KUIDAS TAOTLEDA
KASUTUSLUBA?
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NOORED TRIATLEEDID
VÕISTLESID TABASALUS

PEALINNAS JA VALLAS:

fotod Vääna-Jõesuu merevaadetest, loomade
hingeelu peegeldavad maalid ja skulptuurid
ning ema ja lapse ühistööd.

Eesti Koolispordi Liidu korraldatud sügistriatlonil tulid Tabasalu noored rohkem kui
25 kooli seas teisele kohale.

Planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja
Taniel Vain selgitab miks, kuidas ja millal
on vaja taotleda kasutusluba.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

K

its bussikatusel, väikesele rollerile pakitud pere ja elamine,
raskeid kandameid
peas tassivad naised
ja väljaõppel puupüssidega
osalevad sõdurid – see on
väike osa kustumatutest muljetest, mida koges Lääne-Aafrikas Mali Vabariigis Euroopa
Liidu väljaõppemissioonil
osalenud kaitseväe vanemveebel, valla ühest pikima
ajalooga Meriküllide suguvõsast pärit Kristo Pals. Mullu
augustist tänavu märtsini
mõnekümne kilomeetri kaugusel Mali pealinnast Bamakost kunagises tööstuslinnas
paiknenud sõjaväeosas toimunud väljaõppemissiooni
eesmärk oli tõsta Mali armee
sõdurite võimekust oma riigi
eest seista. Selleks lihviti eelkõige nende baasoskusi ja
tehti üksusepõhist jaoõpet,
rühmaõpet ning kompanii
tasemel õpet – kõike natuke,
et anda 10nädalase kursuse
jooksul sõduritele piisavalt
palju oskusi ja enesekindlust
rindele naasmiseks.

Kirjad raamatuks
Kui elu sõjaväeosas oli euroopaliku kultuuri oaas Aafrika kõrbes, siis 200 meetri
kaugusel elasid kohalikud
savionnides, sõelusid jõepõhjast ammutatud kullaliiva ja nautisid kliima pakutavaid hüvesid. Palsi kodustele
saadetud kirjades oli aga nii
palju põnevat ja ilmekat Mali
kohaliku eluolu ning kultuuri kohta, et koostöös kirjastusega Petrone Print ilmusid
ta missioonimuljed suvel
raamatuna „Missioonisõdurina Aafrikas“.
Relva puudumisel kasutasid Mali
sõdurid väljaõppel puust
automaate
ja oli tavaline, et viie
aasta jooksul
polnud nad
kordagi
relvast tulistanud. / Foto:
erakogu
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Kristo Palsi Aafrikas veedetud kuus
kuud said talletatud raamatuks, mis
toob siinse stabiilse
ühiskonna lugejateni hämmastava
kultuurihüppe Mali
igapäevaellu.
Motivatsioonikoolitus
Mali sõduritele
„Läksime sinna teadmisega, et
kui tekib esimene lähem kontakt, siis Mali sõdur jookseb
lihtsalt minema, jättes maha
kogu varustuse, et päästa oma
elu,“ kirjeldas vanemveebel
Pals Aafrika väljaõppemissiooni lähtepunkti, koolitamaks
välja Mali sõdureid, kes peaksid
ohjama riigi põhjaosa kontrollivate hõimude kuritegelikku
tegevust. Missioonil osalejatele
antud legendi järgi jätsid Mali
sõdurid reaalse ohuolukorra
tekkides maha nii autod kui ka
suuremad relvad, samuti käsirelvad, et saaks kiiremini ära
joosta. „Eelkõige nimetaksingi
seda motivatsioonikoolituseks
neile – selle lühikese ajaga saime neile anda vaid baasoskusi,
ennekõike aga sisendada neisse
eneseusku, et nad saavad tegelikult ka rindel hakkama,“ sõnastas Pals koolituse eesmärgi,
mille ta uskus ka saavutatud
olevat – hilisemate raportite
põhjal on sõdurid suutnud oma
objekte juba ka kaitsta ning
avada vastutuli.
Pindalalt umbes 27 korda,
rahvaarvult ligi 10 korda Eestist
suurem Mali Vabariik on üks

ERIK SANDLA
Harku abivallavanem

1. Missioonisõduritel tuli Malis kohaneda erinevate olukordadega alates
maastikupõlengust
ja lõpetades keset
õppust läbi jalutava
veisekarjaga.
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Missioonisõduri
ajarännak
sai raamatuks

2. Kui varem oli
selle Mali lastekodu
ainsaks mänguasjaks katkine pall, siis
eestlaste toodud
kingikuhi tõi majja
pikaks ajaks palju
rõõmu – Kristo
Palsi eestvedamisel
koguti Tibutare
lasteaia vanematega neile riideid ja
mänguasju.
3. Just nii sõelutakse Malis kulda
jõepõhja liivast
välja.
/ Fotod: erakogu

Juulis ilmunud raamatut „Missioonisõdurina Aafrikas“ esitles Kristo Pals septembri keskel koos kirjastuse
Petrone Print tegevjuhi Ruth Mägiga. / Foto: Aule Sagen

vaesemaid riike. Seda oli Palsi
sõnul näha ka sõdurite ettevalmistusest ja varustusest: oli
üsna normaalne, et sõdur ei
olnud viie aasta jooksul oma
relvast kordagi pauku lasknud
ning olemasoleva varustuse
seisukord oli kehva hoolduse
tõttu vilets. Halvemal juhul
kasutasid sõdurid väljaõppel
puust automaate; kui seda polnud võtta, tuli leppida puutoikaga. Tagasihoidliku sõjalise
ettevalmistusega kohalikud
osutusid aga jäljendajateks, kes
matkisid oma õpetajaid sageli
püüdlikult ka detailides, adumata paraku selle taga olevat
põhjust ja taustsüsteemi: „Näiteks oli Mali sõdurite killuvestil
märgitud ära veregrupp; samas
aga puudub neil igasugune
oskus anda elementaarset esmaabi.“ Seega tuli missioonisõduritel keerulistes tingimustes
saavutada Mali võitlejate oskuste ja eneseusu viimine sellisele
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See on vallale tervikuna oluline ning
kogukonna tagasiside on väga tähtis.

Tegelikult
me elame
väga hästi,
virisedes samal ajal pisiasjade üle.

tasemele, et nad suudaksid oma
riigi eest seista ja kehtestada
korda kohtades, kus see ei ole
veel õnnestunud.
Teine maailm aia taga
Missioonisõdurid elasid sõjaväeosas improviseeritud
euroopalikes tingimustes, kus
oli olemas nii elekter, internet
ja hügieenilised elamistingimused. Väljaspool sõjaväeosa
oli aga hoopis teine maailm,
Palsi sõnul tõsine ajarännak ja
kultuurihüpe. Kohalikud elavad enamasti tavalistes õlgkatustega saviplokkidest hütti-

Foto: Olga Makina
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des; jõukamatel elanikel on ka
plekk-katused. Keskklass saab
elektri oma päikesepaneelidest ja nende majapidamistes
on juba ka elektritarvikud
olemas. Pea igaühel on olemas
mopeed või roller, millele
pakitakse terve pere ja vajadusel pool elamist; rikkamad
sõidavad autoga. Sealne autopark on aga Palsi hinnangul
võrreldav Eestis 1990ndate
alguses valitsenud olukorraga:
„Mali transpordivahendid on
pärit Euroopa prügikastist;
sõidukid on eimillestki ehitatud selliseks, mida neil just
vaja on.“ Samas pea igaühel on
olemas nutitelefon ja kõnekaarte müüakse ruutmeetristes putkades tänavanurkadel.
Kontrastiderikas kaos
Majandus põhineb seal paljuski käsitööl. Nii näiteks on
täiesti tavapärane kullaliiva
käsitsi sõelumine Nigeri jõel:

puuplaatidest meisterdatud
paadist lasevad mehed jõkke
ämbri, millega kolmas mees
jõepõhja sukeldub ja selle liivaga täidab. Paadis olijad tõmbavad ämbri üles, sõeluvad kulla
välja ja heidavad liiva teiselt
poolt jõkke tagasi. See töö toimub päev läbi.
Teisalt kantakse Palsi sõnul
kaasas ka orjapidamise mentaliteeti: „Keegi ei viitsi eriti tööd
teha, sest töö on orjadele. Aga
keegi ei ole rikast orja veel näinud. Siis milleks tööd teha –
ma nagunii rikkaks ei saa.“ Nii
tehaksegi vaid hädavajalikke
toimetusi, sest rabelemiseks ei
ole põhjust, kui kliima pakub
võimalust niisamagi olla.
Vastukaaluks koges Pals Malis ka enneolematut klienditeenindust, kui sideoperaator
võttis temaga ühendust, et
kontrollida, kas internetiühendus toimib – nende andmetel
võis seal olla häireid. „Ma olin
kogemata pannud SIMkaardi ruuterisse tagurpidi ja
netti tõesti ei olnud,“ nentis
missioonisõdur ja imetles sealset üllatavat professionaalsust.
Hoolimata Malis valitsevast
mõnetisest kaosest on sealsed
inimesed Palsi sõnul õnnelikud ja rõõmsad, vahetud ja
lõbusad, nautides seda, mis on.
Kogemus paneb
väärtused paika
Kõik need kontrastid inspireerisidki pikki kuid perest eemal
viibinud Palsi oma muljeid
esialgu pereliikmetega, edasi
aga juba rohkemate huvilistega
jagama ning need raamatusse
koondama. Oma peatükk on
selles lisaks kohalikele seiklustele ka Eesti aukonsulist ja
Mali lastekodust, kellele ühes
Tibutare lasteaia vanematega
ulatati abikäsi. „Missioonisõdurina Aafrikas“ heidab muheda pilgu teise kultuuri, avades ka missioonil viibijate
eluolu. Kaitseväelase ja ka
pereliikmena leiab Pals, et kui
kellelgi tekib soov minna missioonile, siis tasuks seda võimalust kindlasti kasutada.
Pere võiks teda selles aga pigem toetada kui takistada:
„Kogemus on seda väärt. Missioonil olles õpib inimene
hindama olemasolevaid asju
rohkem, kui ta võib-olla seda
siin teeks. Kogemus aitab asetada ka meie igapäevaelu
suurde pilti – tegelikult me
elame väga hästi, virisedes
samal ajal pisiasjade üle. Pole
mõtet viriseda asjade pärast,
mis pole seda väärt.“
AULE SAGEN
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Millal tuleb valminud ja kasutusel olevale ehitisele taotleda kasutusluba ja millal piisab kasutusteatisest ning kuidas seda teha?
Seda selgitab planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Taniel Vain.

KUIDAS ja
MIKS
taotleda
kasutusluba?

H

arku valla veemajandusprojekti raames loodi võimalus liituda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga (ÜVKga) 3700 kinnistule Liikvas,
Vitis, Vääna-Jõesuus, Suurupis
ja Murastes. Septembri seisuga
on liitumisleping sõlmitud või
sõlmimisel pea 1800 veemajandusprojekti piirkonna kinnistul. Kiire tegutsemise korral
jõuavad Harku valla elanikud
liituda ÜVK-ga veel tasuta.
Eelkõige käib see nende ligi 200
kinnistuomaniku kohta, kes on
liitumisprotsessi juba alustanud ja projekti tehnilised tingimused välja võtnud. Liitumistasu kompenseerimist
saavad taotleda kinnistuomanikud, kes on registreeritud
Harku valla elanikuks ning
seda üksnes pärast kinnistusisese torustiku täielikku väljaehitamist ja vastuvõtmist.
Oluliselt soodsam viis
Liitudes ÜVK-ga, hoitakse
pikemas perspektiivis kok-

hulga aja eest ning seda on
väga pikka aega ehitatud, siis
ei pruugi vastavat dokumentatsiooni elektroonsel kujul
olemas olla. „Kui nende
elektroonseks muutmine on
väga mahukas, siis oleme
aktsepteerinud neid ka paberkandjal.“ Küll aga rõhutas
Vain, et kui tänasel päeval
ehitusluba taotleda, on projekteerimisdokumendid enamasti olemas ka digitaalselt
ning siis peaks see protsess
käima küll juba üksnes elektroonselt läbi ehitisregistri.



Kuidas dokumente
esitada?
Kui rääkida kasutusloa ja
kasutusteatise erinevusest,

siis nende vahe ilmneb kõige
selgemini menetlusprotsessis. Kasutusloa väljastamine
on oluliselt mahukam ning
selle eest on vaja tasuda ka
riigilõiv. „Kasutusteatise menetluslik vorm on pigem see,
et inimene lihtsalt teavitab
ehitise kasutuselevõtust ning
tavapärane kontroll jääb menetluse käigus kasutusloa
menetlusega võrreldes väiksemaks,“ selgitas Vain. Seeeest kasutusloa menetlemine
sisaldab endas oluliselt suuremat kontrolli nii esitatavate
dokumentide kui ka objekti
visuaalse vaatlemise ning
ehitusprojektiga võrdlemise
osas. Küll aga on mõlemat –
nii kasutusloa taotlust kui ka
kasutusteatist – võimalik esitada alates käesoleva aasta
aprilli kuust läbi riigi ehitisregistri portaali (www.ehr.
ee). „Eelistatum ongi, et need
dokumendid just läbi ehitisregistri edastatakse, sest ka
seaduses on sätestatud, et
neid võetakse paberkandjal
vastu vaid siis, kui neid pole
võimalik elektrooniliselt esitada,“ ütles juhataja. Samas
nendib ta, et kui kasutusluba
taotletakse ehitisele, millele
on ehitusluba taotletud juba

pingud üle vaadata ning teatab kasutusloa puudumise
puhul, et tõstab laenuintressi.
Või annab näiteks pool aastat
aega kasutusloa taotlemiseks
või tõstab laenuintressi.

Asjatundjate antud
positiivne
hinnang tagab
kindlustunde.

Vajalik eelkõige
inimesele endale
„Kasutusloa taotlemine võib
esmapilgul nõutud dokumentide esitamise vajalikkuse tõttu tunduda keerukas
ettevõtmine, kuid teemasse
lähemalt süüvides ei pruugigi
see nii hirmutav tunduda,“
ütles Vain. Küll aga on kasutusluba eelkõige vajalik inimesele endale, sest tema on
see, kes selles hoones elab või
seda kasutab. „Lisaks seadusest tulenevale kohustusele
annab kasutusluba inimesele
turvatunde. Asjatundjate
antud positiivne hinnang tagab kindlustunde, et selle
hoone kasutamine on turvaline,“ tõi Vain välja kõige
tähtsama.
Teisalt nõuavad ka pangad
kasutusluba. „Kui olete leidnud potentsiaalse ostja, kes
soovib osta pangalaenuga,
siis enamasti on laenu saami-
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ui ehitis on valmis saanud ning seda hakatakse kasutama, siis tulenevalt ehitusseadustikust on vaja
sellele taotleda ka kasutusluba.
Mõningatel juhtudel piisab aga
üksnes kasutusteatise esitamisest. „Näiteks kui on ehitatud
abihoone, mille ehitusalune
pind on 20–60 m² ning mis on
kuni 5 meetrit kõrge, siis piisab
kasutusteatise esitamisest, millega antakse teada ehitise kasutusele võtmisest. Kui aga rääkida juba elamust, mis
eeldatavasti on üle 60 m² suuruse ehitusaluse pinnaga, siis
sellisel juhul tuleb kindlasti
taotleda kasutusluba, mille
taotlusega koos tuleb esitada ka
ehitusprojekt, mille kohaselt
elamu ehitati,“ selgitas planeerimis- ja ehitusosakonna värske osakonnajuhataja Taniel
Vain. Millal aga täpsemalt on
vaja taotleda ehitus- või kasutusluba ja millal esitada ehitusvõi kasutusteatis, see on sätestatud ehitusseadustiku lisa nr 2
tabelis, mis on kättesaadav
Riigi Teatajast.

Alates suve lõpust
on valla planeerimis- ja ehitusosakonna uueks juhatajaks Taniel Vain,
kes enne sellele
ametikohale kandideerimist töötas
samas osakonnas
järelevalve spetsialistina. / Foto:
Kady-Ann Sutt

Enamasti
on laenu saamise tingimuseks kasutusloa olemasolu.

se tingimuseks kasutusloa
olemasolu. Kui seda tuleb
alles siis taotlema hakata, siis
võib see pidurdada või takistada teie soovitud ostu-müügilepingu sõlmimist,“ tõi
Vain näite. Samas nendib
Vain, kes töötas enne osakonnajuhataja ametisse kandideerimist ligi neli aastat Harku vallavalitsuse
planeerimis- ja ehitusosakonna järelevalve spetsialistina, et praktikas on olnud ka
näiteid, kus pangalaenuga
ostetud maja puhul otsustab
pank lihtsalt ühel hetkel le-

Vajalik korrektne
dokumentatsioon
Kui kõik dokumendid on
korras, siis väljastatakse kasutusluba kuni 30 päeva jooksul. Probleeme võib tekkida
siis, kui taotlejalt on vaja saada lisainfot või on esitatud
puudulik dokumentatsioon.
Samuti teeb menetlusprotsessi keeruliseks see, kui pole
ehitatud ehitusloa aluseks
olnud ehitusprojekti kohaselt. „On olnud olukordi, kus
elamu on ehitusprojektist
oluliselt erinev ning kus kasutusloa andmise asemel
tuleb inimene suunata hoopis ehitusloa taotlemise protsessi juurde tagasi,“ tõi Vain
kurvema näite. Kõige lihtsam on selliseid probleeme
vältida, kui ehitada täpselt
ehitusprojekti kohaselt ning
kasutusloa taotluse puhul
esitada täpselt need dokumendid, mis valla kodulehel
olevas juhendis on nõutud.
Kui tekib protsessi kohta
küsimusi, siis on võimalik
tulla ehitusspetsialisti vastuvõtule, kes täpsemalt nõustab. „See on meie praktikas
täiesti tavaline, et inimesed
käivad kindlustunde saamiseks ka eelnevalt vastuvõtul,“
julgustas Vain.
KADY-ANN SUTT

Veel kaks nädalat saavad Liikva, Viti, Vääna-Jõesuu, Suurupi ja Muraste elanikud taotleda 384 euro
suuruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu kompenseerimist.

ÜVK-ga saab tasuta liituda veel 13. oktoobrini
Harku valda
registreeritud
elanikud
saavad ÜVK
liitumistasu
kompenseerimist taotleda peale
kinnistusisese torustiku
täielikku väljaehitamist ja
vastuvõtmist.
/ Foto: 123rf

ku kuludelt ja säästetakse
keskkonda. Samuti on see
ainuke ka tulevikus kindlalt
toimiv ning legaalne viis
vett ja kanalisatsiooniteenust kasutada.
Nimelt on Tallinna Vee
purglate sulgemine ja tõhus
kontroll toonud kaasa kogumismahutite tühjendamise
hindade kohati mitmekordse
kasvu, mis jätkub ka tulevikus.
Liitumisele tuleks mõelda
ka seetõttu, et aiandus- ja
suvilaühistutel, mille puur-

kaevudest võetakse põhjavett
enam kui 5 m³ ööpäevas, lõpevad vee erikasutusload
valdavalt 31.10.2016. Seega
on kõige mõistlikum ja kindlam moodus oma kodu veevarustuse tagamiseks liitumine ÜVK-ga.
Kuidas liitumine
toimub?
Esmalt tuleb esitada OÜ-le
Strantum liitumistaotlus,
mille alusel koostab vee-ettevõtja liitumise tehnilised tin-

gimused (31,92 €). Koos tehniliste tingimustega
saadetakse liitujale liitumisleping, mis jõustub selle mõlemapoolse allkirjastamise
järel (liitumistasu 384 €).
Järgmisena tuleb koostada
kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni detailne projekt
ning see kooskõlastada, misjärel saab kinnistutorustiku
välja ehitada. Viimaks tehakse kinnistu välistorustike
teostusjoonis, veetorustiku
surveproov, registreeritakse

veearvesti ning sõlmitakse
teenusleping.
Üksikasjaliku info ja abi
kõige korraldamiseks saab
Strantumi kodulehelt www.
strantum.ee, telefonil 602
6480 või e-posti aadressil
strantum@strantum.ee.
Täpsema info liitumistasu
kompenseerimise kohta leiab
Harku valla kodulehelt www.
harku.ee/uf-veemajandusprojekt.
HARKU VALLAVALITSUS
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H

arku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning
tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering (edaspidi teemaplaneering – toim)
algatati, et täpsustada 2013.
aastal kehtestatud valla üldplaneeringut. Harku abivallavanem Erik Sandla sõnul
käsitletakse selles teemaplaneeringus neid küsimusi,
mida toona kehtestatud üldplaneeringus nii üheselt ei
fikseeritud. „Üldplaneeringus
on meil väga täpselt välja
toodud detailplaneeringute
koostamise tingimused, kuid
projekteerimistingimuste osa
jäi toona mõnevõrra pinnapealsemaks,“ nentis Sandla.
Et nii valla arhitektidele kui
ka projekteerimistingimuste
taotlejatele oleks ühtemoodi
selge, millistel tingimustel on
hajaasustuse aladel võimalik
ehitada, soovibki vallavalitsus esitada volikogule kehtestamiseks nimetatud teemaplaneeringu, kust on edaspidi
kõikidel huvilistel võimalik
ka iseseisvalt tutvuda piirkonna ehitustingimustega.
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Pärast ligi aasta kestnud intensiivset tööd on vald jõudmas lõpusirgele Harku valla
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning
tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringuga ning on valmis seda juba õige
pea avalikkusele tutvustama.

Käsil oluline ehitustingimusi
täpsustav teemaplaneering

Abivallavanem Erik Sandla sõnul
plaanitakse töövariandiga valmis
jõuda oktoobris ning avalikkusele
soovitakse seda tutvustada
novembris. / Foto: Olga Makina

rimis- ja ehitusvaldkonna
koordineerimise eest vastuVaadati üle piirtav abivallavanem Sandla.
kondade kaupa
Töögruppi kaasati kõik vallaTeemaplaneeringut valmis- valitsuse spetsialistid, kes
tab ette Harku Vallavalitsus, oma igapäeva töös teemaplaOÜ Head ja OÜ Sfäär Planee- neeringus käsitletud küsir ingud. „Va l l ava litsus e mustega kokku puutuvad.
spetsialistidest koosnev töö- „Me alustasimegi tööd sellegrupp on koostanud teema- ga, et hakkasime valda piirplaneeringu sisendi ning kondade kaupa läbi vaatama
– tihehoonestusalade

võimalikud
Võimalik ka iseseis- piirid,
miljööväärtuslikud
valt tutvuda piirkonna alad, väärtuslikud
ehitustingimustega. hoonestusalad ja väärtuslikud maastikud,“
meie koostööpartnerid aita- kirjeldas Sandla. Näiteks nävad vormistusküsimuste la- hakse teemaplaneeringuga
hendamisel,“ selgitas planee- ette Rannamõisa metsaaluse

Teemaplaneeringus
nähakse ühe
miljööväärtusliku hoonestusalana ette
Rannamõisa
metsaalust.
Eesmärgiks on
kaitsta Rannamõisa maastikukaitseala
ja piirkonnale
iseloomulikku
arhitektuurset
väljanägemist.
/ Foto: KadyAnn Sutt

nimetamist miljööväärtuslikuks hoonestusalaks, kus juba
ka praegu on rangemad ehitustingimused kui mõnes
muus piirkonnas. Eesmärgiks
on kaitsta ja säilitada Rannamõisa maastikukaitseala ja
piirkonnale iseloomulikku

arhitektuurset väljanägemist.
„Lubame seal piirkonnas ehitada vaid pooleteistkordseid
maju ning jälgime, et kinnistud ei oleks liialt täis ehitatud
ega rikuks piirkonna üldilmet,“ tõi Sandla välja Rannamõisa piirkonnale omased



Tekst: Aule Sagen
Fotod: Krista Dreger

Kohalikke oodatakse
kaasa rääkima
Lisaks Rannamõisa metsa
suvilate piirkonnale on töö-

KADY-ANN SUTT

Rahvuskultuuri fond toetab
kultuuri edendamist

VALLA ESIMENE
SPORDILAAT
KUTSUS NOORI
LIIKUMA
18. septembril Tabasalu Spordikompleksis peetud Harku valla esimesel spordilaadal said siin
tegutsevad spordiklubid ühel päeval kõigile
huvilistele tutvustada oma klubi ja spordiala
eripära ning võlusid. Nii korraldas näiteks Tabasalu Jalgpalliklubi osavusvõistlusi, Tabasalu Palliklubi treener Chris
Moore õpetas väikestele pallihuvilistele korvpalli pealeviskeid, Harkujärve põhikoolis tegutsev MTÜ Trikit esitles hüpitshüplemise väljakutseid. Erinevaid tantsustiile näitasid
ja kutsusid kõiki ka kaasa tantsima Tantsuselts As-Sa, MTÜ
Hotsport ja JJ-Street tänavatantsukool. Lisaks sai proovida
lauatennist ja sulgpalli, mille treeninguid pakub Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus ning tutvuda Tabasalu
Triatloniklubi treeningutega. Külalistena olid kohal ka jäähokiklubi HC Panter ja MotoTrial elektri-trial’i-ratastega.
Loodame, et spordilaat juhtis huvilised just neile sobivate
alade juurde, mida järgmistel aastatel innuga harrastada!

ehitustingimused, mida soovitakse fikseerida ka teemaplaneeringuga.

versioonis nimetatud võimalikeks miljööväärtuslikeks
hoonestusaladeks Romantika
3 suvilapiirkond, Adra küla
ajaloolised osad, Kumna küla
ajaloolised osad ja Kivikirsi
tee elamuala Kumnas, Tiskre
küla ajalooline osa ning Ranniku tee ja Tammede allee
vaheline suvemajade piirkond Tabasalus. Väärtuslike
hoonestusaladena nähakse
ette Põrgupõhja palkhoonete
piirkonda Vaila külas, püramiidhoonete piirkonda Adra
külas, funktsionalistlikus
stiilis elamukvartalit Rannamõisa külas, Pihelga tee elamukvartalit Suurupi külas ja
Männimetsa tee elamukvartalit Vääna-Jõesuu külas. Küll
aga on tegemist alles vallavalitsuse nägemusega, millele oodatakse avalikustamise
järgselt kohalike elanike tagasisidet.
Töövariandiga soovitakse
oktoobris valmis jõuda ning
seejärel tutvustada seda volikogu ehituskomisjonile. Eskiisi
avalik arutelu ja ettepanekute
esitamise aeg on planeeritud
novembrisse. „Ootame kõiki
elanikke, nii läbi külaseltside
kui ka individuaalselt, teemaplaneeringu avalikul arutelul
osalema ja kaasa rääkima. See
on vallale tervikuna oluline
ning kogukonna tagasiside on
väga tähtis,“ kutsus Sandla
kõiki teemaplaneeringuga
tutvuma ja oma sõna sekka
ütlema. Laekunud ettepanekud töötab vallavalitsus läbi ja
põhjendatud juhtudel arvestab
nendega teemaplaneeringus.
Seejärel esitab vallavalitsus
teemaplaneeringu volikogule,
kelle pädevuses on teemaplaneeringu kehtestamine.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 17.
oktoobrini vastu taotlusi 2017. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

S

ihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab üksikisikuid stipendiumidega
õppe- ja teadustööks ning
loominguliseks ja sporditegevuseks. Samuti antakse
eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja
finantseerimiseks toetusi
organisatsioonidele.
Toetuse taotlused tuleb
esitada: SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi aadressil A.
Weizenbergi 20A-13 (III
korrus), 10150 Tallinn. Vastuvõtt toimub tööpäeviti
10.00–16.00.
Taotluste vastuvõtt lõpeb
esmaspäeval, 17. oktoobril
2016 kell 16.00. Jagamise
info, allfondide nimekirja

ning taotluse ankeedid on
saadaval sihtasutuse veebilehel www.erkf.ee.
Tänavu kaks uut
allfondi
Leida Rammo Linnateatri
fondi algatas tema ise 20. oktoobril 2015 eesmärgiga toetada Tallinna Linnateatrit
ning tunnustada teatri loomingulist kollektiivi. Leida
Rammo Linnateatri fondi
stipendiumid on mõeldud
teatri kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks. Konkursi Tallinna Linnateatri fondi
stipendiumidele korraldab
Tallinna Linnateatri juhtkond
ja loomenõukogu.
Kogukonna fondi algatas
Siim Kallas 16. aprillil 2016

eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi
Eestis kohaliku elu edendamisel. Toetusi ja stipendiume
Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas, toetamaks
tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest
eesmärkidest:
• kogukonnasisese suhtlemise
ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
• uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
• kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste
või muude ettevõtmiste käivitamine,
• koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Fondi halduskogu on neljaliikmeline ja sinna kuuluvad
Urmo Kübar, Teele Pehk, Peeter Vihma ja Liia Lust.
MAARIKA VELLOMÄE
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
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Rannamõisa tee äärde jääval 4,7 hektari suurusel krundil valmib kevadel suur Bauhausi kaubamaja. / Foto: Bauhaus

Spordikompleksi
kohvikust saab
tervislikku saia
Alates septembrist toimetab Tabasalu Spordikompleksis uus kohvik
– Tartine Pagarituba –,
pakkudes külastajatele kohapeal valminud
küpsetisi.

Ilmselt on paljud Harku valla elanikud, kes hommikuti mööda Rannamõisa teed oma autodega
Tallinna poole vuravad, märganud, et enne Haabersti ringteed on käimas ehitustööd – Bauhaus avab
seal 2017. aasta kevadel uue kaubamaja.

Bauhaus loob lähipiirkonda
üle 130 töökoha

R

annamõisa tee äärde
jääval 4,7 hektari suurusel krundil valmib
kevadel suur Bauhausi kaubamaja, mille sarikapidu peeti
juba tänavu augustis. Umbes
14 000 m² suuruse müügipinnaga kaubamajas hakatakse
pakkuma suures valikus erinevaid tarvikuid ehitus-, remondi-, sisustus- ja aiandustöödeks, samuti erinevaid
teenuseid. Kaubamaja avamisega pakutakse tööd rohkem
kui 130 inimesele. Kokku
investeeritakse uude kaubamajja üle 20 miljoni euro.
Bauhausi uue kaubamaja
ehitustöid juhib Merko.
Töötajate koolitus
on tähtis
„Pakkumaks peatselt Haaberstis avatavas kaubamajas
oma valdkonna parimat teenindust, võtame me uude
kaubamajja tööle üle 130 töötaja. Bauhausile on klient
kuningas ja ettevõtte klienditeenindus peab olema kiire ja
professionaalne, seetõttu on

uute töötajate värbamine
ning nende koolitamine meile väga oluline,“ selgitas augustis toimunud uue kaubamaja sarikapeol ettevõtte
plaane Bauhaus Eesti juhatuse liige Ansu Saarela.
Uusi töökohti pakub Bauhaus eelkõige müügisaali,
kassadesse, infopunkti ja kaupade vastuvõtuosakonda.
Töötajate värbamise protsess
algas septembris. „Ma väga
loodan, et ka Harku valla
elanikud soovivad meile tööle kandideerida,“ lisas Saarela.
Bauhaus peab väga oluliseks töötajate koolitamist ja
arendamist. „Kaubamaja
uusi töötajaid koolitatakse

Koolitatud ja professionaalne personal on Bauhausile ka
tulevikus ettevõtte edu alus,“
sõnas Saarela.
Operatiivne Bauhausi tööpakkumiste info on üleval
CV-Keskuses veebiaadressil
www.cvkeskus.ee. Hetkel on
käimas viis erinevat konkurssi, s.h ka erinevate osakonnajuhatajate konkursid.
Samuti võib tööpakkumiste
v astu huv i kor r a l oma
CV saata ka otse aadressile
personal@bauhaus.ee.

Euroopa suurimaid
Esimene Bauhausi kaubamaja
avati 1960. aastal Mannheimis
Saksamaal. Välismaale laienemine algas 1972. a

Eesti ja ühtLoodan, et ka Austriast.
lasi ka Baltimaade
Harku valla elanikud esimene Bauhaus
soovivad meile tööle avati Tallinnas Lasnakandideerida. mäel aastal 2010.
1960. aastal alustati
ettevõttesisese koolitusprog- Saksamaal toona uudse ja
rammi abil ja Lasnamäe Bau- teedrajava ideega, pakkudes
hausi kaubamajas toimuva ehitus-, sisustus- ja aiandustöö kõrvalt õppimise käigus. töödeks erinevaid lahendusi ja



12. septembril esitlesid oma esimest ja
ühist kokaraamatut Harku vallast pärit
hobikokk ja -pagar – head sõbrad Jane
Ardoja (vasakul) ning Krista Ismael (paremal). Telesaadetest „Milline maitse“
ja „Eesti parim pagar“ tuntust kogunud Jane ja Krista „Soodsad kodused
toidud“ on paari nädalaga Rahva Raamatus üks populaarsemaid kokaraamatuid. Koondab see ju igapäevaseid
ja ülimaitsvate toitude retsepte, mis on
järele proovitud autorite perede ja sõprade-tuttavate poolt ning kujunenud
nende lemmikuteks. Lisaks peaks raamatusse valitud toitude valmistamine olema rahakotisõbralik
ning jõukohane ka algajatele kokandushuvilistele.
Kokaraamatus on kokku 50 retsepti, 25 kummaltki autorilt. Retseptid on jaotatud vastavalt nende
ampluaale. Jane valikus on soolased toidud ja üks
tema mehe nostalgiline lemmikmagustoit. Kristalt
on kokaraamatus talle hingelähedased küpsetised.
Oma esimese kokaraamatu ilmumise ülev emotsioon ei ole jõudnud veel kummalgi autoril lahtuda:
Jane on õnnelik ühe unistuse täitumise üle, Kristal
on endiselt vahel raske uskuda, et on osaline raamatu sünnis. Kumbki ei välista ka järgmiste kokaraamatute ilmumist – kui rahvas soovib lisa, siis raamatud ka tulevad; retsepte neil jätkub ja ideedest
puudust ei ole. Praegu aga kogub Facebookis juba
populaarsust Jane Ardoja fännileht ja grupp Soodsad Kodused Toidud, mille liikmed saavad ka oma
soodsaid ja maitsvaid retsepte jagada.
Tekst: Aule Sagen
Foto: Sandra Puusepp

kvaliteettooteid sama katuse
alt. Nüüdseks on selline lähenemine saanud Euroopas ja ka
Eestis juba üsna tavapäraseks.
Ettevõtte loomisest peale on
eesmärgiks olnud pakkuda
turu suurimat tootevalikut
avaras müügisaalis sõbraliku
ja professionaalse klienditeeninduse abil.
Tänasel päeval kuulub Bauhausi ehituskaubamajade
ketti 19 Euroopa riigis üle
270 kaubamaja. Bauhausi
kaubavalikusse kuulub üle
120 000 toote, mis on mõeldud praktiliselt kõigile sihtrühmadele: nii üürnikele kui
ka koduomanikele, nii väikeettevõtjatele kui ka suurfirmadele.
Bauhaus esitleb uues kaubamajas kõiki oma kontseptsiooni parimaid komponente:
Drive-In Arena, Aiandusmaailm, Vannitoamaailm,
Nautic, Profimüük, iseteeninduskassa, plaadilõikus, paigaldusteenus, seadmete rent.
KRISTIINA HERODES

KOHALIKUD TELETÄHED ESITLESID
OMA KOKARAAMATUT

T

abasalu Spordikompleksi
kohviku ideekonkursi võitis Suurupi pere-ettevõte
Kolm Õde OÜ, avades sealsetes ruumides pagaritoa. Kohviku igapäevamenüüs on lisaks saiakestele ja kookidele
värsked smuutid; soolaseks
eineks pakutakse ka näiteks
tofu-kikerherne ja värske
salatiga täisterajahust pitaleiba. Kahel päeval nädalas küpsevad pagaritoas juuretise
rukkiseemneleivad. Oma
firmamärgiks peab Tartine
Pagarituba aga juuretisesaia.
Pagaritoa tooted ei sisalda
liha ega kala.

toitumise tervislikkusele
suurt tähelepanu ja nisujahu
ning pärmi soovitakse oma
menüüs vältida,“ märkis pagar. Seepärast kasutab ta oma
küpsetistes võimalikult tervislikku ja mahedat toorainet, eelistab spelta- ja täisterajahu ning juuretist ja kasutab heameelega hooajalisi
vilju. Näiteks pakutakse kohvikus värskeid koduaiaõunu,
kõrvitsamuffineid ning küpsetatakse ka kapsapirukat.
„See on uskumatu, kuidas
lapsed küsivad kapsapirukat
– me arvasime, et nemad seda
ei söö,“ tõdes Annely, et nende nooremad kliendid pakuvad sageli üllatusi. Nüüd kodusemalt kujundatud
kohvikunurgas oma trenni
või tundi ootavad lapsed ongi
tema sõnul sageli uute toodete ühed esimesed testijad, kes
saavad katsetusi maitsta ja
hinnata. „Vahel meenutab

Kodusemalt kujundatud kohvikunurgas trenni või tundi ootavad lapsed on
sageli esimesed, kes pagaritoa uusi katsetusi maitsta ja hinnata saavad.
/ Foto: Aule Sagen

Kõik kohvikus pakutavad
küpsetised valmivad Tartine
Pagaritoas kohapeal ning lisaks einestamisele on võimalik sealt tellida küpsetisi ka
pidustustele ja kaasaviimiseks.
Kolme õe kohvik
Pagaritoas toimetavad ettevõtte Kolm Õde OÜ omanikud, kolm õde Annely Muld,
Katri Nelke ja Gerly Napits
isiklikult. Kui pagar-kondiitriks õppinud Gerly pärusmaa
ongi küpsetamine, siis õdede
Annely ja Katri roll on teda
selles töös abistada ning hoolitseda kohviku klientide ja
ettevõtte käekäigu eest. Ligikaudu aasta tegutsenud ettevõtte jaoks on Tartine Pagaritoa näol tegemist nende
esimese kohvikuga. Annely
sõnul ei ole kohvikus veel
välja kujunenud kindlat sortimenti ja päris oma nägu
alles otsitakse. Praadi ja suppi
sealt kindlasti saama ei hakka. Küll aga katsetab Gerly
erinevaid võimalusi, kuidas
pakkuda küpsetise näol ka
maitsvat ja tervislikku einet.
„Näen, et praegu pööratakse

Tartine Pagaritoas pakutakse
koguaeg ahjusooje küpsetisi.
/ Foto: Aule Sagen

siinne melu Jamie Oliveri
kooliköögi projekti,“ muheles Annely. Tootearenduse
töö toimub aga pidevalt, et
mitmekesistada kohapeal
pakutavat valikut vastavalt
klientide soovidele.
Tartine Pagarituba Tabasalu
Spordikompleksis on avatud
tööpäeviti kell 9.00–19.00,
eritellimusi võetakse vastu ka
telefoni ja e-posti teel.
AULE SAGEN
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Aeg on kutsuda
korstnapühkija

Korstnapühkija kutsumiseks on
viimane aeg – regulaarse kütmise ajal
on korstnat pühkida juba hilja.
Korstnat ja lõõre tuleb pühkida vähemalt kord aastas, kuid
sagedama kütmise puhul tuleb neid ka tihedamini puhastada. Enne kütteperioodi algust tuleb kogu küttesüsteem
kriitilise pilguga üle vaadata – ega kuskilt suitsu sisse ei aja;
et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates
ei oleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida ega korsten pole
pigitunud, kas tahmaluugid on kindlalt kinni jms.
Alati on mõistlik kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija, kes lisaks küttesüsteemi puhastamisele märkab ka selle
puudusi ja juhib pere tähelepanu võimalikele ohtudele.
Tehtud töö kohta väljastab korstnapühkija akti.
Möödunud sügisest peab igal kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija akt, mis tõendab, et kutseline korstnapühkija on viimase viie aasta jooksul
küttesüsteemi üle vaadanud. Kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid saab päästeala infotelefonilt numbril 1524.
ANNIKA KOPPEL
Päästeameti Põhja keskuse kommunikatsioonijuht

Sügisandide näitus pakub
taas maitseelamusi
Harku vald korraldab 4. oktoobril juba tavaks saanud eakate sügisandide näitus-degusteerimise,
mis on pühendatud rahvusvahelise eakate päeva
tähistamisele 1. oktoobril.

O

n kätte jõudnud aeg, kus on
valminud või valmistatakse erinevaid hoidiseid, et
talvel oleks keldrist võtta oma
moosi- või kurgipurk. Sügisandide näitus-degusteerimine on valla eakate võimalus
näidata oma koka- ja hoidistamiskunsti ka teistele ning
saada osa uutest kulinaarsetest elamustest. Meie valla
eakad olnud juba aastaid väga
usinad üritusel kaasa lööma.
Igal aastal kaetakse laud põnevate küpsetiste, roogade,
hoidiste ja jookidega ning
alati leidub valikus midagi uut
ja erakordset, mis pakub erilist maitseelamust.

Head retseptid
põlvest põlve
Näitusega soovime anda erinevate retseptide näol ka noorematele põlvkondadele edasi meie vanavanemate oskusi
– olgu selleks vanaema õunakoogi ja -moosi retsept, aga ka
vanaisa vaarikaveini või
õunamahla säilimissaladustest teada saamine. Ootame
kõiki oma sügisest köögikunsti teistega jagama, et vanaemadelt, tädidelt ja emadelt
päritud oskused ning retseptid, aga ka teie enda koostatud
kõrgelt kiidetud retseptid

säiliksid järeltulijatele ja saaksid uut hoogu juurde.
Sügisandide näitus-degusteerimisel osalemiseks tooge
midagi enda tehtut näituse
toimumise päeval 4. oktoobril
kell 10.00–11.30 eakate päevakeskusesse Tabasalus.
Kindlasti lisage selle juurde
oma nimi. Eraldi sildile kirjutage, mis toodud purgis või
karbis on. Kui olemas on ka
hoidise või roa retsept, siis
palun lisage seegi kindlasti
oma eksponaadi juurde.
Lisainfot saab eakate päevakeskuse telefonil 603 2171.
Näitus 4. oktoobril
Näitus-degusteerimine
„Maitseelamused sügisandidest“ toimub 4. oktoobril kell
12.00–14.30 Tabasalus, eakate päevakeskuses aadressil
Teenuste 2. Põnevaid küpsetisi, roogi ja hoidiseid on
oodatud vaatama, degusteerima ja hindama kõik huvilised. Näituse külastajate eelistuste põhjal selgitatakse välja
ka parimad maitseelamuste
pakkujad, keda Harku vald
tunnustab auhindadega.
TIIA SPITSÕN
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

Mullune näituselaud oli rikkalik ja ahvatlev. / Foto: Aule Sagen

Eriilmeline kunst tuleb otse koju
kätte – põnevad näitused on avatud
restoranis Seller ja Muraste Koolis;
Vääna-Jõesuu merevaadet saab aga
imetleda Tallinnas.
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#365seaviews Vääna-Jõesuu merevaadetest on fotograaf
Yulia Bogacheva esimene suurem näitus Eestis. / Foto: erakogu

SILMALE
JA HINGELE –
näitused vallas
ja vallast
MERE 33
ERINEVAT NÄGU
Fotograaf Yulia Bogacheva
näitus #365seaviews Tallinnas Vabaduse väljaku tunnelis viib Vääna-Jõesuu merevaate otse pealinna
südamesse: tunneli seintele
on seatud järjestikku 33 Vääna-Jõesuu rannas tehtud merefotot. Näitusefotod on välja
valitud 365 pildi seast, mis on
valminud aasta vältel merd
iga päev ühest ja samast kohast pildistades. Järjestikused
fotod toovad linnainimese
juurde mere erinevad ilmed
aastaaegade vaheldudes ja
Eesti merejoone ilu: „Meri
laskub maa-alusesse tunnelisse, et tuletada ruttavatele
inimestele meelde vajadust
teha paus ja pöörduda looduse poole.“ Samuti näitavad
fotod tähelepanelikule vaatajale argipäeva monotoonsuse
ja detailirohkuse vahekorda.
2013. aastast Eestis elava Yulia Bogacheva esimene suu-

rem siin valminud näitus jääb
vaatajatele avatuks veel 23.
oktoobrini.
SELLERIS ON
LOOMAD
Kaisa Kangro on restorani
Seller üles seadnud pastellmaalid ja pronksskulptuurid
loomadest. Näitusega „Portreed loomadest ja nende silmist peegelduvad peidetud
maailmad“ püüab kunstnik
jõuda loomade, aga tegelikult



sioone: „Tihti väljendavad
meie silmad välja ütlemata
tundeid. Loomad ja inimesed
on aga oma emotsioonidelt
suhteliselt sarnased, mõnikord isegi rohkem, kui tahaksime endale tunnistada. Näitusel olevatest töödest võibki
leida enda peegelpildi mingis
ajahetkes.“ Iga teose juurde
käib ka jutuke, mille Kangro
on loonud inspiratsiooniks
hetkedele, mil hing seda vajab. Näitus jääb Sellerisse üles
detsembrikuuni.

Näitusel olevatest
töödest võibki leida
enda peegelpildi.

ka inimeste varjatud mõttemaailmani – Kangro näeb, et
portreedest saab välja lugeda
peidetud tähendusi ja emot-

LAPS TEAB,
MIDA TAHAB
Muraste Ko oli
sööklas on veel mõnda aega üleval Tiiu Kitsiku ja
tema tütre Lee ühised „Arusaamatused“. Kitsiku sõnul
on tegemist humoristlikus

võtmes koostööga tütre Leega, kes oli maalides 1,5aastane. „Näitus on omamoodi
ülevaade sellest, kuidas kaks
täiesti erinevat maailma –
lapse ja täiskasvanu oma –
kokku põrkavad,“ selgitas
Kitsik. Kui maalimistööd
teinud lapsele oli see kõik
mäng ja lõbu, siis Kitsiku
jaoks, kes täiendas maale
väikelapsi ümbritsevate detailidega, oli see lisaks lõbule
ka kaos. Kindlasti peaks
tema sõnul neid töid vaadates natuke naerda saama ja
neis võib ka iseennast ära
tunda. Väljastpoolt Muraste
Kooli tulijad saavad näitust
külastada Muraste kogukonnakeskuse kaudu, võttes eelnevalt ühendust Aule Kikasega telefonil 525 3128.
AULE SAGEN

Mõmm oli sõber Karult pingutus tasus end ära, sest
Teelahkme lasteaias on tavaks, et tarkusepäeva
kuulnud,
et lasteaias mängi- pärast oli hea valmis pilti
puhul tervitab nooremaid lapsi ja töötajaid vanem
takse
ja
saadakse
targaks. Ta päris Mõmmiga võrrelda.
rühm. Seekord saatis lasteaiaperele kutse sõber Karu.

Teelahkmel algas uus
õppeaasta mängides

N

imelt on Teelahkme
lasteaed ühinenud
projektiga „Kiusamisest vaba“ ja lillad karud on
seetõttu alati kaasatud laste
tegemistesse. Nad on osalenud sõbrapäeva, lastekaitsepäeva üritusel ning laste ja
vanemate koosolekutel. Sõber Karu on hea abiline õpetajale ja lapsele väärtuste õpetamisel ning õppimisel. 1.
septembril said Punase rühma lillad karud juba 3aastaseks, maja noorimad lapsed
kohtusid sõber Karuga aga
esmakordselt. Tarkusepäeva
ja karude sünnipäeva tähistati lasteaia hoovis, sest õuesõpe on meie õpetajate seas
aktuaalne ja lastele meeldiv
õppimisviis.
Külaline loomaaiast
Külla oli kutsutud ka hea tuttav pruunkaru Mõmm loo-

maaiast. Jällenägemisrõõm oli
suur. Külaline jõudis lasteaeda
ekseldes, sest ta ei saanud
GPS-i juhistest aru. Koos lastega mängides sai aga Mõmm
selle seadme orienteerumisnipid kiiresti selgeks.

näitas lastele kaasa võetud
aabitsat, kust osad tähed olid
kaotsi läinud. Üheskoos leiti
tähed üles ja seati kokku sõna
„tarkusepäev“. Koos tegutsemine tekitas palju rõõmsaid
emotsioone, mida Mõmm
tahtis fotoaparaadiga jäädvustada. Pildistamise lõppedes sai iga laps endale karu
kujutisega „foto“, mida oli
vaja täiendada. Selleks pidid
väikesed arheoloogid kõigepealt kunstivahendid liivakastist välja kaevama. Kuid

Mõmm kurtis lastele, et ta
ei taha üksi une- ja sünnipäevalaule lauda. Aga enam ei
peagi, sest nüüd on tal sõbrad. Mõmm, lapsed ja teised
pidulised laulsid koos karudele sünnipäevalaulu. Seejärel andis Mõmm igale rühmale suure kommituutu. Ja
siis mindi jälle mängima.
Head mängimist!
IIE JUHKAMSON
Teelahkme LA õpetaja

Teelahkme lasteaias tähistati tarkusepäeva ja sõbralike karude sünnipäeva üheskoos mängides. / Foto: Riina Rüütelma
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Noored triatleedid võtsid
Tabasalus mõõtu

Hämaruse tõttu
jäi seisul 6–4, 7–7
pooleli meessegapaarismäng
Illimari ja peacecop
kalmer:’i ning
Merje ja Peri vahel.
Veebis leiab nii
kõikide mängude
tulemused http://
tinyurl.com/havatek-2016-tulemused
kui ka videod http://
tinyurl.com/havatek-2016-videod/
/ Foto: Ants Koel

Kooliaasta alguse puhul toimus Tabasalus traditsiooniline Eesti Koolispordi Liidu sügistriatlon.

J

Augustis ja septembris toimunud võistlusmängudega
selgitati välja Harku valla 2016. a välishooaja parimad.

Harku valla välishooaja
tennisemeistrid selgunud

V

õistlusmängud toimusid 1.
augustist 8. septembrini.
Kokku mängiti 16 osalejaga neljas kohas üheksa paarisning 30 üksikmängu, kummastki üks mäng jäi pooleli.
Kolmesetiseid mänge oli 5,5.
Mängustatistikat koguti 21
mängule.
2016. a välishooaja Harku
tennise meistrid on meesüksikmängijana peacecop kalmer: ekõtel, naisüksikmängijana Marje Tammo, naispaarismängijatena Kaie Kree
ja Kairi Vilderson, meespaarismängijatena peacecop kalmer:
ning Illimar Sööt ja segapaarismängijatena Kaie Kree ning
peacecop kalmer:.
Pöördelised võistlused
Silmapaistvaimalt väljendasid
võistlustel oma tundeid Boris
ja Oliver. Nendevaheline matš
lõppes olulise pingutusega,

misjärel arutasime vaimse
krambi tekkepõhjuseid ja ravi.
Kui eelmisel aastal võitsid Per
Lindberg – Oliver Illimari –
peacecop kalmer:’it 6–4, 6–2,
siis seekord läks võit vastastele
tulemustega 6–2, 5–7, 6–2.
Lisaks Jakov Tširkinile (2013)
ja Mirja-Helen Järvelile (2014)
on peacecop kalmer: nüüd
kolmas mängija, kes on ühel
hooajal saavutanud kõikides
võistlusliikides meistrikoha.
Tema edule aitas kaasa võistluste eelne paaritunnine viiesetine treeningmäng möödunud
aastal kaasa mänginud Ivar
Ruhno vastu. Indrek Pajuste
võitis küll Marjet kergelt, ent
Indreku ja Illimari vaheline
mäng osutus kolmesetiseks.
Naisüksikmängijate meister
Marje Tammo võitis kolmanda liiga mängijana teise liiga
mängijat Liis Laanesaart 6–4,
7–5, kes seejärel 2016. a Harku

karjääri lõpetas, olles eelnevalt
võitnud Illimari.
Olulist arengut oli märgata
Ville Paki ja Kaie mängus,
kellest esimest võitis peacecop
kalmer: kõigest tulemustega
7–5 ja 6–4. Kaie oskab aga paremini tõrjuda.
Enamik mänge said filmitud, mis annab osalejatele
võimaluse hiljem oma mängu
analüüsida.
Kaardistamine jätkub
Võistluste vältel tõdesime, et
Airok Tennisekeskuse välisväljakutel saab mängida isegi
vihmaga, kuna lompe ei teki.
Korda tegime ka Illimari väljaku Suurupis ning paigaldasime
Adra kunstmurukattega väljakule tuuletõkke.
24.08 toimus lisaks aerutennise üksik- ja paarismängude
võistlus. Diplomite jagamine
koos murul toimuva rannatennisega toimus Harku alevikus
möödunud pühapäeval.
Järgmine Harku valla tennise kaardistamine toimub juba
alanud sisehooajal ilmselt 2017
jaanuarist ning välistingimuses
järgmisel välishooajal.
HAVATEK 2016
toimkond

uba 19. korda Tabasalus
toimunud koolinoorte sügistriatlonil osalesid tänavu
kokku enam kui 25 kooli võistkonnad. Ehkki Tabasalu basseinitriatloni näol oli tegemist
individuaalvõistlusega, tegi
asja põnevaks just koolide osas
peetav võistkondlik arvestus,
kus tulemused saadi kirja iga
kooli nelja vanuseklassi kolme
parima aja kokkuliitmisel.
Seejuures oli oluline, et üks
kokkuliidetavatest aegadest
pidi kuuluma tütarlapsele. Pärast aastast vaheaega viisid
võidukarika koju Elva Gümnaasiumi noortriatleedid.
Tipus samad tegijad
Viimastel aastatel on triatlonivõistlust ilmestanud Tabasalu,
Elva ja Rakvere koolinoorte
vaheline tihe rebimine. Möödunud sügisel just sellises järjestuses poodiumikohad ka
jagati ning võidukarika pälvinud Tabasalu Ühisgümnaasium edestas toona põnevas
konkurentsis Elva ja Rakvere
Gümnaasiumi noori. Tänavusel võistlusel olid kõige enam
väge täis elvakad, kes Eesti
triatlonispordi tõusvate tähtede Johannes Siku ja Cevin
Anders Siimu eestvedamisel
ihkasid võidukarika tagasi
Lõuna-Eesti mändide alla viia.
Rakvere Gümnaasiumi võimalusi kõrgeimas mängus kaasa

lüüa hoidis elus Siku koondisekaaslane, teise ajaga lõpetanud
Kaarel Trepp. Üldarvestuses
sai ta väärt tuge samal distantsil
tüdrukute kaksikvõidu haaranud kooliõdede Katre ja Kaari
Meriloo käest. Tabasalu Ühisgümnaasiumi parimana tõi
oma koolile võidupunktid 4.–
5. klassi arvestuses Hanna-Liisa Värik, keda toetasid
ühtlaselt tugeva võistkonnana
Grete Maria ja Gert Martin
Savitsch, Eliise Ilves, Karl Künnapas, Harri ja Henri Karba,
Henri Värik, Tessa-Käroli
Käpa, Tristan Ljadov, Kaspar
Lepp, Ranel Rannik, Ralf Mölder, Marten Siirma, Katrin
Glück, Georg ja Jürgen Pukk.
Saavutades erinevates vanu-

seklassides kokku viis esikolmiku kohta, läks tänavune võidukarikas teenitult Elva
Gümnaasiumile. Teiseks tõusis
lõpuks Tabasalu Ühisgümnaasium. Rakvere Gümnaasiumil
tuli kolmandat hooaega järjest
pronksikohaga leppida.
Eesti Koolispordi Liit autasustas parimaid individuaalvõistlejaid medalitega ja parimaid koole karikatega ning
tunnustas lastega tehtud töö
eest nende juhendaid Geil Siimu, Lembit Pallast ja Triinu
Merilood.
Rikkaliku auhinnalaua eest
hoolitsesid Hawaii Express,
Puhastusekspert, Sakala Tööstusautomaatika, Harku Vallavalitsus ja Prolexplast. Võistluse
korraldamisele aitasid kaasa
Tabasalu Spordikompleks, G4S
Eesti, Warren Safety, Tarplani
Kaubanduse OÜ ja Freesport.
Täname kõiki toetajaid ja
abilisi!
TIINA PALLAS
Tabasalu Triatloniklubi

Tabasalu noored triatleedid saavutasid Eesti Koolispordi Liidu sügistriatlonil
rohkem kui 25 kooli arvestuses teise koha. / Foto: Tiina Pallas

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Kinnistu müük kirjalikul avalikul enampakkumisel
Vastavalt Harku Vallavalitsuse 11.04.2016 korraldusele nr
234 müüb Harku Vallavalitsus kirjalikul avalikul enampakkumisel Harku vallas Türisalu külas Läänepuu tee 4
kinnistut.
1. Kinnistu asub Harku vallas Türisalu külas Läänepuu tee 4 (registriosa nr 13801902, katastritunnus
19813:001:0027, sihtotstarve elamumaa, kinnistu pindala 2034 m2).
2. Kinnisasjal paikneb üks hoone. Ehitisregistri andmetel kolmekordne hoone suletud netopinnaga 91,5 m2.
Ehitusregistri andmetel on hoone peamine kasutamise
otstarve „11101 Üksikelamu“. Piirkonnas ei ole rajatud
vee- ja kanalisatsioonitrasse, kinnistul puudub elekter ja
side.
3. Avaliku enampakkumise alghinnaks on 24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot.
4. Pakkumine esitada kinnises ümbrikus Harku Vallavalitsuse infolauda või saata posti teel Harku Vallavalitsusele, aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu 76901, Harku vald.
Märgusõnaks „Pakkumine Läänepuu tee 4 kinnistule“.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.11.2016 kell 10.00.
5. Pakkumises peavad sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood
või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) dokument enampakkumise tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa;
5) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul
volikiri.
6. Tagatisraha summas 2400 (kaks tuhat nelisada)
eurot kanda Harku Vallavalitsuse arveldusarvele: Swedbank EE622200001120159636, SEB pank
EE601010002018894005, Danske Bank A/S Eesti fi-

liaal konto EE143300333516970003 või Nordea Pank
Eesti konto EE611700017002186326. Makseselgitus:
„Tagatisraha Läänepuu tee 4 kinnistu enampakkumisel osalemise eest“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle
laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud
hiljemalt 28.11.2016 kell 9.00. Hilisemaid laekumisi ei
arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
7. Pakkumused registreeritakse saabumise järjekorras.
8. Pakkumiste avamine toimub 28.11.2016 kell 10.15. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida
kõik pakkumiste esitajad.
9. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse registreerimise järjekorras ja kantakse enampakkumise protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed.
10. Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta
käesoleva teate punktis 5 nimetatud nõuetele, ei arvestata.
11. Tähtajaks esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge
nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.
12. Enampakkumise võidab pakkuja(d), kes on teinud kõige kõrgema pakkumise käesoleva teate punktis 1 nimetatud kinnistule. Kui võrdse kõrgeima pakkumise
on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse nende
vahel viie tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor,
mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud
kõrgeim pakkumine. Lisavooru korraldab kirjalikult
sama komisjon, kui Harku Vallavalitsus ei otsusta korraldada suulist enampakkumist või muuta komisjoni
koosseisu.
13.Enampakkumise võitja kinnitatakse Harku Vallavalitsuse korraldusega.
14. Kinnistu ostja kohustub tasuma kõik müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasud,
riigilõivud).

15. Kinnistu notariaalne ostu-müügitehing peab toimuma
hiljemalt kahe kuu jooksul peale enampakkumise võitja kinnitamist. Kui ostja ei tule tehingusse, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise
võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata ning kantakse Harku Vallavalitsuse eelarvesse.
16. Kinnisasjaga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks võtta
ühendust Harku Vallavalitsuse vallamajanduse spetsialist Mihkel Jürissoniga (606 3834, e-post mihkel.
jurisson@harku.ee).
n Detailplaneeringute algatamise taotlused
Vääna-Jõesuu külas Jõetare (katastritunnusega
19801:011:1760), pindala 2434 m², maaüksusel detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringuga jagada Jõetare maaüksus üheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks.
Rannamõisa külas Harku tee 46 (katastritunnusega
19801:002:1481) ja Harku tee 48 (katastritunnusega
19801:002:1514), pindala kokku 15,65 ha, maaüksustel
detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringuga jagada maaüksused ümber üheks
elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks
ning määrata tekkivale elamumaa krundile ehitusõigus.
Planeeringute esialgsete eskiisidega saab tutvuda veebilehel www.harku.ee. Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse, mille käigus otsustatakse planeeringu
algatamine või algatamata jätmine.
n Eskiislahenduse tutvustamine
06.10.2016 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses
Rannamõisa küla Tänavaotsa (katastritunnusega
19801:002:7370) maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Eskiislahendusega saab samaaegselt tutvuda Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) ja valla kodulehel www.harku.ee.

neile,
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Koolitus, 2015
© OÜ Adelante
Eesti
6a, 10151, tallinn,
Admirali Maja, Ahtri
tel. 660 99 48
e
http:// www.adelante.e ante.ee
e@adel
adelant
E-post:

ÕPI KEELT

AUTOROOLIS!

Telli CD või laadi alla
www.adelante.ee

9 789949 972531

Tööle asumine
alates oktoobrist.
Avaldus ja CV palume
saata e-posti aadressile
info@teelahkme.ee.

Tabasalu ja Harku vahel asuv Altia Eesti AS otsib
tehase meeskonda seoses töömahu suurenemisega

Info telefonil 677 2075.

VILLIMISLIINI
OPERAATOREID

SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

NÕUDMISED KANDIDAADILE:

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Tabasalu ja Harku vahel asuv Altia Eesti AS otsib oma töötajate
sööklasse tublit ja rõõmsameelset

toitlustusteenindajat.
Ville Värk

51 32 422

Uuele töötajale pakume bussitranspordi kompensatsiooni, tasuta
toitlustust, kohapealset väljaõpet ja muid soodustusi.

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Palume saata sooviavaldus aadressile info@altia.ee
või helistada 6712 000.
Vaata ka: www.altia.ee

TÜRISALU METSAJOOKS
9. oktoobril kell 16.00.
Vanuseklassid
alates U8.
Auhinnad.

Vääna-Jõesuu
Kool

täpsus ja kohusetundlikkus;
pingetaluvus ja positiivne suhtumine töösse;
võime õppida kasutama erinevaid seadmeid;
kasuks tuleb eelnev tootmistöö kogemus.

ETTEVÕTE PAKUB:

Töö sisuks on lõunasöögi tellimine, portsjoniteks jagamine ja
väljastamine, nõude pesemine masinaga ning töövahendite ja
ruumide korrashoid. Rahaga arveldamist ei ole.
Tööaeg E-R kell 10-15, palk kätte 350 €.

Kutseline maakler

•
•
•
•

otsib robootika ringi
juhendajat.

•
•
•
•
•
•

Töö ühel
päeval nädalas
kell 14.30–16.00.

stabiilset tööd arenevas ettevõttes;
kaasaegset töökeskkonda ning positiivset meeskonda;
kohapealset väljaõpet;
konkurentsivõimelist töötasu;
tasuta transporti ja toitlustust;
erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi.

Kontakt: tootmisjuht Leili Metsmaaker, telefon 5332 8867
Asukoht: Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, Harjumaa
Saada oma sooviavaldus/CV hiljemalt 15.10.2016
e-posti aadressile leili.metsmaaker@altia.ee. Vaata lisa: www.altia.ee

Täpsem teave tel 5695 7822


TÜRISALU KÜLASELTSI

Teated

• Miilipikkune krossijooks

n Ettevõte teostab ehitus ja remonttöid, ka väiksemamahulised tööd.
Tel 5660 7554, janek@janelldisain.ee

• Orienteerumine

n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055

Rannamännikus

(võib koos vanematega)

Täpsem teave tel 5695 7822, Eddi Tomband

Türisalu Spordiklubi

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel

Pühapäeval, 9. oktoobril
kell 12-14 kooli parklas.

n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686

* Kartuli ettetellimine ja
teave tel 5695 7822
* Pakume tasuta teed,
kohvi ja pirukaid

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

* Too aiasaaduste ülejäägid
ja hoidised müüki!
* Müügil kodus tehtud leivad

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.

n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Asukoht:
Ehitajate tee 109b, Haabersti

n Fekaalivedu kuni 13 m3. Tel 501
0679

Telefon: 56 971 088
www.invaabivahendid.ee

n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
n Korstnapühkija teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muru niitmine
(trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@infinitas.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.

23 g CO2

ID b547

n Korstnapühkija teenus, akt.
Tel 504 0875
n Muru niitmine, trimmerdamine,
võsa lõikamine. 5378 5742
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
n Soovin osta sõiduauto kuni
1000 €. 5819 0200
n Pressime õunamahla ja ostame
kokku õunu Kose vallas. Lisainfo
5621 9762, www.nommetalu.ee
n San-tehnilised tööd ja keevitustööd. 503 8313
n Ostan teie sõidukõlbliku auto.
Võib olla ka remonti vajav või seisev
auto. Sõidukil ei pea olema ülevaatust ega kindlustust. Tel 5457 5055,
ago.aderberg@online.ee
n Liidame Sinu kinnistu ÜVKtrassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300
n Ostan auto, võib vajada remonti.
5835 8133
n Otsime meeskonda bridžimängijat. Mäng toimub Teile sobival
päeval esmaspäevast reedeni kell
17.00-21.00 Tabasalus, Kodu tn 1.
Info: 502 3143, Vello Lind. Mängud
algavad 1.10.2016
n Kaubiku rent: Citroen Jumper,
2012 L4H2. Kaubaruum: pikkus 3,8
m; kõrgus 1,8 m. Lisad: veokonks.
Tel 5866 7788

n Müüa toored küttepuud - lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/ruum, kask
39€/ruum. Alates 7 rm transport
tasuta. Tel: 5551 8498

n TÄNAVAKIVI PAIGALDUS. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus
10a, kvaliteetne lõpptulemus!
Tel: 525 5851 www.ormikivi.ee

n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle.
ee või www.puhaskolle.ee

n Müüa lapse reisivoodi, õuelambid
6 tk, tammeparketti ja radiaatori
katteid. Reet 5648 4706

n Põllu-, kompost- ja haljastusmuld,
liiv, killustik jm. Väikeveod kalluriga.
Tel 501 5992

n 14.–16. okt 9.00–20.00 toimub
SUUR SÜGISLAAT HAABERSTI RIMI
parklas. Info 5691 2670, Aivar

n Kallurveod kuni 8t. Killustik, liiv,
muld, sõnnik, täitepinnas, kivisüsi,
graniitkild, kruus, betoonisegu,
freesasfalt. Tel 501 5992

n Pakun tööd Tabasalus elavale meditsiinilise hariduse ja kogemusega
naisterahvale (võib olla pensionär)
2-3 tundi päevas. Info: 564 4540

8 Harku Valla Teataja

/ TEATED
info@aialahendused.ee
tel. 56236365

.ee

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

TULE
TANTSIMA!

Kolmapäev, 28. september 2016

Harku Vald 44x89 mm

AKNAD
UKSED
ERIKUJU AKNAD

Jaak Eller

kutseline maakler

503 5680

jaak.eller@pindi.ee

VÄLISUKSED

Koos leiame alati
parima lahenduse!

LÜKANDUKSED
Tallinn: Laki 36

esmaspäeval ja neljapäeval

Soovime, et oleksid särava loomuga ning naudiksid oma tööd.

Tööleasumise aeg:
esimesel võimalusel
CV ja avaldus saata aadressile
direktor@pangapealselasteaed.ee

kell 19.00–20.00.
Treener Deelia Jõgi
tel 5358 5447,
deelia.jogi@mail.ee
www.hotsport.ee

Harku raamatukogu kutsub kõiki
huvilisi kirjanduslikule kohtumisele.

Silmade kontroll 15.- €
Vanaduspensionäridele
kompenseerib vald 50% silmade
kontrolli hinnast (visiiditasust).

Sinu heaks loodud!

glasaken.ee

INFO ja registreerimine
telefonil 603 2171

tahab

VANAREHV
JÄÄTMEJAAMS OAN !
5a
Tabasalu jäätmejaam Kooli tn

AVATUD:
N, R 14.00-20.00
L, P 9.00-15.00

A
AAM EHVIDE
J
E
TM NAR
ÄÄ VTAT TAS
UTA!
TUVÕ
VAS

PAKUB TÖÖD
LASTEAIAÕPETAJALE
(filiaalis, 3a lapsed, 16 last rühmas)
(1,0 ametikohta)

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

REKLAAMI VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE

Oma loomingut tutvustab
Aasta Kirjanik 2016

CV palun saata aadressil Puisniidu 7,
Tiskre küla, 76916 Harku vald
või direktor@alasniidulasteaed.eu

e-post vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

Kai Aareleid.

• silmarõhu mõõtmine
• kuivasilma test
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid
Prillide tellijatele
silmade kontroll 8.- €

J

Pakume suurepäraseid
töötingimusi, pikka suvepuhkust, mitmekülgseid
arenemisvõimalusi.

Tabasalu eakate päevakeskuses
Teenuste 2

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

show tants
Treeningud toimuvad
Tabasalus, Teenuste 2
(raamatukogu majas)

6.10 alates kell 10.00

B sissekäik 3. korrus

3.–5. klassi tütarlaste
Kuulutab välja konkursi
KOKA leidmiseks

NÄGEMISE
KONTROLL

Sinu usaldusväärne kinnisvarapartner

Lisainfo õppejuht
Anneli Pedaski telefonil
687 8812; 5553 8003

Olete oodatud 12. oktoobril kell 13.00 Harku raamatukokku.

OOLI
TABASALU MUUSIKAK

KUNSTIKLASiS

võtab vastu uus i.
õpilasi I-V klassin
Õppetöö toimub
kaks korda nädalas.

Avalduse saab täita kodulehelt:
www.tabasalumuusikakool.ee/kunstiklass

Kunstiklassi õpetaja:
Mari Mesilane, tel 501 0050

Head naabrit

UNO KIVIKUT
mälestavad
Kuusiku tänava elanikud.
Avaldame kaastunnet
omastele.

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

Avaldame sügavat kaastunnet Aleksandrale ja Silvale
peredega kalli memme

Susanna Truve
kaotuse puhul.
Klubi Hõbehall liikmed ja
Eakate Päevakeskuse pere

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

Kuulutab välja konkursi
ÕPETAJA leidmiseks

(lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Kandideerima on oodatud
ka alles õpetajaks õppijad!
Pakume suurepäraseid
töötingimusi, meeldivaid
kolleege ja mitmekülgseid
arenemisvõimalusi.

Saada oma avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad
aadressile direktor@pangapealselasteaed.ee Lisainfo 5569 6286

