TÄNAVATOIDUKULTUUR
JÕUAB PEAGI TABASALLU

Juuli teises pooles avab Kallaste poe kõrval
uksed uus söögikoht TAPS, kus pakutakse
käsitööhamburgereid.
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11. korda toimuvale konkursile Harjumaa aasta
küla saab kandidaate esitada 10. septembrini.

korda tehakse nii sõidutee kui ka sõidutee äärde
jäävad kõnniteed, samuti tänavavalgustus.
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iledal veel päikeseloojangusse aerutamine on
ilmselt luksus, mida
eestimaine vaheldusrikas ilmastik lubab üksnes piiratud koguses. Kui päike
särab ja tuult peaaegu ei tunnegi, tuleb meresõpradel võimalusest kohe kinni haarata ning
instruktorite juhtimisel teha
Vääna-Jõesuus paaritunnine
aerulauamatk mändide ja
paekaldaga palistatud lahesopis. Laulasmaa Surfikooli
omanik, purjelaudur Kristjan
Kiisk avas nimelt sel suvel
rannabaaris POPP aerulaua
ehk SUPi varustuse rendipunkti ning korraldab lisaks
rahulikke päikeseloojangumatku, tuulisema ilmaga aga
lainesõidu koolitusi. Surfarina
ootab Kristjan ise muidugi
tuult, ent lainetrikkidele mõnusa vaheldusena viib ta ilusa
ilmaga heameelega soovijad

Vääna-Jõesuus
saab nüüdsest
nautida päikeseloojangut, liueldes aerulauaga
tasasel mereveel
Türisalu panga
alla. Edelatuule
vihisedes annab
mäslev meri aga
hoopis uued võimalused.
ise matkale. Õhtul kella üheksa paiku asub seltskond Vääna
jõe suudmest teele, sõudes
laudadel ümber Türisalu panga all oleva kivikari selle taga
oleva veealuse platoo peale.
Seal, loojangupäikeses õhetava panga ees, võib umbes
meetri sügavuses vees jälgida
vilgaste kalade sebimist. Viimasel matkal tuli üllatuslikult
üks hüljes hoopis aerulauaseltskonda uudistama.
„Matk annab väikese füüsilise
koormuse ja on samas ka hästi ilus – seal on, mida vaadata.
Ja iga päev hüljest juba ei näe,“
leiab lainelaudur ka tasasel
veel oma võlu olevat.
Lauaga suve lainele
Otsustasime Vääna-Jõesuu
ranna uued elamused järele
proovida ja rahuliku päikeseloojangu matkaga suve tervitada. Ilmaprognoos muutis aga
plaanide kiuste oma meelt ja
pakkus sileda vee asemel üha
tugevnevat tuult. Kavandatud

Kui ma konstaablipunktis olen,
siis kuulan inimese
alati ära.

RENÉ UUSTALU
Harku valla piirkonnapolitseinik

Aerusurfi
instruktor
purjelaudur
Kristjan Kiisk
tegi enne
veele minekut kiire
teoorialoengu, kuidas
lainesõitu
teha.
Koolituste
kohta leiab
rohkem
infot www.
surfikool.ee.
/ Fotod:
Aule Sagen
3x

Võimas elamus merelt:

kui loojangumatkast
saab lainesõit
Hawaii vetelpäästjad, kellelt
aerusurf ka harrastajateni on
jõudnud, sõudsid algselt kätega,
olles laual põlvili. Meie instruktor
nautis laineid samuti ilma aeruta.

Vääna-Jõesuus tõstab veealune
pank avamerelaine kõrgele ja
juba puusakõrguses vees saab
lainesõidu elamuse kätte.

SUPimatka ajaks oli pisut nostalgilisest vaiksest rannast saanud hoopis surfiparadiis – lakkamatult puhunud edelatuulega olid lained kiirelt kõrgust ja jõudu kogunud ning
kirev seltskond lohesõitjaid ja
purjelaudureid püüdsid merel laineid. Oodatud tasasest
aerulauamatkast sai jooksvalt
lainesõidu koolitus ja matkajuht Kristjanist instruktor.
Tagasihoidliku küsimuse
peale, kas päris algajatele aerulauduritele on ilm just kõige

kohasem, ronis Kristjan rannabaari pingile merd silmitsema. Särades vastas ta, et lainesõiduks olla praegu
parimad lained. Seega tõmbasime kalipsod ja päästevestid
selga ning panime vaimu merel

nabaari terrassil peetud teoorialoengus mõõtsime pilguga
vahuste tippudega laineviirge,
mille vahesid lootis instruktor
tuule vaibudes veidi pikenevat
– siis muutuvat lainesõit sujuvamaks. Järgnes kiire sissejuhatus sõidutehnikasse

– kuidas saada lauale,
Seal on, mida millises asendis laivaadata. Ja iga päev nesõiduga alustada,
hüljest juba ei näe. kuidas leida tasakaal
ja lõpuks laual ka püstoimuvaks mölluks valmis. ti sõita – ning kohe ka võima„Vääna-Jõesuu rand on mand- lus kõike ise praktikas katsetari-Eesti kõige parem sõidu- da. Kristjan suunas meid
koht – õige ilmaga on siin väga ranna Türisalu panga poolsessuured, 3–4 meetri kõrgused se serva, kus tema kogenud
lained,“ asus Kristjan meisse silm nägi pikemate vahedega
surfivaimustust süstima. Ran- rahulikumaid lainetriipe.

Foto: erakogu
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Aerusurf on uus
rahvaspordiala
Aerulauasõit on Kristjani sõnul
pärit Hawaii vetelpäästjatelt,
kes lauaga olukorda merel
kontrollides võtsid sõudmiseks
appi aeru. Tänaseks sõidetakse
SUPiga niisama, matkatakse,
võisteldakse distantsides, sõidetakse lainet, tehakse laual
juba ka joogat ja fitness’i ning
mängitakse polot. Aerusurfi
populaarsus on Eestis kiiresti
kasvanud ja selle taga on Kristjani arvates ala lihtsus: „Sa saad
naudingu kätte kohe ega pea
kurja vaeva nägema loodusega
võideldes.“ Nii kasutatakse
ilusa ilmaga üha rohkem võimalust minna lauaga merele.

gavusse – vööni ulatuvasse
vette – oma esimest lainesõidukogemust saama. Kui juba põlvekõrguses vees olid lained
rinnuni ning edasiliikumine
osutus kujutletust hulga vaevarikkamaks, siis üsna veidi kaugemal, kus laineharjade vahel
ulatus vesi ehk puusani, oli
inimese mannetus mere jõu ees
ilmselge. Lainevallid kerkisid
selles sügavuses juba kõrgelt üle
pea ja hoolimata südikast vastupanust kandsid meid pigem
tagasi kalda poole.
Heitumise asemel oli näha,
kuidas lakkamatus veemöllus
hakkas suu ja silmad vett täis
algajates lainesõitjates pead
tõstma hasart – pidime jõudma piisava sügavusega vette,
et laine jõudu oma tahtmist
mööda ära kasutada. Kui tuli
ka vahepeal pooleldi lendu
läinud laua järel lohiseda ning
seda rihmast tagasi sikutada
või sukelduda oma teed läinud
aeru otsinguks, jätkasime sumamist selle nimel, et juba
pikemates lainevahedes laud
ninaga tagasi randa suunata,
end kiirelt selle peale vinnata
ja lasta laineharjal end kanda.
Hawaii vetelpäästjatega endi
võrdlemiseks erilist põhjust
küll ei olnud, aga paari tunni
vältel tehtud kümnetest katsetest oli mõnest õnnestunud
sõidust saadud eufooria iga
üle pea käinud lainet ja laualt
kukkumist väärt.

Meri kutsub tagasi
„Surfarid vaatavad kogu aeg
ilmaprognoosi. Kui tulevad
tormid, siis tähendab see, et
saab kindlasti vette,“ avas purje- ja lainelauda sõitev

Kristjan surfarite siseKui tulevad tormid, maailma. Läänemere
siis tähendab see, et laineid peab ta SUPi
saab kindlasti vette. jaoks ideaalseks, pakkudes lainepüüdjatele
Kristjan nägi siin sarnasust alternatiivi ka vaiksemateks
murdmaasuusatamisega: kui ilmadeks – piisavalt kõva tuult
lumi on maas, siis lähevad kõik ei ole surfikoolitaja arvates siin
heameelega suusatama. Kui aga liiga tihti.
õue vaadates lund ei näe, ehkki
Oma esimese koolituse järajad on tegelikult olemas, siis rel POPi saunas rammestuei minda ka suusatama. SUPiga nult varbaid soojendades
olevat samamoodi – kui tuult ei rullus äsja merel kogetu uuesole ja päike paistab, siis tahetak- ti lahti ja vaimustus aeruse lauaga sõitma minna. „Tege- lauasõidust kasvas veelgi.
likult saab käia vee peal igasu- Vaatamata sellele, et olime
guse ilmaga, ei pea ootama seda lainesõidu õppimist alustakõige ilusamat ilma,“ rääkis nud ala kõige raskemast
surfiklubi omanik. Seepärast osast, nagu Kristjan hiljem
ongi nad alustanud lainesõitja- mainis, tahame tagasi merele.
te koolitamist.
Vahelduse mõttes prooviks
aga enne ära ka rahuliku matKui lained kannavad
ka. Eesti suves ei ole halba
Rihmaga pahkluu külge kinni- ilma, kui valida ilmale vastav
tatud aerulaudu käekõrva libis- harrastus ja korralik varustus.
tades rühkisime meiegi läbi
mäslevate lainete parajasse süAULE SAGEN
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Harku vallavolikogu kehtestas juunikuisel istungil Harku valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga (ÜVK-ga) liitumiseks ja kasutamiseks uue eeskirja.

Võeti vastu uus ÜVK-ga liitumise
ja kasutamise eeskiri
Foto: Olga Makina

Katriin Lille ja Margus Jõelaiu
koduaed Alasniidul, mis pälvis
möödunud aastasel konkursil
esikoha. / Foto: Eva Luigas

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.
Konkursile 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.
Võiduaia valib
komisjon
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

Ergo
eesmaa
Veespetsialist

E

elnevalt kehtis ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
valdkonnas kaks volikogu määrust: „Harku valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ ning
„Harku valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise
eeskiri“. Eeskirjade muutmine
oli tingitud eelkõige vahepeal
muudetud õigusaktidest. Seega uus eeskiri viidi kooskõlla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, veeseaduse ja ehitusseadustikuga.
Kuivõrd muudatuste maht
oli suur, siis õigusselguse ja
arusaadavuse huvides kehtestati uus eeskiri, mis hõlmab
endas nii ühisveevärgi kui ka
-kanalisatsiooniga liitumist ja
selle kasutamist.
Kompaktne õigusakt
Tulemuseks on selge ja arusaadav õigusakt, mis annab suuremad eeldused ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni liitumise ning
kasutamise eeskirja rakendamiseks nii vee-ettevõtjale, vallavalitsusele kui ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda
soovijatele ning liitunud ja seda

kasutatavatele juriidilistele ja
füüsilistele isikutele.

tud liitumistasu. Seega on
eeskiri viidud seadusega kooskõlla ja eeskirja täpsustatud
just kliendi ehk kohaliku elaniku õigusi ja huve kaitstes.
Muudatus seoses kastmisvee arvestamisega
Arvestades seda, et enamik
meie joogiveest pärineb
Kambrium-Vendi põhjaveekihist ning seda loetakse taastumatuks loodusvaraks, siis
lõpetatakse alates 2018. aasta
1. septembrist ühisveevärgist



Peamised muudatused
Eeskirjaga muudeti ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtusi, sademevee arvutuse
aluseid, täpsustati mõisteid
ning määratleti omavolilise
vee tarbimist ja reovee ärajuhtimist, selle arvutamise ning
selle eest hüvitamise maksmise korda. Eelkõige puudutavad muudatused vee-ettevõtjat, kuid mõningal määral ka
nende kliente, sest eeskiri reguleerib vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitavaid liitumisja teenuslepinguid.
Kogu eeskirja ulatuses räägitakse nüüd vee-ettevõtjast
ehk volikogu määratud eraõiguslikust juriidilisest isikust
või isikust, kes ei ole volikogu
poolt määratud vee-ettevõtjaks, kuid tema tegevus vastab
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ehk ta pakub
vee- ja kanalisatsiooniteenust.
Näiteks on ainult volikogu
määratud vee-ettevõtjal õigus
võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjenda-

Õigusselguse
ja arusaadavuse
huvides kehtestati uus eeskiri.

kastmisvee mõõtmine ja arvestamine. See tähendab seda,
et kliendid, kellel on hetkel
eraldi peamõõtja ja kastmisvee arvesti, jäävad tulevikus
ainult peamõõtja järgi vett
tasuma − nii võetud vee kui ka
selle kanalisatsiooni eest.
Sellise muudatuse rakendamine annab võimaluse hoida
meie puhta joogivee (põhjavee), mida on piiratud ressurss,
kasutamise kontrolli all. Põhjavee kui taastumatu loodusvara
säilitamiseks on kastmisveena
soovituslik kokku koguda ning
kasutada sademevett. Üleminekuperioodiks on valitud
piisavalt pikk aeg (kaks aastat),
et vee-ettevõtjal ja kliendil
oleks aega viia vastavusse veemõõtjad ja sõlmitud lepingud.
Uus eeskiri ei reguleeri pinnavee (AS Tallinna Vesi teeninduspiirkond, mis on pinnavee
toitel) ja väljaspool Harku valla
põhjaveemaardlatest võetud
põhjavee kasutamist kastmisveena, mille kasutamist reguleerib vee-ettevõtja ja kliendi
vahel sõlmitud leping.

Kliendid, kellel on hetkel eraldi
peamõõtja ja kastmisvee arvesti,
jäävad alates 2018. aasta 1. septembrist ainult peamõõtja järgi vett
tasuma. / Foto: 123rf

Tuletame meelde, et Vääna-Jõesuu külas Luige tee 9 ja Rannaparkla kinnistul asuvas parklas ning sellest aastast ka Rannasüdame
tee parklates on 1. juunist kuni 31. augustini kell 10.00–20.00 parkimine tasuline.
Suveperioodil
tuleb sõidukijuhil Luige tee
parklas, Rannaparklas ja
Rannasüdame
tee parklates
maksta mootorsõiduki
parkimisel
parkimistasu.
/ Foto:
Kady-Ann
Sutt

Suvel on S
VäänaJõesuus
parkimine
tasuline

uveperioodil tuleb sõidukijuhil Luige tee parklas,
Rannaparklas ja Rannasüdame tee 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 tekib
parkimistasu maksmise ko-

hustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamisest
ehk sellisel juhul kehtib esimesed 15 minutit tasuta parkimine. Tasulise parkimise
ala on märkidega tähistatud
ning parkimisala piiril on
parkimiskorraldust kajastav
teabetahvel.
Mobiilne parkimistasu
maksmine
Sõiduki parkimistasu maksmiseks on võimalik kohapeal
kasutada mobiilse parkimise
võimalust. Selleks tuleb

mootorsõidukijuhil parkimise eest tasumisel järgida
teenust pakkuva mobiilsideoperaatori kohapealseid
juhiseid. Täpsed parkimistingimused on väljas parklas
asuval teabetahvlil.
Viivistasu ja
vaidlustamine
Parkimistasu maksmata jätmise, tasutud parkimisaja
ületamise või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase
täitmise või paigaldamise
korral teeb parkimistasu järelevalvet teostav ametiisik
viivistasu määramise otsuse,
mille määr on 20 eurot ööpäevas. Viivistasu maksja on
mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise
vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.
Kui mootorsõidukit või selle
haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on
parkimisjärelevalve teostajal
õigus vähemalt 24 tunni
möödudes teha uus viivistasu

otsus. Viivistasu maksmise
tähtaeg on 14 päeva alates
viivistasu otsuse kättetoimetamisest.
Parkimistasust
vabastamine
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.
Harku vallavolikogu kehtestas 2015. aastal Vääna-Jõesuu rannaalal suveperioodiks tasulise parkimise
korra, mis kehtib 1. juunist
kuni 31. august ini kel l
10.00–20.00. Kehtestatud
korra abil soovitakse hoida
kohalike elanike ja operatiivsõidukite liikumisteed
suvisel rannakülastuse kõrgperioodil läbitavatena, ennetada liiklusohtlikke olukordi
ning säästa metsaalust.
HARKU VALLAVALITSUS
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olitsei- ja Piirivalveameti
kokkuvõte Harjumaa
omavalitsuste õiguskorrast 2015. aastal tõi Harku
vallale positiivseid sõnumeid:
statistika näitas kuritegevuse
üldist vähenemist. Varasemast
vähem oli möödunud aastal
varavastaseid ja liikluskuritegusid, samuti registreeriti vähem väärtegusid. Ka kuni maikuuni valla noorsoopolitseinikuna ja edasi juba kohaliku
konstaablina tegutsev René
Uustalu hindab valla turvalisust üldiselt heaks mööndusega, et omad probleemid siin
siiski on, küll mitte oma olemuselt kriminaalsed. Suuremate probleemidena näeb ta
praegu koerte rünnakuid,
rattavargusi, alaealiste kogunemisi ja selle pinnalt aeg-ajalt
esile kerkivat vandalismi. Viimase ennetamiseks on sellest
aastast avaliku korra tagamiseks kaasatud kohalikest elanikest abipolitseinikud.

Koerad kinni ja
rattad lukku
Koerte rünnakud on piirkonnapolitseiniku sõnul praegu
sage ja suur probleem. Nimelt
jalutavad paljud koeraomanikud oma suurte koertega,
hoidmata neid rihma otsas
ning kasutamata suukorvi,
samuti pääsevad loomad hoovist üsna sageli lahti. „See on
kaasa toonud päris palju ründeid ja ka suuri ehmatusi koera
pealejooksust,“ märkis Uustalu. Ta pani koeraomanikele
südamele hoida oma lemmikud rihma otsas ning kindlustada, et nad ei pääseks vabalt
ringi jooksma.
Ennetamaks ebameeldivaid
üllatusi varguste näol, soovitab
kohalik konstaabel hoolitseda
eelkõige selle eest, et puhkusereisile minnes või ka õhtuseks-öiseks ajaks oleks väärtusl i ku m a d a s j a d h o ov i s t
nähtavalt kohalt ära pandud.
Rattaga poes käimiseks tuleks
aga rattale korralik lukk osta
– jättes ratta lihtsalt poe ette, on
seda sealt väga lihtne ära viia.
„Oma vara saame kaitsta ikkagi eelkõige meie ise,“ tuletas
piirkonnapolitseinik meelde.
Suvevaheajal
igavlevad noored
Suvevaheajal on Uustalu sõnul
üheks murekohaks ka noorte
kogunemised, mille käigus
võivad noored alkoholi või ka
narkootikume tarbida ning
mis võib päädida vandaalitsemistega. Endise noorsoopolitseinikuna tuletas Uustalu
noortele meelde, et võõrale
territooriumile – lasteaia- ja
koolihoovi või eravaldustesse
– ei tasu minna ning pigem
sisustada oma puhkus mõistlike tegevuste, näiteks spordiga. Äsja tööd alustanud valla
uus noorsoopolitseinik Aveli

Turvalist
rannapuhkust!
Päästeamet tuletab meelde, kuidas
tagada enda ja oma
lähedaste ohutus suviste rannamõnude
nautimisel.

Turvatunne saab
alguse koostööst

Harku valla piirkonnapolitseinik
René Uustalu ja noorsoopolitseinik
Aveli Aal-Tjurin julgustavad kohalikest probleemidest konstaablipunkti teada andma, et koostöös neile
lahendus leida.
/ Foto: Aule Sagen

Piirkonnapolitseinik ja abipolitseinikud peavad elu vallas suhteliselt turvaliseks.
Veelgi paremat olukorda aitavad saavutada tähelepanelikkus ja teavitamine.
Aal-Tjurin paneb aga lapsevanematele südamele tunda
huvi selle vastu, kus nende
lapsed on ja millega nad tegelevad, kui neid õhtul kell 11
veel kodus ei ole.

me ja selgitame. Oluline on
sõnum, et avaliku korra rikkumist märgatakse ja sellele reageeritakse.“

Iga kõne loeb
Oma sisendi patrullkäikude
Vormikandja
korraldamiseks saavad abipodistsiplineerib
litseinikud nii kohalikult konsNoorte kogunemiste ohjami- taablilt, kes on nende siinsete
seks ning vandalismi enneta- patrullide koordinaator, kui ka
miseks on kohalik konstaabel keskuselt. Patrulliplaanide
koostöös Strantumi ja abipolit- koostamisel lähtutakse aga
seinikega kaardistanud piir- suuresti just elanikelt politseiskonnad, mis vajavad suuremat se laekunud infost, seega turjärelevalvet. Lisaks Vääna-Jõe- valisuse suurendamiseks piirsuu avalikule rannale ja selle konnas on oluline kõikidest
parklatele hakatakse patrulli- rikkumisest teada anda. Otsese
dega silma peal hoidma Vää- ohu korral tuleb abi kutsuda
na-Jõesuu külas, Suurupis, hädaabinumbril 112, kiiret
Murastes, Ilmandus ja Tabasa- sekkumist mitte vajavate olulus. Kui rannas patrullimine kordade puhul võib neist teada
sõltub ilmast, siis asulates alus- anda politsei kliendiinfo
tasid vallaelanikest abipolitsei- numbril 612 3000, Harku valla
nikud Taavo Roos, Evar Oja- piirkonnapolitseinikule või ka
saar ja Ivar Ilmjärv patrullkäike kohalikule abipolitseinikule.
Iseseisva pädevusega

abipolitseinik Taavo
Oma vara saame Roos peab kliendiinfo
kaitsta ikkagi eelkõige numbrile teatamist
meie ise. üheks efektiivsemaks
viisiks ebasoovitavast
6. juulil. Aastase abipolitseini- tegevusest teatamiseks, sest
ku staažiga Evar Ojasaare hin- laekunud informatsioon jõuab
nangul annab piirkonna turva- siis ka teiste piirkonnas töötalisusele oluliselt juurde juba vate patrullideni. „Kui info
vormikandjate kohalolu: „Sa- sobimatust tegevusest mõnes
geli piisab üksnes kohaloleku piirkonnas on politseis olemas,
näitamisest, vajadusel sekku- pannakse see üldplaani ning

patrulli käigus kontrollitakse
olukorda,“ selgitas pea kümme
aastat abipolitsei ridades tegutsenud Ilmjärv, et kui tegemist
ei ole otsese ohuolukorraga, ei
saadeta patrulli alati kohe
sündmuskohale. „Kindlasti on

vandaalitsemisteni, mis aitab
joonistada üldpilti.
Piirkonnapolitseinikki soovitas oma murekohtadest talle
näiteks e-posti teel teada
andma, sest konstaablipunkti
lahtiolekuajad on piiratud.
Tehes aga kohapeal

tööd, on uks inimesteIga kõne on märk piir- le avatud ka väljaspool
konnas toimuvast eba- vastuvõtuaega, kinnisobivast käitumisest. tas Uustalu: „Kui ma
konstaablipunktis
igast kõnest abi ja saadud infot olen, siis kuulan inimese alati
kogutakse plaanide tegemi- ära.“ Harku valla piirkonnaposeks,“ märkis ka Roos, et iga litseinikuga saab ühendust tekõne on märk piirkonnas toi- lefonil 612 4571 ja e-posti aadmuvast ebasobivast käitumisest ressil rene.uustalu@politsei.ee.
alates kiiruseületamisest kuni
AULE SAGEN
ebasoovitavate kogunemiste ja
Vallas avalikku
korda hoida
aitavad abipolitseinikud
(vasakult) Evar
Ojasaar, Taavo
Roos ja Ivar
Ilmjärv tuletavad meelde, et
ka puhkuste
ajal on öörahu
aeg kell
22.00–6.00,
puhkepäevale
eelneval ööl
kell 00.00–
7.00, mil ei
tohi teisi müra
või valgusefektidega häirida.
/ Foto: Aule
Sagen

Kalastamise, ujumise või muu veespordiga ei käi kokku alkohol.
Alkohol vähendab ujumisoskust ning koordinatsioonivõimet, samuti
on alkoholijoobes vette
minnes suurem võimalus
saada terviseriket.
Ära hüppa vette
tundmatus kohas!
Eriti ohtlikud ning traumasid põhjustavad on
pea ees vettehüpped võõras kohas.
Kindlasti tuleb rannas hoida lastel silm
peal. Reegel peaks olema,
et kui vees on laps, on
vees ka täiskasvanu. Samuti on ilma järelevalveta lapsel oht minna inimesi täis rannas kaduma.
Poodidest on saada
mitmesuguseid
täispuhutavaid lelusid,
mis on mõeldud lastele
vee peal püsimiseks.
Täiskasvanu peab arvestama, et sellisel juhul
peab laps olema kogu aeg
haardeulatuses, sest väikseimgi tuulehoog võib
avatud veekogul lapse
koos mänguasjaga püüdmatusse kaugusesse viia.
Ujumas on ohutum
käia mitmekesi. Tegelikult tasubki eelistada
puhkamiseks just valvega
randu, nii on suurem tõenäosus vajadusel abi saada.
Kui siia juurde veel lisada, et mõistlik inimene
kannab paadi või mõne
muu veesõidukiga sõites
päästevesti ning jälgib, et
seda teeksid ka sõbrad,
võib turvaline puhkus
veekogul, veekogus või
selle kaldal alata.
INDREK HIRS
Päästeamet
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
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Puuetega laste
suvine perepäev
5. augustil algusega kell 16.00
toimub Tallinnas Arigato sündmus- ja meelelahutuskeskuse
Päikesesaalis Harku valla puuetega laste perepäev. Puuetega
laste perede ühisel suvesündmusel astub üles Anne Velli oma
laste-show’ga „Metsapere lustakad lood“.
Perepäevast on oodatud osa
saama kõik Harku valla puuetega laste pered. Oma osalemisest
palume teada anda 25. juuliks
2016 Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhatajale Tiia Spitsõnile telefonil 5332 7907 või e-posti aadressil tiia.spitson@harku.ee.

Üle-eelmisel suvel külastasid
puuetega laste pered ühiselt
Tallinna Loomaaeda.
/ Foto: Kady-Ann Sutt

HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

planeerimis- ja ehitusosakonna
juhataja
ametikohale

• Osakonna töö juhtimine ning planeerimis- ja
ehitusosakonna põhimäärusega pandud ülesannete
täitmise tagamine.
• Planeerimis- ja ehitusosakonna tegevusvaldkonnad
on:
1) ehitusalase tegevuse
korraldamine ja arendamine;
2) planeerimisalase tegevuse korraldamine;
3) vallale kuuluvate uute
hoonete projekteerimise ja ehitamise ning
olemasolevate hoonete
laienduse projekteerimise ja ehitamise
korraldamine;
4) maade arvestus ja maakorraldus;
5) riigi poolt kohalikule
omavalitsusele pandud
ülesannete täitmine.

Nõudmised sobivale kandidaadile:
• teenistusülesannete
täitmiseks piisav haridus
ja juhtimiskogemus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• oskus rakendada oma
töös tänapäevaseid inimeste juhtimise põhimõtteid ning meeskonnatööle orienteeritus;

Kolmapäev, 13. juuli 2016

Alustatakse Nooruse tänava
rekonstrueerimisega
Juuli keskpaigas alustatakse Tabasalus Nooruse tänava alguse ja tänavavalgustuse
rekonstrueerimistöödega, millega soovitakse valmis jõuda augusti lõpuks.

H

HARKU VALLAVALITSUS

Peamised
tööülesanded:

& TEATED

arku vallavalitsuse
välja kuulutatud hanke Nooruse tänava
alguse ja tänavavalgustuse
rekonstrueerimistöödeks
võitis AS TREF Nord, kes
alustab töödega juuli keskpaigas. Töövõtja ülesandeks on
rekonstrueerida u 375 meetri
pikkune lõik Tabasalus asuvast Nooruse tänavast, mis
jääb Tallinna–Rannamõisa–
Klooga maanteest kuni Kooli tänava ristmikuni.
Töövõtjal tuleb ehitustööd
organiseerida Nooruse tänavat
statsionaarselt sulgemata. Küll
aga võib ette tulla ajutisi teesulgemisi, mille kohta paigaldatakse tee äärde informeerivad
liiklusmärgid. Nooruse tänava
ajutiste teesulgemiste korral on
võimalik liigelda Harku–Rannamõisa tee kaudu. Jalakäijatele tagatakse teetööde ajaks
ohutu käigutsoon ja juurdepääs kinnistutele.



• võimekus juhtida korraga
mitut protsessi ning kindlustada nende üheaegne
toimimine ja tulemuslikkus;
• hea suhtlemisoskus
kolleegide, huvigruppide,
kodanikega;
• suutlikkus juhtida iseennast ja võime töötada
suure koormusega ning
stabiilselt ka pinge- ja
stressiolukorras.

Liiklemine
turvalisemaks
Rekonstrueeritava teelõigu
äärde jääb nii lasteaia- kui ka
koolilaste liiklemisala. Paraku on aga mõlemal pool sõiduteed asuvad kõnniteed lagunenud, asfaltkate on
pragunenud ja ebaühtlane.
Samuti on liikluskoormuse
tõttu kulunud Nooruse tänava sõidutee asfaltbetoonkate
ning tänavavalgustus on
amortiseerunud. Seega on
liiklejate turvalisuse huvides
vaja rekonstrueerida nii Nooruse tänava sõidutee kui ka
sõidutee äärde jäävad kõnniteed. Töödega soovitakse
valmis jõuda augusti lõpuks.

rema liikluskorraldusliku
muudatusena rajatakse Ranna tee/Teenuste/Sarapuu tänava ristumisele tõstetud
ristmik, mis on liiklejatele
ohutum ja mugavam.
Uus Ranna tee lõik (Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteest kuni Sarapuu/
Teenuste tänava ristmikuni)
plaanitakse jätta edaspidi
raskeveokitele suletuks ning
neil plaanitakse tulevikus
liigelda lubada Ranna teel
kuni Kooli tänavani.
Lisaks ehitatakse uued
kergliiklusteed jalakäijatele

nii Ranna tee kui ka Teenuste
ja Sarapuu tänavale. Sarapuu
tänava kergliiklustee juhitakse vallamaja arhiivi eest läbi,
üle vallamajataguse parkla.
Samuti rekonstrueeritakse
Ranna tee sadeveekanalisatsioon ja tee tänavavalgustus.
Ranna tee rekonstrueerimise
käigus uuendatakse ka tee
äärde jääv haljastus vastavalt
linnaruumi haljastuse põhimõtetele. Ranna tee rekonstrueerimistööde tähtaeg on
augusti lõpp.
KADY-ANN SUTT

Jätkub ka Ranna
tee ehitus
Lisaks Nooruse tänava rekonstrueerimistöödele jätkuvad Tabasalus ka Ranna tee
rekonstrueerimistööd. Suu-

Töövõtjal tuleb ehitustööd organiseerida
Nooruse tänavat statsionaarselt sulgemata.

Sel suvel rekonstrueeritakse Nooruse tänavast
teelõik, mis jääb
Tallinna–Rannamõisa–
Klooga maanteest kuni
Kooli tänava ristmikuni.
/ Foto: Kady-Ann Sutt

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
• erialane kõrgharidus;
• väga head teadmised
avalikust haldusest ja planeerimis- ning ehitusalase tegevuse korraldamise
põhimõtetest;
• varasem töökogemus
osakonna tegevusega
seonduvas valdkonnas;
• vähemalt 2-aastane
organisatsiooni või struktuuriüksuse või erinevate
koostööprojektide juhtimise kogemus.

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

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust
vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele ja CV-d
ootame hiljemalt 25. juuliks 2016 portaali CV Online
vahendusel või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee. Lisainformatsioon
telefonil 600 3845 (Kaile Põldme).

Harku vallavalitsus kuulutas välja hanke Sõrve tee kergliiklustee II etapi ehitamiseks. Kergliiklustee
ehitustöödega soovitakse alustada juuli keskpaigas ning valmis jõuda septembri keskpaigaks.

Oodatakse pakkumisi Sõrve tee kergliiklustee ehitamiseks

P

rojektis käsitletav lõik saab alguse Tuule teest, kulgeb Liikva–
Rannamõisa teest vasakul, ületab selle ja jätkub teest paremal kuni Vilipi teeni. Liiklusohutuse tagamiseks on jalg- ja
jalgrattatee sõiduteest eraldatud eraldusribaga.
Teeületuskoht on projekteeritud ohutussaarega ning selle
rajamiseks on sõidutee mullet ja katet laiendatud.
Kavandatav kergliiklustee loob ühenduse Tuule teest kuni
Vilipi tee varem renoveeritud kergliiklusteega. Projekt tervikuna on kavandatud liiklusohutuse taseme parandamiseks, kuna

jalakäijate ja jalgratturite liikumist võimaldav kergliiklustee
senini käsitletaval lõigul puudub.
Hanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. juuli. Harku
Valla Teataja trükkimineku ajaks ei olnud hanke pakkumuste
esitamise tähtaeg veel möödunud ega selgunud hanke võitja.
Sõrve tee kergliiklustee ehitamise II etappi finantseeritakse
toetusmeetmest „Linnaliste piirkondade areng“.
HARKU VALLAVALITSUS

VALLAELU & TEATED /
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Juuli teisest
poolest lisandub Tabasalu
söögikohtade
nimistusse
veel üks omanäoline paik
– Kallaste poe
kõrval avab
uksed käsitööburgereid
pakkuv TAPS.

P

ikka aega peremeheliku
hooleta seisnud putka
Tabasalus Kallaste poe
kõrval sai kevadel uue hingamise, kui koha võttis rendile
valla ettevõtja, möödunud
aastal Vääna-Jõesuus rannaklubi POPP avanud Oliver
Ojala. Mõne kuuga on hoone
saanud vajaliku värskenduskuuri ja suviste ilmade nautimiseks on pind terrassi võrra
ka laienenud. Veel viimaste
viimistlustööde ja kooskõlastuste järel avab Klooga maantee ääres lähiajal oma uksed
uus söögi- ja kohtumispaik
TAPS. Peamiselt hakatakse
söögikohas pakkuma kohapeal
valmistatavaid käsitööburgereid. Menüüsse tulevad Ojala



TAPS toob Tabasallu

Peale viimast
lihvi avab
Kallaste poe
kõrval oma
uksed tänavatoidukohvik TAPS ja
koha omanik
Oliver Ojala
hakkab seal
isiklikult käsitööburgereid
valmistama.
/ Fotod: Aule
Sagen

tänavatoidukultuuri

sõnul nii looma- kui ka linnulihaburgerid, samuti kala- ja
vegeburgerid ning ruumi jäetakse ka üllatusteks. Samuti on
plaanis kohapeal valmistama
hakata värskeid mahlasid ja
smuutisid. TAPS hakkab esialgu olema avatud kell 12–22, kui
aga teostub ka hommikukohvi
pakkumise plaan, saab kohvi
koos sooja pirukaga teele kaasa
osta juba alates kella 7st.
Burgerile on veel ruumi
Ehkki Tabasalus on varsti iga
inimese kohta üks toidukoht,
nagu nentis toitlustusvaldkonnas varemgi tegutsenud Ojala
muiates, tundus talle, et üha
populaarsust võitev tänavatoidu lünk on siin veel katmata:
„Siin on küll kohti, mis pakuvad hamburgerit, kuid ükski
neist ei ole spetsialiseerunud
neile.“ Inspiratsiooni TAPSi
avamiseks sai ta Tallinnas käsitööburgereid valmistavalt
Uulitsalt, kelle hamburgereid
peab ettevõtja tõeliselt headeks. Avatavas söögikohas

Volikogu istungilt:

30. juunil 2016 toimunud istungil arutati Keila Linnavolikogu
ettepanekut algatada piiride muutmise menetlust eesmärgiga liita
2017. aasta kohalike valimiste järgselt Harku valla Kumna küla ja
Tutermaa küla Keila linna haldusterritooriumiga.

Istungil võeti vastu
järgmised otsused:
n Projekti „Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhikooliks
reorganiseerimiseks uue
õppehoone rajamine“ omafinantseeringu kinnitus;
n Harku valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni liitumise ning
kasutamise eeskiri;
n Vääna-Jõesuu külas Luige
tee 20 asuva maaüksuse
detailplaneeringu algatamata jätmine;
n Ilmandu külas Mikumäe tee
2 maaüksuse põhjapoolse
osa ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
n Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 maaüksuse ja
selle lähialal detailplaneeringu algatamine;
n Harkujärve külas Jaani 2
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmine;
n Harkujärve külas Jaani 2
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
n Harku alevikus Harku Kaubanduskeskuse maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
n Harku vallas Naage külas
asuva Vana-Madise tee
13 kinnisasja jagamine ja
jagamisel moodustatavate
katastriüksuste sihtotstarbe
määramine;
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n Harku valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande kinnitamine;
n Osaühingu Strantum põhikirja muutmine;
n Harku Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu muutmine;
n Preemia maksmine vallavanemale ja vallavalitsuse
liikmetele.
Istungil võeti vastu järgmised määrused:
n Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 25
„Tabasalu Ühisgümnaasiumi
põhimäärus“ muutmine,
n Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine,
n Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord,
n Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks,
n Harku valla jäätmehoolduseeskiri,
n Harku Vallavolikogu 29.
jaanuari 2015 määruse
nr 2 „Harku Vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“
muutmine.
Järgmine Harku Vallavolikogu
istung toimub 28. juulil 2016

hakatakse burgereid samamoodi kohapeal valmistama,
kasutades selleks võimalikult
palju kohalikku ja värsket
toorainet. Üheks kokaks on
sealjuures Ojala ise. Erinevat
vastukaja tekitanud „käsitööhamburgeri“ mõiste tähendab
tema jaoks seda, et kõik koostisosad – leivast kastmeni –
valmistataksegi kas kohapeal
või koostöös siinsete väike-

tootjatega. „Näiteks 
leiva toome esialgu
Üha populaarsust
Tartine Pagaritoast
Suurupis. Oleme küll võitev tänavatoidu lünk
on siin veel katmata.
valmis ka kohapeal
seda valmistama, kuid
vaatame ja proovime esimese misi katsetusi burgeritega tesuve enne ära, et näha, kuidas gema hakata. Plaan on prooviläheb ning milline on nõud- da erinevaid tooraineid, ka
lus,“ rääkis söögikoha omanik selliseid, mida Ojala teada
ja lisas, et suve kogemuste burgeri vahel veel kusagil mupõhjal saab edaspidi juba järg- jal saada ei ole.

Kandidaate saab konkursile Harjumaa aasta
küla 2016 esitada 10. septembrini.

Kodukant
Harjumaa
otsib aasta
küla!

J

uuni keskel sai alguse Harjumaa aasta küla valimine,
kui MTÜ Kodukant Harjumaa käivitas nüüd juba 11.
korda toimuva konkursi, millel
saavad osaleda Harjumaa külad või külade piirkonnad, alevikud ja alevid. Kandidaadi
võib konkursile esitada külako-

gukond ise (tegutseva MTÜ,
sihtasutuse või seltsinguna) või
ka teised juriidilised isikud, sh
kohalikud omavalitsused. Harjumaa aasta külana nähakse
kandidaate, kes on koostanud
oma arengukava, seisavad kogukonna positiivse arengu eest,
viivad edukalt ellu arenduslikke
ja kogukonda liitvaid projekte
või algatusi, korraldavad ühistegevusi, teevad head koostööd
kohaliku omavalitsusega ja on
maakondlikult tuntud. Aasta
küla valib konkursile esitatud
külade seast välja hindamiskomisjon. Harjumaa aasta küla
2016 kuulutatakse välja Harjumaa aasta tegijate tunnustussündmusel 24. novembril 2016
Kolgaküla rahvamajas ja esita-

takse ka üle-eestilisele Kodukandi aasta küla konkursile
2017. aasta kevadel.
Külaliste ootel külad
Harjumaa aasta küla 2016 konkursi eestvedaja, MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liige
Anneli Kana sõnul erineb tänavune aasta küla valimine varasemate aastate konkurssidest:
„Seni on külasid hinnatud ankeedi ehk kandideerimisettepanekute põhjal. Sellest aastast
hindab komisjon esmalt esitatud kirjalikke materjale ja seejärel külastab ka kandideerivaid
külasid kohapeal.“ Ringsõit
Harjumaa aasta külaks pürgivates külades toimub septembri lõpus ja oktoobri alguses.
Anneli Kana ootab põnevusega
ringsõitu: „Küladesse külla
minek on alati ehe ja avastamis-

Palju häid mõtteid
Söögikoha rajamine Tabasallu
oli ettevõtjale küll pigem emotsionaalne otsus, milles oli siiski
määrav roll majakese asukohal
valla keskuses ja maantee vahetus läheduses ning lennukaid plaane burgerikohvikule
on ettevõtjal mitmeid. Suvel
näeb Ojala söögikohta mõnusa
kohtumispaigana, kus lisaks
terrassile saaks olemise mõnusaks teha ka võrkkiikedes ja
muruplatsile laotatud kaltsuvaipadel. Augustis võiks aga
kutsuda Tallinna erinevad käsitööburgeri valmistajad burgerfestile, mille käigus saaks
tutvuda maitsva ja kvaliteetse
tänavatoiduga ning seda ka
hinnata. Sügisest on plaanis
hakata pakkuma hommikukohvi, kus tööle sõitjad saaksid
enne ummikuid kiirelt haarata kaasa kvaliteetse kohvi ja
vahest ka saiakese. Tabasalu
koolilastele mõeldes soovib
Ojala aga pakkuma hakata
mõistliku hinnaga ja poe saiakestest tervislikumat kooliburgerit. Küll aga ei saa tema
sõnul TAPSist kohta, kust
laupäeva hommikul kell 4
burgerit võtta: „Püüame pakkuda siiski paremat maitseelamust, mis on valmistatud
kvaliteetsemast toorainest,
mitte suvalist kiiret kõhutäit.“
AULE SAGEN

rõõmu pakkuv. Ja mis seal salata – külaliste ootamine annab
innustust ka küla eestvedajatele endile,“ teadis ta rääkida
omast kogemusest 2011. aastal,
mil ta toonase Harjumaa aasta
küla – Metsanurme – esindajana komisjoni võõrustas. Kahel
korral ka üle-eestilise komisjoni koosseisu kuuludes Eestimaa risti ja põiki läbi sõitnud
Anneli Kana veendunud, et
Harjumaa külad on väärt suuremat tähelepanu.
Harjumaa aasta küla konkursile oodatakse külade ankeete
kuni 10. septembrini Kodukant
Harjumaa e-posti aadressile
kkharjumaa@gmail.com. Konkursi juhendi, ankeedi ja lisainfo leiab veebilehelt www.kodukantharjumaa.eu.
AULE SAGEN
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 Harju Maavalitsus teatab:
Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega 1488-k vastu
Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077
Tallinn või elektronposti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.
Planeering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012 korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine
Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks”.
Harju maavanem algatas maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 19.04.2012 korraldusega nr 1-1/661-k. Sarnased menetlustoimingud viidi läbi
ka Rapla ja Pärnu maakonnas. Maakonnaplaneeringutega
planeeritakse uut Rail Balticu raudteeliini mitut kohalikku
omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub
Rail Balticu Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm)
avaliku raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti piires. Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõunasuunalisena, kulgedes
Muuga sadama piirkonnast Läti riigipiirini.
Paralleelselt maakonnaplaneeringute koostamisega viiakse
läbi KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega
maakonnaplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel. Ühtlasi
annab KSH sisendi leevendusmeetmete väljatöötamiseks.
Planeeringualaks on Harju maakond. Rail Balticu trassi koridori rööbastee kogupikkuseks Harju maakonnas on ligikaudu
48 km.
Harju maakonnaplaneeringu kehtestaja Rail Balticu raudtee
trassi koridori asukoha määramiseks on Harju maavanem,

maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on
Harju Maavalitsus (Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon
611 8640, e-posti aadress info@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004
Tartu).
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 04.07–08.08.2016. Digitaalselt on materjalid kättesaadavad Harju Maavalitsuse koduleheküljel http://
harju.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudtee-trassikordiori-asukoha-maaramine1. Paberkandjal materjalidega on võimalik
tutvuda: Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses, Maardu Linnavalitsuses, Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae Vallavalitsuses, Kiili Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuses tööpäeviti
tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning maakonna joonisega.
n Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
• Harju maakond, sh Tallinn – 29.08.2016 kell 14.00 (asukoht: Harju Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III
korruse saal).
• Maardu linn ja Jõelähtme vald – 29.08.2016 kell 18.00
(asukoht: Maardu Vaba Aja Keskus; Keemikute 12b,
Maardu linn).
• Rae vald – 30.08.2014 kell 18.00 (asukoht: Rae Kultuurikeskuse suur saal; Aruküla tee 9, Jüri alevik).
• Kiili vald – 31.08.2014 kell 18.00 (asukoht: Kiili Gümnaasium, Kooli 2, Kiili alevik).
• Saku vald – 01.09.2014 kell 18.00 (asukoht: Saku Valla
Maja, Teaduse 1, Saku, II korruse suur saal).
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Juuli teises pooles avab Kallaste poe kõrval
uksed uus söögikoht TAPS, kus pakutakse
käsitööhamburgereid.
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aasta
11. korda toimuvale konkursile Harjumaa
küla saab kandidaate esitada 10. septembrini.

äärde
korda tehakse nii sõidutee kui ka sõidutee
jäävad kõnniteed, samuti tänavavalgustus.
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iledal veel päikeseloojangusse aerutamine on
ilmselt luksus, mida
eestimaine vaheldusrikas ilmastik lubab üksnes piiratud koguses. Kui päike
särab ja tuult peaaegu ei tunnegi, tuleb meresõpradel võimalusest kohe kinni haarata ning
instruktorite juhtimisel teha
Vääna-Jõesuus paaritunnine
aerulauamatk mändide ja
paekaldaga palistatud lahesopis. Laulasmaa Surfikooli
omanik, purjelaudur Kristjan
Kiisk avas nimelt sel suvel
rannabaaris POPP aerulaua
ehk SUPi varustuse rendipunkti ning korraldab lisaks
rahulikke päikeseloojangumatku, tuulisema ilmaga aga
lainesõidu koolitusi. Surfarina
ootab Kristjan ise muidugi
tuult, ent lainetrikkidele mõnusa vaheldusena viib ta ilusa
ilmaga heameelega soovijad

Aerusurfi
instruktor

purjelaudur
Kristjan Kiisk
tegi enne
veele minekut kiire
teoorialoengu, kuidas
lainesõitu
teha.
Koolituste
kohta leiab
rohkem
infot www.
surfikool.ee.
/ Fotod:
Aule Sagen
3x

Vääna-Jõesuus
saab nüüdsest
nautida päikeseloojangut, liueldes aerulauaga
tasasel mereveel
Türisalu panga
alla. Edelatuule
vihisedes annab
mäslev meri aga
hoopis uued võimalused.

ILMUB KAKS KORDA KUUS.

RENÉ UUSTALU
Harku valla piirkonnapolitseinik

gavusse – vööni ulatuvasse
vette – oma esimest lainesõidukogemust saama. Kui juba põlvekõrguses vees olid lained
rinnuni ning edasiliikumine
osutus kujutletust hulga vaevarikkamaks, siis üsna veidi kaugemal, kus laineharjade vahel
ulatus vesi ehk puusani, oli
inimese mannetus mere jõu ees
ilmselge. Lainevallid kerkisid
selles sügavuses juba kõrgelt üle
pea ja hoolimata südikast vastupanust kandsid meid pigem
tagasi kalda poole.
Heitumise asemel oli näha,
kuidas lakkamatus veemöllus
hakkas suu ja silmad vett täis
algajates lainesõitjates pead
tõstma hasart – pidime jõudma piisava sügavusega vette,
et laine jõudu oma tahtmist
mööda ära kasutada. Kui tuli
ka vahepeal pooleldi lendu
läinud laua järel lohiseda ning
seda rihmast tagasi sikutada
või sukelduda oma teed läinud
aeru otsinguks, jätkasime suAerusurf on uus
mamist selle nimel, et juba
rahvaspordiala
pikemates lainevahedes laud
Aerulauasõit on Kristjani sõnul ninaga tagasi randa suunata,
pärit Hawaii vetelpäästjatelt, end kiirelt selle peale vinnata
kes lauaga olukorda merel ja lasta laineharjal end kanda.
kontrollides võtsid sõudmiseks Hawaii vetelpäästjatega endi
appi aeru. Tänaseks sõidetakse võrdlemiseks erilist põhjust
matkatakse,
SUPiga niisama,
küll ei olnud, aga paari tunni
võisteldakse distantsides, sõi- vältel tehtud kümnetest katselaual
tehakse
lainet,
detakse
Hawaii vetelpäästjad, kellelt
test oli mõnest õnnestunud
aerusurf ka harrastajateni on
juba ka joogat ja fitness’i ning sõidust saadud eufooria iga
jõudnud, sõudsid algselt kätega,
mängitakse polot. Aerusurfi üle pea käinud lainet ja laualt
olles laual põlvili. Meie instruktor
populaarsus on Eestis kiiresti kukkumist väärt.
nautis laineid samuti ilma aeruta.
kasvanud ja selle taga on Kristjani arvates ala lihtsus: „Sa saad Meri kutsub tagasi
naudingu kätte kohe ega pea „Surfarid vaatavad kogu aeg
kurja vaeva nägema loodusega ilmaprognoosi. Kui tulevad
võideldes.“ Nii kasutatakse tormid, siis tähendab see, et
võiilusa ilmaga üha rohkem
saab kindlasti vette,“ avas purmalust minna lauaga merele.
je- ja lainelauda sõitev
Kristjan surfarite sise
Kui tulevad tormid, maailma. Läänemere
peab ta SUPi
siis tähendab see, et laineid
jaoks ideaalseks, paksaab kindlasti vette. kudes lainepüüdjatele
alternatiivi ka vaiksemateks
Kristjan nägi siin sarnasust ilmadeks – piisavalt kõva tuult
murdmaasuusatamisega: kui ei ole surfikoolitaja arvates siin
teoo- lumi on maas, siis lähevad kõik liiga tihti.
peetud
terrassil
nabaari
ranKui aga
kohasem, ronis Kristjan
mõõtsime pilguga heameelega suusatama.
Oma esimese koolituse jäehkki
nabaari pingile merd silmitse- rialoengus
laineviirge, õue vaadates lund ei näe, siis rel POPi saunas rammestutippudega
vahuste
laiet
ta,
vastas
olemas,
ma. Särades
lootis instruktor rajad on tegelikult
soojendades
n e s õ i d u k s o l l a p r a e g u mille vahesid veidi pikenevat ei minda ka suusatama. SUPiga nult varbaid
merel kogetu uuesparimad lained. Seega tõmba- tuule vaibudes lainesõit suju- olevat samamoodi – kui tuult ei rullus äsja
aerusiis tahetak- ti lahti ja vaimustusveelgi.
sime kalipsod ja päästevestid – siis muutuvat
kasvas
Järgnes kiire sisseju- ole ja päike paistab,
selga ning panime vaimu me- vamaks.hatus sõidutehnikasse se lauaga sõitma minna. „Tege- lauasõidustsellele, et olime
vee peal igasu- Vaatamata
– kuidas saada lauale, likult saab käia ootama seda lainesõidu õppimist alusta
Seal on, mida millises asendis lai- guse ilmaga, ei peailma,“
rääkis nud ala kõige raskemast
kõige ilusamat
Kristjan hiljem
vaadata. Ja iga päev nesõiduga alustada,
omanik. Seepärast osast, nagu tagasi merele.
surfiklubi
tasakaal
leida
kuidas
tahame
hüljest juba ei näe. ja lõpuks laual ka püs- ongi nad alustanud lainesõitja- mainis, mõttes prooviks
Vahelduse
matvõima- te koolitamist.
ka
kohe
rahuliku
ka
ning
–
ära
sõita
enne
ti
aga
valmis.
rel toimuvaks mölluks
ise praktikas katsetaka. Eesti suves ei ole halba
„Vääna-Jõesuu rand on mand- lus kõike
suunas meid Kui lained kannavad
ilmale vastav
külge kinni- ilma, kui valida
ri-Eesti kõige parem sõidu- da. Kristjan
ja korralik varustus.
Türisalu panga poolses- Rihmaga pahkluu
koht – õige ilmaga on siin väga ranna kus tema kogenud tatud aerulaudu käekõrva libis- harrastus
suured, 3–4 meetri kõrgused se serva, pikemate vahedega tades rühkisime meiegi läbi
AULE SAGEN
lained,“ asus Kristjan meisse silm nägi
mäslevate lainete parajasse sülainetriipe.
surfivaimustust süstima. Ran- rahulikumaid

Võimas elamus merelt:

kui loojangumatkast
saab lainesõit

ise matkale. Õhtul kella üheksa paiku asub seltskond Vääna
jõe suudmest teele, sõudes
laudadel ümber Türisalu panga all oleva kivikari selle taga
oleva veealuse platoo peale.
Seal, loojangupäikeses õhetava panga ees, võib umbes
meetri sügavuses vees jälgida
vilgaste kalade sebimist. ViiVääna-Jõesuus tõstab veealune
pank avamerelaine kõrgele ja
masel matkal tuli üllatuslikult
juba puusakõrguses vees saab
üks hüljes hoopis aerulainesõidu elamuse kätte.
lauaseltskonda uudistama.
„Matk annab väikese füüsilise
ajaks oli pisut noskoormuse ja on samas ka häs- SUPimatka
vaiksest rannast saati ilus – seal on, mida vaadata. talgilisest
hoopis surfiparadiis – lakJa iga päev hüljest juba ei näe,“ nud
puhunud edelakamatult
leiab lainelaudur ka tasasel
tuulega olid lained kiirelt kõrveel oma võlu olevat.
gust ja jõudu kogunud ning
kirev seltskond lohesõitjaid ja
Lauaga suve lainele
püüdsid mepurjelaudureid
Vääna-Jõesuu
Otsustasime
Oodatud tasasest
ranna uued elamused järele rel laineid.
sai jooksvalt
proovida ja rahuliku päikese- aerulauamatkast
koolitus ja matkaloojangu matkaga suve tervita- lainesõidu
Kristjanist instruktor.
da. Ilmaprognoos muutis aga juht
küsimuse
plaanide kiuste oma meelt ja Tagasihoidliku
kas päris algajatele aepakkus sileda vee asemel üha peale,
ilm just kõige
on
tugevnevat tuult. Kavandatud rulauduritele

Kui ma konstaablipunktis olen,
siis kuulan inimese
alati ära.

Foto: Erakogu
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Tuletame meelde, et
juulikuus ilmub Harku
Valla Teataja vaid ühel
korral – 13. juulil. Seega
juulikuu neljandal kolmapäeval Harku Valla
Teatajat ei ilmu ning
järgmine number ilmub
alles 10. augustil.
Harku Valla Teataja
toimetus viibib juuli
keskpaigast kuni augusti alguseni suvepuhkusel. Kaastööde ettepaneku d n i ng rek l a am i
avaldamise soovid palume saata endiselt aadressile vallaleht@harku.
ee, ent vastame teie kirjadele alates 1. augustist.
Kohtumiseni augustis
ning ilusat suvepuhkuste
aega!
HARKU VALLA TEATAJA
TOIMETUS

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu algatamata jätmine
Harku Vallavolikogu 30.06.2016 otsusega nr 97 otsustati
mitte algatada detailplaneeringu koostamist Vääna-Jõesuu
külas Luige tee 20 (katastritunnus 19801:011:0916) asuval
maaüksusel.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel
http://www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn
12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald).
n Detailplaneeringute algatamine
Harku Vallavolikogu 30.06.2016 otsusega nr 98 algatati
detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Mikumäe
tee 2 (katastritunnus 19801:001:2095) maaüksuse põhjapoolsel osal ja selle lähialal. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on selgitada välja võimalused kavandada Mikumäe tee 2 maaüksuse põhjapoolsele osale üks elamumaa krunt üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Samuti
lahendada juurdepääs ning tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha. Detailplaneeringu
eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega. Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Harku Vallavolikogu 30.06.2016 otsusega nr 99 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 (katastritunnus 19809:026:0090)
maaüksusel ja selle lähialal ning tunnistati kehtetuks
Harku Vallavalitsuse 19.08.2003 korraldus nr 713 „Vääna-Jõesuu külas Puravik 12 maaüksuse detailplaneeringu
algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks
kaheks elamumaa, üheks transpordimaa krundiks ning
määrata ehitusõigus mõlemale elamumaa krundile üksikelamu püstitamiseks. Planeeritava ala suurus on ca
0,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega. Hoonestusala
määramiseks koostada kõrghaljastuse hinnang. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette
näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu
menetluse käigus.
Otsuste ja materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald).
n Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek
Harku Vallavolikogu 30.06.2016 otsusega nr 101 võeti
vastu Harkujärve külas Jaani 2 maaüksuse ja lähiala
detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (registrikood
11638094) tööle nr 05/12.
Planeeritav maa-ala suurusega u 4,9 ha paikneb Harku-

järve külas Kiriku tee ääres ja hõlmab Jaani 2 (katastritunnus 19801:002:0495) maaüksust. Detailplaneeringuga
moodustatakse 4,90 ha suurusega Jaani 2 maaüksusest 17
krunti, millest 12 on elamumaa krunti (2 ridaelamumaa
krunti, 2 üksikelamu- ja/või ärimaa krunti, 8 üksikelamumaa krunti) suurusega 1923 m² – 4200 m², 3 transpordimaa krunti, 1 transpordi- ja tootmismaa krunt ja üks üldmaa krunt suurusega 6225 m² (13% planeeritavast alast).
Elamumaa kruntidele nr 1–3 ja 8–10 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 300–350 m². Detailplaneering on
kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt
paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja
valla ruumilise arengu eesmärkidele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07.2016–
05.08.2016 Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) ja Harkujärve Olerexi tanklas (Paldiski maantee
150, Harkujärve küla, Harku vald). Ettepanekuid ja arvamusi saab esitada 20.07.2016–05.08.2016 e-kirja või posti teel.
n Harku Vallavolikogu 30.06.2016 otsusega nr 102 võeti
vastu Harku alevikus Harku Kaubanduskeskuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Guru Projekt OÜ (registrikood 11308422) tööle nr DP-88-2015.
Planeeritav maa-ala suurusega ca 0,61 ha paikneb Harku
alevikus, Instituudi tee ääres ja hõlmab Harku Kaubanduskeskuse (katastritunnus: 19814:001:0720) maaüksust.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva ärihoone laiendamine, nähes ette täiendava ehitusõiguse määramise logistilise suunitlusega äri- ja tootmishoone
ehitamiseks. Planeeritav laiendus jääb maantee kaitsevööndisse, 37 m kaugusele 8 Tallinna–Paldiski teest. Hoonestusala piir on määratud olemasoleva hoonestusega samale
joonele. Planeeringuga kavandatakse 6064 m² suurusega
Harku Kaubanduskeskuse maaüksusest üks 82 m² suurusega transpordimaa krunt 8 Tallinna–Paldiski tee äärde projekteeritud kergliiklusteele ning üks 453 m² suurune transpordimaa krunt Instituudi tee äärde perspektiivse kõnnitee
rajamiseks. Harku Kaubanduskeskuse krundi suuruseks on
kavandatud 5529 m² ja sihtotstarve ärimaa 55…100% tootmismaa 0…45%. Äri- ja tootmismaa krundile määratakse
ehitusõigus kuni kolme eraldiseisva hoone püstitamiseks
ehitisealuse pinnaga kokku 2185 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m, kus
olemasoleva hoonemahu osas jääb kõrgus olemasolev ja
seda ei muudeta. Juurde ehitatav hoonemaht on Instituudi
tee 2a kinnistu piiril maksimaalselt 8 m kõrgusega kuni 4 m
ulatuses, edasi võib hoonestuse kõrguseks olla 10 m maapinnast. Lubatud katuse kalle on 0–30 kraadi. Detailplanee-

ring on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb Harku Kaubanduskeskuse maaüksus ärimaa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07.2016–
05.08.2016 Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) ja Harku Kaubanduskeskuses (Harku Kaubanduskeskus, Harku alevik, Harku vald). Ettepanekuid ja arvamusi saab esitada 20.07.2016–05.08.2016 e-kirja või posti teel.
Otsuste ja materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald).
n Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
Rannamõisa külas Vanataari tee 4 maaüksusele projekteerimistingimuste andmiseks.
OÜ Kauss Arhitektuur on esitatud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu olemasolul.
Taotluse kohaselt soovitakse nihutada hoonestusala 10%
ulatuses ning täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või
kujunduslikke tingimusi.
Eelnõuga saab tutvuda ja arvamust avaldada 20.07.2016
kuni 01.08.2016, kirjutades Harku Vallavalitsusele aadressile Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald või
saata e-kiri aadressile harku@harku.ee.
n Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 teatame:
Harku Vallavolikogu 30. juuni 2016 otsuse nr 100 „Harkujärve külas Jaani 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine“ vastuvõtmisest. Detailplaneeringu ala moodustab
Harkujärve külas Jaani 2 (katastritunnus 19801:002:0495)
maaüksus, mis asub Kiriku tee ja Harku oja vahel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada välja võimalused maa sihtotstarbe muutmiseks ning elamumaa kruntideks jagamiseks üksikelamute ja ridaelamute ehitamise
eesmärgil. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on
Harku Vallavalitsus (Kallaste tn 12, Tabasalu), kehtestaja
Harku Vallavolikogu (Kallaste tn 12, Tabasalu) ja koostaja
OÜ Linnaruum (aadress Lennuki tn 22, 10145 Tallinn, tel
617 7690, e-post hendrikson@hendrikson.ee). Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid
olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku Vallavalitsuses
tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.harku.ee.
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SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Kuulutab välja konkursi
KOKA leidmiseks
Pakume suurepäraseid töötingimusi, pikka suvepuhkust, mitmekülgseid
arenemisvõimalusi.
Soovime, et oleksid särava
loomuga ning naudiksid oma tööd.

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul Tallinnast
umbes 8 km läänes ja on Harku valla viiest koolist suurim. Meie koolis
on ligi 1000 õpilast ja 80 õpetajat. Koolis on avatud põhimääruse
kohaselt erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad.

Tabasalu Ühisgümnaasium

Ville Värk

kuulutab välja konkursi õpetaja ja muude
ametikohtade täitmiseks järgmistel aladel:

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

MATEMAATIKAÕPETAJA,
LOODUSAINETE ÕPETAJA,
ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPETAJA,
VENE KEELE ÕPETAJA,
INGLISE KEELE ÕPETAJA,
LOGOPEED.

Tööleasumise aeg 01. august 2016
CV ja avaldus saata hiljemalt
22.06.2016 aadressile
direktor@pangapealselasteaed.ee

Tööle asumise aeg:
hiljemalt 1. september 2016
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata
hiljemalt 8.08.2016 e-posti aadressile
kontakt@tyg.edu.ee.

Pangapealse Lasteaed
otsib

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.

Lisainfo: www.tyg.edu.ee/toopakkumised

ÕPETAJA ABI

• Tööaeg nädalapäevadel kell 8.30–16.30.
• Puhkus 35 kalendripäeva (sh juulikuu).
• Tabasalu Spordikompleksi kasutamise võimalus.
CV saata aadressile
direktor@pangapealselasteaed.ee
Lisaküsimused telefonil 5569 6286

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

Tööle asumise aeg
01.08.2016

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

Asukoht:
Ehitajate tee 109b, Haabersti



Telefon: 56 971 088
www.invaabivahendid.ee

OOTAVAD AIAHUVILISI!
7. augustil 2016 12:00–15:00

Perekond Gerassimovi

Harku valla auhinnatud koduaed 2015
Aadress: Sõpruse tee 8, Suurupi.

Perekond Aave

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul
Tallinnastumbes 8 km läänes ja on Harku valla viiest koolist suurim.
Meie koolis on ligi 1000 õpilast ja 80 õpetajat.

Tabasalu Ühisgümnaasium
võtab tööle täistööajaga

Harku valla auhinnatud koduaed 2013
Aadress: Sombre tee 4, Suurupi.
Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

KORISTAJA,
REMONDITÖÖLISE,
TURVATÖÖTAJA.
Tööle asumise aeg:
koristaja – 22.08.16;
turvatöötaja ja remonditööline –
esimesel võimalusel.

Lisainfo: majandusjuht Marek Topper, tel 5556 0539, marek.topper@
tyg.edu.ee või juhiabi Lea Kraavi, tel 5556 0526, lea.kraavi@tyg.edu.ee

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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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 OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
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 Müüa toored küttepuud - lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/ruum,
kask 39€/ruum. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel: 5551 8498
n Noor pere soovib soetada kodu
Harku vallas, eelistatud piirkonnad
on Harkujärve küla, Laabi küla, Tiskre
küla, Harku alevik. Sobiv kinnisvara
on 4-toaline korter alates 75m2 või
maja elamispinnaga alates 100m2
ja krundiga alates 1000m2. Monika
5649 7223
n Muru niitmine, võsalõikus, puudeja hekkide hooldus, tänavakivi
puhastus, lehtede koristus. 5886
6044, www.niidumeister.ee

n Korstnapühkija teenus, akt.
Tel 504 0875
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle.
ee või www.puhaskolle.ee
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
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 Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300
n Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid e-poest:
www.lipuvabrik.ee
n Trimmeriga pika heina niitmine,
kuni 2,5 m kõrguse heki lõikus.
Tel 5554 7291
n Ostan Belarus traktori; T-16, -25,
-30, -40 AM, RS-09 + varuosad,
haakeriistad. 5609 6431
n Pärnu Kalamajakas OÜ võtab
tööle müüjad Nõmme turu ja
Tabasalu kauplustesse. Tel 5694
4799, triin@kalamajakas.ee
n Soovin üürida 2-3toalist
korterit Tabasalus, Harkujärvel või
selle ümbruses. Palun kirjutada:
geareinpalu@gmail.com.
n Otsin töömeest erinevatele
kodustele aia- ja ehitustöödele
Liikva külas. Telefon 509 3191
n Majade ehitamine. Päikesepaneelid. www.majameister.ee, 5305 3506

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

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

Mälestame kallist
naabrimeest

Andres Kiili

e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

06.08.1969–28.06.2016
Perek. Orgusaar, Põld ja Neider
Avaldame kaastunnet lähedastele

Liigume!
Tabasalu jooks, Harku
järve jooks ja Rio olümpia
on kõik head eesmärgid

diil.ee

