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Mul tõusevad ihukarvad püsti, kui kuulen,
et mõni ei tea Kristjan
Jaak Petersoni sünnipäeva.
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Emakeeleõpetaja

Projekti eestvedajad soovivad luua sobiliku koosluse, vajalike teenuste ja hooliva suhtumisega koha, kuhu usaldada oma pereliige. / 3D-renderdused: Revismo 3D Studio

Liikva Päikesekodu valmib oktoobris
Liikva külla tuleb
Harjumaa esimene
erihoolekandeküla
intellektipuudega
inimeste elu-, töö- ja
teraapiakohaks.
JANNO KELL
SA Liikva Päikesekodu ja SA Autismifondi “Toetan erilist elu” projektijuht

A

lgatus on tulnud peredelt, kes on isiklikult
seotud autismispektri
häiretega lastega ja
kelle soov on pakkuda puudega lastele paremat elu. Algatusega seotud pered on investeerinud projekti ligi 400 000
eurot, sh kinnistu omandami-

ne, projekteerimine jm ettevalmistuskulud.
Puudega lapse vanematele
loob Liikva Päikeseküla teenus
võimaluse tagada lapsevanemale ja lapsele mõtestatud
tegevustest koosnev “programm” ja arenguvõimalus, et
hoida ära võimalik tagasilangus arengus ning vähendada
lähedaste hoolduskoormust ja
toetada nende töötamist ning
osalemist ühiskonnaelus.
Eestis elab praegu umbes
4000 autismispektri häirega
inimest ja üle 20 000 erihoolekande teenustele õigustatud
vaimse arenguhäire diagnoosiga täisealist inimest. Erihoolekandekohti on eelkõige
vaja just neile täiskasvanud
autistidele ja sobituva muu
vaimse arengu häirega inimestele, kes ei suuda täiesti

iseseisvalt hakkama saada. Kui
lapseeas on Eestis autistidele
ja vaimsete arenguhäiretega
lastele arenguvõimalused võrdlemisi hästi tagatud, siis lapse
täisealiseks saades muutub
olukord kardinaalselt – tugisüsteem langeb ära ja kooliajal
omandatud suhtlemise ning
iseseisvalt hakkama saamise
oskused halvenevad kiiresti.
Praegu on Eestis 90% autistidest veel lapseeas, mis
tähendab, et lähiajal kasvab
märkimisväärselt kogukonnapõhiste teenuskohtade – nagu
saab olema Liikva Päikesekülas
– vajadus. Vabu teenuskohti
on väga vähe ja järjekorrad
pikad. Samuti on Eesti riigi
sotsiaalstrateegia rahastada
vaid olemasolevaid ja uusi
teenuskohti, mis valmivad
ERF-i toetusmeetme raames.

Päikeseküla plaanitakse avada 2021. aasta
alguses
Ehitustöödega on juba algust
tehtud, tööde lõpetamise tähtaeg on selle aasta oktoober.
Projekti näol on tegemist
Euroopa Liidu ja Eesti sotsiaalministeeriumi meetme
“Erihoolekande reorganiseerimine” raames rajatavate uute
teenuskohtadega ning Eesti
esimese erihoolekandekülaga,
mis on mõeldud ka autismispektri häirega inimeste elu-,
töö- ja teraapiakohaks.
Projekti raames ehitatakse
välja kolm peremaja (kokku
30 toaga) ja abihoone (kokku
1600 m² brutopinda). Abihoones hakatakse läbi viima
ühisüritusi ja koolitusi, samuti
toimub seal osa päevastest
arendavatest ja töistest tege-

Fakte
• Majad on monteeritavad liimpalkhooned, mis on valmistatud ökoloogilsest materjalist: Põhja-Soome arktilisest männist ja toodetud
Soomes Kontio tehases.
• Riigihanke kohaselt on hoonete ning teede ja kommunikatsioonide
ehitusmaksumus 2 759 192 eurot + km ning kogu projekti maksumus 3,6 miljonit eurot. Parimaks ehitajaks osutus Tesron Ehituse ja
Megaron-E ühispakkumine. Euroopa Regionaalarengu Fond toetab
Päikeseküla rajamist 1 020 000 euroga.
• Kavandatud teenuse mahu jaoks vajab SA Liikva Päikesekodu kuni
19 inimest, kellest 15 on perevanemad (tegevusjuhendajad) ja ülejäänud abipersonal.

vustest. Keskuse juurde rajatakse umbes viiele hektarile
puuvilja- ja marjaaed ning
kostile tulevad ka mõned kodulinnud ja -loomad.
Liikva Päikesekodu on alustanud teenusele soovijate eel-

registreerimisega. Eelregistreerimise vormi leiate Autismifondi “Toetan erilist elu”
kodulehelt www.autismifond.ee või vajutades Google
Formsi lingile Forms.gle/
tK6btFwACGaUdHCw7.
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VALLAVALITSEMINE

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

Palju õnne meie valla spordielu
edendajatele!

Õnnitleme, Suurupi naiskoor
Meretule!

Haapsalu toomkirikus 15. veebruaril toimunud naiskooride kontserdil “Jäägu minu rahval rahu“ kuulutas Eesti
Naislaulu Selts Suurupi naiskoori Meretule aasta naiskooriks
2019.
(Harku Valla Teataja)

“Harku valla laululaps 2020” tuleb
taas

“Harku valla laululaps 2020” kontsert toimub 5. aprillil
Tabasalu ühisgümnaasiumis. Osalema pääsevad lapsed,
kes on soovitavalt läbinud oma kooli või lasteaia lauluvõistluse ja osutunud väljavalituks. Lapse elukoht peab
olema rahvastikuregistri alusel Harku vald. Ette tuleb
valmistada laul, mis on lapse võimetele ja eale sobiv.
Esinejaid hindab žürii. Registreerimine kuni 20. märtsini
kodulehe www.harku.ee kaudu. Infot saab kultuuri,- spordija noorsootööspetsialistilt Krista Dregerilt tel 606 3838 või
e-posti teel Krista.Dreger@harku.ee.
(Harku Valla Teataja)

Veel saab taotleda kooli- ja lasteaiakohti

Ootame veel uueks, 2020/2021. õppeaastaks 1. klassi
mineku ja lasteaiakoha taotlusi. Taotluseid saab esitada
ARNO e-keskkonna kaudu aadressil Piksel.ee/arno/harku.
Koolimineku taotlusi ootame kuni 8. märtsini ja lasteaiakoha taotlusi kuni 1. märtsini. Lisainfo kooli- ja lasteaiakohtade taotlemise kohta saab Harku valla kodulehelt
www.harku.ee. Harku vallas lähtutakse kooli- ja lasteaiakohtade jagamisel prioriteetidest, milleks on vanus,
elukoha kaugus haridusasutusest ja õdede-vendade
käimine samas lasteasutuses. Infot saab haridusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt tel 606 3805 või aadressil
Reelika.Lohmus@harku.ee.
(Harku Valla Teataja)

KIK avas keskkonnaprogrammi
taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 miljonit
eurot. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused,
ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust
ettevõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020.
Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi
KIKAS kaudu.
(KIK)

Kallaste tn 12, Tabasalu

E

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

Õpilased ja üliõpilased
on oodatud kuni
1. aprillini esitama taotlusi toetuse saamiseks
välisriiki õpilas- või üliõpilasvahetuse programmide alusel õppima
minekuks.

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Harku vallavalitsus ootab
taotlusi vahetusaasta
toetamiseks
Iseseisvumise õppetunnid ehk Millised on teie kogemused vahetusõpilasena?

HARKU VALLA TEATAJA

E

elmisel aastal kehtima
hakanud määruse “Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku
valla õpilastele ja üliõpilastele”
alusel saavad Harku valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 15–26-aastased
õpilased ja üliõpilased taotleda
stipendiumit.
Harku vald toetas 2019/
2020. õppeaastal kaheksat välisõppes osalevat õpilast, kes
läksid õppima Rootsi, Prantsusmaale, Ameerika Ühendriikidesse, Argentinasse, Itaaliasse ja Hispaaniasse.
Stipendiumi saamiseks saab
esitada taotlusi kaks korda aastas, 1. aprilliks või 1. oktoobriks, vastavalt kasutamise perioodile eelneval õppeaastal
või semestril. Kui tavaliselt
siirduvad õpilased vahetusaastale gümnaasiumiastmes,
siis üliõpilastel peab välisõpingute perioodi alguseks olema
läbitud bakalaureuseastme
esimene õppeaasta.
Kuidas toetust
taotleda?
Stipendiumi suurus ühele õpilasele või üliõpilasele on kuni
800 eurot üheks semestriks või
kuni 1600 eurot õppeaastaks
või kaheks semestriks. Ühel
kalendriaastal ühele taotlejale eraldatav maksimaalne
stipendiumisumma kokku on
1600 eurot.
Vahetusprogrammi edukalt
läbinud õpilasel tuleb selle lõppedes esitada aruanne, mille
kohta saab täpsemalt lugeda

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Stipendiumi taotlemisel on nõutavate tingimuste hulgas piisav keeleoskus ja akadeemiline võimekus või ühiskondlik aktiivsus. / Foto: Fotolia

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

kommentaar

Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp andis üle
preemiad 2019. aastal maakonnas enim silma paistnud
kultuuri- ja sporditegelastele.
Spordi aastapreemia pälvisid teiste seas Lembit Pallas
silmapaistva ja südamega
tehtud töö eest triatlonis
ning Krista Savitsch (pildil)
aktiivse tegevuse eest triatlonis. Palju õnne meie valla
spordielu edendajatele!
(Harku Valla Teataja)

Anet Mitt: “Õpin kohalikus Hispaania koolis 11.
klassis. Alguses tundides palju kaasa teha ei saanud, kuna õpikutes olev teaduslik hispaania keel
on veel liiga raske. Nüüdseks valdan mingil
määral juba keelt ja saan väga paljustki
aru, kuid enne siia tulekut oskasin ainult
lihtsamaid fraase. Paljudes tundides
ma lihtsalt õpin hispaania keelt. Viimase viie kuu jooksul, mis ma siin olen
olnud, olen nii palju uut juurde õppinud.
Isegi kui ma seda otseselt tähele pole
pannud. Kindlasti olen end paremini tundma
õppinud ja aru saanud, milline inimene tegelikult
olen. Kõige raskem periood oli alguses. Sel ajal
ei osanud ma üldse hispaania keeles rääkida ja
mu Hispaania pere inglise keel polnud ka väga
lubav, mis tegelikult on keeleõppeks väga hea.

See motiveeris rohkem õppima, kuna oli suur
soov sõprade ja perega suhelda. Alguses oli väga
raske suhelda ja sellepärast tundsin ennast ka
natuke üksikuna.
Muidugi, keeleõpe on olnud minu jaoks
kõige tähtsamal kohal. Seda kogemust
ei saa isegi natukene võrrelda tavaliste
kooli keeletundidega. Iga päevaga
kuulen rohkem sõnu ja sellega suureneb ka minu enda sõnavara. Kohalike
sõprade ja perega rääkimine on minu
keeleõppele palju kaasa aidanud. Pärast
vahetusaastat lähen tagasi oma kodukooli ja
lõpetan 12. klassi. Tulevikuplaanid pole veel
selged, aga olen kindel, et pärast gümnaasiumi
soovin minna edasi ülikooli. Kuna armastan
joonistamist, olen mõelnud 3D-disainist.”

Laura-Maris Kuldsaar-Adamson: “Mina suundusin vahetusõpilaseks Ameerika Ühendriikidesse,
Iowa osariiki õppima. Mind paigutati väikesesse
külla nimega Marshalltown ja minu kooliks
osutus Marshalltown High School.
Ühendriikide koolid on väga erineva
haridustasemega ja seepärast võtan
ma osa mitte ainult 10., vaid ka 9., 11.
ja 12. klassi tundidest.
Kuue kuuga olen kogenud ja õppinud väga palju. Kindlasti olen iseseisvamaks saanud. Olen pidanud hakkama
ennast ise tagant utsitama. Näiteks kodus pesi
ema pesu, siin pean ise sellega tegelema. Samuti
pean jälgima, et mõttetute asjade peale liiga
palju raha ei raiskaks.
Kõige raskem osa välismaal õppimisel on perest ja tuttavatest eemal olemine. Vahetusaasta

jooksul pole võimalust enda pere ega sõpradega
kokku saada kümme kuud. Kõlab üpris hirmutavalt, kuid mina vaataks seda positiivsest küljest.
Ameeriklased on väga lahked ja võtavad kõik
kohe omaks. Peale ameeriklaste olen
leidnud endale sõpru rumeenlaste, austraallaste ja sakslaste seast. Välismaal
õppimine annab väga hea võimaluse
leida kontakte väljaspool kodumaad,
mis võivad tulevikus kasuks tulla. Olen
enda kohaliku perega, kelle juures elan,
väga rahul. Nad on nagu minu enda vanemad!
Tulevikuplaane on mul üpris mitu ja praegu
ei oskagi valida, mida tagasi tulles edasi teha.
Loomulikult lõpetan gümnaasiumi ja tahan edasi
õppima minna. Usun, et tulevikus tuleb välismaal
õppimise kogemus kindlasti kasuks ja mul on võimalus seda enda tulevikuplaanidesse rakendada.”

määrusest. Juhul, kui õpingud
katkevad, on Harku vallavalitsusel toetuse saaja suhtes
tagasinõude õigus proportsionaalselt välisõppes viibitud
ajaga ühe semestri põhiselt.

Toetuse taotlemiseks tuleb
esitada elektroonilises keskkonnas SPOKU avaldus, millele peab lisama motivatsioonikirja, vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu ja

taotleja isikut tõendava dokumendi koopiad, tõendid
tingimustele vastamise kohta,
toetuse saaja CV ja õppeasutuse soovituskirja.

Vaadake lisa: www.riigiteataja.ee/akt/407122018016 ja www.harku.ee/valisoppe-stipendiume

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

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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KESKKOND & VALLAVALITSEMINE
Mitmed vallaelanikud on
küsinud, miks tehakse
Vääna looduskaitsealal
raiet ja freesitakse maapinda. Nii hävitatakse
ju kaitsealust põõsasmaranat?

Ärge muretsege, põõsasmaran pole ohus!

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

K

õigepealt – põõsasmaran pole ohus. Vastupidi, kui RMK ei oleks
Vääna maastikukaitsealale
tellinud töid, mille eesmärk
on poollooduslike koosluste
taastamine, kasvaksid looniidud kinni ja põõsasmaran
ei saaks enam kasvada. Raie- ja
freesimistööd aitavad kaasa
Vääna maastikukaitseala ja
hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamisele ning need on kooskõlastatud kaitseala valitseja
ehk keskkonnaametiga. Tööde
raames vähendatakse puittaimestiku katvust, peamiselt
eemaldatakse alalt kadakaid,
mände, noori kuuski jt puid
ning freesitakse kännud ja
suuremad mättad maapinnaga
samale tasapinnale. Taastamistöödega plaanitakse lõpule
jõuda selle aasta lõpuks, kui
muidugi ilmastik võimaldab.
Kaitsealune liik uueneb
edukalt
Vääna maastikukaitseala ja
Vääna hoiuala üks väärtusi on
piirkonnas ulatuslikel aladel
kasvav kolmanda kaitsekategooria taimeliik põõsasmaran. See on loopealsel kasvava
kooslusena Eestis haruldane,
kuid Väänas on lookooslused ehk valdavalt põõsasmaranalood levinud suurel

Põõsasmarana lood (foto on tehtud Türisalu pangal) on väga haruldased kogu maailmas. Rohkelt õieilu pakkuv taim on levinud vaid õhukese savika
moreeniga kaetud kompaktsel paealuspõhjal. / Foto: Olev Abner

Vääna kaitsealadel avanev vaatepilt võib tekitada kahtlust,
kas asi on ikka õige. Kinnitame, et tegemist on normaalsete
hooldustöödega. / Foto: Leevi Krumm

alal. Põõsasmaranat kasvab
Vääna kaitsealadel enam kui
200 hektaril ja eesmärgiks on
säilitada taime kasvuala heas
seisundis. Probleemiks on aga
kasvukohtade võsastumine,
eelkõige kadastumine. Selle
vältimiseks on vajalik iga-aastane mõõdukas karjatamine ja
vajadusel kadakate ning võsa
harvendamine või raadamine.
Kuna ala freesitakse, et hiljem oleks võimalik ala niita,
lõigatakse osaliselt maha ka
põõsasmarana põõsastikke.
Aladel, kus maranat on lausaliselt, jäetakse alles põõsasmarana klumbid selliselt, et maranat

säilib 40% ning kadakaid 10%.
Vaate eesmärgil säilitatakse
põõsas tee ääres. Põõsasmaran
talub hästi tagasilõikamist ja
pügamist, mistõttu pole vaja
karta, et poollooduslike koosluste taastamistööde raames
maha niidetud, hekseldatud
või maapinna lähedalt freesitud taimed hukkuksid. Varasemad taastamiskogemused
on näidanud, et põõsasmaran
uueneb väga edukalt ja kevadel
kasvavad juba uued noored
põõsad.
Töid ei tehta 15. aprillist
16. juulini, et vältida lindude
häirimist pesitsusalal.

Kas teadsite?
Vääna maastikukaitseala on
loodud 1991. aastal LoodeEestile iseloomulike põõsasmarana-loopealsete, linnurikka
Tõlinõmme järve ja Tõlinõmme raba kaitseks. Vääna
hoiuala on moodustatud
2005. aastal nahkhiireliigi
tiigilendalase elupaikade ja
erinevate elupaigatüüpide –
kadastike, alvarite ning soostuvate ja soo-lehtmetsade
kaitseks.

Maamaksuteadetes võib
olla vigu kodualuse maa maksusoodustuse osas
Maamaksuteadete saatmisega ilmnes, et paljudel
inimestel puudub kohaliku omavalitsuse poolt
edastatud andmetes
kodualuse maa maksusoodustus.
MAKSU- JA TOLLIAMET

ee puudutab inimesi, kes
S
on kinnisvara müünud
või ostnud 2019. aasta teises

pooles. Maa-ametile tehtud
järelepärimisest selgus, et selle
põhjuseks on tõrge rahvastikuregistri aadresside uuendamise
X-tee lahenduse ja maa-ameti
maamaksu infosüsteemi vahel, mistõttu ei jõudnud kõik
andmed meile veatult.
Maksu- ja tolliamet saadab
lähiajal personaalse teavituse
nendele inimestele, kes on saanud vale maksuteate. Vigane
maamaksuteade tühistatakse
ja saadetakse uus. Maamaksu
tasumise tähtaeg on 31. märts,
seega ei soovita me hetkel maamaksu tasumisega kiirustada,

Maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märts. / Foto: Fotolia

kui on kahtlus, et olete saanud
valede andmetega teate.
Kui olete juba jõudnud
maamaksu tasuda, siis enammakstud summa läheb esialgu
ettemaksukontole ja seda on

võimalik tagasi küsida pärast
seda, kui korrektne maamaksuteade on esitatud ning selle pealt tasaarveldus tehtud.
Vabandame ebamugavuste
pärast.
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HARIDUSELU

Algasid Tabasalu hariduskompleksi ehitaja otsingud
Riigi Kinnisvara AS
kuulutas välja riigihanke,
millega otsitakse Tabasalu hariduskompleksi
ehituse peatöövõtjat.
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

T

abasalu gümnaasiumi
hoone ja Tabasalu põhikooli ning spordihoone
ehitatakse Tabasalu alevikku,
Vahtra tee ja Nooruse tee vahelisele alale. Hoone arhitektuurikonkursi võitis ideekavand
“Mets”, mille autorid on Andro
Mänd ja Pelle-Sten Viiburg arhitektuuribüroodest Doomino
Arhitektid OÜ ning Hoov AB
OÜ. Ehitushanke pakkumuste
esitamise tähtaeg on 3. aprill.
Gümnaasiumihoone ehitamist rahastatakse nii riigieelarvelistest kui ka Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahenditest. Gümnaasium hakkab
õpet pakkuma 360 õpilasele.
Põhikooli ja spordihoone rajamist rahastatakse valla eelarvest. Uus põhikoolihoone on
kavandatud kuni 530 õpilasele.
Hoonete paigutamisel on
peetud oluliseks, et nende vahele tekiks erineva funktsiooniga väliruumi osi, samal ajal
oleks kompleksi eri osade funktsioneerimine tagatud mugavalt ja üksteist segamata.

Rekreatsioonialal saab nii puhata kui ka kaaslastega suhelda.

Aatriumis on valgust ja avarust. / 3D eskiisid: Doomino Arhitektid OÜ

Ruumilahendus arvestab
piirkonna eripäraga
Riigigümnaasium on lihtsa
ristkülikukujulise mahuga,
mis on keskelt murtud põhikooli kinnistu poole. Põhikool
koos aulaga asub gümnaasiumi poolelt kinnistu piiril.
Nii tekib kahe hoone vahele
kaks erineva funktsiooniga
V-kujulist väljakut, mis on
hoonetevahelise galerii kohalt
omavahel ühendatud.
Põhjapoolne lipuväljak on
mõlema hoone ühine esindusväljak, mis avaneb peamise lähenemissuuna ja olemasoleva
kooli ning spordikompleksi
poole ja on juba kaugelt tulles

Materjalid on nüüdisaegsed ja klassiruumid hubased.

selgesti tajutav. Lõunapoolne
V-kujuline ala on kahe kooli
privaatsem ühisala, kuhu laie-

neb mõlema kooli siseruum.
Üle hoonetevahelise galerii
viiv astmestik avaneb mõle-

male väljakule, jättes võimaluse kasutada mõlemat platsi
ka amfiteatri, väliklassi või
näiteks mõne ürituse lavana.
Riigigümnaasiumi murtud
sisenurka, hoone idaküljele
jääb rahulikuma iseloomuga ja
rohkem haljastatud väliruum,
kust on samuti tagatud sissepääs gümnaasiumihoonesse.
Põhikooliga liidetud spordisaali maht on paigutatud
põhjaküljele, lipuväljaku serva.
Kolmekorruseline põhikool
ise on tulenevalt õpipesade
süsteemist kolmetiivalise mahuga, mis avanevad lõuna ja
edela suunda. Pesamahtude
vahele ja kinnistu edelanurka
jääb põhikooli väliõppe- ja
mänguala.
Põhjapoolse pesa ja võimlamahu sisenurka jääb teenindushoov, mille asukoht on ka
kõige lähemal olemasolevale

Tehnilised näitajad
Tabasalu gümnaasium
• Ehitisealune pind: 1841,3 m²
• Suletud netopind: 3491,1 m²
• Korruste arv: 1 maa-alune
korrus ja 3 maapealset korrust
• Kütte liik: Kaugküte
Tabasalu põhikooli ja spordihoone
• Ehitisealune pind: 4012,1 m²
• Suletud netopind: 7099,5 m²
• Korruste arv: 3 maapealset
korrust
• Kütte liik: Kaugküte

gümnaasiumihoone teenindushoovile. Gümnaasiumi
teenindusjuurdepääs on samuti paigutatud kogu kompleksi
tööd kõige vähem segavasse
kagunurka.

Õpilasfirma sai keskkonnasäästliku õpilasfirma tiitli
9. veebruaril osales
õpilasfirma Totie Eesti
õpilasfirmade laadal
Rocca al Mare kaubanduskeskuses. Pea saja
õpilasfirma hulgas jäädi
silma nii klientidele kui ka
žüriiliikmetele.

pidanud tiimiliikmed palju vaeva nägema idee leidmisega,
see sai alguse soovist olla
loodust säästev. Nii loodigi
keskkonnasäästlik õpilasfirma
Totie. Firma koosseisu kuuluvad tegevjuht Claudia-Isabel
Huuse, turundusjuht Kelly
Umbleja ja müügijuht Kätlyn
Vestholm. Toodetakse puuvillaseid loodusest inspireeritud
kotte. Riidest kotid on hea
alternatiiv kilekottidele.
Koostöös organisatsiooniga
One Tree Planted istutatakse
iga müüdud koti eest Austraalia põlengute tõttu hävinud
maastikule puu.

KELLY UMBLEJA
Tabasalu ühisgümnaasiumi
11.a klassi õpilane

abasalu koolis on õpilasT
firmade loomisel juba pikk
traditsioon. Igal aastal proovivad gümnaasiumiõpilased
midagi põnevat toota või mõnda vajalikku teenust pakkuda.
Õpilasfirma algusfaasis ei

Tabasalu ühisgümnaasiumi ettevõtlikud noored pälvisid
õpilasfirmade laadal tähelepanu keskkonnast hooliva firmaga. /
Foto: Lea Netz

Liikudes õige eesmärgi
poole
Õpilasfirma Totie on osalenud
paljudel laatadel ja müügipäe-

vadel. Praeguseks on müüdud
sada kauni disainiga kandekotti. Väga edukad oldi Harjumaa muuseumis toimunud
õpilasfirmade laadal. Ettevõtluses osalevad noored saavad
väärtuslikke kogemusi nii tootmisprotsessis, müügitöös kui
ka raamatupidamises. Totie
liikmed on ammused sõbrad
ja seetõttu saavad nad nautida
hästi toimivat meeskonnatööd.
Eesti õpilasfirmade laat
2020, mis toimus veebruari
alguses Rocca al Mare kaubanduskeskuses, oli siiani suurim,
kus Totie üldse osalenud on.
Laat möödus väga edukalt,
sest saadi taas tutvustada nii
oma õpilasfirmat kui ka ideed
uutele inimestele.
Pea saja õpilasfirma hulgas
jäädi silma nii klientidele kui

ka žüriiliikmetele. Kõik kiitsid
toodet ja jagasid tunnustust
tehtu eest. Laada lõpus jagati
parimatele tiitleid. Totie sai
keskkonnasäästliku õpilasfirma tiitli. See kinnitab õpilasfirma liikmetele, et tehakse
õiget asja ning liigutakse hea
eesmärgi suunas. Samuti on
liikmed väga tänulikud, et firma püüdlused jäid silma ka
teistele ja olid tunnustamist
väärt.
Märtsikuus osaleb Totie
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse korraldataval Harjumaa parima õpilasfirma konkursil. Lõppeesmärgiks on osalemine konkursil “Eesti parim
õpilasfirma 2020”, mis toimub Tallinnas 28.–29. aprillil.
Võistlust korraldab Junior
Achievement Eesti.
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KÜLAELU
“Mul tõusevad ihukarvad
püsti, kui kuulen, et mõni
noor ei tea Kristjan Jaak
Petersoni sünnipäeva*,”
ütleb emakeelepäeva eel
elupõline pedagoog
Leida Rätsep.

Leida Rätsep: “Elan mälestustes,
ju see on minu vanuse tunnus.”
muutuvad Leida jaoks oluliseks
mälestused. Elan mälestustes,
ju see on minu vanuse tunnus,
sõnab ta. MTÜ Looja raames
on naine olnud tegus näiteks
mälestuskastide projekti loomisel. Idee tuli Soomest ja
näitusel, mis saadeti maailmatuurile, oli ka Leida oma.
Idee oli näidata, mida tähendab
Siberi-saatus, talude ja perede
häving. Kastis oli memorabiilia,
fotod, kirjakatked isakodust
Virumaal. See oli aeg, mil terve
maailm pidi mahtuma kasti
või kohvrisse. Kastid on praeguseks leidnud kodu Kulina
mõisas. Muuseas, seal koolis
alustasid kooliteed Leida ja
tema praegune kaaslane Erich,
kes on abiks nõu ja jõuga.

MARI KUKK

L

eida Rätsep tähistas 18.
veebruaril sünnipäeva,
tal täitus 86. eluaasta.
Praegu on proua poja juures
Rannamõisas koduvalvur,
seltsiks kamraad ja abiline
Erich Maasik ning kass. Kuni
poja pere reisil ja Leida põlv
operatsioonijärgselt piisavalt
kosunud, kolib ta tagasi oma
koju Türisallu. Lilled on vaasis,
Erich sätib kohvilauda.
Leida on terve elu töötanud
Keila-Joa sanatoorses koolis,
täpsemalt alates 1964. aastast, mil asutus loodi. Ta oli
pioneerijuht, tänapäeva mõistes huvijuht. “Minu tööks oli
koolitöö suunamine ja tegevuste organiseerimine. See
polnud poliitiline töö, vaid
hariv,” meenutab ta. Samuti
andis Eduard Vilde nimelise
pedagoogilise instituudi lõpetanud Leida koolis emakeelt ja
kirjandust. Kui kool tegevuse
lõpetas ja alles jäänud õpilased
Kose-Lükati sanatoorsesse
internaatkooli saadeti, lõpetas
töötamise ka Leida. “Kool suretati kunstlikult. See oli minu
jaoks ränk,” sõnab naine.
Praegu, ütleb Leida, ei suudaks ta enam õpetaja olla. “Oh,
kogu ilm on kolinud arvutisse,
ja lapsed on nii targad! Mul on
küll Facebook ja arvutit ma
kasutan, aga ma ei saaks enam
hakkama.” Kogenud pedagoog
leiab, et tänapäeval ei süvene
lapsed enam teksti nii palju
kui varem, nad ei leia tekstist
vastuseid. See on aga oluline
ettevalmistus eluks, õpetab
mõtlema ja tähelepanelik olema. “Eesti kirjandust ei tunta
enam hästi. Teinekord on häbi,
kui noored neiud telekas ei
tea kõige elementaarsemaidki asju Eesti klassika varamu
kohta. Mul tõusevad ihukarvad
püsti, kui kuulen, et mõni ei
tea Kristjan Jaak Petersoni
sünnipäeva.”
Leida on usin telerivaataja
ja lugeja, ikka jääb silma keelevigu ja eriti riivab valimatu
lauseehitus. Keelereeglid lähevad aina lõdvemaks, tõdeb
ta, ent see tekitab segadust,
sest mis varem oli kui aamen
kirikus, siis nüüd on lubatud
mitmeid paralleelvorme, mis
teeb asja segasemaks. “Oli lihtsam, kui oli üks reegel, ja nii
oligi.” Võõrsõnade lämmatavat
mõju ta iseenesest ei taju, eks
seda ole alati olnud, samuti ei
näe ta keele mandumist või
päris kadu, kuid muretsema
paneb tõik, et aina enam on
lapsi, kes enesestmõistetavusi
ei tea. “Näiteks “leiba luusse
laskma” ... enam ei teata, mida
see tähendab. Ega vanemad ja
vanavanemad ka seda enam
edasi anna, sest neil on tegemist
kangesti palju. Minu arvates
võiks vanavanematega rohkem
vestelda. Kel neid veel on.”

* Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev on
14. märtsil, mil tähistame emakeelepäeva.

Leida arvates peab minevikku mäletama. Koostöös MTÜ-ga Looja on ta välja andnud kogumiku “Mälestused elustuvad”. / Foto: Mari Kukk

Pedagoogitöö on
muutunud
Proua ütleb, et talle meeldis õpetajatöö. “Aga ega ma oleks vist
osanud midagi muud teha ka.
Noortega tegutsemine oli tore,
üritused, matkad ... Vaatad,
kuidas vaev tasub ära ja tasemetööde tegijaist läbikukkunuid ei olnudki,” räägib Leida
ja lisab, et oli nii hingega õpetamise juures, et ei saanud põlveoperatsioonilegi mindud. “Selge on see, et vaimsus on muutunud, vana kooli õpetajad ei
suuda uute oludega kohaneda,
õpetaja staatus on muutunud.”

Minu arvates
võiks vanavanematega rohkem
vestelda. Kel
neid veel on ...

“Milline õpetaja mina olin?
Mina esindasin vana kooli
õpetajat, see tähendab, et asjad toimisid nii, nagu mina
plaanisin. Mingil määral olin
küll karm, aga samas mõistev,
sest sanatoorse kooli lapsed
olid ju igaüks oma tõbedega
ja neil oli nii paremaid kui ka
halvemaid aegu. Paljudega tuli
eraldi tööd teha, see avardas
õpetajaks olemise mõistet,”
sõnab proua.
Eks oli ka raskeid hetki.
Näiteks siis, kui üks südamehaige poiss kokku kukkus.
Teda ei olnud võimalik enam
aidata. “Poiss viidi kiirelt ära,
et teised lapsed teada ei saaks
ja see neid rivist välja ei viiks.
Eks nad hiljem said teada, mis
juhtus, aga tollal oli selline

kord.” Leida meenutab, et nii
kooli kollektiiv kui ka õpilased
olid tegusad ja ühtehoidvad.
Mida aeg edasi, seda rohkem
tuli noortel huvialasid juurde
ja seda enam hajus ühtekuuluvustunne. Sel suvel oli esimese
lennu kokkutulek. “Tore oli
neid poisse jälle näha,” ütleb
Leida ja parandab end siis
kohe. “Ah, mis poisid ... juba
vanad mehed.”
Nüüd, mil Leida pensionipõlve peab, ei istu ta ainult
kodus – kui just operatsioonijärgne periood välja arvata –,
vaid katsub ikka väljas käia ja
end ilmaeluga kursis hoida.
“Paljud minuealised on juba
ära surnud. Need, kes on, aga
ei räägi muust kui tervisest. Ja
veel pikalt, põhjalikult, tüütuseni lausa. See on praegu
suhtluses valdav, ja see on kurb.
Vähestega saab muust maailmast rääkida või kes oleks
varmad näiteks kasvõi mõnele
kontserdile tulema. Kodus on
mugav olla, aga mina ikka
veel käiks.”
Mälestused kastis
Meie kohtumise ajal eelmisel
nädalal oli Leidal iseäranis
raske aeg. Ta on sügavas leinas.
Eelmisel aastal mattis ta oma
pojapoja. Mikule ei andnud
arstid juba sündides elulootust,
emale öeldi, et ei maksa ka
nime panemisega end vaevata,
laps ei jää raske südamerikke
tõttu elama. Ometi elas Mikk
34aastaseks ja jõudis tegeleda
fotograafia ning luuletamisega,
abielluda (“no see oli meile
suureks üllatuseks!”) ja isaks
saada. Rändfotonäitus “Taba
hetke ja ilu” on praegu Jüri
raamatukogus üleval, eelmisel
aastal oli see Tabasalu raamatukogu fuajees ja Pihlakodus.
“Mikk jõudis diakooniahaiglas
näituse avapeol olla, siis aga
lahkus ...” ei suuda vanaema

Leida ja lapselaps Mikk tähistamas vanaema 80 aasta
juubelit. / Foto: erakogu

pisaraid tagasi hoida. Tõuseb
siis aga, krapsti, kepi najal
püsti ja läheb Miku esimesi
kunstiteoseid ning kirjatükke
otsima. “Olen näituse järjepidevust elus hoidnud. Nüüd
oleneb minust, kuidas jaksan,
kas suudan otsida veel kohti, kuhu näitust edasi anda.
Seda p e a b vedama,” sõnab
vanaema kindlameelselt. Ta
andis eelmisel aastal ka Miku
luuletused välja. Varem on

Mikult ilmunud luulekogud
“Luuletused”, “Surev planeet”
ja “69”. Kogumikus “Vaid sulle ...” hakkab silma luuletus
haiglaõele Olgale, kelle visiit
palatisse “muudab olemise
natuke helgemaks ja päikesegi
toob momendiks sisse. Oled
kui ingel, kes maapeale saadet.”
Leida räägib pikalt Mikust,
tema elavast, alati otsivast ja
loovast iseloomust.
Mida aeg edasi, seda rohkem

Mõeldes lapsepõlvele
Praegu hoiavad teda liikumas
ja eluga kontaktis lapselapsed,
vestlused nendega. Mõistagi
hea tervis – see paneb kõik paika.
Leida on 86, Erich 87-aastane. Nad on teineteisele toeks ja
seltsiliseks. “Kõige raskem on
leppida, kui kallid inimesed
lahkuvad. Tahaks neile helistada, rääkida mõnd uudist,
aga ei ole kellelegi helistada.
Meieealised kaovad. Ema ja
omaksed on kadunud, nüüd
olen kui üksik mänd tuule
käes,” ütleb Leida. Seepärast
ongi meenutamine tähtis. Olgu
see mõni lapsepõlve mälupilt
9-aastaselt kahe hobusega tööle
marssimisest või lõhn, mis
meenutab ema köögis toimetamas. “Emalt olen saanud
pealehakkamise, teadmise,
et igasugusest olukorrast on
väljapääs, tuleb vaid see väljapääsukoht leida.” Ühtlasi on
ta endale viimasel ajal rohkem
hõlpu hakanud andma ja ja
pole ka korraarmastuses enam
nii pedantne. “Olen mõistnud,
et kui ei suuda, siis ei tee. Teen
hiljem või homme.”
Erich ja Leida jäävad kohvi
jooma, teleris teeb grimasse
Ervin Abel kultusfilmist “Siin
me oleme” ning päike piilub
aknast sisse.
MTÜ Looja kutsub kõiki, kes
on mälestustööst huvitatud,
ühendust võtma telefonil
601 5780 või e-posti teel
mtylooja@hot.ee.

Tabasalu ühisgümnaasiumi aulas said taas kokku valla eakad, et üheskoos Eesti Vabariigi
102. sünnipäeva puhul korraldatud kontserti ning piduroogi nautida. / Fotod: Mari Kukk
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ÜLDPLANEERINGUT MUUTVATE DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMINE
Harku vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2 algatati
detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala
tee / Leemuka tee / Mesimarja tee / Muraka tee
(katastritunnus 19805:003:0632) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 3 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,98 ha, asub Muraste
külas aiandusühistu Muraka territooriumil ning kavandatav elamumaa krunt piirneb Leemuka tee 1 (katastritunnus 19805:003:0370), Käbala tee 2 (katastritunnus 19805:
003:0420), Muraka tee 11 (katastritunus 19805:003:0620),
Leemuka tee 3 (katastritunnus 19805:003:0380), Käbala
tee 4 (katastritunnus 19805:003:0410), Muraka tee 9
(katastritunnus 19805:003:0040) ning Muraka tee 13
(katastritunnus 19805:003:0050) maaüksustega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada
välja võimalused Käbala tee / Leemuka tee / Mesimarja
tee / Muraka tee maaüksuse jagamiseks, moodustades
üks täiendav elamumaa krunt, planeeritavale alale jäävale
elamumaa krundile ehitusõiguse määramiseks suvila või
aiamaja ja abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkudega varustamiseks ja juurdepääsu lahendamiseks.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üld- ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üld- ja teemaplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Vastuvõetud otsustega on võimalik tutvuda
detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee/DP/040330_250/avalik.
Harku vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas
Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 5 jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha, paikneb Tallinna–
Rannamõisa–Kloogaranna maantee, Jahilossi tee ja Põhjaranna tee ristumiskohast u 360 m kaugusel edela suunas,
ümbritsetuna Muinasmaa (katastritunnus 19801:011:
0210) maatulundusmaa katastriüksusest.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üld- ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üld- ja teemaplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Vastuvõetud otsustega on võimalik tutvuda
detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee/DP/190909_308/avalik.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
Harku vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 6 algatati
detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku
tee 66 (katastritunnus 19801:002:2306), Vilipi tee 3
(katastritunnus 19801:001:3256), Vilipi tee 72 (katastritunnus 19801:002:2314), Vilipi tee L12 (katastritunnus
19801:002:2309) ja Vilipi tee L2 (katastritunnus
19801:001:3257) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Rannamõisa külas Tammi tee ja Harku–
Rannamõisa tee vahelise ala detailplaneeringu ümberplaneerimine Vilipi tee 3 ja Vilipi tee L2 maaüksuste osas ning
Rannamõisa külas Lillemäe III kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine Vilipi tee L12, Harku tee
66 ja Vilipi tee 72 maaüksuste osas, sooviga moodustada
kolm äri- ja tootmismaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ja määrata ehitusõigus äri- ning tootmishoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 3,29 ha, paikneb Rannamõisa külas Harku–Rannamõisa tee ja Vilipi tee ristmikust
edelas, piirnedes Vilipi tee 69 (katastritunnus 19801:002:
2313), Harku tee L20 (katastritunnus 19801:002:2307),
Harku tee L21 (katastritunnus 19801:002:2308), Juuliku–
Tabasalu tee L4 (katastritunnus 19801:001:3255) , Vilipi
tee 68 (katastritunnus 19801:002:0560) ja Vilipi tee L11
(katastritunnus 19801:002:1119) maaüksustega.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
ja avalik arutelu toimub 12.03.2020 kell 17.00 Harku

vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil Kaart.harku.ee/
DP/2019_278/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIK
VÄLJAPANEK
Harku vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 8 võeti
vastu Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094)
tööle nr 04/09.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 7,69 ha, paikneb Tiskre
külas Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee, Liiva
tee ja Nõmme tee vahelisel alal, piirnedes 11390 Tallinna–
Rannamõisa–Kloogaranna maantee (katastritunnus
19801:001:0469), 11390 Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna tee L1 (katastritunnus 19801:001:0301), Klooga
maantee L7 (katastritunnus 19801:002:2226), Klooga
kergliiklustee L11 (katastritunnus 19801:002:2227), Valli
(katastritunnus 19801:002:2225), Lagedi (katastritunnus
19801:002:0540), Liiva tee 57 (katastritunnus 19801:002:
0525), Lakksaba (katastritunnus 19801:002:0847), Nõmme
tee L9 (katastritunnus 19801:002:1021), Kiili tn 2 (katastritunnus 19801:002:1748), Ritsika tn 1 (katastritunnus
19801:002:1684), Ritsika tänav (katastritunnus 19801:002:
1686), Nõmme tee 67 / Ritsika tn 2 (katastritunnus 19801:
002:1683), Nõmme tee 69 (katastritunnus 19801:002:
1682), Nõmme tee 71 (katastritunnus 19801:002:1681),
reformimata riigimaaga ning Klooga mnt 3a (katastritunnus 19801:002:1190) maaüksustega.
Detailplaneeringuga kavandatakse neli ärimaa sihtotstarbega krunti suurustega u 7095 m², 13 465 m², 15 614 m²
ja 18 581 m² ning määratakse ehitusõigus kaubandusteeninduse ja vaba aja veetmise keskuse rajamiseks.
Lisaks moodustatakse üks tootmismaa sihtotstarbega
krunt alajaama tarvis ning neli transpordimaa sihtotstarbega krunti. Transpordimaa sihtotstarbega krundid pos
nr 1, pos nr 6, pos nr 8 võõrandatakse tasuta omavalitsusele ning krunt pos nr 9 antakse riigi omandisse.
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kahe
põhihoone ja kahe abihoone püstitamiseks neljale ärimaa
krundile, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu
põhijoonisele 2200–5500 m². Detailplaneeringuga on
määratud ärimaa kruntidele ühine hoonestusala, mis võimaldab vajadusel kruntide liitmise. Hoonete suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14 m
ja kuni neli maapealset korrust. Lubatud katusekalle on
0–15 kraadi. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud
ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
12.–26.03.2020 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/090528_51/
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
12.–26.03.2020 k.a.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
VASTUVÕTMINE JA AVALIK VÄLJAPANEK
Harku vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 6 võeti
vastu Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus 19801:
012:0018) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP03/2017.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 6,05 ha, paikneb Tutermaa külas Tallinna–Paldiski maantee, Tallinna ringtee,
Tutermaa tee ja Alajaama tee vahelisel alal, umbes 600 m
kaugusel Tutermaa tee ja Tallinna ringtee ristumiskohast
loodes, piirnedes Loovälja (katastritunnus 19801:012:
0012), Kangru (katastritunnus 19801:012:0032), Aado
(katastritunnus 19801:012:0008) ning Linnumäe (katastritunnus 19801:012:0206) ja Kiisa (katastritunnus 19801:012:
0139) maaüksustega.
Detailplaneeringuga moodustatakse maatulundusmaa
maaüksusest üks elamumaa krunt suurusega 3000 m²,
üks maatulundusmaa krunt suurusega 54 554 m² ja üks
transpordimaa krunt suurusega 2949 m². Detailplaneeringuga määratakse elamumaa krundile ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m². Elamu suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m
ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m
ja kaks maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 30–45 kraadi. Juurdepääsutee osas, mis
läbib Kangru (katastritunnus 19801:012:0032) maaüksust,
tuleb detailplaneeringu kehtestamisele eelnevalt seada
servituut.
Veevarustus lahendatakse Loovälja (katastriüksuse
tunnus 19801:012:0012) katastriüksusel oleva puurkaevu
PRK0058276 baasil. Kanalisatsioon lahendatakse biopuhasti baasil.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üld- ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üld- ja teemaplaneeringu
muudatus seisneb üldplaneeringus Tutermaa tuumalale
määratud majade õuealade ja kruntide aedade vahelise
kauguse vähendamise osas planeeringuala ulatuses.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.03.2020–12.04.2020 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, Kumna kultuuriaidas (Kumna tee 11, Kumna küla, Harku vald) lahtiolekuaegadel, vähendatud mahus põhijoonisega saab tutvuda
Tutermaa külas Tutermaa bussipeatuses ning Tutermaa
tee 7, Tutermaa tee 11 ja Tutermaa tee 17 hoonete vahel
oleval teadetetahvlil, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/161005_20/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
12.03.2020–12.04.2020 k.a.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUS
30.01.2020–13.02.2020 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna
külas Joa tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU JA
AVALIKU ARUTELU TULEMUS
28.11.2019–27.12.2019 k.a toimus Harku vallamajas,
Harku raamatukogus, Harkujärve põhikoolis, veebilehel
ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272)
maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku kestel esitati üks kiri vastuväidetega. Harku
vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 06.02.2020 kell 17.00 Harku
vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule
vastuväiteid esitanud isikuga kokkulepet ei saavutatud
ning vastuväiteid esitanud isik oma vastuväidetest ei loobunud, mistõttu edastati detailplaneering valdkonna eest
vastutavale ministrile.
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 101
kehtestati Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus
19801:001:1006) maaüksuse detailplaneering vastavalt
Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 326.
Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamu suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 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 10–51 kraadi. Detailplaneeringuga on kavandatud
hoonestusala kauguseks Karukella tee 4 ja Karukella tee 2
kinnistute vahele jäävast piirist 3 m varasema 5 m asemel.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Harku vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 102
kehtestati 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.
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 üksikelamu 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 krundile, suurusega 697 m2, on kavandatud
jalgtee tarbeks üle Otsa põik 10 maaüksuse ühendamaks
Otsa põigu tänava Sõrve teel asuva bussipeatusega.
Transpordimaa krundile, suurusega 608 m2, on kavandatud Sõrve tee äärde projekteeritava kergliiklustee tarbeks
ühendamaks Miko tänava bussipeatusega.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava

ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Harku vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 103
kehtestati Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8
(katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10
(katastritunnus 19809:024:0040) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ
(rg-kood 11038715) tööle nr 03/19.
Detailplaneeringuga moodustatakse kahest maatulundusmaa maaüksusest üks 5172 m² suurusega elamumaa
krunt ning üks 31 m² suurusega transpordimaa krunt. Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu
ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne
korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus
28–45 kraadi viilkatuse projekteerimisel ning ühepoolse
katuse kalde projekteerimisel alates 20 kraadi. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinna–Rannamõisa–
Kloogaranna maanteelt mööda Hiie teed, Puraviku teed
ja Nõmmerohu teed.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE
Harku vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 9 lõpetati detailplaneeringu koostamine Viti külas Datli
tee 2 (endine lähiaadress Pihelga I (katastritunnus
19809:042:0010) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maaüksuse sihtotstarbe muutmine
ja maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks. Kuivõrd detailplaneeringu koostamise vajadus
on ära langenud, esitas Datli tee 2 maaüksuse omanik
Harku vallavalitsusele avalduse Viti külas Pihelga I (tänane
lähiaadress Datli tee 2) maaüksuse detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Suurupi külas Erna tee 1, Lepa tee 3, Lepa tee 5 ja Munakivi tee 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
• Rannamõisa külas Kuuseoksa maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD
MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Sinilille tee 19 üksikelamu
püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone
katusekalde muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi
viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
27.02.2020–08.03.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnouavalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab
tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 27.02.2020–08.03.2020 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Harku tee 45 kinnistu
sihtotstarvete osakaalu täpsustamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi
viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
27.02.2020–08.03.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnouavalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab
tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 27.02.2020–08.03.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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Harku Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna

SPETSIALISTI
leidmiseks

Töö sobib Sulle, kui leiad põnevaid väljakutseid järgnevates
tegemistes:
• info koondamine, analüüsimine, järelevalve teostamine ja
tegevuste koordineerimine;
• osalemine valdkondlike õigusaktide eelnõude ja juhendite
väljatöötamisel;
• taotluste ja aruannete menetlemine, nende kasutamise
kontrollimine, analüüsimine, korrigeerimine, planeerimine;
• koostöö korraldamine Harku valla ja teiste omavalitsuste
haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö organisatsioonidega;
• avalike ürituste lubade menetlemine, ürituste korraldamise
abistamine ja osavõtt.
Pakume Sulle:
• huvitavat tööd arenevas omavalitsuses, toetavat meeskonda;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• puhkust 35 kalendripäeva;
• haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast;
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• kõrgharidus ja töökogemus noorsootöö, haridus-, kultuurivõi spordivaldkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitav ühe võõrkeele
oskus kesktasemel;
• tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus;
• väga hea suhtlemisoskus;
• võime eristada olulist mitteolulisest, oskus tegeleda ülesannetega süsteemselt;
• kohusetunne ja meeskonnatööoskused.
Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asendamiseks.
Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Sinu CV-d ja vabas vormis kokkuvõtet Sinu tugevatest külgetest ning
huvidest ootame hiljemalt 1. märtsiks 2020 portaali CV-Online vahendusel
või aadressile personal@harku.ee. Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kristi Villand, tel 606 3800.

Kuhu minna, mida teha?
Päev
27. veebr
27. veebr
28. veebr
29. veebr

Algus
11.00
19.00
18.00
10.00

29. veebr
1. märts
1. märts
1. märts
1. märts
2. märts
2. märts
3. märts
3. märts
4. märts
4. märts
4. märts
4. märts
5. märts
5. märts
6. märts
6. märts
6. märts
7. märts

19.00
10.30
17.00
17.30
18.00
14:00
18:55
18.00
18.45
17.30
18.15
18.00
18.55
14.00
19.00
18.00
19.00
20.00
11.00

8. märts
8. märts
8. märts

17.00
17.30
10.00

8. märts
8. märts
9. märts
9. märts
10. märts
10. märts

10.30
18.00
18.55
20.00
18.00
18.45

Mis toimub?
Kohvihommik ja kohtumine ajakirjanik Agu Veetammega
Taiji Leino Laurimäe juhendamisel
Shindo
Väikelaste meisterdamise kursus: Seitsmekeelse D-duuri
väikekandle meisterdamine Peeter Sihvre juhendamisel
Osadusõhtu
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Shindo venitus ja eneseabi
Jumping
Draamastuudio
Üldfüüsiline treening
Shindo
Jooga Kairit Ronki juhendamisel
Flamenko
Mustlastants
Keraamika õpituba
Üldfüüsiline treening
Draamastuudio
Taiji Leino Laurimäe juhendamisel
Shindo
Muraste kino: “Asjad, millest me ei räägi”
Mikk Tammepõllu kontsert “Pühendusega Naistele”
Loeng / Praktikate seeria “Emaroll peensagedustes”, koolitaja
Ingrid Õun
Jumalateenistus
Shindo venitus ja eneseabi
Väikelaste meisterdamise kursus: Seitsmekeelse D-duuri
väikekandle meisterdamine Peeter Sihvre juhendamisel
Jumalateenistus
Jumping
Üldfüüsiline treening
Zumba
Shindo
Jooga Kairit Ronki juhendamisel

Vaadake Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu
noortetoa, Vääna noortetoa ja Harkujärve
noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.
Kus?
Vääna raamatukogu
Vääna mõisa tall-tõllakuur
Harkujärve kogukonnakirik
Muraste koolimaja

Lisainfo
Info tel 604 7732
FB @Vääna seltsimaja
Inglitiib.eu
Muraste.ee;
muraste@muraste.ee
Rannamõisa koguduse maja Rannamoisakogudus.ee
Rannamõisa kogukonnakirik Rannamoisakogudus.ee
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Vääna mõisa tall-tõllakuur
FB @Vääna seltsimaja
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Vääna mõisa tall-tõllakuur
FB @Vääna seltsimaja
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Vääna mõisa tall-tõllakuur
FB @Vääna seltsimaja
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Muraste koolimaja aatrium
Muraste.ee
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Vääna mõisa tall-tõllakuur
FB @Vääna seltsimaja;
ingrid.un@gmail.com
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Muraste koolimaja
Muraste.ee;
muraste@muraste.ee
Rannamõisa kogukonnakirik Rannamoisakogudus.ee
Vääna mõisa tall-tõllakuur
FB @Vääna seltsimaja
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Kumna kultuuriait
FB @Kumna-küla
Harkujärve kogukonnakirik
Inglitiib.eu
Vääna mõisa tall-tõllakuur
FB @Vääna seltsimaja

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Hea majaomanik Harku vallas!
Korraldame vastavalt projektile
eramute ÜVK-liitumisi, teeme geodeetilisi mõõtmisi ja kaevetöid
miniekskavaatoriga. Tel 5850 4300.
Kui ise tehes jääd hätta või
puuduvad vastavad tööriistad,
siis meie aitame! Oleme spetsialiseerunud pisiremondi-,
paigaldus- ja viimistlustöödele.
Tuleme appi nii koju kui ka
kontorisse. Helista kohe 5555
1210 või kirjuta info@remondifirma.ee, www.remondifirma.ee.
Teen sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. 503 8313, juhan.
haavasalu@gmail.com.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd. Puuistutus. Raiejäätmete hakkimine.

Transport. www.puukirurg.ee,
e-post info@puukirurg.ee,
tel 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 5306 1181,
e-post majapaberid@gmail.com.
Võsalõikus, raietööd kettsaega Harku vallas. 521 4353,
e-post sompaserv@gmail.com.
Müüa värsket kala Muraste tee 5
maja juures, neljapäeviti kell 10.15–
10.30 ja Tabasalu Rimi juures kell
11.00–17.00. Tel 5666 7897.
Iidne kundalini jooga õpetus
ootab Sind! Tunnid ja kursused
toimuvad Keilas, Sauel, Laagris
ja Nõmmel. www.simran.ee,
e-post raili@simran.ee.
OST
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või
5618 8671.
Autode ost. Ostan kasutusena
jäänud sõiduauto, maasturi või
kaubiku, võib vajada remonti.
Kiire tehing. skampus@online.ee,
tel 5365 4085.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post info@est-land.ee.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki autosid, sõidukeid, aparaate ja töömasinaid. Võib
pakkuda remonti vajavaid ja
seisvaid masinaid. Ei pea olema
arvel, ülevaatust ega kindlustust. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5621 3000.
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REKLAAM

Meriküla Spordi- ja Õppekeskus
pakub rendile büroopindu
Pakutavad ruumid: kabinet koos inventariga
Kogus: 4 tk
Suurus: 9 m2
Rendihind: 100 €/kuu (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab: valve, elekter, vesi, küte, parkimine, prügivedu, wifi
Lisaks saab lühiajaliselt rentida seminari- ja koosolekuruume ning spordisaali
Lisainfot leiab meie kodulehelt: www.merikylakeskus.ee

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Või küsi otse: info@merikylakeskus.ee; 5336 3817

Ilusepp kosmeetik
Näohooldused | Ripsmed, kulmud | Maniküür, pediküür

BRONEERI AEG WWW.ILUSEPP.EE

Otsime Ilusepp ilusalongi ilutegijat!
Lisainfo 58174068 | ilusepp@gmail.com
HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

AASTA
MAAKLER
2004

ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112
andrus@domare.ee
KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

Kas teil on alles oma
kõige armsam lelu?
Harkumaa Muuseum kogub harjumaalaste
MÄNGUASJU!
Tooge mänguasi muuseumisse ja jagage selle lugu.
Näitus avatakse kevadel.

Vaadake lähemalt: harjumaamuuseum.ee

Avaldame kaastunnet Joonase ja Lenne perele

väikevenna

kaotuse puhul

Vääna mõisakooli lasteaed

