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Missugune hakkab valla keskus
välja nägema järgmise aasta suvest?
Tabasalu keskplats
saab peagi uue
hingamise. Mis
seis on, uurisime
Reterra Estate OÜ
müügiarendusjuhilt
Kaspar Markuselt
järele.

Tabasalu keskus

• Arhitekt: PIN Arhitektid
• Valmib: 2022. aasta suvel
• Korruseid: 3
• Maht: 13 000 m2
• Pinnad: kaubandus,
bürood, teenindus, väliturg, toidutänav

HARKU VALLA TEATAJA

• Parkimine: maa-alune
parkla rentnikele, keskuse
kõrval parkimine külastajatele, eraldi jalgrattaparkla

K

ui seista praegu lahmakal kruusaplatsil
keset Tabasalu, on seis
üsna troostitu. Suviti
on seal puu- ja juurviljadega
kauplev kiosk, maasikaputkad,
talvel müüakse jõulukuuski, sügisel on olnud Tabasalu
päeva raames kirbuturg. Vahel
seisavad seal suured veoautod.
See kõik on peagi minevik, sest
maikuus lüüakse kopp maasse,
järgmise aasta suveks on pilt
sootuks teistsugune.
Tabasallu ehitatakse keskus,
kus on koht nii büroodele, kauplejatele kui ka toidutänavale,
samuti spordiklubile ja väliturule. Ankurrentnik on Selver,
kokku on kolmekorruselises
keskuses pinda 13 000 m 2.
Mida aga mina elanikuna
sellest saan? Reterra Estate’i
müügiarendusjuhi Kaspar
Markuse sõnul saavad elanikud ja külastajad lõunatada
näiteks toidutänaval, sarnane
on seni vaid Balti jaama turul.
Sama hästi on soodsad tingimused ka sportimiseks, laste
huviringide korraldamiseks,
juuksuri juures või massaažis
käimiseks ning erialaarsti juurde minekuks. Samuti saab osta
kauplusest või turult õhtuks
perele söögi ning apteegist
vitamiinid.
“Tabasalu keskus ei saa olema järjekordne ostukeskus,
vaid sellest kujuneb kogukonna aktiivne ja nüüdisaegne tugipunkt kogu perele,” selgitab
Markus, “Harku vallas elab
juba ligi 16 000 elanikku ja
vaadates piirkonna uusarenduste viimaste aastate kiiret
kasvutendentsi, on lähiaastatel
lisandumas veel suur hulk uusi
elanikke.” Seega, möönab ta,
on nõudlus vabade pindade ja
komplektsete teenuste tarbimise järele juba praegu olemas

• Energiaklass: A

Järgmisel suvel ei kõnni me enam mööda kruusaplatsi, vaid jalutame mööda toidutänavat, ostleme kaubanduskeskuses ja naudime
salongiteenuseid. / Fotod: PIN Arhitektid

Hoone tagumine osa, kuhu saab mugavalt liikuda toidutänavalt või
maja küljelt läbi turu, ristub planeeritud keskväljakuga, mis projekteeritakse ja rajatakse koostöös vallaga.

ning kasvab tulevikus veelgi.
“Uue eristuva kontseptsiooni
ja moodsa keskusega pakume
nii kohalikele kui ka uutele
ettevõtjatele võimalust leida
oma ärile või teenusele esinduslik asukoht otse Tabasalu
südames.”
Kolm korrust, pinda
kokku 13 000 m2
Uus kolmekordne keskus
lähtub kontseptsioonist, et
esimesel korrusel on toidupood, apteek ja kompaktsemad
teenusepakkujad. Teine korrus
on rohkem suunatud erinevatele jae- ja teeninduspindadele
(sport, söök, meditsiin jne)
ning viimane korrus on orienteeritud büroodele. Hoone

teisele korrusele luuakse suur
terrassiala, kuhu koondub uue
keskuse üks unikaalsemaid
osi − toidutänav.
“Inimestele meeldib võimalus tarbida ühes kohas erinevaid sööke ehk varieeruvus
ning kiiresti valmiv kvaliteetne
tänavatoit. Seda eesmärki hakkabki uus Tabasalu toidutänav pakkuma,” sõnab Markus.
Turuga harjunud elanikud
aga turuta ei jää, sest keskus
saab välituru, mis on suunatud
eelkõige väiketootjate toodete
pakkumisele. Uus turg hakkab
paiknema hoone taga, kuhu on
planeeritud ka Tabasalu keskväljak, mis võimaldaks siduda
selle ka erinevate ürituste ning
vabaõhusündmustega.

“Turu taga on veel ruumikas astmeline trepp, mis viib
terrassile/toidutänavale ja
teisele teenuskorrusele ning
võimaldab ühtlasi kasutada
seda ürituste korralduseks
ja puhkealana. Soovime, et
kohalikud inimesed ja ettevõtjad saaksid igati osa sellest
sünergiast, mida uus keskus
pakkuma hakkab, ja tegutseksid üksteist toetavalt. See ongi
kogukonnakeskuse tõeline
tähendus,” kiidab esindaja.
Keskusesse on planeeritud
spordiklubi ja kehalist arengut toetavad teenusepakkujad
(jooga, füsioteraapia). Markuse
sõnul võib üürnike seas näha
näiteks nii Lillepere Keskust
kui ka Pesapuu Perekeskust,
mis eri profiilidega hästi teineteist täiendavad.
Lillepere on eelkõige lastele
suunatud rehabilitatsioonikeskus koos psühholoogi, psühhiaatri ja logopeedi teenustega.
Pesapuu fookuseks on seevastu
erinevad huvitegevused, koolitused, töötoad beebidest kuni
täiskasvanuteni. “Meelelahutuse ja kultuuriaspekti seome
välituru ning toidutänavaga,
võimaldades seal näidata tänavakunsti, teha väliüritusi,
näitusi ja teisi kaasavaid tegevusi.”

Elanikke ja kohalikke
ettevõtjaid silmas
pidades
Arendajana on Reterra Estate
olnud piirkonnas aastaid aktiivne, nende portfelli kuulub
näiteks Tiskre Ärimaja. See ja
varasem kogemus eri äripindade arendamisel, näiteks WoHo
Kvartal (Telia ja Pipedrive’i
ärimajad), Tartu Tervisekeskus
ja mitmed muud, on pakkunud
nii otsest sisendit kohalikelt
kui ka vaadet inimeste ja ettevõtjate tulevikuvajadustele,
sõnab Markus.
Tema kinnitusel on nende
ettevõttega ühendust võtnud
mitmed kohalikud ettevõtjad,
kes on huvitatud äri ja teenuse

pakkumisest uues keskuses.
“Samuti jälgime aktiivselt,
millist tagasisidet jätavad inimesed valla ja planeeritava
keskuse kohta sotsiaalmeedias
ning teistes kanalites.” Siit ka
üleskutse: kõik head ideed tasub panna teele meiliaadressile
info@tabasalukeskus.ee või
kirjutada keskuse Facebooki
lehe www.facebook.com/TabasaluKeskus postkasti.
“Meil oleks väga hea meel,
kui kohalikud elanikud ja ettevõtjad annaksid veelgi rohkem
märku kõige sobivamast ettevõttest/teenusepakkujast, kes
võiks keskuses esindatud olla
ja kellest seni on väga puudust
tuntud. Eriti tore oleks, kui
ettevõtjad/teenusepakkujad
tuleks n-ö rohujuure tasandilt
ehk oleks kohalikud ja miks
mitte ka seni mikrotasandil
toimetanud inimesed, kes on
valmis nüüd järgmist sammu
astuma ja oma ettevõtte suurema avalikkuse ette tooma,”
ütleb Markus.

Keskkonda säästes
Uus hoone tuleb A-energiaklassiga ehk liginullenergiahoone, mille
energiatõhusus annab kindlasti keskkonnale parema tulemuse, on
Markus kindel. “Rakendame keskuses vesijahutussüsteemi, mis on
freoonivaba ja keskkonnale säästlikum. Lisaks taaskasutame osaliselt
vihmavett hoone üldkasutatavates märgruumides.” Samuti luuakse
eraldi rattaparkla, et inimesed külastaksid keskust rohkem ratastega.
“Meile väga meeldib, et ka meie rentnikud lähtuvad keskkonnasäästlikkusest. Hea näide on Selver, mille üheks eesmärgiks on kasutada
oma kauplustes võimalikult keskkonnasäästlikke tehnoloogilisi lahendusi. Näiteks kaupluse külmasüsteemi jääksoojus kasutatakse omakorda ära maja ventilatsioonisüsteemis hoone ja tarbevee kütteks.”

2

kolmapäev, 24. märts 2021 // HARKU VALLA TEATAJA

VALLAVALITSEMINE

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

Ärge jätke esemeid autosse ja
lukustage sõidukid-hooned

Keskkonnaamet teatab,
et keskkonnaministri
16. aprilli 2019. aasta käskkirjaga nr 313 on algatatud
määruse “Sõrve looduskaitseala moodustamine
ja kaitse-eeskiri” eelnõu
menetlus.

Sõrve looduskaitseala
moodustamisest

KESKKONNAAMET

Üle-eelmisel nädalavahetusel toimus Murastes mitmeid
sissemurdmisi sõidukitesse, kust varastati ka erinevaid
esemeid. Selle nädala alguses on juhtumeid olnud ka
mujal valla piirkondades. Palun ärge jätke asju sõidukitesse, sest vargale pakub huvi iga pisiasi, mida saab rahaks
teha. Samuti ärge jätke asju vedelema hoovidesse. Lukustage kindlasti nii sõidukite kui ka elamute uksed. Kui näete
mingit kahtlast liikumist võõraste inimeste või sõidukite
näol, teavitage sellest politseid numbril 112.
(René Uustalu, piirkonnapolitseinik)

Noorte tänuüritus tõstis esile meie
valla parimad

18. märtsil toimus esimest korda noortevolikogu korraldatud noorte tänuüritus “Harku tähed”. Ürituse eesmärk
oli pöörata tähelepanu noorte saavutustele.
Kandidaatide esitamine kestis 12. veebruarist 1. märtsini
ja nominente sai esitada kuues kategoorias, mille aluseks
võeti 2020. aasta tulemused. Viieliikmeline žürii valis kõikide
kandidaatide seast välja parimad.
Tulemused olid järgnevad: aasta 2020 noorsportlane −
Erik-Rennes Pihlak, noormuusik − Rauno Rüütelmaa, maailmaparandaja − Sander Sala, hea tegu − Mirtel Vetto,
sõbralik noor − Rasmus Kalep ning aasta noorte toetaja −
OÜ Metsaküla Piim.
Tunnustussündmus toimus seekord videosilla vahendusel ning seda on võimalik Harku valla Facebooki ja
YouTube'i kanalist järele vaadata.
(Sandra Simone Jüriska, noortevolikogu aseesimees)

K

aitse-eeskirja eelnõu,
seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus
22.03.‒10.05.2021 veebilehel
www.keskkonnaamet.ee.
Ootame põhjendatud ettepanekuid ja kutsume aktiivselt
osalema kaitse-eeskirja eelnõu
menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas
koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning teie panus on
meile oluline.
Kaitseala moodustamise ja
kaitse-eeskirja eelnõu tutvustamiseks korraldame avaliku
väljapaneku ajal teemade kaupa järgmised koosolekud:
1) sissejuhatav koosolek ja
metsandusteemad 8.04 kell
15.00,
2) maapõu ja kaevandamine
15.04 kell 15.00,
3) ehitamine ja üldküsimused 22.04 kell 15.00.

Eelnõu avalik arutelu, kus
tutvustatakse laekunud ettepanekuid, toimub 17.06 kell
15.00.

Koosolekud toimuvad veebirakenduse Microsoft Teams
vahendusel. Koosolekul
osalemiseks ja osalemiseks
vajalike linkide saamiseks
palume registreerida, saates
kirja e-posti aadressile kerttu.
elm@keskkonnaamet.ee. Kui
COVID-19 olukord on juuniks
kontrolli alla saadud ja riigi
tegevusjuhistele vastavalt on

võimalik kontaktse avaliku
arutelu korraldamine, informeerime Keskkonnaameti
kodulehel kontaktse arutelu
toimumisest vähemalt nädal
aega ette. Koosolekul osalemise lingid avaldame ka kodulehel vähemalt üks päev enne
koosolekut.
Parandusettepanekud ja

vastuväited Sõrve looduskaitseala moodustamise ning kaitseeeskirja eelnõu kohta palume
esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Roheline 64, 80010
Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 10.05.2021.
Kui nimetatud tähtajaks
ei ole kaitse-eeskirja eelnõu
kohta parandusettepanekuid

või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad.
Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumidevahelisele kooskõlastamisele.
Määrus jõustub eeldatavasti
2022. aastal.
Lisainfo: Kerttu Elm, tel
5689 3674, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee

RMK ootab ettepanekuid, millele metsatööde
plaanimisel tähelepanu pöörata
RMK plaanib hakata
metsatöid tegema Harku
valla kahes piirkonnas:
Suurupi lähistel ja Vääna
ümbruse riigimetsas.

Harkujärve põhikool
pakub tööd

KLASSIJUHATAJALE

(lapsepuhkusel oleva töötaja asendamine)
Pakume täiskohaga tööd ja lühendatud töönädalat
(35 üldtöötundi), võimalust tegutseda klassijuhatajana,
moodsat töökeskkonda ning toetavaid kolleege. Nõutav
vastavus klassiõpetaja kvalifikatsioonile.
Tööle asumise aeg: 01.09.21
Palun saatke sooviavaldus, CV ja diplomi koopia kuni 9. aprillini juhiabi e-posti aadressile kaire.karik@harkujarve.edu.ee.

Kallaste tn 12, Tabasalu
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RMK onala, kirjeldanud
mida käsitle-

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
teenistujate telefoni ja e-kirja teel.

nimisel, 7. aprilliks aadressile
laane-harjumaa@rmk.ee.
Millele keskenduda
Ettepanekuid oodatakse eeskätt järgmiste teemade kohta:
kõrgendatud avaliku huviga
metsaala ulatus ja paiknemine;
metsaalal asuvate objektide
või metsaala kasutusviiside
säilitamine (nt jalutamiseks
ja sportimiseks kasutatavad
rajad); raieala väljanägemine
raietööde järel (alles jäävate

puude arv ja paiknemine);
raiealade sobitamine maastikku; raietöödeks sobiv aeg
(nädalapäev, kellaaeg, kuu,
aasta lähema kümne aasta sees)
ning raietööde järel kasvatatava
noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).
Juhis metsatööde plaani
kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks
kõrgendatud avaliku huviga
metsaaladel on kättesaadav
RMK kodulehelt www.rmk.ee.

Suurel reedel, 2. aprillil, on vallamaja suletud.
Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

takse aktiivsemalt kasutatava
metsana, ja koostanud selle ala
piires olevate metsade kaardid
ning iseloomustuse.
Suurupi ja Vääna metsaala
piiride ning seal paiknevate
metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel kõrgendatud avaliku huviga alade
osas.
RMK ootab kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse
ettepanekuid, millele pöörata
tähelepanu metsatööde plaa-

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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Algas Regionaalmaasikate noppimine

RAHANDUSMINISTEERIUM

A

uhinnale saab esitada
isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on
2020. aastal silma paistnud
regionaalarengut toetava ettevõtmise või teoga. Näiteks on
edendatud piirkonna majandust töökohtade loomise või
piirkonnaspetsiifiliste toodete
ja teenuste pakkumise kaudu.
Samuti on oodatud tegevused
ja algatused, mis on muul moel
oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna
eripära säilimisele ja tutvustamisele. Auhinnakonkursile

Kui te teate kedagi, kes on eelmisel aastal ettevõtlikkusega silma
paistnud, esitage ta konkursile. / Foto: Pexels

oodatakse kõiki väljapaistvaid
tegevusi, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu
tähtsustamisele.
Kandidaate saab esitada nii
interneti, e-posti kui ka posti
teel.
Vaadake lähemalt: www.
rahandusministeerium.ee/et/
uudised/oodatakse-kandidaateregionaalmaasika-auhinnale
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud,
organisatsioonid, riigiasutused
ja kohalikud omavalitsused.
Kandidaatide esitamise tähtaeg
on 19. aprill 2021.
Konkursile laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse
ministri moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud ministrile otsuse tegemiseks.
Regionaalmaasika auhinnad
antakse üle suve alguses toimuval pidulikul tseremoonial.

Vallavanem kutsub: "Juubeliaasta puhul ootame
teie luuletusi teemal "Minu Harku vald"."
elanikest koosnev žürii, mis
moodustatakse vallavalitsuse
korraldusega. Lähemalt vaadake kodulehelt www.harku.ee.

Kuna see aasta on
juubelihõnguline − täitub
ju valla taasloomisest
21. novembril 30 aastat –,
korraldab vallavalitsus
mitmeid üritusi, üheks
neist on luulevõistlus.
HARKU VALLA TEATAJA

odatud on oma loodud
O
luuletused, mis vastavad
teemale “Minu Harku vald”.

Võistlustöid saab esitada 1. juunini, toonitab vallavanem Erik
Sandla. “Töid palume saata
vallavalitsusse kinnises ümbrikus, millele on kirjutatud
märge “Minu Harku vald” ja
autori salanimi. Ümbriku sisse
pange luuletus, lisaks palume
ümbrikusse panna kinnise

Osalema on oodatud kõik, kel soov oma mõtted paberile panna. /
Foto: Pexels

ümbriku, milles järgmised
andmed: salanimi, luuletuse
autori ees- ja perekonnanimi,
vanus, telefoninumber.” Samuti
tuleb kirja panna autori soov
selle kohta, millisel viisil peab

olema tähistatud autori nimi
luuletuse kasutamisel – kas
kodanikunime, autorimärgi,
pseudonüümiga või anonüümselt.
Võistlustöid hindab valla

Parimatele auhinnad
Võitjad kuulutatakse välja Harku Valla Teataja augustinumbris ja autasustamine leiab aset
25. septembril toimuval suurejoonelisel kontserdil vahetult
selleks ajaks valminud Tabasalu
kooli saalis. Auhinnafond jaguneb järgmiselt: esimene koht
200 eurot, teine koht 100 eurot
ja kolmas koht 50 eurot, lisaks
mitmed eriauhinnad.
Parimatest luuletustest valmib raamat koos meeleolukate
fotodega meie vallast. Sandla
loodab, et osavõtt saab olema rohkearvuline ja kogutud
luuletused jäävad rõõmustama paljusid lugejaid. “Soovin
kõigile julget pealehakkamist
ja kerget sulge!”

Vallavanema kolumn
Foto: Mari Kukk

Rahandusministeerium
kutsub taas esitama
kandidaate iga-aastasele
regionaalauhindade
konkursile. Parimatele
kohalike algatuste eestvedajatele annab traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle riigihalduse minister.

Erik Sandla:
“Liigume
edasi ...
piirangute
kiuste.”

Vallavanem Erik Sandla võtab kord kvartalis kokku
olulisemad tegevused, otsused ja sündmused.

Head vallaelanikud, aasta esimene kvartal on
lõppemas. Koroonaviiruse uus laine on taas meie
kõigi elukorraldust tugevalt mõjutanud: koolid
on suletud, lapsed on saadetud distantsõppele
ja paljud meist teevad kaugtööd.
Alustan kõige olulisemast. Aasta alguses valmis
uuringufirma Norstat Eesti AS ja Inspired Universal
McCann OÜ koostöös vallaelanike rahulolu-uuring.
Uuringust selgus, et elanike rahulolu elukeskkonnaga on
väga kõrge – 90% elanikest on väga või pigem rahul. Mul
on hea meel tõdeda, et kõrgelt hinnatakse üldist korda
ja turvalisust, loodusradu ja jäätmekäitlust. Samas on
veel arenguruumi. Parandamist vajab ühistranspordi
korraldamine, tänavavalgustusvõrgu arendamine ja
võimalus valla elu suunamisel rohkem kaasa rääkida.
Võrreldes 2016. aastaga on rahulolu enim paranenud
sotsiaalvaldkonna ja lastega seonduva osas – hinnangud
laste hoolekandega seotud teenustele, sotsiaaltoetustele,
eakatele mõeldud teenustele, laste mänguväljakutele,
koolidele ja lasteaedadele on paranenud enam kui 10%
võrra.
Algasid Tilgu sadama teise etapi ehitustööd
Tilgu sadama teise ehitusetapi käigus ehitatakse lõpuni
välja lõuna-kagusuunaline muul, kaldakindlustus, väikelaevade veest välja tõmbamiseks või vette laskmiseks
slipp, süvendatakse sadama akvatooriumi kahe meetri
sügavuseks, paigaldatakse elektrivarustusega päevamärk
ning rajatakse valgustus kaldakindlustuse äärde. Pärast
projekti valmimist tänavu suveks on võimalik paigaldada
sinna kaks ujuvat paadisilda kuni 40 sildumiskohaga.
Kokku saab sadamas olema koht 64 paadile.
Haridus ja noored
Meriküla spordi- ja õppekeskuses alustas tööd valla
esimene Montessori lasteaiarühm, mis pakub alternatiivpedagoogikale tuginevat alusharidust.
Lõpusirgel on Tabasalu hariduslinnaku tööd, sarikapärg on alla toodud, head suhted majavaimuga on
sõlmitud, ning jääme ootama sügist, mil haridusmeka
pidulikult avatakse.
Esimest korda toimus Harku valla noorte tänuüritus
“Harku tähed”. Noortevolikogu ellu kutsutud sündmuse
eesmärgiks oli tunnustada Harku valla säravamaid tegijaid
erinevates kategooriates.
Aastapäeva tähistamine ja tõmbekeskus
24. veebruaril toimus vabariigi aastapäevale pühendatud
pidulik tseremoonia ja lippude heiskamine vallamaja
lipuplatsil. Andsime teenetemärgi üle Krista Savitschile,
Tui preemia Heinart Puhkimile ja tunnustasime kingitusega Ive Eevelit. Pidulik sündmus leidis sel aastal aset
füüsilise publikuta ja pidupäevale sai vallarahvas kaasa
elada videosilla vahendusel.
Tabasalul pole seni olnud oma keskust. Lähiaastatel
olukord muutub ja üsna pea alustatakse keskosa väljaehitamist. Sellega seoses tekib juurde uusi ärihooneid, kus
hakatakse pakkuma mitmekülgseid teenuseid. Sellega
seoses tahan pakkuda välja ühe mõtte arendajatele. Kuna
paljud meie elanikud ja ettevõtjad saavad oma tööd korraldada selliselt, et ei pea iga päev pealinna sõitma, võiks
luua sellise tõmbekeskuse, kus saaks pakkuda arvukalt
uusi võimalusi töö- ja vaba aja mugavamaks veetmiseks.
Näiteks võiks seal olla kontoriruumid: avatud büroo, kus
ettevõtjatel on võimalus üürida omale töölaud ja nautida
kõiki kontoriga kaasa tulevaid lisahüvesid.
Kuigi sellest, mis toimunud, oleks veel palju kirjutada
ja tehtud töö üle rõõmustada, saab leheruum paraku otsa
ja jutt tuleb kokku võtta. Aeg on keeruline meie kõigi
jaoks. Soovin jõudu ja jaksu! Lähtume teadlaste antud
soovitustest, kanname maske ja hoiame distantsi. Siis
saame keerulisest ajast jagu.
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KÜLAELU
LÜHIUUDISED
Vabamu kogub Siberisse küüditatute
lugusid ja mälestusi

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu ootab
taas küüditamisega seotud fotosid esemetest, riietest,
mööblitükkidest või Siberist saadetud kirjadest ja piltidest.
Selleks, et aktsioonis osaleda, palub muuseum teha esemest foto ning laadida see koos kirjeldava tekstilõiguga
üles Vabamu veebilehele www.vabamu.ee/ajalugu-asjades.
Aktsioon kestab 31. märtsini ja saadetud materjali lisab
Vabamu virtuaalnäitusele “Ajalugu asjades”, millega saavad
veebi vahendusel tutvuda kõik huvilised.
(Vabamu)

Meisterdame külvilinte
Kui saates “Maahommik” õpetati, kuidas külvilinti teha, otsustas Eve Tobias asja ise järele proovida.
Täiuslik teraapia, tõdes ta, ja peagi saab peenralt omaenda rediseid noppida!

1

Täpikeste tegemine on teraapiline.
“Jumalast huvitav!” teatab Eve ja
arvab, et täiesti vabalt võib ta pildile
jääda, keeleots suunurgast väljas.
Sedavõrd palju nõuab nokitsemine
keskendumist.

Fotol 2020. aasta kogumisaktsiooni käigus Urve saadetud
vanemate pulmakutse ja kingitud kell.

Kevadine luulevõistlus ootab
kaastöid

Kõik, mida te külvilindi tegemiseks vajate, on jahu, vesi, hambatikk, WC-paber, seemned ja
marker. Esmalt tehke jahust ja veest hapukoorelaadne mass. / Fotod: Mari Kukk

2

Juba 37. korda toimuval luulekevade võistlusel võivad igas
vanuses luulehuvilised oma võimeid proovile panna ja
õnnestumise korral värsse võistluse kogumikus trükituna
näha. Loodetavasti on see hea võimalus luulemeelsetel
vaimu virgutada. Ootame luulehuvilistelt mis tahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt 5-6) 15. maini e-posti
aadressil intuitiiv@gmail.com. Võib esineda ka varjunime
all, kuid meile palume teatada oma õige nime, aadressi,
telefoni, vanuse; õpilastel kooli, klassi või kursuse, täiskasvanuil vanuse ja elukutse.
(Eesti luuleklubide liit)

3

Tunnustusauhind “Lastega ja lastele”
ootab kandidaate

Kutsume kõiki üles esitama kandidaate tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”, et tõsta esile neid, kes teevad oma
tööde-tegemistega Eesti laste ja noorte elu paremaks.
Kandidaate saab esitada 8. aprillini, selleks tuleb täita
taotlus õiguskantsleri kodulehel (www.oiguskantsler.ee/
et/taotlus-tunnustusauhinna-lastega-ja-lastele-kandidaadiesitamiseks). Esile võib tõsta nii väikeseid kui ka suuri, aga
ka organisatsioone, kes on mõne algatuse või pikaajalise
tegevusega andnud rohkem, kui neilt oodatakse. Auhindu
jagatakse kolmes kategoorias: “Lapse suur tegu”, “Muutuste
looja” ja elutööpreemia. Peale selle tunnustab lastest ja
noortest koosnev komisjon üht auhinnale esitatud kandidaati, kelle tegevust nad ise kõige silmapaistvamaks peavad.
(Õiguskantsleri kantselei)

Tilgutage pasta paberi äärtesse. Meie kasutasime tordipritsi,
aga sobib ka õhuke kilekott, mille otsa väike auk lõigata. Kastke
hambatikk vette, võtke tikuga seeme ja asetage pastatilka.

4

Laske hetk kuivada ja lõigake kääridega paber
keskelt pooleks. “Kuidas küll tillukesest "tatratangust" saab ühel päeval mahlane redis?”
imestab Eve. Suu hakkab vett jooksma, kui
krõmpsuva redise peale mõelda.

Suurupi-Kasevälja mänguväljak-spordiplats on saanud
viie meetri kõrguse spetsiaalselt spordiväljakute
jaoks loodud turvavõrgu. Enam ei lenda pall naabri
aeda! Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse
programmist. / Foto:Raul Leemets

Ärge unustage
kella keerata!

Kellakeeramine
suveajale toimub märtsi
viimase laupäeva,
27. märtsi öösel vastu
pühapäeva kell 3.00.
Kella keeratakse üks
tund edasi!

Pange pastat riba servale ja iga seemne vahele, et riba paremini
kinnituks, voltige nüüd riba kokku.

6
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Nüüd keerake lint rulli ja asetage paki juurde –
et oleks ikka kindlalt teada, mis sealt kasvama
hakkab, kui elu niikaugel, et lindid kasvuhoonesse maha panna. Halba ei tee ka markeriga lindile kirjutada, millega täpselt tegu.

Nüüd polegi muud, kui paremaid ilmu
oodata. Eve tõdeb, et külvilinditegu oli
mõnus vaheldus. Pealegi soodne. Ühel
päeval nopibki Eve peenralt priskeid
punaseid rediseid.

Tabasalu turuplatsil (Kallaste 1)
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HARIDUS & KÜLAELU

Distantsõppest õpilase
pilgu läbi: “Vahel on ka
tunne, et enam ei jaksa ja
tahaks käega lüüa.”

Tabasalu ühisgümnaasiumi abiturient ja
noortevolikogu esimees
Kertu Metsma võtab
ligi aasta aega kestnud
distantsõppe kokku,
tõdedes, et üldiselt talle
selline elukorraldus sobib,
ent alati ei ole kerge
iseseisvalt õppida.

kaldunud eksamite sooritamisele. Õpetajad annavad endast
parima, kuid ka neil on raske
ja koos klassis õppimine on
totaalselt erinev videokõne
kaudu õppimisest.
Koolipäeva pikkus on erinev ja sellepärast ei ole
mul ühtlast päevarežiimi välja kujunenud. Kuna iga
päev ei pruugi
live-tunnid alata
kella kaheksast,
ärkangi mõnel
hommikul hiljem,
kuid päev näeb üldjoontes välja samasugune. Mõni hommik on aga
tõesti selline tunne, et ei jaksa
ja tahaks käega lüüa. Mida ma
siis teen? Luban veel viis minutit und, tõusen siis otsustavalt
ja alustan päeva.

KERTU METSMA
Tabasalu ühisgümnaasiumi abiturient

M

inul on distantsõppe
vahelduvalt kontaktõppega olnud tegelikult juba enam-vähem
sügisest saadik, kuid
rohkem on olnud
distantsõpet.
Teated, kas õpilased jäävad koju
või saab minna
kooli, on pidevalt
vaheldunud ja iga
järjekordne teade on
tekitanud eri emotsiooni. Mulle isiklikult distantsõpe
meeldib − kodus on võimalik
luua õppimiseks oma keskkond, kus on hea olla ega ole
segavaid faktoreid.
Selge on aga ka see, et distantsõpe ei sobi kindlasti kõigile. Arvan, et lõpuklassidele
sobib see kõige vähem, sest
meile on praegu suurimaks
katsumuseks õppeaasta lõpus
eksamite sooritamine. Lisaks
muule õppimisele on pandud
suurem rõhk eksamiainetele ja
vahel tekib tunne, et fookus
õppimiselt, mis on ju ennekõike õppijale endale, on pigem

Enim tunnen puudust
suhtlusest
Minu tavaline koolipäev algab
umbes pool kaheksa, söön
hommikust, istun arvuti taha
ja hakkan õppima. Kui livetunnid on läbi saanud, teen
ülejäänud selleks päevaks
määratud ülesanded kohe ära.
Alati ei ole kerge iseseisvalt

õppida, sellepärast helistangi
tihti klassiõdedele ja õpime
koos. Distantsõppe puhul
tunnengi ilmselt neist enim
puudust. Kui kõik on õpitud,
veedan aega TikTokis või lähen jalutama. Õhtuti vaatan
eKoolist oma järgmise päeva
live-tundide aegu ja kui päev
ei alga kaheksast, panen äratuse poole üheksaks. Leian, et
sõbrannadega suhtlemine teeb
distantsõppe talutavamaks, ja
julgen väita, et ka kergemaks.
Teistele eakaaslastele, kellele

on distantsõpe raskem, ma just
sellepärast suhtlemist soovitangi. Kui on mure, ei tohi karta sellest rääkida. Abi otsimine
ei ole nõrkus ja kindlasti leidub
keegi, kes kuulab ning aitab.
Oma muredega üksi jäämine, eriti praeguses olukorras,
mõjutab meeletult. Siinkohal
annan teada, et ka meie valla
noortevolikogu on olemas –
võite meie poole pöörduda,
me aitame teie probleemidele
lahendust otsida, kui vähegi
oskame. Peame koos vastu!

Kertu soovitused igas vanuses õppuritele:
• On täiesti okei, kui koolitöö tundub raske. See ei tähenda, et sa ei
saa hakkama.
• Tee omale päevakava ja püüa seda järgida.
• Ära lükka õppimist edasi, vaid tee see ära päevakavas planeeritud
aegadel.
• Küsi õpetajalt abi. Anna talle teada, kui mõni ülesanne on raske või
arusaamatu.
• Kui õppimisest väsid, tee väike puhkepaus.
• Räägi oma sõprade ja vanematega. Võib-olla ei oska ema-isa või
sõbrad küsida, aga sa võid ise alustada, öeldes näiteks, et oled
mures või kardad.
• Premeeri end eduka õppimise või päevakavaga toimetuleku eest.
• Parim päev selleks on reede, preemiaks võib olla pisike maius,
mõnus film või muud säärast.

Kes pääsevad Tabasalu gümnaasiumi 10. klassi?
Sügisel avatavasse
Tabasalu riigigümnaasiumisse kandideerinud
õpilaste vastuvõtul lähtuti
kooli hindamiskriteeriumi
lävendist.

valt sai ta igasse kategooriasse
punktid (vastuvõtukomisjoni
liikmete keskmise).
Kooli jaoks oli oluline näha,
milline on õpilase motivatsioon
gümnaasiumis õppida; kas ta
on võimeline ennast eakohaselt
analüüsima ja juhtima; millised
on tema õpioskused ja -strateegiad; kas ta näeb seoseid
koolis õpitu ja päriselu vahel;
kas ta väärtustab haridust; kas
huvitub maailmas toimuvast;
milline on tema arusaamine
ühiskonnast ja aktiivseks kodanikuks olemisest; millega ta
tegeleb väljaspool kooli; millised on tema suhtlemisoskused;
milline on tema silmaring ning
kuidas tarbib kultuuri.

GRETE-STINA HAARISTO
Koolijuht

JÜRI KÄOSAAR
Õppejuht

javahemikus 22. veebruar
A
kuni 12. märts toimusid
10. klassi sisseastumisvestlused. Vestluseid hinnati ühtse
hindamismaatriksi alusel, mis
koosnes viiest võrdsest kategooriast: tunnistus, mina- ja
teaduspädevus, sotsiaalne ning
kultuuripädevus. Iga kategooria oli eelnevalt kirjeldatud
skaala ja küsimustega ning
kandidaadi vastustest tuleneKandidaadi märgitud aadress

Vestlustele registreerus
kokku 193 õpilast

Kõikide kandidaatide üle arutati veel kord pärast vestlust, võttes aluseks hindamismaatriksi
tulemused ning vastuvõtukorras sätestatud sisseastumisvestKandidaatide
arv

luse eesmärgid. Lõppvalik tehti
kujunenud pingerea alusel.
Vestlusele registreerus 193
õpilast, kellest 13 ei tulnud
vestlusele. Kokku toimusid
vestlused 180 õpilasega, kellest
131 said kutse õppima asumiseks Tabasalu gümnaasiumi 10.
klassi. Tabasalu gümnaasiumi
koolimudel on 360 õpilast, see
tähendab 120 õpilast lennus.
Kuid vastuvõtuotsused ei lähtunud õpilaste arvust, vaid meie
hindamiskriteeriumi lävendist.

Vastuvõtuvestlusi viisid läbi
kooli- ja õppejuht, kelle hinnangul oli väga palju tugevaid
kandidaate. Õpilased paistsid
silma kõrge motivatsiooni,
laialdaste huvialade, heade analüüsioskuste ja avatud suhtlemisega. Nad tarbivad aktiivselt
kultuuri, hoiavad end kursis
ühiskonnas toimuvaga ning on
ettevõtlikud ja eneseteadlikud.
Tabasalu gümnaasium on
haridus- ja teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool.

Kandidaadi praegune kool
(Märgitud on koolid, kust oli
kandidaate rohkem kui 1)

Kandidaatide
arv

Saanud
%
kutse õppima
asumiseks
TG-sse

Tabasalu Ühisgümnaasium

104

74

071,15

Laulasmaa Kool

11

8

072,73

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

9

7

077,78

Rocca al Mare Kool

5

5

100,00

Tallinna Nõmme Gümnaasium

4

3

075,00

Tallinna Õismäe Gümnaasium

4

3

075,00

Gustav Adolfi Gümnaasium

4

4

100,00

Tallinna Kunstigümnaasium

3

1

033,33

Tallinna Reaalkool

3

3

100,00

Saanud
%
kutse õppima
asumiseks
TG-sse

Audentese Erakool

3

3

100,00

Nõmme Erakool

2

2

100,00

Harku vald

138

97

070,29

Tallinna Vaba Waldorfkool

2

1

050,00

Lääne-Harju vald

11

9

081,82

Tallinna Saksa Gümnaasium

2

1

050,00

Tallinn

27

22

081,48

Tallinna Arte Gümnaasium

2

0

000,00

Saue vald

3

2

066,67

Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2

1

050,00

Kohila vald

1

1

100,00

Tallinna 32. Keskkool

1

050,00

2

Vallale nime andnud
Harku alevikus on viimase
30 aasta jooksul elanikke
püsivalt alla 700
1990ndate alguses kujundasid aleviku
identiteedi kaks olulist asutust: Eksperimentaalbioloogia Instituut ja Harku vangla.
TIIU KASK
Harku aleviku külaselts

Instituudi peahoone Harku mõisas koos kolme
laborihoonega moodustas ligi 200 töötajaga
teaduslinnaku, kus töötas palju kohalikke. Ka
elumajad Instituudi tee 16 ja 18 olid ehitatud
1960ndatel instituudi töötajatele. Peahoones asunud valimisjaoskonnas said kohalikud hääletada
Eestile olulistes küsimustes: iseseisvusreferendum,
Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse valimised 90ndatel.
Ka rublade vahetamine kroonideks toimus sealsamas.
2003. aastal avas mõis uksed barokkansambli Corelli
Consort kontserdiks koos Jüri Kuuskemaa kõnelustega
mõisa ajaloost. Instituut lõpetas tegevuse Harkus 2012.
aastal. Mälestuseks möödunud aegadest on jäänud nimed:
Instituudi tee ning Bioloogia ja Instituudi bussipeatused.
OÜ Baula Arendus renoveerib Harku mõisa ja on avatud
suhtlemisele kogukonnaga.
Harku vanglas töötas hulgaliselt aleviku elanikke, kes
moodustasid venekeelse kogukonna oma traditsioonidega. Vangla töötajate lapsed käisid Harku lastesõimes
Põhja tänav 1 kuni 1997. aastani, mil nad liideti Harku
Lastepäevakoduga Instituudi tee 16 elamus. Eesti Vabariigi
algusaeg tõi Harkusse ka pagulaste väljasaatmiskeskuse
Aia tänaval ja vabalt liikuvad kurdi rahvusest põgenikud,
hiljem siiski kinnise asutusena kõrge tara taga. Praegu
asub seal eelmisel aastal avatud Harku sotsiaalkeskus.
Harku vangla suleti 2016.
Harku alevikus oli 90ndatel kaks poodi. 2000ndate
alguseni tegutsenud Laagripood oli nõukogude ajal
mõeldud vanglapersonalile. Instituudi tee ääres tegutses
ETKVL-i kauplus-söökla, sidejaoskond, hoiukassa ja
õhtusel ajal töötanud “kuum” baar. Nüüd on meil Keila
TÜ kauplus ja sulgemissurvele vastu pidanud postkontor.
Uus aeg Harku alevikus
Uus ajastu algas Harku alevikus nurgakivi panekuga
keskusehoonele 2002. aasta kevadel. Hoones tegutsevad
lasteaed, raamatukogu, perearstikeskus, skaudid. Ilusate
ruumide ja avara õuealaga lasteaias on sel aastal 124 last
kuues rühmas. Lasteaia moto on “Harkus on metsatarkus”.
Lasteaia asumine ühes majas raamatukoguga võimaldab lapsi teadlikult tuua raamatute juurde hariduskava
“Aitame lapsi lugema” raames.
Harku raamatukogu avas uksed külastajatele 10. mail
2003. Avamisel oli riiulitel 400 raamatut, tänaseks on kogu
kasvanud 18 000 teavikuni. Üle 1600 lugeja on kasutanud
raamatukogu teenuseid. Raamatukogu on saanud kohalikuks kultuurikeskuseks. 2019. aastal avatud seltsituba
esimesel korrusel annab võimaluse kogukondlikeks tegevusteks. Aleviku aktiivsed inimesed tulid 5. juulil 2018
kokku, et moodustada Harku aleviku külaselts. Selts on
püüdnud teadvustada ja väärtustada Harku traditsioone
ning pärandit, taaselustades instituudiaegse tiigijooksu.
Külaseltsi suurimaks teoks oli Harku linnuse varemete
koristamine prahist Maailmakoristuspäeval 2019.
Kolme kümnendi jooksul on korteriühistud kõik
aleviku kortermajad renoveerinud. Uute elumajade
valmimine Instituudi teel on toonud alevikku hulga
noori peresid. Harku valla 15 000. elanik Christer Anders
sündis just Harku alevikus!
Harku valla arengukavas nähakse alevikku kui perspektiivset kanti ootel ja teoksil olevate planeeringutega.
Elanike arvu kasv toob ehk arhitekt Indrek Allmanni
projekteeritud Keskusehoone kõrvale ka algkooli ja
spordihoone. Roheline keskkond Harku pargi ja metsa
loodusradade näol rõõmustab meid kõiki.
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TERVIS & TEATED

DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 10
võeti vastu Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965), Saarepõllu (katastritunnus
19801:011:0031), Liisa (katastritunnus 19801:001:2966)
ja Metsapõllu (katastritunnus 19801:001:3318) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo
OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-04/2019.
Planeeritav ala, suurusega 10,37 ha, paikneb Naage
külas Vääna - Keila-Joa maantee, Naage tee ja Vana-Madise
tee vahelisel alal, Naage tee ja Vana-Madise tee ristumiskohast u 200 m kaugusel lõuna suunas ja Vääna-Keila-Joa
maantee ning Vana-Madise tee ristumiskohast u 1 km
kaugusel mööda Vana-Madise teed põhja suunas, piirnedes Vana-Madise tee 9 (katastritunnus 19801:011:0758),
Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769),
Vana-Madise tee 5 (katastritunnus 19801:011:0770),
Riikka (katastritunnus 19801:011:1732), Madise (katastritunnus 19801:011:0762), Sillapea (katastritunnus 19801:
011:0582), Metsavälja (katastritunnus 19801:001:3319)
ja Vana-Madise tee 11 (katastritunnus 19801:011:0479)
maatulundusmaadega. Juurdepääs planeeritavale alale
on lahendatud Vana-Madise teelt mööda mitteavalikku
teed läbi Vana-Madise tee 5 maaüksuse.
Detailplaneeringuga kavandatakse lisaks olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 5, suurusega 2995 m², neli
täiendavat elamumaa sihtotstarbega krunti, kõik krundid on suurusega 3000 m². Iga elamumaa sihtotstarbega
krundi juurde moodustatakse viis ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 17 000 − 17 023 m².
Lisaks moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega
krunt suurusega 3663 m². Detailplaneeringuga on määratud olemasolevale elamumaa maaüksusele ja moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kuni kahe 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
üks maapealne korrus. Üksikelamu lubatud katusekalle
kahekordse hoonemahu korral on määratud vahemikus
28−45 kraadi ning ühekordse hoonemahu korral vahemikus 0−27 kraadi. Kahekordse hoonemahu korral tuleb
kavandada teine korrus katusekorrusena (korrus, mille
pinnast suurem osa on madalam kui 2,5 m ning mille
ruumidel on kaldseinad või -laed).
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada
olemasoleva puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee
kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga. Pärast
ÜVK kohase vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamist
piirkonda on maaüksuse igakordne omanik kohustatud
kahe aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma
trassiga.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
14.–27.04.2021 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/200415_339/
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
14.–27.04.2021 k.a.
Harku vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 8 võeti
vastu Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 (katastritunnus 19809:024:0160) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TS-Projektbüroo OÜ (rg-kood
11330449) tööle nr 09-20DP.
Planeeritav ala, suurusega u 0,51 ha, paikneb VäänaJõesuu külas Puraviku tee ja Oominõmme tee ristmikust
põhja suunas, piirnedes Raiesmiku tee 18 (katastritunnus
19809:024:0190), Laadrevälja tee 25 (katastritunnus
19809:037:0340), Oominõmme tee 3 (katastritunnus
19809:037:0400) ja Puraviku tee 21 (katastritunnus 19809:
024:0180) elamumaade ning Puraviku tee L2 (katastritunnus 19801:001:2937) transpordimaaga. Juurdepääs
maaüksusele on Tallinna−Rannamõisa−Kloogaranna
maanteelt mööda Hiie, Puraviku ja Oominõmme teed.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Oominõmme tee 1 katastriüksustest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 3045 m² ja 2042 m².
Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse
ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 180−
200 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Lubatud katusekalle ühekordse hoonemahu korral on

määratud vahemikus 0−30 kraadi ja kahekordse hoonemahu korral 28−45 kraadi.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt
väljastatud tehnilistele tingimustele.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
09.–22.04.2021 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/200212_330/
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
09.–22.04.2021 k.a.
Harku vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 7 võeti
vastu Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord, katastritunnus 19814:001:0120), Puidu (katastritunnus 19814:
001:0308) ja Norma (katastritunnus 19814:001:0910)
maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt
Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 09/19.
Planeeritav ala, suurusega u 3 ha, paikneb Laabi külas
Paldiski maantee, Tammi tee, Juurdeveo tee ja Paemurru
tee vahelisel alal u 350 m kaugusel Paldiski maantee ja
Tammi tee ristumiskohast põhjas. Planeeritav ala piirneb
Johannese (katastritunnus 19814:001:0307) sihtotstarbeta
maaga, Paemurru tee 5 (katastritunnus 19814:001:0483)
sihtotstarbeta maaga ja Paevälja tee 2 (katastritunnus
19814:001:0670) elamumaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Paldiski maanteelt mööda
Paevälja teed, mis kulgeb läbi eraomandis olevate kinnistute. Juurdepääsutee osas, mis läbib eraomandis
olevaid kinnistuid, on detailplaneeringuga määratud
servituudi vajadusega ala.
Detailplaneeringuga kavandatakse üks 40% ärimaa ja
60% tootmismaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele, krunt pos nr 1 suurusega
22 655 m² ja üks 100% tootmismaa sihtotstarbega krunt
pos nr 2 suurusega 6135 m². Detailplaneeringuga määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ärija tootmishoonete (väikeettevõtlus- ja tootmishoone,
tootmis- või laohoone) püstitamiseks. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 1173 m², planeeringualasisese
tee tarvis. Detailplaneeringuga kavandatud krundile
pos nr 1 on määratud ehitusõigus kuni nelja hoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 8500 m² ja krundile pos nr 2 on
määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 3100 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14 m ja kuni kolm
maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 0−20 kraadi. Detailplaneeringuga kavandatud kruntidele pos nr 1 ja pos nr 2 on lubatud lisaks põhihoonetele püstitada ka kuni kaks 20 m² ehitisealuse
pinnaga rajatist (nt varjualune), mis peavad paiknema
planeeritud hoonestusalas ja mille maht jääb detailplaneeringus lubatud ehitisealuse pinna arvestusse. Rajatiste arv ei kajastu detailplaneeringu abihoonete arvus.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada
olemasoleva puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee
kanaliseerimine on planeeritud kogumismahuti baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
14.–27.04.2021 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/190502_288/
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
14.–27.04.2021 k.a.
Harku vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 6 võeti
vastu Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus
19801:002:3320), Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:
3047) ja Pähkli tn 7 (katastritunnus 19801:002:3330)
maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt
Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-05/2019.
Planeeritav ala, suurusega 0,67 ha, paikneb Tabasalu
alevikus Pähkli tänava ja Tammelehe tänava vahelisel
alal ning hõlmab Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7
maaüksuseid, piirnedes Pähkli tn 13 (katastritunnus
19801:002:5800), Pähkli tn 11 (katastritunnus 19801:002:
0007), Pähkli tn 9 (katastritunnus 19801:002:2890), Pähkli

tn 3 (katastritunnus 19801:002:3910), Pähkli tn 1 (katastritunnus 19801:002:3670) ja Sarapuu tn 9b (katastritunnus
19801:001:2616) elamumaadega, Pähkli tn L1 (katastritunnus 19801:001:2617) ja Tammelehe tänav (katastritunnus 19801:001:3042) transpordimaadega ning Tasuja
tn 8a (katastritunnus 19801:001:3048) ja Tammelehe
tn 8 (katastritunnus 19801:001:3046) üldkasutatavate
maadega. Juurdepääs planeeritavale alale on avalikult
kasutatavalt Pähkli tänavalt ja Sarapuu tänavalt mööda
eraomandis olevat Tammelehe tänavat.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7
katastriüksustest neli elamumaa sihtotstarbega krunti
vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega
1520 m², 1654 m², 1939 m² ja 1567 m². Moodustatavatele elamumaa kruntidele suurustega 1520 m², 1654 m²
ja 1939 m² määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja
kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 300−350 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 üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−25 kraadi.
Moodustatavale elamumaa krundile suurusega 1567 m²
määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele 300 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 üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 15−55 kraadi.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
09.–22.04.2021 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/191031_318/
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
09.–22.04.2021 k.a.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
VASTUVÕTMINE JA AVALIK VÄLJAPANEK
Harku vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 9 võeti
vastu Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus
19801:011:1330) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Skepast & Puhkim OÜ (rg-kood 11255795)
tööle nr 2019-0107.
Planeeritav maa-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.
Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinna-RannamõisaKloogaranna maanteelt läbi riigile kuuluva Keila metskond 29 ja eraomandis oleva Muinasmaa maaüksuse.
Detailplaneeringuga määratakse olemasolevale elamumaa maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni
kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku
kuni 300 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 üks maapealne korrus.
Ühekorruselise üksikelamu projekteerimisel lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 0−35 kraadi, kahekorruselise üksikelamu projekteerimisel on lubatud
katusekalle määratud vahemikus 28−45 kraadi.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada
rajatava puurkaevu baasil ja reovee kanaliseerimine
on planeeritud kogumismahutiga. Pärast ÜVK kohase
vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamist piirkonda on
maaüksuse igakordne omanik kohustatud kahe aasta
jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma trassiga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üld- ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üld- ja teemaplaneeringu
muudatus seisneb krundi minimaalsuuruse vähendamises.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 09.04.–09.05.2021 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, VäänaJõesuu kohvikus The Greenhouse Cafe (Vääna-Jõesuu
külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres
Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal) lahtiolekuaegadel,
veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebi-

rakenduses Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/
DP/190909_308/avalik. Vähendatud mahus põhijoonisega saab tutvuda Vääna-Jõesuu külas kaupluse Maksis
juures oleval teadetetahvlil (Vääna-Jõesuu külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres Hiie tee ja
Puraviku tee vahelisel alal), Vääna-Jõesuu külas TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maantee ja Hiie tee ristmikul
asuva Meie poe sissesõidu juures oleval teadetetahvlil
(Männiku, Vääna-Jõesuu 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
09.04.–09.05.2021 k.a.
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Harku vallavalitsuse 16.03.2021 korraldusega nr 210
kehtestati Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood
11213515) tööle nr 324.
Detailplaneeringuga kavandatakse kolm 50% ärimaa
ja 50% tootmismaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele, krunt pos nr 1 suurusega
4900 m², krunt pos nr 2 suurusega 4850 m² ja krunt
pos nr 3 suurusega 6870 m² ning määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Lisaks
moodustatakse detailplaneeringuga üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suurusega 23 887 m² ning neli
transpordimaa sihtotstarbega krunti, krundid suurustega
1735 m², 1058 m², 1126 m² planeeringualasiseste teede
ja parkla tarvis ning krunt suurusega 2397 m² HarkuRannamõisa tee äärde perspektiivse kergliiklustee tarvis. Transpordimaa sihtotstarbega krundid suurustega
1735 m² ja 2397 m² võõrandatakse tasuta kohalikule
omavalitsusele. Planeeringus määratakse ehitusõigus
kolmele äri- ja tootmismaa krundile. Detailplaneeringuga kavandatud krundile pos nr 1 on määratud ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1710 m²,
krundile pos nr 2 on määratud ehitusõigus ühe hoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1910 m² ning krundile pos nr 3
on määratud ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 2750 m². Detailplaneeringuga on määratud
ärimaa kruntidele pos 1 ja pos 2 ühine hoonestusala,
mis võimaldab vajadusel kruntide liitmist. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 12 m ja kuni kolm maapealset korrust. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 0−15 kraadi.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud HarkuRannamõisa teelt.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga
saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Rannamõisa külas Otsa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks;
• Suurupi külas Karjamiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks;
• Humala külas Mäesauna 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 Muraste külas Tüve tn 2 abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi
viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
25.03.−04.04.2021 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 25.03.−04.04.2021 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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REKLAAM & TEATED

Õige aeg remondiks:

VIIMISTLUSTÖÖD ja
VANNITUBADE
REMONT
+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonditöid, 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.
Lume koristamine. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. Transport. www.puukirurg.
ee, info@puukirurg.ee, 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Vannitubade ja korterite remont ning viimistlus. Uus teenus – lammutustööd. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
koduleht www.remontjaviimistlus.ee.
Pellet al 190 €/alus, kase RUFbrikett al 125 €/alus, küttepuud
al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! 600 0136, 520 0093.
Puu24.ee.

Ostujuhtimise teenus Sortimendi koostamine

Trimmerdamine, võsalõikus,
raietööd mootorsaega Harku
vallas. Tel 521 4353, e-post
sompaserv@gmail.com.

Sortimendi haldus
Tegeleme ettevõtete ja eraisikute lühi- ja
pikemaajaliste ostuprojektidega

Kundalini jooga online-tunnid
ootavad liituma: T 18.00 algajad ja
N 12.00 tavatund + järelvaatamine
24/7. www.simran.ee, e-post
raili@simran.ee.

Aitame alustaval ettevõttel välja töötada
sobivama ostustrateegia

Vihmaveesüsteemide, katuseredelite ja katuste paigaldus,
parandus, hooldus ja müük.
Lisaks valmistan ja paigaldan
erinevaid lisaplekke (aknaplekid, korstnaplekid, korstnamütsid jne) Küsi pakkumist
tel 521 1875 või kirjuta
katusepleku@gmail.com.

Sortimendiga seotud konsultatsioonid alustavale
ja juba tegutsevale maaletoojale
Tooteportfelli haldamise teenus suurele ja
väiksele tarnijale

ValleySalu Holding OÜ

www.valleysalu.ee

www.facebook.com/valleysalu

info@valleysalu.ee

Ohtlike puude langetus,
õunapuude ja hekkide lõikus.
Tel 5661 3900.

+372 58 056 645

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

See armas, kellest jääme ilma,
on tegelikult alles meie sees.

Sügav kaastunne
Ervin Ristojale ja perele

ema

lahkumise puhul.
Toomas ja Mari

Kevadised majapidamis- ja
remonditööd õues ja toas Harku
vallas. Parandan uksi, aknaid, veerenne, kasvuhooneid, terrasse, tänavakive, teostan siseviimistlust
jne. Vajadusel küsi hinnapakkumist.
Võin hankida materjale. Auto ja tööriistad olemas. Tel 5348 5201, Argo.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Vannitubade remont. Boilerite,
pistikute paigaldus, kõik elektritorutööd. Tel 5850 8713.
Korterite ja majade ehitus, renoveerimine, maalritööd. Võib pakkuda
ka pisemaid remonditöid. Küsi
pakkumist! Tel 5696 5277.
MÜÜK
Müüa küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Toores segalehtpuu alates
43 €/ruum. Toores sanglepp alates
46 €/ruum. Kuiv segalehtpuu alates 55 €/ruum. 30 cm kuiv lehtpuu
ja 50 cm kuiv ahjupuu 40 l võrgus
3 eurot. Tel 504 2707.
Müüa kvaliteetsed küttepuud
(30–60 cm) ja hästi pakitud klotsid
40 l võrkudes või ka lahtiselt. Erinevad puuliigid. Hind al 2,20 €/
võrk, kohaletooduna. Halumasina
EVO36 rent ja teenus. Hinnainfo
tel 5620 8210.
Laagerdunud hobusesõnnik
saepuruga. Hind 3 eurot 30 l kott.
Harku vallas transport tasuta.
Tel 5811 7351.
Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega: lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu.
Hinnad soodsad. Tel 509 9598,
pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee.
Leian ostja või üürilise sinu
kinnisvarale. Tel 511 0939, e-post
viljo.pettinen@domus.ee.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või
5618 8671. Tulen järele puksiiriga
ja tasun sularahas või ülekandega.
Vaata www.seisevauto.ee.
Ostan vanavara: Tarbeklaasi tooted, mööbel, dokumendid, fotod,
mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, kunst, mootorrattad ja palju
muud! Ardo, tel 5607 8579.
Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud seisva sõiduki (sõiduauto,
kaubik, maastur), võib vajada
remonti. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, e-post
skampus@online.ee.
TÖÖ
Greiner Packaging AS võtab
tööle müügiassistendi. Vaata:
www.cvkeskus.ee tööpakkumine number 691743. Saada CV
e-postile eehr@greiner-gpi.com
hiljemalt 31. märtsiks. Lisainfo
telefonil 5300 3494.

Kauaaegset
Rannamõisa ja Tabasalu
postkontorite ülemat

Susanna Kavistet

(1.08.1921–9.03.2021)
mälestavad tänutundes
endised töökaaslased.

AASTA
MAAKLER
2004

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

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

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Avaldame sügavat
kaastunnet Rain Laglele
kalli ema

Urve Lagle

surma puhul.
OÜ Vanalinna Ehitus

Mälestame endist
töötajat

Mäido Tõnnust

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Harku vallavalitsus
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REKLAAM

Tallinna KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

KAITSE ENNAST JA LÄHEDASI!
KONTROLLI GAASISEADMEID
JA PAIGALDA

VINGUGAASIANDUR
Kui sinu kodus on gaasiseadmeid, siis veendu, et need oleksid
korras ja regulaarselt kontrollitud. Paigalda kindlasti ka
vingugaasiandur – see edastab häiresignaali, kui õhus on
vingugaasi. Korteris asuva gaasipaigaldise (gaasitorustik
koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga
korteriomanik ise.
Pea meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, seda ei ole
võimalik tunda ega näha ja see tapab kiiresti. Iga väljaminek
õnnetuste vältimiseks on tühine võrreldes inimeluga.

Lisainfo: vingugaas.ee

