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Jääb loota, et kunagi
jõuab see erakordne
elulugu ka televaatajateni. Seniks – lugege
raamatut.
Loe lk 5
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IDEE: Pump-track-spordi- ja mänguväljak Tabasalus

HARKU VALLAVALITSUS

K

õigil vallaelanikel oli
1. septembrist kuni 31.
oktoobrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas
investeerida 2020. aastal kuni
50 000 eurot nii, et sellest oleks

kasu võimalikult paljudele
vallaelanikele. 13. novembril
kogunenud komisjon leidis,
et viiest ettepanekust kolm
ei kvalifitseeru. Sellised ettepanekud olid peegel liiklusturvalisuse tagamiseks, Rannamõisa kiriku ja Pangapealse
tee vahelise kergliiklusteelõigu
haljastamine ning Tiskre ja
Tiskreoja ringristmiku haljastuslahendus. Nimetatud
ettepanekud ei kvalifitseeru,
kuna need ei liigitu vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks.
Ülejäänud kaks ettepanekut
vastasid kaasava eelarve
tingimustele, liigituvad

ANDKE OMA HÄÄL HARKU VALLA
KAASAVA EELARVE HÄÄLETUSEL
1.–8. DETSEMBRINI
www.volis.ee/gvolis

Lahe
võimalusi
tee 2

välitingimustes sportimiseks ning toetab ka kooli võimalusi laste kehalise kasvatuse tundide
läbiviimisel. Kavandatud 16 × 34 m suurune multispordiväljak võimaldab mängida tennist, maahokit,
võrkpalli,
Hiie tee 23
jalgpalli ja ka rahvatantsijatel jalga keerutada.
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Idee on rajada Tabasallu asfaltkattega väiksemat sorti sportlikult vaba aja veetmiseks sobiv pump track
ehk rattapark. See hõlmab nii mängu- kui ka spordiväljakut. Rada sobib kasutamiseks nii väikelastele kui ka
seenioritele ning seda olenemata nende oskustasemest. Rada koosneb kurvidest ja lainetest, mille abil on
võimalik “pumbata” kiirust tavalise ratta, tõukeratta, rulluiskude ja rulaga. Pump track’e on võimalik disainida
väga erinevalt ja lõpptulemusi on miljoneid,
Vahtra tn 7 võetakse arvesse
Vahtra seisab ettepaneku selgituses. Planeerimisel
Vahtra tn 14
tänav L2 kasutajate profiili. Sel aastal rajati Eesti suurim pump track
ümbritsevat keskkonda ja potentsiaalsete
Viljandisse ja uus rada avati oktoobris Kundas.

Viiest tähtaegselt
Legend
saadetud ettepaneasukoht
!
(
kustEttepaneku
kaks lähevad
Katastripiirid
rahvahääletusele.
Teed
Hääletada
saab
1.–8. detsembrini.

Vääna-Jõesuu
küla

Lahe tee 3
Lahe tee 4
Lahe tee 5

Lahe tee 15

Lepatriinu
tee L1

50 m

investeerimistegevuseks, ei
ületa ilmselgelt kaasava eelarve suurust ning on kaasava
eelarve eesmärgiga kooskõlas,
mistõttu läbisid need komisKoostas:
joni esmase hindamise.
Sportlikud ideed 15.11.2019
Pump-track-spordi-Tõnis
ja mänguKundla
väljak TabasalluGIS
on spetsialist
vajalik,
teostatav, jätkusuutlik,
kasuHarku Vallavalitsus
saajate arv on piiramatu ning
eeldatav maksumus on kuni
50 000 eurot.
Teine ettepanek: VäänaJõesuu mitmefunktsiooniline
spordiväljak on vajalik, teostatav, jätkusuutlik, kasusaajate
arv on piiramatu ning eeldatav
maksumus on 49 893 eurot.
Kaks ettepanekut – rattapark Tabasallu ja spordiväljak
Vääna-Jõesuusse – pannakse
rahvahääletusele, mis toimub
1.–8. detsembrini veebiplatvormil www.volis.ee. Sel perioodil on kõigil vähemalt
16-aastastel vallaelanikel,

kelle registreeritud elukoht
on Harku vallas, võimalik anda
Legend
oma hääl endale meelepärasele
EttepanekuIgal
asukoht
ettepanekule.
hääletajal
on üksKatastripiirid
hääl.
Need,
kellel pole arvutis ja/
Teed

0

või infosüsteemis identifitseerimise võimalust, saavad
hääle anda Harku vallamajas
3. ja 4. detsembril vahemikus
8.00–16.00 ning 5. detsembril
vahemikus 8.00–18.00. Kaasas

Fotod: Tõnis Kundla

50 m

peab olema isikut tõendav dokument.
Enim hääli kogunud ettepanek saab rahastuse ja Harku
vallavalitsus korraldab selle
elluviimise 2020. aastal.
Koostas:
15.11.2019
Tõnis Kundla
GIS spetsialist
Harku Vallavalitsus
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VALLAVALITSEMINE
Vallavolikogu
esimees Kalle Palling
ja vallavanem Erik
Sandla andsid
noortevolikogu uutele
liikmetele esmase
ülevaate mõlema töövaldkonnast ja noorte
võimalustest valla elu
edendamisel.

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

Jõulutoetuse avaldusi oodatakse
19. detsembrini

Jõulutoetust saavad 70-aastased ja vanemad pensionärid
(ka need, kes saavad sel aastal 70-aastaseks), kolme ja
enama lapsega ning üksikvanemaga pered, eestkoste- ja
kasupered ning puudega last (lapsi) kasvatavad pered.
Toetuse saamiseks on vaja esitada kirjalik avaldus Harku
vallavalitsusele. Avalduse vorm on kättesaadav Harku
vallamaja infolauas, eakate päevakeskuses, Harku raamatukogus, Kumna kultuuriaidas, Vääna raamatukogus. Samuti
leiab avalduse vormi Harku valla kodulehelt. Avalduse
võib saata ka e-posti aadressile harku@harku.ee. Jõulutoetuste avalduse esitamise viimane kuupäev on 19. detsember. Infot saab telefonil 600 3867.
(Tiia Spitsõn, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja)

Foto: Fotolia

Keskkonnaministeerium otsib taas
aasta keskkonnategu ja aasta keskkonnasõbralikku ettevõtet

Aasta Keskkonnategu on konkurss, kuhu oodatakse laiemalt
keskkonna heaks tehtut, mis innustab ja on eeskujuks. Konkursile
Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte
oodatakse osalema kõiki väikeseid, keskmisi ja suuri ettevõtteid
ning organisatsioone, kes on oma
viimase aasta tegevuses senisest enam keskkonnaga
arvestanud. Mõlemale konkursile saab kandideerida kuni
4. detsembrini keskkonnatunnustuste koduleheküljel
www.keskkonnatunnustused.
Oma panuse konkursi parimate selgitamisel saab anda ka
rahvas, nimelt toimub detsembris rahvahääletus, kus selgitatakse rahva lemmikud. Parimaid tunnustatakse jaanuaris.
(Marju Kaasik, keskkonnaministeerium)

Avalik kirjalik enampakkumine
kinnisasjade müügikse

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.12.2019. Müügis on
kinnisasjad Adra, Ilmandu, Kütke, Rannamõisa, Suurupi
ning Vääna külas. Infot müüdavate kinnisasjade ja enampakkumisel osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste
esitamise tähtpäeva, muude enampakkumistega seotud
küsimuste kohta igal tööpäeval. Infot saab telefonidelt
665 0781, 675 0101, 665 0679 ja 675 0172. Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva
e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil
Akadeemia 4, 51003 Tartu. Täpsemat infot saab Maa-ameti
kodulehelt www.maaamet.ee/maamyyk.
(Maa-amet)

Autoromud viiakse tasuta ära

Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu
on ohtlik keskkonnale. Oma vanale sõidukile saab kinkida
uue elu, andes ta sinna, kus sellest tehakse midagi uut.
Kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja
Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt
518 8213 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.
Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele südamele, et inimesed oma romusõidukiga tegeleksid ning
annaksid selle õigesse kohta käitlemiseks.
(Keskkonnaministeerium)

Kallaste tn 12, Tabasalu
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MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

H

arku valla noortevolikogu valimiskomisjon,
kuhu kuulusid Harku
valla noortekeskuste noorsootöö koordinaator Kerttu
Brandmeister, Tabasalu ühisgümnaasiumi õpilasesinduse
president Steven Ester ja Harku
vallavalitsuse kultuuri,- spordija noorsootööspetsialist Krista
Dreger, kogunes 27. novembril
noortevolikogu valimistulemuste ja liikmete kinnitamiseks. Valimiskomisjon kinnitas
noortevolikogu teise koosseisu:
Hannes Mets, Karoliina Ruuto,
Sandra Simone Jüriska, Adrian
Nurmoja, Kertu Metsma ja
Sander Sala.
Noortevolikogu valitakse
kaheks aastaks ja koosneb kuni
viieteistkümnest 14–26-aastasest noorest, kes Eesti rahvastikuregistri andmete järgi elab
Harku vallas või õpib Harku

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Harku valla noortevolikogusse valitud Sandra Simone Jüriska ja Hannes Mets kohtusid 18. novembril
Harku vallamajas vallavolikogu esimehe Kalle Pallingu ning vallavanem Erik Sandlaga. / Foto: Madis Idnurm

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.
Harku valla noortevolikogu
valimised toimusid 22.–27.
oktoobrini.

Tali ei tule ootamatult: oleme hooldeks valmis
Harku vallavalitsuse ja
OÜ Strantum hooldelepingu
järgi algas talihoole
16. novembril – vastavalt
ilmaoludele tehakse lumeja libedustõrjet ning tõusudel soolatatakse teid.
AIN SOONE
Teehooldespetsialist

TRIIN HALLIK
Teedespetsialist

M

illal algab sel aastal talihooldeperiood? Mida see
endaga kaasa toob?

Talihoole algas 16. novembril. See tähendab, et ööpäev
läbi on keegi valves, et jälgida
võimalikku libeduse teket või
lumesadu. Talihoole toimub
vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
määrusele “Tee seisundinõuded”, kus on kehtestatud sõiduteedele talvised seisunditaseme
nõuded. Harku vallas kruusa-,
frees- ja killustikkattega teedele
kehtestatud seisunditase on 1,
asfaltkattega teedel seisunditase 2. Suurematel tänavatel

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

Harku valla noortevolikogusse pääses
kokku kuus noort

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

ja teedel (lasteaedade, koolide
ja muude asutuste ligipääsuteedel) kehtib seisunditase
3 (näiteks Tabasalu alevikus
Ranna tee, Kooli tänav, Nooruse tänav). Kõige esimesena
puhastatakse 3. seisunditasemega teed. Tutvuge seisunditasemete nõuetega www.harku.
ee/vallateed.
Millal alustatakse libedustõrjega? Kuidas seda tehakse?

Libedustõrjega alustame hetkest, kui oleme libeduse tuvastanud või kui oleme selle kohta
saanud teavituse kas vallast või
kodanikelt. Samuti jälgime
ilmateadet ja teekaameraid,
et vajadusel teha ka ennetavat
libedustõrjet. Libedust tõrjume
kõnniteedel graniitsõelmetega
ja sõiduteedel soolaga. Esmajärjekorras hooldatakse teid,
kus liigub ühistransport, ja
teid, mis on valla põhiteed, st
ühendavad külasid ja alevikke,
viivad lasteaedade ja koolide
juurde, ning parklaid, mis nende hoonete juurde kuuluvad.
Palju ja millised masinad on sel
aastal valmis libedust tõrjuma?

Üks suur veoauto teeb puistet

sõiduteedel, kaks maasturit
on varustatud puisturitega,
millega saab katta nii soolaga
sõiduteed kui ka graniitsõelmetega kõnniteid. Traktoritel
on puisturid, millega teeme
puistet kõnniteedel. Vallateedel
on lumelükkamiseks valmis
neli veoautot, kuus traktorit,
kolm maasturit, üks teehöövel,
üks väiketraktor.
Mida oleks vaja vallaelanikele
südamele panna?

Palume, et ei pargitaks kõnniteedel, ristmike vahetus läheduses, ei eirataks parkimise
keelumärke, kooperatiivteede
servas ei pargitaks ja et ei paigaldataks kive teemaa alale.
Lume all on need ohtlikud
liiklusohutuse seisukohast,
samuti teehooldemasinatele.
Masinate remont aga takistab
teehooldustöid. Võimalusel
palume tõsta tee ääres olevad
prügikastid aeda.

salu mäe vahetus läheduses.
Vallaelanik saab valla teeolusid
jälgida Tabasalu teeilmajaama
kodulehelt Teeilm.teeinfo.ee,
kus on välja toodud piirkonna
õhutemperatuur, teekatte temperatuur, teeseis, tuule kiirus ja
suund, kastepunkt jm liikluse
seisukohalt oluline info. Teeilma saab jälgida lehel Teeilm.
teeinfo.ee. Kui teil on muresid,
ettepanekuid või küsimusi,
helistage valvenumbril 5886
6881 või saatke e-kiri aadressil
teehooldus@strantum.ee.

Kust leiab lisainfot? Kellega
võtta ühendust, kui on probleeme lume ja jääga?

Turvaliseks liiklemiseks on
mitmeid teeilmajaamu, üks
neist asub Harku vallas Taba-

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

Tasub teada
• Libedatest teedest saab
teada anda ööpäev läbi
telefonil 5886 6881.
• Riigimaanteid haldab Maanteeamet, kellega saab
kontakti e-posti aadressil
info@mnt.ee ja maanteeinfo telefonil 1510.
• Harku valla teid hooldab
OÜ Strantum, kellega saab
kontakti e-posti aadressil
teehooldus@strantum.ee
ja telefonil 5886 6881.

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

Omavalitsuste liidrid panid pead kokku. Vasakult Mikk Lõhmus, Jaanus Saat, Innar Mäesalu, Maret Lepiksaar, Andres Laisk, Marti Rehamaa, Aimur Liiva ja Erik Sandla. / Fotod: Eliko Kõiv, Erik Sandla

Loode-Eesti valdade
juhid osalesid 11.–15.
novembril Lääne-Harju
Koostöökogu projekti
“5*Nature” (“5 tärni
loodus”) õppereisil
Hispaaniasse
Extremadura piirkonda.

Vahel tuleb käia ära kaugel, et näha
lähedale: õppereis tõi uusi tuuli

ELIKO KÕIV
Lääne-Harju koostöökogu

Õ

ppereisi eesmärk oli
tutvuda UNESCO poolt
tunnustatud geopargiga ja LEADER-projektidega,
saada uusi ideid ning inspiratsiooni turismi arendamiseks
ja koostöövõrgustike loomiseks Loode-Eestis. Osalesid
LEADER-delegatsioonid

Geopargis sai näha tahvleid, millel on graafiliselt näidatud läbilõiget
mäest. Mõte, mida meiegi oma klintide puhul kasutada võiksime?

Eestist (MTÜ Järva Arengu
Partnerid, MTÜ Lääne-Harju
Koostöökoda), Soomest (Pohjois-Satakunta ry) ja Itaaliast
(GAL Montagne Biellesi, GAL
Valli del Canavese), kokku üle
20 inimese.
Õppereis koosnes erinevatest seminaridest ja aruteludest, mille käigus leiti üsna pea
ühisosa, sõlmiti mitmeid koostöösidemeid nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Eesti-siseselt
tegevusgruppide vahel ning ka
oma tegevusgruppide siseselt
leiti uusi ideid ja koostöövõimalusi. Osalejatele tutvustati

Extremadura piirkonna jaoks
olulist palverändurite teed ja
sellega seotud võrgustikku
(ööbimiskohad, viidad, peatumiskohad). Villuercas-IboresJara geopargi rajamisega on
tõusnud piirkonda külastavate
turistide arv, kasvanud on kogukonna enesehinnang ja soov
panustada oma kodukoha arengusse. Tekkinud on uusi võrgustikke ja tänu geopargile on
loodud uusi turismiettevõtteid. Väga oluline on koostöö
noorte ja koolidega, et kasvatada noortes teadlikult austust
ning uhkust oma kodukoha vas-

tu. Külastati ka piirkonna turismimagneteid – looduslikult
kauneid kohti (Cabañas del
Castillo, Salto del Gitano) –,
tutvuti külastuskeskuste ja erinevate kultuuripäranditega
(Guadalupe klooster, hüljatud
Granadilla kindlus, Trujillo
linn jt).
Tagasisideseminaril tõdeti,
et vahel tuleb käia ära kaugel,
et näha lähedale. Väga oluline
on jätkata parimate praktikate
jagamist, koostööd ja võrgustamist, sest vaid nii tekivad sünergia ja uued ideed, mis aitavad
arengusse uusi tuuli tuua.

Segapakendite sortimine on käkitegu, lisaks säästate raha ja loodust

miselt poole võrra. Liitudes
segapakendite äraveoteenusega, säästate nii oma raha kui
ka loodust.
Segapakendite sortimine ei
nõua ebainimlikke pingutusi:
kõik pakendimaterjalid (plast,
metall, papp, klaas) pannakse
ühte kotti või konteinerisse.
Sinna tuleb visata puhtad, vajadusel loputatud pakendid.
Näiteks piima- ja mahlapakendid, šampoonipudelid,
metallist konservipurgid ja
tühi moosipurk jms.
Teenusega liitumiseks tuleb
pöörduda AS-i Eesti Keskkonnateenused poole – kas läbi
iseteeninduse veebiaadressil
www.keskkonnateenused.ee,
helistades 6400 800 või kirjutades tallinn@keskkonnateenused.ee.
Segapakendite äraveoteenus
on kümme korda odavam kui
tavapärane segaolmejäätmete
äravedu. Näiteks 150-liitrise

PLAST- JA METALLPAKEND

Kogumisvahendisse
sobivad:
• Toiduainete, jookide,
kosmeetika- ja hooldustoodete
plastist pudelid, karbid ja topsid
• Kilekotid
• Metallpakendid (nt konservikarbid, kanistrid, alumiiniumpurgid, metallkorgid ja -kaaned)
• Joogikartong (nt piima- ja
piimatoodete, mahla- ning
veinipakendid)

• Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
• Ehitusmaterjalid
• Rõivad ja jalanõud
• Ohtliku aine märgisega
tähistatud toodet sisaldavad
pakendid

• Muust materjalist pakendid

Kogumisvahendisse
sobivad:
• Paberist ja papist pakendid
(nt pappkastid ja -karbid,
paberkotid, pakkepaber)

Kogumisvahendisse
ei sobi:
• Määrdunud/vettinud paber ja
papp
• Pehmepaber (nt tualettpaber)
• Ajalehed, ajakirjad, raamatud
• Koopia- või joonistuspaber
• Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong
(nt mahlapakid, kommi- ja
šokolaadi paberid)
• Tapeet

Kogumisvahendisse
sobivad:
• Klaaspudelid ja -purgid
(nt karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid, klaaspurgid)

Kogumisvahendisse
ei sobi:
• Akna- leht- ja peegelklaas
• Valguslambid ja elektripirnid
• Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
• Kuumuskindel klaas
(nt ahjukindlad toidunõud)

* Kogumisvahendisse on lubatud panna ainult kuivad, tootest tühjad pakendid, mis ei määri teisi pakendeid.
* Suru suuremahulised esemed (näiteks pappkarbid, mahlapakid, plastpudelid) enne kotti panekut kokku!

pakendikoti äravedu maksab
24 senti, 240-liitrise konteineri
tühjendus 38 senti ja 660-liitrise konteineri tühjendus 1,06
eurot. Kuna pakendeid eraldi

Hea teada

Kogumisvahendisse
ei sobi:

kogudes väheneb segaolmejäätmete maht olulisel määral, saab olmeprügi äraveo
sagedust muuta 14 päevalt 28
päevale. Samuti on võimalik

Kas teadsite, et enam kui
pool neid jäätmeid, mis
prügikasti maanduvad, on
võimalik tegelikult taaskasutada? Sortimisega
hoiate loodust – prügist
saab väärtuslikku toorainet
mitmete uute toodete jaoks.
• Klaas on 100% taaskasutatav ja korduvalt ümbertöödeldav. Klaaspudeli
lagunemiseks looduses
kulub enam kui 4000
aastat.
• Metallist tehakse eri tooteid – autodest tööriistadeni. Alumiiniumit saab
taaskasutada piiramatu
arv kordi, samas kui alumiiniumpurk kõduneb
prügimäel üle 500 aasta.
• Eestlane kasutab aastas
keskmiselt 200 õhukest
kilekotti, mille lagunemiseks looduses kulub
kuni tuhat aastat ehk 40
inimpõlve. Plastist tehakse aga uusi plastpudeleid,
aiamööblit, põrandalaudu,
spordiriideid jpm.
• Paberi ja papi ümbertöötlemine säästab metsi,
muu hulgas saab ümbertöödeldud papist-paberist
munakarpe, soojustusvilla
ja vihikuid.

Sellise pakendikoti äravedu
maksab 24 senti. / Foto: Lembe
Reiman

võtta seni kasutusel olnud suurem olmejäätmete konteiner
hoopis pakendikonteineriks

Head
algavat
advendiaega!

ja olmejäätmete jaoks soetada
uus, väiksem konteiner. Prügiveoarved vähenevad mõlemal
juhul.
Pakendeid eraldi kogudes
saab aga hoopis suurema võidu
kui ainult prügiveo hind, sest
suurt osa pakenditest saab
ümbertöötluse kaudu uuesti
kasutusele võtta. Osa materjale, näiteks klaasi ja metalli,
on võimalik aga väga palju
kordi uuesti kasutada ning
seeläbi väheneb vajadus uue
tooraine järele.
Pakendeid segaolmeprügi
hulka visates raisatakse ressursse, sest see prügi läheb
põletamisele või prügilasse
ja seal olevat materjali enam
uuesti kasutusele ei võeta.

Joonistus: Agnessa (6 a) Harku lasteaiast

akendeid eraldi kogudes
P
väheneb olmeprügi maht
ja äraveoks kuluv raha kesk-

PAPP- JA PABERPAKEND

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

Pakendijäätmete sorteerimise juhis

KLAASPAKEND

Kas olete märganud, et
lõviosa tekkivast prügist
moodustavad pakendid?
Sortides kulutate vähem
raha ja hoiate loodust.
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HARIDUS & SPORT
6. novembril korraldasid
valla lastekaitsespetsialistid taas infopäeva meie
valla haridusasutuste
tugispetsialistidele.

Taastav õigus, lapse arenguprobleemid ja
koostöö – infopäev spetsialistidele
vad ohvri küsimused õhku ja
toimepanija saab karistuse.
Taastavat õigust kasutav
lepitaja on konfliktis kolmas
osapool, tema ülesanne on
neutraalsel pinnal lepitada
konfliktis olijad kolme kohtumise jooksul. Esmalt saadakse
kokku kannatanuga, seejärel
süüteo toimepanijaga ja lõpuks
ühiselt. Kohtumise läbiviimisel
on omad tehnikad, seejuures
on oluline, kes millises järjekorras räägib.

LIISA RÜÜTEL
Lastekaitsespetsialist

P

õhja prefektuuri LääneHarju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik
René Uustalu ja noorsoopolitseinik Kirsi Kask tegid spetsialistidele ülevaate probleemsemate noorte olukorrast ning
võimalikest koostöökohtadest
ja rääkisid oma tööst üldiselt.
Noorte seaduserikkumised
on põhiliselt seotud alkoholi
ja tubakatoodete, samuti narkootikumide (eelkõige kanep)
kasutamisega. Lisaks on noored sattunud internetis kiusamise ohvriks, esinenud on
ka kaklusi.
Mõjutusmeetmetena on kasutatud vabatahtlikult võetud
kohustusi (vana nimetusega
“üldkasulik töö”), programmi “Puhas tulevik”, MDTF-i
(mitmedimensiooniline pereteraapia) programmi, psühholoogiteenusele suunamist, rahatrahvi jms.
Politseinike sõnul on olukorra parandamisel oluline
roll lapsevanematel, kel on
võimalik kontrollida noore
suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide kasutamist. Peale
tavapärase jälgimise saab soetada apteekidest sülje või uriini
abil tehtavaid narkoteste.
Toonitati, et kiiret reageerimist nõudvates olukordades
tuleb helistada numbrile 112.
Lapse kõne areng
vajab jälgimist
Terve Lapse Keskuse kõne ja
kognitiivse teraapia osakonna
eripedagoog Evi Tammeveski andis ülevaate lapse kõne
arengust ning Adeli Rahvus-

Uus tugikeskus valla
südames
Karin Lausmaa kutsus tutvuma
Lillepere keskusega ja soovitas
spetsialistidel vanemaid vajadusel sinna suunata. Keskus
pakub lapsele ja perele lapse
arengut, vaimset tervist, loovust ja iseseisvust soodustavat
kompleksteenust.

Lastekaitsespetsialistid peavad väga oluliseks koostööd tugispetsialistide ja teiste koostööpartneritega, mistõttu korraldatakse aastas
kaks-kolm infopäeva, kus jagatakseteavet uute teenuste, programmide jpm kohta. / Foto: Madis Idnurm

vahelise Rehabilitatsioonikeskuse võimalustest. Muu
hulgas rääkis spetsialist Adeli
keskuse aparaatidest (nt pilgu
jälgimise seade), mis aitavad
lugemisoskust parandada.
Tammeveski rõhutas, et
kuna lapse kõne areng vajab
pidevat jälgimist, on oluline toetada lapsevanemaid.

Kui probleemi on märgatud,
on oluline lapsevanematel
pöörduda perearsti poole, kes
vajadusel suunab pere edasi
täpsemateks uuringuteks ja
juhiste saamiseks.
Taastav õigus kui
probleemide lahendaja
Põhja piirkonnas on 90% pe-

redele kohaldatava lepituse
teemaks lähisuhtevägivald.
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuste juht Annegrete
Johanson kõneles taastavast
õigusest.
Kannatanule ja toimepanijale pakutakse eelkõige taastava õiguse meetodil olukorra

lahendamist, mis tähendab,
et situatsiooni keskmes on
kannatanu – ohvri tekkinud
küsimused ja tunded räägitakse läbi, toimepanija võtab
teo omaks.
Kriminaalõiguse puhul jää-

Rasked olukorrad
vajavad toetamist
Päeva lõpetas arutelu, mille
keskmes oli küsimus: kuidas
käsitleda raskeid teemasid
lapsevanematega? Spetsialistidele andis näpunäiteid eripedagoog, logopeed, EELK
perekeskuse pereterapeut,
Tallinna Ülikooli õppejõud
Lii Lilleoja, kes toonitas, et
sillaks ja võtmeks on vanema ning spetsialisti hea suhe.
Lisaks tõi ta välja, et oluline
on märgata nii lapse kui ka
vanemate tugevaid külgi ja
neid esile tuua.
Harku vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid tänavad valla tugispetsialiste infopäeval
osalemise eest!

Lastekaitsevaldkonnaga seonduvat lisainfot ja
kontaktid leiab: www.harku.ee/lastehoolekanne

Jalgpalliaasta valu ja võlu: esimest korda oli JK Tabasalu tippliigas
Tippliigade kõige
madalam tase, esiliiga
B – edasi tuleb esiliiga
ja sealt Premium liiga –,
milles mängimise õiguse
Tabasalu mullu endale
välja võitles, polnud kerge
väljakutse.

hulka oli Tabasalule saavutus
omaette.
Poole hooajaga oli meeskond kogunud 18 mängust
16 punkti ja silmitsi tuli seista
liigast väljalangemise ohuga.
Meeskond oli hädas mängu
jooksul loodud võimaluste
realiseerimisega ja isegi kui see
õnnestus, kärises kaitsemäng.
Juulis saabus klubisse 19aastane horvaat Marco Budic,
kellest kujunes kohe üks meie
kaitseliini liidreid. Asjad võtsid
pöörde paremuse poole.

RIHO SAKSUS
Esindusmeeskonna mänedžer

eatreener Marko Kristal
P
läks hooajale vastu meeskonnaga, kus oli nii vanemaid

ja kogenumaid mängijaid kui
ka hulk noori, klubi enda kasvandikke, kelle jaoks see teekond ette oligi võetud. Meie
jalgpalliklubi noored olidki
need, kes – mida hooaeg edasi –
aina enam karastust said ja
pidid kastaneid tulest välja
tooma.
Hooaja avamäng esiliiga
B-s tõi võõral väljakul suure
8 : 4 võidu Võru FC Heliose
üle ja tulevik näis helge ning

Pildil on Marco Budic Paidele löödud väravat tähistamas.
Tagaplaanil Alan Nahk. / Foto: Mihkel Naukas

roosiline. Muidugi nii lihtsalt
kõik asjad ei läinud.
Noor ja kogenematu meeskond maksis paljudes mängudes kooliraha ega suutnud
tihti väljakul isegi vastasest
paremat jalgpalli mängides
meeskonnale tabelisse kolme
punkti tuua.
Oli raske mängida koosseisuga, millel keskmine vanus
alla 19 aasta, ja kapteniks noor,

17-aastane Kristo Hussar, täiskasvanud meeste vastu.
Vahepalana nägi Tabasalu
Arena esimest korda teleülekannet, suurt ajakirjanike huvi
ja rohkem kui 500 pealtvaatajat, kui Eesti karikavõistluste
veerandfinaalis kohtuti esiliiga
meeskonnaga FC Elva. Tugevam võttis 5 : 1 võidu, kuid
jõudmine karikasarjas Eesti
kaheksa parema meeskonna

Hooaja parim partii
Vahepeal jälle alanud karikavõistlustel alistati esmalt
1/32 finaalis 1 : 0 neljanda liiga
võistkond FC Lelle ja seejärel
andis meile fortuuna 1/16 finaa
li vastaseks Tallinna FC Flora
U21 meeskonna, kuhu on
koondunud vabariigi parimad
noored.
Tabasalu Arenal toimunud
mängus ei tundnud JK Tabasalu ühe esiliiga parema meeskonna vastu aukartust, mängiti
hoopis hooaja parim partii ja

Tabasalu võttis Eesti suurima
klubi FC Flora duubelmeeskonna üle 2 : 1 võidu. Suur
üllatus Eesti jalgpallimaastikul
oli sündinud!
Sellele järgnenud 1/8 finaalis tuli taas kohtuda FC Elvaga.
6. novembril toimunud
matš Elvas erines aprillikuisest
mängust Tabasalus nagu öö ja
päev. Meie meeskond oli poole
aastaga paremaks muutunud.
Elva saavutas võrdses mängus
siiski 2 : 0 võidu ja Tabasalul
jäi kiruda kehva rünnakute
lõpetamise üle. Seega lõpetas
FC Elva meie karikateekonna
aasta jooksul koguni kahel
korral.
Selleks, et vältida liigast
väljakukkumist või üleminekumänge teise liiga parima
meeskonna vastu, tuli hooaeg
esiliiga B-s lõpetada vähemalt
seitsmenda kohaga. Selle nimel
käis pidev kemplus Keila JK ja
Paide Linnameeskond U21-ga.
Parimad tegijad
teenisid punkte
Hooaja viimases ringis väga

head minekut näidanud
Tabasalu ei kaotanud viimasest
viiest mängust ühtegi ja lõpetas
hooaja seitsmenda kohaga
ning kindlustas õiguse mängida esiliiga B-s ka järgmisel
hooajal.
Kokkuvõttes kogus Marko
Kristali juhendatud JK Tabasalu esiliiga B-s 36 vooruga 43
punkti, väravate vahe 77-79,
ning Keila järel ja Paide ees
saavutati seitsmes koht.
Ainuke meeskond, kelle
käest 36 vooru jooksul ei õnnestunud ühtegi punkti teenida, oli FC Nõmme United, kes
tõusis järgmiseks hooajaks aste
kõrgemale, esiliigasse.
Meeskonna parim väravakütt oli Kersten Lõppe 13
väravaga. Parimaks noormängijaks tunnistati Märten Subka,
suurima arengu tegi mängijana
Kert Koljal.
Meeskond tänab sponsoreid
ja toetajaid: Harku vallavalitsus, Strantum OÜ, Enemat
OÜ, Rademar OÜ, Meeskond
Security, Eesti Keskkonnateenused. Suur aitäh fännidele!
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KULTUUR & HARIDUS
Pimedail sügisõhtuil on
parim kaaslane raamat.
Mida aga lugeda?
Tabasalu raamatukogu
juhataja Lenne Lembra
soovitab.

Raamatukoguhoidja TOP 3: dramaatiline
elulugu, armastusromaan ja fantastika

VANEMAT
Valentine Nõlvak “Ellujääja
mälestused”, kirjastus
Varrak, 2007, 678 lk

“Mulle ei meeldi elulood, sest
need on igavad,” kuuleb sageli,
kui soovitada eluloolist raamatut. Ega kellelegi meeldi lugeda
teost, mis on täis daatumeid,
kohti, nimesid ja fakte, ning
inimene, kellest sooviti rääkida, kaob kuivade andmete varju. Valentine Nõlvaku
“Ellujääja mälestused” pole
aga üldse selline. Lugedes tekib tunne, nagu loeksid head
põnevikku. Raamat algab Valentine sünniga 1914. aastal

Pihkvas, jutustus kulgeb läbi
20. sajandi, kus ajaloolised ja
isiklikud kurbloolised sündmused moodustavad kaasahaarava terviku.
Juba Valentine elu algus
on raske. Pärast sõja eest
Eestisse tagasi kolimist jääb ta
üsna varsti emata. Isa abiellub
uuesti, kuid paari aasta pärast
haigestub ja sureb temagi. Orvuks jäänud Valentinet ja tema
õdesid-vendi kasvatab esialgu
võõrasema, kes oleks justkui
muinasjuttudest tuntud kurja
võõrasema võrdkuju. Peagi sureb ka tema ja Valentina satub
esialgu Saksi, hiljem Muraste
lastekodusse, sealt edasi Tallinna kooli, tallu kasulapseks,
uuesti lastekodusse ja siis Saku
majanduskooli.
Pärast kooli lõpetamist algab Valentinel iseseisev elu,
tööotsingud ja töötamine
nii maal kui ka linnas. Elu
on raske, pole sugulasi ega
lähedasi, kes toetaks, aga raskustele vaatamata ei muuda
elu teda kibestunuks. Ta võtab
kõike huumoriga ja säilitab
elurõõmu ka kõige raskematel
hetkedel.
Valentine Nõlvak alustas
memuaaride kirja panemist
juba 1960. aastate lõpul, kuid
need jõudsid järjejutuna trükki alles 1996. aastal Kuusalu
kohalikus lehes Sõnumitooja.
2007. aastal andis kirjastus

Varrak memuaarid välja raamatuna ja samal aastal kandideeris see Kultuurkapitali
kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnale. Nõlvaku eluloost
kirjutasid Peeter Volkonski ja
Jaak Kilmi ka telesarja stsenaariumi, millega osaleti EV 100
raames korraldatud telesarjade
konkursil, kuid see ei osutunud
võitjaks. Jääb loota, et kunagi
see erakordne elulugu ka televaatajateni jõuab. Seniks –
lugege raamatut.

UUEMAT
Madeline Miller “Achilleuse
laul”, kirjastus Koobakene,
2018, 332 lk

Prize’i preemia. Madeline Miller on neljas kirjanik, kes selle
auhinna oma esikromaaniga
võitnud on, ning raamat jõudis ka The New York Timesi
bestsellerite nimekirja. Seda on
tõlgitud enam kui 25 keelde.
Teos, mis järgib Homerose
“Iliase” sündmusi, räägib loo
Trooja sõjas peaaegu võitmatust Achilleusest ning tema
kaaslasest ja relvavennast Patroklosest, läbi kelle silmade
sündmusi vaadeldakse.
Madeline Miller, kes on ise ladina ja vanakreeka keele õpetaja, on klassikalise loo ladusaks
jutustuseks vorminud, kasutades info hankimiseks peale
“Iliase” ka muid materjale. Sündmused on ladusad ja Hedda
Maureri poolt väga ilusasse
eesti keelde tõlgitud. Vaatamata seiklustele ja sõjale, on
tegemist ennekõike armastusromaaniga. Kui midagi raamatule ette heita, siis ehk tagasihoidlikku kaanekujundust.

LASTELE
Bobbie Peers “Lüriidiumivaras”, Helios Kirjastus, 2017,
206 lk

Eestis ebaõiglaselt vähe tähelepanu saanud teos, mis mujal
maailmas suurt huvi ja tunnustust pälvis, võites Orange

Kuhu minna, mida teha?

Norra filmirežissööri ja kirjaniku Bobbie Peersi raamatusarja avaosa “Lüriidiumivaras”
on tempokas fantaasiaromaan,
kus peale inimeste tegutsevad
ka üliintelligentsed robotid ja
muud tehnikaseadmed. Sarjas

Vaadake Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu
noortetoa, Vääna noortetoa ja Harkujärve
noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.
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Koolitus “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine”

Lillepere keskus

Facebook @Lillepere Keskus

11. dets 10.00

on ilmunud neli raamatut,
millest kõik juba ka eesti keelde tõlgitud, norrakeelsena on
kohe ilmumas viies osa. Norra

lapsed valisid raamatu 2016.
aastal lemmikraamatuks.
Raamatu peategelane on
11-aastane William Wenton,
kes elab koos vanematega Norras, kuhu nad kolisid Inglismaalt pärast seda, kui Williami
ja isaga toimus raske liiklusavarii. Salapärasel kombel
on kadunud ka poisi vanaisa.
William on väga andekas keeruliste ülesannete lahendaja,
kuid tal on keelatud endale tähelepanu tõmmata ning seetõttu peab ta oma annet varjama.
Seiklused algavad sellega, kui
poiss läheb kohalikku muuseumisse ja lahendab seal rändnäitusel oleva maailma keerulisima koodi “Võimatuse”.
Põnevust ja seiklusi jagub
raamatusse algusest lõpuni.

Üleskutse
Tabasalu raamatukogu oleks tänulik nimekirjas olevate (heas
seisukorras) raamatute üle, mis meie kogudes kas puuduvad või
millele soovime hankida lisaeksemplare ning mida poodides enam
ei müüda: David Hill, “Näeme veel, Simon”; Lena Lilleste, “Murdvargus koolis”, “Inimröövlid internetis”, “Köhi pappi, või muidu …”,
“Elu ohus”, “Ohtlikud miljonid”, “Sünged saladused”, “Narkodiilerite
küüsis”, “Süütamine koolis”; Lauren St John, “Valge kaelkirjak”;
Christopher Paolini, “Eragon”, “Vanem”, “Pärand”; David Almond,
“Skellig”; Grigori Oster, “Õuduste kool”; Vaino Vahing, “Päevaraamat. I”; Eno Raud, “Kalevipoeg”; Herbert George Wells, “Maailmade
sõda”, “Ajamasin”; C. S. Lewis, “Narnia kroonikad”; “Njalli saaga”.

Noorteinfoteenus ja selle
arendamine Harku vallas

Aina suuremat tähelepanu on hakatud pöörama noorteinfo arendamisele, seda nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil.
Harku vallas toimus 4. novembril noortega töötavatele
spetsialistidele teemapäev, kus kasutati ERYICA baasteadmiste koolituse materjale. Vallas on moodustatud Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus, mis koordineerib noorsootööd, peale sihtasutuse teevad noorsootööd koolid,
lasteaiad, muusikakool, raamatukogud, vabatahtlikud,
spordiklubid, kogukonnakeskused, huviharidust ja -tegevust pakkuvad organisatsioonid, lapsevanemad, noored
ise, vallavalitsus ja volikogu. Moodustame koostööle põhineva noorsootöö korralduse, kus iga liige tunneb end olulise osana tervikust. Kaardistasime piirkonna noorteinfo
hetkeseisu. Kohtumisel vahetati kontakte ja lepiti kokku
edasistes arenguvõimalustes. Päeva lõpuks oli selge, et
meie valla noorteinfoteenuse koostöömudel on jätkusuutlik ja kohtume järgmisel aastal uuesti.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF-i kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
raames.
(Krista Dreger, Harku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist, ERYICA koolitaja ja noorteinfo arendaja)

Noorteinfoteenuse arendamine Kumna mõisas. /
Foto: Krista Dreger
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DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED JA ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMISED
Harku vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 92 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus
Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Kalda maaüksuse elamukvartali detailplaneeringu ümberplaneerimine Kalda tn 20 maaüksuse
osas, sooviga muuta hoonestusala ja täpsustada ehitusõigust.
Planeeritav ala, suurusega u 0,18 ha, paikneb Tabasalu
alevikus Kalda, Remmelga ja Vuti tänava vahelisel alal,
piirnedes põhjast Kalda tänav L1 (katastritunnus 19801:
002:1007) transpordimaaga, idast Kalda tn 22 (katastritunnus 19801:002:0598) elamumaaga, lõunast Remmelga
tänava (katastritunnus 19801:002:6560) transpordimaaga
ning läänest Kalda tänava 18 (katastritunnus 19801:002:
6500) elamumaaga. Juurdepääs maaüksustele on Kalda
tänavalt. Maaüksuse kitsendusteks on elektripaigaldise
kaitsevöönd ja veehaarde sanitaarkaitseala.
Detailplaneeringu algatamisel pole uuringute vajadust
ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse
ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustatakse
12.12.2019 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/190716_301/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
Harku vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 91
algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:
3599), Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:
2391) ja Tammede allee 41b (katastritunnus 19801:
002:2392) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa
viienda kvartali Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga muuta kinnistute
piire, täpsustada olemasolevate elamumaa kruntide hoonestusala ning suurendada ehitistealust pinda. Lisaks on
soov täpsustada arhitektuurseid tingimusi.
Planeeritav ala, suurusega u 1,35 ha, paikneb Tabasalu
alevikus Käbi tee, Tammede allee, Lehe ja Papli tee
vahelisel alal, Tammede allee ja Käbi tee ristmikust lõuna
suunas, piirnedes Käbi tee L2 (katastritunnus
19801:001:2883), Tammede allee L2 (katastritunnus
19801:001:2886), Tammede allee L3 (katastritunnus
19801:002:2393), Tammede allee J1 (katastritunnus
19801:002:2394) transpordimaadega ning Papli tee 1
(katastritunnus 19801:002:2014) äri- ja sotsiaalmaaga.
Juurdepääs elamumaa maaüksustele on tagatud Tammede
alleelt.
Detailplaneeringu algatamisel pole uuringute vajadust
ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustatakse
19.12.2019 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/190627_297/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUSE
TUTVUSTAMINE
12.12.2019 kell 16.00 tutvustatakse Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tn 12, Punga tee 9 ja Punga tee
11 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahendust.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda
detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil
Kaart.harku.ee/DP/2019_276/avalik.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 96 võeti
vastu Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus
19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus
19801:002:1473) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood
10269950) tööle nr 2206/15.
Planeeritav ala, suurusega u 0,78 ha, paikneb Tabasalu
alevikus Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee,
Lembitu tänava ja Tooma tee vahelisel alal, piirnedes
põhjast Lembitu tn 4 (katastritunnus 19801:002:0418),
Lembitu tn 6 (katastritunnus 19801:002:0419) ja Tooma
tee 3 (katastritunnus 19801:002:1207) elamumaadega,
lõunast 11390 Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:001:0469) transpordimaaga,
idast Tooma tee 1 (katastritunnus 19801:002:1475) ärimaaga ja Tooma tee L2 (katastritunnus 19801:002:1477)
transpordimaaga ning läänest Lembitu tn 1 (katastritunnus 19801:002:0426) tootmismaaga, Lembitu tn 1a
(katastritunnus 19801:002:1478) ja Lembitu tänav L2

(katastritunnus 19801:002:0423) transpordimaadega.
Maaüksuste kitsendusteks on avalikult kasutatava tee
kaitsevöönd, elektri- ja gaasipaigaldiste ning sideehitiste
kaitsevööndid.
Detailplaneeringuga kavandatakse liita Klooga mnt 10
ja Klooga mnt 10a maaüksused ning moodustada üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 6966 m² ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva kergliiklustee
tarbeks Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee
äärde suurusega 853 m². Ärimaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga kuni 2825 m². Hoone suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud Tallinna–
Rannamõisa–Kloogaranna maanteega piirnevas osas kuni 11 m (abs. kõrgus 42 m) ja elamumaa maaüksustega
piirnevas osas kuni 9 m (abs kõrgus 40 m). Hoonel on kavandatud Tooma tee poolses osas kuni kaks maapealset
korrust. Lembitu tänava poolses osas maapind langeb
u 2 m ja seega on Lembitu tänava poolses osas hoonele
kavandatud kuni kolm korrust. Lubatud katusekalle on
määratud vahemikus 0–15 kraadi.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke
alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja
tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
28.11.2019–12.12.2019 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/141201_28/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
28.11.2019–12.12.2019 k.a.
Harku vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 95
võeti vastu Liikva külas Otsa põik 9 (katastritunnus
19801:001:1002) ja Otsa põik 10 (katastritunnus
19801:001:1003) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ (rg-kood
10939407) tööle nr 1801.
Planeeritav ala, suurusega u 3,54 ha, paikneb Liikva
külas Kiia–Vääna–Viti maantee, Sõrve tee ja Kõrtsu tee
ristmikust kagus, piirnedes põhjast Sõrve tee (katastritunnus 19801:001:1026) transpordimaa ja reformimata
riigimaaga, idast Miko tänava (katastritunnus 19801:001:
0206) transpordimaaga, Miko tn 2 (katastritunnus 19801:
001:0208), Otsa põik 8 (katastritunnus 19801:001:0232)
elamumaadega, Otsa põigu (katastritunnus 19801:001:
0223) transpordimaaga, Otsa põik 7a (katastritunnus
19801:001:0231), Otsa põik 7 (katastritunnus 19801:001:
0229) ja Otsa tn 3 (katastritunnus 19801:001:0235) elamumaadega, lõunast reformimata riigimaaga, Otsa tn 1a
(katastritunnus 19801:001:0234) sotsiaalmaaga ja Nõmmetuka alajaama (katastritunnus 19801:011:1053) tootmismaaga ning läänest 11410 Kiia–Vääna–Viti maantee
(katastritunnus 19801:011:0260) transpordimaaga.
Detailplaneeringuga kavandatakse üks elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 6000 m², kaks maatulundusmaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 22 291 m²
ja 5790 m² ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti
suurustega vastavalt 697 m² ja 608 m². Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 600 m².
Hoone 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 20–45 kraadi. Transpordimaa krunt, suurusega 697 m², on kavandatud jalgtee tarbeks üle Otsa põik 10 maaüksuse, ühendamaks
Otsa põigu tänavat Sõrve teel asuva bussipeatusega.
Transpordimaa krunt, suurusega 608 m², on kavandatud
Sõrve tee äärde projekteeritava kergliiklustee tarbeks,
ühendamaks Miko tänavat bussipeatusega.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke
alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja
tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
28.11.2019–12.12.2019 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/
180208_233/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
28.11.2019–12.12.2019 k.a.
Harku vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 93
võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Kajaka tee 3 (katastritunnus 19809:019:0490) ja Kajaka tee 5 (katastritunnus 19801:011:0926) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ M.K. Konsultatsioonid (rgkood 10571005) tööle nr 09/17.
Planeeritav ala, suurusega u 0,72 ha, paikneb VäänaJõesuu külas Luige tee, Kajaka tee ja Tormilinnu tee vahelisel alal u 1,1 km kaugusel Tallinna–Rannamõisa–Klooga-

ranna maantee ja Luige tee ristumiskohast, piirnedes
põhjast Luige tee 38 (katastritunnus 19801:011:0626) ja
Paisupi tee 36 (katastritunnus 19809:017:0013) elamumaadega, lõunast Kajaka tee L2 (katastritunnus 19809:
019:0503), Kajaka tee 7 (katastritunnus 19809:019:0080)
ja Tormilinnu tee 5 (katastritunnus 19809:019:3182) elamumaadega, idast Tormilinnu tee 11 (katastritunnus 19809:
019:0010), Tormilinnu tee 9 (katastritunnus 19809:019:
0020) ja Tormilinnu tee 7 (katastritunnus 19801:001:3183)
elamumaadega ning läänest Luige tee 36 (katastritunnus
19801:011:0925) elamumaaga ja Kajaka tee L1 (katastritunnus 19801:011:0927) transpordimaaga. Maaüksuse
kitsendusteks on elektripaigaldise kaitsevöönd. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinna–Rannamõisa–
Kloogaranna maanteelt mööda Luige teed ja Kajaka
teed.
Detailplaneeringuga muudetakse Kajaka tee 3 ja Kajaka
tee 5 maaüksuste vahelist piiri ning kavandatakse kaks elamumaa krunti suurustega vastavalt 2740 m² ja 4427 m².
Kruntidele määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni
kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni
400 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 25–45 kraadi. Planeeritavale alale pääseb Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna
maanteelt mööda Luige teed ja Kajaka teed, kus Luige tee
on osaliselt ja Kajaka tee on kogu ulatuses omavalitsuse
hooldamisel mitteavalik tee.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke
alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja
tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
28.11.2019–12.12.2019 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/170504_18/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
28.11.2019–12.12.2019 k.a.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
VASTUVÕTMISE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU TEADE
Harku vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 94 võeti
vastu Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus
19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle
lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood
11711661) tööle nr 2016_029.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 10 ha, paikneb Harku
alevikus Laagri–Harku kõrvalmaantee nr 11401 ääres,
piirnedes põhjast kaitsealuse Harku mõisa pargiga
(KLO1200583), idast ja kagust Keila metskond 14 (katastritunnus 19801:001:2407) maatulundusmaaga, edelast ja
läänest 11401 Laagri–Harku tee L1 (katastritunnus 19801:
001:0224) transpordimaaga. Maaüksus on hoonestatud
Harku mõisa ja selle kõrvalhoonetega. Planeeritakse maaüksuse lõunapoolset osa, mis jääb lagedale alale väljapoole kaitsealust mõisaparki. Maaüksuse juurde pääseb
Laagri–Harku kõrvalmaanteelt.
Detailplaneeringuga kavandatakse 25 elamumaa sihtotstarbega krunti suurusega 1500–2547 m². Elamumaa
kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja
kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
vastavalt planeeritavate kruntide suurusele 300–370 m².
Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 8,5 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 25–45 kraadi. Üks sotsiaal- ja ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 13 732 m²
hoolekandeasutuse rajamiseks. Krundile määratakse ehitusõigus kuni viie põhihoone ja kuni kolme abihoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 6500 m². Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 10 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 7 m ning kuni üks maapealne korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 25–45 kraadi.
Viis üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti suurusega
vastavalt 915,4 m², 2519,6 m², 2173,6 m², 5277,8 m²,
18 451,9 m². Üks tootmismaa sihtotstarbega krunt suurusega 31,9 m² planeeritava reoveepumpla tarvis. Kaks
transpordimaa sihtotstarbega krunti suurusega vastavalt
4102,5 m² ja 22 121,1 m². Planeeritavale alale pääseb
Instituudi teelt.
Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon
on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.
Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138
kehtestatud üldplaneeringu ning Harku vallavolikogu
31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke
maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava
teemaplaneeringu kohaselt paikneb Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolne osa leebe režiimiga looduslikul haljasmaal hajaasustuse piirkonnas. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut ja teemaplaneeringut, muutes planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga

tiheasustusalaks koos ärimaa või üldkasutatavate hoonete
maa osaga.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 28.11.2019–27.12.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, Harku raamatukogus (Instituudi tee 5, Harku alevik) lahtiolekuaegadel,
Harkujärve põhikoolis (J. Ventri tee 2, Harkujärve küla)
lahtiolekuaegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee ja otselingil
Kaart.harku.ee/DP/150803_22/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
28.11.2019–27.12.2019 k.a.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUSTE TEADE
10.10.2019–08.11.2019 k.a toimus Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harkujärve külas Kiriku
tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksuse
ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks
vastuväide. Sellest lähtuvalt korraldab Harku vallavalitsus
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 19.12.2019 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn
12, Tabasalu alevik).
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 12.11.2019 korraldusega nr 599
kehtestati Tabasalu alevikus Looduse tn 7 (katastritunnus 19801:002:1712) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo
(rg-kood 10539154) tööle nr 1818.
Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 600 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 0–30 kraadi.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Harku vallavalitsuse 12.11.2019 korraldusega
nr 600 kehtestati Merikülas Romantiku tee 29 (katastritunnus 19801:013:0011) ja Romantiku tee 31 (katastritunnus 19801:013:0012) maaüksuste ning lähiala
detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ
(rg-kood 11647744) tööle nr 25/18.
Detailplaneeringuga jagatakse Romantiku tee 29 maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja
Romantiku tee 31 maaüksusest moodustatakse üks ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse krundile pos nr 3. Jagamise tulemusel moodustatakse kolm
elamumaa krunti suurusega vastavalt 2850 m² (krunt pos
nr 1), 2605 m² (krunt pos nr 2) ja 3789 m² (krunt pos nr 3).
Elamumaa krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus,
arvestades olemasolevat hoonestust, ühe üksikelamu ja
kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
kuni 558 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 6,7 m ja üks maapealne
korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus
28–50 kraadi. Elamumaa kruntidele pos nr 2 ja pos nr 3
määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ning kuni kahe
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 230 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 on määratud vahemikus 28–50 kraadi.
Planeeritavate kruntide veevarustus on planeeritud
Romantiku teele rajatavast ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni magistraaltorustikust.
Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Ilmandu külas Ilmandu põllu lõunapoolse osa ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks, hõlmates
järgnevaid maaüksuseid: Ilmandu külas Tuule tee 11c
(katastritunnus 19801:001:1315), Tuule tee 13b (katastritunnus 19801:001:1049), Uus-Runtsi (katastritunnus
19801:001:0814), Tuule-Loo (katastritunnus 19801:001:
1552), Runtsipõllu (katastritunnus 19801:001:0813),
Väike-Maasika (katastritunnus 19801:001:0516), Kupjasalu (katastritunnus 19801:001:1387), Uus-Pärnamäe
(katastritunnus 19801:001:1036), Mäe-Kople (katastritunnus 19801:001:0035) maaüksustele.
• Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu
tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20
maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Vaila külas Jõeneeme tee 3 ja Jõeneeme tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Suurupi külas Soontevahe tee 7a maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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Harku valla eakate
jõulupidu
18. detsembril algusega kell 16.30
Meriküla Spordi- ja Õppekeskus (Tilgu tee 55c, Meriküla)
TOIMUB:

Kontsert, üllatus. Pärast kontsertosa on pidulik jõululaud.
Esinevad: Anne Adamsi TRIO,
kaasa teevad Margus Jürisson ja
Tõnu Hallik.
Bussigraafik
Buss 1: Harku–Harkujärve–Tabasalu
–Meriküla
Harku mäel suunaga Tallinna ......... 15:45
Harku keskus .................................. 15:48
Bioloogia suunaga Tallinna ............ 15:50
Harkujärve bussipeatus ................. 15:55
Kiriku ............................................... 15:56
Alasniidu tee ................................... 15:58
Oja tee ............................................. 15:59
Tabasalu kool (majade pool) .......... 16:05
Meriküla Spordi- ja Õppekeskus .... 16:20
Buss 2: Metsakool–Suurupi–Tabasalu
–Meriküla
Metsakool ....................................... 15:15
Türisalu ........................................... 15:20
Naage ............................................. 15:25
Vääna-Jõesuu ................................ 15:30
Vääna-Viti ....................................... 15:33
Suurupi teerist ................................ 15:35
Tuletorni .......................................... 15:40
Kivi tee ............................................ 15:42
Muraste .......................................... 15:50
Ranna tee ........................................ 15:52
Maasika .......................................... 15:55
Rannamõisa kirik ............................ 15:57
Tabasalu – Harku tee ..................... 16:00
Tabasalu kool (majade pool) ......... 16:05
Meriküla Spordi- ja Õppekeskus .... 16:20

Buss 3: Loigu–Kumna–Vääna–Tabasalu–Meriküla
Loigu ............................................... 15:17
Kadaka peatus, Adra ...................... 15:18
Jüri peatus, Adra ............................ 15:21
Mäe peatus, Adra ........................... 15:24
Männi peatus, Humala ................... 15:27
Metsaküla ....................................... 15:32
Kumna mõis ................................... 15:34
Tutermaa (suunaga Tallinn) ........... 15:37
Kruusaaugu (7 min) ........................ 15:45
Vääna .............................................. 15:50
Liikva ............................................... 15:55
Kuusiku ........................................... 15:57
Rannamõisa kirik ............................ 16:00
Tabasalu kool (majade pool) ......... 16:05
Meriküla Spordi- ja Õppekeskus .... 16:20
NB! Palume registreerida tel 600 3867,
606 3802, 600 3869.
Lisainfo: Tiia Spitsõn, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja 600 3867 ja e-posti
aadressil tiia.spitson@harku.ee.

Heategu teeb imet!
Tabasalu Lions Klubi kutsub kõiki
laupäeval, 14. detsembril kell 11-16
Harku valla heategevuslikule

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,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
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.
Hoonete soojustamine puistevillaga, teostame ka vajalike eeltöid. Konsultatsioon objektil tasuta! Puistemees OÜ, tel 501 6689,
e-post ken@puistemees.ee.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
Kompostmuld, kõdusõnnik,
sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos
veoga. väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt.
E-post kuldnoop@gmail.com,
tel 5689 0125.
Teostan ehitus- ja remonditöid,
nii sise- kui välistöid, ka pisemad
remonditööd. Küsi pakkumist!
Tel 5696 5277.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.

Elektriseadmed ohutuks! Kõik
elektritööd pädevalt elektrikult.
Tel 533 13215.
Aia-, värava-, tõstukse- ja
automaatikalahendused parima
hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale
1595 eurot. Tiibväravakomplekt
kuni 5 m avale 1150 eurot.
Tel 5895 8809, www.koduvärav.ee,
e-post info@koduvärav.ee.
Langetame ja hooldame just
Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.
Teostan sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. Tel 503 8313.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutamine. Raiejäätmete
hakkimine, transport. E-post
info@puukirurg.ee, tel 505 7786
www.puukirurg.ee.
Ehitusremonttööd, aedade
hooldus. Silver Agu Ehituse OÜ,
e-post silver@agu.ee, tel 504 1285.
Kuivad (niiskus 17%) lõhutud
puud! Sort – lepp, sanglepp, kask.
30 cm, 38 cm! Vedu al 5 rm!
Olemas ka võrgus! Tel 5373 7294.
Kanarbiku talu.
Kui ise tehes jääd hätta või
puuduvad vastavad tööriistad,
siis meie aitame! Oleme spetsialiseerunud pisiremondi-, paigaldusja viimistlustöödele. Tuleme appi
nii koju kui ka kontorisse.
Helista kohe 5555 1210 või kirjuta
info@remondifirma.ee,
www.remondifirma.ee.
Müüa värsket kala Tabasalu
Rimi parklas neljapäeviti kell
11–18. Tel 5666 7897.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.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.
TÖÖ
Metsaküla Piim AS Harjumaal
Kumnas võtab tööle noorkarja kasvataja. Lisainfo info@metsakylapiim.ee, 502 3434.
Transpordifirma otsib bussijuhti. Info 521 5731.

Laadal leidub meelepärast nii suurtele kui väikestele:
- hea ja ees�maine jõulutoit nii jõululauale kui kingiko�
- suitsuliha ja hapukapsas, mesi ja sinep, leivad ja piparkoogid
- kauneimad jõulukuused igasse kodusse
- soe jook ja maitsev söök kohapealseks kehakinnituseks
- lahke jõuluvana, kes usub headesse tegudesse
- tervistav ja jõudu andev angervaksasiirup
- heategevuslik loosiratas, kus võidab iga keerutusega
- särasilmsed lauljad, tantsijad ja pillimängijad

Avaldame südamest
kaastunnet
Kristina Lipstalile

Tulu läheb koolilaste nägemiskontrollide läbiviimiseks ning
puudust kannatavate perede ja andekate noorte toetuseks
Toetajad:

kalli venna

kaotuse puhul.

+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Tabasalu Lasteaed
Tibutare pere
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Tabasalu Teelahkme lasteaed
ootab toredasse kollektiivi
KOKKA
Meil on väike maja, neli rühma, 90 last, nõuetele vastav
köök. Köögis on abiks koka abi. Tule meile tööle!
Lisainfo info@teelahkme.ee või telefonil 677 2075!

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES
Otsime sel sügisel avatud
Tabasalu Pihlakodusse

Eakate hooldajaid,

kes on head suhtlejad, abivalmis ja positiivse
ellusuhtumisega ning abistavad meie eakaid
nende väärika igapäevaelu korraldamisel.

Kokka,

kes omab eelnevat töökogemust köögis, on
töökas ja kohusetundlik, armastab
toiduvalmistamist ning puhtust ja korda.

Abikokka,

kelle ülesanneteks on toidu valmistamiseks
vajalike eeltööde tegemine ning koka
mitmekülgne abistamine.
Pakume sõbralikku ja toetavat kollektiivi,
kaasaegset töökeskkonda, võimalust
töötada arenevas ettevõttes ning stabiilset
ja konkurentsivõimelist töötasu.
Tule ja anna oma panus eakate heaolusse!

AASTA
MAAKLER
2004

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

SAADA SOOVIAVALDUS MARI@PIHLAKODU.EE VÕI HELISTA 5191 6642

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

+372 513 7017

Rannamõisa lasteaed otsib
ASSISTENTI

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis

Ootame Sind:
• kui oled sõbralik, lahke, töökas ja tragi;
• kui Sulle meeldib luua põnevaid päevi nii endale kui ka
lastele ning töötada ühtse meeskonnana;
• kui Soovid tööd, mis paneb silmad särama ja südame
põksuma, pikka puhkust suvel ning sportida ujulas või
jõusaalis.
Töö algab 1. jaanuaril 2020. aastal.
Dokumente ootame aadressil margit@rannamoisa.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2350.

