Lk 2

RAHALINE TUGI

Lk 3

Puudega last kasvatav pere saab taotleda
huvihariduse ja -tegevuse toetust.

SÄÄSTLIKUD LAHENDUSED

Pühapäeval, 10. novembril
heiska isadepäeva
puhul riigilipp!

Tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd
on lõpule jõudnud.
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www.harku.ee

HarkuVald

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

Väänas on ehitustööd lõpetatud, tööd
käivad Tabasalu–
Rannamõisa piirkonnas ja Murastes.
Üsna pea saavad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ÜVK)
liituda ka Türisalu
majapidamised, sest
lepingud riigihanke
võitjatega on sõlmitud.

Vaimse tervise
projekt annab
lapsevanemale
näpunäiteid
lapse igakülgseks
toetamiseks.

Foto: Mari Kukk

Tiraaž: 6450
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HELVE KEEL

Lastekaitsespetsialist

Türisalu veemajandusprojekt
sai positiivse rahastamisotsuse

HARKU VALLA TEATAJA

E

elmise aasta detsembris esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotlus Türisalu
veemajandusprojekti rahastamiseks. Projekt sai positiivse
rahastamisotsuse käesoleva
aasta aprillis, praeguseks on
projekteerimis-ehitustööde
teostajate ja omanikujärelevalve tegijate leidmiseks vajalikud
riigihanked läbi viidud ning
hakatud projekti ellu viima.
Projekti teostab ja ÜVK
teenust piirkonnas hakkab
osutama Harku valla ja LääneHarju valla poolt kogu piirkonna ühiseks vee-ettevõtjaks
määratud AS Lahevesi.
Veemajandusprojekti käigus
rajatakse Türisalu ja KeilaJoa asulates ühisveevärk ning
-kanalisatsioon kõigile elamukinnistutele, kel teenust seni
pole olnud.
Projekti tulemusena on tagatud Türisalu piirkonda rajatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni infrastruktuuri ning
teenuse vastavus Eesti seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele, mis reguleerivad põhjavee
kaitset ning joogivee kvaliteeti,
samuti reovee kokkukogumist
ja puhastamist.
Türisalu ja Keila-Joa veemajandusprojekti tööde käigus
paigaldatakse Harku ning LääneHarju valda kokku 26,2 km
veetorustikke ja 34,2 km kanalisatsioonitorustikke, ehitatakse kolm vaakumjaama, rajatakse ligi tuhat uut vee- ja
kanalisatsiooni liitumispunkti,
millest 92% jääb Harku ning
8% Lääne-Harju valda.
Projekti kogumaksumus
on 7 419 732 eurot, millest
85% finantseeritakse Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Ülejäänud osa katavad ühiselt
Harku ja Lääne-Harju vald.
Riigihanke võitjaks tunnistati OÜ RTS Infraehitus ja
AS-i Vensen ühispakkumus
ning järelevalvet teostab OÜ
Watercom.

Legend
Katastripiirid
Vee-ettevõtja tegevuspiirkond
Asula piir

Vee- ja kanalisatsioonitorustikega võimaldatakse liituda Türisalu külas peaaegu tuhandel kinnistul. / Kaart: Ergo Eesmaa

Laiendatakse reoveepuhastit
Projekti ala hakatakse veega
varustama olemasolevast KeilaJoa veetöötlusjaamast. Reovesi
suunatakse Türisalu (KeilaJoa) uude laiendatavasse reoveepuhastisse. Laiendatud reoveepuhasti valmib kevadel aastal 2021, projekteerimis- ja ehitustööde leping on sõlmitud.
Reoveepuhasti rekonstruee-

rimise maksumus on 2 478 779
eurot, millest 85% finantseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud
osa katavad ühiselt Harku ja
Lääne-Harju vald.
Reoveepuhasti ehituse riigihanke võitjaks tunnistati ühispakkujad AS Viimsi Keevitus
ja OÜ RVT Ehitus ning järelevalvet teeb Tallinna Linnaehituse AS.

Võimalik küsida ka
toetust
Juba on alustatud geodeetiliste
mõõdistustega, mis saavad
valmis novembris. Pärast seda
algab teine etapp – tööprojekti
tegemine, mis vajab ka elanikega tihedat koostööd. Kinnistu liitumispunkti asukoha
valimine on ühine koostöö.
Projekteerijal on kohustus viia
läbi ka uus küsitlus, millele tu-

leb kindlasti vastata, kuna see
on üks rahastustaotluse tingimustest. Kolmandat etappi,
mis tähendab ehitustöid, on
plaanitud alustada märtsis 2020
ja veemajandusprojekt peaks
valmima 2021. aasta mais. Ehitustööd toovad kindlasti kaasa
muutusi liikluskorralduses ja
võivad elanikke ka muul viisil

häirida. Palume kõigilt mõistvat suhtumist ja kannatlikku
meelt.
Elanikele on liitumine tasuta, kuid kinnistuomanik peab
oma kuludega rajama torustiku liitumispunktist kinnistu
piiril kuni majani. Kinnistussiseste ehitustööde tegemiseks
jagab KIK eraisikutele toetust.

Lisainfo: www.byt.ly/KIK-toetus
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VALLAVALITSEMINE

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

Spordiklubis või huvikoolis osalemise kinnitamise tähtaeg läheneb

Lapsevanem, 1.–30. novembrini saate valida ja kinnitada
veebilehe www.harku.ee lingi kaudu oma lapse osaluse
huvitegevuse ringis selleks, et valitud huviring saaks lapse
eest määratud toetuse. Seda, kas lapse osalust tuleb
kinnitada või ei, ütleb spordiorganisatsioon või huvikool.
Lisainfo: kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist Krista
Dreger; e-post krista.dreger@harku.ee; telefon 606 3838.
(Krista Dreger, kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist)

Huvihariduse ja -tegevuse toetuste
tähtaeg on 1. detsember

2019. 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 huvikoolis õppimise ja
huvitegevusega tegelemise toetamiseks. Toetust makstakse
Harku valla sissekirjutusega peredele kuni 150 eurot lapse
või noore kohta aastas. Taotluse koos kuludokumentide ja
tõenditega kogu kalendriaasta eest saab esitada vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale hiljemalt 1. detsembriks. Toetuse taotlust on võimalik esitada Harku valla
kodulehe www.harku.ee iseteeninduskeskkonna kaudu.
Lisage kindlasti osalustasu maksmist tõendav dokument ja
juhul, kui taotlete toetust sügava või raske puudega lapsele,
puude astme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend.
Lisainfo: toetuste spetsialist Kadi Netse; e-post
Kadi.Netse@harku.ee; telefon 606 3802.
(Krista Dreger, kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist)

Algas kandidaatide esitamine aasta
kodaniku aunimetusele

Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi aasta kodaniku 2019 aunimetusele. Kodanikupäeva tähistatakse
26. novembril ning selle aasta konkursi moto "Meid liidab
see, mida armastame“ lähtub Eesti laulu ja tantsu juubeliaastast. Aasta kodaniku aunimetus antakse Eesti Vabariigi
alalisele elanikule, kes on aasta jooksul üleriigiliselt silma
paistnud panusega ühiskonna arengusse või kelle saavutused aitavad kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususele. Kuigi konkursi moto tõukub Eesti laulu ja tantsu
juubeliaastast, ei pea aasta kodanik olema otseselt seotud
laulu- ega tantsupeoga. Kandidaate aunimetusele võivad
esitada kõik soovijad.
Aasta kodaniku 2019 kandidaatide esitamise tähtaeg
on pühapäev, 3. november. Oma kandidaadi saate esitada
www.kul.ee/et/node/16206.
(Kultuuriministeerium)

Foto: Piret Meltsas

Kallaste tn 12, Tabasalu
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elle tulemusel väheneb
märgatavalt nii elektrienergia tarbimine kui
ka õhku paisatava süsihappegaasi arvestuslik hulk. Rahalises vääringus tähendab energiasäästliku tänavavalgustuse
kasutuselevõtt vallale arvutuslikult ligi 50 000 euro suurust
kokkuhoidu aastas.
Tulevikus ühendatakse leedvalgustid uudse automaatjuhtimissüsteemiga, mis võimaldab
jälgida ja vajadusel reguleerida tänavavalgustuse taristu
tööd ning rikke korral edastab
juhtsüsteem automaatselt töökäsu selle kõrvaldamiseks. Kui
praegu saab vald mittetöötava
tänavalaterna kohta teavet tähelepanelikelt elanikelt, sageli
mitmepäevase hilinemisega,
siis tulevikus jõuab info valgusallika rikke korral kohe
vajalike inimesteni.

Senise leedtehnoloogial põhineva tänavavalgustuse kasutamise
kogemus on olnud positiivne. / Foto: Madis Idnurm

Uued leedvalgustid paigaldati jalgteel alates Tiskre
ojast kuni Suurupi teeni; Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee kilomeetritel
5,4–14,1, Tabasalu alevikus:
Keskpäeva, Hommiku, Hä-

mariku, Põllu, Salu teel, Kalda, Juhani, Oskari, Kustavi,
Madise, Lembitu tänaval,
Tooma ja Looduspargi teel,
Staadioni ja Lasteaia tänaval,
Kooli tänav 5 parklas, Kase
tänava promenaadil ja Mere

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

teel; Rannamõisa külas Harku–
Rannamõisa ja Merepiiga teel;
Muraste külas Pangapealse,
Lepalaane, Hindreku, Hansu, Mäe ja Hiidi tänaval ning
Põhjaristi puiesteel, Nõlvaku,
Kivi, Kolmiku, Kivirahnu, Kivimaa, Mereranna, Meresihi,
Kiviaia, Kiviranna, Meremärgi,
Meretähe, Kivimäe, Kivilille,
Kivimurru, Merikotka, Kolmiku põigus, Ringi, Kuubi,
Kolmikkaare, Tetra, Prisma,
Koore, Tüve, Varre, Oksa,
Okka, Ladva ja Võra tänaval,
Ilmandu külas Kallaku teel.
Täiesti uus leedvalgustitega tänavalgustus rajati Naage
külas Naage teele; Tabasalu
alevikus Pargi, Tõru, Ööbiku
ja Pihlaka tänavale; Rannamõisa külas Ranniku teele;
Vääna-Jõesuu külas Hiie teele;
Tiskre külas Kesalille ja Nurmika teele ning Muraste külas
Palkoja teele.
Renoveerimistööde kogumaksumus oli 336 142 eurot ja
projekti rahastamist toetas
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Töid viis läbi Empower AS.

Viimane kutsung: veel saab üles anda ideid,
kuidas elu vallas paremaks muuta
Kuni oktoobri viimase
päevani ootab vallavalitsus ettepanekuid, mis
aitaks vallaelu rikastada ja
mida oleks võimalik meie
kõigi hüvanguks järgmisel
aastal ellu viia. Mida
seejuures teada?

valla elanik, kelle elukoht asub
rahvastikuregistri andmetel
Harku vallas. Hääletada võivad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Harku vallas.
• Välja pakutud objekt peab
valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks,
asuma vallas ega tohi tekitada
ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepanekuid on laekunud nii
tenniseväljakute, loodus- ja
õpperadade, jõu- ja mängulinnakute ehitamiseks kui ka

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–16.00

MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

• Ettepaneku saab esitada Harku

Sündmust tähistati mihklikuu vaimus septembri viimasel
neljapäeval koos praeguste laste, perede ja personali ning
endiste töötajate ja armsate vilistlastega.
(Piret Meltsas, Mõisa Mõmmide õpetaja)

E

Harku vallas lõppesid
tänavavalgustuse
rekonstrueerimistööd

HARKU VALLA TEATAJA

Vääna mõisakooli lasteaed sai
1. oktoobril 20-aastaseks!

8.00–18.00

Terve suve Tabasalu
alevikus ja valla eri paigus
väldanud tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpule
ning 1409 naatriumvalgustit on asendatud
nüüdisaegsete leedvalgustitega.

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

Esimesena nägid kaasava eelarve projekti raames ilmavalgust
betoonist bussipaviljonid. Tänavu püstitati randa jõu- ja mänguväljak. Missugune on järgmise aasta projekt? / Foto: erakogu

jalgrattaparklate ja matkaradade rajamiseks.
• Investeeringu maht on 50 000
eurot. Selle summa raames
realiseeritakse üks väljavalitud objekt.
• Ettepaneku esitamisel tuleb
lisada esialgne ideekavand ja
hinnapakkumine.
• Ettepanekut saab teha Harku
valla iseteeninduskeskkonna
kaudu kuni 31. oktoobrini.

• Esitatud ettepanekuid hindab

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

kahe nädala jooksul vallavalitsuse moodustatud komisjon,
kes valib välja kuni kümme ettepanekut. Komisjoni kuuluvad vallavanem Erik Sandla,
abivallavanemad Vello Viiburg
ja Maris Viisileht, vallavalitsuse liikmed Marju Aolaid ja
Arvi Eidisk, valla planeerimisja ehitusosakonna juhataja
Taniel Vain ning arendus- ja

haldusosakonna juhataja Ergo
Eesmaa, kes kontrollib ettepanekute vastavust tingimustele
ning otsustab, millised neist
pannakse rahvahääletusele.
• Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS, kus hääletaja identifitseerib ennast isikutunnistuse või mobiil-ID-ga.
• Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada ühe
ettepaneku poolt.
• Hääletamisperiood on vähemalt seitse päeva.
• Üle-eelmisel aastal võitis ettepanek rajada betoonist bussiootepaviljonid. Peatused asuvad Peeter Suure merekindlusest alguse saanud kunagise
raudtee kohal.
• Eelmisel aastal tunnistati parimaks 87 häält saanud ettepanek rajada loodus- ja õpperada Tõlinõmme rabasse. Keskkonnaameti otsuse tõttu ei
saanud ettepanekut tänavu
ellu viia. Hiljuti valmis aga
hääletusel teise koha saanud
ettepanek, mille kohaselt püstitati Vääna-Jõesuu randa
jõu- ja mänguväljak.

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 & TURVALISUS
Aasta pimedamad kuud
on algamas ja sellega
seoses tuleb end
liikluses nähtavamaks
teha, kasutades helkurit
või muud valgusallikat.

Helkur loob turvalisust
Meelespea
Ohutuks liiklemiseks

RENÉ UUSTALU

pimedas:

Piirkonnapolitseinik

• Maanteel kõnni alati vasa-

K

ahjuks tuleb ette suhtumist, justkui helkur
oleks üks tüütu ja kole
asi, ning väga ei pingutata,
et enda turvalisust sellega
natukenegi rohkem kindlustada. Tõsiasi on aga see, et
olles tumedates riietes, pole
lootustki, et 50 km/h kiirusel
sõitev autojuht enne teid pidama saab. Heledates riietes
võib hea reaktsiooniga juht
samal kiirusel sõites jõuda
reageerida ja otsasõitu vältida,
kuid 90 km/h liikuva juhi puhul pole seegi enam võimalik.
Helkurit kandes suudab juht
teid aga aegsasti märgata ja
pidama saada. Selliste kiiruste
juures kulub vaid hetk, kui
helkurita jalakäijat märganud
juht kohale jõuab, ja see pole
piisav ohutuks reageerimiseks. Lapsevanemad, vaadake igapäevaselt üle, kas lastel
on helkurid endiselt olemas,
sest nad kipuvad neid üsna
tihti kaotama ja võib-olla ei
märkagi, et need kadunud on.

kus teeservas, et näha
vastutulevaid sõidukeid.

Taas on aeg valida uus
Harku valla noortevolikogu
koosseis
Valla noorte esinduskogu on loodud selleks,
et noored saaks rohkem valda puudutavates
küsimustes kaasa rääkida. Tegus noor, oled
oodatud!

• Kinnita helkur keha sõiduteepoolsele küljele nii, et
see on nähtav võimalikult
mitmest suunast.
• Kõige õigem on helkur kinnitada 30–80 cm kõrgusele
maapinnast, nii paistavad
sõidukituled helkurile peale
ja see omakorda peegeldab valgust sõidukijuhi
silmadesse.
• Kontrolli, et helkur ei jääks
üleriiete alla. Vaid nii näeb
sõidukijuht sind õigel ajal
ja tal jääb piisavalt aega, et
kiirust vähendada ja sinust
ohutult mööduda.
• Helkuri puudumisel on omal
kohal ka ohutusvest, taskulamp või mobiiltelefoni
helendav ekraan, samuti
suurendab liikleja märgatavust teel heledam või
erksavärvilisem riietus.

Kandke helkurit ja jõudke turvaliselt koju! / Foto: Mari Kukk

Noortevolikogu tuumik eelmisel aastal. / Foto: erakogu

REELIKA LÕHMUS

Harku valda läbiv Ranniku matkarada avati
ühismatkaga Eestist Lätti
Septembri keskel toimus
Häädemeeste vallas
Lepanina hotellis Ranniku
matkaraja projekti pidulik
lõpetamine ja ühtlasi
avati 1200 km pikk Balti
Ranniku matkarada 250
huvilise osavõtul.
HARKU VALLA TEATAJA

aastal alustasid
2017.
kaheksa Eesti
ja Läti partnerorganisatsioo-

ni Ranniku matkaraja (ingl
“Hiking Route Along the Baltic
Sea Coastline in Latvia-Estonia”) projekti elluviimist. Ligi
kolme aasta jooksul märgiti
maha 1200 km pikkune rada,
mis algab Läti–Leedu piirilt,
Nida külast, kulgeb nii mööda
liivast kui ka kivisemat rannaäärt, mööda mereäärseid metsi
ja kalurikülasid ning lõpeb
Tallinna Sadamas. Ranniku
matkarada on osa Euroopa
pikamaamatkarajast E9. Sellele marsruudile jääb üle 500
kultuuri-, loodus- ja ajaloopärandi vaatamisväärsuse.
Kuuskümmend päeva
täis avastusi
Ranniku matkarada on jaotatud kuuekümneks päevamatkaks. Lätis liigub matkarada
peamiselt mööda liivarandu,
kohati kiviseid randu ja lühemates matkades ka mööda
mereäärseid niite. Rannikuäärsetes metsades on sissetallatud

Ranniku matkarada läbib Harku vallas mitmeid põnevaid kohti. / Kaart: Coastalhiking.eu

rajad ja väikesed teed. Mõnes
etapis võib liiv olla nii pehme,
et kõndimine on raskendatud, kuid tõelisele matkasellile
on see vaid mõnusaks väljakutseks.
Eestis liigub ranniku matkarada piki merekallast u 100 km,
peamiselt Haapsalu ja Tallinna
vahel.
Linnades ja asulates kulgeb
ranniku matkarada mööda
kõnniteed. Rannikumaastik
on üldiselt tasane ning matkarajast suurem osa on merepinnale väga lähedal.
Harku valla kaunid rajad
ja põnevad kohad
Harku vallas saavad huvilised
matkata Vääna-Jõesuu rannapromenaadist kuni Tabasalu
Keskpäeva teeni. Ligi 20 km
pikkusel teekonnal jäävad tee
peale mitmed avastamist väärt
kohad:

1. Suurupi looduskaitseala,
kus asuvad Eestis ainulaadsed
kambriumi liivakivi paljandid.
2. Suurupi ülemine tuletorn.
3. Suurupi rand.
4. Suurupi Vabadussammas.
5. Suurupi pank.
6. Suurupi alumine tuletorn,
mis on UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv Eesti
vanim puitmajakas.

7. Muraste looduskaitsealal
pesitseb palju linnuliike.
8. Muraste paeplats.
9. Tilgu sadam.
10. Tilgu koopad.
11. Naissaar.
12. Rannamõisa kirik.
13. Rannamõisa pank.
14. Rannamõisa maastikukaitseala; RMK Tabasalu loodusõpperada.

Ranniku matkaraja projekti eestvedajad on Eestist MTÜ LääneEesti Turism ja MTÜ Eesti Maaturism ning Lätist Kurzeme,
Vidzeme, Saulkrasti, Salacgriva, Carnikavas omavalitsused ja Läti
Maaturismi Ühendus Lauku Celotajs, kes on projekti juhtpartner.
Projekti tegevustesse on Eesti partnerid kaasanud ka Eesti
Matkaliidu ja SA Põhja-Eesti Turismi, Lääne-Harju Koostöökogu
ning Nelja Valla Kogu.
Projekti kogumaksumus on 1 089 737,80 eurot, millest ERDF-i
toetus on 926 777,13 eurot. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste
eelarve on 249 599 eurot. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Haridus- ja kultuuriosakonna spetsialist

Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks ja
koosneb kuni viieteistkümnest 14–26-aastasest
noorest, kes Eesti rahvastikuregistri andmete
järgi elab Harku vallas või õpib Harku valla
koolis. Harku valla noortevolikogu on väärtuslik
koostööpartner Harku vallavalitsusele ja Harku
vallavolikogule, esindades valla noorte huvisid. Noortevolikogu lähtub oma tegevuses noorsootöö seadusest ja
annab võimaluse kaasa rääkida valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada demokraatia põhimõtteid,
julgustada kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku
elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
Valimised toimuvad 22.–27. oktoobril elektroonilises
keskkonnas, kuhu saate siseneda kodulehe www.harku.ee
kaudu. Kodulehel on valimisperioodil võimalik tutvuda
ka kandidaatidega. Hääletamisõigus on kõigil 14–26-aastastel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas või
kes õpivad Harku valla koolides. Valituks osutuvad enim
hääli saanud kandidaadid, kellest antakse teada Harku
valla veebilehe noortevolikogu alamlehel.
Kutsume teid kõiki üles olema aktiivsed ja valima
omale parimad esindajad, et edendada meie noorte
võimalusi ja ühiselt kaasa mõelda ning rääkida noori
puudutavates küsimustes. Kes sel korral ei kandideeri,
neil palume jälgida noortevolikogu tegemisi veebilehe
kaudu ja ehk olete kahe aasta pärast koduvalla teemadel
kaasa mõtlemas, rääkimas ning tegutsemas.

Noorteinfo teabepäev
4. novembril kell 10–17 toimub Kumna mõisas
Harku valla noorteinfo teabepäev.
Teabepäevale on oodatud valla noored, noosootöötajad, huviringide juhendajad, treenerid, lapsevanemad, koolide ning kogukonnakeskuste esindajad.
Teabepäeval arutame meie valla noorteinfo ning huvitegevuse rikastamise võimalusi ning uusi vajadusi.
Teabepäev on registreeritud osalejatele tasuta. Registreerimine osalemiseks 29. oktoobrini: www.harku.ee/
noorsootoo.
Noorteinfo arendusprojekti toetatakse Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja
Euroopa Sotsiaalfondi toel ning on rahastatud "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ programmi raames.
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HARIDUS

Mõtisklus

Vaimse tervise projekt,
mille raames toimuvad
loengud-töötoad,
annab lapsevanemale
näpunäiteid oma lapse
igakülgsel toetamisel.
HELVE KEEL
Lastekaitsespetsialist

V
Hingedepäeva peetakse 2. novembril. / Foto: Liina Rüütel

Mõtisklus hingedepäevaks
Ei tasu lasta kõigel maisel end ülemäära siduda.
Mis siis, kui pärast vahejaama selgub äkki, et
oleme maha maganud suurimad ja parimad
teenimis- ning investeerimisvõimalused − koguni
elu enese?
AARE KIMMEL
EELK Rannamõisa koguduse õpetaja

Elame tormilises materialistlikus maailmas, pidevas võidujooksus üha parema poole. Soovime
aina lahedamat äraelamist, olulisemaid saavutusi,
suuremaid mugavusi, põnevamaid meelelahutusi,
rohkem vabadusi; ka puhtamat keskkonda (kui
saaste juba segama hakkab), helgemat tulevikku
jne. Selle kõige nimel tuleb pingutada ja kiirustada, kõiki
võimalusi ära kasutada. Võib-olla ka teisi inimesi. Olla
naabrist parem, rikkam, edukam. Kus on kõige selle siht
ja eesmärk? Mis terendab silmapiiril, kui vaadata pisut
kaugemale, aastakümned edasi?
Ühe olulise vastuse leiame … kalmistult. Sinna mälestusküünalde viimine hingedepäeval on meil viimastel
aastakümnetel populaarseks saanud. Hingedepäev on
usklike surnute mälestuspäev, mis katoliiklikus kirikukalendris kehtestati 1006. aastal.
Kalmistule ei lähe me kasu saama ega meelt lahutama,
vaid meenutama ja mõtisklema oma suhte üle lahkunud
lähedastega. Kalmistu võiks meid kõnetada sügavamaltki.
Võiks juhtida meie mõtted igavikule ja jumalale. Samuti
oma elu sisule. Küsimustele: kes me õieti oleme, kust
tuleme ja kuhu oleme teel? Mis on kõige selle sügavam
mõte ja tulemus, mida me teeme ja saavutame?
Inimene on rohkem kui vaid bioloogiline masin. Ta
on oma olemuselt hing ehk isiksus, vaimne olevus, kes
elab ihus (ja sealt surmahetkel lahkub). Tal on ka vaim,
mis võimaldab suhelda jumalaga, kes on vaim (ja ka muu
vaimse maailmaga, sealhulgas lahkunute hingedega,
mis on aga väga ebasoovitav). Hing võib olla ka haige,
rõhutud, masendatud jne, kui oleme elanud valesti.
Kuidas hoida oma hinge?
Mis oleks, kui laseks end õpetada temal, kes omal ajal
hämmastas neid, kes teda kuulasid.
“Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja
rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja
varastavad! (Kus veavad alt majanduskasv, investeeringud, inflatsioon ja pensionisambadki.) Koguge endile
aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu
vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on,
seal on ka su süda. Silm (võime elus toimuvat õigesti
näha ja mõista) on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis
on kogu su ihu (ja elu) valgust täis. Kui su silm on aga
vigane, on kogu su ihu pimedust täis (ja võitled tulutult probleemidega). (−−−) Keegi ei saa teenida kahte
isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist
või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida
nii jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile:
Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma
ihu pärast, millega riietuda! (Ega oma välimuse pärast,
millega muljet avaldada) Eks hing ole enam kui toidus
ja ihu enam kui rõivas? (−−−) Sest kõike seda taotlevad
paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate.
Aga otsige esmalt jumala riiki ja tema õigust, siis seda
kõike antakse teile pealegi!”
Kui tahame trenni teha, läheme spordisaali; kui midagi
õppida, siis vastavasse kooli. Hinge eest hoolitsemiseks
on avatud kirikud.

aimse tervise probleemid mõjutavad oluliselt
lapse ja noore eakohast
arengut – tema psüühilist,
emotsionaalset, kognitiivset
ja sotsiaalset küpsemist. Lapsega toimuvate muutuste suhtes
tuleb olla tähelepanelik. Näiteks halvenenud toimetulek ja
kehaliste kaebuste esinemine
võib olla esimene märk algavast või juba välja kujunenud
probleemist. Tähelepanuta
jäänud vaimse tervise probleemid võivad viia tõrjutuse ja
tervist ohustava käitumiseni.
Oleme selleks õppeaastaks
planeerinud pakkuda loengtöötube kõikide meie valla
koolide esimeste klasside õpilaste lastevanematele, et anda
ennetavalt vanematele teadmisi ja oskusi lapse vajaduste
märkamisel ning arengu toetamisel.
Soovime loeng-töötube viia
läbi väiksemates gruppides ehk
igale klassile eraldi. Koolituse
käigus on võimalik arutleda,
harjutada ja saada ka vajadusel infot erinevate abi saamise
võimaluste kohta vallas või
Tallinnas erinevate teenusepakkujate juures.
Esimene loeng-töötuba “Tark
lapsevanem – tegus ja rõõmus
algklassilaps”, mida viib läbi
loovterapeut Õnne Aas-Udam,

Vaimse tervise edendamise projekt Harku valla koolides aitab koolilapsel ja tema vanematel
probleemidega toime tulla. / Foto: Pexels

Kuidas pakkuda kooliteed alustanud lapsele
parimat tuge?
toimus 9. oktoobril Tabasalu
ühisgümnaasiumis. Järgmised
ajad on 31. oktoobril, 1., 4. ja
12. novembril. Täiendava info
saadab kool.
Teemade ring, mida töötoas
käsitletakse, on lai. Räägitakse, millised on algklassilapse
arenguülesanded ja vajadused.
Vanem õpib, kuidas õpetada
lapsele emotsioonidega toimetulekut. Samuti toimub arutelu

ja tehakse harjutusi, kuidas
lapsevanem ise oma emotsioone saaks hallata. Selleks,
kuidas tõeliselt aidata ja toetada last tema mures, tehakse
harjutusi, mille käigus saab
selgeks aktiivse kuulamise
kunst. Koolitusel saab teada,
kuidas seada piire, millised on
eri kasvatusmeetodid ning abi
saamise võimalused.
Peale vanematele mõeldud

töötubade oleme esimese klassi
õpilastele plaaninud läbi viia
programmi “Teadliku muutuse
kunst”. See toetab heade suhete
loomist koolikeskkonnas ja ka
väljaspool seda ning vähendab
konfliktide tekkimise võimalust suhtlemises.
Programmi läbiviimist on
osaliselt rahastatud “Rahvatervise arengukava 2019–2020”
vahenditest.

Tibutare lasteaed seisab terve Eesti eest
24. septembril toimus
Tabasalu lasteaia Tibutare
hoovis terviseedenduslik
perepäev “Mihklipäevaks
rõõmsaks ja sportlikuks
koos tervisliku toiduga”.
REELI SIMANSON
Tabasalu lasteaia Tibutare direktor

ibutare lasteaed liitus Eesti
T
olümpiakomitee üleskutsega “Terve Eesti eest”. Septembris toimus Eestis viiendat korda spordinädal, mille
eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelevate
inimeste arvu ja tõsta liikumis-

harrastuse, spordi- ja terviseteemalist teadlikkust.
Spordinädala läbiviijateks
Eestis on Eesti olümpiakomitee
ja Ühendus Sport Kõigile, kes
soovivad spordinädala tegevustesse kaasata võimalikult
palju eestimaalasi kõikides
vanusegruppides.
Võidusalat pääseb
menüüsse
Lasteaed otsustas korraldada
tervist edendava ettevõtmise.
Iga pere sai tuua üritusele tervisliku salati või hoidise. Kokku tuli lausa kuuskümmend
meistriteost koos retseptidega.
Kutsusime külla Harku vallas
elav tippkoka Angelica Udekülli, kes rääkis tervislikust

toitumisest ja valmistas terviseedenduslikule perepäevale
ka salati, koostisosadeks nuikapsas, õun, petersell, seemned ja pohlad. Kastmesse läks
värskelt pressitud laimimahl,
mesi, rapsiõli, sool. See maitses
tõesti hästi!
Kuniks kokk salatiga ametis
oli, said pered kaasa lüüa teatevõistlustel. Mihklipäevaks ju
peab nänn salve ja naine tuppa
saama, öeldakse, seega tuli
sügisande koristama hakata.
Lapsed koos vanematega tegid
läbi sportlikud mängud, kuhu
kuulus kartulinoppimine, kotijooks, kapsa kandmine ja saba
püüdmine. Kohti välja ei kuulutud, võitis sport.
Kui kõht tühjaks läks, suun-

dus Tibutare pere degusteerimislaua juurde sügisande
mekkima. Meil oli ka maitsmiskomitee, kuhu kuulus üks
laps mõlemast vanemast rühmast, Tibutare kokk Marju,
tippkokk Angelica ja hoolekogu liige Rauno, kes valisid
välja oma lemmikud. Võidutöö
pälvinud salat jõuab ka lasteaia
menüüsse.
Osalejad said tunnustusdiplomid, lapsed nosisid õuna,
parimad salativalmistajad said
Eesti olümpiakomitee seljakotid ja kleepsud.
Aitäh kõigile, kes ettevõtmises osalesid! Oli igati kordaläinud päev. Loodetavasti said
pered ühissportimise pisiku
pikemaks ajaks.

Tibutare rahvas kandis tervist edendaval päeval kapsaid ja tegi kotijooksu. / Foto: Reeli Simanson
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SPORT & KESKKOND
Taas on käes see aeg
aastast, kui nädalavahetuseti toimub ajujaht
suurulukitele. Seoses
sellega kutsub Vääna
jahiseltsi pealik Hillar
Kukk rahvast üles
suuremale tähelepanelikkusele liikluses.

Puust ja punaseks:
kuidas on õige jahihooajal käituda?

HARKU VALLA TEATAJA

A

ju- ja koerajaht paneb
loomad rohkem liikuma. “Teedel tuleb autojuhtidel olla tavapärasest veelgi
tähelepanelikum. Kui märkate
tee ääres jahimehi, võtke hoog
maha ja keskenduge teele.
Maaomanikelt ja jahipidamise kohtade lähedal elavatelt
elanikelt palume mõistvat suhtumist, proovime teid häirida
nii vähe kui võimalik,” räägib
jahiseltsi esimees.
Looduses liikujale, seenelistele ja marjulistele on samuti
paslik meelde tuletada, et eriti
nädalavahetustel, kui ajujahid
toimuvad, tuleks metsateedel
olla tähelepanelik. Eriti siis, kui
märkate punastes või oranžides
vestides mehi-naisi askeldamas. Eesti Jahimeeste Selts
on soovitanud jahiseltsidel
kasutada teede ääres ajutisi
hoiatusmärke “Ettevaatust,
jaht”. Suurema aktsiooni puhul
seda märki ka kasutatakse.
“Kui olete sattunud jahipidamise piirkonda, säilitage
rahu ja olge nähtav. Teid märgatakse ja raadio teel katkestatakse jahipidamine, kuni
pole tagatud täielik ohutus,”
kinnitab Kukk. Kuna jahimeestel on käimas jahiohutuse aasta, on ohutuse teema
eriliselt luubi all.

Millal algab ja millal lõppeb
jahihooaeg? Kust leiab jahiinfot?

Jahti võib pidada aasta ringi, erinevatele jahiulukitele
eri aegadel. Olemas on jahikalender, kust leiab infot, mis
ulukile missugune jahiaeg
on. Selle jaoks on veebileht
www.ejs.ee/jahikalender. Ühisjahid viiakse reeglina läbi nädalavahetustel, valges ja seal,
kus ulukeid leidub.
Suuremad jahid ja jahid
koertega algasid 1. oktoobril,
kui seene- ja marjaaeg on lõppemas.
Millal on kõige aktiivsem
periood ja mida see seenehuvilisele ning metsas jalutajale kaasa võib tuua? Kas
jahipidamine ohustab kuidagi
ka looduses liikujaid?

Aktiivseim jahiperiood hakkabki pihta üldjuhul oktoobri esimesel nädalavahetusel
algavate ühisjahtidega, mis
kestavad veebruari lõpuni. Seene- ja loodushuvilised, koerajalutajad, tervisesportlased
ja teised võivad oma tegevust
tavapäraselt jätkata, keegi ei
pea muretsema, mahume kõik
metsa ära. Reeglina mingit
ohtu pole ja õnnetused on
haruldased, võrreldes näiteks
liikluse või mõne muu valdkonnaga. Ühisjahte peetakse
reeglina nädalavahetustel ja
siis võiksid looduses liiklejad
olla tavapärasest tähelepanelikumad. Üldjuhul märka-

LÜHIUUDISED
Üleliigsed rehvid viige jäätmejaama

Kõik rehvide tootjad ja maaletoojad peavad tagama
vanade rehvide tasuta vastuvõtu kogumispunktides.
Harku vallas on selleks kohaks Tabasalus asuv jäätmejaam, kuhu saab sõiduauto rehvid tasuta ära anda.
Kokku kogutud vanad rehvid taaskasutatakse, sest
nende ladestamine prügilasse on keelatud. Taaskasutamise käigus sorditakse välja rehvid, mida on võimalik
protekteerida või korduvkasutusse suunata. Vanu rehve
saab taaskasutada mitmeti, näiteks on kummipuru võimalik kasutada mänguväljakute ja jooksuradade katteks.
Samuti saab vanadest rehvidest toota õli või kasutada
neid energia saamiseks. Jäätmejaam asub aadressil
Kooli tn 5a ja on avatud esmaspäeviti kl 9.00–15.00,
neljapäeviti ja reedeti kl 14.00–20.00, laupäeviti ja pühapäeviti kl 9.00–15.00.
(Lembe Reiman, keskkonnaspetsialist)

Toimusid Speedway Eesti meistrivõistlused

Vääna jahiselts kutsub seoses suurulukite ajujahi hooaja algusega kõiki üles liikluses eriti
tähelepanelik olema. / Foto: Janika Loos

me meie neid varem ja info
liigub edasi raadioside teel,
mida jahimehed kasutavad.
Meil on ühisjahis raadiosaatja
koos hands-free-süsteemiga
kohustuslik. Ühisjahist saab
aimu ka siis, kui piirkonnas
liigub tavapärasest rohkem
sõidukeid ja nendes istuvad
punaste või oranžide riietega
inimesed. Sellisel juhul ei tohi
jääda märkamatuks, vaid tuleb
endast märku anda ja liikuda
jahipidamiskohast eemale.
Vastastikune tähelepanelikkus
ja viisakus kindlustab ohutuse.
Kui jalutan oma koeraga looduses, loom on lahtiselt, siis
kuidas olla kindel, et jahimehed
ei sega mind või mina neid ja
kõigi ohutus on tagatud?

Seadus ütleb, et koera võib
avalikus kohas jalutada lõastatult. Ohjamata koeraga võib
viibida erandkorras siis, kui
on tagatud järelevalve ja võimalus koer kohe rihma külge
kinnitada.
Otsest ohtu kindlasti pole,
aga sellega tasub arvestada. Ka
jahikoerad langevad kiskjate
saagiks, aga nad on parema
ettevalmistusega ja peremehe
poolt ka raadio teel jälgitavad.
Kas on reguleeritud, mis kellaajal võib / ei või lasta?

Kui maaomanik pole oma maal
jahipidamist keelanud, tohib
ilma lepinguta jahti pidada
piiramata või tähistamata kinnisasjal päikesetõusust päikeseloojanguni.
Kas summutiga varustatud
jahipüssiga võib hoonetele
lähemal küttida?

Ei või, hoonetest peab olema
vähemalt 200 m kaugusel.

Rääkides meie vallast … Millistes piirkondades peamiselt
kütitakse?

Suuremad ulukid, nagu põder ja metssiga, on valdavalt
Tammi/Väänatammi tee ümbruses, Sõrve tee, Muraste raba,
Tõlinõmme, Vahiküla, Vääna
turbaraba ja Humala ümbru-

Miks on küttimine vajalik?
Vääna jahiseltsi pealik Hillar Kukk: Tsiteerin siinkohal oma head
tuttavat ja meie vallaelanikust loodusemeest Val Rajasaart, kes on
selle kunagi lühidalt kokku võtnud: “Eesti rikkaliku ja mitmekesise,
eriti liigirikka looduse keskel elamine pole inimestel enam võimalik
ilma jahinduseta. Teaduslikult määratud laskelimiitide järel tuleb
jahimeestel tegeleda sellega, et inimeste elu siin riigis looduse
vahele ära mahuks. Suurkiskjate arvukus on inimese taluvuspiiril,
mis omakorda ei hoia sõraliste arvukust enam normaalsetes piirides. Inimene on tekitanud probleemid looduses oma regulatsioonidega ja nüüd peab ka inimene vastutama selle eest, et loomad
oleksid terved, populatsioonid jätkusuutlikud ja inimene siia vahele
veel ka ära mahuks.” Kohustuslikud laskelimiidid määrab jahindusnõukogu, mis koosneb võrdsetel alustel jahipiirkonna kasutajate ja
maaomanike esindajatest ning sinna nimetatakse ka riigipoolne
esindaja (keskkonnaameti esindaja), kõik jahindusnõukogu protokollid on saadaval keskkonnaameti kodulehel). Tihti küsivad jahimehed väiksemaid kvoote, kui nõukogu määrab.
Harku vallas näiteks puuduvad täielikult suurkiskjad (hundid,
karud), kes suudaksid põtrade, metssigade või -kitsede populatsiooni kontrolli all hoida. Põtrade aastane juurdekasv on 20–35%,
metskitsedel 30–35%, metssigadel koguni 40–70%. Edasi võib
ette kujutada, mis liikluses saaks, kui jahipidamist ei toimuks. Metsa- ja põllukahjud oleks vältimatud (noorendikud sööksid kitsed/
põdrad lihtsalt jäägitult ära), samuti kobraste tekitatud üleujutustest põhjustatud metsakahjud (pikemalt vee alla jäänud mets hukkub).
Väga suur roll on jahimeestel ulukite haigustega võitlemisel – kõik
ilmselt teavad, mis tagajärjed olid seakatkul – ja ka võõrliikide
tõrjumisel.

ses. Linnujaht-väikeulukijaht
käib põldudel ja mereäärsetel
aladel.
Linnujaht kestab veel novembri
lõpuni. Vahel on vallaelanike
seas olnud kuulda nurinat, et
puhkepäeva hommikuti põmmutatakse püssidega ega lasta magada. Kui tihti selliseid
kaebusi teieni jõuab?

Arvestades Harku valla asustustihedust, siis õnneks väga
harva.

Kui toimub paugutamine ja
pereisa istub segaduses voodi
serval, siis kas ta peaks minema vaatama?

Alustuseks võiks pereisa võtta
öökapilt telefoni, kui see on
nuppudega telefon, helistada keskkonnainspektsiooni
numbril 1313 ja paluda uurida,
mis metsas toimub. Kui on

Tabasalus peeti 29. septembril Ranna Speedway mototrekil Speedway Eesti meistrivõistlusi 500cc mootorratastele, millega lõpetati ka speedway hooaeg.
Võistlustulle astus 17 osalejat, peale eestlaste oli võistlejate hulgas soomlasi, lätlasi ja venelasi. Osa võtsid Eesti
noored speedway-sõitjad: Markus Maximus Lill, Oskar
Kelt, Gert Heinvee ja Aadam Seermaa. Allan Angelstok
vigastuse tõttu ei võistelnud.
Nimekaimad välissõitjad olid Jesse Mustonen Soomest,
Artjoms Trofimovs ja Ernests Matjusonoks Lätist ning
Nikita Zubarev Venemaalt. Juba kuuendas eelsõidus
kohtusid nimetatud neli favoriiti. Võitjana väljus Jesse
Mustonen. Neli võistlejat jõudsid ka finaali. Esimesel
ringil läks Mustonen juhtima, aga kukkus teises kurvis
ning kordusstarti ei pääsenud. Sellest tingituna tuli ta
kokkuvõttes neljandaks. Kordusstardis sai Trofimovs küll
parema stardi, aga Zubarev asus sõitu juhtima. Võitlus
Eesti meistritiitlile käis Zubarevi ja Trofimovsi vahel kuni
viimaste meetriteni. Seekord väljus meistrina Zubarev.
Parima eestlasena tuli kümnendale kohale Markus
Maximus Lill Jõelähtme tehnikaspordiklubist.
Eesti meistrivõistlused 2019: 1. koht – Nikita Zubarev,
2. koht – Artjoms Trofimovs, 3. koht – Ernests Matjusonoks.
MK Ranna Speedway tänab kõiki osalejaid, pealtvaatajaid
ja toetajaid (Harku vald, Strantum, Maroli.ee, JustAsk OÜ,
Medserv Grupp, Kuldkotkas OÜ, EMF, #gsh457).
(Rael Saviir, Ranna Speedway)

Head tulemused Harjumaa
meistrivõistlustel kiirmales

olemas nutitelefon, siis võiks
guugeldades üles otsida kohaliku jahiseltsi esimehe telefoninumbri ja uurida tema käest,
kas jahimehed peavad jahti.
Kuidas aru saada, et asi on
kahtlane, et tegemist pole tavalise jahitegevusega?

Öisel ajal taskulampidega jahi
pidamine, inimeste vältimine
või nende eest kiiresti põgenemine, autodest laskmine.
Ka sellisest tegevusest tuleks
teavitada numbril 1313.
Mida jahimehed kohalikelt
elanikelt ootavad?

Mõistvat suhtumist, me pole
metsas paha peal väljas. Hoidke liikluses silmad lahti, eriti
hämaras ja pimedal ajal, põtradel on jooksuaeg käimas,
metskitsi ja metssigu on palju
liikvel.

Meie valla parimad mõttesportlased pärast pingelist
võistlust. / Foto: Jaan Urgas

5. oktoobril toimus Viimsi koolis võistlus kolmes vanusegrupis (U10, U14, U18). Osalejaid oli kokku 60, Tabasalust
20. Kaheksateistkümnest võimalikust medalist tuli meile
kuus. Neidude U18: 1. Helina Fedtshenko (10. kl), Mathilda
Padar (10. kl), Liisa Lotta Savolainen (10. kl). Noormeeste
U18: 2. Hugo Joonas Heinamaa (10. kl), Marek Tingas
(10. kl). Tüdrukute U10: 3. Iris Vaher (2.b, Huvikooli
malering). Turniiri protokollid on leitavad veebilehel
www.maleliit.ee. Kokku oli allakirjutanul turniiril 27
õpilast, kes võitsid kaheksa medalit 18-st. Harku vald on
males Harjumaa parim.
(Jaan Urgas, Tabasalu ühisgümnaasiumi matemaatikaja maleõpetaja)
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TEATED & KULTUUR

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISED JA
ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMISED
Harku vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 83
algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Lucca 2d (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Lucca II maaüksuse detailplaneeringu
korrektuuri ümberplaneerimine Lucca 2d maaüksuse
osas, sooviga määrata olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks ning juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 1246 m², paikneb Lucca
tänava ääres, umbes 700 m kaugusel Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee ja Lucca tänava ristmikust
loodes. Planeeritav ala piirneb põhjast kirdest ja läänest
Lucca keskuse (katastritunnus 19801:002:1602) transpordimaaga, idast Lucca 2e (katastritunnus 19801:002:3590)
elamumaaga ja lõunast Tooma tee 14b (katastritunnus
19801:002:0347) sotsiaalmaaga.
Detailplaneeringu algatamisel pole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ja Harku vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 21.11.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn
12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi
materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil
Kaart.harku.ee/DP/181231_275/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
Harku vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 84 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Nord
(katastritunnus 19814:001:0120), Puidu (katastritunnus 19814:001:0308) ja Norma (katastritunnus
19814:001:0910) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Nordi
maaüksusele laohoonete ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, Puidu ja Norma
maaüksuste liitmine ning maa sihtotstarbe muutmine
tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 3 ha, paikneb Laabi külas
Paldiski maantee, Tammi tee, Juurdeveo tee ja Karjääri
tee vahelisel alal u 350 m kaugusel Paldiski maantee ning
Tammi tee ristumiskohast põhjas. Planeeritav ala piirneb
põhjas, läänes ja lõunas Johannese (katastritunnus
19814:001:0307) sihtotstarbeta maaga, idas ja lõunas
Paemurru tee 5 (katastritunnus 19814:001:0483) sihtotstarbeta maaga ja lõunas Kuuse (katastritunnus 19814:
001:0670) elamumaaga.
Detailplaneeringu algatamisel pole uuringute vajadust

ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 21.11.2019 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn
12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi
materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil
Kaart.harku.ee/DP/190502_288/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 85 võeti
vastu Tabasalu alevikus Looduse tn 6 (katastritunnus
19801:002:0350) maaüksuse detailplaneering vastavalt OÜ Aka Natura (rg-kood 11496895) tööle DP-45-18.
Planeeritav ala, suurusega 0,4 ha, paikneb Tabasalu
alevikus Looduse tänava ääres, Ranniku tee, Looduspargi
tee, Looduse tänava ja Punga tee vahelisel alal, umbes
350 m kaugusel Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee ja Looduspargi tee ristmikust põhjas. Planeeritav ala
piirneb läänest ja põhjast Kännu (katastritunnus 19801:
002:1834) maatulundusmaaga, kirdest Looduspargi tee
11 (katastritunnus 19801:002:1680) maatulundusmaaga,
idast Looduse tänava 4 (katastritunnus 19801:002:0360)
maatulundusmaaga, lõunast Looduse tänava (katastritunnus 19801:002:2234) transpordimaaga.
Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga kavandatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Looduse tn 6 maaüksuse jagamine üheks elamumaa krundiks suurusega
3339 m² ja üheks transpordimaa krundiks suurusega 320 m².
Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga
kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset
korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–10 kraadi.
Transpordimaa krunt on kavandatud perspektiivse kergliiklustee rajamiseks.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke
alasid ning väärtuslikke maastikke määrava ja tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
7.–21.11.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/180523_244/
avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või

posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
7.–21.11.2019 k.a.
Harku vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 86 võeti
vastu Vääna-Jõesuu külas Keila metskond 26 (katastritunnus 19801:011:1068) maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood
11220970) tööle nr HDP-06/2018.
Planeeritav ala, suurusega u 180 m², paikneb VäänaJõesuu külas Jahilossi tee ja 11390 Tallinna–Rannamõisa–
Kloogaranna maantee vahelisel alal. 11390 Tallinna–
Rannamõisa–Kloogaranna maantee ja Jahilossi tee ristumiskohast u 60 m kaugusel Jahilossi tee ääres. Planeeritavast
alast u 250 m kaugusel edelas asuvad endised aiandusühistud AÜ Kiire Kõbla ja AÜ Kaader ning planeeritavast
alast u 750 m kaugusel lõuna suunas paikneb endine
aiandusühistu Suvi. Juurdepääs planeeritavale alale on
Jahilossi teelt.
Detailplaneeringuga kavandatakse 308,61 ha suurusest Keila metskond 26 maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksusest 179 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt,
millele määratakse ehitusõigus mobiilsidemasti ja selle
teenindamiseks vajaliku hoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga on määratud ärimaa krundile ehitusõigus
u 60 m kõrguse mobiilsidemasti ja ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 13 m². Ehitised peavad
sulanduma metsamassiivi. Hoone suurim lubatud kõrgus
maapinnast on planeeritud kuni 3 m ja üks maapealne
korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus
0–15 kraadi.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu, ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid
ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
7.–21.11.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/180827_256/
avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või
posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
7.–21.11.2019 k.a.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUSE TEADE
29.08.2019–27.09.2019 k.a toimus Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Suurupi külas Marese
tee 11 / Munakivi tee 18 (katastritunnus 19802:003:
0010), Marese tee 9 / Munakivi tee 16 (katastritunnus
19802:003:0210), Munakivi tee 14 (katastritunnus
19802:003:0380), Marese tee 3 (katastritunnus
19802:003:0180) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud.
Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgset arutelu.

Kuhu minna, mida teha?

Mis on teie öökapil?
Tabasalu raamatukogu fuajees on avatud iseteenindusraamaturiiul, kust igaühel on võimalik endale meelepärane teos kaasa võtta. Näiteks Arne Sirbik leidis koguni
mitu igatsetud raamatut. Kui kellelgi on kodus lugemisvara, mida ise enam ei vaja, võib need riiulisse tuua. Kes
teab, keda teie kirjandusteos rõõmustada võib?
Foto: Madis Idnurm

Päev
23. oktoober
23. oktoober
24. oktoober
25. oktoober
25. oktoober
25. oktoober
26. oktoober
27. oktoober
27. oktoober
28. oktoober
30. oktoober
30. oktoober
30. oktoober
31. oktoober
31. oktoober
1. november
1. november
1. november
2. november
3. november
3. november
3. november
4. november
4. november
5. november
6. november
6. november
6. november
7. november
7. november
10. november
10. november
13. november

Algus
18.15
17.30
20.00
18:30
19.00
19.00
13.00
10.30
17.00
20.00
17.30
18.00
18.15
19.00
17.00
19.00
18.00
19.00
13.00
17.00
10.30
17.00
20.00
18.30
19.00
17.30
18.00
17.00
10.00
18.00
10.30
17.00
18.00

Mis toimub?
Mustlastants
Flamenko
Zumba
Shindo
Noorte kohvik Rannamõisa kirikus
Muraste kino: “Aasta täis draamat”
Köiellaskumine Türisalu pangalt
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Zumba
Flamenko
Keraamika õpituba
Mustlastants
Muraste kinopunkt: “Kiirtee põrgusse”
Laste halloween
Tondijutud vanas Suurupi tuletornis
Pürojämm
Muraste kino: "Pettson ja Findus. Findus kolib ära"
Köiellaskumine Türisalu pangalt
Vääna seltsimaja
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Zumba
Tänavaotsa talu keraamikatuba
Käsitöövorstide valmistamise koolitus
Flamenko
Keraamika õpituba
Vääna-Jõesuu kokaklubi
Silmade kontroll Tabasalus
Lapitöökursus algajatele
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Keraamika õpituba

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 8.10.2019 korraldusega nr 503
kehtestati Tabasalu alevikus Kodu põik 1 (katastritunnus 19801:001:2374), Kodu põik 3 (katastritunnus
19801:001:2376) ja Kodu põik 5 (katastritunnus
19801:001:2378) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970)
tööle nr HDP-01/2019.
Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 300 m². Elamu suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni
kaks maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks
maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 0–15 kraadi. Veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
baasil.
Harku vallavalitsuse 8.10.2019 korraldusega nr 502
kehtestati Harkujärve külas Käämo tee 2 (katastritunnus 19801:002:0803) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood
10269950) tööle nr 18003215.
Detailplaneeringuga määratakse olemasolevale elamumaa maaüksusele ehitusõigus ühe nelja korteriga korterelamu ja kuni nelja abihoone püstitamiseks ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 364 m². Korterelamu ehitusõigus on
määratud vastavalt olemasolevale hoonele, kus 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. Abihoonetel on lubatud viilkatus kaldega 10–45 kraadi või ühepoolse kaldega katus
10–30 kraadi. Olemasolevale korterelamule katusekallet
ei määrata, kuna säilib olemasolev katusekalle. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.
Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE
Harku vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 87
lõpetati Sõrve külas Kopli (katastritunnus 19801:
001:0653) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku vallavalitsuse 5. aprilli 2005 korraldus nr 538 “Sõrve külas Kopli
kinnistu detailplaneeringu algatamine”.
Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda
Harku vallamajas vallavalitsuse lahtiolekuaegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus: Naage külas
Vana-Madise tee 7a, Liisa, Madise, Saarepõllu ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Vaadake Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu
noortetoa, Vääna noortetoa ja Harkujärve noortekeskuse
sündmusi www.noortekeskused.ee.

Kus?
Harkujärve kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Rannamõisa kirik
Muraste koolimaja
Türisalu pank
Rannamõisa kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Muraste kinopunkt
Kumna kultuuriait
Suurupi ülemine tuletorn
Vatsla, Hr Surma seikluspark
Muraste koolimaja
Türisalu pank
Jutuõhtu Peruu Iquitos. By Uno
Rannamõisa kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Tänavaotsa talu
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Vääna-Jõesuu kooli kokandusklass
Tabasalu eakate päevakeskus
Lapiateljee, Vääna-Jõesuu
Rannamõisa kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait

Lisainfo
Inglitiib.eu
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Rannamoisakogudus.ee
Muraste.ee
Porikuu.ee
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Muraste.ee
Facebook @Kumna-küla
Porikuu.ee
Surm.ee
Muraste.ee
Porikuu.ee
Facebook @Vääna_seltsimaja
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Info: tel 5656 7698
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
www.huviringid.ee
Eelregistreerimine tel 5323 3454
aivi@aada.ee, tel 527 5551
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
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REKLAAM & KUULUTUSED

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.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokkuvedu, kändude juurimine/freesimine, jäätmete hakkimine, okste
ja kändude äravedu. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, FB Nagusul OÜ,
www.nagusul.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075,
e-post liuguksed@kallion.net.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud
töid. Vihmaveerennid toodame
kohapeal valtsimismasinaga –
puuduvad liitekohad. Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, e-post
info@vihmaveerennid.ee.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt) tel 504 0875.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Kompostmuld, kõdusõnnik, sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos veoga.
Tel 501 5992, www.väikeveod.ee.
Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga
Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale
1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, e-post info@koduvärav.ee.

Harku Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna

JUHATAJA
ametikohale

See töö sobib Sulle, kui leiad põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes:
• osakonna juhtimine ja töö korraldamine lähtudes osakonna
põhimäärusest;
• valla haridusalase tegevuse korraldamine ja arendamine;
• valla spordi-, kultuuri- ja noorsootööalase tegevuse korraldamine ja arendamine.
Pakume:
• huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• puhkust 35 kalendripäeva;
• haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast;
• toetavat meeskonda.
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• kõrgharidus ja töökogemus osakonna tegevusega seotud
valdkondades;
• suutlikkus juhtida nii iseennast kui ka alluvaid;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja väga hea suhtlemisoskus;
• oskus eristada olulist mitteolulisest ja tegeleda ülesannetega süsteemselt;
• võime töötada stabiilselt ka pingelises olukorras;
• kohusetunne ja meeskonnatööoskused.
Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Ootame CV-d, kokkuvõtet Sinu tugevatest külgetest ja kirjalikku esseed
"Haridus-ja kultuuriosakonna roll valdkonna kujundamisel ja vedamisel
järgneva viie aasta jooksul“ 27. oktoobriks CV-Online'i vahendusel või
aadressile personal@harku.ee.
Lisainfo: Maris Viisileht Maris.Viisileht@harku.ee

OÜ ELKE International
kehtestab Lucca puur-

Langetame ja hooldame just
Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid
ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk
ei pea olema arvel, ülevaatuse
ega kindlustusega! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane!
Tel 5457 5055.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt.
E-post kuldnoop@gmail.com, tel
5689 0125.
Tellige korstnapühkija enne külma
saabumist. Kontrollin ja puhastan
teie kütteseadme ning väljastan nõuetekohase akti. Helista 5600 4050
või kirjuta info@1korsten.ee.
Teostan sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. Tel 503 8313.
Mahlapressimisteenus Harjumaal Kose vallas. Lisainfo 5621 9762.
Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid
puhtaks ja ajame ka paberid korda!
Uuri lisa www.lõõr.ee või 5821 6554.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Müüa värsket kala Selleri vastas
asuval platsil teisipäeviti kl 16.0018.00. Tel 5666 7897.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike puude
raiet, puude hoolduslõikust, hekkide hooldust, kändude freesimist.
Raieteenused, võsatööd. Puude
istutamine. Raiejäätmete hakkimine, transport. www.puukirurg.ee,
e-post info@puukirurg.ee, tel
505 7786.
Ehitusremonttööd, aedade
hooldus. Silver Agu Ehituse OÜ,
e-post silver@agu.ee, tel 504 1285.
TÖÖ
AS Eesti Keskkonnateenused
võtab tööle tänavahoolduse traktoriste (vajalik T-kategooria juhiluba)
ja mehaanikuid (tänavahooldusmehhanismide remont). Helistada
telefonil 510 1803.
Ettevõte pakub tööd mehaanikkeevitajale. Töökoha asukoht
Tutermaa küla, Harku vald. Info tel
501 5433.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post info@est-land.ee.

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

kaev-pumbamaja tarbejoogivee müügihinnaks
1,09 €/m³ (KM-ta) ja

Pangapealse lasteaed
otsib

ÕPETAJA ASSISTENTI
Kui tunned valmisolekut panustada omanäolise lasteaia
tegemistesse, Sulle meeldivad lapsed ning nendega koos
oma päevadesse värve lisada, on see tööpakkumine just
Sulle. Lisaks pakume pikka suvist puhkust ning motivatsioonisüsteemist tulenevaid hüvesid, meeldivat töökeskkonda, head töötasu, võimalust tasuta sportida.

1,31 €/m³ (KM-iga).
Hind hakkab kehtima
alates 01.12. 2019.a.
Harku valla Tabasalu
Lucca asumi (Lucca
keskuse) vee tarbijatele.
Vee hind on
kooskõlastatud
Konkurentsiameti poolt
15.10. 2019.a. otsusega

Lisainfo: tel 609 8231, direktor@pangapealselasteaed.ee

AASTA
MAAKLER
2004
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ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112
andrus@domare.ee

Avaldame kaastunnet
Gretele isaga kalli

EMA

lahkumise puhul.
Vääna Mõisakooli
lasteaia pere

Avaldame kaastunnet
Elsa-Johanna Anierile
kalli venna

Peeter Anieri

surma puhul.
Heljo, Sirje, Ülle ja
Marge
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SISUTURUNDUS

Juba järgmise aasta
kevadel saavad
Suurupi küla kodud
hakata kasutama Telia
ülikiiret koduinternetti
ja moodsat TV-teenust.
Telia teenused jõuavad
kohalike elanikeni
Elektrilevi rajatava
internetivõrgu toel.

Telia ülikiire koduinternet ja
TV-teenus jõuavad Suurupi elanikeni

E

lektrilevi alustas sel kevadel
erinevates Eesti piirkondades
interneti püsivõrgu ehitamist. See võimaldab kõigil nendel
kodudel, kuhu Elektrilevi kaabel
edaspidi ulatub, kasutama hakata
Telia koduinternetti ja TV-teenust.
Telia Eesti erakliendiüksuse
juhi Holger Haljandi kinnitusel
võimaldab Elektrilevi rajatav internetivõrk kasutama hakata Telia
koduinterneti pakette, mille maksimumkiirused ulatuvad 1 gigabitini
sekundis. See rahuldab ka kõige
nõudlikuma tarbija vajadused.
Peale kiire ja tänapäevase koduinterneti saavad inimesed endale
tellida ka moodsa Telia TV teenuse.
“Telia teleteenus areneb pidevalt, et pakkuda klientidele uut,
põnevat ja konkurentidest eristuvat
meelelahutust. Kui 2018. aastal oli
üks märgilisemaid sündmuseid
maailmakuulsa HBO keskkonna
jõudmine Telia TV klientideni,
siis 2019. aasta alguses hakka-
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sime edastama otsepilti naiste
profitennise turniiridelt. Mõlemad
on osutunud meie klientide seas
lühikese ajaga väga populaarseks.
Värsket ja eksklusiivset sisu on

Telia TV-sse lisandumas ka 2020.
aastal,” sõnas Haljand.
Sel suvel alustas Telia oma TVklientide üleviimist uuele televisioonilahendusele, mis muudab

erinevate teleteenuste kasutamise
senisest veel paindlikumaks ja
mugavamaks. Uus lahendus võimaldab kogu Telia TV pakutavat
sisu jälgida erinevates seadmetes

(teler, arvuti, nutitelefon) ja seda
kõikjal Euroopa Liidus. Tänavu
mais alustas Telia koos Leviraga
aga robotkaamerate teste, et tuua
nende abil otsepilt erinevatest
Eesti spordisaalidest kodusele
teleekraanile.
Kõik need Telia kliendid, kes
kasutavad korraga ettevõtte kolme
põhiteenust ehk mobiilset andmesidet, koduinternetti ja TV-teenust,
saavad liituda Telia 1 pakkumisega,
mis võimaldab kodus kasutusele
võtta kaks korda kiirema koduinterneti ning valida Telia TV
videolaenutusest endale igas kuus
kaks tasuta filmi.
Telia interneti püsiühendust
kasutab praegu enam kui 243 000
kodu, ettevõtte teleteenus jõuab aga
enam kui 217 000 majapidamiseni.
Kõige täpsema info selle kohta,
millal ja millistele aadressidele
Elektrilevi poolt ehitatav internetivõrk jõuab, leiab veebilehelt
www.telia.ee/kiire-internet.
Pärast Elektrilevi internetivõrguga liitumist saavad kõik soovijad endale tellida ka Telia teenuseid,
millega võib tutvust teha ettevõtte
kodulehel www.telia.ee asuvate
alajaotuste “TV” ja “Internet” vahendusel.

Rocca al Mare Koduekstra
kauplus ootab enda sõbralikku meeskonda

r gi s

klienditeenindajat
Lisainfo saamiseks palume julgelt helistada
kaupluse telefonil: 55 655 104 või
kirjutada: maret.harm-tilk@koduekstra.ee

Muusikaõhtu Vääna mõisas
Marek Sadam,
klaveril Tõnu Laikre

Novembri lood

1. novembril 2019
kell 18
Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.

surm.ee
Peasponsor
pürotehnikafirma

16. novembril 2019. a kell 16.00
Info telefonil 5341 4536

+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

