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PRIIT KOTKAS

Vallavolikogu esimees

Tunnustati tublisid õpilasi

7. juunil toimus Harku vallavanema vastuvõtt õpilastele, kes on olnud tublid nii õppimises, olümpiaadidel kui ka huvialaringide töös osalemises. / Fotod: Arno Mikkor

HARKU VALLA TEATAJA

S

ilmapaistvaimad õpilased,
kes saavutasid möödunud
õppeaastal suurepäraseid
tulemusi õppetöös, olüm-

piaadidel ja huvitegevuses, tervitas
Harku vallavanema nimel abivallavanem Robert Lippin. Noored said
tunnustusena tänukirja, lilleõie ja
kinkekaardi.
Sel aastal toimus sündmus vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
saalis Tabasalus.
Abivallavanem Robert Lippini sõnul kutsuti vastuvõtule noored, kellel
olid head tulemused etluskonkursil,
matemaatika- või robootikavõistlusel
või suurepärased saavutused kaunite
kunstide valdkonnas. Koolid esitasid

noori ka tublide sporditulemuste ja
heade õpitulemuste eest. Märgati
ka noori, kes olid oma käitumisega
eeskujuks teistele nii üldises plaanis
kui ka nõrgemaid toetades. “Harku
vald on uhke oma noorte üle, kes
on eeskujuks ja innustajaks teistele
oma uudishimu või teadmiste või
saavutuste januga,” rääkis Lippin.
Meie kõige tublimad
Sellaastasele vastuvõtule kutsuti kokku 24 õpilast. Tunnustuse pälvisid
Viktoria Helena Rajapu ja Miko Sarv

Tabasalu muusika- ja kunstikoolist; Artur Agu Vääna-Jõesuu koolist;
Roland Valle, Silina Liht ja Simo- Marcus Pupart ja Ranel Rannik Tana Liht Vääna mõisakoolist; Polina basalu gümnaasiumist; Oskar Ojamäe
Vizner, Sune Kask, Roland
ja Eron Edesi Huvitegevuse
Virves Harkujärve põhija Noorsootöö Sihtasutusest.
koolist; Aurelia Jakobi,
Vastuvõtul esinesid vaheTormi Valdvee ja Marpalaks Tabasalu muusika- ja
leen Poolamets Muraste Rohkem pilte:
kunstikooli direktor Kalev
koolist; Lisandra Toomet, www.harku.ee/ Konsa koos oma õpilase
Mirtel Kaljas, Inessa Väär, fotogalerii
Andre Vallimäega ning mustElisabeth Kukk, Emmakunstnik Charlekas.
Elisabeth Kalev, Victoria
Ilusat suve kõigile ja eduKopamees ja Lisandra Toomet Taba- kate saavutuste püüdmist ka uuel
salu koolist; Sebastian Mee ja Georg õppeaastal!
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katlamaja. Taastuvenerg

Fotod: Triin Kand

Meie valla kõige tublimad
õpilased olid 31. mail palutud
vastuvõtule haridus- ja kultuuriosakonna saali.
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VALLAVALITSEMINE
Harku valla õpilased
saavad välisriiki õpilasvõi üliõpilasvahetuse
programmide alusel
õppima minekuks
taotleda stipendiumi.

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

Taotle välisriiki õppima
minekuks stipendiumi
on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses.
Stipendiumi taotlust saab
esitada kaks korda aastas:
1. oktoobriks või 1. aprilliks.
Taotlusi on võimalik esitada
valla e-teenuste keskkonnas
aadressil www.harku.ee/eteenused.
Stipendiumi suurus toetuse
saajale on 800 eurot pooleks
aastaks (kuni 5 kuud) või kuni
1600 eurot üheks õppeaastaks.
Stipendiumi määramise, suuruse või sellest keeldumise üle
otsustab osakonna ettepanekul
vallavalitsus korraldusega hiljemalt 30 päeva pärast taotluse
esitamise tähtaega.
Lisainfot jagab haridus- ja
kultuuriosakonna üldharidusspetsalist Reelika Lõhmus, tel
609 0492 või e-post reelika.
lohmus@harku.ee.

●

KRISLI JOHANSON

Suvised muudatused
bussiliikluses

Haridus- ja kultuuriosakonna
praktikant

Alates 13. juunist on paljud liinid üle viidud suvisele sõidugraafikule, liinid on tehtud Tallinnast väljuval ja siseneval
suunal kiiremaks. Muudatused toimuvad nii tööpäeval kui
ka nädalavahetusel järgmistel liinidel: AS-i Hansabuss teenindatav lääne suund: 108, 109, 111, 111A, 118, 118A, 122,
123, 124, 126, 127, 127A, 128, 129, 146, 180E; AS-i SEBE
teenindatav lääne 2 suund: 107, 136, 145, 148, 149.
Vaata täpsemaid sõiduplaane: www.peatus.ee
(Põhja-Eesti ühistranspordikeskus)

Heiska lipp 23. ja 24. juunil

23. juuni on võidupüha ja 24. juuni jaanipäev, mõlemad
on lipupäevad. Võidupüha märgib Eesti kaitsejõudude
valmisolekut asuda kaitsma Eesti iseseisvust. Samuti
tähistab see suvist pööripäeva, mil soojus ja valgus on
saavutanud võidu külma ning pimeduse üle.
(Riigikantselei)

Võidutuli seekord Harkujärvel

Jaanitule teele saatmine võidupühal algab Harkujärve
kogukonnakiriku eest 23. juunil kell 17.20. Abivallavanem
Vytautas Martinonis süütab lõkke Viimsist Harju maakaitsepäevalt toodud võidutulega, mida soovijad saavad ka
koju viia.
(Harku Valla Teataja)

A

lates käesoleva aasta
1. septembrist jõustub
26. mai Harku vallavolikogu otsusega uus määrus
“Õpilasvahetuse ja vahetusõppe stipendiumi määramise
ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele”.
Käesolevaga tunnistatakse
kehtetuks Harku vallavolikogu
29. novembri 2018 määrus
nr 17 “Välisõppe stipendiumi
määramise ja maksmise kord
Harku valla õpilastele ja üliõpilastele”.
Harku vald toetab noori,
kes soovivad avardada oma
silmaringi, õppida tundma
teist kultuuri ning panna en-

Taotle stipendiumi valla e-teenuste keskkonna kaudu:
www.harku.ee/eteenused. / Foto: Pexels

nast proovile, minnes välisriiki
vahetusaastale.
Toetust saavad taotleda
15−26-aastased õpilased või
üliõpilased, kes on Harku valla
elanikena kantud Eesti rahvastikuregistrisse.
Toetuse saaja peab vastama
vähemalt ühele allolevatest
tingimustest:

● keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õppeaastal on
viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
● on saavutanud taotlusele
eelneva kahe aasta jooksul
üleriigilise õpilas- või üliõpilasvõistluse lõppvoorus koha
esikümnes;

Osale lauamängukonkursil!

Avatud külade nädala raames toimub Harku valla lauamängu või mängukaartide meisterdamise konkurss. Osalema oodatakse lapsi ja noori vanuses kuni 19 aastat (k.a).
Loodud mäng peab olema inspireeritud Harku vallast
(näiteks: vaatamisväärsused, külad, kuulsused, loodus).
Valminud töö tuleb viia kuni 27. juunini (k.a) Tabasalu,
Harku või Vääna raamatukokku. Võitja kuulutatakse välja
25. juulil avatud külade nädala lastepäeval Tabasalus
Tui pargis.
(Kristiina Adamson, avatud külade nädala projektijuht)

TÄHELEPANU! Harku vallamaja on 22. juunil
avatud 8.00–13.00. Suletud 23. ja 24. juunil.

Statistika
Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. juuni 2022 
Elanikke kokku

(ilmub kord kuus)

mehi

16 973

8550

naisi

8423

vallasisene liikumine

31

saabus

25

sündis

147
suri

88
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Kallaste tn 12, Tabasalu

E

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

Harku vallavalitsus

KANTSELEI JUHATAJA

HARIDUSE TUGITEENUSTE
OSAKONNA JUHATAJAT

võtab tööle

Sinu peamisteks tööülesanneteks on:
• vallavolikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamise korraldamine kooskõlastatult vallavolikogu
esimehega;
• vallavolikogu istungite ja komisjonide töö tehnilise teenindamise (sh protokollimine, helisalvestised, internetiülekanded) tagamine ning kommunikatsiooni korraldamine;
• vallavolikogu määruste ja otsuste vormistamine, sellega
seonduva dokumentatsiooni haldamine ning vajadusel
avalikustamise tagamine;
• vallavolikogule adresseeritud elanike teabenõuete, märgukirjade, selgitustaotluste ja avalduste läbivaatamise, vastamise ja vajadusel elanike vastuvõtu korraldamine;
• vallavolikogu liikmete, volikogu esimehe, komisjonide,
fraktsioonide ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude esitajate nõustamine, sh dokumentide vastavuse osas seadustele ja normitehnika nõuetele;
• kantselei eelarve projekti koostamine ja kinnitatud eelarve
täitmise jälgimine;
• andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine.
Sobivalt kandidaadilt ootame:
• õigusalast kõrgharidust;
• väga head arvuti kasutamise oskust (kontorihaldus),
kasuks tuleb Vexpro ja VOLIS-e kasutamise kogemus;
• avaliku halduse, kohaliku omavalitsuse korralduse,
avalikku teenistust reguleerivate ning andmekaitsega seotud õigusaktide tundmist.
Omalt poolt pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu;
• huvitavat ja mitmekesist tööd;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• täiendkoolitusi;
• hüvitist alates teisest haiguspäevast.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks
just Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt
26. juuniks 2022 aadressile kristi.koora@harku.ee. Lisainfo telefonil 5301 4570 või e-posti teel kristi.koora@harku.ee.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Harku vallavolikogu kantselei

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

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

TOIMETUS
Tel 5556 5434, e-post vallaleht@harku.ee
Vastutav toimetaja Triin Kand, tel 5450 2909,
e-post triin.kand@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

otsib oma meeskonda

Osakonna peamisteks ülesanneteks on esmatasandi hariduslike tugiteenuste (logopeed, psühholoog, eripedagoog,
sotsiaalpedagoog) keskne ning koordineeritud osutamine
Harku valla koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolis
õppivatele lastele. Osakond toetab ja koordineerib ka
haridusasutuste HEVKO-de võrgustikku.
Osakonna juhataja lähima aasta olulisemateks väljakutseteks on osakonna loomise järgselt ühtse ja üksteist toetava
töökultuuriga professionaalse tiimi kujundamine, kes pakub
parimal tasemel esmatasandi nõustamist nii lastele, nende
peredele kui ka õpetajatele.
Töös edukas olemiseks soovime, et Sul on:
• osakonna vastutusvaldkonnaga või lähedase valdkonnaga
seonduv magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
• soovitavalt vähemalt 3 aastat töökogemust osakonna
vastutusvaldkonnas;
• vähemalt 3 aastat kogemust suurema meeskonna juhtimisel;
• muudatuste juhtimise kogemus;
• väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning võimekus
protsesse juhtida.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses ja koostööle orienteeritud meeskonda;
• võimalust mõjutada ja panustada Harku valla hariduse
arengusse;
• töötasu alates 2600 eurost;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haiguspäevade hüvitamist 100% alates teisest haiguspäevast.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, 20. juuniks 2022
portaali CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee.
Lisainfot jagab abivallavanem Robert Lippin, tel 606 8820,
e-post robert.lippin@harku.ee.

REKLAAM JA MÜÜK
tel 5556 5434
e-post vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kahe tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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VALLAVALITSEMINE
Maikuu volikogu istungil
toimus meie vallale olulise
küsimuse – elamualade
planeerimise arutelu.
Teen siinkohal kokkuvõtte
räägitust.
PRIIT KOTKAS
Volikogu esimees

A

rutelu põhjuseks oli
meie praegune muutunud olukord – meie
rahvaarv on viimasel aastal
suurenenud ligi kolm korda
kiiremini kui viimasel 10–15
aastal keskmiselt, mis on toonud kaasa ka järsult suureneva nõudluse uute lasteaia- ja
koolikohtade järele. See omakorda tähendab valla kohustuste kasvu, vajadust ehitada
uusi koole ja lasteaedu. Peame aru
saama, kas ja kuidas oleme võimelised eesseisvaid
kohustusi täitma
ning kuidas suhtume uute elamualade rajamisse meie vallas.
Arutelu algas kahe abivallavanema ülevaatega meie
tänasest olukorras. Esmalt
tutvustas Vello Viiburg meie
rahalist võimekust. Peamised
numbrid selles valdkonnas on
järgmised: põhitegevuse tulud
34,1 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 29,3 miljonit eurot,
tulem 4,8 miljonit eurot, hetke
täiendav laenuvõimekus 15,3

Vallavolikogu arutas vallale olulist
küsimust – elamualade planeerimist
miljonit eurot. Meie enda igaaastane investeerimisvõimekus
teedesse ja trassidesse, puhkealadesse ja koolidesse-lasteaedadesse kokku u 5 miljonit.
Samal ajal saime kätte meie
järgmise suurehituse – Tiskre
kooli ja lasteaia ehitushinna
kalkulatsiooni summas 23,8
miljonit eurot. Tiskre kool ja
lasteaed on mõeldud nendele
lastele, kes juba meie vallas
elavad või on kohe tulemas,
selle ehitus ei arvesta järgmistel aastatel lisanduvaid uusi
elanikke. Ehk teisisõnu oleme
juba praegu olukorras, kus
meie vajadused
ületavad võimalusi.
Vytautas Martinonis andis esmalt
ülevaate elanike
lisandumisest valda. Alates 2014.
aastast on elanike juurdekasv
olnud lineaarselt tõusutrendis,
2021. aastal toimus hüppeline kasv. Viimase pooleteise
aastaga on enim elanikke lisandunud Tiskresse (+948),
järgnesid Vääna-Jõesuu
(+345), Suurupi (+321), Tabasalu (+316), Liikva (+234)
ja Muraste (+230). Aastail
2016−2022 on põhiline elanike arvu juurdekasv tulnud

tööeas olevate kodanike arvelt.
Tõusutrendis on olnud lasteaiavanuses laste arv.
Rohkelt realiseerimata
elamuühikuid
Inimesed tulevad elama uutesse hoonetesse ja elamuteks
ümber ehitatud suvilatesse,
mida meil on umbes 5000.
Harku vallas on alates 1996.
aastast kehtestatud 518 elamumaa detailplaneeringut.
Kokku on kehtestatud 6416
elamuühikut, millest realiseeritud on 4404 ja realiseerimata
seega 2012. Kõige rohkem on
realiseerimata elamuühikuid
Harkus, Harkujärvel, Tiskres
ja Tabasalus.
Kehtestatud detailplaneeringute lepingujärgne vallale
laekuv sotsiaalinfrastruktuuritasu kokku on 1,36 miljonit
eurot, millest hetkeseisuga
on tasutud 190 000 eurot.
Seega senine sotsiaalse infrastruktuuri tasu suurus ja selle
kogumise kord meil reaalselt
uut infrastruktuuri ehitada
ei aita, vajadused on kaugelt
suuremad laekumistest.
Harku vald tellis käeoleval aastal uue arvestuse, kui
suur on ühe lisanduva pere
koormus meie valla eelarvele ehk kui palju peame me

investeerima uue leibkonna
vastuvõtuks juhul, kui on vaja
luua arenduse piirkonda uus
haridusasutus, mida saab kasutada ilma suuremate ehituskuludeta 15-20 aastat. Saadud
arvestuse kohaselt on selleks
numbriks 13 650 eurot ühe
lisanduva pere kohta.
Planeerimis- ja keskkonnakomisjoni esimees Kaido
Kruusoja tuletas oma ettekandes meelde, et see probleem ei ole uus teema, vaid tekkis juba eelmise suure ehitusbuumi ajal, aastail 2005−2007,
mil tekkis tohutul hulgal
detailplaneeringuid ja me
ei olnud valmis proportsionaalselt mõtlema. Me teame,
et lasteaia- ja koolikohtade
tagamine on valla kohustus,
kuid selle täitmiseks peavad
olema meil vajalikud vahendid.
Abivallavanem Vello Viiburgi
ettekandest olid hetkel olemasolevad võimalused näha
ja väga palju valikuid ei ole.
Üks võimalus on raha juurde
laenata, teine võimalus juurde
hankida ja kolmas võimalus
pärssida põhjust, mis neid kulutusi kaasa toovad. Oluline
on kokku leppida, et arendus
peab panustama infrastruktuuri selliselt, et lasteaia- ja
koolikohad ikkagi tekiksid.

Edasistest aruteludest
jäid kõlama järgmised
mõtted:
1. Arvestades meie võimetust
tagada kooli- ja lasteaiakohad
lisanduvatele peredele, ei ole
meil võimalik realiseerida täna
kehtivate detailplaneeringute
kohast 2000 elamuühikut.
2. Peame arvestama, et lisaks
uutele hoonetele toovad meie
valda uusi elanikke ka elamuteks ehitatavad suvilad, mida
meie vallas on u 5000 ning
millest u 50% juhtudel elatakse
juba aastaringselt.
3. Suvilate ümber ehitamine
toob kaasa lasteaia- ja koolikohtade nõudluse kasvu senistes suvilapiirkondades
Vääna-Jõesuus ja Türisalus.
4. Peame asuma läbirääkimistesse arendajatega selgitamaks
välja nende soovi panustada
meie sotsiaalse infrastruktuuri
väljaehitamisse. Tänased kehtestatud detailplaneeringud
tuleb lähtudes uuest olukorrast
üle vaadata ja ümber hinnata.
5. Valla huvi on koostöö tugevate arendajatega, kes on valmis ja võimelised panustama
nii tehnilise kui ka sotsiaalse
infrastruktuuri loomisesse
ning kes ei tooda või ei ole
tootnud planeeringuid sahtlisse. Vald peab asuma looma uut

infrastruktuuri kohe planeeringu kehtestamise järel, mis
tähendab ka arendaja poolt
nende summade tasumist enne
planeeringu kehtestamist.
6. Vald peaks liikuma suunas,
kus ka uute elamupiirkondade
kogu tehnilise infrastruktuuri
rajamine teostatakse vallavalitsuse poolt arendaja arvel. See
tagab kvaliteedi ja mõistlikud
hoolduskulud tulevikus.
Tuleb teha koostööd
Volikogus toimunud arutelu
kokkuvõte: kuna vallal pole
võimekust teenindada sotsiaalse infrastruktuuriga – lasteaedade ja koolidega – kehtestatud ellu viimata elamualade
detailplaneeringuid, tuleb vallavalitsusel lähema kahe-kolme
kuu jooksul kujundada arusaam arendajate valmisolekust
panustada sotsiaalse infrastruktuuri väljaehitamise rahastamisse. Samuti tuleb alternatiivina analüüsida kehtestatud
detailplaneeringute tühistamist
ning sellega kaasnevaid mõjusid. Kuni uute seisukohtadeni
lähtume välja arvutatud 13 650
euro suurusest sotsiaalse infrastruktuuri tasust ühe uue elamuühiku kohta. Volikogu tuleb
selle küsimuse juurde tagasi
varasügisel.

Harjumaa põlvkondade pidu “Taas koos”
toimus Maardus
Üle kahe aasta said
28. mail Harjumaa
suured ja väikesed
rahvakultuuriharrastajad
taas panna selga
rahvariided ning pidada
pidu, mida nimetatakse
põlvkondade peoks.
ASTRID VÄIZENE
Muraste ja Tabasalu kooli laste
rahvatantsurühmade juhendaja

eekordne pidu kandis nime
S
“Taas koos”. Peo eesmärk
on see, et me pööraksime roh-

kem tähelepanu rahvakultuuri
järjepidevusele, et luua koos
seoseid. Kokku said lapsemeelsus ja eluküpsus, armastus ja
hoolimine, lihtsus ja ilu. Pidu
peeti seekord Maardus.
Väga uhke ja suursuguse
rongkäiguga läbiti kogu Maardu linn. Harku valla rongkäigu
ees kandsid valla lippu ja
sümboolikat abivallavanem
Vytautas Martinonis ning kultuuri- ja noorsootööspetsialist
Krista Dreger. Meie väärikas
rongkäigus osalesid Harku
valla rahvatantsijad ja -lauljad,
kes hiljem suurel staadionil ka
esinesid.
Harku valda esindasid rahvatantsurühmad Astrid Väizene
juhendamisel: Muraste kooli
1.−2. klassi tantsurühm Maa-

Peol esindasid valda ka meie kultuuri- ja noorsootööpetsialist Krista Dreger ning
abivallavanem Vytautas Martinonis. / Fotod: erakogu

sikad ja Tabasalu kooli 1. klassi
tantsurühm ning Ülle Urbi
juhendamisel rahvatantsijad
rahvatantsurühmast Tabasalu
Memmed.
Lisaks tantsijatele laulsid
tribüünil koos kõigi Harjumaa kooridega Katrin Lälli ja
Reelike Tükki juhendamisel
Muraste kooli poistekoor ja
Muraste kooli mudilaskoor
ning Anne Dorbeki juhenda-

misel lauljad koorist Tabasalu
Laulumamslid.
Kava oli vahvasti seatud ja
põimitud. Tantsuplatsil said
suures ringis kokku nii suured
kui ka väikesed. Väike hoidis suure käest ja vastupidi.
Lauljate lauluhääle saatel said
tantsijad keerutada päris mitu
tantsu.
Mitme väikese tantsija ja
laulja jaoks oli see pidu esma-

kordne kogemus. Tuli ju olla
veidi suuremal väljakul ja suuremal laval, kui kodukohas
väiksemates saalides harjutatud on.
Aitäh kõikidele tantsijatele
ja lauljatele, lapsevanematele
ja juhendajatele, et aitate edasi
kanda meie oma Eesti rahvuskultuuri.
Uute pidudeni!

Avati Tiskreoja skatepark

pakub täien28. mail avati Tiskreoja skatepark, mis
äljakule,
väliv
i
pall
korv
dust samas juba valminud
ule.
äljak
guv
män
laste
vabaõhu-jõusaalile ning
das
aval
nis
tino
Mar
utas
Abivallavanem Vyta
üle kogu
rõõmu, et häid spordiväljakuid tuntakse
inud spordivalla ning loodetavasti hakkab valm
piirkondade
plats rõõmustama ka kaugemate valla
inimesi.
(Harku Valla Teataja)
Fotod: Brit Maria Tael, Risto Pirnipuu
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Harku vallavolikogu 26. mai istungi
kokkuvõte
Neljapäeval, 26. mail toimus Harku vallavolikogu
istung Meriküla spordi- ja õppekeskuses. Istungit
juhatas volikogu esimees Priit Kotkas.

õige olulisema küsimusena arutas volikogu Harku
K
valla elamualade planeerimist, millest saab põhjalikumalt lugeda volikogu esimehe Priit Kotkase artiklist lk 3.
Kinnitati Tabasalu kooli arengukava
Tabasalu koolis rakendatakse eelkõige traditsioonilist
õpetusviisi, kuid seda rikastatakse külalistundide, õuesõppe, projektõppe ja teiste programmidega.
● Uuel arengukava perioodil soovitakse läbimõeldumalt
korraldada eduelamusi loovaid ühisüritusi ja tegevusi
ning tõhustada koostööd õpilasesindusega.
● Töötatakse välja arenguvestluspõhist koolitussüsteemi.
●

Kinnitati Vääna-Jõesuu kooli arengukava
● Uuenduslikud õpetamispraktikad on lõimitud igapäevategevustesse, moodustades osa õppekorraldusest, ja
laialdaselt kasutatakse erinevaid digiõppekeskkondi.
● Tugiteenustega suudetakse katta suurem osa koolile
soovitatud meetmetest erivajadustega õpilaste arengu
toetamiseks vähemalt rahuldaval tasemel.
● Uueks arengukava perioodiks on plaanitud osaliselt
loobuda trükimaterjalidest.
● Uuendada värbamissüsteemi ning toetada õpetajakutse
kompenseerimist.
Kinnitati Harku vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muudatus
Otsuse kohaselt suurendatakse vallavalitsuse struktuuri
kahe teenistuskoha võrra ning luuakse eraldi hariduslike
tugiteenuste osakond eesmärgiga pakkuda efektiivsemalt
hariduslikke tugiteenuseid Harku valla lastele ja õpilastele. Uute ametikohtadena luuakse nimetatud osakonna
juhataja ametikoht ja logopeedi töökoht. Osakonna
koosseisu viiakse üle praegusest haridus- ja kultuuriosakonnast tugiteenuste koordineerija, sotsiaalpedagoogi,
logopeedi, eripedagoogi ja psühholoogi teenistuskohad.
Osakonna ülesanneteks on tagada nii lasteaia- kui ka
koolilastele vajaduse korral tasuta eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenuse kättesaadavus ning haridusliku erivajadusega õpilase õppe
koordineerijate võrgustiku koordineerimine, nõustamine
koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides.
Võeti vastu õpilasvahetuse ja vahetusõppe
stipendiumi määramise ning maksmise kord
Harku valla õpilastele ja üliõpilastele
Määruse eesmärk on luua õiguslikud alused, stipendiumi
taotlemise, määramise ja stipendiumi maksmise kord
Harku valla õpilastele ja üliõpilastele, kes siirduvad vahetusõpilaste või -üliõpilastena vahetusõppesse üheks
pool- või õppeaastaks.
Ehitus- ja planeerimisvaldkond
Ehitusplaneeringu valdkonnas otsustas volikogu algatada
Vääna-Jõesuu külas Luige tee 7 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu algatamine. Vastu võeti Muraste külas
Kase tn 2 ja Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringud.
Volikogu jättis algatamata Naage külas Vana-Madise
tee 11 ja Liikva külas Loometsa maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringud.
Istungit on võimalik järelvaadata VOLIS-e või YouTube’i
kaudu. Järgmine volikogu istung toimub 16. juunil.

Lõppenud on kolm
aastat väldanud
ERASMUS KA1 projekt
“Koostööl põhineva
projektõppe rakendamine
õppe- ja kasvatustöös”,
mille taotlemise vajadus
tulenes Eesti elukestva
õppe strateegiast ning
Vääna mõisakooli
arengukava 2018−2021
arenguvaldkondadest.

Vääna mõisakool kui
rahvusvaheline õppija

HELI RANNIK
Vääna mõisakooli koolijuht

P

rojekti rõhuasetus oli
suunatud nüüdisaegse
õpikäsituse ja meeskonnatöö edendamisele. Projekti maksumusega 23 290
eurot rahastas Euroopa Liit.
Kuivõrd projektõpet on Vääna mõisakoolis integreeritud
õppetöösse juba kahe arengukava tsükli jooksul, siis rahvusvahelise projekti tegevuste
elluviimine oli loomulik jätk
püsimaks koolimeeskonna
poolt valitud arenguteel.
Projektis kavandatud tegevused andsid võimaluse
tutvuda teistes riikides ja
kultuurides kasutatavate uute
õppemeetodite, lähenemiste,
arusaamadega. Oluliselt tõusis osalejate enesehinnang ja
isiklik areng läbi kogetud eduelamuse. Õppeprotsessi juhina
toetame iga õpilase teadlikkuse
arengut, mille käigus õpetaja
kuulab ning teeb end kuuldavaks, esitab küsimusi ning
suunab õpilasi väljakutseid
vastu võtma.
Rahvusvahelises õpirändes
osalemise tulemusena muutus
Vääna mõisakooli õpetajate
omavaheline suhtlemine avatumaks, vahetumaks ja professionaalsemaks. Koostöiselt

Tiina Savisaar ja Svea Sokka Brüsselis. / Foto: erakogu

tegutsedes leitakse parimad
viisid projektõppe elluviimise
toetamiseks erinevatel tasanditel. On selleks siis klassisisesed
õppeprojektid, klassideülesed
lühiajalised teemaprojektid
või õppeaasta jooksul mitut
teemavaldkonda üheks tervikuks siduvad ülekoolilised
projektid. Siiras tänu õpirännetes osalejatele: Jane Tähka,
Tiina Savisaar, Tiia Pällo, Svea
Sokka, Leena Lumi ja Ulvi
Valle. Iga koolijuht teab, et
haridusuuendustega kursis
oleva õpetaja panus nii kooli
kui ka õpilaste arengusse on
hindamatu.

Projekti elluviimisega kolme õppeaasta jooksul oleme
saavutanud palju. Õpetajatel
ja juhtkonnal on nüüdisaegsed
kompetentsid, kuidas parimal
moel rakendada tänapäevast
õpikäsitust toetavaid projektõppe põhimõtteid õppetöö
läbiviimiseks. Oleme teadlikumad, kuidas planeerida õppeprotsessi selliselt, et aina enam
arvestataks õpilaste võimekusega õppe- ja kasvatustöös,
kuidas integreerida ainetundidesse õpihuvi motiveerivaid
õppemeetodeid ning kuidas
planeerida töökorraldust pikendatud koolipäeva vältel.

Aastaid oleme oma teadmisi
ja oskusi rakendanud Vääna
Talendipunkti edukas toimimises, kus õpilasi on juhendanud meie õpetajad Leena
Lumi, Piia Märtson, Tiia Pällo,
Piret Meltsas, Katrin Järvlepp,
Svea Sokka ja Evely Vahtramäe.
Suur tänu selle pühendumuse
eest!
Oleme veendunud, et
rahvusvahelistel koolitustel
omandatud kompetentsid
annavad meile kõigile energiat panustamaks ka edaspidi
Vääna mõisakooli õpilaste
arengusse.

Koolieelikud seiklesid looduses
Ühel päikeselisel kevadpäeval kogunesime
haridus- ja kultuuriosakonna meeskonna
liikmetega Harku lasteaia hoovile, kus sai
alguse matk “Tuudelepa
metsamäng”.
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

arku lasteaia traditsiooH
niline kevadsündmus toimus taas üle kahe aasta kõigile

Harku valla koolieelikutele ja
õpetajatele. Sel aastal saatsid
meid Harku metsas seigeldes erinevad linnud, kellega
koos sai mängida, laulda ja
nuputada, ning ornitoloog,
kes tuletas meelde kuulamisoskuse tähtsust metsas, kui
elevusest tingitud kisa ja kära
liiga suureks läks. Metsatarkustest saime üle korrata lindude nimed ja pimesi leida üles
linnumunad teiste kujundite
seast. Tundsime rõõmu ka

Matka lõpus ootas lapsi oma onnikeses metsavana Tuudelepp. / Foto: Moona Õunmaa

linnulaulust ja selle ise loomisest. Metsamängu lõpus
ootas meid oma onnikeses
metsavana Tuudelepp, kellega
koos sai nautida hommikuse
metsa võlusid. Edasine tee viis
üles mäkke, kus Metshaldjas

pakkus “linnupetteks” vutimuna ja karulauguvõiga leiba.
Harku lasteaial on moto:
“Harkus on metsatarkus”. Rõõmustav on tõdeda, et metsatarkust leidub Harkus nii tegudes
kui ka mõtetes. Lasteaia tege-

vused on integreeritud nii tihti
looduses viibimisega, et kui
lapsed metsa liikuma hakkasid,
oli see neile juba tuttav tee.
Aitäh tragile Harku lasteaia
kollektiivile ja jääme järgmiste
Harku metsatarkuste ootele!
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MEIE INIMESED
Tarmo Teder – eesti
prosaist, kirjandus- ja
filmikriitik. Tema sulest
on ilmunud mitmeid
romaane, novelli- ja
luulekogusid, essee- ja
jutukogusid ning rohkelt
artikleid.
ULVI PÕLLU
Konsultant

T

eda on kahel korral tunnustatud Friedebert
Tuglase novelliauhinnaga, Eesti Kultuurkapitali
aastapreemiaga ning ta on valitud aasta filmiajakirjanikuks.
Enda kohta on ta öelnud, et
on kirglik kalamees, armastab
malet ja jalgpalli. Tarmo Teder
on Harku valla elanik.

Tarmo Teder: “Kirjanikuna olen justkui nuhk ja
spioon, kes peab pidevalt
hoidma lahti oma silmad
ja kõrvad.”
pidavat tagumikku. Pidevalt
kaasaskantav pea on ehk suuremgi töölaud kui massiivne
tammelaud oma kahe arvutiga.
Kas soovite/usute, et teie
raamatud muudavad midagi/
kedagi paremaks?

Ikka natuke soovin ja natuke
usun ka. Hästi oleks, kui kasvõi
mõnigi lugeja hakkab mõtlema, teadvustab ja analüüsib
elu varjupoolt. Minu ülesanne
pole lugejale pakkuda maasikatorti ega mannavahtu, vaid
higi, verd ja pisaraid, mille ees
silmad tihti kramplikult kinni
pigistatakse. Aga ega kellelgi
vägisi neid avada saa.

Meie jutu alustuseks küsingi
kohe, millal sai teist meie valla
elanik? Milline on elu Harku
vallas?

Hakkasin siin kanda kinnitama 2003. aasta kevadel seoses
elukaaslase ja tulevase abikaasa
ning kalapüügiga. 2009. aasta
küünlapäeval asutasime Viti
mõisas Vääna-Jõesuu külaseltsi
ja kui Tallinnas tõdesin, et pole
juba kolm kuud oma korteri
ust lukust lahti keeranud, registreerisin ennast Harku valla
elanikuks.
Olen lugenud, et tulite Kuressaarest õppima Tallinna
Polütehnikumi. Millal tegite
kannapöörde ja otsustasite
kirjanduse, ka ajakirjanduse
kasuks?

Juba esimesel kursusel trügisid pähe mingid luulejupid,
hiljem süvenes huvi ka filosoofia ja male vastu. Mängisin
simulanti, et pääseda sundaja
teenimisest Nõukogude armees, ja sain aastaks akadeemilise puhkuse. Hiljem olin
filosoofia ajaloo neelamisest
juba nii “küpse”, et kadus igasugune huvi mikroelektroonika
ja elektronarvutite vastu, mis
oli siis tulevikueriala. Täiesti
veendunud pööre kirjanduse
kasuks oli 1975. aastal küllaltki
järsk, kahtlase tüübina pidin
15 aastat toimetajatega puid ja
maid jagama, esimene raamat
ilmus alles 1990. aastal. Filmija teatriarvustusi sain ilmutada
1983. aastast. Palgaliseks leheneegriks Päevalehte läksin
katlamajast alles 1994. aasta
kevadel ja neli aastat hiljem
filmi- ja meediatoimetajaks
Sirpi, kus pidasin vastu üle
viieteistkümne aasta.
Milline oli esimene lugu, mille
kirjutasite ja mis nägi ka trükivalgust?

See oli üks teatriarvustus
1978. aastal rajoonilehes, kui
elasin veel Kuressaares.
Mida tähendab teie jaoks olla
kirjanik? Mis teid inspireerib,
kuidas hoiate kirjutamise kirge
ja sädet elusana?

Kirjanikuks olemine on
minu jaoks olla justkui nuhk
ja spioon, kes peab pidevalt
hoidma lahti oma silmad ja
kõrvad, et koguda igasugust
ainest. Samas ei saa ette näha,
millal mingit “salvestust” kirjutamise juures vaja läheb. Hea,
kui mäluvarnas ripub rikas juh-

Kuidas teile tundub, kas inimesed on muutunud kurjemaks,
kui võrrelda näiteks aega 30
aastat tagasi, või on iseseisvus
teinud meid hoopis rõõmsamateks ja hoolivamateks?

Tarmo Teder tahab kirjutada nii, et kasvõi mõnigi lugeja hakkab
mõtlema, teadvustama ja analüüsima elu varjupoolt. / Foto: erakogu

tumite ja kuulduste arsenal. Eks
olen ise ka elanud hooti pöörast
ja kirevat elu, mõnikord lausa
seaduserikkumise värvinguga,
aga selle sajandi tulles olen siin
Harku vallas kuidagi vagaseks
ja koduseks jäänud.
Kirjutamise kirg ja säde
tuleb kangejalgselt laua taga
istumisega esile kutsuda. Olen
juba ammu öelnud, et kirjanik
ei kirjuta mitte üksnes sule,
vaid ka p**sega.
Palun rääkige lugejale, kuidas valmib üks raamat, milline
on tööprotsess? Kas raamatu
kirjutamine vajab pikka ettevalmistusperioodi?

Eks see sõltub raamatust.
Tuleb iga päev, parem varahommikul, kirjutada pooleteise-kahe-kolme tunniga kakskolm lehekülge enam-vähem
puhast teksti, mõnikord vähem
ja teinekord ei kirjuta mitu
päeva midagi. Olen nõnda
jupphaaval kirjutanud kolm
viimast köidet “Kuuskümmend
aastat hiljem”. Ettevalmistus
ehk ainese kogumine ja organiseerimine käib paralleelselt
kirjutamisega, mis on nagu
vaimne pakendamine ilukirjanduslikult korrektsesse keelde. Pärast käsikirja valmimist
teeb kirjastuse professionaalne
keeletoimetaja selle kallal veel
oma töö.

Olete öelnud oma romaani
“Kuuskümmend aastat hiljem”
kohta, et seal on teie enda eluloolisust. Kui palju aga üldse
teist ennast teie teostes on?

Tahaks öelda: olen igal pool!
Isegi täielikus fantaasias on
kirjaniku isiku jälg. Seni kolmeköitelist “Kuuskümmend

aastat hiljem” võib pidada ilukirjanduslikeks memuaarideks,
kuigi sellesse on pikitud lambist
väljamõeldisi, mida teinekord
võetakse rohkemgi tõsielu pähe
kui reaalseid juhtumeid.
Kas peamiselt on teie romaanide aluseks reaalselt aset
leidnud sündmused?

Triloogias küllap nii, sest
selle kirjutamine on mu jaoks
justkui vabastav teraapia, mineviku uuesti läbielamine paberil
ja ka selle mineviku ümbertegemine tagantjärele. Nagu
tahaks juhtumeid ilustada või
hoopis väljamõeldistega asju
pöörasemaks keerata.
Romaanis “Vanaisa tuletorn”
on paljutki äratuntavat. Kas
võime leida sealt prototüüpe
ka meie valla elanike hulgast?

Töötuks jäänud rannakalur
kui peategelane on sünteesitud
naabrimehest ja iseendast, prototüüpidena hoidsin silme ees
kolme-nelja värvikat asotsiaalse kallakuga kõrvaltegelast, kes
vaevalt midagi lugesid. Tõsieluga pole sellel romaanil palju
pistmist, kummalisel kombel
aga hakati hiljem ennast selles
raamatus n-ö ära tundma, kuigi
ma pole kedagi otse “Vanaisa
tuletorni” transformeerinud.

Mis on hetkel teie töölaual? On
seal midagi valmimas, millega
lugejat rõõmustada saate?

Kaheruutmeetrisel laual
on sada asja ja tuhat paberit,
arvutis pooleli mitu novelli.
Kirjutan, võiks öelda ka arendan-loon neid viimasel aastal
vaheldumisi. Ainest jätkub,
jätkuks vaid energeetiliselt selgeid varahommikuid ja vastu-

Inimesed on muutunud
ärahellitatuks ja nõudlikuks,
ka ahnemaks, reetlikuks ja
araks. Välja paistab justkui
suurenenud kurjus, aga ma
pole kindel, et kurjus oleks
seesmiselt kasvanud. Agressiivsem väliskeskkond ilmselt mõjutab sisemisi impulsse
ja tingib afekte. Kapitalistlik
võidujooks suurema heaolu
nimel on muutunud jaburaks,
kiputakse elama üle võimete
kasvõi veri ninast välja. Noorem rahvas eluaastates 25−45
on aldis kaasa minema lääne
lollustega, kukutakse elektroonilise meedia ja igasuguste sodisõnumite vangiks, ka
lapsed on hommikust õhtuni
ninapidi nutitelefonis. Kirikus
käivad vähesed, religioossus
oleks justkui häbiasi, igal mehel
peab oma õige usk taskust võtta
olema. Eesti inimeste rõõmsus,
hoolivus ja headus tulevad
välja vaatamata siin ülal tehtud
kriitikale. Tundukse, et kokkuvõttes on Eesti elu kindlasti ja
ka inimesed läinud paremaks.
Mida soovite meie valla elanikele ja vallale üldse?

Soovin, et üle mere, metsa,
maa ja puhta õhu hoitaks inimest ning inimsust. Et süda
tunneks rahvuslikku uhkust
tõeliselt sidusast vallast. Et
vallavolinikud ja -valitsejad
teeksid otsuseid, mis oleksid
eeskujuks tervele Eestile.
Tarmo Tederil on suurepärane anne kirjutada nii, et
kirjapandu lausa kisub sind jutu
sisse − sinu ees kangastuvad
ilmekalt elavad pildid sellest,
mida loed. Pole siis ka mingi
ime, et inimesed hakkavad tema
raamatutes end ära tundma,
sest tema looming lihtsalt on
nii tõsieluline.
Suur tänu selle intervjuu eest!

Suvi 2022
Kevad saabus hilinedes
aga siiski tuli.
Samamoodi virisedes
tuleb vist ka suvi.
Maikuu lõpul kampsun kiivalt
ülakeha peidab.
Harva Jõesuu rannaliivalt
mõne julge leiab.
Samas teisest küljest kole
ilmastik saab kiita kuni juunikuuni pole
muru tarvis niita.
Aga räästas räästalambil
jahedast ei hooli.
mutimullast usse hangib pojad käivad koolis.
Siginud me külas on nad
seitse põlve juba.
Aga naaberkrundi Olga
lahkus lastetuna.
Eks ta üsna eakas oli,
ammu haigekene.
Tema asemele kolis
pagulastepere.
Ise neist ei tahtnud keegi
tulla meie külla.
Meie saime privileegi
olla head ja üllad.
Toetada neid toiduga ja
öelda lahke sõna.
Neil on ulualust vaja,
kodumaal käib sõda.
Tõnu Oja
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DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMISE ARUTELU
Harku vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 50
algatati detailplaneeringu koostamine VäänaJõesuu külas Luige tee 7 (katastritunnus 19801:
001:2815) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja määrata
moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus
üksikelamu ning neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,54 ha, paikneb VäänaJõesuu külas Luige tee ääres, Tallinna-RannamõisaKloogaranna maantee ja Luige tee ristmikust u 400 m
kaugusel mööda Luige teed lääne suunas, piirnedes
Luige tee L2 (katastritunnus 19801:001:2816), Luige
tee 9 (katastritunnus 19801:011:1070) transpordimaadega ja Pundalepa (katastritunnus 19801:001:2949),
Inko (katastritunnus 19801:011:0340) maatulundusmaadega ning Sisaliku (katastritunnus 19801:001:
4100) üldkasutatava maa ja veekogude maaga.
Juurdepääs maaüksusele on Tallinna-RannamõisaKloogaranna maanteelt mööda Luige teed.
Detailplaneeringu koostamise raames tuleb läbi viia
puittaimestiku ja haljastuse hindamine. Täiendavate
uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu
menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning
tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
ja avalik arutelu toimub 04.08.2022 kell 17.00 Harku
vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.
harku.ee/DP/201123_368/avalik ja Harku vallavalitsuses
kohapeal.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 51
võeti vastu Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus
19801:001:0591) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood
11647744) tööle nr 98112.
Planeeritav ala, suurusega 0,2 ha, paikneb Muraste
külas Muraste kooli vahetus läheduses u 300 m kaugusel Muraste tee ja Tulika tee ristumiskohast põhja
suunas, piirnedes Hiievälja pargi (katastritunnus 19801:
001:2276) üldkasutatava maaga, Raba tee (katastritunnus 19801:001:2145) ja Koolipapa tee (katastritunnus
19801:001:2314) transpordimaadega ning Kase tn 4
(katastritunnus 19801:001:0592) elamumaaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud olemasolevalt Kase tänavalt.
Detailplaneeringuga määratakse Kase tn 2 maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele 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.
Lubatud katuse kalle elamul on määratud vahemikus
30−50 kraadi, ühekorruselise hoone puhul on lubatud
katuse kalle 0−20 kraadi. Kahekorruselise hoone puhul on lubatud 0−20-kraadine katuse kalle hooneosal,
kuid ühel hoonel ei tohiks kasutada rohkem kui kahte
erinevat katuse kallet. Abihoone katuse kalle on määratud vahemikus 0−20 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
01.–14.07.2022 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/201212_373/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 01.–14.07.2022 k.a.
Harku vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 52
võeti vastu Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1
(katastritunnus 19801:002:2470) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood
11220970) tööle nr HDP-02/2021.
Planeeritav ala, suurusega u 0,53 ha, paikneb
Tabasalu alevikus Harku tee ja Kuusiku tn ristmikust u
50 m kaugusel põhja suunas, piirnedes Mesika tn 2
(katastritunnus 19801:001:4521) üldkasutatava maa
ja transpordimaaga, Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:
001:4522) ja Kuusiku tn 3 (katastritunnus 19801:002:
1062) elamumaadega, Kuusiku tänava (katastritunnus
19801:002:1113), Kuusiku tänav L1 (katastritunnus
19801:001:3584), Harku-Rannamõisa kergliiklustee
L28 (katastritunnus 19801:001:3260) ning 11191
Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:
0299) transpordimaadega.
Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile on
lahendatud Harku-Rannamõisa teelt ning Kuusiku
tänavalt.
Detailplaneeringuga kavandatakse kolm ehitusõigusega elamumaa sihtotstarbega krunti vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 2 suurusega 1500 m², krunt pos nr 3 suurusega 1947 m² ja
krunt pos nr 4 suurusega 1501 m². Üks ehitusõiguseta
elamumaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurusega 134 m² ning üks
transpordimaa sihtotstarbega krunt vastavalt detail
planeeringu põhijoonisele suurusega 243 m². Moodustatavatele ehitusõigusega elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele
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. Lubatud katuse kalle on kruntidel pos nr 2
ja pos nr 3 määratud vahemikus 0−60 kraadi, kasutades kombineeritud katusekaldeid. Kahekorruseline
elamu ja kahekorruselise elamu osa peab olema viilkatusega või ühepoolse katusekaldega. Ühekorruselise hoone puhul on lubatud ka nullkraadise katuse
kaldega hoone püstitamine. Krundil pos nr 4 on kahekorruselisel hoonel lubatud katuse kalle määratud
vahemikus 28−45 kraadi ning ühekorruselise hoone
puhul on lubatud katuse kalle määratud vahemikus
0−20 kraadi.
Detailplaneeringuga moodustatakse Kuusiku tn 1a
maaüksusest üks ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunt, mis on tulevikus võimalik liita Kuusiku
tn 3 maaüksusega, ja Kuusiku tn 1 maaüksusest moodustatakse detailplaneeringuga üks transpordimaa
sihtotstarbega krunt olemasoleva kergliiklustee tarbeks Harku-Rannamõisa tee äärde, mis võõrandatakse
tasuta vallale.
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
01.–14.07.2022 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel,
veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/180208_232/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 01.–14.07.2022 k.a.

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Kaasiku tn 45,
Kaasiku tn 47 ja Kaasiku tn 49 ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit
läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas
ootame 17.−28.06.2022 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 riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 17.−28.06.2022 k.a.

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUS
13.–27.05.2022 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:
002:0120), Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:
0010), Paekalda tee 16 (katastritunnus 19801:002:
0113) ning osaliselt Hiiepuu tee L1 (katastritunnus
19801:001:2957) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu
avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei
korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Meriküla külas Tilgu tee 31
üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit
läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas
ootame 17.−28.06.2022 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 riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 17.−28.06.2022 k.a.

DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
∙ Harku alevikus Aia tn 14 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
∙ Vääna-Jõesuu külas Puraviku tee 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
∙ Tiskre külas Liiva tee 55, Liiva tee 57, Sireli, SuureLepiku, Lakksaba maaüksuste ja ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
∙ Kütke külas Uue-Mõhku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda
detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.
harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMATA JÄTMINE
Harku vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 53
jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine
Naage külas Vana-Madise tee 11 (katastritunnus
19801:011:0479) maaüksusel.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse
dokumendiregistris.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD
MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi külas Erna põik
11 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit
läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas
ootame 17.−28.06.2022 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 riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 17.−28.06.2022 k.a.

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks, et püstitada korterelamud
Harkujärve külas Roo tee 2, Roo tee 4, Roo tee 6,
Roo tee 8, ja Roo tee 10 kinnistute sihtotstarvete
osakaalu täpsustamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit
läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas
ootame 17.−28.06.2022 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 riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 17.−28.06.2022 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Kopli tee 4
abihoone püstitamiseks, et suurendada hoonestusala.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit
läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas
ootame 17.−28.06.2022 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 riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 17.−28.06.2022 k.a.

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Komplekslubade eelnõude avalikustamine
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse § 34
alusel. Lähtudes HMS-i § 5 lg-st 5,
viiakse käesolev menetlus läbi kuni
31.12.2019 kehtinud tööstusheite
seaduse kohaselt (menetlusreeglite
osa), kuna menetluse algus on enne
01.01.2020.
AS-i HKScan Estonia (registrikood
10156832, aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla,
Rakvere lihakombinaat, 44207) poolt
Rannamõisa, Laabi ja Kumna broilerifarmidele [edaspidi ka käitis(ed)]
väljastatud keskkonnakompleksloa
nr L.KKL.HA-185330 muutmiseks
esitatud taotluse suhtes tehtava
otsuse eelnõud on valminud.

Käitiste asukoha lühikirjeldus:
Rannamõisa broilerifarm asub
Harju maakonnas Harku vallas
Rannamõisa külas Tammi tee 66
maaüksusel (kinnistu registriosa nr
12723302, katastrinumber 19801:
002:1679). Tabasalu alevik asub käitisest u 830 meetri kaugusel.
Laabi broilerifarm asub Harju
maakonnas Harku vallas Laabi külas
Tammi tee 18 kinnistul (kinnistu
registriosa nr 12721102, katastritunnus 19801:002:1595). Farmist u
950 m kaugusel kirde suunas asub
Tiskre küla keskus.
Kumna broilerifarm asub Harju
maakonnas Harku vallas Kumna külas Puusepa 5 maaüksusel (kinnistu

registriosa nr 12723402, katastritunnus 19801:001:2809). Farmist u
220 m kaugusel asub Kumna küla
keskus, ligi 750 m kaugusel idas
Tutermaa küla keskus.
Käitiste planeeritud tegevuse
lühikirjeldus:
Rannamõisa broilerifarmi põhitegevuseks on planeeritud jätkuv
broilerite intensiivkasvatus. Farmikompleksis on planeeritud kohti
kokku 460 000 broilerile. Põhitoodang on umbes 4 197 500 lindu
aastas.
Laabi broilerifarmi põhitegevuseks on planeeritud jätkuv broilerite
intensiivkasvatus. Farmikompleksis
on planeeritud kohti kokku 325 864

broilerile. Põhitoodang on umbes
2 973 509 lindu aastas.
Kumna broilerifarmi põhitegevuseks on planeeritud jätkuv broilerite intensiivkasvatus. Farmikompleksis on planeeritud kohti kokku
282 216 broilerile. Põhitoodang on
umbes 2 575 221 lindu aastas.
Käitiste tavapärane tööaeg on
24 tundi ööpäevas / 365 päeva aastas.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku
viia menetlus läbi ilma avalikku istungit/arutelu korraldamata.
Eelnõu(de), kompleksloa taotluse
ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites (kontaktisik

Maikel Daniel, e-post maikel.daniel
@keskkonnaamet.ee, tel 504 4312).
Digitaalselt on nimetatud dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti
keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS (kotkas.envir.ee/), sisestades keskkonnalubade dokumentide
registri otsingus (leitav menüüst –
KESKKONNALOAD) “Reg. number”
lahtrisse numbri DM-106392 ja vajutades nuppu “Otsi dokumenti”.
Nimetatud eelnõu(d) on registreerimisnumbriga DM-106392-5.
Käesoleva teate avaldamisest arvestades 21 päeva jooksul on igaühel on õigus esitada Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse või
selle kohta antava haldusakti eel-

nõu(de) kohta seisukohti. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada
suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või
postiaadressil Roheline 64, 80010
Pärnu ja telefonil 504 4312.
Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda
eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Keskkonnamõju hindamise menetluste
liitmise vajadust ei olnud, samuti ei
tuvastatud täiendavate keskkonnauuringute vajalikkust.
Lähtudes tööstusheite seaduse
§-st 48, on keskkonnakompleksluba
tähtajatu.
(Keskkonnaamet)
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REKLAAM & KUULUTUSED

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, 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.
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.

Tabasalu lasteaed Tibutare

kutsub oma rõõmsameelsesse lasteaiaperre tööle

ÕPETAJA ABI

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

(1,0 kohta)

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

Asukoht: Lasteaia 7, Tabasalu alevik, Harku vald

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

Müütimurdev
kinnisvaramaakleri kogemus
+372 5203 330

I

Pakume:
• sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi;
• pikendatud puhkust suvel 42 kalendripäeva;
• terviseedenduslikku töökeskkonda;
• personali võimlemistrenni töökohal 1 kord nädalas;
• ujula või jõusaali tasuta kasutamise võimalust 1 kord
nädalas Tabasalu tervisekeskuses;
• massaažitooli kasutamist.
Tööle asumise aeg: august 2022

KRISTA KARIK

info@kristakarik.ee

Oodatud on lapsesõbralik inimene, kasuks tuleb keskharidus ja lapsehoidja kutse.

Dokumendid (CV, haridust tõendavad dokumendid) esitada kuni
27.06.2022, direktor@tibutare.edu.ee. Info tel 5551 8218.

www.kristakarik.ee
MTÜ Kinnisvaramaaklerite Liit

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

3. juuni – 7. juuli

Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

Urve Tõnnuse
näitus "Naise
vägi"

Tabasalu
raamatukogu

www.libharku.ee

19. juuni

12.00–16.00

Laste jaanituli

Kumna kultuuriait
(Kivikirsi tee 1,
Kumna)

FB: kumna-kultuuriait

19. juuni

12.00–16.00

Garaažimüük

Muraste

FB event:
GARAAŚIMÜÜK
Murastes

kuni 27. juuni

Harku valla
laulamängu
konkurss

mängud viia
Harku valla
raamatukogudesse

Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, 4. tase. Töötan kiirustamata, töö
puhas ja korralik. Tehtud töö registreerin Päästeametis. Tel 5689 0125,
e-post: kuldnoop@gmail.com.
Usaldusväärne meeskond pakub katuse-, fassaadi- ja üldehitustöid. Tel 5016 689.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus. Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Võsalõikus, raietööd mootorsaega, trimmerdamine,
hekilõikus, muruniitmine
Harku vallas. Tel 521 4353,
sompaserv@gmail.com.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa – tel 5399 3595.

MÜÜK
Pellet, RUF-brikett ja küttepuud!
Kõik ühest kohast! Head hinnad ja
kvaliteetne küttematerjal! Tel
600 0136, 520 0093. Puu24.ee.
Killustik, liiv, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid.
Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või tel 5618 8671. Tulen
järele puksiiriga ja tasun sularahas.
Vormistan ja arvelt maha võtan ise.
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Ostan kasutuseta jäänud seisva
sõiduki. Võib olla rikkega, remonti
vajav sõiduauto, kaubik või maastur. Võtan arvelt maha. Oodatud
kõik pakkumised. Kiire tehing ja
vormistamine. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
TÖÖ
Otsime CE-kategooria autojuhti.
Veod suunal Eesti-Rootsi, EestiSoome. Kontakt: Saunamees AB
OÜ, Kristiina 512 2571.
Kauplus Protten Keilas võtab
tööle müüja, töö graafiku alusel.
Helistada numbril 5331 4922 või
saata e-kiri protten@protten.ee.
Võtame tööle uude õmblustehasesse õmblejaid, overlok – naiste
kerged rõivad. Asukoht Keila. Helista
5331 0767 (Sveta) või saada CV
aadressil wagasan11@gmail.com.

Tallinna KremaToorium

Kuhu minna, mida teha?
Kuupäev

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Pakume
võtmed-kätte-lahendusi hoonete ja majade ehitusel. Tel
5352 9476, e-post: mehitus@
gmail.com.

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga. Liiv, muld, killustik, sõnnik,
asfaldipuru, betoon. Tel. 509 2936.
Kutseline korstnapühkija, puhastus ja akti väljastamine. Küttekehade remont, moodulkorstende
paigaldus. Fb/korstnatarve, tel
5198 0980.
Ehituspuusepp / üldehitus ja
remont. Terrassid, grillmajad või
kogu elamise värskendamine nii
seest kui ka väljast. Kurda muret tel
5594 9781, Andre.
Ehitusoutlet Harjumaal Kose
alevikus pakub soodsalt immutatud
poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis,
höövelmaterjal), soojustust (vill ja
Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualused, lehtlad, kuurid, aiamööbel jpm).
Pakume ka transporti. Kontakt:
5656 0096, www.ehitusoutlet.ee.
Hekkide pügamine soodsalt ja
hoolsalt, vajadusel okste äravedu.
Tel 5302 8158.

FB: Harku valla avatud
külade nädal

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)

Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Urmase

kaotuse puhul.
Sõbrad Kumnast
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REKLAAM

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

Küttematerjali
müük!
pellet
brikett
küttepuud
Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!
www.puu24.ee

Meister on vaid
kliki kaugusel:

+372 520 00 93

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

vaipade puhastust
villa-, sünteetika-, kaltsuja narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni
tasuta.
5591 7562

Info ja tellimine

51 36 999
info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

