VAADATI ÜLE ARENGUKAVA TEGEVUSED

Iga-aastase protseduurina vaadati üle
valla arengukava tegevuskava ning viidi
sisse vajalikud muudatused.
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VALD PLAANIB HARKUJÄRVELE UUT LASTEAEDA

2018. aasta sügiseks soovitakse ehitada
Harkujärve põhikooli kõrvale uus kuue
rühmaga 140kohaline lasteaed.

Lk 4 MILLISEKS KUJUNEB

LIIKLUS LUCCA RISTMIKUL?

Lucca restorani lähistele Tiskresse plaanitakse
250 korteriga elamuarendust, ristmik võib saada
suure lisakoormuse.

KOLMAPÄEV, 12. oktoober 2016

Valmiv tehas teeb
meist Baltikumi
suurima puitmajade tootja.

Harku Valla Teataja

TOOMAS KALEV
Harmet OÜ juhatuse esimees

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

N

oortekeskus on parasjagu kihevil, sest ainuüksi oma kohaloleku,
aga ka värskete mõtetega on Alexander
teinud uue õppeaasta alguse
noortele põnevaks. Euroopa
vabatahtliku teenistuse programmi kaudu Tabasallu tulnud
18aastase saksa noormehe on
kohalikud noored kiirelt
omaks võtnud ja ehkki praegu
toimuvad jutuajamised
Alexandriga inglise keeles, on
ta teismelistele nõutud ja hinnatud vestluspartner. Nüüdseks programmi partnerorganisatsiooni MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing
EstYes kohanemisprogrammi
läbinuna on alanud ka noorsootöötaja eesti keele kursused ning tulevaks suveks loodab sakslane oma siinsetes
asjaajamistes eesti keeles hakkama saada. Alexander ei kavatse nimelt piirduda üksnes
noortetööga, vaid soovib kogeda siinset elu ja kultuuri
selles ise aktiivselt osaledes.
Kodu on Alexander leidnud
endale perekond Saksakulmu
juures, kes on varemgi vahetusprogrammides osalejaid
majutanud ja soovitavad seda
teistelgi teha – nii avanevad
uksed ka eestlastele. Ärksa
meelega noormehega arutletakse peres meelsasti ka maailmaasjade üle. Alexandri tuutor Maris Põlluäär leiab, et
vabatahtlik on saanud parimad tingimused siia sulandumiseks. Tugev tugisüsteem
aitab teda loodetavasti säästa
ka suuremast kultuurišokist.

Eestis
kohtab
mehi noorsootööl
harva ning
Alexandrit
hinnatakse
noortekeskuses
nii vestluskui ka
suurepärase
mängupartnerina.
/ Foto: Aule
Sagen

Tabasalu Noortekeskuses teeb
augusti lõpust
vabatahtlikuna
noortetööd
Lõuna-Saksamaalt
Stuttgardi lähistelt
pärit saksa noormees Alexander
Schmitt.

moetrendid. Küll aga hämmastas Alexandrit kohe alguEestlane tühje
ses Eesti noorte otsekohesus:
sõnu ei loobi
„Kui küsida siin kelleltki, kuiNoortetöö on see, mida das tal läheb, on vastus täiesti
Alexander tulevikus õppida ja aus: kui asjad ei suju hästi, siis
teha tahab. Oma senised koge- just seda ka öeldakse.“ Sakslamused on ta saanud gümnaa- sed piirduvad tema sõnul selsiumi ajal, lüües kaasa koduko- liste küsimuste puhul viisakusha noortetöös. „Saksamaal on tega, avamata oma tegelikku
noortetöö korraldatud veidi olukorda ja emotsioone mitte
teisiti – enamasti teeb seda ki- nii tuttavale inimesele. Eestlasrik või on selleks vabatahtlikud te otsekohesus on aga Alexandrile väga sümpaatne,

kasvõi
Kui küsida siin kellelt- lihtsustades
noortetööd kohe oluki, kuidas tal läheb, on liselt: „Ausa vastuse
vastus täiesti aus. puhul on noorega
lihtsam edasi minna,
organisatsioonid,“ selgitas sest on võimalik ennustada
noormees. Töö noortega ei tema käitumist ja mõista selle
erine aga siinsest oluliselt: nii tagamaid.“ Alguses ootamatunagu Eestiski tuleb ka Saksa- na tundunud suhtlemisstiil on
maal olla noorte jaoks olemas, ennast Alexandri jaoks nii
pakkuda neile põnevaid tege- hästi õigustanud, et see on
vusi ja ise nendes kaasa lüüa. midagi, mille ta kindlasti lubab
Ka noored ise on tema hinnan- siit kaasa võtta.
gul lõppkokkuvõttes sarnased
– neil on samad mured ja soo- Tõestatult parim koht
vid, sarnased muusika- ja Endale vabatahtlikuna raken-

basalu Noortekeskus oli ainus,
kes minuga reaalselt ühendust
võttis ja tööintervjuu tegi,“
rääkis Alexander. Tabasalu
Noortekeskuse noorsootöö
koordinaator Kerttu Brandmeister on varemgi vabatahtlikega koostööd teinud ja selle
aasta alguses Tabasalus oma
tööd alustades tekkis kohe ka
plaan siiagi vabatahtlikke tuua.
Alexandri veenmise nimel
tegid nad noortekeskuses kõvasti tööd, sest viiest sõelale
jäänud kandidaadist tundus
just tema see õige olevat. Küll
a g a e i o l nu d Ta b a s a l u
Alexandri esimene valik.
„Skype’i teel tehtud intervjuus
püüdsime talle näidata võimalikult palju meie siinset olemist; seda, kuidas siin elu käib
ja kui lahe meil siin on,“ kirjeldas Kerttu saksa noormehe
Tabasallu toomiseks tehtud
pingutusi. „Me isegi näitasime
aknast avanevat lumist vaadet,“ kasutasid noortekeskuse

on. „Seda, et noortega on tegelemas meesterahvas, näeb Eestis paraku harva,“ nentis Kerttu. Ometi on Alexander
toonud noortekeskusesse hoopis uue hingamise – ta on tulnud uute mõtete ja ideedega,
mida koos noortega ette võtta.
Noormeeste jutud on saanud
vabatahtlikuga hoopis asisemad ja sügavamad teemad
ning piljardilaua ääres teeb
Alexander erinevalt noortekeskuse naiskollektiivist noortele silmad ette, innustades
neid oma mänguoskusi lihvima. Alexandriga suhtlemine
paneb proovile ka noorte inglise keele oskuse ja annab suurepärase praktika. „Siin tuleb
küll kiita meie praegust koolisüsteemi ja vahest ka meediat,
mis toetab inglise keele oskust
juba kooli algastmes,“ oli
Alexandri tuutor Maris vaimustunud esimese-teise klassi
laste keeleoskusest ja julgusest
seda kasutada. Tema sõnul
saavad algklasside õpilased
Me isegi näitasime ingliskeelsete
aknast avanevat suhtlussituatlumist vaadet. sioonidega vahel isegi paremini hakkama, sest neil
puudub eksimishirm. „Alexandergi räägib inglise keelt võõrkeelena ja kui sõnad ka lihtsalt
üksteise järele ritta seada, saab
ta lause mõttest aru ka siis, kui
see ei ole grammatiliselt õige,“
selgitas Maris, et kellelgi ei jää
sakslasega jutud rääkimata.

Saksamaalt
külmale maale
vabatahtlikuks


Vabatahtlikuna Tabasalu Noortekeskusesse noortetööd
tegema tulnud 18aastane saksa noormees Alexander võeti
juba esimestel päevadel omaks ja ta lööb heameelega kaasa
erinevates tegevustes – ka tordi valmistamises. / Foto: erakogu

dust otsides ei olnud Eesti sugugi Alexandri esimene eelistus, küll aga oli tal kindel soov
tulla Põhja-Euroopasse. „Tahtsin minna kusagile, kus on
külm. Liigne palavus teeb inimesed laisaks,“ põhjendas
noormees oma soovi. Nii vaatas ta esialgu hoopis Norra

Foto: Aule Sagen
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poole. Sinna soovijaid oli ühelt
poolt palju, teisalt aga ei tulnud
nii mõnestki organisatsioonist
vastust. Otsinguid laiendades
jõudis Alexander Eestini, kus
jäid silma kaks vabatahtlikke
ootavat organisatsiooni, millesse mõlemasse ta ka oma
sooviavaldused esitas. „Ta-

töötajad kõiki võimalusi, tõestamaks Alexandrile, et see
paik on tema jaoks õige.
Kus see saksa kutt on?
Tabasalu noored on Alexandri
kiirelt omaks võtnud ja kui teda
pole näha majas liikumas, tullakse küsima, kus see saksa kutt

Jaksu jätkub
rohkemakski
Alexandril on oma Eesti-aastaks küpsemas ka plaan, kuidas
siin viibitud aega maksimaalselt ära kasutada. „Tahaksin
korraldada noortele näiteks
saksa keele kursuse. Vahest ka
saksa teemaõhtuid, kus veedame aega nii, nagu see on tavaks
Saksamaal. Meisterdamisneljapäevadeks on mul samuti
mitmeid mõtteid, mida saaks
koos teha,“ avas vabatahtlik
pisut oma plaane. Noorsootöö
koordinaator Kerttu saab ainult rõõmustada noormehe
töökuse üle – Alexander soovib teha enamatki, kui vabatahtlikuna tegema peaks. Heameelega ootavad nad
rohkemgi noori noortekeskusesse Alexandriga kohtuma ja
aega veetma; samuti viivad
heameelega Alexandri ka mujal vallas noorte ja miks mitte
ka täiskasvanutega kokku, et
pakkuda kasvõi võimalust
saksa keelt praktiseerida.
AULE SAGEN

2 Harku Valla Teataja

/ UUDISED

Kolmapäev, 12. oktoober 2016

Volikogu kinnitas septembris valla arengukava tegevuskava muudatused. Tegemist on iga-aastase
protseduuriga, kus planeeritud tegevused vaadatakse üle vastavalt muutunud vajadustele.

Uuendati valla arengukava tegevuskava
Ühe
tegevusena
lisati värskelt
kinnitatud tegevuskavasse
fotol oleva
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi reorganiseerimine
Tabasalu
Põhikooliks
ja uue algklasside (1.–6.
klass) hoone
rajamine.
/ Foto:
Tabasalu Ühisgümnaasium

K

ehtiv „Harku valla arengukava 2011–2037“
võeti vastu 2011. aastal
ja selle tegevuskavas fikseeriti
konkreetsed tegevused ning
nende elluviimise aeg. Koostöös kohaliku kogukonnaga
vaadatakse need tegevused
iga-aastaselt üle ja vastavalt
realiseerunud või uuenenud
arenguvajadustele tehakse tegevuskavas parandused. Muudatusettepanekutena võeti
kaalumisele nii kohalike ühingute ja seltside saadetud kui ka
üksikisikute edastatud ideid.
Need laekusid nii vallavalitsusele otse kui ka läbi volikogu
liikmete, kellele kohalikud
oma ettepanekuid selleks
edastasid. Vallavalitsus ja volikogu analüüsisid laekunud
ettepanekuid ja nende realiseerimise võimalusi ning vastavalt ressurssidele arvestati
nende ettepanekutega septembris vastuvõetud muudetud tegevuskavas.

Ettepanekuid kaaluti
põhjalikult
Tegevuskava muutmise ettevalmistamisega alustas vallavalitsus aprillis, kui kutsus üles
kodanikeühendusi esitama

oma ettepanekuid tegevuskava
muutmiseks. Lisaks analüüsiti
ettepanekutena ka neid mõtteid arendustegevuseks, mida
elanikud olid juba varem vallavalitsusele saatnud. Pärast
ettepanekute kaalumist esitas
vallavalitsus need koos oma
seisukohaga volikogule, kes
samuti komisjonides need
põhjalikult läbi arutas ning
täiendusi tegi.
Arengukava tegevuskava
muudatused kinnitas voliko-

gu septembris toimunud istungil, kus toimus selle teine
lugemine.
Vastuvõetud tegevuskava
teksti ossa lisandusid muudatustena Tabasalu Riigigümnaasiumi rajamine; Tabasalu
Ühisgümnaasiumi reorganiseerimine gümnaasiumist
põhikooliks tulenevalt riigigümnaasiumi rajamisest;
RFID-tehnoloogial valideeritava õpilaspileti/kaardi kasutuselevõtt, mis võimaldab

Tegevused, mis on vastu võetud tegevuskavasse
lisatud või mille sõnastust on muudetud:
väljaehitamine (sh sadevee kanalisatsioon) (2017);
Pika tänava teekatte uuendamine
(2019);
Liiva tee pindamine (Lucca
ristmik–Harkujärve küla) (2017);
Tuhkru tänava pindamine (2017);
Romantiku tee pindamine (2018);
Angervaksa tee pindamine (2019);
Loopealse tee pindamine (2017);
Sõrve tee kergliiklustee rajamine (kogu
tee ulatuses) (2021-2037);
Sarapuu tänava ja Pihlaka tänava ristmiku teekatendi rajamine (asfalteerimine või pindamine) (2019);
Jõhvika ja Sirmiku tänava teekatendi
rajamine (asfalteerimine) (2017);

Lasteaed Tibutare küttesüsteemi ja
põrandate rekonstrueerimine kogu
maja ulatuses (2017);
Tabasalu Riigigümnaasiumi rajamine
(2017-2019);
Tabasalu Ühisgümnaasiumi reorganiseerimine Tabasalu Põhikooliks ja uue
algklasside (1.–6. klass) hoone rajamine (2017-2019);
Tabasalu jäähalli rajamine (2020);
Tabasalu aleviku keskuse detailplaneeringu 1. osa koostamine (2017);
Hobuseraua ja Lilleaia tee veetorustiku
rekonstrueerimine (2017);
Ellerheina tn ja Nurmika tee
kõvakatte rajamine (2018);
Liiva tee kergliiklustee ja Liiva tee–Kiriku tee ristmiku projekteerimine ja

STEP-programm aitab seadusega
pahuksisse läinud noori
Siseministeeriumi
algatatud STEP-programmiga aidatakse
õigusrikkumise taustaga noortel Tallinnas
ja Harjumaal vastutustundlike ettevõtete
juures töökohta leida.

STEP-i aluspõhimõte
on, et tööle ei võeta
õigusrikkumine, vaid
inimene. Oluline on,
et noor tahab ise
programmis osaleda ja
näitab, et on huvitatud
töökoha leidmisest.
/ Foto: 123rf

„M

eie programm on sammuke sallivama ja
toetavama ühiskonna
poole,“ ütles programmijuht
Mihkel Velström. STEP-programmiga on liitunud juba üle
30 tööandja erinevatest tegevusvaldkondadest. „Noor saab
enda võimetele sobiva töökoha
ja tööandja saab samal ajal
panustada ühiskonda.“ STEP-i
aluspõhimõte on, et tööle ei

kasutada ühtset süsteemi nii
lasteaedades, koolides, raamatukogudes kui ka bussides, ning Martin Lutheri ausamba taastamine, mida
tehakse kodanikualgatuse
korras ja fondide toel. Oluline
tekstiosa täiendus käsitleb
eelarvestrateegia uuendamist
aastani 2020.
Tegevuskavasse lisati ka erinevad valla teede hooldamise
ja korrastamisega seotud tööd
ning erinevate piirkondade

võeta õigusrikkumine, vaid
inimene. Oluline on, et noor
tahab ise programmis osaleda
ja näitab, et on huvitatud töökoha leidmisest. STEP valib
programmis osalevaid noori



Pakutakse noorele
võimalust koos
karjäärinõustajaga
leida sobiv töö.

Kalda tänava ja kergtee rajamine
(lõigul Käo tn–Vindi põik) (2018-2019);
Talvoja tee katte uuendamine (2020);
Petsaku tee pindamine (2017);
Puraviku tee pindamine (2017);
Rehe tee ja Rehe tee põik pindamine
(2020);
Ellerheina tn valgustuse rajamine
(2017-2018);
Nõmme tee tänavavalgustuse
rajamine (2017-2018);
Sombre tee tänavavalgustus
(2019-2020);
Sõrve bussipeatuse valgustuse rajamine (2017);
Tasuja ja Pähkli tn valgustuse rekonstrueerimine (2017-2018);

hoolikalt ja soovitab tööandjatele ainult neid, kes tõesti tahavad tööd teha ja on usaldusväärsed.
Ka Harku vallas elavad noored, kes on kahetsusväärsel
kombel seadusega pahuksisse
sattunud, ent kes soovivad end
parandada ning alustada puhtalt lehelt tubli ja õiguskuuleka
töötajana, on oodatud programmis osalema.
Pahandustesse sattunud noor vajab abi
Harku vallavalitsuse lastekaitse
spetsialisti Helve Keele sõnul
on tegemist väga olulise ja vajaliku programmiga, mida temagi on ühele kohalikule noorele abi saamiseks soovitanud.
„Seal pakutakse noorele võimalust koos karjäärinõustajaga leida sobiv töö ja otsitakse
tööandja, kellel oleks võimalik
sobilik töökoht pakkuda,“
tunnustas Keel noortega tegelevat abiprogrammi.
Lastekaitse spetsialisti hin-

tänavavalgustuse rajamise ja
rekonstrueerimistööd.
Muudatustega tegevuskavas
on korrigeeritud ka elluviidavate tegevuste läbiviimise aastat vastavalt reaalsele olukorrale ja vajadustele ning valla
finantsvõimekusele. Muudetud tegevuskava ning planeeritud tegevuste teostamise
aastatega on võimalik tutvuda
Harku valla kodulehel.

ATH laste
vanemate
tugigrupp
alustas taas
Juba teist aastat toimuvad Harku vallas aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate
tugigrupi kohtumised,
mida viiakse läbi Muraste kogukonnakeskuse
ruumides.

Lastekaitse spetsialisti Helve
Keele sõnul on tugigruppi oodatud
lapsevanemad, õpetajad ja teised
tugiisikud, kes soovivad infot
haridusliku erivajadusega lapse
aitamiseks ja nõustamiseks.
/ Foto: Olga Makina

A

nangul on noorel väga kerge
libastuda ja sattuda halvale
teele. „Palju oleneb sellest, kes
kuuluvad noore sõpruskonda
ja millega ta tegeleb. Pahandustesse sattumise eest pole
keegi kaitstud ning kui see on
juhtunud, siis on oluline, et
noor saaks abi sellest väljatulemiseks,“ selgitas lastekaitse
spetsialist. Kui noor on hätta
sattunud, siis on pere ja lähedaste tugi väga oluline, kes
saavad aidata ka STEP-programmi infot jagades ja julgustades noort sellest osa võtma.
Lisainfot saab lisaks programmi kodulehele www.step.
ee ka Harku valla lastekaitse
spetsialistide käest.
STEP on mõeldud 15–26aastastele noortele, kes on mõne
süüteo toime pannud ning kes
hetkel ei tööta ega õpi ning
kellel võib olla oma eelneva
mineviku pärast raskusi elus
uue lehe keeramisel.

TH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega
laps kodus, lasteaias või koolis. Rühmas pakutakse nõu
ja tuge eelkõige kuulamise
ning mõistmisega. Jagatakse
kogemusi ning otsitakse
koos lahendusi. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ning grupis võib
osaleda nii kaua, kui nähakse selleks vajadust. Harku
vallavalitsuse lastekaitse
spetsialisti Helve Keele sõnul
on sinna oodatud lisaks lapsevanematele ka õpetajad ja
teised tugiisikud, kes leiavad,
et neile oleks kasulik saada
enam infot sarnase haridusliku erivajadusega lapse aitamiseks ja nõustamiseks.
Kohtumised toimuvad
kuni maikuuni üks kord
kuus neljapäeviti kell
18.00–19.30. Tugirühmas
osalemiseks ei pea eelnevalt registreerima ning see
on osalejatele tasuta.
Tugigrupi tegevust korraldavad Harku valla finantseerimisel Marge Vainre,
kes on psühholoog ja pereterapeut ning Gordoni perekooli koolitaja, ja Õnne
Aas-Uudam, kes on psühholoogiline nõustaja, loovterapeut ja samuti Gordoni
perekooli koolitaja.
Järgmine kohtumine toimub 20. oktoobril ning külalisena esineb psühhiaater
Piret Aavik, kes teeb lühikoolituse ATH-st üldiselt ning
annab nõu ja vastab küsimustele, kuidas ATH-ga paremini toime tulla.
Edasiste kohtumiste ajad
on leitavad Harku valla
kodulehelt sündmuste kalendrist.

KADY-ANN SUTT

KADY-ANN SUTT

KADY-ANN SUTT
Jaarli tee pindamine (2018);
Tammi tee rekonstrueerimine
(2017-2018);
Pankranniku ja Lee tee ühendustee
ehitamine (2021-2037);
Looduspargi tee rekonstrueerimine
(2021-2037);
Metsaraja korrastamine lõigus Tilgu
tee kuni Angervaksa tee otsani (20172018);
Aruheina tee korrastamine (20182019);
Kolmiku tee kergliiklustee rajamise 1.
etapp (kuni Kolmiku põiguni) (2017);
Kolmiku tee kergliiklustee rajamise 2.
etapp (kuni Kolmiku lõpuni) (20182019);
Tuletorni tee ja Meretule tee pindamine (2017);
Nooruse t rekonstrueerimine
Kooli tn–Ranna teeni (2020);
Rannamõisa kalmistu leinamaja
rekonstrueerimine (2017).
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Harkujärvele
plaanitakse
uut lasteaeda

Arhitektuurija projekteerimisbüroo
Conarte OÜ
esitatud esialgne ideekavand
Harkujärve
lasteaia
ehitamiseks.
Lõpliku lahenduse osas aga
töö veel käib
ning see võib
ideekavandist
mõnevõrra
erineda.
/ Eskiis:
Conarte OÜ

Vald soovib ehitada hiljemalt 2018. aasta sügiseks
Harkujärvele sealse põhikooli kõrvale uue lasteaia,
mille rajamiseks nähakse ette toetust „Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu“ meetmest.

O

mavalitsused, kellel on
võimalik Euroopa Liidu „Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu“
meetmest raha taotleda, on
omavahel kokku leppinud
meetmest eraldatava raha
kasutamises, mis oli ka üks
meetme tingimustest raha
taotlemiseks. Ühiselt lepiti
kokku Harkujärvele rajatava
uue lasteaia ehitamise projekti meetmesse esitamises.
Tänaseks on ka riigihalduse
minister kinnitanud vastava
projekti eeltaotluse tegevuskava kõlbulikuks. Vallavalitsuse
arendusspetsialisti Rando Lai
sõnul on minister andnud
oma heakskiidu, et Harku vald

Uus lasteaed on planeeritud Harkujärve põhikooli ja Kiriku tee vahelisele
rohealale J. Venteri tee äärde.
/ Asendiplaan: Conarte OÜ

aasta märtsiks. Seejärel korraldatakse ehitushange ning lasteaia ehitamisega on plaanis
alustada 2017. aasta suvel. Uue
lasteaia valmimise tähtaeg on
2018. aasta augustikuu.

Hinnati põhjalike
kriteeriumite alusel
Uut kuue rühmaga 140-kohalist lasteaeda soovitakse
ehitada Harkujärve põhikooli kõrvale Jaan Venteri tee
äärde. Rando Lai sõnul on
piirkonnas ette näha vajadust
täiendavate lasteaia
kohtade järele ning
Lasteaia ehitamise- sellest tulenevalt otga on plaanis alustada sustatigi meetmest
2017. aasta suvel. Harkujärve uue lasteaia ehitamiseks
saab meetmest lasteaia ehita- raha taotleda.
miseks toetust, kui ta täidab
Kuigi põhimõtteline heaksselleks ette antud sisulised ja kiit meetmest Harku vallale
tehnilised tingimused. Järg- raha eraldamiseks on olemas,
misena tuleb vallal Ettevõtluse tuleb siiski veel kinnitatud
Arendamise Sihtasutusele otsuse saamiseks esitada
(edaspidi EAS) detsembriks EAS-ile taotlus, millele lisaesitada lasteaia rajamise taot- tud projektist peab nähtuma
lus, millega koos soovitakse uue lasteaia asukoht, hoone
näha ka hoone ehitusprojekti. ehitusprojekt ja eelarve.
Selleks korraldas vallavalitsus
Ideekavandi ja projekteerilasteaia ideekavandi hanke, mistööde teostamiseks kormille võitis arhitektuuri- ja raldas vallavalitsus hanke,
projekteerimisbüroo Conarte mille tingimustes fikseeriti
OÜ, kes peab valmis põhipro- väga täpselt pakkumiste hinjekti vallale üle andma 2017. damiskriteeriumid. Laeku-



Volikogu istungilt:

29. septembril 2016 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales
15 Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku vallavolikogu
aseesimees Helikar Õepa.
Istungil kinnitati Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse
nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037“ muudatused.

Võeti vastu
järgmised otsused:
n Vaila külas Naage tee 67

maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
n Tabasalu alevikus Kooli tn 1,
Kooli 1c, Nonnituka, Nooruse tn
10, Juhani tn 3a, Nooruse tn 16
ja Nooruse tn 18 maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
n Vääna-Jõesuu külas Luige
tee 20 asuva maaüksuse osas
esitatud vaide läbivaatamine.

Vääna-Jõesuu külas Luige tee
20 asuva maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine;
n Harku Vallavolikogu maa- ja
keskkonnakomisjoni osaline
muutmine.
Lisaks anti Harku Vallavalitsusele ülesanne asendada
Harku vallamaja varikatusele
paigutatud tähistus „Harku
Vallavalitsus“ tähistusega
„Harku vallamaja“.

Järgmine Harku vallavolikogu korraline
istung toimub 27. oktoobril 2016.

nud pakkumuste puhul hinnati maksumust, arhitekti või
projekteerija eelnevat kogemust sarnaste tööde läbiviimisel ning rajatava lasteaia
ideekavandit. „Soovisime
näha hoone arhitektuurset
lahendust ja kontseptsiooni

Harju Maavalitsus ja
Harjumaa Omavalitsuste Liit tunnustasid
29. septembril rahvusooper Estonia talveaias toimunud tänuüritusel Harjumaa 2016.
aasta parimaid haridustöötajaid, kellest neli
olid Harku vallast.



Selleks korraldas vallavalitsus
lasteaia ideekavandi hanke.

terviklikuna, mis vastaks
lähteülesandele ja koostatavale detailplaneeringule
ning tõstaks piirkonna ruumilist väärtust. Samuti pidi
hoone sobituma keskkonda
ja arvestama piirkonna miljööga,“ kirjeldas arendus-

KADY-ANN SUTT

Tunnustus valla haridustöötajatele
(Vasakult
esimene)
Muraste
kooli direktor
Priit Jõe pälvis Estonia
talveaias
toimunud
tänuüritusel
tunnustuse
aasta õppeasutusejuhina. Taga
keskel seisab
Harjumaa
Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimees Kaupo
Rätsepp.

K

okku tunnustati üheksas
kategoorias 35 haridustöötajat või -asutust.
Harku vald on väga uhke, et
neist lausa neli olid meie
vallast: Muraste kooli direktor Priit Jõe pälvis tunnustuse aasta õppeasutusejuhina
ja aasta klassiõpetajana tunnustati Vääna-Jõesuu kooli
õpetajat Krista Kirikalli,
aasta lasteaiaõpetajatena
tunnustati Tibutare lasteaia
õpetajat Sirje Reinlat ja
Alasniidu lasteaia õpetajat
Anne Auväärt.
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse esimees
Kaupo Rätsepp tänas vastu-

spetsialist ideekavandi koostamiseks antud sisendit.
Lisaks arvestati hindamisel
sisearhitektuurset ja funktsionaalset lahendust. Rando
Lai sõnul nähti ette terviklikku ja kompaktset lahendust,
mis ühendaks loogiliselt ja
kergesti logistiliselt ligipääsetavalt hoone erinevaid osi,
toetades samas ka laste arengut läbi mängu- ja õppetegevuse. Hinnati ka hoone
orientatsiooni, kus nõuti, et
hoone paiknemine ja arhitektuurne lahendus peab arvestama päikeseenergia ja päevavalguse mõjuga.
Hanketingimustele vastas
viis pakkumust ning tulenevalt hindamiskriteeriumitest
sai enim punkte Conarte OÜ.
Hindamiskomisjoni kuulusid
vallavalitsusest planeerimisja ehitusosakonna küsimusi
koordineeriv abivallavanem,
arhitektid, vallamajanduse
spetsialist ning arendus- ja
haldusosakonna jurist. Väljapoolt vallamaja kaasati hindamiskomisjoni valdkonna
eksperdist arhitekt ja Alasniidu lasteaia juhataja.

/ Foto: Heikko
Kukk, Harju
Maavalitsus

võtul kõiki haridustöötajaid
nende suure panuse ja vastutusrikka töö eest Harjumaa
laste õpetamisel ning soovis,
et neil jätkuks ka edaspidi
palju jaksu ning energiat, et
aidata lastel sama innukalt ja
pühendunult iga päevaga
targemaks saada.
Lisaks maakondlikule tun-

nustamisele otsustas Harju
maavanema poolt moodustatud konkursikomisjon esitada Muraste kooli direktori
Priit Jõe ka vabariiklikul tasandil tunnustamiseks aasta
õppeasutusejuhina.
Harku vald soovib meie
haridustöötajatele palju õnne
väga väärikate tiitlite puhul!

Kõiki valla koolide ja lasteaedade haridustöötajaid tänasid vallavalitsuse haridusja kultuuriosakonna töötajad
5. oktoobril toimunud õpetajate päeval, kus kõiki valla
haridusasutusi tänati tordi ja
heade sõnadega.
KADY-ANN SUTT

4 Harku Valla Teataja
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Huvipooled arutlesid
Tiskre kasvuplaanide üle
Harku valla külje all oleva perspektiivse elamumaa detailplaneeringu kolmanda väljapaneku järgsel avalikul arutelul leidsid piirkonna praeguste elanike esindajad, et
uusarendus peaks veelgi rohkem arvestama elanike huvide ning liikluskoormusega.

Naabrid räägivad
kaasa
Kehtiva, 2001. aastast pärineva
Tallinna linna üldplaneeringu
kohaselt on see kant määratud
perspektiivseks elamupiirkonnaks. 2011 võeti vastu ka Haabersti linnaosa üldplaneering,
mis määrab ala korterelamute
alaks, kus võivad paikneda
kahe või enama korrusega
korterelamud. Linnaosa üldplaneering on ka kõnealuse
planeeringu koostamise aluseks, ent kohalik kogukond
suhtub naabrusesse plaanitavatesse korterelamutesse tõredalt. Loodud võimalus bussiliikluse suunamiseks
elamurajooni, uus parkimiskorraldus ning olemasoleva
haljastuse muutmine tekitab

rahulolematust. Piirkonna
elanikele valmistab lisaks muret see, et endiselt on eraomandis planeeringu alalt välja jäävad Hansu ja Taludevahe
tänavad ning on olemas võimalus, et erateed suletakse

T

Juba üle pooleteise aasta on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastamise
kaasabil võimalus ka töötavatel inimestel pöörduda karjäärinõustaja
poole ja seda täiesti tasuta.

Illustratiivsel pildil on näha Rannamõisa tee 50a ja 52c kinnistute ning lähiala põhimõtteline planeering, kajastades arhitektuurset kontseptsiooni. Planeeringu
põhijoonise viimane versioon on mõnevõrra erinev. / Foto: Joonis: Hendrikson & Ko OÜ



ööturu statistikast lähtudes võib olukorda Harku
vallas pidada üsna heaks:
augusti lõpus oli vallas elavaid töötuid arvel 206 ja ettevõtteid üle 1100 (2015. aasta
andmetel). Karjäärinõustaja
poole pöördumiseks ei pea
aga sugugi olema töötu.
Karjäärinõustamist on
harjutud vaatama kui kitsast
ameti- ja õppimisalast nõustamist. Samas on karjäärinõustamine omandanud uue
mõõtme, käsitledes inimese
elu kui tervikut. Lisaks karjääripöörde elluviijatele ja
huvitavama töö otsijatele
jõuavad nõustajate jutule ka
inimesed, kes on stressis,
rahulolematud oma töö või
töötulemustega, vahel aga
kartlikud uute rollide vastuvõtmisel. Olemasolev töö
võib väljapääsmatuna paista
ka näiteks üksikvanema rolli või ühiskonnas kinnistunud uskumuste tõttu (kes
meist ei teaks fraasi: „Vali
endale ikka korralik amet!“).

„Meie soov on, et selle piirkonna arendaja osaleks Keskpäeva
tee, Tallinna–Rannamõisa–
Klooga maantee ja Liiva tee
ringristmiku väljaehitamises,“
rääkis Viiburg. Samasugust
osalust soovib vald ka teisele
poole teed valla territooriumile jäävate alade arendajatelt.
Lucca ringristmiku väljaehitamine lahendaks ühtmoodi nii
Tiskre elanike väljapääsumure
kui võimaldaks edasi minna
ka Harku valla aladele jäävate
arendustega, mille tulevik sõltub ringristmikust.



allinnas Haabersti Linnaosa Valitsuses toimus
28. septembril Lucca restorani lähedale jäävate Rannamõisa tee 50a ja 52c kinnistute
ning lähiala detailplaneeringu
kolmanda avaliku väljapaneku
järgne arutelu. 2005. aastal algatatud detailplaneeringu uue lahenduse põhjal soovitakse 7,7
ha suurusele maa-alale, mis jääb
Keskpäeva tee, Hansu, Taludevahe ja Roolahe tänava vahelisele alale, rajada 263 korteriga
arhitektuuriliselt ühtne elurajoon kuni 3korruseliste korterja 2korruseliste ridaelamutega.
Uues kavandis on vähendatud
hoonete korruselisust ning
kortereidki on umbes kolmandiku võrra varasemast vähem.
Planeering näeb ette piirkonda
vajadusel ka 4rühmalise eralasteaia rajamise võimaluse 80
lapsele. Elurajooni sisesed teed
ja kergliiklusteed ehitatakse
välja ning antakse hiljem Tallinna linnale tasuta üle avalikuks
kasutamiseks.
Praegu võsastunud ja ehitusjäätmete ladustuspaigana kasutatavate Rannamõisa tee 50a
ja 52c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostas OÜ
Aurorae tellimusel Hendrikson & Ko OÜ.

/ UUDISED

On pääs
Keskpäeva
teelt Rannamõisa teele
murekohaks.

neile läbipääsuks. „Planeeringu alal on see oht aga juba eos
välistatud tänu arendaja ja
Tallinna linna notariaalsele
lepingule, mis sätestab teede
väljaehitamise ja tasuta linna
omandisse andmise,“ selgitas
planeeringu projektijuht Evely
Ehrpas.
Piirkonna praegused elanikud juhtisid lisaks tähelepanu
asjaolule, et planeeringuga ei
ole lahendatud piirkonda lisanduva ligi 250 pere ja seega
hinnanguliselt 500 auto väljasõit tiheda liiklusega Ranna-

mõisa teele. Tallinna Linnaplaneerimise Amet soovitab
liigelda Vahepere tänava ringristmiku kaudu ja liikluskoormuse vähendamiseks kasutada
ühistransporti.
Ringristmik kui
arenduste võti?
Pääs Keskpäeva teelt Rannamõisa teele on ka Harku vallavalitsuse jaoks murekoht, millele on juhitud aktiivselt
tähelepanu nii varasematel kui
ka septembri lõpus toimunud
arutelul. Vald leiab, et uue

Töötukassa toob tööellu rahulolu
Saame aidata inimest enesekindluse suurendamisel,
toetada teda tegutsemisele
suunamisega ja olla kõrval
ajal, mil tal on vaja muudatusi ellu viia. Mõnikord piisab tööl või elukorralduses
väikese muudatuse sisseviimisest, et töö jälle rõõmu
tooks. Vahel mõistab inimene nõustamise käigus, et
tema elu kese ei olegi töö
ning talle rahuldust pakkuvad tegevused on väljaspool
tööaega – näiteks lapsevanema roll, hobid, sport jm.
Nõustamine avab
uued võimalused
Mehi satub nõustajate juurde
vähem, kuid varane murede

märkamine võib päästa nii
mõnegi läbipõlemisest. Viime läbi testimisi, juhendame
CV ja motivatsioonikirja
koostamisel, lisaks võib nõustamine aidata kiiremini kohaneda uue ametikohaga.
Teeme ka töötubasid, millest
järgmised – „Ettevõtlus – kas
mulle sobiv väljakutse ja elustiil?“ ning „Tööotsimise uus
ajastu – uued ja moodsad
võimalused“ – toimuvad novembris, „Töötamine pensionieas – vajadused ja võimalused!“ aga detsembris.
Osad ettevõtted toovad
välja, et nad pakuvad toetavat
töökeskkonda. Meie nõustajad on valmis läbi viima ka
grupinõustamisi firmade, aga

samuti näiteks lasteasutuste
töötajatele. Grupinõustamise
levinumad teemad on seotud
stressiga toimetuleku, motivatsiooni leidmise, konfliktide jahutamise, aga ka parema
töö- ja eraelu juhtimisega.
Uuri lisa
Karjäärinõustamine toimub
Tallinnas Töötukassa Lilleküla büroos. Nõustajate kontaktid ja töötubade info leiab
lehelt www.minukarjaar.ee.
Teavet töö, karjääri ja ürituste kohta jagame ka Facebooki-lehel „Minu karjäär Tallinnas ja Harjumaal“.
KRISTEL AINSALU
juhtivkarjäärinõustaja

planeeringu kehtestamisega
tuleks ühtlasi korraldada ümber liiklus nn Lucca ristmikul
ehk Keskpäeva tee, Tallinna–
Rannamõisa–Klooga maantee
ning Liiva tee ristmikul. Harku
abivallavanema Vello Viiburgi
sõnul läbib viimaste mõõtmistulemuste andmetel Rannamõisa teed selles kohas 14 500
autot päevas. Arenduse realiseerumisel lisanduvad pooltuhat autot on oluline lisakoormus, millega aitaks paremini
toime tulla Lucca restorani
juurde rajatav ringristmik.

SINU PERE LUGU
MEIE NÄITUSEL
Eesti Põllumajandusmuuseum on koostamas uut
maaelu teemalist püsinäitust,
milles eksponeeritakse külastajatele siiani kättesaamatuid,
muuseumi kogudes olevaid
esemeid. Seekord soovime
kaasata näituse koostamisse
ka muuseumisõpru. Sinu või
Sinu pereliikmete mälestused ja lood aitavad kaasa mõtestatud ja kaasahaarava püsinäituse loomisele.
Seepärast ootame meenutusi
Sinu pere loost läbi aegade:
• tööd talus/ettevõttes/ühismajandis, tööriistad, töövõtted jne;
• talu/ühismajandi elu-olu
(hooned, riietus, sisustus,
loomad);
• pereliikmete rollid talus/
ettevõttes/ühismajandis;

Aitaks
paremini
toime tulla
Lucca restorani juurde
rajatav
ringristmik.

Maavanem otsustab
Tallinna Linnaplaneerimise
Amet ja Tallinna Transpordiamet peavad aga plaanitavast
elurajoonist lisanduva liikluse
mõju Rannamõisa tee ülekoormusele minimaalseks. Kuivõrd
praegu nõuab linnalt suuri investeeringuid Haabersti eritasandiline liiklussõlm, ei plaani
Tallinn Lucca ringristmiku
väljaehitamisel osaleda. Küll
aga vaatab Haabersti linnaosa
valitsuse arhitekti Tiina Jaska
sõnul linnaplaneerimisameti
komisjon avalikul arutelul
tehtud ettepanekud läbi ning
detailplaneering koos parandusettepanekutega esitatakse
maavanemale hindamiseks.
„Milliseid ettepanekuid detailplaneeringu menetlemisega
edasi minemiseks peaksime
arvesse võtma, selgub juba
maavanema otsusest,“ sõnas
Jaska. Eeldatavasti esitatakse
detailplaneering maavanemale
hindamiseks novembrikuu
jooksul.
AULE SAGEN

• pereliikmete hariduskäik;
• pere traditsioonid, kombed

(tähtpäevade tähistamised
jne);
• toiduga seotud tavad;
• pereliikmete tööalane tunnustamine (aukirjad, medalid, diplomid, auhinnad jm);
• pere pärimus (lood, jutustused).
Ootame kirjalikke meenutusi, fotosid, filmilõike, dokumente jm. Kui soovid oma pere
lugu jagada, siis võta ühendust
e-posti teel kaire.ilula@epm.ee
või telefonil 738 3814. Kaastöid
ootame kuni 31. detsembrini
2016.
Teeme koos Eesti Põllumajandusmuuseumis parima püsinäituse, mille avame 10. mail
2017 Ülemaailmse Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni CIMA XVIII kongressi
avapäeval.
KAIRE ILULA
Eesti Põllumajandusmuuseum
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Eestimaa omavalitsused tähistasid 4. oktoobril
Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise
aastapäeva esimese omavalitsuspäevaga, mida
soovitakse muuta ka riiklikuks tähtpäevaks.
Eesti I Omavalitsuspäeval esines ettekandega lisaks riigikoguliikmetele,
teadlastele ja omavalitsuste juhtidele ka president Arnold Rüütel.
/ Foto: Aivar Kokk

Et riik on rajatud omavalitsustele, soovivad omavalitsused muuta
1. oktoobrit riiklikuks tähtpäevaks, omavalitsuspäevaks. / Foto: Aivar Kokk

R

iigikogu konverentsikeskuses toimunud
esimese omavalitsuspäevaga tähistasid omavalitsuste esindajad 150 aasta
möödumist Eesti avaliku
halduse loomisest – 1. oktoobril 1866 jõustus „Ma
koggukonna Seadus Baltiamerre kubbermangudele.
Ria-, Tallinna- ja Kura-male“. 124 aastat hiljem, alates
1. oktoobrist 1990 asuti aga
Nõukogude okupatsiooni
järel taastama omavalitsuslikku staatust ning esimestena tehti seda Muhu vallas ja
Kuressaare linnas.
MTÜ Polis asepresidendi
Sulev Lääne, riigikogu kohaliku omavalituse ja regionaalpoliitika toetusrühma
esimehe Aivar Koka ning
Keila vallavanema Jaan Alveri juhitud omavalitsuspäeva tervitasid kohapeal riigikogu esimees Eiki Nestor,
video vahendusel peaminister Taavi Rõivas ning oma
tervituse saatis ka Läti Vabariigi peaminister Māris
Kučinskis – 150 aasta tagune
avaliku halduse seadus puudutab ka Lätit. Oma pöördumises märkis Kučinskis, et
omavalitsused mängivad
mõlemas riigis võtmerolli
oma riigi sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja
kultuurielu edendamisel.
„See, kuidas riik toimib, sõltub suurel määral sellest, kui
hästi tuleb oma ülesannetega
toime omavalitsus,“ tõdes
Läti peaminister.

Ettekannetega kohaliku
omavalitsuse staatusest, selle
rollist minevikus, praegu ja
tulevikus, omavalitsuste
omavahelisest koostööst
ning partnerlussuhetest riigiga esines president Arnold
Rüütel, lisaks temale ka riigikoguliikmed, teadlased,
omavalitsuste liitude esindajad ja esimestena taastatud
omavalitsuste juhid.
Riigi- ja omavalitsuste
juhid ühe laua taha
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse esimehe, Harku vallavanema Kaupo Rätsepa hinnangul on tegemist
märgilise tähendusega sündmusega: „Eesti Vabariik on
alguse saanud kohalikest
omavalitsustest ja rajatud
nendele. Meie soov on teha
omavalitsuspäevast traditsioon ning muuta 1. oktoober
riiklikuks tähtpäevaks, omavalitsuspäevaks.“ Vastav projekt anti kohapeal ka riigikogule üle. Samuti võeti vastu
Eesti I Omavalitsuspäeva
resolutsioon, millega tehti
riigijuhtidele ettepanek kutsuda kokku Eesti II Omavalitsuspäev 2017. aasta sügisel
enne volikogude valimisi. II
omavalitsuspäeval soovitakse
seoses haldusreformiga analüüsida kohaliku omavalitsuse süsteemi arenguid perioodil 1989–2017 ning seada
koos riigijuhtidega täpsemad
sihid edaspidiseks.
AULE SAGEN

Harmet rajab Harku
valda uue tehase

K

umnasse kunagiste kanalate kohale rajatavast tootmishoonest
saab oma 26 845 ruutmeetrise üldpinnaga Eesti suurim
moodulmajasid tootev tehas.
Lisaks 23 000 m2 tootmispinnale on tootmisüksusesse
plaanitud kolmekorruseline
3000 m 2 põrandapinnaga
kontori- ning olmeruumide
plokk; välja ehitatakse ka
juurdepääsuteed ja platsid
koos tehnovõrkudega. Harmeti uue tehase ehitustööde
maksumus on rohkem kui 9
miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Uue tootmisüksuse käivitamiseks investeerib ettevõte veel ligi 5 miljonit eurot. Tootmishoone
ehitajaks on AS Nordecon
koos tütarfirmaga Nordecon
Betoon. Tehas koos tehnovõrkudega peaks valmima
2017. aasta suvel.

Sünnikohas Baltikumi
suurimaks
Uue tootmisüksuse rajamisega Kumnasse on ettevõte juhatuse esimehe Toomas Kalevi sõnul jõudnud ringiga
tagasi oma sünnikohta – ettevõte alustas metallelementide
tootmisega Tutermaal. Tänaseks on Harmetil tehased lisaks Tutermaale ka Sauel,
Pärnus ja Paljassaares ning
kokku on ettevõttel tootmispinda umbes 22 000 m2. Uue
tehase lisandumisel tootmispind kahekordistub ja näiteks
Tutermaa tehas plaanitakse
kohandada üksnes metalldetailide tootmiseks enda
toodangu tarbeks. Täna on
Harmeti tootmismaht aastas
ligikaudu 90 000 m2 ja ettevõtte toodangust 95% läheb ekspordiks, seda peamiselt Skandinaaviasse. Ettevõte koos
tütarettevõtetega on praegu
tööandjaks ligi 500 inimesele;
tehase valmimisel luuakse
Kumna kanti ka märkimis-

(Vasakult) OÜ Harmet juhatuse esimees Toomas Kalev, ettevõtte tegevjuht Alo Tamm ning Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp komplekteerimas uue tehase nurgakivi ajakapslit. / Foto: Aule Sagen

väärselt uusi töökohti juurde.
„Valmiv tehas teeb meist Baltikumi suurima puitmajade
tootja,“ tundis Kalev nurgakivi asetamisel ettevõtte edenemise üle rõõmu.
Naabreid peab hoidma
Uue tehase rajamise otsuse
taga on Kalevi sõnul eelkõige
vajadus tõsta tootmismahtu ja
efektiivsust ning luua oma
töötajatele kaasaegses keskkonnas paremad ja ohutumad
töötingimused. Nii on hiiglaslikus vaheseinteta tehases,
kuhu mahuks 39 korvpalliväljakut või Pärnu rannastaadion,
võimalik vastavalt muutuvatele vajadustele tootmist ümber
sättida, tuues juurde uusi tootmisliine või logistikat ümber

korraldades. Ehkki tehas ei
tekita piirkonda olulist müra
ega saasta keskkonda, toob nii
käimasolev ehitustegevus kui
ka tehase töö Kalevi hinnangul
piirkonda oluliselt juurde liiklust. Selleks et võimalikke ebamugavusi leevendada, pidas
ettevõtte juhatuse esimees oluliseks omalt poolt panustada
piirkonna arengu eest hoolitseva kogukonna tegevusse.
„Soovime oma naabritega
hästi läbi saada,“ märkis Kalev.
Samuti oli talle oluline talletada
tehase nurgakivi ajakapslisse
tu le vi ku t arb eks lis a ks



päevalehtedele ja Harku vallalehele, partnerite tutvustustele
ning head õnne toovatele talismanidele ka meenutus minevikust. Nii peeti meeles 1944.
aastal toimunud Keila lahingut, mil just Kumna ja Tutermaa piirkonnas toimus Eesti
üksuste ja Punaarmee kokkupõrge.

Tehas toob
ääremaale elu
Tehase rajamises ja perspektiivse tööandja tulemises piirkonda näeb Harku vallavanem Kaupo Rätsepp
Tutermaa ja Kumna
suurema arengu alValla jaoks on
Seal, kus on töö, gust.
seega tegemist märsinna tekib ka elu. kimisväärse ning oodatud sündmusega.
„Seal, kus on töö, sinna tekib
ka elu,“ märkis Rätsepp, et
ainuüksi Harmeti tegevus on
elavdanud ka valla ideid, kuidas ääreala edasi arendada.
Vallavanema hinnangul võiks
juba kümne aasta pärast olla
sealne pilt võrreldav tänaste
Muraste ja Vääna-Jõesuu
kasvavate piirkondadega.

Harmet OÜ toodab moodulmajasid, mille toodangust 95% eksporditakse.

4. oktoobril katsid valla eakad oma sügisandidest valmistatud hõrgutistega Eakate päevakeskuses rikkaliku laua. Näitus-degusteerimisega tähistab Harku vald rahvusvahelist
eakate päeva, mis on 1. oktoobril.
Tänavune näitus jäi silma oma mitmekesisuse ja vimkadega eksponaatide poolest.
Näiteks vaatasid laualt vastu suupisted, mille nimi – „Pimekohting“ – andis õrnalt aimu
eesootavast üllatusmomendist. Värskest
kurgist oli koos sidruni ja küüslauguga saanud muhe praekõrvane; purki oli läinud vale
tikrimoos ja kirsid koos šokolaadiga. Ühtviisi
traditsioonilised ja samas ka uusi põnevaid maitsevõimalusi ära kasutades olid näitusel osalejad katnud laua, mis
pakkus elamusi nii silmadele kui ka maitsemeelele.
Külastajad valisid seekord parimaks magusaks küpsetiseks Merle Indermitte valmistatud torud sidrunivõidega, parimaks soolaseks roaks aga noorima osaleja
Merilin Metspalu suvikõrvitsa kotletid. Parimaks joogiks
valiti Helve Pomerantsi koduvein „Kuusiku kuldne“. Kõiki
sügisandide näitusel osalejaid tunnustas Harku vald just
kööki hästi sobivate auhindadega.
Saime näitus-degusteerimiselt kaasa ka ühe seenesalati retsepti. Sellesse on vaja soolatud võiseeni (tegelikult
sobivat ka teised seened), soovi korral tomatit, keedetud
muna, sibulat ja hapukoort. Koostisosad, mille kogused
sõltuvad puhtalt valmistaja ja sööjate eelistustest, tuleb
kokku segada ja maitsev lisand toidulaual ongi olemas.
Tekst ja foto: Aule Sagen



Eesti esimene
omavalitsuspäev
loob traditsiooni

29. septembril
sai Harku vallas
Kumnas nurgakivi
moodulmajade ja
ehitussoojakute
tootja Harmet OÜ
uus tehas.
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Tuult trotsides
viis JK Tabasalu
pered rattaretkele
Murastesse
politsei- ja piirivalvekolledžisse.
/ Foto: Hendrik
Nurklik

/ TEATED & VALLAELU

Kolmapäev, 12. oktoober 2016

Jalgpalliklubi viis pered Unistus
rattaretkele Murastesse täitus –

Pilt on tehtud küll maketiga, kuid laval
tantsis Johanna Justin Bieberiga koos.
/ Foto: erakogu

Laupäeval 8. oktoobril
toimus juba tavaks saanud üleriigiline Eesti Lions
klubide heateopäev.

Justin
Bieberiga
laval

JK Tabasalu korraldas
välishooaja lõpetamiseks 8. oktoobril kõigile
avatud perepäeva ja
rattaretke Tabasalust
Muraste piirivalvekooli.

T

uult trotsides sõitsid läbi
Tabasalu ligi 20 last ja vanemat. Tilgu tee läbiti politsei eskordi saatel ja nauditi
tuules möllavat merd. Piirivalvekooli juures liitus perepäevaga veel ligi 20 ema-isa-last.
Politseikooli direktor Priit
Heinsoo ja kadetid rääkisid
lastele ning vanematele nii
internetiohutusest kui ka ohutust liiklemisest jalgratastega.
Kadetid tegid jalgrataste ülevaatuse, jagasid helkureid
ning lampe, sest trennihooaeg
kestab ja paljud lapsed käivad
trennis ratastega. Perepäev
jätkus hernesupi söömise ning
inimlauajalgpalli turniiriga
spordisaalis. Kes ilma trotsides kohale tulid, said koos
perega veeta mõnusa päeva.
Perepäeva korraldasime koostöös Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalvekolledži-

ga. Täname Muraste hooldusest Tarmot ja Jaanat batuutide ning Rainist maitsva supi
eest.
Jalgpall on vallutanud
Harku valla
Jalgpalliklubil on lõppemas
järjekordne tegus hooaeg.
Eelmise aasta lõpus lõpetas
jalgpallikooli esimene, 1999.
aastal sündinud poiste lend.
Nende lahkumisele vaatamata
on klubis noorjalgpallurite arv
kasvanud tänaseks ligi 400
lapseni. Sügisest alustasime
treeningutega Alasniidu, Teelahkme ja Pangapealse lasteaias, kus jalgpallitreeningutega liitus üle 120 lapse. Tabasalu
ja Harku valla on vallutanud
tõeline futboliit ning olemasolevad platsid on maksimaalselt üle koormatud.
Lõppenud on Eesti Noorte
Meistrivõistluste hooajad.
2002 sündinud poisid kaotasid napilt ühe punktiga esiliiga teise koha. 2003 lõpetas
esiliigas keskmike seas, 2004
oma alagrupi keskmike seas,
2005 üks sats jäi keskmike
sekka ja teine oli läbi hooaja
konkurentsitu liider. Kui

2006.–2008. aastakäigu poisid ei saanud end hooaja algul
käima, siis hooaja lõpuks on
tehtud väga suur arenguhüpe
ja pakutud üllatusvõite tugevate üle. 2002.–2003. aastal
sündinud tüdrukud lõpetasid
hooaja kolmandal ja 2004–
2005 tüdrukud esimesel positsioonil. Koondina on klubi
väga heal tasemel.
Igaühe panus loeb
Täname meie 2016. aasta peatoetajaid Rademari ja HSM-i.
Kui ostate Rademarist, siis
toetate ka kohalikku spordielu.
Samuti täname JK Tabasalu
toetamise eest Roto katuseaknaid, Petite Boutique’i, Uhlsporti, Holmiranna puhkemaja, SYS Printi, Actual Printi ja
muidugi Harku valda.
Eriline tänu aktiivsetele
lapsevanematele, kes on panustanud kogukonnaklubi
tegemistesse. Nende toel on
toimunud meeleolukad kodumängud muusika ja kohvikutega. JK Tabasalu – üks
sats, üks süda!
INDREK ANEPAIO
Tabasalu JK

isegi pabistama hakata. Kui
vahetult enne lavale minekut
hakkaski ta süda kiiremini
lööma, siis laval olles ununes
ärevus sootuks: „Teadsin, et
see on minu suur hetk ja
üritasin tantsida nii hästi kui
võimalik.“ Esinemine kulmineerus Johanna jaoks hetkega, kui Bieber peale esinemist rahval talle aplodeerida
palus ning teda kallistas.

Seekordne heateopäev oli kantud käesoleva lionsaasta motost
„Südame ja käega!“ ning ühiseks eesmärgiks oli keskenduda
piirkondlike lasteasutuste abistamisele. Heategevuslik Tabasalu Lions Klubi valis välja
kaks Harku vallas tegutsevat
lasteaeda – Rannamõisa ja
Alasniidu lasteaia.
Rannamõisa lasteaias valmis
paari tunniga kena uus igihaljas
peenar. Pinnas sai kooritud,
kaetud geotekstiili ja paekillustikuga ning istutatud kenad
noored ilutaimed. Loodetavasti sirguvad need ruttu suurteks
ja kenadeks ning pakuvad paljudele silmailu.
Alasniidu lasteaias said laste
korvpalliplatsi kummimatid
tugeva puitpiirde, et takistada
nende laialivajumist ja hoida
väljakut jätkuvalt turvalisena.
Laste sportimis- ja liikumisvõimalusi tuleb igati toetada!
Ilm oli küll hall, jahe ja tuuline, kuid tehtud heateod ning
meile pakutud soe tee ja kohv
tegid soojaks nii ihu kui ka
hinge.

Tahab saada tantsijaks
Esinemine Bieberiga andis
Johannale juurde hulga
enesekindlust ning tüdruk
vaatab juba tulevikku, unistades võimalusest minna
New Yorki tänavatantsu
õppima, et s aad a väg a
heaks tantsijaks.

Türisalus toimuvad
17.-19.10.2016
Kaitseväe õppused

12aastane
Tabasalu tüdruk
Johanna Raba
unistus läks täide,
kui tal õnnestus
27. septembril
koos Justin
Bieberiga esineda
Helsingis Hartwall
Arenal.

Justin Bieber on aastaid olnud
tüdruku lemmiklauljaks, kes
lisaks laulmisele ka tantsib
väga hästi. Samuti meeldib
Johannale väga Bieberi tuuride koreograafia. Oma lemmiklauljaga ühel laval koos
esinemisest unistas Johanna
juba pikalt, kuni tänavu hakkasid soovid ootamatult täide
minema. Nimelt andis Bieberi tuuri Purpose Tour koreograaf Nick Demoura kevadel
enne tuuri algust fännidele
võimaluse tantsida lauljaga
ühel laval. Selleks pidi ära
õppima loo „Children“ koreograafiast tantsusammud,
oma tantsu üles filmima ning
video koos oma nime, vanuse
ja kontaktandmete ning soovitud esinemispaigaga tähtajaks YouTube’i laadima.
Neli päeva enne kontserti
sai Johanna kirja, milles anti
teada, et ta on tuhandete
seast välja valitud. Pikk kontserdipäev Helsingis oli nii
tihe, et tüdruk ei jõudnud

Tabasalu lõvide
heateopäev

Johanna esinemist saab
vaadata Youtube’is:
www.youtube.com/
watch?v=Mp1WVYweIMI
AULE SAGEN

KALLE VIKS
Tabasalu Lions Klubi

Türisalu raketibaasi alal viib
Kaitsevägi 17.10-19.10.2016
kell 9.00-22.00 läbi väliharjutused.
Rakeketibaasi ala ei kasutata järjepidevalt, toimuvad
üksikud patrullid.

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest Harkujärve külas Välgu tee L1 (katastritunnus 19801:001:2466),
Välgu tee 2 (katastritunnus 19801:001:2457), Välgu tee L2
(katastritunnus 19801:001:2449), Välgu tee L3 (katastritunnus
19801:001:2631), Välgu tee L5 (katastritunnus 19801:001:2565),
Välgu tee L4 (katastritunnus 19801:001:2775), Välgu tee L6
(katastritunnus 19801:001:2777), Välgu põik L2 (katastritunnus
19801:001:2622), Välgu tee L7 (katastritunnus 19801:001:2626),
Toome tee lõik 1 (katastritunnus 19801:002:0933) ja Tiskre külas Apametsa tee 2 (katastritunnus 19814:001:0398) maaüksustele projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Eelmainitud katastriüksustele on Harku Vallavolikogu
28.02.2013 otsusega nr 30 kehtestatud Sagari, Nurme 1 ja osaliselt Nurme maaüksuse detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 28.02.2013 otsusega nr 29 on kehtestatud Tooma 3, Tooma 4,
Jõetooma II, Trahteri maaüksuse detailplaneering.
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni torustike, sh tuletõrjehüdrantide arvu ja paiknemist
ning reoveepumpla asukohta. Taotlusele on lisatud asukohaskeem ja
eskiis. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku valla
veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses ning arvamust saab
avaldada 12.10.2016 kuni 26.10.2016 kirja või e-kirja teel harku@
harku.ee
n Detailplaneeringu algatamine
Harku Vallavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 127 algatati Vaila külas Naage tee 67 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamine. Planeeritav ala paikneb Naage tee ääres u 1,5 km
kaugusel 11410 Kiiva–Vääna-Viti maanteest ning piirneb põh-

jast, lõunast ja läänest Rebase (katastritunnus 19801:011:0089)
maatulundusmaaga, idast Naage tee 69 (katastritunnus
19801:011:0458) elamumaaga ning loodest Reinu-Klambi (katastritunnus 19801:011:0575) maatulundusmaaga. Juurdepääs
planeeritavale alale toimub olemasolevalt Naage teelt. Planeeritava ala suurus on u 0,43 ha.
Esitatud detailplaneeringu algatamise taotlusega tehakse ettepanek muuta Vaila külas kehtestatud Tiigiotsa maaüksuse detailplaneeringut Naage tee 67 maaüksuse (krunt pos nr 1) osas.
Planeeritava ala suurus on u 0,43 ha. Juurdepääs planeeritavale
alale on Naage teelt.
Planeeritava maaüksuse piiride, pindade ja sihtotstarbe muutmist ei ole ette nähtud. Algatatava detailplaneeringuga tehakse
ettepanek muuta hoonestusala suurust ja kehtivat ehitusõigust.
Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Harku valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse
ja tingimustega.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette
näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneering tuleb koostada topo-geodeetilisele
alusplaanile.
Planeeringu algatamise otsuse ja esialgse eskiisiga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee.
n Detailplaneeringu vastuvõtmine
Harku Vallavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 128 võtta vastu Ta-

basalu alevikus Kooli tn 1, Kooli 1c, Nonnituka, Nooruse tn
10, Juhani tn 3a, Nooruse tn 16 ja Nooruse tn 18 maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ
(reg nr 11213515) tööle nr 241.
Detailplaneeringuga on kruntidele pos nr 1, pos nr 2, pos nr
3 ja pos nr 5 määratud ehitusõigus ühe kuni kolme maapealse
korrusega ja ühe maa-aluse korrusega koolihoone püstitamiseks,
mille kõrgus maapinnast võib olla kuni 14 m. Krundile pos nr
4 on määratud ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega ja
ühe maa-aluse korrusega spordihalli püstitamiseks, mille kõrgus
maapinnast võib olla kuni 12 m.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–10 kraadi.
Juhani tn 3a maaüksus suurusega 1562 m², Nooruse tn 16 maaüksus suurusega 424 m² ja Nooruse tn 18 maaüksus suurusega
920 m² on hoonestamata ning nende maaüksuste osas toimub
ümberkruntimine, mille tulemusena moodustatakse transpordimaa krunt pos nr 6 suurusega 677 m² ja üldkasutatava maa krunt
pos nr 7 suurusega 2375 m².
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga,
mille kohaselt paiknevad Kooli tn 1, Kooli 1C, Nonnituka ja
Nooruse tn 10 maaüksused üldkasutatavate hoonete maa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal ning Juhani tn 3a, Nooruse tn 16
ja Nooruse tn 18 maaüksused puhke- ja virgestusmaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
n Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.10.2016–
4.11.2016.
Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kuni
04.11.2016 posti või e-kirja teel harku@harku.ee.
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29.10.16

kell 12-15

Kõltsu tee 2, Keila vald

www.kõltsuranna.ee
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INFO: Katri Lambing
katri@regiokv.ee
+372 5455 1727
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ÕPI KEELT

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
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SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Vääna-Jõesuu
Kool
otsib robootika ringi
juhendajat.

Ville Värk

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

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

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

Töö ühel
päeval nädalas
kell 14.30–16.00.
Täpsem teave tel 5695 7822

Kutseline maakler

Telli CD või laadi alla
www.adelante.ee

9 789949 972531


PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD

AUTOROOLIS!

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

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 Korstnapühkija teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muru niitmine
(trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@infinitas.ee
n Müüa toored küttepuud - lepp 33€/
ruum, sanglepp 36€/ruum, kask 39€/
ruum. Alates 7 rm transport tasuta.
Tel: 5551 8498

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.

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

23 g CO2
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n Korralikult laagerdunud HOBUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5 eur
30 L kott. Harku ja Keila vallas transport TASUTA. 5811 7351
n Kallurveod kuni 8t. Killustik, liiv,
muld, sõnnik, täitepinnas, kivisüsi,
graniitkild, kruus, betoonisegu,
freesasfalt. Tel 501 5992
n Korstnapühkija teenus, akt.
Tel 504 0875
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
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 Tule massaaži Tabasalus!
Kaela- ja seljavaludele ravimassaaž. Spordi-, kupu- ja
tselluliidimassaaž. Kojukutsed.
Hind al 20 EUR/h. Info ja bron.
5613 6308, Riina. E-R 10-18.30,
õhtuti ja P kokkuleppel.
n Ostan auto, võib vajada remonti.
5835 8133
n Kaubiku rent: Citroen Jumper,
2012 L4H2. Kaubaruum: pikkus 3,8
m; kõrgus 1,8 m. Lisad: veokonks. Tel
5866 7788
n Müüa lapse reisivoodi, õuelambid
6 tk, tammeparketti ja radiaatori
katteid. Reet 5648 4706
n 14.–16. okt 9.00–20.00 toimub
SUUR SÜGISLAAT HAABERSTI RIMI
parklas. Info 5691 2670, Aivar
n Pakun kodukoristusteenust tava- ja
ökovahenditega. Tel 5823 9293

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

n Erinevad massaažiliigid kogenud
massöörilt: klassikaline, sport-,
lastemassaaž jne. Helista ja lepime aja
kokku. Tel 5823 9293

n Soovin osta sõiduauto kuni 1000 €.
5819 0200

n Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee

n Pressime õunamahla ja ostame
kokku õunu Kose vallas. Lisainfo 5621
9762, www.nommetalu.ee

n EKL tõutunnistusega Šveitsi Valge
Lambakoera kutsikad otsivad uut
kodu. Lisainfo: 506 4550
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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

INGLITIIB lapsehoid ootab enda väiksesse
hoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 eluaastat.
Asume Harkujärvel,
Kiriku tee 2.

Meie hoius on kohti
kokku 10 lapsele.
Iga lapsega tegeletakse
individuaalselt.

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

Huvi korral helistage
5884 1092 või kirjutage
keili.kollamaa.rander@gmail.com.

JUMALATEENISTUSED

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS

HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30

25. oktoobril kell 12.00
tuleb Tabasalu

raamatukokku

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

Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

Harku Vald 44x89 mm

külla reisiraamatute autor

MARKO KALDUR
rääkima nii ekspeditsioonidest Siberi
metsikutes avarustes kui ka Kaukaasia
karmides mägipiirkondades
(„4x4 reisid“).

AKNAD
UKSED
ERIKUJU AKNAD

VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED
Tallinn: Laki 36

B sissekäik 3. korrus

Kohtumiseni raamatukogus!

SINU UUS KODU
TABASALUSÜDAMES

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

www.pahklikodu.ee

KLIENDIPÄEV
KÖÖK HINNAS!

glasaken.ee

Tabasallu, Pähkli ja Sarapuu tänava
nurgale valmivad uued ja kvaliteetsed
B energiaklassi kodud!
Esimesed kodud valmivad juba 2016.a. sügiseks.

Kati

553 3665

16. oktoober
kell 12-15.00

