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KOKKUVÕTTEV ÜLEVAADE
PIIRKONNA TEETÖÖDEST:

millised suuremad teetööd mõjutavad
suviseid liiklemistingimusi Harku vallas ja
meie lähimates naabervaldades.

Millega üllatab tänavu 21. augustil
toimuva Tabasalu Päeva programm?

KOLMAPÄEV, 25. mai 2016

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

K

uidas teile meeldiks omada üht
nimelist kivi või
meetrit 250meetrises munakivitees, mis täna viib Suurupi
kargesse randa, ent rajati 20.
sajandi alguses Suurupi merekindluse rannapatarei juurde viiva teena? MTÜ Munakivitee Terviserajad ja Veed
peab plaani taastada munakivitee, mida on kulutatud pea
sada aastat. Ühe võimalusena
plaani teostamisel näeb MTÜ
projekti kogukonna ja kohalike ettevõtete kaasamist koos
võimalusega jäädvustada
toetaja nimi isiklikku kivisse
taastatavas tees. „Munakivitee oleks ilus kingitus Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks,“
leiab Ago Lepp, kohalik elanik, kes hindab oma koduõue
all asuvaid kultuurimälestisi
kõrgelt ning soovib, et neid
näeksid ja oskaksid hinnata
ka teised. Oma õhinale väljundi andmiseks asutas Lepp
pisut enam kui aasta eest koos
mõttekaaslase Jüri Jaaksoniga
MTÜ Munakivitee Terviserajad ja Veed. Ühiselt töötati
välja ambitsioonikas visioon,
mis hõlmab lisaks munakivitee taastamisele ka Suurupi
rannametsas paikneva Suurupi rannakaitsepatarei kunagiste valduste korrastamist,
selle rajatiste tähistamist ning
võsastunud ala puhastamist
ja avamist terviseradadena.

MTÜ Munakivitee Terviserajad ja Veed
on rakendanud oma
õhina kultuurimälestiste
säilitamiseks
ja eksponeerimiseks ning
tervislike eluviiside propageerimiseks.
Männid, mis sirguvad
Suurupi kaitsepatarei kunagisel suurtükialusel, on täna
justkui rahu sümboliks.
/ Foto: Aule Sagen

„Praeguseks oleme puhastanud võsast ära osa Munakivi
tee äärde jäävast metsast,
kuhu jäävad ka rannakaitsepatarei kõige paremini säilinud hoonestuse osad,“ rääkis
juba tehtud töödest Jüri Jaakson. Samuti on võsa maha
võetud rannaäärse metsa alt,
tänu sellele on tekkinud valgusrikas parkmets.

Raudteetammid
terviseradadeks
Läbi metsa kulgevaid vanu
raudteetamme, mis olid
mõeldud kindluserajatiste
Et oleks ilus vaadata
varustamiseks, näevad etteSuurupi tee ja merejoone võtlikud mehed tulevikus
vaheline Maa-ametile kuuluv tähistatud terviseradadena.
metsaala on täna suures osas Oma mõtteid vaagides ja
hooldamata ega kutsu liialt võimalusi uurides ilmnes
Lepa sõnul aga, et

ja
Munakivitee oleks ilus raudteetammid
kuivenduskraavid,
kingitus Eesti Vabariigi mis kuuluvad mere100. sünnipäevaks. k i n d lu s e g a ü ht e
kompleksi, ei ole
seiklema. Alustuseks korras- muinsuskaitse all ega ole ka
tas Lepp väikese platsi, kuhu maa-ametis arvel. Samuti ei
täna on püstitatud laste män- pruugi olla kaitse all kõik
guväljak ja karusell ning vast- kaitserajatised, üks selliseid
sel jalgpalliplatsil on tärkamas muru. Seejärel hakkasid
ta käed sügelema ala laiema
korrastamise järele. Metsa
varjus peidus on ju ka Peeter
Suure merekindluse kaitserajatised, millest enamik võeti
kaitse alla 1990. aastate alguses. Edasi tegutses Lepp juba
koos oma mõttekaaslasega,
kellega ühiselt otsustati rannakaitsepatarei rajatised kultuurimälestistena võsast välja
tuua ning kogukonnale ja ka
kaugemalt tulevatele külastajatele aktiivse puhkuse veetmise võimaluseks muuta.
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SATSIOONIGA LIITUMISE
VAJALIKKUSEST

ning liitumise protseduurist kirjutab
OÜ Strantum juhatuse liige Meelis Härms.

Külade Päeva peetakse seekord Vääna-Jõesuu metsa
RMK puhkealal.

Foto: Annika Metsla
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ANNE-LY GROSS-MITT
Suurupi Selts

Tervisetunnid
merekindluses
– METS KORDA!

kohta,“ kirjeldasid MTÜ asu- ga seonduvad asjaolud ja
tajad ning siiani ainsad liik- haua korrektseks märgistamed Lepp ja Jaakson oma miseks, soovib MTÜ teha
koostööd Eesti Sõjahaudade
mõtteid.
Heakorratööde käigus Hoolde Liiduga.
mõlgub meestel plaanis
veel nii mõndagi. Kui Metsaradadelt
terviseradade lõplik rea- tervisetunnid
liseerumine võib olla Ja muidugi on MTÜ suur
kaugem tulevik, siis prü- soov munakivitee korda saagi äravedamine kaitserajatis- da. Jaakson toob näiteks Nõtest ja turvalisuse tagamine val säilinud väga ilusad pikad
metsas liikumisel on käega munakiviteed, mida on kohe
katsutavad lähimad sammud, rõõm vaadata. Esialgsed
mida saaks ette võtta, samuti orienteeruvad hinnapakkumetsaaluse jätkuv hooldami- mused on MTÜ munakivitee
ne. „Rajatised on rämpsu täis taastamiseks võtnud ning tetassitud,“ nentisid
kohalikud aktivistid 
Elu on näidanud, et
ja pidasid oluliseks
kui
ümbrus on puhas,
praht nendest ära koristada: „Elu on näisiis piimapakki naljalt
danud, et kui ümbrus
maha ei visata.
on puhas, siis piimapakki naljalt maha ei visata. gemist on kindlasti mahuka
Kui aga ümbrus on lagasta- projektiga: hinnapakkumused
tud, tuleb sinna hõlpsalt ka jäid 25 000–80 000 euro vaherämpsu juurde.“ Mehed näe- le. Mastaapse projekti õnnesvad, et turvalisuse huvides tumiseks plaanib MTÜ kaasatuleks näiteks võrestikega ta kogukonna ja kohalikud
katta ka ventilatsiooniavad, ettevõtjad, kindlasti on siin
mis võivad matkajatele maas- oluline hea koostöö kohaliku
tikul märkamata jääda ning omavalitsusega.
MTÜ Munakivitee Tervisekujutada endast sel moel potentsiaalset ohtu. Ohte võib rajad ja Veed nägemuse põhleiduda teisigi – näiteks leiti jal võiks Suurupi merekindluja tehti laupäeval kahjutuks se ala mõne aasta jooksul
kujuneda atraktiivseks puhmetsast leitud mürsud.
kealaks, kus saab aktiivselt
aega veeta. Kui siiani on MTÜ
Mälestust tuleb
kaks liiget omade jõududega
hoida au sees
Kindluse rajatistest pisut ee- püüdnud mägesid liigutada,
mal, Munakivi tee ääres oleva siis edaspidi näevad Jaakson
parkla serval suurte puude ja Lepp, et kogukond võiks
varjus on MTÜ teada ka tund- nende tegemistes kaasa lüüa
matu sõduri haud, mis on – ühiselt jõutakse rohkem
maakividega piiratud. „Eelmi- ning luuakse paikkonda ka
sel aastal sattusin nägema, kui uut väärtust ühiste tegemiste
üks mees seda koristas,“ rääkis näol. „Heameelega näeme
objekte on Lepa teada relva- das oma plaanidega edasi Lepp hauaplatsist, mis näeb meiega liitumas inimesi, kes
ladu. Seepärast näeb MTÜ, et minna nii, et kõigi asjasse praegu hoolitsetud ja puhas tahavad ja saavad nõu või
kindluse terviklik säilimine puutuvate – kogukonna, välja, ja lisas: „See mees oli jõuga abiks olla terviseradade
võib olla ohus. Nii otsivad muinsuskaitse, maa-ameti – tulnud oma Moskvitšiga Las- rajamisel ning MTÜ plaanide
mehed praegu vastuseid nen- huvid oleksid kaitstud. „Paa- namäelt hauda korrastama, realiseerimisel – olgu selleks
delt ametkondadelt, kelle ri aasta pärast võiksid siin olla sest keegi ei korista seda siis lisatöökäed metsas või
vastutusalas objektid ja nen- terviserajad koos kaardista- enam.“ Lepa küsimuse peale, hoopis veebilehe loomine,“
de kaardistamine on, samuti tud skeemiga Peeter Suure kes sinna maetud on, vastas soovivad MTÜ praegused
oodatakse reageeringut, kui- merekindluse kaitserajatiste mees, et see pole üldse tähtis. liikmed vabaühenduse tegeKohalikud aktivistid on selle vust laiendada ja kogukonda
MTÜ Munakivitee Terviserajad ja Veed on
vastusega päri – pole oluline, rohkem kaasata. Nende lõpkaardistanud enda jaoks Suurupi rannakes seal maapõues lebab, hau- peesmärk on ju muuta ala
kaitsepatarei terviseradade ja kultuurida tuleb hoida korras. Selgi- inimväärseks ning hoolitseda
mälestistena. / Joonis: MTÜ Munakivitee
Terviserajad ja Veed
tamaks välja tundmatu haua- selle eest, et see oleks ka edaspidi hooldatud. Vastu pakub
MTÜ piiramatus koguses
SILJA KONSA, Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti
tervisetunde: „Metsas aktiivjärelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
selt töötades saab koguda
Muinsuskaitseamet tunnustab Munakivitee Terviserajad ja Veed
tervisetunde – füüsiline akMTÜ tegevust kultuuripärandi väärtustamisel, propageerimisel ja
tiivsus vabas õhus tuleb tervihooldamisel. See ettevõtmine on Muinsuskaitseameti poolt vaadasele ainult kasuks!“ MTÜ tetes olnud mitte ainult sisuliselt kiiduväärt, vaid ka asjaajamiselt korrektne.
1913–1917 rajatud Peeter Suure Merekindluse ajastutüüpilised kaitseragemiste kohta saab rohkem
jatised tunnistati kultuurimälestiseks 1997. aastal, PSM Suurupi rannakaitseinfot e-posti aadressil munapatareide kaitsevööndit laiendati oluliselt kuni mereni aastal 2005. Patareid
kivitee@gmail.com.
teenindavat taristut (teed, truubid, tammid jms) riikliku kaitse alla ei võetud.



Kuid ei ole kahtlust, et tegemist on kohalikku kultuuriväärtust omavate rajatistega, mis väärivad säilitamist ja korrastamist.

AULE SAGEN
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TÜGi direktori otsimine jätkub
Värskelt lõppenud konkurss Tabasalu Ühisgümnaasiumile uue direktori leidmiseks ei päädinud
soovitud tulemusega ning seetõttu kuulutati
koolijuhi leidmiseks välja uus konkurss.

T

abasalu Ühisgümnaasiumi
direktori valimise konkursikomisjon on langetanud
otsuse tunnistada konkurss
luhtunuks, sest konkursikomisjon ei saavutanud kandidaatide seast sobivaima valimis el ü k sme elt . S e e g a
otsustati kuulutada välja uus
konkurss Tabasalu Ühisgümnaasiumile direktori leidmiseks, kuhu on oodatud kandideerima kõik ametikoha
kriteeriumitele vastavad isikud. Uue konkursi raames on

võimalik enda kandideerimise dokumente esitada kuni 10.
juunini. Seejärel koguneb
konkursikomisjon taas uute
kandidaatide seast Tabasalu
Ühisgümnaasiumile sobiliku
koolijuhi valimiseks.
Senikaua jätkab kooli juhtimist praegune direktori kohusetäitja Kersti Vana, kellele
vallavalitsus avaldab suurt
tänu direktori eduka senise
asendamise eest!
HARKU VALLAVALITSUS

HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi
TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI
DIREKTORI
ametikohale

Harku Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle
Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktori, kes kannab
vastutust kooli üldjuhtimise eest.
Kool ootab tulemustele orienteeritud visiooniga
juhti, kelle eestvedamisel viiakse ellu strateegilised
muudatused ning arendatakse välja piirkonna suurim
ja kaasaegseim progümnaasium.

Nõudmised sobivale
kandidaadile:
Vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a
määruse nr 30 „Direktori,
õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide
kvalifikatsiooninõuded“
sätestatud kvalifikatsiooninõuetega“.
Eeldame, et juhiomadustega kandidaadil on seatud
eesmärkide tulemuslikuks
saavutamiseks vajalikud
eeldused teadmistes, oskustes ja kogemustes sh
• organisatsiooni juhtimise
kogemus;
• kõrgtasemel eesti keele
oskus ja vähemalt ühe võõrkeele (soovitavalt inglise
keele) oskus heal suhtlustasemel koos ametialase
sõnavara valdamisega;
• usaldusväärsus, väärikus ja
põhimõttekindlus;
• suutlikkus analüüsida (tekste, juhtumeid, protsesse,
iseennast) koos oskusega
leida lahendusi ja süsteemselt tegutseda probleemide
lahendamiseks;
• suutlikkus suunata haridusasutuse kui kollektiivi
tulemuslikku, ootuspärast
ja innovaatilist toimimist;
• teadmised kaasaegsest
õpikäsitlusest ja õppiva or-

ganisatsiooni põhimõtetest;
• empaatiavõime, väga hea
suhtlemisoskus ja oskus
meeskonda ühise eesmärgi
saavutamiseks ühendada;
• avaliku esinemise oskused.

Väärikale kandidaadile pakume:
• võimalust juhtida organisatsiooni läbi strateegiliste
muudatuste perioodi, kaasates kohalikku kogukonda
sõbraliku ning innovaatilise
kooli loomiseks;
• väärtuslikku töökogemust
edukas ja arengut toetavas
kohalikus omavalitsuses;
• töötasu alates 2100 eurot
kuus, millele lisanduvad
autokompensatsioon ja
sidekulude hüvitamine;

Konkursil osalemiseks esitada:
• avaldus;
• elulookirjeldus;
• motivatsioonikiri, mis
kirjeldab kandidaadi
motivatsiooni ametikohale
asumiseks;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• osaleja soovil muud tema
poolt oluliseks peetavad
dokumendid.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. juuniks 2016 portaali
CV-Online vahendusel või meiliaadressile konkurss@harku.ee.
Lisainformatsiooni konkursi kohta saab Harku
Vallavalitsuse personalijuhi Kaile Põldme telefonil 600 3845
või meiliaadressil kaile.poldme@harku.ee.
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Harku valla elanikele
kompenseerib vald
ÜVK-ga liitumise veel
sügiseni
Vee ja kanalisatsiooniteenuse
kasutamiseks on enamikel puhkudel
odavaim ning kindlalt keskkonda
säästvaim võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

H

arku valla veemajandusprojekti kahe aasta eest lõpetatud peamiste tööde tulemusena said
Vääna-Jõesuu, Viti, Suurupi
ja Muraste 3700 kinnistut
võimaluse liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Paljud kinnistuomanikud
ongi otsustanud asuda kasutama kontrollitud kvaliteediga joogivett ning loobunud
reovee kogumismahutite või
kuivkäimlate kasutamisest.
Mai seisuga on liitumisleping
Strantumi juhataja Meelis Härms.
/ Foto: Rene Riismaa
sõlmitud või sõlmimisel pea
1500 kinnistul. OÜ
Strantum kutsub kõi-  Perspektiivis hoitakse
ki kinnistuomaniknii kokku kuludelt ja
ke, kelle kinnistule
säästetakse
keskkonda.
on rajatud võimalus
liituda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga, seda Tõhus kontroll on toonud
võimalust kasutama – lisaks kaasa kogumismahutite tühsellele, et pikemas perspek- jendamise hindade kohati
tiivis hoitakse nii kokku ku- mitmekordse kasvu. Võib
ludelt ja säästetakse keskkon- väita, et kogumismahuti ühe
da, on see ainuke ka tulevikus korra tühjendamise hind on
kindlalt toimiv ning legaalne tänaseks selline, mille eest
viis vett ja kanalisatsioonitee- saaks keskmine pere ühisveevärgist kaks kuud murenust kasutada.
tult vett kasutada ja kasutusel
Purgimise hind kasvas olnud vee ühiskanalisatsiooAlates möödunud aasta lõ- ni juhtida.
pust on AS Tallinna Vesi
asunud korrastama ja kont- Mida pärandame
rollima reovee purgimist järeltulijatele?
oma süsteemi. Selle tulemu- Senised lahendused on parasena suleti mitmed varase- ku tähendanud sageli ka lekmad purgimiskohad, alles- kivatest kogumismahutitest,
jäänutes toimub aga täpne septikutest või muudest
arvestus vastuvõetava reovee nõuetele mittevastavatest
koguste ning päritolu üle. reoveelahendustest tekkinud



reostust; veeallikate puhul välistorustike teostusjoonis,
aga ilma kontrolli ja vastava viia läbi veetorustiku surveloata võetud põhjavett. Põh- proov, registreerida veearvesjavee näol võib sõltuvalt vee- ti ning sõlmida teenusleping.
kihist tegemist olla taastuma- Detailsemat informatsiooni
tu (või väga pika aja jooksul ja abi kõige korraldamiseks
taastuva) varuga, mille ohjel- saab Strantumi kodulehelt
damatu kasutamine võib www.strantum.ee, telefonil
kaasa tuua pöördumatuid 602 6480 või e-posti aadrestagajärgi kogu piirkonna sil strantum@strantum.ee.
veetarbijatele. Olukorra ennetamiseks 
Info liitumistasu
annab Harku vald
Ühtekuuluvusfondi kompenseerimise kohta
veemajandusprojekleiab valla kodulehelt.
ti raames välja ehitatud ÜVK-ga kaetud alal vee
Kuni 13. oktoobrini 2016
erikasutusloa nõusolekuid kompenseeritakse Harku
vee erikasutajatele veel üks- valla Ühtekuuluvusfondi
nes kuni käesoleva aasta 31. veemajandusprojekti raames
oktoobrini. Vee erikasutus- rajatud torustikega liitumise
luba peab olema, kui põhja- tasu kinnistuomanikele, kes
vett võetakse ühest puurkae- on elanikeregistris registreevust enam kui 5 m³ ööpäevas. ritud Harku valla elanikuks.
Vee erikasutusloa väljastab Täpsema info liitumistasu
Keskkonnaamet, tuginedes kompenseerimise kohta
kohaliku omavalitsuse nõus- l e i a b v a l l a k o d u l e h e l t
olekule vee erikasutamiseks. www.harku.ee/uf-veemajandusprojekt.
Liitumise ABC
ÜVK-ga liitumise protsess
MEELIS HÄRMS
algab liitumistaotluse esitaOÜ Strantum juhatuse liige
misest OÜ-le Strantum. Liitumistaotluse alusel koostab
vee-ettevõtja liitumise tehnilised tingimused. Tingimuste maksumuseks on 31,92 €
ning arve selle kohta esitatakse pärast tehniliste tingimuste koostamist ja enne
nende väljaandmist taotlejale. Koos tehniliste tingimustega saadetakse liitujale ka
liitumisleping, mis jõustub
lepingu allkirjastamise järel
mõlema poole poolt. Liitumistasu suuruseks on 384 €.
Pärast tehniliste tingimuste
saamist tuleb koostada kinNagu möödunud aastal,
nistu veevarustuse ja kanalinii on ka tänavu juunis
satsiooni projekt ehk dokument, mis kirjeldab
ja juulis Harku vallas
plaanitavate torustike paiguasuvad tänavavalgustid
tust ja tehnilisi parameetreid
suverežiimil, töötades
tänaval asuvatest liitumisvähendatud mahus.
punktidest kuni kinnistu
veemõõdusõlmeni ja ühenlates 6. juunist kuni 29.
datava kanalisatsioonitorusjuulini lülitatakse suvetikuni. Projekti kooskõlastarežiimile ümber sõidumise järel saab
teede ja kergliiklusteede
vee-ettevõtjaga alustada kinäärsed ning elamurajooninistutorustike ehitust. Lõpedes asuvad tänavavalgustid.
tuseks tuleb teha kinnistu
Sõiduteede ja kergliiklusteede ääres paiknevad tänavavalgustid lülitatakse juunist
juulini täielikult välja ning
elamurajoonides asuvate
tänavavalgustuspunktide
2015/2016.
töökoormust on vähendatud vastavalt vajadusele osaaasta mäluliselt. Piirkondade üldine
valgustus jääb, ent vähendamängu võitjad
takse töös olevate valgustuson selgunud
punktide koormust. Vähesemate valgustuspunktide
Harku valla 2015/2016.
kasutamist suve esimestel
aasta mälumängu võitjaks tuli 191 punktiga
kuudel võimaldavad pikalt
võistkond MÄE (pildil),
valged ööd, mis ei vaja talvikes mängis koosseisus
se hooajaga sarnases mahus
Uuve ja Tanel Reinola,
Vallo Saar ja Annely
tänavavalgustuse kasutamist
Märtson. Teise koha sai
– loodus teeb ise suure osa
189 punktiga võistkond
valgustamise tööst ära.
DUO+ ja kolmanda 152
punktiga USSIPESA.
Lisainfot on võimalik küsiHarku Vallavalitsuse
da Harku vallavalitsuse tehvõistkond ÖÖKULL jäi
151 punktiga neljannovõrkude spetsialisti Rein
daks. Järgmise hooaja
Kooli käest telefoni 600 3859
2016/2017. aasta
teel või e-posti aadressil rein.
mälumängu viib läbi
ja koostab küsimused
kooli@harku.ee.
võistkond MATRIX.

Tänavavalgustus
lülitatakse
taas suverežiimile

A

/ Tekst ja foto:
Rein Kooli

KADY-ANN SUTT
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Tänavuse Tabasalu Päeva peaesineja on The Sun koos Estonian Dream Big Bandiga. / Foto: The Sun

Eelmise aasta konkursil võiduka
tulemuse saavutanud Harku vallas
asuv koduaed.
/ Foto: Harku Valla Aiaselts

HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

arhitekti
ametikohale

Peamised
tööülesanded:
• ehitiste (v.a tehnorajatiste) projekteerimistingimuste menetlemine;
• ehitus- ja eskiisprojektide
arhitektuurse ja ehitusliku
osa õigusaktidele ja alusdokumentidele vastavuse
tagamine;
• projekteerimistingimuste andmist puudutavate
eelnõude koostamine;
• nõustamine arhitektuuri- ja ehitusalastes
küsimustes ning muudes
ehitusvaldkonda reguleerivates õigusalase teabe
küsimustes.

Nõudmised sobivale kandidaadile:
• erialane kõrgharidus;
• teadmiste olemasolu
kohaliku omavalitsuse
tööst ja ehitusvaldkonda

reguleerivatest õigusaktidest;
• kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime;
• töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus,
hea suhtlemisoskus ja
pingetaluvus.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus
seotud töövaldkonnas
ja avalikus sektoris.

Meie pakume sulle:
• mitmekülgseid arengu- ja
eneseteostusvõimalusi;
• huvitavat ja vastutusrikast
tööd kaasaegses töökeskkonnas;
• võimalusi täiendõppeks;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• toredat ja sõbralikku
meeskonda.

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust
vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele ja CV-d,
ootame hiljemalt 1. juuniks 2016 portaali CV Online
vahendusel või personalijuht Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee. Lisainformatsioon
planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Karin Sillmanni
telefonil 600 3861.

Pensionäride suveekskursioon
Selle suve ekskursioon valla
pensionäridele toimub 17.
juunil, külastame Noarootsit
ja Haapsalu linna.

Väljasõit toimub Harku vallamaja eest parklast 17. juunil
2016 kell 9.00.
Vaatamisväärsustega tutvumine viib meid Noarootsi, kus
külastame Noarootsi kirikut ja
Läänemaa vanimat puitehitist
– pastoraadihoonet – ning
Lyckholmi muuseumi.
Haapsalu linn on tuntud
Valge Daami linnana. Linnas
külastame toomkirikut ja piiskopilinnuse muuseumi, Jaani
kirikut, Peeter I maja, ranna-

promenaadi ja kuursaali ning
palju teisi vaatamisväärsusi.
Haapsalus sööme ka lõunat.
Tagasi Tabasallu jõuame
orienteeruvalt kell 20.00.
Soovijatel palume end ekskursioonile registreerida
Eakate Päevakeskuse telefonil:
603 2171 hiljemalt 6. juuniks.
Ekskursiooni omaosalustasu
on 25 eurot.
Palun kaasa võtta ühe päeva
ravimid, mida igapäevaselt
kasutate. Lisainfo tel 600 3867,
Tiia Spitsõn.
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Tabasalu Päev toimub
tänavu 21. augustil ja seda
koos päikesega
Harku valla suurim perepidu Tabasalu Päev toimub tänavu 21. augustil ning
õhtu peaesinejana astub üles unikaalse kooslusena: esmakordselt jagavad
ühist lava koos The Sun ja Estonian Dream Big Band.

E

rinevalt eelnevatest aastatest toimub seekord
Tabasalu Päev laupäeva
asemel pühapäeval. Nii et pärast vabariigi taasiseseisvumispäeva pidustusi on kõigil tore
võimalus tulla järgmisel päeval
nautima koos pere ja sõpradega
koduvalla suurimat peopäeva
Tabasalu südamesse Tui parki,
kus nagu ikka jagub rohkelt
tegevust nii väikestele kui ka
suurtele.
Avatud on suur laada-ala, kus
pakuvad maitseelamusi nii
kohalikud kui ka meie valla
piiridest väljapoole jäävad toitlustusvaldkonna parimad tegijad ja teisedki põnevat kraami
pakkuvad kaupmehed, kes on
enda parima sortimendiga
peopäevale välja tulnud. Samuti toimub paljude Tabasalu
Päeva külastajate lemmikuks
kujunenud kirbuturg, kust saab
nii häid oste sooritada kui ka ise
oma üleliigsete asjadega kaubelda.
Pere noorematele külastajatele on avatud atraktsioonideja tegevuste-rohke laste- ja
noorteala, kus viiakse läbi palju
erinevaid mänge ning võistlusi
– kõige osavamaid ootavad ees
toredad auhinnad.

Jätkub võimsate
esinejate traditsioon
Tabasalu Päeval on traditsiooniliselt olnud lisaks suurele
laadale ning laste-noortealale

ka Eesti populaarseimate artistide esinemised. Peopäeval on
eelnevatel aastatel üles astunud
Terminaator, Getter Jaani, Mait
Maltis, 2 Quick Start, Ott
Lepland, Põhja-Tallinn, Koit
Toome ja paljud teised.
Tänavu toome teieni Kaunimate Aastate Vennaskonna,
kuhu kuuluvad näitlejatest
lauljad Hannes Kaljujärv, Jüri
Lumiste, Andres Dvinjaninov,
Toomas Lunge ja Indrek Kalda,
ning absoluutse Eesti tippude
tipu – ansambli The Sun! Kuid
The Sun ei esine mitte üksnes
enda tavapärase kooslusega,
vaid erakordselt astutakse ühisel laval üles koos Estonian
Dream Big Bandiga. Laval on
korraga koguni 18 inimest ning
suurejoonelise kontsert-show
puhuks ehitatakse spetsiaalne
laululava tüüpi lava, tänu milleni jõuavad kontserdi helid
eriti selgesti kogu publikuni.
Lisaks esinevad suurel laval
Harku Valla Laululaps 2016
kõigi vanusekategooriate võitjad ning mitmed teised kollektiivid.
Abilisi
oodatakse
malevasse
Tabasalu Päeva õnnestumisele on juba mitu aastat
tublisti kaasa aidanud
Harku vallas elavad noored, kes on panustanud

nii ettevalmistustöödesse kui
ka kogu peopäeva kordaminekusse, olles olnud usinasti vallapoolsele korraldusmeeskonnale abiks. Suur tänu neile
tragidele noortele!
Ka sellel aastal kuluvad vallale Tabasalu Päeva ettevalmistamisel abikäed ära ning
ootame taas noori endaga
koos peopäeva ette valmistama. Sel aastal aga ootame
noori selleks Harku noortemalevasse, kus peamised
tööülesanded on just Tabasalu
Päeva organiseerimis- ja ettevalmistustöödega seotud.
Oodatud on 13–15 ja 16–20
aastased noored. Malev toimub 3.–22. augustini ning
võimalik on osaleda kas päevade või nädalate kaupa. Maleva korraldab Huvitegevuse
ja Noorsootöö Sihtasutuse alla
kuuluv Tabasalu noortekeskus ning malevasse saab registreerida kuni 29. maini.
Lisainfo ja malevasse registreerimise vormi leiate veebileheküljelt www.noortekeskused.ee.
Täpsemalt Tabasalu
Päeva 2016 kohta lugege ko dulehelt
www.tabasalupäev.
ee ja Facebooki-lehelt www.
facebook.com/
Tabasalupaev.
KADY-ANN SUTT

Konkurss
„Harku
valla kaunis kodu“
2016 ootab
kandidaate

Harku Vallavalitsus palub eramuomanikke ja
korteriühistuid, koole ja
lasteaedu ning ettevõtteid osalema heakorrakonkursile „Harku valla
kaunis kodu“ 2016.

K

onkursile võivad oma
eramu, korteriühistu,
kooli, lasteaia või ettevõtte aia esitada kõik valla kinnistuomanikud; iga vallakodanik võib konkursile esitada
ka naaberaia või teisi vallas
asuvaid kauneid aedu.
Palume teatada osalemissoovist-soovitusest Harku
Vallavalitsusele kirjalikult
e-posti teel Marion.Aare@
harku.ee või suuliselt telefonil 600 3866. Kui esitate
konkursile naabri või lähikonnas oleva aia, palume
võimalusel osalemist arutada ka konkursile esitatud
objekti omanikuga.
Kandidaatide konkursile
esitamise viimane tähtaeg on
31.07.2016.
Hinnatakse järgmist: objekti üldmulje, välishooldus
ja sobivus maastikku, haljastus (lilled, hekid, puud jne),
dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne).
Konkursi tulemused teeb
kindlaks vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kes
teostab osalevate objektide
ülevaatuse 1. augustist kuni
30. septembrini ning seejärel
esitab võitjad Harku Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Võitjaid autasustatakse
tänukirja, meenelise auhinna või aiakaupluse kinkekaardiga.
Ootame rohket osavõttu!
MARION AARE
Heakorraspetsialist
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Juba 11. juunil toimuval
Harku valla
Külade Päeval
on kõik külalised ja osalejad kutsutud
Kurrunurruvutisaarele!

Külade Päeval
lustlikult näoga
mere poole

Tere tulemast
Kurrunurruvutisaarele!
semad saavad Pipiga koos
Spunki otsida, meisterdada,
ponidega sõita ning muid vahvaid tegevusi nautida. Pere või
sõpruskonna saab otse pidupäeva tulipunktis jäädvustada
pildile Aloha Fotostuudios.
Kuna mitmed toredad tegevused on seotud merega, siis
soovitame selga panna rannariided ning võtta kaasa saunalina. Kohapeal arveldamine
toimub sularahas, nii et ka seda
tuleb kaasa varuda.
Külade Päeval osalevad
vabaühendused ja ettevõtted
kogunevad kohviku POPP
kõrval. Kauplejate sooviaval-

Aloha

dusi ootame veel hiljemalt
27. maini, registreerimisankeedi leiab kodulehelt www.
suurupi.ee.

Fotostuudio

Muusikat terveks
päevaks
Kuna jõed suubuvad merre, on
külla oodatud Audru Jõelaevanduse Punt, kelle lugude
saatel mõnusalt jalga keerutada. Päeva teises pooles paneb
ranna elama Shanon. Vahepeale jagub valla hobikultuuri
edendajate esitlusi ning vabaühenduste ja ettevõtete poolt
korraldatud toredaid võistlusi
ning etteasteid. Esinejate hulgas on Suurupi naiskoor Meretule, kandleansambel LiULi,
Suurupi kitarriansambel koos
oma kitarrivirtuoosist juhendaja Ain Vartsiga, Vääna-Jõesuu kooli lapsed, Harku valla
laululapsed ja Tabasalu Tantsumemmed.
Rannas ikka rannavolle
Türisalu SK korraldab sündmuse raames rannavolleturniiri. Osalema on oodatud neljaliikmelised võistkonnad, kuhu
kuulub vähemalt üks naine.
Mängitakse väljakul suurusega
8 x 8 m tavavõrkpalli reeglitega
kahe geimivõiduni. Võistkondi
saab registreerida korraldaja
e-posti aadressil 5. juunini.

Mida meri meile annab
Külade Päeval toimub ka mereandidest valmistatud hoidiste konkurss. Võistlustulle astuvad hoidised, mis on
pakendatud 100–500 ml pakenditesse ja millele on lisatud
hoidise valmistaja kontaktandmed (nimi, telefon), palume
tuua 11. juunil kell 15.00–17.00
korraldajate telki. 10liikmelise
hindamiskomisjoni loosime
välja samal ajavahemikul korraldajate telgis soovi avaldanud
kandidaatide seast ning kohtunikud saavad oma maitse- ja
ilumeeli teritada 17.00–18.00
vahel. Komisjon hindab nii
sisu, maitset kui ka pakendi
leidlikkust ning vastavust peopäeva teemale „Näoga mere
poole“.
Liivaskulptuuride
võistlus
Kell 15.00–18.00 ootab kõiki
lapsemeelseid ja kunstihingelisi peresid, sõpruskondi, vabaühendusi ja teisi kooslusi rannas liivaskulptuuride võistlus,
teemaks loomulikult „Näoga
mere poole“. Skulptuur tuleb
välja voolida 1 x 1 x 1 m liivakamakast, mis on võistkondade jaoks ette valmistatud.
Võistlusest saab osa võtta vaid
kümme 3–4liikmelist võistkonda, seega – kes ees, see sees!
Võistkondi saab registreerida
korraldaja e-posti aadressil
kuni 6. juunini. Osalemise
aluseks on võistlusele kaasa
võetud ideekavand või makett.
Võistlust ning hindamiskomisjoni juhib skulptor Henry Timusk.
Kõikide võistluste ja konkursside parimad hõigatakse
välja päeva lõpu eel kell 20.00
algaval tänu- ja auhinnapooltunnil.
Peale kella 21.00 suundub
tegevus kohvikusse POPP, kes
viib läbi salsaõppe rannaliivas
ning ootab kõiki soovijaid
retrodiskole.

Külade Päeva värskeima info
leiad Suurupi Seltsi kodulehelt
ja Facebooki-lehelt. Oled oodatud Kurrunurruvutisaarele!
ANNE-LY GROSS-MITT
Suurupi Selts
info@suurupi.ee
www.suurupi.ee

Südamest tulnud
soovid valla
eakatele emadele



T

änavu üheksandat korda
toimuvat ja sel aastal
Suurupi Seltsi ning Vääna-Jõesuu Külaseltsi korraldatavat Harku valla Külade Päeva
peetakse seekord Vääna-Jõesuu metsa RMK puhkealal ja
rannas laupäeval, 11. juunil.
Külade Päeva tegevused ja
väljapanekud on planeeritud
käesoleva merekultuuriaasta
võtmes ning 15.00–21.00 ootab külastajaid mitmekülgne
programm suurel laval ja osalejate hubaste väljapanekute
juures. Päeva juhivad Eefraim
ja Pipi Pikksukk. Eraldi on
avatud lasteala, kus kõige väik-

Harku Valla Teataja 5

Valla pensionäride emadepäeva kontserdil 6. mail
Muraste Kooli aatriumis
tervitasid nii Harku vallavolikogu esimees Arno
Hirtentreu kui ka Harku
vallavanem Kaupo Rätsepp
(pildil) oma südamliku
pöördumisega kohalikke
emasid, vanaemasid ja
vanavanaemasid ning
soovisid jätkuvat tervist ja
südamesoojust. Soojade
tervitussõnade järel rõõmustasid kohaletulnuid valla pensionäride naisansambel Laulumampslid ning
ansambli Soov (koosseisus
Merle Lilje, Toivo Asmer ja
Peeter Kaljuste) emotsionaalne kontsert.
/ Tekst ja foto: Aule Sagen
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Kiireim meretee Rootsi

28.05 45. jooks
ümber Harku järve 6,6 km

2.07 35. jooks ümber Pühajärve 10,7 km
31.07 3. Suvejooks ümber Saadjärve 17,5 km
27.08 44. jooks ümber Ülemiste järve 14 km
Start kõigil jooksudel kell 12.00
Info ja registreerimine
www.stamina.ee/jarvejooks

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Algatatud detailplaneeringud
n Harku Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 45 otsustati algatada Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus
19801:002:7370) maaüksuse põhjapoolsel osal ja selle lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja
võimalused kavandada Tänavaotsa maaüksuse põhjapoolsele osale üks elamumaa krunt üksikelamu ja abihoonete rajamiseks hajaasustuse põhimõtteid järgides. Samuti lahendada
juurdepääs ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava
ala suurus on ca 4,6 ha.
Koos taotlusega esitatud eskiislahenduses on kavandatud
3350 m² suurune elamumaa krunt maantee äärde. Kavandatud hoonestusala jääb maantee 30 m laiusest teekaitsevööndist väljapoole teekaitsevööndi ja maaüksust läbiva keskpinge õhuliini kaitsevööndi vahelisele piirangutest vabale alale.
Juurdepääs on kavandatud maanteelt mahasõiduga, mille osas
on Maanteeamet 05.06.2014 väljastanud tehnilised tingimused. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas on Osaühing Strantum väljastanud 19.10.2015 tehnilised tingimused, liitumaks
Tabasalu ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga kohe
teisel pool maanteed Mesika tänaval. Tehniliste tingimuste
kohaselt on tagatud maaüksusele vajalik veevarustus 0,3 m³
ööpäevas.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala
osaliselt leebe režiimiga loodusliku haljasmaa juhtfunktsiooniga ning vähesemal määral haljasala ja parkmetsa maa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Elamumaa krunt on
kavandatud leebe režiimiga loodusliku haljasmaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale. Üldplaneeringus on märgitud
perspektiivne maantee Juuliku–Tabasalu ühendustee, mis
kulgeb üle planeeritavale maaüksuse lõunapoolse osa. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega. Detailplaneeringus tuleb arvestada
perspektiivse maantee trassiga ning kavandada maantee trassi
alune maa eraldiseisva krundina, millele tuleb ette näha kaks
alternatiivset sihtotstarvet: maatulundusmaa maakasutus kuni
maantee väljaehitamiseni ning transpordimaa maantee rajamiseks edaspidi. Üldplaneeringus märgitud Parkmetsa maa
juhtfunktsiooniga alale tuleb kavandada maatulundusmaa
sihtotstarbega krunt.
Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu menetluse
käigus.
n Harku Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 44 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Rannamõisa
külas Merihobu tee elamukvartalis.
Planeeritav ala paikneb Sõrve tee ja Merihobu tee vahelise
ala põhjapoolses osas. Planeeritav ala piirneb põhjast, idast
ja lõunas Merihobu teega ning läänest Harku Vallavolikogu
27.11.2003 otsusega nr 93 kehtestatud Rannamõisa külas
Saueaugu-10 maaüksuse detailplaneeringuga moodustatud
elamumaa kruntidega.
Harku Vallavolikogu poolt 31.07.2003 otsusega nr 61 keh-

testatud Rannamõisa külas Saueaugu-7 detailplaneeringu
muudatusega määrati Merihobu tee elamumaa kruntidele
ehitusõigus, mille kohaselt võib maaüksusele püstitada kuni 2
hoonet, millest üks on elamu ja üks abihoone ning täisehituse
protsendiks määrati 10%. Hooned võivad olla kuni 2-korruselised, kõrgusega maapinnast kuni 9 meetrit.
Esitatud detailplaneeringu algatamise taotlusega tehakse
ettepanek muuta Rannamõisa külas Saueaugu-7 kehtestatud
detailplaneeringu muudatusega määratud ehitusõigust. Planeeritava ala suurus on u 3,38 ha. Juurdepääs planeeritavale
alale on Merihobu teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused määrata olemasolevatele elamumaa sihtotstarbega maaüksustele ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks, määrates täisehituse protsendiks 20%. Planeeringuga ei muudeta olemasolevate maaüksuste sihtotstarbeid, maaüksuste piire ega nende
pindasid. Veevarustus (30.04.2008 väljastatud kasutusluba nr
8417), kanalisatsioon (30.04.2008 väljastatud kasutusluba nr
8417), elektrivarustus (olemasolevad liitumiskilbid iga kinnistu piiril) ja tänavavalgustus on olemasolevad ja muudatusi
algatava planeeringuga ei kavandata.
Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu menetluse
käigus.
n Harku Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 43 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Vilipi tee 72 (katastritunnus 19801:002:2314) ja Harku
tee 66 (katastritunnus 19801:002:2306) maaüksustel ning
lähialal.
Planeeritav ala asub Rannamõisa külas Vilipi tee 72 (katastritunnus 19801:002:2314) ja Harku tee 66 (katastritunnus
19801:002:2306) maaüksustel ning lähialal.
Planeeritava ala suurus on ca 1,13 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja
võimalused muuta Harku tee 66 maaüksuse 50% ärimaa ja
50% tootmismaa liitsihtotstarve 100% tootmismaa sihtotstarbega maaüksuseks, muuta ka Harku tee 66 maaüksuse osas
kehtivat ehitusõigust, määrates ehitisealuseks pinnaks 2300
m², ning tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsu lahendamine. Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu
koostamise käigus.
Otsuste ja materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla
veebilehel /www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses aadressil
Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
n Avaliku arutelu tulemus
20.04.2016–05.05.2016 toimus Tabasalu aleviku Tamme tn
4 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapanek. Avaliku
väljapaneku ajal vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning
sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.
n Detailplaneeringu algatamise taotlus

Vääna külas Kaera tee 2 (tunnusega 19801:011:0469),
Lembi 4 (katastritunnusega 19801:011:0471), Lembi 5 (tunnusega 19801:011:0472), Lembi 6 (tunnusega 19801:011:0473) maaüksuste ja lähiala. Planeeritava
ala suurus on u 8,8 ha.
Taotluse kohaselt soovitakse kavandada nimetatud katastriüksustel polüfunktsionaalset arendust, moodustades katastriüksustest elamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa ning transpordimaa
krunte.
Ilmandu külas Runtsi 6 (tunnusega 19801:001:1066)
maaüksusele. Taotluse kohaselt soovitakse moodustada 4 elamumaa krunti üksikelamute rajamiseks, määrata kavandatavatele kruntidele ehitusõigus. Lisaks anda lahendus tehnilisele
infrastruktuurile.
Liikva külas Timmiste 2 maaüksusele (tunnusega
19801:001:1517), pindala 3,81 ha. Taotluse kohaselt soovitakse maaüksuse senine sihtotstarve muuta elamumaaks ja
jagada kolmeks elamumaa krundiks, üheks transpordimaa
krundiks ja üheks sotsiaalmaa krundiks.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse, millega
otsustatakse detailplaneeringute algatamine või algatamata
jätmine.
n Detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Harku Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 42 otsustati
lõpetada Muraste külas Jüriküla (endine lähiaadress Küla-Jüri
III, katastritunnus 19801:001:0179) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 26.02.2002 korraldus nr 172 „Detailplaneeringu algatamine“ Muraste külas Küla-Jüri III maaüksusel.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.
harku.ee ja Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12,
76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
n Ilmse ebatäpsuse kõrvaldamine
Harku Vallavalitsuse 11.04.2016 korraldusega nr 231 parandati ilmne ebatäpsus Harku Vallavalitsuse 22. veebruari
2016 korraldusega nr 124 kehtestatud Viti külas Tätsaka maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus. Parandus seisneb krundi
nr 6 kavandatud üldkasutatava maa ja transpordimaa segasihtotstarbe (Üm 70 % // L 30 5) muutmises üldkasutatava maa
sihtotstarbeks (Üm 100 %).
Korraldusega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel
www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn
12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
n Eskiislahenduse tutvustamine
09.06.2016 algusega kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald) Harkujärve
küla Hobuseraua tee 15 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Eskiislahendusega on võimalik tutvuda ka Harku valla veebilehel www.harku.ee.

TEATED /
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PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830



Teated

n Ettevõte teostab ehitus ja remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel
5660 7554, janek@janelldisain.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada tasuta
järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tel 5690 0686
n Aastaringne fekaalivedu. OÜ Norringsen, tel 5662 1300
n 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
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokkuvedu, kändude juurimine/freesimine,
jäätmete hakkimine, okste ja kändude
äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
n Fekaalivedu kuni 13 m . Tel 501 0679
3

n Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 522 0023, Mikk
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots, lepp ja kask 30 cm.
Hinnad kodulehel www.unitedexpo.
ee. Alates 60 kotist on transport
Harku valda tasuta. 5198 9070, info@
unitedexpo.ee
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
n Ohtlike puude/okste langetamine
ning viljapuude lõikamine; pisiremonditööd majas ja aias; kodumeistri
teenused; lumekoristus. Tel +372 513
9437, e-post
igor@infinitas.ee
n Teostan san-tehnilisi ja pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@
gmail.com
n Veevarustuse ja -kanalisatsiooniprojektide koostamine. Tel 5887
8128, kraanike@gmail.com
n Müüa toored küttepuud - lepp 33€/
ruum, sanglepp 36€/ruum,
kask 39€/ruum. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel: 5551 8498
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trasside-

ga, santehnilised sisetööd, veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
n Muru niitmine, võsalõikus, puudeja hekkide hooldus, tänavakivi
puhastus, lehtede koristus. 5886 6044,
www.niidumeister.ee
n LOOMASÕNNIK 7T-150€, 15T-220€.
MULD, KILLUSTIK, LIIV. T 5697 1079,
taluaed@hot.ee
n Korralikult laagerdunud HOBUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5 eur 30
L kott. Harku ja Keila vallas transport
TASUTA. 5811 7351
n Korstnapühkija teenused. Tellimine
tel 5877 1665, info@puhaskolle.ee või
www.puhaskolle.ee

n Korralik perekond soovib üürida
maja/osa Harku vallas, tel 5697 8434
n Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti väljakirjutamisega). Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont.
9- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
n Kaevetööd miniekskavaatoriga,
vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitustööd. Tel: 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee

Ville Värk

Lisainfo ja registreerumine 2016/2017
õppeaastaks kuni 31. maini 2016
telefonil 5666 6154 või
tabasalukoolitus@gmail.com.

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

www.tabasalukoolituskeskus.ee

n Põllu-, kompost- ja haljastusmuld,
liiv, killustik jm. Väikeveod kalluriga.
Tel 501 5992
n Kallurveod kuni 8t. Killustik, liiv,
muld, sõnnik, täitepinnas, kivisüsi,
graniitkild, kruus, betoonisegu,
freesasfalt. Tel 501 5992

Sinu maakler

n Müüa lüpsikits koos oma ühe 1a3k
ja kahe 3k vanuse tallega. Asukoht:
Muraste. 550 0784, 5563 5234
n Lõikan hekki, niidan muru, pikemat
rohtu niidan trimmeriga, saetöö aias,
vajadusel võsalõikus. Tel 5554 7291

Jaak Eller

503 5680

n Muru niitmine, trimmerdamine,
võsa lõikamine. 5378 5742

jaak.eller@pindi.ee

n Pikaajalise töökogemusega
raamatupidaja otsib tööd. Töötanud pearaamatupidaja alluvuses.
Tel 524 3173, Maila.

2. juuni alates kell 10.00

Prillide tellijatele
silmade kontroll 8.- €
Silmade kontroll 15.- €

Koos leiame
alati parima
lahenduse!

Vanaduspensionäridele
kompenseerib
vald 50%
silmade
kontrolli hinnast
(visiiditasust).

INFO ja registreerimine telefonil 603 2171

Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 606 3830
Kady-Ann Sutt

ootab 4-7 aastaseid lapsi koolivalmidust
toetavasse eelkooli ja mängukooli.

n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362

Tabasalu eakate päevakeskuses Teenuste 2

Harku Valla Teataja

Tabasalu Koolituskeskus

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

n KÜTE: 3m ja halg 30-60 cm, hind
al 16€/rm; korralikult pakitud halud
ja klotsid 40 L võrgus al 1,90€/võrk.
HALUMASINA (EVO36) rent ja teenus.
Tel 5620 8210.

NÄGEMISE KONTROLL
• silmarõhu mõõtmine
• kuivasilma test
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid

SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Aule Sagen
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

Sinu heaks loodud!

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a veebruaris, juulis ja detsembris).
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.

18 g CO2

ID 6a59
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/ TEATED
info@aialahendused.ee
tel. 56236365

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS

puitaiad, võrkaiad, metallaiad, väravad, väravatarvikud
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Harku Vald 44x89 mm

vÄÄna kooli
vilistlaste kokkutulek

AKNAD
UKSED
ERIKUJU AKNAD

4. juuni 2016 vÄÄna mÕisas

BFT VÄRAVA
AUTOMAATIKA
liugväravad, tiibväravad, tõkkepuud, garaažiuksed
müük, paigaldus, hooldus

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE

VÄLISUKSED

aiamajad, kuurid, kasvuhooned, terrassid, terrassi katused

LÜKANDUKSED
Tallinn: Laki 36

B sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

Mõis avatud alates kl 14.00
Palume osavõtust teatada hiljemalt 31. maiks
katrin.noodapera@vaanakool.edu.ee või 6749126, 55562426.
Osavõtutasu 7 eurot palume 31. maiks kanda arvele:
Katrin Noodapera EE061010011727885228
Vajadusel võimalik tasuda sularahas kohapeal.

Ootame teie meenutusi ja mälestusi, täpsem info koduleheküljel www.vaanakool.edu.ee

tule ise ja vÕta kaasa klassikaaslased!

glasaken.ee
OOTAME
LASTE
suvelaagrisse
POISSE ja
TÜDRUKUID
vanuses
7-12 aastat.

SURNUAIAPÜHAD
KORVI kalmistul
12. juunil kell 14.00
RANNAMÕISA kalmistul

19. juunil kell 11.00

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857
www.inglitiib.eu

Tabasalu Lasteaed Tibutare

kuulutab välja konkursi kahele ÕPETAJA ametikohale
(1 põhikoht, 1 õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks)
Tööleasumise aeg 1. august 2016
Avaldus, CV ning haridust- ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad esitada 31. maiks 2016 aadressile Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald,
76901 või e-postile juhataja@tibutare.edu.ee Lisainfo telefonil 603 2211

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

“Näoga mere poole”
11. juuni kell 15:00-21:00, Vääna-Jõesuus

Tere tulemast Kurrunurruvutisaarele!
Saare tegevust juhib Eefraim Pikksukk • Lastealal kamandab Pipilota Viktuaalia
Rullkardiine Piparmünta Eefraimitütar Pikksukk

Liivakujude võistlus • Mereandidest hoidiste konkurss • Öösalsa •
Retrodisko • Laval kohalikud kultuurigrupid
Palju merelisi ja rannalisi tegevusi kõikide osalejate eestvedamisel!
Saab sööki, saab jooki, saab priimat pannkooki!

Tantsuks mängivad: Shanon ja
Audru Jõelaevanduse Punt

