakub tööd täiskoormusega
majandusjuhatajale lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja
asendamiseks.
Kandidaadilt eeldame:
• head meeskonnatöö oskust;
• mõningaid juhtimiskompetentse;
• oskust koostada menüüd, tellida kaupa ja pidada laoseisu
arvestust programmis Käärt;
• orienteerumist erinevate ametkondade nõuetes, mis
puudutavad lasteaeda (Terviseamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Päästeamet jt);
• oskust hoida korras lasteaias nõutud dokumentatsiooni
(enesekontrolliplaan, erinevate ametkondade aktid, tuleohutus, töötajatele kohustuslike koolituste organiseerimine, toiduarvete sissekanded ja mahaarvestamine);
• lasteaeda puhastusvahendite tellimine, rühmade puhtuse
korrashoiu seire;
• hinnapakkumiste võtmine.
Tööle asumise aeg: novembri lõpp

Info ja CV saata info@teelahkme.ee
Küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 677 2075.

ootab oma meeskonda

(tähtajalise lepinguga kuni 31.12.2020)
Koormus 12 ak tundi nädalas kuni täiskoht vastavalt
kokkuleppele.
Tööülesanded:
• Iga õpilase arengu toetamine, arvestades õppekavas
seatud eesmärkidega
• Õpitegevuse kavandamine ja läbiviimine
• Õppimist toetava tagasiside andmine
• Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine
Kandidaadilt ootame:
• Erialast kompetentsust
• Avatud suhtumist ja tahtmist areneda koos lastega
• Usaldusväärsust ja algatusvõimet
• Loomingulisust ning huvi maailma vastu
Omalt poolt pakume:
• Kokkuhoidvat ja toetavat meeskonda
• Hubast ja nüüdisaegset töökeskkonda
• Sportimisvõimalusi
Lisainformatsioon: Ootame Teid tööle esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 23.oktoobriks 2020 e-posti aadressile
liina.teesalu@murastekool.edu.ee. Küsimuste korral võtke
julgesti ühendust 56 286 185 (Liina Teesalu).

Professionaalne ja kaasaegne

korstnapühkimisteenus
sinu eramule.
Tel 5600 4050
info@1korsten.ee
www.1korsten.ee
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Saada meile pilte oma
Halloweeni kõrvitsast!
Pilte ootame hiljemalt 2. novembriks aadressile
vallaleht@harku.ee märksõnaga "Halloween".
Galerii avaldame oma Facebooki lehel ja valiku
piltidest järgmises Harku Valla Teataja numbris.
Harku Valla Teataja

30. oktoobril 2020
kell 18
Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.

surm.ee
Peasponsor
pürotehnikafirma

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Osaühing Strantum pakub:
• Korterelamute haldusteenus
• Ärihoonete haldusteenus
• Tehnosüsteemide hooldus
• Sise- ja väliskoristus
• Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST
OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
Tel: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee
www.strantum.ee

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

