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Majanduskomisjoni
esimees

Tabasalu hariduslinnaku
ehitajaga löödi käed
Harku vallavanem Erik
Sandla ja OÜ Astlanda
Ehitus juhatuse esimees
Kaupo Kolsar sõlmisid
4. mail lepingu Tabasalu
uue põhikooli ja spordihoone ehitamiseks.

MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

T

abasalu põhikool ja spordihoone on osa hariduslinnakust, mis rajatakse koos
Tabasalu riigigümnaasiumi
hoonega ühtse tervikliku kompleksina. Lepingu raames ehitatakse ligi
5700 ruutmeetri suurune põhikoolihoone ning ligi 1400 ruutmeetri
suurune spordihoone.
Investeering laste tulevikku
“Tegu on Harku valla ajaloo suurima haridusinvesteeringuga, millega
luuakse meie lastele ja õpetajatele
head tingimused nii õppimiseks kui
ka õpetamiseks. Kool on eluks ettevalmistamise koht ja nüüdisaegse
õpikeskkonna loomine on investeering meie laste paremasse tulevikku,”
sõnas vallavanem Erik Sandla.
Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) korraldatud rahvusvahelise riigihankega
otsiti Tabasalu haridushoonete kompleksi ehitustööde peatöövõtjat. Konkursi käigus esitati kümme pakkumust, ehitushanke võitis OÜ Astlanda
Ehitus. Ehitustööde kogumaksumus
on 12,6 miljonit eurot, millest Tabasalu põhikooli ja spordihoone
maksumus moodustab 7,3 miljonit
eurot ning Tabasalu riigigümnaasiumi õppehoone 5,3 miljonit eurot.
Summadele lisandub käibemaks.
Riigigümnaasiumi hoone ehitusleping on sõlmitud Riigi Kinnisvara
ja Astlanda Ehituse vahel, põhikooli
ning spordihoone ehitusleping Harku
vallavalitsuse ja Astlanda Ehituse
vahel.
Uus põhikooli- ja spordihoone on
kavandatud kuni 550 õpilasele ning
selle rajamist rahastatakse Harku valla
eelarvest. Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel rajatav uus gümnaasiumihoone hakkab õpet pakkuma
360 õpilasele ning selle ehitamist
rahastatakse nii riigieelarvelistest kui
ka Euroopa Regionaalarengu Fondi
vahenditest.

Tänapäevane koolikeskkond toetab õpilasi teadmiste omandamisel. / Pildid: Doomino Arhitektid OÜ

Kopp lüüakse maasse juba mais
Tabasalu hariduslinnak rajatakse
Tabasalu alevikku, Vahtra ja Nooruse
tänava vahelisele alale. Koolihooned
on projekteerinud arhitektuurikonkursi võitjad Pelle-Sten Viiburg ja
Andro Mänd arhitektuuribüroodest
Doomino Arhitektid OÜ ning Hoov
AB OÜ. Ehitustööd algavad juba maikuus ja hooned valmivad 2021. aasta
juulis.
RKAS-i kinnisvaraarenduse
projektijuht Jaanus Mülleri sõnul

alustatakse esmalt ettevalmistustöödega, milleks on haljastuse raadamine
ja säilitatava haljastuse kaitsmine, samuti geodeetilised tööd, mille käigus
märgitakse maha tulevaste hoonete
asukohad. Seejärel saab juba alustada
pinnasetöödega.
Pikaajalised kogemused
nüüdisaegse õppekeskkonna
loomisel
RKAS on koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga rajanud ning

avanud 15 uut riigigümnaasiumi
üle Eesti, tulemas on veel üheksa uut
riigigümnaasiumi. 2019. aasta sügisel
valmis Kohtla-Järve riigigümnaasium, ehitusega alustatakse Tabasalus.
Kuressaare ehitushange lõpeb mais,
Laagri riigigümnaasiumi ehitushange
on ettevalmistamisel. Projekteerimisel
on Paide, Narva, Rakvere ja Tallinna
Akadeemia tee ning Kolde puiestee
riigigümnaasiumid. Õige pea alustatakse Rae riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi läbiviimist.

Riigigümnaasiumid on pärjatud
ka mitmete auhindadega. 2019. aasta parim kool on näiteks Viljandi
gümnaasium ja aasta tehasemaja
konkursil pärjati parima avaliku
hoone tiitliga Viimsi gümnaasium.
Konkursil “Aasta puitehitis 2018”
võitis samuti Viimsi gümnaasium
rahva lemmiku ja Arcwoodi liimpuidu eriauhinna.
Tabasalu hariduslinnaku rajamisel
kasutatakse ära kõigi osapoolte parim
kompetents ja kogemus.
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Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Kooli lõpetamise ja paljulapselise
pere toetustest

Toetusele on õigus peredel, kelle sissetulek iga pereliikme
kohta jääb alla 350 euro kuus. Paljulapselise pere toetuse
suurus on 70 eurot lapse kohta, seda saab taotleda mais ja
juunis. Kooli lõpetamise toetus on 100 eurot. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisada taotleja pereliikmete viimase kuue kuu tulu tõendavad dokumendid või
pangakontode väljavõtted. Info tel 606 3802, 6003 867.
(Harku vallavalitsus)

Raamatukogud alustasid laenutamist

Tabasalu raamatukogu ja Harku ning Vääna harukogud
laenutavad taas kontaktivabalt lugemisvara. Laenutussoove võetakse vastu e-posti ja telefoni teel. Tellimused
väljastatakse vastavalt terviseameti soovitustele. Täpsemaid juhiseid saab telefonil 5596 6533 ja e-posti tabasaluraamatukogu@hot.ee teel. Raamatutele saab järele tulla
E−R kell 10.00−17.00.
(Tabasalu raamatukogu)

Haridusvaldkonna ettevõtjad saavad
kriisi leevenduseks toetust taotleda

Meetme eesmärk on toetada eraüldhariduskoolide, -lastehoiu, -lasteaia ja -huvikoolide ning huvitegevuse pakkujate
möödapääsmatute kulude katmisel nii, et on tagatud nende jätkusuutlikkus ja võimalikult valutu kriisist väljumine.
Toetust saab taotleda kuni 15. maini. Küsimuste korral
kirjutage kriisitoetus@hm.ee.
(Teadus- ja haridusministeerium)

Bussipeatuste nimed
korrigeeritakse kümnes
peatuses. Lisaks tuleb
uus peatus nimega
Vana-Ranna-mõisa tee,
mis jääb renoveeritud
Tallinna-RannamõisaKloogaranna maantee
Tallinna-pool-sesse otsa.
MARKO VEERMETS
Arendusspetsialist

S

iseministeeriumi nõudmisel korrastatakse ühistranspordipeatuste nimed, mille aluseks on kohaliku omavalitsuse õigusakt.
Eesmärk on luua ühtne andmesüsteem. Et aga varem ei
ole nimesid õigusaktiga määratud, tuleb üle vaadata peatuste nimed. Protsess sai alguse
kevadel ja uued sildid paigaldatakse kuu aja jooksul pä-

Muutuvad kümne
bussipeatuse nimed
rast korralduse vastuvõtmist,
tõenäoliselt juulikuus. Arvamusi peatuste nimede kohta
saab avaldada kuni 24. maini.
Infot leiab Harku valla kodulehelt.
Ettepanekuid on vallavalitsusele teinud maa-amet ja Eesti
Keele Instituut, viimase pädevuses on ka nimede kooskõlastamine. Näiteks ei nõustunud
Eesti Keele Instituut kohalike
jaoks harjumuspärase Brooklyni peatuse nimega, sest see ei
ole keelereeglitega kooskõlas.
Maa-amet täpsustas nimesid
lähtuvalt teede ristumisest või
olulisematest objektidest. Uus
peatus, mis jääb renoveeritud Tallinna-RannamõisaKloogaranna maantee Tallinna-poolsesse otsa, hakkab

Millist nime eelistate teie?
EKI soovitus

Harku valla ettepanek

Tänav

Ranna tee

Bruuklin või Brooklin

Kooli tn

Kivinina tee

Munakivi tee

Suurupi tee

Kuusiku tee

Tuulepesa

Liikva-Rannamõisa

Sõpruse tee

Viisu tee

Suurupi tee

Tempo tee

Liivakivi tee

Suurupi tee

Adra tee

Tõlinõmme

Kumna-Vääna

Kas Tabasalus Kooli tänaval asuvast Brooklyni peatusest saab
Ranna tee peatus? / Foto: Mari Kukk

kandma Vana-Rannamõisa
tee nime. Tegemist on tavalise
ühistranspordi peatusega, kus

peatuvad nii maakonnaliinid
kui ka Tallinna linnaliinibuss
number 4.

Avalikke üritusi ei toimu suve lõpuni

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamise üheks meetmeks on teiste inimestega vähemalt
2-meetrise vahe hoidmine. Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu. Samuti
ei toimu kuni 31. augustini Eestis suurüritusi. Praegu ei
osata öelda, kas suvekuudel saavad toimuda piiratud külastajatega üritused, otsus tuleb mais. Kuna suviste suurürituste korraldamiseks on vaja teha ettevalmistusi ja puudub
teadmine koroonaviiruse edasise leviku kohta, andis Harku
valla kriisikomisjon vallale soovituse mitte korraldada
avalikke üritusi kuni 31. augustini. See tähendab seda, et
Tabasalu päev ja avatud külade nädal jäävad ära.
(Harku vallavalitsus)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. mai 2020 
Elanikke kokku

mehi

15 301

suri

7713

7588

vallasisene liikumine

saabus

21

12

sündis

naisi

66
51

Kallaste tn 12, Tabasalu

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

ametikohale

See töö sobib sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgmistes tegevustes:
• omavalitsuse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendustegevuse, haldamise ja hooldamise korraldamine ja koordineerimine;
• erinevate osapoolte tulemusliku koostöö korraldamine, sh kodanikud, riik, teised omavalitsused, vee-ettevõtjad, arendajad ja
töövõtjad;
• veevarustuse ja kanalisatsioonialane nõustamine.
Pakume Sulle:
• mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi ja võimalust lüüa kaasa Harku valla arengus;
• toetavat meeskonda;
• 35 päeva puhkust;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.
Töös edukas olemiseks soovime, et sul oleks:
• kõrgharidus (soovituslikult keskkonnaalane);
• teadmised kohaliku omavalitsuse tööst, keskkonnavaldkonnast ja infrastruktuuridest;
• projektide lugemise oskus;
• võime eristada olulist mitteolulisest, oskus tegeleda ülesannetega süsteemselt;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja väga hea suuline ning kirjalik eneseväljendusoskus;
• hea pingetaluvus, iseseisvus ja algatusvõime.
Tuleb kasuks, kui sul on ka:
• töökogemus kohalikus omavalitsuses või seotud töövaldkonnas;
• vene keele oskus suhtlustasemel;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Tööle asumise aeg: juuli 2020

N

8.00–18.00

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks just Sina antud ametikohale kõige paremini sobid, ja märgid ära palgasoovi,
ootame hiljemalt 24. maiks 2020. a portaali CV-Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee. Lisainfo: arendus- ja haldusosakonna
juhataja Ergo Eesmaa, tel 600 3851.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

VEESPETSIALISTI

Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks.

9

8.00–18.00

Harku Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

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

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

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

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

Volikogu liikme kolumn
Meelis Härms:
“Elame muutlikul
ajal.”

Majanduskomisjoni esimees on tihedas infovahetuses vallavalitsusega eelarve ja tegevuskava
täitmise osas. “Vastutus on suur, sest otsused,
mida me vastu võtame, mõjutavad meid kõiki,”
tõdeb Härms (Isamaa).

Toetus määratakse jooksvaks kuuks, tagasiulatuvalt toetust ei määrata ega maksta. Avalduse vorm on saadaval vallavalitsuse
infolauas ja Harku valla kodulehel. / Foto: Pexels

Toimetulekutoetus on
ajutine abimeede, millega
leevendatakse materiaalset puudust. Kes saavad
seda taotleda ja millistel
tingimustel?
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

T

oimetulekutoetust võimaldatakse üksi elavale
inimesele või perele, kelle kuu netosissetulek on pärast
eluasemekulude maksmist alla
kehtestatud toimetulekupiiri,
milleks on praegu 150 eurot
kuus. See on inimesele vajalik
minimaalseks igapäevaseks
äraelamiseks ühe kuu jooksul.
Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 180 eurot kuus. Pere
teise ja iga järgmise täisealise
liikme piir on 120 eurot kuus.
Toetuse saajal, kelle kõik pereliikmed on alaealised, on õigus
saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust
15 eurot, mida maksab kohalik
omavalitsus riigieelarvelistest
vahenditest.
Pereliikmeteks loetakse samas eluruumis elavad ühise
majapidamisega abielus või
vabaabielus olevad inimesed,
vanemad-vanavanemad, lapsed-lapselapsed ning muud
isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.
Kuidas toetust taotleda
ja milliseid dokumente
on vaja esitada?
Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb
taotlejal või tema pereliikmel
isiklikult pöörduda hiljemalt
kuu viimaseks tööpäevaks sotsiaal- ja tervishoiuosakonda
ning täita avaldus, kuhu taotleja märgib toimetulekutoetuse
määramisel arvesse võetavate
isikute nimed, nende isikukoodid ja sotsiaalsed seisundid.
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad:
• isikut, sh pereliikmete isikuid;
• üle 16-aastaste pereliikmete
õppimist;
• isiku arvelduskontot, kuhu
taotleja soovib toetuse summa kandmist;

Mida peab teadma
toimetulekutoetuse
taotlemisel?
• üksi elava isiku või pereliik- • kohaliku omavalitsuse õigusmete eelmisel kuul saadud
aktide kohaselt perekonna
netosissetulekuid (kui sississetulekust sõltuvaid või
setulekut ei ole võimalik
konkreetse teenuse kulu
dokumentaalselt tõendada,
kompenseerimiseks määkinnitab taotleja seda oma
ratud kohaliku omavalitsuse
allkirjaga);
eelarvevahenditest makstud
• makstud elatise suurust, elaperioodilisi toetusi;
tise saamist või elatise sisse- • puuetega inimeste sotsiaaltoenõudmist;
tuste seaduse alusel makstud
• eluruumi kasutamise õigust
toetusi, välja arvatud puude(juhul kui soovitakse, et toega vanema toetus;
tuse määramisel võetakse • riigi tagatisel antud õppearvesse ka eluasemelaenu;
kulud);
• tööturuteenuste
• jooksval kuul taja -toetuste seasumisele kuuduse alusel või
Küsimuste korral võib
luvaid eluasestruktuuritoepöörduda Jelena Mosini
meku lusid
tuste vahendipoole: jelena.mosin@
(korteriühistest makstavat
harku.ee, 606 3837 või
tu arve jms);
stipendiumi
Kadi Netse poole: kadi.
• eelmisel kuul
ning sõidu- ja
netse@harku.ee,
hüvitatud elumajutustoetust;
tel 606 3802.
asemekulude ta• õppetoetuste
sumist;
ja õppelaenu sea• üksi elava või pereliikmete
duse alusel makstud
eelmise kuu pangatehinguid
põhitoetust, vajaduspõhist
ja esmakordsel taotlemisel
õppetoetust, vajaduspõhist
taotlemisele eelneva kuue
eritoetust ja õppeasutuse
kuu pangatehinguid (väljavõmoodustatud eritoetuse fondi
te kõikidest pangakontodest).
vahenditest makstud toetust;
Kui toimetulekutoetust taot- • töist sissetulekut, mille on saaletakse esimest korda, esitab
nud põhikoolis, gümnaasiutaotleja kirjaliku loetelu enda
mis või kutseõppe tasemeõpja pere kasutuses või omandis
pes õppiv keskhariduseta laps
olevatest kinnisasjadest ja
kuni 19-aastaseks saamiseni
vallasasjadest eluruumis; sõivõi 19-aastaseks saamisel
dukitest ja väärtpaberitest
kuni jooksva õppeaasta lõväärtpaberituru seaduse täpuni või õpilase kooli nimehenduses.
kirjast väljaarvamiseni.

Küsi lisa

Mis ei kuulu sissetuleku
alla?
Eelmise kuu netosissetulekuks
loetakse eelmisel kalendrikuul saadud sissetulekut või
põhjendatud juhtudel taotluse esitamisele eelnenud 30
kalendripäeva jooksul saadud
sissetulekut.
Sissetulekute hulka ei arvata:
• riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve vahenditest makstud ühekordseid
toetusi;

Eluasemekulud,
mis võetakse arvesse
toimetulekutoetuse
määramisel
Eluasemekulud võetakse arvesse vastavalt Harku vallavolikogu 29.11.2018 määrusega nr 16 “Eluasemekulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks” kinnitatud piirmäärades. Määrusega saab tutvuda
Harku valla kodulehel ja Riigi
Teatajas.
Toimetulekutoetuse arvestamisel hüvitatakse taotlejale
tema ja tema pere kasutuses
oleva eluruumi kulud põhjendatud normpinna ulatuses,
kuid mitte üle volikogu määruses kehtestatud piirmäärade.
Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m2 eluruumide üldpinda pere iga
liikme kohta, millele lisandub
15 m2 pere kohta. Normpinnana võetakse arvesse eluruumi
üldpind, kui eluruumi tubade
arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste
arvuga ja eluruumi üldpind
on sotsiaalselt põhjendatud
normist suurem. Eluruumis
üksinda elavatele pensionäridele ja osalise või puuduva
töövõimega inimestele võib
toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks
kuni 51 m2.

Oluline teada
Kui toetuse taotleja hakkab saama töist sissetulekut ...
Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema pereliige hakkab saama
töist sissetulekut ja enne seda oli talle vähemalt kahel järjestikusel kuul
määratud toimetulekutoetus (puudus töine sissetulek), ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel töiste sissetulekute hulka töötasu selle saamisele järgneval kahel kuul 100% ulatuses ja seejärel neljal kuul 50%
ulatuses.
Sellist erisust kohaldatakse toimetulekutoetuse arvestamisel ainult
ühel korral 24 kuu jooksul kohaldamisest arvestades.

Veel hiljuti näis, et miski ei saa majanduse ja
heaolu kasvu kõigutada, kuni meile jõudis viirus,
mis sulges kogu maailma. Praegu on omavalitsus
olukorras, kus väga piiratud infoga tuleb teha
suurte mõjudega vastutusrikkaid otsuseid. Küll
oleks otsuseid lihtne teha, kui teaks täpselt, millal
viirus taandub ja millal saame tavapärasesse töörütmi
naasta. Reaalsus on aga, et esialgne oht on taandumas,
ent räägitakse juba teisest lainest ja järgnevatestki.
Jagame tunnustust ja vastutust
Harku vallavolikogu majanduskomisjoni esimehena
olen pidevas infovahetuses vallavalitsusega eelarve ja
tegevuskava täitmise osas. Vastutus on suur ja otsused,
mida me teeme, mõjutavad meid kõiki. Iga kriis toob
viimsepäeva ennustajaid, kes näevad kõike mustades
värvides, kuid õnneks ei ela me päris pimeduses. Jälgime
jooksvalt eelarve laekumisi, mis on küll veidi langenud,
kuid siiski suuremad kui möödunud aasta samal perioodil. Jälgime ja juhime ka kulusid, võimalusel vähendame
või lükkame tulevikku. Anname parima, et väljuda
olukorrast tervena ja tugevamana. Mul on hea meel,
et koostöö majanduskomisjoni ja vallavalitsuse vahel
toimib. Leian, et rasketel aegadel tuleks iseäranis kokku
hoida ja koostööd teha, selmet vastanduda ja halvustada.
Lühiülevaade finantsolukorrast Harku vallas
Esimese mai seisuga on tuludest rääkides olukord
järgmine: eelarves on tulumaksu laekumist kavandatud
20,8 mln eurot, mis teeb kuu keskmiseks laekumiseks
1,73 mln eurot. Nelja kuuga on laekunud 6,62 mln eurot
ja oleme miinuses võrreldes eelarvega (314 000). Miinus
tekkis aprillikuu laekumisega. Eelmise aastaga võrreldes
oleme plussis (181 000). Tulumaksu laekumise jäämist
ennustatakse 2019. aasta tasemele, mil valla eelarvesse
laekus tulumaksu 19,4 mln eurot. Maamaksu on laekunud
670 000 eurot. Lapsevanemad on lasteaia ja -hoiu kohatasude maksmisest märtsi keskpaigast kuni eriolukorra
lõpuni vabastatud. Miinus eelarve laekumisele poole
märtsi ja aprillikuu eest on 78 000 eurot.
Kulude poole pealt − arendus- ja haldusosakond on
saanud võimalikuks kokkuhoiusummaks 168 000 eurot, sport ja kultuur 144 000 eurot. Riigihaldusministri
soovitus on ametnike palkade kärpimisega mitte kiirustada. Kui seda on vaja teha, siis sügisest. Haridus- ja
teadusministeeriumi soovitus on ka haridustöötajatele
palk säilitada. Seda plaanib ka Harku vald teha. Üle on
vaadatud kõik toetuste maksmise vajadused. Täiendavat
kulu tekitab eelarvele kaitsevahendite soetamine. Riigi
lisaeelarvest on oodata 1 373 888 eurot (teede hoolduseks
242 000, tulubaasi stabiliseerimiseks 341 000 ja uuteks
investeeringuteks 790 000 eurot).
Investeerimistegevusest
Rahandusministeeriumi soovitus on selle aasta investeeringud ära teha, et ettevõtlusele tööd anda. See on ka
eeldus, et saada majandusmõju leevendamiseks mõeldud
toetust. Alustatakse investeeringutega, mis seotud Tabasalu hariduslinnaku ehitusega ning vastavalt eelarvele on
kavas selleks võtta ka laenu 5 mln eurot. Samuti tehakse
algust tegevustega koolikohtade loomiseks MurasteSuurupi piirkonnas (juurdepääs, Meriküla õppehoone
kohandamine). Koolide ja lasteaedade juhtidele on antud
korraldus investeeringuid mitte alustada, alustatu saab
aga lõpuni viia. Strantum saab oma veemajandusprojekti selle aasta jooksul valmis. AS-i Lahevesi teostatav
Türisalu veemajandusprojekt läheb tõenäoliselt osaliselt
2021. aastasse ja sel on võimalik kärbe teha.
Head Harku valla inimesed, olgem terved ja optimistlikud, ilus kevad ja suvi on tulemas, nautigem seda ning
hoiame ikka kokku!
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KULTUUR & KÜLAELU
LÜHIUUDISED
Virgutusballett võhikutele

Eesti Rahvusballeti juht, tantsijad ja repetiitorid kutsuvad iga esmaspäeva, kolmapäeva ja reede hommikul
kell 9.30 Rahvusooper Estonia Facebooki-lehele, et teha
kodukontoris töötajatega üheskoos paar pöiasirutust ja
proovida omal nahal järele erinevaid balletitehnikaid.
Info: Facebook.com/Rahvusooper
(Rahvusooper Estonia)

ERM kogub argiseid leiutisi

Eesti Rahva Muuseum ootab kuni 1. augustini lugusid,
pilte ja esemeid loovatest lahendustest. Fotod loovatest
lahendustest laadige e-keskkonda Pildiait. Sotsiaalmeedias võib pildid tähistada viitega #isetehtud. Lood
on oodatud Rahvalugude portaali.
(Eesti Rahva Muuseum)

Kirjastus otsib kodukunstnikke

Aprilli alguses kutsus saade “Ringvaade” inimesi üles
saatma neile fotosid kodudes valminud taiestest, mis
tehtud kuulsate kunstiteoste järgi. Need andekad teosed
on seda väärt, et need jäädvustada raamatusse. Kirjastus,
kes raamatu mõtte peale tuli, on püüdnud leida kõiki
osalejaid ning suur osa inimesi on oma pildid saatnud
ja nõusoleku andnud. Osa saatjaid on tänaseks tuvastamata, aga kirjastus loodab neid leida. Rohkem infot leiab
aadressil www.avita.ee/32458.
(Avita)

Köleri vaimus ... Kes saatis oma šedöövri saatesse, andke
kirjastusele märku. / Foto: Ly Kala

Veebituur näitab erakunstikogu

ERM-is oli hiljuti väljas ligi 200 teost Jaan Manitski kollektsioonist, kust leiab mitmeid haruldasi ja erilisi pilte.
Valikut tutvustab kuraator Reet Mark veebituuris, mida
näeb ERM-i YouTube’i kanalilt.
(Eesti Rahva Muuseum)

Kriisiaja kõnepost

Dokumentaalprojekt “Räägi ära”, mida korraldab
režissöör Marta Pulk, kutsub inimesi üles isolatsiooniaja
tunnete kohta automaatvastajale anonüümset sõnumit
jätma. Telefoniliin on avatud ka Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal, Kanadas, USA-s, Brasiilias, Colombias
ja Argentinas. Eestis oodatakse sõnumeid ja lugusid
numbrile 656 5005.
(Eesti Kinoliit)

Avatud külade nädal
sel aastal ei toimu,
küll aga jätkame
külade tutvustamist.
Sel korral avaldame
Kumna laste tähelepanekuid ja vaatame
Harku aleviku
hingestajaid.

Mis te teete, mis te
teete ehk Kes on meie
külasädemed?
gatäit noori vanuses 8−13.
Ka Harku aleviku külaseltsi
aktiivsete liikmete tegevus toob
sära silmisse.

HARKU VALLA
AVATUD KÜLADE NÄDALA
KORRALDUSTIIM

KUMNA KÜLA LÄBI
LASTE SILMADE
Teadupärast on lapsed kõige
siiramad ja ausamad tagasiside
andjad. Nad räägivad südamest
ega pelga laduda letti, mida
nad elust ja asjadest arvavad.
Kindlasti on mõned mõtted
seotud täiskasvanutelt kuulduga. On ju öeldud, et meie,
täiskasvanud, peame olema
teadlikud sellest, et ka “seintel
on kõrvad”. Kumna kultuuriaidas käivate laste mõtted kogus kokku Kaja Rasmann.
Lapsed iseloomustavad
Kumna küla:
“Kumna küla on üks lahke ja
enesekindel küla. Inimesed
hoiavad siin kokku. Kõik tunnevad üksteist. Meid on üsna
vähe, mitte nii nagu linnas.
Meil on siin nagu üks suur
pere, nagu kõik oleks sugulased, sest saame hästi läbi. No
vahel sõpradega tülitseme ka.”
“Mulle meeldib, et mõis on
korda tehtud. See on nii ilus
ja heledat värvi. Meil on ka
park, kus on kevadel lilled.
Ma ei taha, et neid sealt kohe
ära niidetakse.”
“Kumnas on nüüd kaks
mänguväljakut − vana ja uus.
Kui tahad üksi olla, lähed vanale mänguväljakule kiikuma.
Õnneks pole siin külas väga
palju inimesi ka.”
“Meil ei ole poodi, vahel
tahaks kohe jäätist osta. Kunagi
oli, aga ma ei olnud veel siis
sündinud.”
“Minu kodu ja perekond
ning sõbrad. Mõnele lapsele
meenutab Kumna küla tema
isa. Mõni elab oma vanaisa
talus.”
“Et meil on kultuuriait ja
päevalaagrid ning lastele tegevused. Mulle meeldib, et
saan aidas rääkida Kajaga, kui
mul on paha tuju või südames
raske olla.”
“Kumnas on kõik ideaalne,

Lapsed fännavad oma kodukanti. / Foto: Kaja Rasmann

ainult mõned autod ei tohiks
nii kiiresti kihutada.”
Millest lapsed unistavad?
“Unistan rongist, mis sõidaks
Kumna, siis saaks paremini
kooli ja koju tagasi.”
“Et ühistransport käiks tihemini ja oleks bussipeatus,
kui kooli lähen. Vahel sajab
nii palju vihma, et saan enne
kooli jõudmist märjaks. Autod
sõidavad hommikul nii kiiresti,
et mul on vahel hirmus olla.”
“Mänguväljak võiks olla
suurem, turnimiskohti rohkem. Meie kelgumägi on Kumnas liiga väike.”
“Et kõikidel loomadel oleks
hea kodu. Et keegi ei lubaks
oma loomal niisama joosta,
muidu nad saavad surma või
haiget.”
Kes on Kumnas hästi
tuntud?
“Minu isa ja ema on tuntud,
neid teavad kõik. Isa aitab teisi
inimesi, sellepärast ta ongi
tuntud. Ema käib koertega
õues ja teda teatakse.”
“Meemees on kuulus, juuksur Linda, tal oli kodus salong,
aga nüüd on mujal, sest me
ei käinud seal nii palju. Ma
arvan, et kuulus on ka see,
kes seal farmis töötab, nime
ma ei mäleta.”
HARKU ALEVIKU LOOD
Harku alevikus elab üle 600
igas vanuses ja mitmest rahvusest elanikku. Kadri Piibe
räägib, et rõõmurohkeim ja

särasilmseim koht on kindlasti
Instituudi tee 5, kus asuvad lasteaed, raamatukogu, toimetavad skaudid ja perearstikeskus.
Kes on Harku aleviku
särasilmad?
Lasteaialapsed, õpetajad, kokad ja juhid edestavad oma
rõõmurohkete ürituste ning
igapäevast toimetuste juures
kõiki teisi. Suurt tänu väärivad
raamatukogu töötajad, kuna
just nemad korraldavad üritusi
igale vanusegrupile. Harkus
toimetab ka Soorebaste skaudiüksus, kuhu kuulub kolm sal-

Millised on Harku
aleviku tulevikuplaanid?
Külaseltsi sädemed teavad,
et mõned laste unistused on
reaalselt teostatavad, ja tahavadki laste ning nende unistuste elluviimise nimel vaeva
näha. Veel teatakse, et Harku
alevikule on vaja arengukava
ja paljudele probleemidele
ühiselt lahendus otsida. Suvise
avatud külade nädala tegevuskavasse on plaanitud retk
paigalugudega Harku alevikust, tiigijooks peredele ja üks
tore laat.

Harras hetk eelmisest aastast, mil avatud külade nädala raames
toimus piknik Harku alevikus. / Foto: arhiiv

Vabamu virtuaalnäitusele “Ajalugu
asjades” kogunes ligi poolsada lugu

Kui okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kutsus kõiki mõtlema oma perekonnaloo peale ning jagama
küüditamise või Siberiga seotud esemete lugusid, et
mäletada olnut ja luua koos virtuaalnäitus “Ajalugu
asjades”, tuli näitusele kokku 40 lugu ja fotot esemetest,
kirjadest ning märkmetest. Kõigil huvilistel on võimalik
virtuaalnäitust külastada Vabamu kodulehel. Näituse
loomine kestab vaatamata aktsiooni lõppemisele edasi
ja täieneb ka tulevikus, kui muuseumile saadetakse uusi
lugusid ning fotosid esemetest, mis räägivad küüditamisest, Siberisse saadetud inimestest ja nende elusaatustest. Selleks, et osaleda virtuaalnäitusel, palub muuseum teha looga seotud esemest pilti ning laadida
see koos tekstilõiguga üles virtuaalnäituse veebilehel
www.vabamu.ee/ajalugu-asjades.
(Vabamu)

Kuidas iseloomustavad
lapsed oma koduküla?
Küsimusele vastas kaks tüdrukut ja kaks poissi: “Kõige
rohkem meeldivad lasteaias
toimunud iganädalased metsamatkad, raamatute laenutamine ning raamatukogus toimuvad üritused. Kohalikud poemüüjadki teavad meid hästi,
nad on näinud meie kasvamist
ja esimesi iseseisvaid oste.”
Laste sõnul on Harku alevik mõnus vaikne kodukoht
ja kui seda muuta, siis ainult
natukene ja kindlasti prügist
puhtamaks. Koos unistavad
nad väikesest ujulast või välibasseinidest, seiklusrajast, ronimisseinast, vahvast mänguväljakust ja vaatetornist.

Kallid emad ja vanaemad!
10. mail tähistasime emadepäeva!

Palju õnne ja
ilusat kevadet!
Joonistus: Sadu, 5 a, Harku lasteaed
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ETTEVÕTLUS
Koroonaviirusest
põhjustatud kriis saab
ükskord otsa. See, milline
on ettevõtlusmaastik
pärast, sõltub aga meie
praegustest otsustest.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
nõustab kriisis väikeettevõtjaid
jaoks tasuta. Ettevõtja teeb
otsused ise ega ole kohustatud
järgima nõustaja ega mentori
kõiki soovitusi. See tähendab
ühtlasi, et ettevõtja ei saa delegeerida oma vastutust nõustajale. HEAK-i teenus ei sisalda
rahalisi meetmeid.

EDUARD LAUR
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

E

ttevõtjal on vaja teha
tähtis otsus: kas vedada
löögi alla sattunud ettevõte, hambad ristis, kriisist läbi
või nii-öelda keerata kraanid
kinni, et hiljem puhtalt lehelt
alustada?
Legend räägib, et VanaKreeka linnriigis Spartas hukati kõik nõrgad ja puudega
vastsündinud, sest neist ei
oleks olnud kasu Sparta kuulsusrikka sõjamasina toimimise
juures. Vabandan reljeefse näite pärast. Fakt on aga, et kui
Eesti ettevõtlus väljub kriisist
olekus, kus enamik ettevõtteid
on elus ainult tänu intensiivravile ja hingamisaparaadile,
siis sellistega Eestit üles ei
ehita. Erinevalt Sparta kombestikust on ettevõtete “hukkamine” legaalne − ettevõtete
likvideerimine on teatud olukordades hädavajalik. Paraku
mõistab ühiskond firma sulgeva ettevõtja hukka. Näiteks kui
mõelda, et tasemel muusikuks
või sportlaseks olemine nõuab
peale pühendumise ka teatud
isikuomadusi, siis samamoodi
peavad vähemalt keskmise
tasemega juhil ja ettevõtjal olema vajalikud isikuomadused,
soov tegeleda ettevõtlusega ja
riskijulgus.
Kriisid tekitavad tihti olukorra, kus ettevõtted lõpetavad
tegevuse, vahel pankrotiga. Pärast pankrotti ettevõtet enam
ei ole. Firma või üksikisiku
pankrotiga ei kaasne õnneks
inimese enda hukkamine.
Need, kes midagi sellist on läbi
elanud, teavad, kui laastavalt
see mõjub. Olgu põhjuseks
force major või kellegi teise
pahatahtlik käitumine.
Mis juhtub Eesti ettevõtlusmaastikuga, kui ettevõtja hinge
ja isikuomadustega inimesed
läbi põlevad ning ettevõtlusele
selja pööravad? Võib ka küsida,
mis juhtuks Eesti muusikaga,
kui kõik lauljad, kes saadetakse
Eestit Eurovisionil esindama,
peaksid sealt võitjana tagasi
tulema. Kas ebaõnnestumise korral keelataks edaspidi
laulmine? Sestap on tähtis,
et ettevõtjad suudaks kiirelt
otsustada: kas ettevõtet saab
muuta jätkusuutlikuks ja kriisist välja tuua või astuda samme ettevõtte likvideerimiseks?
Kui vaja, algatada pankrot, mis
viiakse läbi nii, et kõiki võlausaldajaid koheldaks võrdselt
ning ei kannataks ettevõtja,
kes soovib alustada nullist uue
ettevõtte ehitamist.
Restart – nõustamisteenus kriisis väikeettevõtjale
Keskmistes ja suurtes ettevõtetes, kus juhtkonnas on üle
kahe-kolme inimese ja mitu
juhtimistasandit, on võimalik
jõuda otsusteni konstruktiivse
arutelu käigus ning teha faktipõhiseid ja hoolikalt kaalutud
otsuseid. Mikro- ja väikeette-

Tähtsaim on aidata ettevõtjal teha hoolikalt kaalutud ja faktidel põhinev otsus: kas ettevõtet on võimalik päästa? / Foto: Pexels

võtetes, kus kõigi otsuste tegemine on ühe inimese käes, kes
on sageli nii ettevõtte omanik
kui ka juht, on konstruktiivse
arutelu läbiviimine keeruline.
Stressis inimese dialoog kujutab endast võitlust ratsionaalse
ja emotsionaalse poole vahel.
Praktika on tõestanud, et kui
vastamisi on faktid ja emotsioonid, kipuvad viimased
võitma. Eriti kui ettevõtja on
ainus pere toitja. Või ta on taganud ettevõtte laenud isikliku
või pere varaga.
Kuidas aidata juhti, kes on
sattunud raskesse olukorda?
Mitmetes Euroopa riikides on
testitud kahte sarnast metoodikat. Need on Early Warning ja
Restart. Esimene on suunatud
kriisi ennetamisele, teine kriisi
langenud ettevõtja aitamisele.
Harju Ettevõtlus- ja Arendus-

Isegi kui ei
õnnestu päästa
ettevõtet, on
alati võimalik
päästa inimene
läbipõlemisest
ja depressioonist.

keskusel (HEAK) oli kavas selle aasta teises pooles alustada
kriisis ettevõtete nõustamist
vastavalt Taanis, Saksamaal ja
Poolas positiivselt rakendatud
Restarti metoodikale. Ootamatult meie õuele saabunud

kriis sundis meid teenusega
alustama varem.
Mis on HEAK-i kriisis ettevõtte nõustamise eesmärk?
Kõige tähtsam on aidata ettevõtjal teha kiire, hoolikalt
kaalutud ja faktidel põhinev
otsus: kas ettevõtet on võimalik
päästa? Otsuse langetamiseks
on meil olemas nõustajad ja
diagnostika tööriistad. Selleks,
et ettevõtet saaks positiivsesse
suunda keerata, peab ettevõtjal endal olema valmidus ja
usk järgnev, võib-olla veelgi
raskem aeg üle elada. Kui ettevõte on päästetav, kaasame
kogenud mentorid ja juriidilised eksperdid, kes on nõu
ja kogemusega toeks vajalike
muudatuste läbiviimisel.
Likvideerimise otsuse korral anname nõu, millised sammud on vaja astuda, et kõiki
võlausaldajaid koheldaks võrdselt ning pankrotiprotsess võimalikult kiirelt ja valutult lõpule viia. Vajadusel kaasame
spetsialiste, et kõik tehingud
oleksid läbi viidud vastavalt
seadustele.
Restarti teenuse
sammud
Restarti teenuse esimene etapp
on kontakt ettevõtja ja HEAK-i
konsultandi vahel. Viiakse läbi
diagnostika ettevõtte seisukorrast, et tuvastada probleemi
tegelik ulatus. Eesmärk on
saada täielik pilt kohustustest,
klientide võlgnevusest ning
viitvõlgnevuse sissenõudmise
tõenäosusest. Kindlasti viiakse läbi kontroll, et ettevõtte
raskused ei oleks põhjustatud ettevõtja pahatahtlikust
või kriminaalsest tegevusest.
Sellele järgneb koostöökokkuleppe sõlmimine ettevõtja ja
nõustaja vahel.

Sellele järgneb valikuvariantide analüüs. Kavandatakse läbirääkimised võlausalMis juhtub
dajate, lepingupartnerite ja
töötajatega, eesmärgiga tuEesti ettevõtvastada, kas eelnimetatud
lusmaastikuga,
osapooled on nõus tulema
vastu lepinguliste kohustuste
kui ettevõtja
täitmise ajatamise või lepinhinge ja isikugu tingimuste muutmisega.
Pärast seda, kui ettevõtja on
omadustega
läbi rääkinud võlausaldajate ja
teiste osapooltega, hinnatakse
inimesed läbi
võimalusi. Konsultant annab
põlevad ning
soovituse, kas ettevõte likvideerida või päästa. Lõpliku
ettevõtlusele
otsuse, kuidas edasi minna,
teeb ettevõtja ise.
selja pööravad?
Olukorras, kus ettevõtja
otsustab ettevõtte likvideerida,
nõustab konsultant ettevõtjat,
kuidas teha valusaid otsuseid
(töötajate teavitamine ja koon- vajab saneerimist, kaasatakse
damine, kreeditoride teavita- eksperdid, kes aitavad esitada
mine, ettevõtte saneerimise või saneerimistaotluse ning toepankrotiavalduse esitamine tavad ettevõtjat saneerimisjms) juriidiliselt korprotsessi ajal.
rektselt ja töötajaPärast olukorra
tele võimalikult
stabiliseerumist
valutult.
saab ettevõtja
Ju hu l ku i
kaasata nii menettevõtja otsustori kui ka ettewww.heak.ee/ettetab ettevõtte
võtluskonsulvotjale/restart või
päästa, kaasatandi ettevõtte
võtke ühendust
takse mentorid,
uuenduskuuri
restart@heak.ee.
kes toetavad etläbiviimiseks.
tevõtjat tegevusEesmärk on ettekava koostamisel
võttele uue strateeja elluviimisel. Mentori
gia, ärimudeli ja tegevusülesanne on olla neutraalseks kava koostamine. Ettevõtja
osapooleks otsuste tegemise peab olema avatud muutusjuures, ta aitab kaaluda te- teks. Nii ärimudeli kui ka
gevuste variante, põhinedes ettevõtte struktuuri muutusfaktidel ja tehes seda emot- teks. Näiteks võib ärimudeli
sioonivabalt. Mentor saab muutuseks olla füüsilisest
edasi anda kogemust, kuidas müügikohast loobumine ja
tema või temaga seotud ette- keskendumine müügile ainult
võtted on sarnases olukorras e-kanalite kaudu. HEAK pakäitunud ning millised tege- kub ettevõtjale ka personaalvused on olnud kasulikud. koolitusi.
Kui probleem on tõsisem ja
Nõustamine on ettevõtja

Vaadake
lähemalt

Probleemidele tuleb
reageerida kiirelt
Selleks, et eelkirjeldatud mudel töötaks, on üks kriitiline
eeltingimus. Ettevõtja peab
abi saamiseks nõustaja poole
pöörduma võimalikult vara.
Kui kohtutäitur on varad maha
müünud ja töötajad lahkunud,
on juba lootusetult hilja. Piltlikult öeldes: hingamisaparaadist on kasu siis, kui patsiendi
süda veel töötab.
Siin on väga tähtis roll
ettevõtja perel, sõpradel ja
koostööpartneritel, kes saavad väikeettevõtjat toetada ja
nõustaja poole pöördumiseks
julgustada.
Miks ettevõtjad tihti ise
nõustaja poole ei pöördu?
Suure tõenäosusega on selleks
üks järgnevatest põhjustest
või sageli ka mitme põhjuse
koosmõju.
Esiteks ei tea just väikeettevõtjad tihti oma firma tegelikku seisu. Liiga tihti nähakse
raamatupidamisarvestuses kohustust selleks, et saaks maksud õigel ajal deklareeritud. Samuti käib ettevõtja kuvandiga
kaasas suhtumine, et kõigega
peab ise hakkama saama. Aga
selleks, et välja tulla olukorrast,
millesse ettevõte on sattunud,
on vaja ka juhtimisvõtete ja
meetodite muutmist. Albert
Einstein on öelnud: “Probleemi ei saa kunagi lahendada,
kui mõtled samamoodi kui
need, kes probleemi tekitasid.”
Väikeettevõtjad on väga taibukad inimesed, kuid stressisituatsioonis on kasu kellestki, kes paneb otsima väljapääsuks uusi perspektiive.
Samuti on ühiskonna surve:
paljud jätavad nõustaja poole
pöördumata, sest keerulisse
olukorda sattumise tunnistamine on raske. Elame võitjate
ühiskonnas, kus iga vääratus
ja nõrkuse tunnistamine mõistetakse hukka.
See toob meid üleskutse
juurde tagasi. Ettevõtjate pereliikmed, sõbrad, koostööpartnerid – kui te näete, et muidu
tubli ja rõõmsameelne ettevõtja on muutunud kinniseks,
stressiga võitlevaks inimvareks, tooge ta nõustamisele.
Isegi kui ei õnnestu päästa
ettevõtet, on alati võimalus
päästa inimene läbipõlemisest
ja depressioonist.
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TEATED & TURVALISUS

30. aprillil 2020 toimus Harku vallavolikogu istung,
kus osales 18 Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas
Harku vallavolikogu aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMINE MÄÄRUS:
• Harku vallavolikogu määruste muutmine.
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga
muudetakse Harku vallavolikogu 30.10.2014 määrust nr 20
“Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” ja Harku
vallavolikogu 26.05.2016 määrust nr 13 “Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas”.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine.
• Harku alevikus Pilliroo kergtee L1 ja Pilliroo kergtee L2 kinnistute tasuta otsustuskorras võõrandamise taotlemine.
• Ehitise peremehetuks tunnistamine Harku vallas Tabasalu
alevikus.
• Ehitiste peremehetuks tunnistamine Harku vallas.
• Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12,
Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu
tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine.
• Laabi külas Tammi tee 2 ja Tammi tee 4 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu algatamine.
• Ilmandu külas Runtsi tee 26 maaüksuse osa ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
• Ilmandu külas Briisi tee 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
• Ilmandu külas Briisi tee 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
• Harkujärve külas J. Venteri tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
• Harkujärve küla J. Venteri tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
• Tabasalu alevikus Mesika tn 2 ja Mesika tn 4 maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine.
• Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine.
• Viti külas Aiba tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
kehtestamine.
• Tiskre külas Tammiaugu tee 10 maaüksuse põhjapoolse osa
ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
• Harku vallas Vääna-Jõesuu külas asuva Sanglepa tee 19
kinnisasja jagamise kohta seisukoha andmine.
Kui Harku vallavolikogu maikuu eestseisuse koosolekul ei otsustata teisiti, toimub järgmine Harku vallavolikogu korraline
istung 28.05.2020 algusega kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit veebiaadressil www.harku.ee/teated ja veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil www.volis.ee.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

ÜLDPLANEERINGUT MUUTVATE DETAILPLANEERINGUTE EELNÕUDE
(ESKIISLAHENDUSTE) AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
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 ja 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.
Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 28.05.–
29.06.2020 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee (otselink: Kaart.harku.ee/DP/
190909_308/avalik).
Detailplaneeringu vähendatud suurusega põhijoonisega saab tutvuda VäänaJõesuu külas kaupluse Maksis juures oleval teadetetahvlil (Vääna-Jõesuu külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel
alal), Vääna-Jõesuu külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Hiie tee
ristmikul asuva Meie poe sissesõidu juures oleval teadetetahvlil (Männiku, VäänaJõesuu küla) ja Naage külas Naage bussipeatuses.
Küsimuste tekkimisel palume pöörduda arhitekti (e-post: kristiina.ott@harku.ee,
tel: 606 3803) või planeeringute spetsialisti (e-post: laine.vain@harku.ee,
tel 600 3858) poole.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel
aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
28.05.–29.06.2020 k.a.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks
esitatud dokumentide ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik
tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil Kaart.harku.ee/DP/
190909_308/avalik.
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 (katastritunnus 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.
Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 28.05.–
29.06.2020 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee (otselink: Kaart.harku.ee/DP/
040330_250/avalik).
Detailplaneeringu vähendatud suurusega põhijoonisega saab tutvuda Muraste
külas Muraste Konsumi (Lee tee 1, Muraste küla) juures oleval teadetetahvlil;
Muraste külas Lee tee, Muraka tee, Ohaka tee ristmikul oleval teadetetahvlil ja
Muraste külas Muraste bussipeatustes.
Küsimuste tekkimisel palume pöörduda arhitekti (e-post: kristiina.ott@harku.ee,
tel: 606 3803) või planeeringute spetsialisti (e-post: laine.vain@harku.ee,
tel 600 3858) poole.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel
aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
28.05.–29.06.2020 k.a.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks
esitatud dokumentide ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil Kaart.harku.ee/DP/
040330_250/avalik.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUS
12.03.−12.04.2020 k.a toimus Harku vallamajas, Kumna kultuuriaidas, veebilehel ja
detailplaneeringute veebirakenduses Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus
19801:012:0018) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek, millega arvestati. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku
järgset arutelu.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Jõe tee 6 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
14.−24.05.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga
saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu
esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee
14.−24.05.2020 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Metsaääre
kinnistule 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
14.−24.05.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab
tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu esitatud
taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee
14.−24.05.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Valvekaamera läbimõtlematu paigaldamine toob kaasa elanike pahameele
Kortermajade ja eramute
lahutamatuks osaks on
saanud valvekaamerad,
olgu need trepikodades,
välisfassaadil, aknalaudadel või posti küljes.
Isegi kui ei ole midagi
varjata, jääb õhku küsimus, mida materjaliga
tehakse ja kes sellele ligi
pääseb.
MARIA MULJAROVA
Andmekaitse Inspektsiooni
vaneminspektor

ui inimene filmib ilma keK
dagi teavitamata ja tema
nõusolekut küsimata statsio-

naarse turvakaameraga üksnes
tema enda valduses olevat ala,
siis selline turvakaamera kasutus läheb isikliku otstarbe
erandi alla. Sel juhul ei tohi ta
filmida avalikku ega ühiskasutuses olevat ruumi, milleks on
tänav, kortermaja trepikoda,
kõrvalmaja. Isiklikuks ots-

Andmekaitsesse on tulnud valesti paigaldatud kaamerate peale
mitmeid kaebusi ka Harku vallast. On küsitud, kes võib filmida ja kui
keegi filmib, siis kellel on õigus materjalile ligi pääseda. / Foto: Pexels

tarbeks filmimine tähendab
seda, et videot ta ei avalikusta.
Kui aga inimene soovib videot
avalikustada, ei ole salvestis
enam isikliku otstarbe kasutuseks ning tekkimas on uus
olukord, kus video valdaja
töötleb teis(t)e isikuandmeid,
mis nõuab andmekaitsereeglitega arvestamist.
Mida teha aga siis, kui keegi ühistu liikmetest salvestab
kaameraga ühisalal justkui
väidetavalt iseenda tarbeks, aga

filmitavasse alasse võivad jääda
teised inimesed? Niisugused
olukorrad tekitavad naabrite
vahel pingeid ja pahandust.
Kuidas on kaitstud isikute
õigused korteriühistutes ja
elamurajoonides?
Ühisalad ja -reeglid
Olukorras, kus kasvõi üks osa
kaasomandist jääb kaamera
vaatevälja, tuleb igal korteriühistu (KÜ) liikmel arvestada valvekaamera kasutamisel

ülejäänud majaelanikega. See,
kas, kuhu ja muud kaamera
paigaldamisega seotud üksikasjad tuleb läbi arutada KÜ
üldkoosolekul, kus võetakse
otsus vastu häälteenamusega.
Reeglite kehtestamisel tuleb
arvestada isikuandmete kaitse
üldmääruse ning isikuandmete
kaitse seadusest tulenevate
nõuete ja piirangutega. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks
on ühisreeglite vastuvõtmisel
KÜ juhatus.
Ühise KÜ otsuse tegemise
eel tuleb hinnata turvariskide tõsidust ja realiseerumise
tõenäosust, samuti analüüsida
alternatiive riskide maandamiseks. Kui pärast hinnangu
tegemist selgub, et kaamerate paigaldamine on siiski
vajalik ja kaameravalvet on
võimalik korraldada nii, et
see ei kahjusta ülemääraselt
vaatevälja jäävate inimeste
privaatsust, on kaamerate kasutamine lubatud, kuid siiski
tuleb selle kasutamisel lähtuda
minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtetest.
Näiteks kui soovitakse kaits-

ta ühiselt trepikojas hoiul olevaid jalgrattaid, on vaja kaamera paigaldada selliselt, et
vaatevälja jääb vaid rataste
hoiuala, mis tähendab, et kindlasti ei pea paigaldama kaameraid trepikoja kõikidele
korrustele. Kaameravalve ei
tohiks ulatuda suuremale alale,
kui seda on vaja konkreetse
probleemi ennetamiseks või
lahendamiseks.
Teavitussildi olulisusest
Kindlasti tuleb trepikotta nähtavale kohale paigutada kaamerate kasutamisest teavitavad
sildid koos kontaktandmetega –
et inimene teaks, kelle poole
pöörduda, kui soovib tutvuda
enda kohta käiva salvestisega.
Olukorras, kus aga enamus kaamerate paigaldamise
ideed KÜ üldkoosolekul heaks
ei kiida, ei ole lubatud kaasomandis kaamerat üles panna. Kui üldkoosolekuga ei ole
kaamerate paigaldamise otsust
vastu võetud, aga naaber ikkagi paigaldab kaamera kaasomandile omavoliliselt, siis
esimese sammuna on mõistlik

pöörduda KÜ juhatuse poole,
kellel on paremad võimalused
kaamera paigaldajaga (kes on
ka antud juhul andmetöötleja)
läbirääkimiseks.
Eramajade puhul tuleb
mõelda kaamera vaatevälja ulatusele
Euroopa Kohus tegi 2014.
aastal otsuse, kus analüüsiti
videovalve kasutamist isiklikul
otstarbel. Selles asjas leidis
kohus, et füüsilise isiku poolt
isikliku maja külge vara ja
isikute kaitseks paigaldatud
kaamerasüsteemi kasutamine ei toimu üksnes isiklikul
otstarbel, kui selline süsteem
jälgib ka avalikku ruumi (nt
üldkasutatavat tänavat). Kohus
rõhutas, et erandit, mis reguleerib isikuandmete töötlemise
lubamist isiklikul otstarbel,
tuleb tõlgendada kitsendavalt.
Seega, kui kaamera vaatevälja
jääb kinnistu taga olev tänav
või naabri aed, siis seda ei käsitleta enam kohtu otsuse järgi
filmimisena isiklikul otstarbel
ning kohalduvad isikuandmete
kaitse reeglid.
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REKLAAMID & KUULUTUSED

Teade veeteenuse
hinnamuutusest
Veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise
teenuse hinnad OÜ Ewelink Ilmandu küla
Tuulepesa teeninduspiirkonnas alates
1. juulist 2020
Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse
§ 141 lõikele 1 ja Harku Vallavalitsuse korraldusele
Nr. 216 28.04.2020 kehtestatakse uued veeteenuse
hinnad alates 1. juulist 2020 alljärgnevalt:
- tasu võetud vee eest 1,69 €/m3 + KM
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
3,52 €/m3 + KM

Harku valla Huvikool otsib

HUVIRINGIDE JUHENDAJAID
Soovime Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Ootame uuel hooajal oma meeskonda erinevate
huviringide juhendajaid, näiteks:

SULGPALL, TANTSUTREENINGUD, SPORDIRINGID,

Pangapealse lasteaed
kuulutab välja konkursi

MEISTERDAMINE JA TEADUSRINGID

MONTESSORI ÕPETAJA ASSISTENDI
ametikohale

Pakkuda võib ka muid lastele põnevaid huviringe.
Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!

Kui tunnete huvi Montessori pedagoogika vastu, teil on
valmisolek panustada omanäolise lasteaia tegemistesse ja
teile meeldivad lapsed, siis see tööpakkumine on just teile.

Tööülesanded: Huviringide läbiviimine Harku valla koolides,
lasteaedades ning noortekeskustes vastavalt kokkuleppele.

Õpetaja assistendi roll on toetada laste iseseisvumist,
tagada töörahu, valmistada ette eri tegevusi ning abistada
lapsi nende toimingutel. Kasuks tuleb varasem osalemine
AMI 3–6 assistendikursusel, kuid vajadusel toimub väljaõpe kohapeal.

Nõudmised kandidaadile:
• oma huviala põhjalik tundmine;
• hea suhtlemisoskus;
• soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;
• täpsus ja korrektsus;
• kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.
Omalt poolt pakume: eneseteostuse võimalust ja huvitavat tööd,
meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi, võimalust kaasa rääkida
huviringide arendamises ja uuendustes, toredat meeskonda.

Pakume paindlikku tööaega, pikka suvist puhkust, motivatsioonisüsteemist tulenevaid hüvesid ja rahulikku töökeskkonda.
Tööle asumise aeg: sügis 2020

Tööle asumise aeg: september 2020
CV ja kandideerimisavaldus palume saata info@huviringid.ee

Palume CV ja motivatsioonikirja saata direktor@pangapealselasteaed.ee.

MÜÜA
 haljastusmuld
 liiv

 killustik

 freesitud asfalt

koos kohaleveoga
 kopplaaduri teenus

 roomikekskavaatori

Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
koduleht www.remontjaviimistlus.ee.
Aednikule ökokompostmuld,
sõnnik, muld, liiv, kruus, freesasfalt,
graniitkillustik, killustik. Kalluriga
kuni 3,5 t Tel 5604 4803.

Kas sinu fassaad, terrass või aed
vajavad uuendust? Kui jah, siis
küsi pakkumist! DH Service OÜ,
e-post dhserviceou@gmail.com,
tel 5696 3580.
Laagerdunud hobusesõnnik
saepuruga. Hind 2,5 eur 30 l kott.
Harku vallas transport tasuta.
Tel 5811 7351.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd,
prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5608 1124, e-post
kullam@online.ee.
Kandiline puitbrikett 130 €/
1000 kg, ümmargune puitbrikett
auguga 150 €/1000 kg, premium
pellet 6 mm ja 8 mm 190 €/960 kg.
Transpordivõimalus. Tel 504 0304.
Hea juuksur, pakume Sulle töökohta Keilas. Tel 5330 4994.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa 5399 3595.
Müüa helesinised Asko nahkdiivanid 3+2 ja pesumasin Zanussi.
Huvi korral helistada 5553 5040.
Arhitekt. Teen eramajade
projekte, ka tagantjärele, laiendamine, abihoone jm. Hind
kooskõlastustega ehitusloani
1000–1500. 5831 9789, e-post
aare.keel@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan
tehtud tööde kohta ametliku akti.
E-post kuldnoop@gmail.com,
tel 5689 0125.
Vuugid puhtaks, diivanid
ja vaibad tolmulestavabaks!
Eemaldame bakterid ja halva
lõhna. Puhastame trepikojad
auruga (käsipuud, ukselingid,
põrandad-seinad). Peseme ka
aknaid. Töötame spetsiaalsete
isikukaitsevahenditega. Vaadake FB-s "ökoloogiline puhastus"
või tel 5657 1617.
Hauaplatside korrastamine
ja hooldus kalmistutel üle Eesti.
Tel 5592 3491, muhkel@muhkel.ee.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post info@est-land.ee.

Võsalõikus, raietööd kettsaega Harku vallas. Tel 521 4353,
sompaserv@gmail.com.
Killustik, liiv, kruus, sõelutud
põllumuld, kompostmuld, kõdusõnnik, freesasfalt. Planeerimine.
väikeveod.ee Tel 501 5992.
Killustik, liiv, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee

Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud sõiduauto, maasturi või
kaubiku, võib vajada remonti.
Kiire tehing. Tel 5365 4085,
e-post skampus@online.ee.
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan 5618 8671
või seisevauto@gmail.com.

Tabasalu Koolituskeskus

ootab 6-7a. lapsi koolivalmidust toetavasse

eelkooli

Registreerumine kuni 30. juunini 2020
Lisainfo: telefonil 5666 6154 või
e-mailil: tabasalukoolitus@gmail.com

teenus

kalsep@kalsep.ee
5346 0382

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja okste
äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Teen sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. Tel 503 8313,
e-post juhan.haavasalu@gmail.com.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. 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.

www.tabasalukoolituskeskus.ee

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

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

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

Meriküla Spordi- ja Õppekeskus
pakub rendile büroopindu
Pakutavad ruumid: kabinet koos inventariga
Kogus: 4 tk
Suurus: 9 m2

ALATES

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

130€
/ALUS

PELLET

ALATES

ALATES

195€

140€

/ALUS

/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

Rendihind: 100 €/kuu (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab: valve, elekter, vesi, küte, parkimine, prügivedu, wifi
Lisaks saab lühiajaliselt rentida seminari- ja koosolekuruume ning spordisaali

Kallist Lembit Väljamäed
õnnitlevad 96. sünnipäeva
eel tütar, tütrelapsed ja tütre
lapselapsed peredega.

Lisainfot leiab meie kodulehelt: www.merikylakeskus.ee
Või küsi otse: info@merikylakeskus.ee; 5336 3817

Jätkuvat õnne ja tervist Sulle!

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

Alanud on registreerimine Tabasalu
Ühisgümnaasiumis ja Muraste Koolis
toimuvasse

EELKOOLI
2020/2021 õppeaastaks

Kellele? 6-7 aastased lapsed, kes alustavad kooliteed 2021. a.
Millal? Septembrist maini, üks kord nädalas.
Miks just meie eelkool?
• Harku valla Huvikoolil on 6-aastane kogemus eelkooli
korraldamisest koostöös Harku valla koolidega.
• Ainekava „Tere, kool!“ on kinnitatud Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt ning õppetasult saab taotleda
tulumaksu tagastust.
• Juhendajateks on kogemustega algklasside õpetajad.
Kui palju maksab? 48 eurot kuus.
Vali kool ja sobivaima toimumisajaga grupp:
Tabasalu Ühisgümnaasiumis
TEISIPÄEVITI kell 15.00-18.00
KOLMAPÄEVITI kell 15.00-18.00

I grupp
II grupp

Muraste Koolis
TEISIPÄEVITI kell 15.30-18.30
Registreerumine gruppidesse toimub Huvitegevuse ja Noorsootöö
Sihtasutuse kodulehelt www.huviringid.ee, täites ära vastava
sooviavalduse registreerumise lingi alt.

Rohkem infot info@huviringid.ee või www.huviringid.ee

HOLLANDI JALGPALLILAAGER

5.-7.juuli 2020, TABASALU ARENA
WWW.JALGPALLILAAGER.EE

