Lk 2

ERALASTEAIA TOETAMISE
JA ERALAPSEHOIU
TEENUSE RAHASTAMISE

uus kord sai vastu võetud ja hakkab kehtima
selle aasta1. septembrist.

Lk 2

VÄÄNA-JÕESUU RAND ON
SUPLUSHOOAJAKS VALMIS

Lk 3 JÄRGMINE HARJUMAA

LAULU- JA TANTSUPIDU
TOIMUB VIIMSIS

Rannaalad on korrastatud ja puhkajate ootel, avalikku korda aitavad
hoida kohalikud abipolitseinikud.

2018. aasta 2. juunil, leppisid kokku Harjumaa
Omavalitsuste Liit ja Viimsi Vallavalitsus.

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

heks päevaks Kurrunurruvutisaareks
muutu nu d Vä ä na-Jõesuu rannas ja
parkmetsas juhtisid
tegusat päeva ja vägesid Pipi Pikksukk koos oma
laevakaptenist isa Eefraimiga.
Ja oli ka kelle tegevust juhtida,
sest kokku olid tulnud igast
kandist pidulisi. Esindatud
olid Harku valla külaseltsid,
lauljad ja pillimehed, loodusmehed ja spordipoisid, purjetajad, kanuutajad ja meremehed ning kaitseliitlased,
skaudid ja päästjad.
Põnevaid laadaoste sai sooritada Honolulu kaubatänaval ja
maitsvaid suutäisi pakuti Kane
söögitänaval. Lastele oli avatud
uhke Kanalde lasteala, kus sai
nii hüpata ja karata kui ka
meisterdada ja mängida.
Ka suured inimesed veetsid
aega ühiselt mängides ja tantsides, liivaskulptuure meisterdades ning isegi ujudes, trotsides külmavõitu merevett.
Samuti nauditi Tabasalu
Tantsumemmede tantsukava
ja head muusikat Suurupi naiskoor Meretulelt, Audru Jõelaevanduse Pundilt, kandleansambel LiULilt, Suurupi
kitarriansamblilt ja nende juhendajalt kitarrivirtuoosist Ain
Vartsilt, Vääna-Jõesuu kooli
lastelt, Harku valla laululastelt
ja õhtu peaesinejalt – ansamblilt Shanonilt.
Tegusat päeva sai jäädvustada Aloha fotostuudios ja Harku vallavalitsuse telgis asunud
fotobox’is, kust tehtud lõbusad
pildid ka kohe kätte sai.

Ü

Harku vald –
minu koduvald
Harku valla Külade Päeva korraldamise üheks läbivaks mõtteks on olnud ikka see, et oma
valla ja külade inimesed saaksid ühisel peopäeval kokku
tulla, näha vanu või leida uusi
sõpru ja tutvuda läbi ühiste
tegevuste valla erinevate seltside ja rühmitustega.
Nii olid ka tänavuse peo korraldajad – Suurupi selts ja Vääna-Jõesuu külaselts – andnud
osalejatele koduse ülesande:
peopäevaks tuli ette valmistada
lühike tutvustus enda seltsi või
paikkonna kohta.
Ka Harku vallavalitsuse esindus ei jäänud sellest kodutööst
kõrvale ja tahtis Külade Päeval
osalejatele esitleda, missugune
see Harku vald siis ikkagi on.
Küll aga otsustasid nad endale selle ülesande lahendamiseks appi paluda kohalikud
elanikud, sest eks nemad ju tea
lõppkokkuvõttes kõige pare-

Foto: erakogu
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Paljud saavadki
esimese töökogemuse just siit.
JAANUS LAANE
Batuudijuss OÜ

Skulptor Henry Timuski juhendamisel toimus rannas liivaskulptuuride võistlus, kus valminud tööd olid nii meisterlikud, et lausa iga võistkond sai oma töö eest eriauhinna.
Pildil on Harku vallavalitsuse esinduse – kuhu kuulusid
Maarja Lehemets, Ive Eevel, Kadri Kelgo ja Triin Lilienthal
– võistlustöö, mida pärjati kui kõige kiirema õppimisvõimega meeskonna tööd. / Foto: Olavi Ruhno

Õhtu peaesineja Shanon tõmbas
oma energilise etteastega
publiku
hoogsasti
käima ja lugusid kaasagi
laulma.
/ Foto: Olavi
Ruhno

SUUR KÜLAPIDU

HARKU VALD – MINU KODUVALD

Kurrunurruvutisaarel

Vallavanem
Kaupo Rätsepp
luges ette valla
elanike kirjutatud
luuletuse meie
koduvallast.
/ Foto: Olavi
Ruhno

Laupäeval, 11. juunil toimus Vääna-Jõesuus Harku
valla Külade Päev, mille tänavuseks teemaks oli merekultuuriaastast inspireeritult „Näoga mere poole“.

MEREKALDALT ALGAB KODU
TUULES, PÄIKSES – OMA, HEA.
MERI KUTSUB, PURJED KA
TULE TILKU PURJETAMA SA!
MEREL OLED VABA KUI LIND
JA RINNUS ON MURETU HING.
MERE KOHAL ON TUME VING
NING SELLE KOHAL VALGE LIND,
KELLEL ÕHKU TÄIS ON RIND.
KÕRGE ON MU HIND,
SEST HARKU VALD – ARMASTAN SIND!
ARMASTAN HARKU VALLA PÄIKEST JA MERD,
SEST ELU SIIN KUI PUHKUS!
MEIL ÖÖD ON SIIN ALATI VALGED
JA NAISED NII MALBED,
KEL TANTSULUST JALGES
SEL PUNA ON PALGES.
LAUL KÕLAB VARAVALGES
LOODUSKI LUMEVALGES.
KAUNIS MÄNNISALUS KÕNDIMISEST JALG ON VALUS
ENDAL PEHME TOOLI PALUS.



Rohkem pilte:
www.harku.ee/et/pildigaleriid
www.facebook.com/HarkuVald

mini öelda, milline see elu
Harku vallas on. Nii saidki kõik
peo külalised vallatelgis võimaluse kirjutada ühiselt luuletust,
mille teemaks oli „Harku vald
– minu koduvald“.
Selleks, et ühisluuletusest
paistaksid viimse kui ühe kirjutaja päris enda mõtted, mis
oleksid võimalikult vähe mõjutatud teiste arvamusest, tehti



ISTUS, NAUTIS VAADET.
NÄGI, MIS ON KAATET,
RÕÕMSALT NAUTIS VAADET.

Pipi Pikksukk
ja tema isa
Eefraim olid lastele terve päeva
vältel lõbusateks
kaaslasteks,
kellega koos oli
tore mängida
ning võistlustel
osaleda.
/ Foto: Olavi
Ruhno

Meie vallas elavad lisaks
muidu tublidele inimestele
ka andekad luuletajad.

nii, et pikale paberirullile kirjutatavast luuletusest sai iga
luuletaja näha vaid üht eelmise
kirjutaja värsirida, millega
uued kirjutatavad read riimuma pidid.
Ülejäänud laused olid luuletuse valmimise protsessi ajaks
peitu keeratud ning tervikluuletust said kõik kuulda alles
pärast selle valmimist, kui vallavanem Kaupo Rätsepp kandis laval ühisloomingu ette.
Tulemus sai igal juhul väga
uhke ning sellest nähtus selgesti, et meie vallas elavad lisaks muidu tublidele inimes-

tele ka andekad luuletajad.
Aitäh kõigile luulemeistritele
selles ühisloomingus osalemise eest!
Samuti suur tänu kõigile
Harku valla Külade Päeval
osalejatele ja külalistele ühise
meeleoluka päeva eest!
Uuel aastal on meid aga ootamas juba Vääna kandi inimesed, kes Suurupi seltsilt ja Vääna-Jõesuu külaseltsil selleks au
ja uhkusega Harku valla Külade Päeva korraldamise teatepulga üle võtsid.
KADY-ANN SUTT

MERI OLI ILUS
JA KAJAKAD LENDASID
MERE POOLE RÄNDASID.
KUS PURJED LEHVISID,
SEAL NAISED EHTISID.
KA MEHED TUNDSID UHKUST SEAL,
MARINA, MARINA, MARINA …
ROHI ON PEHME JA PÄIKE KOLLANE
VESI ON KÜLM AINULT NÕRKADELE.
… AGA KALA LIIGA VÄIKE ON VÕRKUDELE.
SUVETUUL PUHUB LUND VASTU AKENT.
HARKU VALLAS ELADA ON ÜKS PRIIMA PAKETT!
HARKU VALLA ELANIKUD
VÄÄNA-JÕESUU RAND
11. JUUNI 2016

(Loe luuletuse valmimise protsessist kõrvalolevast artiklist.)
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Uus kord eralasteaia toetamise ja
eralapsehoiu teenuse rahastamisel
Harku vallavolikogu kehtestas uue korra
eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse
rahastamiseks.
Foto: Olga Makina

K

äesoleva aasta 1. septembrist kehtima hakkava korra alusel toimub eralapsehoiu teenuse
rahastamine proportsionaalselt. Lapsehoiuteenuse täisajalise koha puhul kasutatakse teenust neli või viis päeva
nädalas ja toetust antakse
kuni toetuse maksimaalse
määra ulatuses ehk kuni 275
eurot kuus ühe lapse kohta.



Kui lapsehoiuteenust kasutatakse kuni kolmel päeval nädalas, on tegemist osaajalise
kohaga, kus lapsehoiuteenust
rahastatakse 70% ulatuses
maksimaalsest määrast
(192,5 eurot). Rahastamine
toimub lapsehoiuteenuse
pakkuja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingute alusel.
Uue määruse väljatöötamisel arvestas Harku vallavalitsus ühistel nõupidamistel
saadud eralapsehoiu teenuse
pakkujate tagasisidet.
Omaosalustasu sõltub
hoiupäevade arvust
Eralapsehoiu teenuse toetuse

Volikogu istungilt:

26. mail 2016 toimunud istungil kuulati informatsiooni vallavalitsusele kehtestamiseks esitatud detailplaneeringutest.

Istungil võeti vastu
Veduri kergliiklustee L1
järgmised otsused:
maaüksus;
• Harkujärve külas asuv
n Suurupi külas Marese tee
Veduri tee L1 maaüksus;
11//Munakivi tee 18, Marese
• Ilmandu külas asuvad
tee 9/Munakivi tee 16, Mutranspordimaa maaüksunakivi tee 14 ja Marese tee
sed;
3 maaüksuste ning lähiala
• Kumna külas asuvad transdetailplaneeringu algatapordimaa maaüksused;
mine;
• Kumna külas asuv Männin Rannamõisa külas Lepiku
ku tee 1a maaüksus;
maaüksuse põhjapoolse osa
• Kumna külas asuv Mändetailplaneeringu vastuvõtniku tee 1 sotsiaalmaa
mine;
maaüksus;
n Rannamõisa külas endise
• Kumna külas asuv Mõisakämpingu maa-ala osas
veere tee 10 maaüksus;
esitatud üldplaneeringu tü• Kumna külas asuv Mõisahisuse tuvastamise taotluse
veere tee 11 maaüksus;
läbivaatamine, üldplaneerin• Kumna külas asuv Kivikirsi
gu kehtetuks tunnistamiseks
tee 2 sotsiaalmaa maaükesitatud vaide tagastamine;
sus;
• Muraste külas asuvad
n Harku valla koolides
transpordimaa maa2016/2017. õppeaasta kooliüksused;
vaheaegade kehtestamine;
• Liikva külas asuvad transn ehitise peremehetuks
pordimaa maaüksused;
tunnistamine Harku vallas
• Kütke külas asuv Kulbi tee
Tutermaa külas;
L1 maaüksus;
n Tabasalu alevikus asuva Ta• Rannamõisa külas asuv
suja tn 8 maaüksuse munitKapteni tee 4 sotsiaalmaa
sipaalomandisse taotlemine
maaüksus;
ning munitsipaalomandisse
• Suurupi külas asuv Erika
taotletavale maaüksusele
tee L2 maaüksus;
otsustuskorras hoonestus• Sõrve külas asuv Veetorni
õiguse seadmine;
tee L1 maaüksus;
• Tutermaa külas asuv Tutern Maaüksuste munitsipaalomaa tee 4 maaüksus;
mandisse taotlemine:
• Türisalu külas asuvad
• Tabasalu alevikus asuv
transpordimaa maaüksus;
Harku tee 47a maaüksus;
• Vaila külas asuv Jahilossi
• Tabasalu alevikus asuv
tee L3 maaüksus;
Lasteaia tn 9a sotsiaalmaa
• Viti külas asuv Räitsaka tee
maaüksus;
L1 maaüksus;
• Tabasalu alevikus asuv
• Viti ja Liikva külas asuv
Ranna tee 13a maaüksus;
Viljapuu tee L1 maaüksus;
• Tabasalu alevikus asuv
• Vääna külas asuv Tiigi tee
Kuusiku tn 11a sotsiaalmaa
1a sotsiaalmaa maaüksus;
maaüksus;
• Vääna külas asuvad trans• Tabasalu alevikus asuv
pordimaa maaüksused.
11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee
L24 maaüksus;
Võeti vastu järgmised
• Tabasalu alevikus asuv
määrused:
Kase tänava promenaad
n Eralasteaia toetamise ja
L1 maaüksus;
eralapsehoiu teenuse rahas• Tabasalu alevikus asuv
tamise kord Harku vallas;
Kase tänava promenaad
n Harku Vallavolikogu
L2 maaüksus;
31.07.2014 määruse nr 12
• Tabasalu alevikus asuv
„Õpilastele sõidusoodustuKlooga maantee maase andmise kord“ muutmiüksus;
ne;
• Harku alevikus asuv Põhja
tn 2 sotsiaalmaa maan Harku Vallavolikogu
üksus;
30.10.2014 määruse nr 20
• Harku alevikus asuv Uus tn
„Harku valla koolieelsete
1a maaüksus;
lasteasutuste muude kulu• Harkujärve külas asuv
de vanema poolt kaetava
Veduri tee 5 maaüksus;
osa määr ja tasumise kord“
• Harkujärve külas asuv
muutmine.

saamise eeldus on, et lapsevanem on taotlenud Harku valla
veebilehel lasteasutuste kohtade jagamise e-keskkonnas
lasteaiakohta pooleteise- kuni
kolmeaastase lapse jaoks, kuid
vallavalitsusel ei ole talle munitsipaallasteasutuses seda
pakkuda. Sellisel juhul pakub
vallavalitsus lapsevanemale
võimalust asendada see koht
eralapsehoiuga. Kui lapsevanem on selle pakkumisega
nõus, tuleb tal seejärel täita
vastav avaldus.
Lapsevanema kinnitus munitsipaallasteasutuse koha
asendamiseks eralapsehoiuga
loob vastavale eralapsehoiule
eelduse toetuse saamiseks.
Pooleteise- kuni kolmeaastaste laste vanematele on oluline teada, et uue korra alusel
on lapsevanema omaosalus

V

ääna-Jõesuu rand on
selgi aastal Harjumaa
ainus avalik supluskoht, kus rannamõnusid nautida. Ehkki veetemperatuur on
veel 15°C ringis, näitavad 25.
mail rannast võetud terviseameti veeproovid, et Vääna
-Jõesuu suplusvesi on puhas.
Samuti korrastas OÜ Strantum
rannaala enne suplushooaja
algust ning paigaldas sinna
kokku üheksa riietuskabiini ja
käimlat ning 140-liitriseid prügikaste 15. Suuremad, 2,5 m3
suurused konteinerid paigutati üks Liivaluite ja teine Vetelpääste teele. Prügikonteinereid
tühjendatakse regulaarselt iga
päev. Kui peaks siiski tekkima
olukord, kus need täituvad
kiiremini, võib sellest Strantumile märku anda ning konteinerid tühjendatakse vastavalt
vajadusele. Selleks et puhkus
Vääna-Jõesuu valgel liival oleks
ühtviisi meeldiv ja turvaline
kõigile külastajatele, palume
rannast lahkudes tekkinud
jäätmed visata prügikasti või
viia koju tagasi. Klaastaarat ei
ole randa soovitav kaasa võtta.
Vabatahtlikud
korravalvurid
Esmakordselt sellest aastast
aitavad alates jaanipäevast
rannas korda hoida kohalikest
elanikest abipolitseinikud Evar
Ojasaar ja Ivar Ilmjärv. Harku
valla piirkonnapolitseinik
René Uustalu sõnas, et ena-

lapsehoiuteenuse puhul proportsionaalne, kus täisajalist
kohta (neli kuni viis päeva
nädalas) kasutava lapse vanema omaosalustasu on 100%
(käesoleval aastal 64,5 eurot
lapse kohta ühes kuus).
Osaajalise koha (kuni kolm
päeva nädalas) kasutamise
puhul on lapsevanema omaosalus 70% maksimaalsest

märkida avalduses, kus lapsevanem annab Harku vallavalitsusele nõusoleku lasteaiakoha asendamiseks
lapsehoiuteenusega.
Samuti peab vastav päevade
arv olema kajastatud lepingus, mis sõlmitakse lapsevanema ja lapsehoiuteenuse
pakkuja vahel.
Juhul, kui lapsevanem soovib
muuta lapse hoius hoidmise
päevade arvu, tuleb tal sellest
teavitada nii vallavalitsust kui
ka lapsehoiuteenuse pakkujat.

Eralasteaia teenuse
rahastamisest
Eralapsehoiu teenuse
rahastamise määruse

Korra alusel toimub väljatöötamisel peeti
eralapsehoiu teenuse otstarbekaks lisada
määrusesse
rahastamine proport- käesoleva
kompaktselt ka eralassionaalselt. teaia toetuse suurus
ühes kalendrikuus
määrast. Omaosalustasu tu- lapse kohta. Seetõttu lisatigi
leb lapsevanemal tasuda siiani kehtinud Harku valla
lapsehoiuteenuse pakkujale. erakoolide toetamise kord
Hoiuteenuse päevade arv uuendatud kujul uude kehtesnädalas tuleb lapsevanematel tatud määrusesse ja tunnistati

1. juunil algas ametlik
suplushooaeg, mis kestab
31. augustini. Vääna-Jõesuu
rand on puhkajate vastuvõtmiseks valmis.

Lisainfo: Markus.Metsaru@
harku.ee või 5551 0516

Rannahooaeg
on alanud

Kohalikud Evar Ojasaar (vasakul) ja Ivar Ilmjärv aitavad abipolitseinikena suveperioodil Vääna-Jõesuu rannas avalikku korda hoida. / Foto: Aule Sagen

masti hakkavad abipolitseinikud patrullis käima nädalavahetustel, kui rannas on
rohkem inimesi. Vajadusel
tehakse patrullkäike siiski ka
tööpäevade õhtutel. „Patrulli
eesmärk on avaliku korra
tagamine ja õigusrikkumistele reageerimine – korrale
kutsumine või vajadusel politseipatrulli teavitamine ja
kaasamine,“ selgitas eelmisel
kuul ametisse asunud piirkonnapolitseinik. Lisaks Vääna-Jõesuu rannaalale hoiavad
abipolitseinikud silma peal

seni kehtinud erakoolide toetamise kord kehtetuks.
Eralasteaiale makstakse toetust kolme- kuni seitsmeaastase lapse eest, kes Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel
arveldamisele kuuluva kalendrikuu kümnenda kuupäeva seisuga on kantud eralasteaia nimekirja.
Eralasteaiale makstava toetuse suurus ühe lapse kohta
ühes kalendrikuus on endiselt
kakssada (200) eurot.
Nii lapsehoiuteenuse kui ka
eralasteaia toetuse saamise
õigus on eralasteasutusel, kus
käib laps, kelle elukoht on
rahvastikuregistri andmetel
Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.
Mõlema puhul on oluline tähele panna seda, et toetust ei
maksta siis, kui lapsele on
pakutud kohta Harku valla
munitsipaallasteasutuses ja
lapsevanem on pakutud kohast loobunud.



Enamasti hakkavad abipolitseinikud patrullis käima
nädalavahetustel.

ka mujal vallas toimuval.
Suvel parkimine
tasuline
Tuletame meelde, et suveperioodil tuleb sõidukijuhil
Luige tee parklas, Rannaparklas ja sellest aastast ka

Rannasüdame tee (endistes
RMK) parklates maksta
mootorsõiduki parkimisel
parkimistasu. Haagise olemasolul tuleb täiendavalt tasuda ka selle eest. Parkimistasu määr iga alustatud
parkimisminuti kohta on
0,04 eurot. Ühe päeva maksumus on viis eurot. Parkimisaja alguse kirjaliku fikseerimise ning selle nähtavale
kohale asetamise korral kehtib esimesed 15 minutit tasuta parkimine.
Parkimistasu ei pea maksma liikumispuudega juhid ja
liikumispuudega või pimedat
inimest teenindava sõiduki
juhid, kellel on olemas puudega inimese sõiduki parkimiskaart. Samuti on parkimistasu maksmisest
vabastatud kaherattalised
mootorsõidukid.
Parkimistasu maksmata
jätmise, tasutud parkimisaja
ületamise või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase
täitmise või paigaldamise
puhul on viivistasu määr 20
eurot ööpäevas.
HARKU VALLAVALITSUS

Harku Vallavalitsuse suviste istungite toimumise ajad

J

uunikuus toimuvad Harku Vallavalitsuse istungid tavapärase regulaarsusega
ehk iganädalaselt esmaspäeviti kell 8.30
Harku vallamajas. Juulikuus ei toimu korralisi istungeid 4. ja 18. juulil. 25. juuli istungi toimumine või ärajäämine otsustatakse
11. juuli istungil ning vastav info avaldatakse valla kodulehel. Augustis jääb ära 1. augusti istung. Järgnevad istungid toimuvad
taas tavapäraselt igal esmaspäeval.

Vallavalitsuse töötajate puhkused on
enamasti jaanipäevast kuni augusti
keskpaigani. Puhkusel olevaid töötajaid
asendavad tööl olevad kolleegid, millega
tagatakse vallavalitsuse seadusest tulenevate ülesannete täitmine. Palume
mõistvat suhtumist, kui tavapärane
töörütm võib puhkuste perioodil olla
mõnevõrra häiritud.
Soovitame puhkuste ajal spetsialisti-

dega kohtumiseks või nendega kontakteerumiseks vastuvõtuaeg kokku leppida või küsida nende suvise tööaja kohta
lisateavet valla infosekretärilt.
Vallamaja on 23. ja 24. juuni suletud.
22. juunil on tööpäev 3 tunni võrra lühendatud ehk vallamaja on sel päeval
avatud kuni 13.00-ni.
KADY-ANN SUTT
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Lõppenud õppeaasta erilised hetked
Lõppenud 2015/2016. õppeaastal toimus Harku valla viies üldhariduskoolis ja Tabasalu Muusikakoolis
palju põnevat ja meeldejäävat. Aasta vältel toimunud sündmuste seast on koolid välja valinud kõige erilisema, mis jääb nende jaoks lõppevat aastat meenutama. Värvikate tegude järel ootab õpetajaid ja õpilasi
kindlasti ka värviküllane suvi. Rõõmsat ja tegusat suvevaheaega kõigile!
VÄÄNAJÕESUU
KOOL

VÄÄNA
Vääna Mõisakool tähistas 14.
MÕISAaprillil rahvusvahelist õuesõppeKOOL
päeva erinevate õuetegevuste ja
suure konverentsiga, mille raames
tehti juba teist aastat ka ilmavaatlusi.
Kooli õuesõppe eestvedaja õpetaja Piret
Meltsas rääkis, et ilma järgi on väga hästi
näha, kuidas looduse tasakaal aastaaastalt muutub. Konverentsi traditsiooniga jätkatakse tema sõnul kindlasti ka
tulevikus. Õuesõpe on kooli üheks prioriteediks ning selle uute metoodikate
omandamiseks on õpetajad end täiendanud Erasmus+ õpirände programmi
raames erinevates Euroopa riikides.
Lõppenud õppeaastal oli õuesõppetund
ka osa kõikide klasside tunniplaanist.
Tekst ja foto: Maarja Pruuli

Tuntud arborist (puuhoolduse spetsialist) Heiki Hanso,
MURASTE kes on Muraste Kooli 2c
KOOL
klassi lapsevanem, käis koolis
lastele tundi andmas. Nimelt
leitakse Muraste Koolis, et hea
haridus sünnib koos tegutsedes.
Seepärast kutsus kool lapsevanemaid
üles sel õppeaastal andma kord kuus
oma lapse klassile ühe huvitava tunni.
Eesmärk sai täidetud 75% ulatuses
ehk plaanitud 72 lapsevanema
antavast tunnist toimus 54. Õpilased
ootasid „külalisõpetajate“ tunde alati
ja need rikastasid Muraste koolielu.
Emad-isad said klassi ees õpetamise
kogemuse, õpetajad hindasid kõrgelt
lapsevanemate vabatahtlikku panustamist kooliellu. Tekst: Priit Jõe, foto:
Merle Erjemin

HARKUHarkujärve Põhikoolis kulges lõppeJÄRVE
nud õppeaasta kooli loomise 25.
aastapäeva tähe all, kulmineerudes PÕHIKOOL
aastapäevakontserdiga 6. mail.
Mitmekülgsel kontserdil liigutas
kuulajate südameid 70liikmeline koor
Solemi oma puhtakõlalise lauluga; publiku
imetluse ja tulise aplausi teenisid nii rahvatantsurühmad kui ka lavatäis trikihüplejaid.
Peaaegu eranditult olid etteastete autorid
oma kooli huviringide juhid ja õpetajad,
mis demonstreerib ilmekalt meie kooli
potentsiaali. Seda näitavad ka õppetöö
tulemused: meie õpilaste tasemetööde
näitajad on kõrgemad riigi keskmistest!
Tekst: Külli Riistop, foto: Kalev Kuusik

TABASALU Lõppenud õppeaasta üks meelMUUSIKA- dejäävamaid sündmusi Tabasalu
Muusikakoolis oli merekultuuriaasKOOL
tale pühendatud kontsert aprillikuus.

Tabasalu Ühisgümnaasiumis võeti
TABASALU
sel õppeaastal kasutusele uus
ÜHISIT-põhine õppevahend Decto, mis
GÜMNAAaitab looduses uuringuid läbi viia.
SIUM
Eestis toodetud ja leiutatud Decto
sensorid sobituvad nutitelefoniga
ning on äpiga juhitavad. 6. klasside õpilased koos õpetaja Lea Koppeliga kasutasid
seadet kevadel õuesõppetundides Tabasalu
looduspargis, mõõtes Decto sensoritega
õhutemperatuuri, -niiskust ja valgustugevust
ning võrreldes omavahel pangapealsel paetasandikul, pangaaluses metsas ja mererannas
tehtud mõõtmiste tulemusi. Fotol ongi kooli
kuuendikud Andreas ja Tom Dectoga tööd
tegemas. Tekst ja foto: Katrin Mesilane

Lastekaitsepäeval,
1. juunil toimus Harku
vallamajas vallavanema
vastuvõtt valla koolide
kõige tublimatele õpilastele, kes saavutasid
möödunud õppeaastal
silmapaistvaid tulemusi.

Vääna-Jõesuu Koolis maikuus toimunud loodusõppepäeval tutvusid õpilased eesti keele, looduse, liikumise,
muusika ning kunsti õpitubades aasta
2016 looma, linnu ja puuga – rasvatihase, mägra ja hariliku kuslapuuga.
Otsiti infot ja valmistati mõistekaarte,
tutvuti mägramajaga, tehti tihasele pesa,
tutvustav filmilõik kuslapuust, joonistati
ning meisterdati. Õpilased mängisid
liikumismänge ning mõtlesid ise välja
regilaule. Koduseks ülesandeks jäi välja
uurida 2016. aasta liblikas.
Tekst ja foto: Eneli Varusk

Teemadeks – meri, laevad, meremehed, piraadid, saared ja kõik muu merega
seonduv. Teema pani nii õpetajatel kui ka
õpilastel fantaasia mõnusalt lendama ja
pea kogu muusikakooli õpilaskonda hõlmanud kontsert oli hoogne, sisaldades
solistide ja paljude ansamblite ülesastumisi – ettekandele tuli koguni muusikal.
Esinejad olid riietunud meremehe- ja
piraadikostüümidesse ning kostis arvamusi, et selline võikski olla muusikakooli
koolivorm. Tekst: Kalev Konsa,
foto: Märt Päris

Tunnustus heade tulemuste eest
1

2

V

allavanem Kaupo Rätsepp
tänas õpilasi pühendumuse
ja õpihimu eest ning õnnitles neid heade tulemuste eest
tänukirja ja meenega.
Tänuüritusele palutud lapsed
saavutasid häid tulemusi erinevate õppeainete olümpiaadidel,
spordi- ja muusikavõistlustel,
minifirmade võistlustel ja teistes põnevates projektides ning
ettevõtmistes.
Parimate tulemustega õpilased esitasid vallavalitsusele
koolide direktorid.
Igast koolist oli vastuvõtule

palutud kuni kolm noort.
Erandiks oli Tabasalu Ühisgümnaasium, kus teistest koolidest oluliselt suurema laste
arvu tõttu oli vastuvõtule palutud esitada kuni kuus last.
Nendele lisandusid õpilased,
kes saavutasid silmapaistvaid
tulemusi oma minifirmaga
tegeledes.

1. Väga heade tulemustega õpilased
Harku vallavanema Kaupo Rätsepa
vastuvõtul. / Foto: Kady-Ann Sutt
2. Harju maavanema ja
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
tunnustamissündmusele olid
Harku vallast palutud Tabasalu
Ühisgümnaasiumi õpilased Andres Urbla, Helena Urbla ja KarlAndres Parts.
/ Foto: Harju Maavalitsus

Tublisid õpilasi oli palju
Parimate tulemuste eest olid
vallavanema vastuvõtule palutud Andres Urbla, Helena Urbla, Kristjan Veensalu, Heinrich
Tinno, Karl-Andres Parts,
Tambet Tammemäe, Arina
Laanemets, Ruth Kübard, Johanna Brita Uusmees, Elis Reitalu, Anna Sepman, Martin

Teedla, Marta Saare, Karolin
Väli, Anete Aavasalu, Raimond
Välk, Sonja Tõnisberg, Tauri
Trell, Kristo Merilain, Martin
Rahuorg, Karmen Juhkam,
Janette Vihand, Sofi Kamilla
Lõssenko, Anri Ilves, Lee-Ann
Järvis, Mathias Sarapuu, Ester
Alida Lindberg ja Triin Marii
Toomere.

2018. aasta
Harjumaa
laulu- ja
tantsupidu
Harjumaa Omavalitsuste
Liit (HOL) ja Viimsi Vallavalitsus sõlmisid koostöökokkuleppe, mille
kohaselt toimub järgmine Harjumaa laulu- ja
tantsupidu 2018. aasta
2. juunil Viimsis.
HOLi juhatuse esimehe
Kaupo Rätsepa sõnul on
maakondlik laulu- ja tantsupidu Harjumaa üheks
tähtsündmuseks. Möödunud kordadel on suursündmus toimunud Keilas.
Erinevalt üldlaulupeost ei
ole maakondlikul laulu- ja
tantsupäeval eelkonkurssi
ehk osa võtma on oodatud
kõik soovijad. Osalejate arv
on aastate jooksul aga kasvanud, seetõttu asusid HOLi
esindajad otsima avaramat
toimumiskohta. Koostööettepanek tehti Viimsi vallale, kus möödunud aastal sai
Haabneemes valmis uus
avar staadion.
Viimsi vallavanem Alvar
Ild avaldas lootust, et koostöö saab kestma ka järgmiste maakonnapidude
korraldamisel. „Harjumaa
laulu- ja tantsupidu saab
samuti olema üks meie vabariigi 100. sünnipäevale
pühendatud üritustest ning
loodame, et see jääb kõigile
osalejatele positiivselt meelde,“ lausus Ild.
HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT
JA VIIMSI VALLAVALITSUS

Andres Urbla, kes võitis emakeeleolümpiaadi Harjumaa
piirkonnavooru ja esindas Harjumaad üleriigilisel olümpiaadil, Helena Urbla, kes võitis
ajaloo-olümpiaadi Harjumaa
piirkonnavooru, ja Karl-Andres Parts, kes võitis matemaatikaolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoorus, olid oma heade
tulemuste eest palutud ka Harju maavanema ja Harjumaa
Omavalitsuste Liidu korraldatud tublide õpilaste tunnustamissündmusele.
Lisaks vallavanema vastuvõtul avaldatud tunnustusele tänasid valla koolid iga klassi
parimaid õpilasi lõpuaktustel,
kus õpilastele anti üle ka vallavalitsuse tänukiri koos meenega hea õppeedukuse eest.
Palju õnne kõigile ning ilusat
koolivaheaega!
KADY-ANN SUTT
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Mai lõpust saati paneb laste
südamed kiiremini põksuma
Tabasalu keskuses kahe poe
vahelisele platsile kerkinud
rõõmsavärviline
Batuudijussi
lasteala.

Batuudijussi
lastealal
Tabasalu
keskuses
saab
lustimas
käia ja ka
sünnipäevapidusid
korraldada
augusti
lõpuni.
/ Foto:
erakogu

S

uviste ilmade saabudes
pani Muraste ettevõtja
Jaanus Laane Harku
valla keskusesse üles neli
suurt õhkbatuuti ja FunJumpi atraktsiooni, samuti ligi
100 inimesele varjualust pakkuva telgi ning avas selliselt
esimese kohaliku suvise lõbustuspargi. Teemabatuutidel hüpata ja ronida ning
traksidega kinnitatult hiigelhüppeid teha, sünnipäevapidu pidada ja nägusid maalida
lasta saab lastealal augusti
lõpuni. Mängumaa on reeglina avatud iga päev kell 11–
21, päris halva ilmaga – vihma ja tugeva tuulega – on
batuudiala ohutuse huvides
suletud.

LAPSED TEAVAD –

hüppamine teeb rõõmsaks

Riigiametnikust
Batuudijussiks
Värvikirevad õhkbatuudid
mõjuvad lastele otse magnetina. Seda on eriti ilmekalt
saanud näha Tallinna Loomaaias, kus kahel möödunud
aastal pakkus elevust tekitavat täiendust loomaaia ekskursioonile oma püsiva batuudialaga just Batuudijuss.
Statsionaarsed batuudialad
on kindlasti üks võimalus
enese näitamiseks ja koge-

muste ammutamiseks, ent
Jaanus Laane ettevõte keskendub pigem batuutide väljarentimisele. „Mu kodu on
suur batuudiladu,“ muheles
ettevõtja, kolme lapse isa.
Lisaks laole on mehe kodu
Murastes veel batuutide testimiskeskus, kus on oluline
roll just lastel ning nende
sõpradel.
Lapsed ja nende rõõm on
ka Batuudijussi loomise algpõhjus viis aastat tagasi. Nimelt rentis pere oma poja
sünnipäevaks täispuhutava
batuudi, mis osutus toona
üllatuslikult laste seas täielikuks hitiks. Kuu aega hiljem
toimunud tütre sünnipäeva-

S

Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) tähistas
2. juunil Türi kultuurimajas toimunud Maapäeval
väärika vastuvõtuga oma 95. sünnipäeva.

Kuld- ja hõbemärgid arengusse
panustamise eest
Pärast üldkoosoleku teemade käsitlemist tähistati piduliku vastuvõtuga EMOLi 95.
sünnipäeva. EMOLi esimees
Kurmet Müürsepp ja tegevdirektor Ott Kasuri andsid vastuvõtul üle EMOLi kuld- ja
hõbemärgid isikutele, kes oma
tegevusega on kaasa aidanud
Eesti omavalitsussüsteemi ja
EMOLi arengule.
Vastavalt juhatuse otsusele
said kuldmärgi Paistu ja Viljandi kauane vallavanem Ene
Saar, Vigala vallavanem Priit



eekordsel Maapäeval ehk
Eesti Maaomavalitsuste
Liidu liikmete üldkoosolekul arutati peateemana haldusreformi läbiviimise põhimõtteid. Haldusreformi
seadust tutvustas Siim Kiisler
Riigikogu põhiseaduskomisjonist. Samuti käsitleti üldkoosolekul EMOLi tegevuse
korralduslikke küsimusi ja
tutvuti liidu 2015. aasta majandusaasta aruandega. Liidu pikast ja sisutihedast 95 tegevusaastast andis ülevaate Tallinna
Ülikooli valitsemiskorralduse
lektor Sulev Lääne.

peole aga batuuti hankida
enam ei õnnestunud, sest
rendileandjaid oli vähe.
„Järgmise aasta kevadel oli
meil konteineritäis batuute
kodus,“ rääkis Laane peo järel
tehtud küllaltki spontaansest
ostust, mille tulemusel sai
pere ligi 25 batuudi omanikuks ja hakkas neid välja

Järgmise
aasta kevadel oli meil
konteineritäis batuute kodus.

EMOLil täitus 95 aastat

Kärsna, Vaivara vallavanem
Veikko Luhalaid ja Hanila
vallavanem Arno Peksar. Maaomavalitsuste hõbemärk antakse isikule, kes on oma tegevusega kaasa aidanud liidu
arengule. Hõbemärgi said
Kajar Lember, Aimi Vaimel,
Jüri Ott, Mart Võrklaev, Andres Laisk, Lauri Luur, Aare
Vabamägi ja Rain Sangernebo.

EMOLi juhatuse esimees Kurmet
Müürsepp (paremal) ja EMOLi
tegevdirektor Ott Kasuri (vasakul) andsid vastuvõtul üle EMOLi
kuld- ja hõbemärgid. / Foto:
Mari-Liis Ludvig

Kasuri sõnul on liidule tänasel
päeval kõige olulisemateks
teemadeks kohalike omavalitsuste tulubaas ja nende
arenguks paremate tingimuste loomine.
Liit taotleb kohalike omavaOmavalitsussüsteemi
arengule kaasaaitamine litsuste osutatavate avalike
EMOLi tegevdirektori Ott teenuste kaardistamist ning

rentima kodustele pidudele ja
lasteüritustele.
Suveks rõõmu ja tööd
Täna on Batuudijussil üle 70
batuudi ja avatud rendipunktid lisaks Tallinnale Tartus,
Haapsalus, Raplas ning Märjamaal. Tallinnas pakub ettevõte tööd rohkem kui 20 inimesele, neist enamik on
Harku valla noored. „Paljud
saavadki esimese töökogemuse just siit, seda suisa sõpruskondade kaupa,“ rääkis
Laane, et möödunud aastal
rendipunktis töötanud piirkonna noored on sel aastal
tööle toonud juba ka oma
sõbrad. Tööd oleks pakkuda

vastavate teenuste mahu- ja
kvaliteedistandardite väljatöötamist nende maksumuse
hindamiseks, mille eesmärk
on tagada omavalitsuste tulubaasi piisavad ja stabiilsed
vahendid.
Samuti töötab EMOL selle
nimel, et riik taastaks 2009.
aastani kehtinud omavalitsuste ülesanded spordi ja
noorsootöö valdkonnas
koos kohalikku eelarvesse
laekuva tulumaksu osa taastamisega.
Kasuri sõnul on EMOLi
eesmärgiks siinkohal see, et
alates 2017. aastast oleks üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalikku eelarvesse laekuva osa määraks 12,13%.
„Samuti on meil täna aktuaalsed teemad haldusreform ja põhikoolivõrgu küsimused, aga ka maapiirkonda
kiire interneti „viimase miili“
väljaehitamine,“ rääkis Kasuri EMOLi laual olevatest põhilistest probleemidest.
Eesti Maaomavalitsuste Liit
on kohaliku omavalitsuse
üksuste vabatahtlik üleriigiline liit, mille liige on ka Harku
vald.
KADY-ANN SUTT

veelgi rohkematele valla
noortele ja Laane julgustas
tegusaid keskkooli lõpuklassi
noori endaga ühendust võtma. Tööülesanded võivad olla
väga erinevad: näiteks on vaja
batuute pesta, aidata ja valvata FunJumpiga hüppajaid või
hoopis pileteid müüa. Vajalik
väljaõpe tehakse kohapeal.
Ohutus on südameasi
Möödunudsuvine traagiline
batuudiõnnetus Tartumaal
jättis eelmisel aastal jälje ka
Batuudijussi tegevusele.
Ühelt poolt avaldus see müügitulemustes, teisalt aga juhtis
veel kord ka ettevõtja tähelepanu atraktsioonide turvalisusele. Täna saab Batuudijussi batuute kinnitada nii
asfaldile, mullapinnale kui ka
liivale ning olenevalt pinnasest võivad vaiad olla kuni 80
sentimeetri pikkused, et batuut oleks kindlalt fikseeritud.
„Mõnda vaia oleme pidanud
suisa autodega välja tõmbama,“ tõi Laane ühe ekstreem-

sema näite. Ohutus on kolme
lapse isast ettevõtjale, kelle
kodu on tuulisel pangapealsel, esmatähtis ja seetõttu on
batuudi kinnitamine ka kohustuslik osa selle paigaldusprotsessis.
Tulnukate rünnakust
Disney’ printsessideni
Batuudijussi valiku üle otsustavad Laane sõnul suuresti
lapsed: „Peamiselt tegeleme
ju batuudirendiga kodudesse
– lastele – ning sealgi on peamised valiku tegijad lapsed.“
Ja lapsed armastavad tema
sõnul praegu selliseid batuute, kus on palju takistusi, ent
kõrgustesse eriti ei lähegi:
„Nad tahavad pugeda kusagilt läbi, lasta väikese liu ja
sellest piisabki.“ Lisaks annab
hüppamine ka väga hea füüsilise vormi. Nii oli eelmisel
suvel loomaaias FunJumpil



4 Harku Valla Teataja

Nad tahavad pugeda kusagilt
läbi, lasta
väikese liu
ja sellest
piisabki.

näidishüppajaks käinud pere
7aastane tütar suve lõpuks
võimeline ühe hüppe ajal tegema neli saltot.
Kõik batuudid on lisaks
Batuudijussi pere lastele ja
nende sõpradele järele proovinud ka pereisa ise, kelle
isiklik lemmik on praegugi
Tabasalu lastealal olev Tulnukate rünnak. „Hüpata on
lahe,“ tunnistab Laane, et
tallegi meeldib batuudil lustimas käia.
AULE SAGEN

Harku Vallavolikogu kehtestas kõikidele Harku valla koolidele
alates uuest õppeaastast senise nelja asemel viis koolivaheaega, mis tagab õppekoormuse ühtlasema jaotumise.

Kehtestati
uued koolivaheajad

H

arku Vallavolikogu otsusele eelnes valla koolide direktorite ning hoolekogude initsiatiiv ja nõusolek
muuta Harku vallas 2016/17.
õppeaastal koolivaheaegade
süsteemi ja minna üle viiele
koolivaheajale.
Viie õppevaheaja kogemus
on juba olemas Harkujärve
Põhikoolil, kes paariaastase
positiivse kogemuse varal
näeb, et nii jaotub õppekoormus ühtlasemalt ning õpilased
väsivad seeläbi vähem ja on
tervemad.
Arvestades koolide õppekorraldust, õppeperioodidel valla
korraldatavat koolitransporti,
valla koolide ühisüritusi ja
Tabasalu Muusikakooli ning
Huvitegevuse ja Noorsootöö
Sihtasutuse tegevust oli viie
õppeperioodi kehtestamise

eelduseks kõigi valla koolide
hoolekogude nõusolek viiele
vaheajale üleminekuks.
Viie õppeperioodiga lisandus haridus-ja teadusministri
kehtestatud neljale vaheajale
talvevaheaeg. Muutusest tingituna nihkuvad kevad- ja suvevaheaja algused mõnevõrra
hilisemale ajale.
Alates 2016/2017. õppeaastast on Harku valla koolides
vaheajad järgmistel aegadel:
1

2

3

4

5

sügisvaheaeg:
22. oktoober 30. oktoober 2016;
jõuluvaheaeg:
22. detsember 2016 3. jaanuar 2017;
talvevaheaeg:
18. veebruar 26. veebruar 2017;
kevadvaheaeg:
15. aprill 23. aprill 2017;
suvevaheaeg:
10. juuni 31. august 2017.
KADY-ANN SUTT
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T

änavu kolmandat korda toimunud Hoolekandeteenuste kodude vahelis e Talendijahi
finaali pääsesid eelvoorudest
Erastvere, Sõmera, Sillamäe
ja Karula Kodu. Talendikonkursile tuldi nii näidendite,
laulude, luuletuste, tantsu
kui ka maalikunstiga. Žanrite mitmekesisus ja omanäolised etteasted pakkusid publikule tublilt elevust ning
esitasid konkursi žüriile paraja väljakutse jõuda võitja
osas üksmeelsele otsusele.
Žüriisse kuulusid Raili Viljas,
näitleja Tiina Tauraite, Jaan
Schmidt teatrist NO99 ning
ansambli Respekt liikmed
Rita Liiver ja Kerdo Mölder,
kes rõõmustasid konkursil
osalejaid hiljem ka oma esinemisega. Talendijahi 2016
võit läks seekord Karula
Kodu näitetrupile „Päikeseratas“, kes astus üles kahe
õpetliku lühinäidendiga.
Publik valis aga oma lemmikuks neid mustlastantsu ja
venekeelse Fiona lauluga animafilmist „Shrek“ võlunud
Sillamäe Kodu.

Vääna-Viti Kodus
OTSITI TALENTE
Vääna-Viti Kodus toimus 3. juunil psüühiliste
erivajadustega inimeste Talendijaht 2016
finaal, kus olid võistlustules AS Hoolekandeteenuste nelja kodu elanikud.
Talendijahi
2016 võit läks
Karula Kodu
näitetrupile
„Päikeseratas“, kes astus
üles kahe
õpetliku lühinäidendiga.
/ Fotod: Aule
Sagen

rust küll välja, kuid see-eest
oli neil au avada sündmus
oma etteastega. Samuti olid
võõrustajad sündmuseks
põhjalikult valmistunud –
avatud oli terrassikohvik kohapeal valminud küpsetistega
ning kohvikut kaunistasid
Vääna-Viti Kodu elanike käsitöö ja maalid. Talendijahi
eestvedaja ja Vääna-Viti
Ko du tege vusjuhendaja-meistri Eda Suurkuuse
sõnul on konkurss kodu elanikele väga suur pidupäev:
„Sel päeval tuleb meile külla
palju inimesi, on laulu, tantsu,
nalja, kohtumisrõõmu sõprade ja tuttavatega ning rohkelt
toredaid etteasteid.“ Väga
suurt põnevust valmistavad
kodu hoolealustele tuntud
külalisesinejad, kellega soovitakse vestelda, teha ühispilte
ja saada nende autogramme.
„See päev tekitab kõigile elevust ja rõõmu,“ lisas Suurkuusk ning tänas kodu klientidele palju positiivseid
emotsioone pakkunud ja senistel üritustel rõõmuga osalenud Liis Haaba, Kristel Aaslaidi, Tiina Tauraitet ja
ansambel Respekti.
Hoolekandeteenuste kodudevahelise talendikonkursi
mõte ongi selle eestvedaja sõnul pakkuda klientidele rõõmu ning taaskohtumist oma
tuttavatega. Samuti on Talendijaht väljund tegevusjuhendajate väga suurele ja järjepidevale tööle, mille käigus
omandavad kodude elanikud
uusi oskusi ja etteasteid.
AS Hoolekandeteenused
pakub hoolekandeteenust 25
hooldekodus üle kogu Eesti
enam kui 2200 psüühiliste
erivajadustega inimesele ning
üldhooldusteenust eakatele.
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Koolieelikud
metsavanal
külas

Tuudelepa metsaseiklusel
kohtusid lapsed rajapunktides
lepatriinu, mesilase, konna,
rebase, ämbliku, öökulli ja
karuga, kes olid ka ise teel
metsavana Tuudelepa juurde.
/ Foto: Moona Õunmaa

Tänavusele Tuudelepa metsaseiklusele olid kutsutud osalema kõik Harku valla lasteaedade vanemate rühmade lapsed.

K

utse saime ka meie – „värsked vanaemad“ –, et osaleda
üritusel koos oma lastelastega. Hommikul kell üheksa
olime Harku lasteaias kohal ja
võtsime võõrustajate grupile
sappa, et suunduda metsa. Matkale saatis meid tore jänku.
Tähistatud metsarajal liikusime erinevate rajapunktide
juurde, kus meilgi oli võimalus
proovile panna nii oma loodusalased teadmised, kehaline
võimekus kui ka meeskonnatöö oskus. Rajapunktides võtsid lapsi vastu kostümeeritud
tegelased – kohtusime lepatriinu, mesilase, konna, rebase,
ämbliku, öökulli ja karuga, kes
ka ise olid metsavana Tuudelepale külla minemas. Need huvitavad metsaelanikud vajasid
erinevate ülesannete lahendamisel laste abi. Näiteks oli unisevõitu mesilasel vaja abi õietolmu kärgedesse kogumisel,
pikakoivalisel konnal aga oja
ületamisel. Lisaks oli üks ämblik teerajale kogemata oma

võrgu kudunud ning nüüd tuli
lastel osavust kasutades sellest
läbi ronida. Metsavana Tuudelepp ootas lapsi seiklusraja lõpus, kus siis peeti kogetu ja
nähtu üle ühiselt aru. Metsavana rääkis looduse teemadel ja
kutsus lapsi üles seda hoidma
ja kaitsma ka edaspidi. Pärast
Tuudelepaga kohtumist said
lapsed joonistada nähtust toreda pildi, mälestuseks metsavanale. Kõhtu sai kinnitada piknikuplatsil. Lõpus tänati kõiki
osalejaid tänukirjaga.
Meie väikesed olid väsinud,
aga tegid nurisemata kaasa
kogu retke, mis oli umbes 5
km. Tuudelepa metsaseiklus
oli väga hästi organiseeritud ja
läbimõeldud üritus. Soovime,
et Harku lasteaiaperel oleks ka
järgnevatel aastatel indu seda
traditsiooni jätkata.

Milleks peale tunde koju minna, kui saame koolis ööbida?!

Suur aitäh Balbiino „Jätsiabile“, kes laste üllatuseks Muraste Paeplatsi külastas ning meile jäätist müüs.
Varsti matkasimegi kooli
tagasi. Sööklas ootasid meid
toimekad emad õhtusöögiga.
Pärast õhtusööki tegi 4. klassi
poiss Joosep meile diskot.
Pidžaamades tantsivad lapsed
nautisid muusikat ja tantsu
kuni öörahu alguseni kell
23.00. Ööbimine sujus kenasti, oli ju igal klassil üks või
mitu öövahti omast käest võtta. Hommikul kell 8.00 olid
lapsed üleval ning hommikupudru söömiseks valmis. Ees
ootas tore päikeseline spordipäev!
Täname Saku Õlletehast
ning Balbiino „Jätsiabi“ sponsorluse eest!

Suur pidu rõõmsate
kohtumistega
Talendijahi finaali korraldamise enda hooleks võtnud 90
elanikuga Vääna-Viti Kodu
jäi seekord konkursi lõppvooPubliku lemmikuks osutus Sillamäe Kodu oma mustlastantsu
ja karutaltsutamise ning Fiona
lauluga animafilmist „Shrek“.

Talendijahi žüriil ((vasakult) Kerdo
Mölder ja Rita Liiver ansamblist Respekt, Raili Viljas, Tiina Tauraite ja Jaan
Schmidt) oli keeruline ülesanne leida
eriloomuliste etteastete andekaimad
esitajad.

AULE SAGEN

26. mai õhtul sammusid paljud koolijütsid,
madratsid ja kotid kaenlas, Muraste koolimajja.
Miks? Tunnid olid ju lõppenud ning trennidki
läbi saanud?

M

uraste kooli aktiivsed
lapsevanemad olid pead
kokku pannud ning Vääna Mõisakooli eeskujul korraldanud ühe vahva õhtu –
„Öö koolis“. Sellest pidi tulema
üks õhtusündmus matka,
mängude, ühise õhtusöögi
ning diskoga.
Kella 18.00-ks oli enamik
meie kooli lastest madratsite
ja magamiskottidega enda
klassi jõudnud ning emade-isade abiga ööbimiseks
mõnusa pesa ehitanud. Peale
vanematele lehvitamist oli aeg
koguneda kooli ette. Igal klas-

sil olid oma lapsevanemad
kollastes helkurvestides, kes
kindlal sammul lastega koos
Paeplatsi poole teele asusid.
Õpetajadki olid matkale kaasa
kutsutud, aga mitte lapsi juhtima, vaid hoopis külalisena
matka nautima!
Hea uni mõnusast
matkast
Umbes 2,5-kilomeetrise rännaku järel jõudsime 130 lapsega Muraste Paeplatsile. Iga
klass sai omale „pesakoha“.
Pessa jõudes soovisid paljud
lapsed kohe seljakotist võileiva

välja tõmmata ja sööma hakata. Kuidas siis muidu, olime ju
matkal ning kõht oli
suurest käimisest tühjaks läinud. Korralda- 
jad andsid aga teada,
et kätte oli jõudnud
aeg minna peidetud
limonaadi otsima.

Muraste Paeplatsil üllatas
kooli matkalisi „Jätsiabi“.
/ Foto: erakogu

Limonaadid olid
paraku põõsastesse
ja puude taha peitu
pugenud.

Nimelt sponsoreeris Saku
Õlletehase AS meie üritust
pudeli „Lotte“ limonaadiga
igale lapsele. Limonaadid olid
paraku põõsastesse ja puude
taha peitu pugenud. Mõne
hetke pärast saabusid esimesed õpilased rõõmsa sõjakisa
saatel, limonaadipudelid peos!
Peale limonaadi joomist ja
võileibade söömist oli aeg
lapsed võistkondadesse jagada
ning mõned mängud korraldada. Äkki kostis meie kõrvu
tuttav muusika – see oli ju
„Jätsiabi“ tuntud meloodia!
Lapsed tormasid „Jätsiabi“
auto juurde. Peale esimest
rõõmsat saginat võtsid kõik
130 õpilast kenasti pikka järjekorda ja ootasid oma jäätist
– milline vahva vaatepilt!

KOOSTÖÖS HARKU
LASTEAIAGA
Ülle Vill,
Marge Suursalu

KATRIN PEBSEN-ZACHRAU
Muraste Kooli huvijuht
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Nooruse tänav
on 19. juunil
suletud

Filter Tabasalu 6. Rattaralli
toimumise ajaks suletakse
19. juunil Tabasalus Nooruse
tänav Klooga maanteest kuni
Kooli tänavani.

R

attaralli võistluskeskus asub
sel aastal Nooruse tänaval
ja seetõttu on pühapäeval,
19. juunil kell 11.00–17.00 liikluseks suletud Nooruse tänav
Klooga maanteest kuni Kooli
tänavani. Piirkonna elanikel
palume võistluste toimumise
ajal kasutada liikumiseks teisi
ümberkaudseid tänavaid:
Nooruse tänavast lääne poole
jäävatel elanikel Harku teed,
Nooruse tänavast ida poole
jäävatel elanikel aga Kooli tänavat ja Ranna teed. Alates 10.
juunist on küll rekonstrueerimistöödeks suletud Ranna tee
lõik, mis jääb Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna mnt/Ranna tee ristmikust kuni Teenuste tänava/Sarapuu tänava/
Ranna tee ristmikuni, ent teelõik Kooli tänavast Harku-Rannamõisa teeni on liikluseks avatud. Kortermajade
elanikel on võimalik liikuda ka
Lasteaia tänava kaudu.

Palume varuda aega
Liiklusreguleerijate abil võimaldatakse ligipääs oma kodule Nooruse 2 kortermaja elanikele, kel puuduvad majale
juurdepääsuks alternatiivid.
Siiski palume Nooruse 2 elanikel arvestada võimalike viivitustega ning võimalusel plaanida oma pühapäev nii, et
võistluste ajal ei peaks Nooruse
tänaval autoga liikuma.
Loodame kõigi Tabasalu elanike mõistvale suhtumisele
ning kutsume teid osa saama
Harku valla ühest suurimast
rahvaspordiüritusest!
MIHKEL REILE
MTÜ Aerobike Cycling Agency

/ VALLAELU & TEATED
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Sihtasutused panid lasteaedade heaks jalad tööle
Pangapealse ja Harku
Lasteaed said Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA)
korraldatud liikuva
eluviisi võistluse võitjatelt kingiks robootika- ja
leiutamiskomplektid.

HITSA korraldatud liikuva eluviisi võistluse osalejate auhindu jagus kingiks ka
Pangapealse Lasteaeda, mille lapsed said endale Ozoboti robootikakomplekti.
/ Foto: Jaanus Leoste

H

ITSA korraldatud
sportlikul võistlusel
kogusid HITSA enda,
Innove ja Archimedese töötajad ühe kuu jooksul kõndides,
joostes ja rattaga sõites üle 18
000 kilomeetri. Võistlus toimus
kahes kategoorias. „HITSA
väljakutse jalgadel“ võitis SA
Innove arendustegevuste vald- 
konnajuht Anastassia VoroniKomplektid on
na, kes läbis kuu aja jooksul õpetajatele abivajalgsi ligi 690 kilomeetrit ning hendiks õppe mitkinkis auhinnaks saadud
mekesistamisel.
Meccanoid roboti Narva las-

teaia Kirsike keelekümbluse
rühmale. „HITSA väljakutse
ratastel“ võitis SA Archimedese jurist Raimond Viiding, kes
läbis võistluse jooksul jalgrattal
1022 kilomeetrit. Tema võide-

Vääna-Jõesuus
saavad kokku
mereröövlid

LAURA VETIK
Hariduse Infotehnoloogia SA

Koduvalla
jaanituled 2016
Muraste jaanituli
Muraste Paeplatsil

Vääna-Jõesuu Kool korraldab 1.– 6. augustini mereröövlite
päevalaagri, kuhu oodatakse 8–11aastaseid lapsi.
Laagripäevad kestavad 9.00–19.00
ja on sisustatud põnevate tegevustega. Näiteks valitakse laagris kõigi
aegade kõige vägevam mereröövlipealik, korraldatakse laevaralli ja
kohtutakse vetelpäästjatega. Lapsed
saavad treenida end osavateks ja
tugevateks nii köitel ja mastidel
ronimises, päästerõngaste ja nööride heitmises kui ka lähi- ja kaugvõitluse aladel. Lisaks toimub mereröövlilaat. Viimasel õhtul
peetakse grillipidu ja jäädakse telkidesse ööbima.

tud Meccanoid robot leidis
endale uue kodu Hiiumaa
Palade lasteaias. Teise ja kolmanda koha auhinnad, Ozoboti robootikakomplektid ja
Makey Makey leiutamiskomplektid, said Harku valla
Pangapealse lasteaed, Harku
lasteaed ning Tallinna lasteaed
Päikene.
„Komplektid on õpetajatele
abivahendiks õppe mitmekesistamisel. Koos robootikaseadmetega saavad lasteaiad ka
koolituse, kuidas neid vahendeid õppetöös kasutada,“ selgitas HITSA personalijuht Nele
Laas. „Kindlasti korraldame
järgmisel aastal samasuguse
võistluse ning siis loodame
väljakutsesse kaasata juba veelgi enam asutusi ja töötajaid.“
Kolme organisatsiooni
mõõduvõtmises osales 124
inimest, kes läbisid viie nädalaga 18 000 kilomeetrit ning
kulutasid kokku ligi miljon
kalorit. Võistlus toimus Endomondo rakenduse abil.

Laagri viivad läbi Vääna-Jõesuu
Kooli õpetajad Eneli Varusk, Haivi
Sepp ja Annely Ristikivi. Laagri
osavõtumaks on 90 eurot, mis katab kõik tegevused ja tegevusvahendid, hommikuampsu, sooja lõunasöögi, õhtuoote ning grillipeo.
Laagrisse registreerimiseks saata
e-kiri aadressil kontakt@vjk.edu.ee
lapse nime ja isikukoodi ning vanema e-posti aadressiga.
EDDI TOMBAND
Vääna-Jõesuu Kooli direktor

23. juunil kell 20.00–24.00
20.00 – kogunemine,
rahvuslikud mängud, regilaul jm;
21.00 – lõkke süütamine.
Tantsuks mängib kohalik
bänd MelodiMix.
Üritus on osalejatele TASUTA.

Türisalu jaanituli
23. juunil kell 21.00–24.00

21.00 – tule süütamine külaplatsil
Otitooma tee ääres
Toimuvad laste ning täiskasvanute
osavus- ja jõumängud; elus
muusika ja ühislaulmine.

Erivajadustega
laste kool

SALU KOOL

(lasteaed- põhikool)
asukohaga Maidla küla,
Saue vald, Harjumaa,
alustab erivajadustega
õpilaste vastuvõttu uueks,
2016/2017 õppeaastaks.
Kooli tulekuks vajalik:
• lapsevanema
avaldus,
• nõustamiskomisjoni
otsus,
• kehtiv rehabilitatsiooniplaan,
• kodukoha omavalitsuse
suunamine (nõusolek),
• arstlik tõend,
• isikut tõendava
dokumendi koopia.
Lasteaeda võtame lapsi
vastu aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee ja
tel 608 8618
www.salukool.ee

Kuulijännil
sündis rekord
22. mail toimunud Türisalu
Kuulijänni üldvõitja Fred Vali
sai viie erineva heitega kokku
71 m, mis on 5,78 m parem
tema mullusest tulemusest.
Tema viis koju ka kettaheite
võidu: 46,40 m. Naiste kuulijänni võitis Kristel Kivi, edestades Anneli Habichtit 10
cm-ga. Palliviskes sai tubli
tulemuse 7-aastane Uko Vali,
kes viskas 27,8 m. Kohtume
uuesti 25. septembril!
EDDI TOMBAND
Türisalu Spordiklubi

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Algatatud detailplaneering
Harku Vallavalitsus teatab detailplaneeringu algatamisest
Suurupi külas Marese tee 11/Munakivi tee 18 (katastritunnus 19802:003:0010), Marese tee 9/Munakivi tee 16
(katastritunnus 19802:003:0210), Munakivi tee 14 (katastritunnus 19802:003:0380), Marese tee 3 (katastritunnus 19802:003:0180) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Marese tee 11/Munakivi tee 18, Marese tee
9/Munakivi tee 16 maaüksuste jagamiseks, moodustades 2
täiendavat elamumaa krunti, planeeritavale alale jäävatele
elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramiseks elamu ja
abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkudega varustamiseks ja juurdepääsu lahendamiseks. Planeeritava ala suurus
on u 1,03 ha.
Detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut üldplaneeringuga määratud
krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute
vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneering tuleb koostada
topo-geodeetilisele alusplaanile.
Otsuse ja materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla vee-

bilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
n Detailplaneeringu algatamise taotlus
Harku Vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus Vaila külas Naage tee 67, tunnusega
19801:011:0457, pindala 4287 m² detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt on planeeringu eesmärgiks Naage
tee 67 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja ehitusõiguse muutmine. Detailplaneeringu eesmärk
on krundi hoonestusala suurendamine, kuna kehtiva planeeringuga piiritletud hoonestusala ei vasta omaniku soovidele.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega
otsustatakse detailplaneeringu algatamine või algatamata
jätmine.
n Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
Harku Vallavolikogu 26.05.2016 otsusega nr 58 otsustati vastu võtta Rannamõisa külas Lepiku maaüksuse põhjapoolse osa detailplaneering.
Planeeritav maa-ala suurusega u 0,6 ha paikneb Harku
vallas Rannamõisa külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres ning hõlmab Lepiku (katastritunnus

19801:002:3310) maaüksuse põhjapoolsest osa. Lepiku maaüksuse põhjapoolne osa piirneb läänest Rannamõisa kordoni (katastritunnus 19801:002:7140) elamumaa 100%, idast
Klooga mnt 29 (katastritunnus 19801:002:4530) elamumaa
100%, kagust Koplinurme (katastritunnus 19801:002:2242)
maatulundusmaa maaüksustega ning edelast riigimaaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada
3,24 ha suurusest Lepiku maatulundusmaa maaüksuse põhjapoolsest osast 1 elamumaa krunt, 1 ärimaakrunt ja 2 transpordimaa krunti.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb Lepiku maaüksuse põhjapoolne
osa taotletud mahus elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Harku valla
veebilehel www.harku.ee; Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn
12, Tabasalu alevik) ja Rannamõisa Aiasalongis/Sirje Stiil OÜ
(Vankri tee 2, Rannamõisa küla) 25.06.2016–10.07.2016.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada 25.06.2016–
10.07.2016 harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik.
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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 30. juuniks 2016 aadressile Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald,
76901 või e-postile juhataja@tibutare.edu.ee. Lisainfo telefonil 603 2211



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 m3. Tel
501 0679
n Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine. 522 0023,
Mikk
n OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
n Ohtlike puude/okste langetamine (litsenseeritud meister);
muru niitmine (trimmeriga);
muud pisiremonditööd majas ja
aias; kodumeistri teenused. Tel
513 9437, igor@infinitas.ee
n Teostan san-tehnilisi ja
pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.
haavasalu@gmail.com

Terje Rullinkovi ja Rait Elvaku
Harku valla auhinnatud koduaed 2015
19. juuni 2016 kell 12:00–15:00
Aadress: Puisniidu tee 21, Alasniidu

Katriin Lille ja Margus Jõelaidi
Harku valla auhinnatud koduaed 2015
3. juuli 2016 kell 12:00–15:00
Aadress: Alasniidu põik 10, Alasniidu

Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

n Korralik perekond
soovib üürida maja/osa
Harku vallas, tel 5697 8434
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 Muru niitmine, võsalõikus,
puude- ja 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 Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
n Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti väljakirjutami-

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

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

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

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.
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sega). 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
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
n Lõikan hekki, niidan muru,
pikemat rohtu ja heina niidan
trimmeriga, saetöö aias, vajadusel
võsalõikus. Tel 5554 7291
n Tule massaaži Tabasalus!
Efektiivsed kaela- ja seljavalude
ravitehnikad. Spordi-, kupu- ja
tselluliidimassaaž. Kojukutsed.
Hind al 18 EUR/h. Info ja bron.
5613 6308, Riina. E-R 10-18.30,
õhtuti ja P kokkuleppel.
n Muru niitmine, trimmerdamine, võsa lõikamine. 5378 5742
n Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90
kuu. Liitu: www.erikorgu.ee
n Otsin koduabilist, kes aitaks
2x kuus kodutöödes. Asukoht Viti
küla. Tasu kokkuleppel. Huvi korral
võtta ühendust tel: 512 9190
n Pakun regulaarset aiatööd
(2p nädalas) Suurupis. Hind
kokkuleppel. Palun helistage 5309
3577. Помощь необходима с
работы в саду (2 дня в неделю).
Пожалуйста, звоните 5309 3577.
n Otsin appi usinat koduabilist
Rannamõisas. Helistada palun
509 4020
n Müüa saetud lõhutud
küttepuud. Hall lepp olenevalt
pikkusest 32-35€/ruum. Pakkumises ka must lepp ja kask. Transport
hinnas. Lisainfo telefonil: 5648
2704 (Kullamaa)
n Otsitakse kogenud ehitajat
puitkarkassmaja ehitusele Tabasalus. Tel 5365 0053
n Soovin rentida garaaži või
garaažiboksi Harku vallas. Tel 5347
7826
n Tänavakivide paigaldus ja
müük, puit- ja võrkaedade ehitus,
haljastustööd, kaevetööd. Killustiku, liiva, mulla müük. Tel 5361
3091, e-post: pavement@solo.ee
n Sportlane otsib suvekuudeks
korterit Harku vallas. Tel 5365
0053
n Pakun tööd Liikva külas paekividest müüri ladujale. Kontakttelefon: 509 3191
n PAKKUMINE: juunis Eesti lipp
ainult 18 € ja 35x300 mastivimpel
23 €. www.lipuvabrik.ee
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info@aialahendused.ee
tel. 56236365

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS

puitaiad, võrkaiad, metallaiad, väravad, väravatarvikud

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

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE

aiamajad, kuurid, kasvuhooned, terrassid, terrassi katused

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

Tabasalu Koolituskeskus

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

Lisainfo ja registreerumine 2016/2017
õppeaastaks kuni 1. juulini 2016
telefonil 5666 6154 või
tabasalukoolitus@gmail.com.

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

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

www.tabasalukoolituskeskus.ee

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

16. juunil kell 18–20 KLIENDIPÄEV!
UUED RIDAELAMUD Laagri aleviku kõrval
• 4 tuba • mugav väliterrass • väga madalad küttekulud
• asjalik planeering • kõik oluline paari kilomeetri kaugusel
Rünno Sulg | Tel: 507 9552 | www.upc.ee/kauri

