Lk 2

3- JA 4-AASTASED LAPSED
SAID KOHAPAKKUMISED

Sügisel valla lasteaedades alustavatesse rühmadesse oli pakkuda 168 kohta, samapalju oli ka
taotlusi nende saamiseks.

Lk 3

MUUTUB JÄÄTMEJAAMA
TÖÖKORRALDUS

Lk 4 MERETULE PEAB
5. SÜNNIPÄEVA

Alates 1. aprillist on jäätmejaam tunni võrra
kauem avatud, kevadsuvisel perioodil korraldatakse ümber jäätmejaama liiklusskeem.

Suurupi naiskoor Meretule tähistab 1. aprillil kontserdiga oma sünnipäeva, kuhu on
oodatud kõik laulurõõmust osa saama.

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

KAJA RASMANN
Kumna kultuuriaida juhataja

eesti keelt kõnelevad spetsialistid. „Püüame hoida kollektiivis
tasakaalu paigas ja ise vene keelt
vallates ei teki ka venekeelsetel
töötajatel meie firmas keelebarjääri. Rasketel hetkedel annab
see meile võimaluse valida
inimesi, kes küll oskavad oma
tööd väga hästi, ent kes jääksid
mõnes teises ettevõttes lihtsalt
keeleoskuse puudumise tõttu
ukse taha,“ rääkis Maripuu ettevõtte värbamispõhimõtetest,
mis töötajate rahulolu nähes on
hästi toiminud. „Venelastega on
nii, et kui sa neid hoiad, hoiavad
nad ka sind,“ on Maripuu valikuga rahul, seda enam, et venelaste matemaatiline kompetents on tarkvaraarenduses
väga vajalik.

Kari Maripuu
esitleb peagi
Londonis
Euroopa
ettevõtluskonkursi
European
Business
Awards
lõppvoorus
žüriile oma
tarkvaraarendusfirma
Brightspark
OÜ-d, kandideerides
ekspordi
kategooria
üldvõidule.
/ Foto: Mari
Pukk

BRIGHTSPARK pürib
Euroopa parimaks
ekspordiettevõtteks
Euroopa ettevõtlusauhindade konkursil saavutas ekspordi
kategoorias rahvusliku võidu ja jätkab võistlust ekspordi
kategooria üldvõidu tiitlile Brightspark OÜ.



IT välisturgudele
Tänavu oma viiendat sünnipäeva tähistava tarkvaraarendusfirma teeb Maripuu sõnul
eriliseks viis, kuidas klientidega tegeletakse ja mil moel visualiseeritakse võimalikud
lahendused. „Koodi kirjutama asume alles pärast seda,
kui parim lahendus on valmis
disainitud,“ selgitas firma
juht. See aitab kaasa ka äriprotsesside optimeerimisele ja
niiviisi kliendile väärtust luues
on võimalik välisturule pürgida. Täna on Brightsparki enamik kliente väljastpoolt Eestit
ja nii moodustas ettevõtte
ekspordikäive mullu 75%
nende kogukäibest. „Tundub,
et see käive on kasvutrendiga
ja võib arvata, et mingil hetkel
jõuame ekspordi osakaaluga
käibest 90%-ni,“ rääkis Maripuu, nentides, et ülekaalukas
väliskliendibaas tähendab
nende jaoks ka paraku ettevõtte vähest tuntust Eesti turul,
mille suunas ei olegi täna turundustööd tehtud.
Nii on ettevõttes välja arendatud suurima kasutajaskonnaga tooteks logistika infosüsteem, mida kasutavad kümned
suurkorporatsioonid Ameerikas. Algselt allhankena Inglise
koostööpartnerile arendatud

Olen õppinud
laste kaudu teisi
asjakohaselt
tunnustama.



T

arkvaraarendusega
tegelev Brightspark
OÜ, mille taga on
Harku valla ettevõtja
Kari Maripuu koos
oma äripartneriga, on vallutamas Euroopa ettevõtlusmaastikku. 30 töötajaga IT-firma
on pälvinud koha Euroopa
110 edukama ettevõtte seas,
seda 32 000 ettevõtte hulgast,
kes kandideerisid mainekal
Euroopa ettevõtlusauhindade
konkursil European Business
Awards 11 erinevas kategoorias 2015/2016 aastal. Konkursi eesmärk on tutvustada
edukaid ettevõtmisi, võimaldada osalejatel end võrrelda
Euroopa parimatega ning
seeläbi edendada Euroopa
ettevõtluskogukonda. Kari
Maripuu firma saavutas konkursil ekspordi kategoorias
rahvusliku võidu ning võistleb
edasi kategooria üldvõidu
tiitlile koos üheksa konkurendiga üle Euroopa. Ettevõtte
paremust tuleb Maripuul
tõestama minna 12. aprillil
Londonisse, astudes kümneliikmelise žürii ette eesmärgiga avaldada neile muljet.
Võistluse lõplikud tulemused
kuulutatakse välja Londonis
toimuval galal 17. juunil.
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Võib
arvata, et
mingil hetkel jõuame
ekspordi
osakaaluga
käibest
90%-ni.

toote kvaliteet tõi Brightsparkile kindla koostöö arenduse
tellinud firmas, mis on nüüdseks usaldanud eestlastele
uurimis-arendusüksuse. Praegu töötabki ettevõttes üks toatäis inimesi sellel suunal.
Hiljuti omandas Brightspark
8% ühest Norra tarkvaraarendusettevõttest, kellega koos

töötatakse välja andmehaldustarkvara. „Nad pakkusid meile
välja võimaluse omandada ettevõttes osalus, et oleks esindatud ka meie strateegilised ärihuvid,“ selgitas Maripuu
tehingu tagamaid, mida peab
oma ettevõttele suureks privileegiks. Osalus Norra ettevõttes teenib firma maailmaturule liikumise huve, sest Maripuu
hinnangul on maailma mastaabist vaadatuna Norra siiski
kordades parem referents kui
Eesti: „Ükskõik kui kõrgelt me
oma Eestit kui IT-maad ka
hindame, Oslo on täpsemalt
teada-tuntud koht kui Tallinn.“
Eesti klientidele on Brightspark loonud mitmeid e-poode, teiste seas näiteks automaailm.ee või pizzakiosk.ee, samuti on firma loodud e-maksete
kogumise lahendus – tehniline

platvorm, mis on kõikide pankade ja maksevahenditega
seotud ning mille kaudu saab
e-pood oma makseid koguda.
Firma kasvuvõimalus
Välisturgudele hakkas ettevõte
pürgima peale kaht esimest
üsna keerulist tegevusaastat,
misjärel otsustasid Maripuu,
kellel on ettevõttes lisaks üldjuhtimisele ka müügimehe roll,
ning firma teine asutaja, süsteemiarhitekt Markko Legonkov,
kes oli kahel algusaastal ettevõtte peamine arendaja, teha suurem muutus oma ärikontseptsioonis ning võtta eesmärgiks
eksport. Isikliku töö ja erinevate ettevõtlust edendavate programmide kaudu, mida on pakkunud näiteks EAS ja Eesti
Kaubandus-Tööstuskoda, loodigi huvitatud osapooltega

kontakte eri paigus üle maailma ning need kontaktid on
osutunud viljakateks. Maripuu
sõnul on ettevõte ära kasutanud
kõik ekspordivõimalused, mis
neile on antud, ja mitmed neist
on ka realiseerunud.
Arengud köidavad
töötajaid
Põnevad arengud ja projektid
on ettevõtte juhi hinnangul
ühtlasi ka nende üheks trumbiks, mis aitab kollektiivi koos
hoida: „Tänases IT-maailmas,
kus häid arendajaid ostetakse
üle ja palgafond kasvab spiraalina, on peamiseks väljakutseks
tagada kollektiivile pidevalt
huvitavat tööd. Kolleegid peavad tunnetama ettevõtte kasvu
ja saama osa huvitavatest arengutest. Vaid nii on võimalik
tehnoloogiakeskset ettevõtet
ühtsena hoida.“ Maripuu hindab tööjõuturul valitsevat olukorda võimatuks ja seepärast
peab ettevõte olema leidlik uute
kolleegide leidmisel. Mitmeid
spetsialiste koolitab ettevõte
endale ise, samuti on kolleege
leitud koostööst Töötukassaga,
Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskusest ja renditööjõudu
Ukrainast. Enamik nende endi
välja koolitatud spetsialiste on
siiani kollektiivi edukad ja lojaalsed liikmed. Parima tulemuse on aga andnud eesti- ja
venekeelse kollektiivi sidumine. Brightsparki juhataja sõnul
on igale töökuulutusele vastajatest umbes 3/5 vene ja 2/5

Kolleegid
peavad
tunnetama
ettevõtte
kasvu ja
saama osa
huvitavatest
arengutest.

Vähem eestlaslikku
tagasihoidlikkust
Oma teenuste edukaks eksportimiseks soovitab Maripuu, kes
on ka EASi alustavate ettevõtete mentor ja programmi Junior
Achievement Eesti aasta mentor 2015, inimestega rääkida.
„Olles osalenud kahes ettevõtlusega seotud välisdelegatsioonis, näen kõrvalt seda, kui passiivsed on Eesti ettevõtjad
tegema välisturgudel avatud
ettepanekuid välispartneritele,“ nentis Euroopa ettevõtluskonkursi ekspordiauhinna
poole püüdlev ettevõtja. Tema
sõnul küll käiakse, kuulatakse,
noogutatakse kaasa, võib-olla
vahepeal küsitakse üht-teist,
aga edasiseks koostööks kokkuleppeid sõlmima ollakse
passiivsed ja tagasihoidlikud.
Erinevate programmide võimalused realiseeruvad paraku
üksnes siis, kui neid ka ise aktiivselt kasutada.
Brightspark on aga juba käivitanud intensiivse töö Inglise
turu suunas, sest olenemata
lõplikust tulemusest Euroopa
ettevõtluskonkursil, on ettevõte Maripuu hinnangul juba
võitnud, seda just tulevaste
potentsiaalsete koostööpartnerite näol.
AULE SAGEN
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Lasteaedade kohapakkumised on tehtud

Vallavalitsus tegi kohapakkumised saabuval sügisel valla lasteaias kohta soovinud ja selleks ajaks 3– ja 4aastaste laste vanematele.
Foto: Olga Makina

Harku Lasteaed on valla vanim järjepidevalt tegutsenud lasteaed, mille
töötajatele on sealsed lapsed kui oma
laste ja lapselaste eest. Faina Gornova
(pildil) pälvis 2014. aastal pikaajalise töö
eest lasteaias valla teenetemärgi.
/ Foto: Aule Sagen
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akkumised kõigile lasteaiakoha taotluse esitanud
vanematele, kelle lapsed
on käesoleva aasta 1. oktoobri
seisuga kas kolme- või nelja-aastased, tegi Harku Vallavalitsus 11. märtsil. Selle aasta
sügisel alustavatesse rühmadesse oli valla lasteaedadesse
pakkuda kohti kokku 168.
Sama palju laekus ka taotlusi
nende saamiseks.
Kohtade jagamisel
uus kord
Vastavalt tänavu jaanuaris vastu
võetud uuele korrale tehti lasteaia kohapakkumised esmalt
kolmeaastastele lastele, järgmisena jagati ülejäänud kohad
nelja-aastastele. Suurem osa
lastest sai endale koha lasteaeda,
mille nende vanemad olid lasteaia kohataotluses märkinud
esimese eelistusena. Piiratud
kohtade arvu tõttu lasteaedades
ei ole paraku võimalik kõigile
lapsevanematele pakkuda kohta nende poolt esimesena eelistatud lasteaeda. Seepärast pakuti umbes veerandile kõigist
lasteaiakoha taotluse teinud
perede lastest kohta sellisesse
lasteaeda, mis oli vanemate eelistustes tagapool.
Lasteaedade rühmad püüti
komplekteerida võimalikult
õiglaselt, võttes arvesse lapsevanemate eelistusi, koha jagamise
prioriteete ning lasteaedade
võimalusi. Prioriteetidena arvestati lapse vanust, tema elukoha lähedust lasteaiale ja lapse
õe või venna käimist samas

Foto: Olga Makina

eve
leesment
Maakorraldaja

lasteasutuses. Käesoleval üleminekuaastal arvestati ka 2016.
aasta alguseni kehtinud järjekorrasüsteemi alusel laekunud

Samuti on uue süsteemi
üheks kohtade jagamise põhimõtteks tsentraalsus – lasteasutuste kohti jagatakse ühest kohast (vallavalitsusest)

ühtsete läbipaistvate
Rühmad püüti ja
reeglite alusel. Uue
komplekteerida korra alusel toimiv
võimalikult õiglaselt. süsteem on lisaks ka
efektiivsem, sest kohavaldusi lasteaiakoha saami- tade jagamise e-keskkond
seks, kus ajaliselt varem esitatud hoiab kokku lapsevanemate
avaldus oli eelisseisus. Järgmisel aega ning vähendab olulisel
aastal aga seda järjekorrasüs- määral lasteasutuste ja vallavateemi lasteaiakohtade jagamisel litsuse halduskoormust.
enam ei arvestata.
Uue lasteaiakohtade jagamise Õde-venda ühte
süsteemiga on kohtade jagami- lasteaeda
ne läbipaistvam, sest kohti jaga- Kõiki neid aspekte arvesse võttakse e-keskkonnas ühtsetel tes jagati lasteaiakohad kolmealustel või avalikult kontrollita- aastastele ja seejärel nelja-aasva kaalutlusõiguse põhjal.
tastele lastele tänavu järgmiselt.

Esimene neljandik lasteaiakohti jagati lasteaeda mineva
lapse õe-venna vanuse järgi.
Siin oli eelistatud see laps, kes
saaks oma õe-vennaga pikemat aega koos lasteaias käia
ehk kelle vanusevahe samas
lasteaias käiva õe-vennaga oli
väiksem. Selle kriteeriumi
alusel lasteaias täitmata jäänud
kohad jagati juba lasteasutuse
ja lapse elukoha vahelise kauguse kriteeriumi järgi. Ka teine
neljandik lasteaedade kohtadest jagati kodukoha ja lasteaia
vahelise kauguse järgi, kus
eelisseisus oli lasteaiale lähemal elav laps. Kolmas neljandik kohti jagati vana järjekorrasüsteemi avalduste alusel,
kus ajaliselt varem esitatud
avaldus oli kõrgema prioritee-

Kui eelistus ja kohapakkumine ei kattu
Lapsed, kes ei saanud nende
vanemate esimese eelistusena
märgitud lasteaeda kohta, võisid seega jääda soovitud lasteasutuse kohast ilma näiteks
seetõttu, et ehkki tema õde või
vend käib küll samas lasteasutuses, on teistel lastel samas
lasteaias käiv õde-vend noorem
ja nad saavad pikemalt käia
koos ühes lasteasutuses. Samuti võis saada määravaks see, et
teised lapsed elavad lasteaiale
lähemal. Et ühe prioriteedina
arvestati ka käesoleva aasta alguseni kehtinud vana järjekorrasüsteemi, siis võis olla kellegi
teise lapse avaldus esitatud
ajaliselt varem. Ka võidi kohapakkumine teha vanemale kui
diga. Seda kriteeriumi raken- kolmeaastasele lapsele. Kui
dati vaid käesoleval ülemine- lapsevanem loobub tema lapkuaastal, 2017. aastal enam sele pakutud lasteaiakohast
käesoleva aasta alguseni kehti- põhjusel, et pakutud koha kanud järjekorrasüsteemi laeku- sutamine ei ole kõiki mõistlikke
nud avaldusi ei arvestata. Vii- asjaolusid arvestades nende
maks jagati viimane neljandik jaoks võimalik, siis nende lapkohti lapse vanuse järgi, kus sevanemate taotlused vaatab
vallavalitsus ühe korra veel
eelistati vanemaid lapsi.
täiendavalt üle. Või
ja vabade
Kohti jagatakse malusel
kohtade olemasolul
e-keskkonnas valla teistes lasteaedaühtsetel alustel. des tehakse nende laste jaoks uus pakkumiJuhul, kui lapsele polnud või- ne mõnda teise valla lasteaeda.
Lisaküsimuste puhul pöörmalik nende kriteeriumite alusel pakkuda kohta vanemate duge palun Harku Vallavalitsuesimese eelistusena märgitud se haridusspetsialisti Markus
lasteaeda, lähtuti lasteaiakoha Metsaru poole kas telefonil 606
pakkumise tegemisel lapseva- 3800 või e-posti teel Markus.
nemate järgmistest eelistustest. Metsaru@harku.ee.

Ruumiandmete seadusele mittevastavate
lähiaadresside korrastamisest Harku vallas

Tulenevalt 2011. aastal Riigikogus vastu
võetud ruumiandmete seadusest tuleb
kohalikel omavalitsustel korrastada katastriüksuste lähiaadressid, mis ei vasta ruumiandmete seaduse nõuetele.

Hiljuti muudetud lähiaadressidest ei vastanud ruumiandmete seaduse nõuetele
näiteks Tabasalus asuvad endised Kase tn 3, Kase tn 5, Kase tn 5a, Nooruse tn 1 ja Kooli
2 aadressid. / Foto: Kady-Ann Sutt
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amuti tuleb ka Harku
vallas muuta mõningaid
lähiaadresse, mis ei vasta
õigusaktides sätestatud nõuetele. Hiljuti muudetud lähiaadressidest ei vastanud
ruumiandmete seaduse
nõuetele näiteks Tabasalus
asuvad endised Kase tn 3,
Kase tn 5, Kase tn 5a, Nooruse tn 1 ja Kooli 2 aadressid,
mis tuli nõuetele vastavalt
ümber nimetada.
Senisel kujul ei vastanud
need lähiaadressid 2011. aastal
jõustunud ruumiandmete seadusele, sest koha-aadress oli
eksitav ega taganud objekti
leidmist geograafilises ruumis.
Katastriüksuste aadressid on
vajalik määrata liikluspinna
(tänava) järgi, kust on võimalik
katastriüksusele ligi pääseda.

Hiljuti muudetud
lähiaadressid
Endise aadressiga Kase tn 3 ja
Kase tn 5 kortermajad asuvad
Kooli tänava ääres ja juurdepääs neile on samuti Kooli tänavalt. Seetõttu määrati nende
kortermajade uued lähiaadressid Kooli tänava järgi.
Katastriüksuste lähiaadresside muutmise küsimuses on
Harku Vallavalitsus konsulteerinud ka Maa-ameti aadressiandmete osakonna peaspetsialistiga ning uute
lähiaadresside valikul on arvestatud Maa-ameti seisukohti.
Kase tänava lähiaadresside
muutmisele eelnevalt toimus
tänavu 27. jaanuaril Harku
Vallavalitsuses nõupidamine,
kuhu olid kutsutud Kase tn 3,
Kase tn 5, Kooli 2 ja Nooruse tn

1 kortermajade korteriühistute
juhatuste liikmed ja Kase tn 5a
esindaja, kellele tutvustati katastriüksuste muutmise vajadust ning kes andsid oma nõusoleku aadresside muutmiseks.
Ühtlasi lepiti kokku, et nad
edastavad info lähiaadressi
muutmise vajadusest kõikidele
maja korteriomanikele. Tavapäraselt on korteriühistute juhatuse liikmed teinud seda nii,
et on muudatusest teavitava
info pannud üles kortermaja
trepikojas asuvale infostendile.
Lisaks korteriühistute juhatuse liikmetele teavitas
Harku Vallavalitsuse lähiaadresside muutusest AS
Express Posti, Omnivat ja
Keskkonnateenuseid.
Seejärel viis Harku Vallavalitsus lähiaadressi muutuse

sisse aadressiandmete süsteemi ja tegi vastava paranduse
ehitisregistris.
Korteriomanikel ei ole vaja
uute lähiaadresside määramisest ise täiendavalt asutustele
teada anda, sest seda teevad
kokkuleppe alusel korteriühistute juhatuste liikmed. Korteriomanikud peaksid vaid sel
juhul ise lähiaadressi muudatusest teada andma, kui neil on
tehing pooleli notaribüroos –
siis on vajalik notarile teada
anda, et aadress on muutunud.
Samuti soovitame neil majaelanikel, kellel on endale tellitud
paberkandjal teateid või arveid,
arvesaatjaid lähiaadressi muudatusest teavitada.
Kõik aadresside muutused on
üldjuhul nähtavad Maa-ameti
kaardirakenduses kohe järgmisel päeval peale aadressiandmete süsteemi kandmist.
Lisaküsimuste puhul palume
pöörduda Harku Vallavalitsuse
poole telefonil 600 3848 või
e-posti aadressi harku@harku.
ee teel.

UUDISED & VALLAELU /

Kolmapäev, 23. märts 2016

Nipid kevadisteks
AIATÖÖDEKS

P

ärast lume sulamist on
aiapidajatel enamasti
käed-jalad tööd täis. Lisaks üldisele aia korrastamisele on kevadel õige aeg ka
näiteks mitmete viljapuude ja
marjapõõsaste okste lõikamiseks, samuti puude ja põõsaste väetamiseks ning paljude
taimede ja ilupõõsaste istutamiseks.
Aia hooldamiseks ja korrastamiseks ning just märtsis-aprillis tehtavateks aiatöödeks jagavad nippe Harku Vallavalitsuse heakorraspetsialist Marion Aare ning Harku Valla
Aiaseltsi liikmed Liivi Mäekallas ja Maire Tilkson.

Just nüüd on õige aeg paljudeks kevadtöödeks, millega aed pikast talveunest
üles äratada ning uueks hooajaks ette valmistada. Spetsialistid jagavad nõu, millega ja kuidas oleks kõige targem alustada.
Heaks viljasaagiks on kevadel mõistlik õunapuid lõigata ning seda on soovitatav teha
kuni pungade puhkemiseni. / Foto: Kady-Ann Sutt

Aiakoristamise puhulgi
on jäätmejaam abiks
Alustuseks soovitab Harku
Vallavalitsuse heakorraspetsialist Marion Aare kevadel muru
üle riisuda, sest lisaks eelmise
aasta kuivanud taimejääkide
kokkukogumisele õhutab see
muru ja aitab taimestikul ilusaks tihedaks kasvada. „Aiast
kokku riisutud lehed ja muud
taimeosakesed tuleks komposteerida, et nendest saadava viljaka materjaliga järgmisel aastal



Aiast kokku
riisutud
lehed ja muud
taimeosakesed tuleks
komposteerida.
meeldiva ajaveetmise võimalusena nägema, sest aia lehtedest,
kulust ja muust prahist korrastamine on tegelikult meeli virgutav värskes õhus tehtav tegevus, kus tulemus on kohe näha.
Lisaks üldisele aia korrastamisele on hea aeg lõigata viljapuid ja vajadusel harvendada
marjapõõsaid. Maire Tilksoni
sõnul oleks viljapuid hea lõigata alates nullilähedase õhutemperatuuri saabumisest kuni
pungade puhkemiseni. „Tugevad miinuskraadid lõikamiseks
ei sobi, kuna puule võivad tekkida raskesti paranevad haavad. Samas ei tohiks lõikamisega ka väga hiljaks jääda, sest
Fotod: reklaamfotod

Harku Valla Aiaseltsi
lugemissoovitused:
EVA LUIGAS „Kuidas teha peenart“
ENELI KÄGER „Aiast siin- ja sealpool aknalauda.
Nõuandeid taimekasvatajale läbi aasta”
VÄINO ESKLA ja SULEV JÄRVE „Puude ja põõsaste lõikamine“



mulla viljakust ja struktuuri
parandada,“ juhendas Marion
Aare. Kui aias komposteerimise võimalust ei ole, võib puulehed tuua Tabasalus asuvasse
jäätmejaama, kus võetakse
kuni 0,4 m³ biolagunevaid aiajäätmeid tasuta vastu, üle selle
koguse maksab ühe m³ äraandmine 10 eurot.
Jäätmejaama saab viia ka
kevadisest kasvuhoone koristamisest üle jääva prahi, nagu
näiteks kile- ja klaasijäätmed.
„Kui talv on lõhkunud kasvuhoone kile- või klaaskatte, saab
vana materjali tuua jäätmejaama, kus puhast lehtklaasi võetakse kodanikult tasuta vastu
kuni 0,1m³, üle selle koguse
maksab m³ 25 eurot,“ selgitas
Marion Aare.
Kutsetunnistusega maastikuehitaja Liivi Mäekallas õhutab kevadist aiakoristust ka

Okste
põletamisel
on kõige olulisem, et tööks
valitaks tuulevaba päev.

kevadine mahlavool puudel on
üsna tugev ning lõikehaavad
kurnavad puid tugevasti,“ jagas
Maire Tilkson kasulikke nippe.
Liivi Mäekalda hinnangul on
aga viimasel ajal liiga tihti näha
olnud võimsate tüvedega ja ära
nuditud okstega või siis ebaloomulikult rippoksaliseks lõigatud õunapuid. „Puu normaalseks funktsioneerimiseks on
vajalik, et puu võra ja tüve suhe
on 50:50 ehk siis kogu puu
pikkusest moodustab pool
oksastik ja pool tüvi. Korraga
võib vähendada puu võra 1/3
võrra,“ õpetas Liivi Mäekallas.
Ta tõi välja, et siin kehtib reegel:
lõika vähem korraga, hajutades
lõikused igale aastale. „Nii toimides ei kasvata puu liigselt
vesivõsusid, kannab vilja ning
näeb kaunis välja.“

Marjapõõsaste okste
lõikamine
Puudelt ära lõigatud kuivanud
oksad võib tuleohutusnõudeid
ja Harku valla heakorraeeskirja
järgides ära põletada, peenemad oksad võib panna ka komposti – struktuursem materjal
parandab õhu ligipääsu hunnikusse. „Okste põletamisel on
kõige olulisem, et tööks valitaks
tuulevaba päev, siis ei puhu tuul
suitsu üleaedsete juurde ja säilivad heanaaberlikud suhted,“
soovitas heakorraspetsialist.
Lisaks puudele ootavad kevadel erilist hoolt ka mitmed
marjapõõsad, nagu näiteks
mustad sõstrad ja vaarikad.
Vaarikate puhul tuleb kevadel
välja lõigata eelmisel aastal
vilju kandnud oksad, need
enam uuesti ei vilju. „Eelmisel
aastal kasvanud noortest vartest tuleks alles jätta piisaval
hulgal tugevamaid ja ära lõigata kidurad, kõverad või
haiged varred. Pikavarrelistel
sortidel võib otsast paarkümmend sentimeetrit maha lõigata, seda suuremad marjad
kasvavad alles jäänud osal,“
jagas Marion Aare nõu.
Maire Tilksoni sõnul on paljudes aedades musta sõstra
põõsad nakatunud pahklestast.
Sellele viitavad tema sõnul ebaloomulikult suured ja ümmargused pungad, mis ei avane
üldse. „Need tuleb kohe korjata
ja põletada. Võrdluseks – terved pungad on piklikud ning
terava tipuga,“ juhtis Maire
Tilkson tähelepanu. Haige ja
kahjurite poolt räsitud põõsas
on aga mõttekas välja juurida.
Ilutaimede
korrastamisest
Lisaks marjapõõsastele soovitab Maire Tilkson üle vaadata ka ilupõõsad ning korrastada püsilillede peenrad.
Ilupõõsaste puhul soovitab ta
põõsastel välja lõigata ka mõned vanemad oksad ning
kärpida tugevasti sorakil olevaid. Paljud ilupõõsad õitsevad rikkalikumalt, kui neid
kevadel parajalt pügada. Pügamine teeb neid tihedamaks
ja aitab säilitada nende kompaktset kuju, teab spetsialist
nõu anda.
„Püsilillede peenarde puhul
on väga vajalik taimi ümbritseva pinnase kobestamine – sellega õhustame mulda, hukutame hulgaliselt mullas talvitunud
kahjureid ja hävitame tärkama
asuva umbrohu,“ tuletas Maire
Tilkson aiapidajatele meelde.
Samuti soovitab Maire Tilkson
kobestamise käigus mulda
rehitseda mõnda lämmastikurikast kevadväetist.
Taimede istutamist soovitab
ta alustada kohe, kui labida
vabalt maasse saab vajutada
ning alustada võiks nn paljasjuursete istikutega. Kevade
edenedes võib käsile võtta ilupõõsaste istutamise. „Veelgi
soojemate ilmadega paneme
paigale roosid ja elulõngad.
Kiirustada pole tarvis aga püsilillede istutamisega, sest need
on väga sitked taimed ja taluvad
elukoha muutust paremini,“
soovitas Maire Tilkson.
KADY-ANN SUTT
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Jäätmejaam aprillist
kauem avatud

Tabasalu jäätmejaama töökorralduses on peagi
tulemas muudatused, mis puudutavad lahtiolekuaegu ja liikumisskeemi jäätmejaama territooriumil.
Foto: Olga Makina

Lembe
reiman
keskkonnaspetsialist

A

lates 1. aprillist pikenevad
Tabasalu jäätmejaama
(asukohaga Kooli 5a) lahtiolekuajad tunni võrra. Nii
on jäätmejaam avatud neljapäeviti ja reedeti kell 14.00–
20.00, olles seega varasemast
tund aega kauem lahti. Laupäeviti ja pühapäeviti avatakse jäätmejaam tund aega
varem kui enne ehk kell 9.00
ja see jääb avatuks kuni kella
15.00-ni. Riiklikel pühadel
on jäätmejaam sarnaselt varasemale töökorraldusele
siiski suletud: nii on see lähikuudel suletud lihavõttepühade ajal suurel reedel
(25.03) ja esimesel ülestõusmispühal (27.03), kevadpühal (1.05), nelipühade esimesel pühal (15.05), võidupühal
(23.06), jaanipäeval (24.06)
ja taasiseseisvuspäeval
(20.08).
Ümberkorraldused
liikumisskeemis
Kevadsuvisel hooajal on
plaanis ümber korraldada
jäätmejaama liikluskorraldus. Selleks et minimeerida
võimalused liiklusohtlike
olukordade tekkimiseks

jäätmejaama territooriumil,
on plaanis teha seda ümbritsevasse aeda veel teinegi
värav. Plats muutub läbisõidetavaks ja liiklusskeem
ühesuunaliseks – ühest väravast sõidetakse sisse ja
teisest välja.
Selliste ümberkorralduste
tulemusel on Tabasalu jäätmejaam veelgi paremini valmis vastu võtma majapidamistes tekkivaid jäätmeid.
Nii näiteks on peagi taas tulemas rehvivahetusaeg ning
kulunud rehvid saab jäätmejaama tasuta ära anda. Samuti võetakse paljude teiste
jäätmeliikide seas tasuta vastu ka vanu kodumasinaid –
näiteks külmkappe, pliite,
televiisoreid, telefone, röstereid jm; patareisid ja akusid,
klaaspudeleid ja –purke,
metallist konservipurke,
plastpudeleid, karpe, vanu
ajalehti ja reklaamlehti, värvijäätmeid, vanu ravimeid ja
teisi ohtlikke jäätmeid.
Ühtlasi võib jäätmejaama
tuua üle jäävaid kasutuskõlblikke riideid, mööblit, nõusid, mänguasju ning raamatuid, kus need jäätmejaama
taaskasutustuppa paigutatult
võivad saada endale uue
omanikuga uue elu.
Alates 1. aprillist pikenevad Tabasalu
jäätmejaama lahti-olekuajad.
/ Foto: Aule Sagen

Märtsikuu viimasel pühapäeval ehk
27. märtsi öösel minnakse üle suveajale.
Selleks nihutatakse kellaosutid öösel
kell 3 ühe tunni võrra edasi, suve poole.
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Kaja Rasmanni
sõnul on Kumna
kultuuriait kohalike jaoks kui nende
oma maja, kuhu
tullakse nii rõõmude kui ka muredega.
Sinna on ühtmoodi
teretulnud nii suured kui ka väiksed
külaelanikud.

Kolmapäev, 23. märts 2016
Kumna kultuuriaida tegevuste ja sealsete toimuvate ringide kohta saab
infot Kumna küla Facebooki-lehelt. / Foto: Kady-Ann Sutt



Kõik vajavad
tunnustust, aga
see peab olema
aus, siiras ja asjakohane.

K

ajal jookseb Kumna
kultuuriaida juhatajana
kuues aasta. Tallinnas
elav Kaja tunnistab, et selle aja
jooksul on talle kohalikud inimesed väga omaseks saanud ja
ta loodab, et ka tema neile.
„Vähemalt ma tunnen, et olen
siin kohalike poolt väga hoitud
ja ma olen selle üle väga tänulik,“ hindab Kaja siiralt kohalike lahket vastuvõttu. „Kui sa
oled pärit kuskilt mujalt, siis
uue inimesena külla elama
tulla ja kohaliku kogukonnaga
sulanduda võib olla päris keeruline,“ ütles Kaja, „mina aga
tunnen, et mind võeti siin kohe
hästi omaks!“

Teeb seda, mida
on vaja
Nüüd tunnebki Kaja end
kohalike jaoks selle inimesena, keda usaldatakse ja kellega saab rääkida, kes kuulab ja
annab nõu, viib läbi erinevaid
huviringe ning meisterdamisi, korraldab piirkonnas kandipõhist noorsootegevust
ning on koostööpartneriks ka
kohalikule külaseltsile projektide kirjutamisel ja sündmuste korraldamisel. Samuti
on Kaja abiks siis, kui on vaja
vallaga asju ajada – mõne
taotluse täitmisel või info
vahendamisel.
„Ma pole ausalt öeldes tükil
ajal oma ametijuhendit lugenud, et mida ma tegelikult juhatajana tegema peaksin. Teen
seda, mida näen, et on vaja teha
ja mis on just sel hetkel oluline,“ pidas Kaja tähtsaks reageerida vastavalt situatsioonile. Ja

Suurupi naiskoor
Meretule tähistab 1.
aprillil oma viiendat
sünnipäeva ning koorile kohaselt tehakse
seda ikka lauluga.

K

oori kokkukutsuja ja dirigent Elen Ilves leiab, et üks
koor küpseb oma viienda
ja seitsmenda tegutsemisaasta
vahel: see on otsustav aeg, kas
koor teeb edasi olulise arengusammu või kujuneb mõnusaks lauluseltsiks. Suurupi
naiskoor Meretule eestvedajad ja lauljad tunnevad end
märgilise tähendusega tähtpäeva saabumise eel energiliste ja otsustavatena, soovides
koori kunstilist taset viia üha
kõrgemale ning koondada
enda juurde kõik laulda armastavad Harku valla naised.
„Laulmine on tõsine töö,“
sõnas dirigent Elen Ilves.

Inimestelt palju
õppinud
Kaja, kes 13 aasta eest valda
tööle tulles toimetas esmalt
Harku noortekeskuses, seejärel Tabasalu Ühisgümnaasiumis huvijuhina ning nüüd juba
kuuendat aastat töötab Kumnas, on Harku vallas oldud aja
jooksul väga palju õppinud.
Lisaks sellele, et oma maastikuarhitekti erialale õppis ta

Külamaja uksed
on avatud kõigile!

olukordi on väga erinevaid.
Vahel on vaja aidata inimesi
sotsiaalvaldkonna küsimustes,
mõnikord aga tuleb hoida mudilasi, kui nende emadel on
vaja päeval paariks tunniks ära

nel päeval muutub kohalik
kultuuriait teatrilavaks, kus
külalapsed teevad enda loodud
süžeede põhjal näitemänge.
Seejärel võib Kajat näha hoopis
noortega sügavuti vestlemas
puberteedieast ja selle

eripärast. Vahel paisMõnel päeval tab ka mõnel öösel
muutub aga kohalik kultuuriaida akendes
kultuuriait teatrilavaks. tuli. Näiteks siis, kui
Kaja on parasjagu laskäia. Mõnel teisel päeval tellib tele öölugemise õhtut korralKaja bussi ja käib kohalike damas ja lapsed on magamislastega kinos. Järgmisel korral kottidega kultuuriaidas
võtab aga kohalikud mehed ööbimas ning üksteisele ette
käekõrvale ja läheb nendega lugemas kodust kaasa võetud
linna klaasikunstniku juurde, lemmikraamatuid. Sekka vaaet nad saaksid oma kaaslastele datakse siis ka suurelt ekraanilt
naistepäevaks ehteid teha. Mõ- koos filme ja valmistatakse

külamaja köögis ühiselt kas
pitsat või pastarooga.

Siirad rõõmud
Pole siis kõigi nende tegevuste
puhul imestada, kui mõni laps
tuleb ainult selleks kultuuriaita kohale, et öelda, et ta täna
pikemaks ei jää, kuna on haige.
„Kui ma siis ütlesin, et sa ei pea
ju mulle seda teatama, haigena
tuleks hoopis kodus olla, siis
laps vastas, et tegelikult tahtis
ta mind lihtsalt näha!“ muigas
Kaja üht tõestisündinud lugu
rääkides. Külapeal jalutades
tuleb ka seda ette, et mõni laps
hõikab naisele juba kaugelt:
„Tšau, Kaja!“ või sõidab jalgrattaga kiirelt talle järele, öel-

Kaja korraldab kultuuriaidas erinevaid
huviringe, nagu
näiteks savitöötubasid,
viltimist või portselani maalimist. Mõne
huvitegevuse puhul on
ta ise juhendaja rollis,
mõne puhul kutsub
õpetaja väljastpoolt maja.
/ Foto: Kady-Ann Sutt

des: „Kaja, ma tahtsin sind
kallistada!“ See kõik teeb naisele palju rõõmu ning annab
jõudu ka raskemate juhtumitega tegelemiseks.
Kaja tunnistab, et ta on emotsionaalne inimene ning kohalike inimeste mured ja rõõmud
lähevad talle väga korda. Kaja
muutub härdaks, kui ta räägib,
kuidas ta hindab seda, kui
mõni eakas inimene on saanud
oma mure tema abiga lahendatud ning toob Kajale selle eest
tänutäheks tahvli šokolaadi.
„Ma ju tean, kui palju sellele
vanamemmele tähendab selle
šokolaadi mulle toomine ja ma
väga hindan tema siirast tänuavaldust.“

Naiskoor meretule peab viie aasta juubelit
Nimelt tuleb lakkamatult
lihvida vokaaltehnikat, mille
tulemusel avaneb lauljatele ka
rikkalikum repertuaar. Siin
näebki dirigent koori suurt
edasiminekut: „Esimesel
hooajal pidin vaatama lihtsamaid kahe- ja kolmehäälseid
laulukesi, sest valmis häälerühmi ei olnud võtta. Nüüd
on aga häälerühmad juba
välja kujunenud ja tänu sellele oleme saanud ka üha nõudlikuma repertuaari kallale
asuda.“ Dirigent, kes viis Meretule möödunud kevadel
julgelt Eesti Naislaulu Seltsi
20. aastapäevale pühendatud
nais- ja neidudekoori võistulaulmisele B-kategooria naiskooridega mõõtu võtma, ei
löö ilmselgelt väljakutsete ees
kõhklema.

Viiendat sünnipäeva tähistava Suurupi naiskoori Meretule tegemistel saab
silma peal hoida veebis www.facebook.com/meretule. / Foto: Aivar Pihelgas

Muusikapisik
levitamiseks
Naiskoori praeguses repertuaaris on suures osas nii
Eesti noorema kui ka vanema
põlvkonna heliloojate teo-

seid. Kooris esimesest proovist alates laulnud Aiti Niinemets rääkis naerdes, et
alguses ehmatab pea iga uus
laul lauljaid oma keerukusega. Dirigent laulvat aga aina

naeratades oma lauljatele
partiid ette, rääkides seejuures tuliselt, millise järjekordse
imelise teosega tegu on. „Kui
suudan naisi nakatada muusikapisikuga, siis lauldakse
kõik ära,“ nägi Elen Ilves siin
suurt rolli omaenda võimes
anda lauljatele edasi see eriline iva ja emotsioon, mida ta
igas laulus näeb. Ilma emotsioonita laulud ei toimi:
„Muusikat tuleb laulda läbi
südame.“
Laulurõõm viib edasi
Ko or iv ane m An n Ka a sik-Aaslav soovib Meretule
sünnipäeva eel, et dirigendil
jätkuks endiselt sädet ja kirge,
millega muusika elama panna
ja lauljaid nakatada: „Tema
toidab oma kire ja sädemega

ülikoolis juurde ka noorsootööd, on ta palju õppinud just
inimestelt, kellega ta oma töös
on kokku puutunud. „Olen
õppinud palju nii eakamatelt
kui ka lastelt,“ tunnistas Kaja,
kelle sõnul on lapsed tema
kõige ausamad kriitikud. Nad
annavad sulle kohe tagasisidet,
kui miski pole päris õige, on
Kaja laste puhul selgelt tajunud. Kajale tundubki, et me
peaksime lapsi rohkem kuulama ja lisaks nende kasvatamisele ka ise neilt õppima. Näiteks on Kaja lastelt õppinud
seda, et kõik vajavad tunnustust, aga see peab olema aus,
siiras ja asjakohane. „Olen
õppinud laste kaudu teisi asjakohaselt tunnustama ja ka ise
komplimente vastu võtma,“
avaldas Kaja.
Kaja sõnul on ta täna selline
inimene, nagu ta on, just tänu
teda ümbritsenud inimestele.
Lapsepõlvest peab Kaja enda
suurimaks eeskujuks aga oma
vanaema, kes õpetas teda igal
hommikul ärgates märkama
väikseid asju, sest just nendest
saavad alguse suured asjad,
samuti kõike positiivset. „Vanaema õpetas mind mõistma,
et see, mida saad raha eest, on
odavalt saadud, ja kõik, mida
saad tasuta, on tegelikult väga
kallis,“ nimetas Kaja mõttetera,
mis teda ikka elus saatnud on.
KADY-ANN SUTT

ka meid.“ Laulda üks laul lõpuks selle mahuka töö tulemusel hea emotsiooniga ja
näha tervikut on koorivanema
sõnul ületamatult ja uskumatult mõnus tunne. „See ongi
see, mille pärast need naised
siin käivad, ehkki vahel on
väsitav,“ tõdes koorivanem.
Õpitu ja harjutatu realiseerumine – näiteks Eesti Naislaulu
Seltsi võistulaulmisel, kontsertidel või laulupeol – on aga
kulminatsiooniks, mis annab
nii dirigendile kui ka lauljatele tagasi energiat. Oma sünnipäevakontserdile 1. aprillil kell
19.00 Vääna tall-tõllakuuris
kutsubki naiskoor kõiki, et
jagada kuulajatega laulurõõmu ning nautida koos head
koorimuusikat. Sügisest ootab
Meretule aga valla lauluhuviliste naiste näol oma ridadesse
veelgi lisa.
AULE SAGEN
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Tallinna Ülikooli
Haapsalu kolledži
praktikandid tutvustasid Harku valla
haridusasutuste
juhtide märtsikuisel
koosolekul valla
lasteaedades läbi
viidud toitlustusuuringu tulemusi.

T

allinna Ülikooli (TLÜ)
Haapsalu kolledžis tervisejuhi eriala omandavad Erle Jõema ja Kadri Villemson viisid praktika raames
läbi toitlustusuuringu Harku
valla lasteaedades. Uuringu
eesmärgiks oli hinnata lasteaedade toitlustuse korraldust
ja menüü tervislikkust ning
ühtlasi anda Harku vallavalitsusele tagasisidet, kuidas on
lasteaedade toitlustamist mõjutanud riigihanke süsteemile
üleminek.

Lapsed saavad
hästi süüa
Uuringu läbiviijate hinnangul on valla lasteaedades
tehtud toitlustamisega head
tööd ning mulje sellest pigem positiivne. Nad tunnustasid lasteaedade köökide
head taset ning seda, et toidud valmistatakse endiselt
kohapeal, mis tagab väärtuslike toitainete parema säili-

Tulevased tervisejuhid hindasid
lasteaedade toitlustamist
mise söökides, sest söök
jõuab laste taldrikutesse
väiksema ajalise viibega.
Menüüde koostamisel peetakse valla kõigis lasteaedades silmas söögikordade
kaloraaži, peaaegu kõigis ka
hooajalisust ja tervislikkust
ning tasakaalustatust. Pooltes lasteaedades püütakse
arvesse võtta ka laste endi
maitse-eelistusi, jättes näiteks menüüst vähemalt mõneks ajaks välja toidu, mis on
lastele vastumeelne, ent siiski kasulik.
Rohkem täiendkoolitusi toitlustajatele
Menüüde koostajateks on
lasteaedades enamasti
majandusjuhatajad.
Uuringu läbiviijad

märkisid, et menüüde paremaks tasakaalustamiseks ja
tervislikkuse tagamiseks ning
ka kogu lasteaia personali
teadlikkuse tõstmiseks tervislikust toitumisest oleks otstarbekas koolitada kogu personali, eelkõige aga menüüde
koostajaid, kes praegu lähtuvad seda tehes sageli isiklike
kogemuste ja teadmiste baasist. Majandusjuhatajad vajavad uuringu läbiviijate hinnangul lisateadmisi riiklike
toitumissoovituste nõuetest
ja nende rakendamisest praktikas, samuti menüü tervis-

likkuse tagamisest. Aina
enam on vaja ka teadmisi
erimenüüde koostamiseks ja
valmistamiseks allergilistele
lastele ning sellega seoses ka
uusi toiduvalmistamisviise,
retsepte ja toiduaineid.
Tagasiside riigihankele
Uuringu käigus saadi ka tagasisidet esimesele aastale, mil
toidutarne valla haridusasutustele toimub riigihangete
seaduse alusel. Nimelt on valla
haridusasutuste kulud ületanud lihthanke ja ka avatud
hanke piirid ning vastavalt
riigihangete seadusele korraldati käesolev a k s
õppeaast a ks esi-



Praktilised
soovitused
Uuringu korraldanud Tallinna Ülikooli praktikandid
analüüsisid lisaks
üldise olukorra
kaardistamisele ka lasteaedade kahe eri hooaja nädalamenüüd ja jagasid soovitusi, millele võiks menüüd
koostades ja selle tervislikkust silmas pidades veel tähelepanu pöörata. Üldiselt
leidsid tulevased tervisejuhid, et toitlustus valla lasteaedades on heal tasemel ning
soovitasid terviklikumate
menüüde koostamisel haridusasutuste omavahelist tugevamat koostööd.

Aina enam
on vaja ka teadmisi
erimenüüde
koostamiseks.

mest korda riigihanked toidutarnijate leidmiseks valla
koolidesse ja lasteaedadesse.
Uuringus toodigi prooviaastal
ilmnenud kitsaskohtadena
välja näiteks tooraine kvaliteediprobleemid. Samuti heideti
ette, et soovitud tooraineid ei
ole alati sortimendis. Vallale
kui hangete korraldajale on
konstruktiivne tagasiside teretulnud, et uute hangete puhul
ilmnenud puudusi silmas pidada. Nende probleemidega,
millest reaalselt valda teavitati,
tegeleti ja lahendused ka leiti.

AULE SAGEN

Merekultuuriaasta raames korraldatavale teisele fotokonkursile oodatakse fotosid
teemal „Meri annab mulle töö“. / Foto: Eesti Meremuuseum

Kuu aja vältel toimusid Muraste koolis esmaspäeviti projektõppe päevad, mille
raames arendati loovust, kriitilist mõtlemist, suhtlemist ja koostööoskust.

Projektõppe päevad Muraste Koolis
N
ii nagu maailm meie ümber
on pidevas muutumises, nii
ka kool muutub ajas koos
lastega. Varem olid koolis jagatavad teadmised kasulikud, et
olla lihtsalt tark ja haritud.
Praegune õpikäsitlus eeldab
aga, et teadmisi omandatakse
vajadusest neid reaalselt kasutada, et õpitud teadmisi seostada. Teadmised peaksid olema
vahendiks, mis toetaks meie
laste valmisolekut erinevates
elusituatsioonides toime tulla.

Huvipõhiselt valitud
õppepäev
21. sajandi põhioskused on
eelkõige just loovus, kriitiline
mõtlemine, suhtlemine ja
koostöö. Seda kõike pakub
projektõppe meetod, mis
muudab tunni, kus õpetaja
räägib, tunniks, kus õpilane
tegutseb. Oluline on oma
loovus valla lasta, mõelda
oma tegevus hästi läbi ning
läbi koostöö suhelda.
Nii olid Muraste Koolis
18.01– 22.02 esmaspäevased
päevad projektõppe päralt.
Neil päevadel ei piiritlenud me
õppimist klasside, õppeaine
ega tavapärase 45-minutilise
klassitunni järgi. Õpilased jagunesid klassideüleselt ja huvipõhiselt – valiku tegid nad ise.
Valikus olid animatsiooni loo-
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Muraste Kooli õpilased tegemas esimese projektpäeva
koostöö harjutust, kus ülesandeks oli spagettidest torni
ehitamine. / Foto: Muraste Kool



Muudab
tunni, kus
õpetaja räägib,
tunniks,
kus õpilane
tegutseb.

mine, fotonäituse korraldamine, hea ja tervislik koolitoit,
koolilogo loomine ja Tallinna
Loomaaia õppematerjalid.
Tulemuseks olid vahvad
animatsioonid, kaunis kodukanti kajastav fotonäitus, teadmised tervislikust koolitoidust, tore kogus logosid ning
Tallinna Loomaaia põhine
töölehtede kollektsioon.
Tehtust õppisid kõik. Lapsed
said kogemuse, kus suhelda
tuli gruppides, mis koosnesid
erinevate klasside õpilastest.
Ka õpetajad said kogemuse –
klassiruumis oli korraga kaks

kuni kolm õpetajat ning koostööd tuli teha nii omavahel kui
ka lastega.
Tulemusi tutvustati ka
vanematele
Kuue esmaspäeva kokkuvõttena toimus 25.02 projektõppe
konverents, kus tutvustasime
oma tegemisi ning tegevuse
tulemusi lapsevanematele –
saime neilt väga positiivset
tagasisidet.
71 lapsevanema arvamusele
toetudes nägi 84% tagasiside
küsimustikule vastanutest projektõppepäevade jooksul oma
lapse juures positiivset huvimuutust kooli vastu. Mitte et
Muraste Koolis teistel päevadel
oleks halb käia, vaid tavapärasest erinev õpistiil tõi kooliellu
värskendust. Ühe lapsevanema
vastus küsimusele, mis projektõppepäevade juures enim
meeldis tavaliste koolipäevadega võrreldes, oli järgnev: „Peale esimest kohtumist oli selge
arusaam eesmärgist, kuhu
projektõppe lõpuks tahetakse
jõuda. Eesmärk oli lapsele arusaadav ja tekitas õhinat. Samuti oli ta teadlik, mida teha järgmisel kokkusaamisel. Veel
meeldis, et rühmas olid erivanused lapsed, keda juhendasid
erinevad õpetajad.“
Läbi projektõppe saime
veelgi rohkem teadlikuks
oma tugevustest ja nõrkustest. Kogu koolipere tegutses
ühtses rütmis.
ANNIKA HINN
Muraste Kooli õpetaja

Fotokonkurss “Meri annab
mulle töö” ootab osalema
Kogu aasta vältel kutsume koos Nikoniga fotohuvilisi merd ja merega seotut jäädvustama.
Kokku ootame osalema neljal erineval fotokonkursil, mis käivad ajaliselt ühes rütmis Merekultuuriaasta 2016 fookusteemadega.

M

ereaasta teise laine teemaks on mereharidus ja
-ohutus, millest tulenevalt on alanud fotokonkursi
teema „Meri annab mulle
töö“. Konkursi eesmärk on
näidata merega seotud töökohtade mitmekesisust ja
võimalusi. Ootame fotosid,
mis kajastavad erinevaid merega seotud töid ja ameteid,
olgu selleks siis kalapüüdmine või võrkude puhastamine,
laevas töötamine või sadamatöö, allveearheoloogia või
merelt päästmine, laeva juhtimine või merekoolis õpetamine jne.
Žürii hindab fotode kunstilist ja tehnilist taset, väljendusrikkust ja loomingulisust
ning vastavust konkursi tingimustele.
Esitada võib nii mustvalgeid
kui ka värvifotosid ning üks

võistleja võib esitada kuni viis
võistlustööd. Fotosid oodatakse kuni 31. maini 2016
ning võitjad tehakse teatavaks
hiljemalt 13. juuniks.
Kolmele parimale autorile
on toetajad välja pannud auhinnad. Esimese koha võitja
saab hinnalise Nikoni peegelkaamera. Lisaks avaldatakse
võidutöö National Geographic Eesti aprillinumbris.
Konkurssi korraldab Merekultuuriaasta 2016 raames
Eesti Meremuuseum koostöös Nikon ja I AM Photographer PRO kauplusega.
Fotokonkursi tingimuste
ning piltide üleslaadimise
kohta leiad infot leheküljelt
www.meri.iamphotographer.
eu/EE/reeglid
KAREN JAGODIN
Merekultuuriaasta projektijuht
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Sisekaitsepäev näitas õppesuuna võimalusi

10. märtsil toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumis traditsiooniline sisekaitsepäev Harjumaa ja Tallinna
koolide 9. klassidele, mille käigus tutvustati õpilastele TÜGi sisekaitse õppesuunda.

S

ündmus kujunes tavapäraselt harivaks ja põnevaks.
Uudistama olid tulnud ka
Laulasmaa, Risti ja Padise
koolide õpilased. Päev algas
auditoorsete tundidega, kus
üheksandikud said kuulda
veebikonstaabli ja noorsoopolitseiniku loenguid.
Õppimisvõimalusi Sisekaitseakadeemia erinevates kolledžites tutvustasid abiturientidele tudengid. Alates
keskpäevast sisustasid õpilaste päeva politsei ja piirivalve,
pääste- ja tollitöötajad ning
Sisekaitseakadeemia nelja

kolledži – Politsei- ja Piirivalve-, Pääste-, Finants- ning
Justiitskolledži – õppurid.
Sisekaitsepäeva juhtis Sisekaitseakadeemia nõunik Priit
Männik.
Praktilised harjutused
Palju põnevust tekitas teatevõistlus, mille jooksul lahendati neljaliikmelistes võistkondades erinevaid
sisekaitseteemalisi ülesandeid, muuhulgas liiguti promilliprillidega, testiti oma
teadmisi vanglas keelatud
esemete kohta, arvati viis

võimalikku drooni kasutusvõimalust päästevaldkonnas,
tõmmati oma telefoni rakendus „Finantsid taskus“ ja arvutati selle abil maksude suurust, joonistati fotorobotiga
TÜGi õppejuhti ning interaktiivse simulatsioonimänguga otsiti kadunud inimesi.
8.–9. klasside arvestuses
tuli võitjaks TÜGi poiste
võistkond MEEK’s, teise koha
napsas külalisvõistkond Padiselt ning tublile kolmandale kohale jõudis TÜGi tüdrukute võistkond „Lillad“.
Gümnaasiumiklasside arves-

tuses saavutas esikoha võistkond „Ulasabat“, kelle punktiskoor oli kogunisti 47.
Pärastlõunal tegi õues vahvaid demonstratsioonesinemisi koos oma juhendajaga
politseikoer Elmut ning päästekomando vabatahtlikud
pritsimehed näitasid veejoaga tulekahju kustutamist.
Ülevaade sisekaitse
õppesuunast
Päeva jooksul said 8.–9. klasside õpilased ülevaate sisekaitsealasest õppesuunast Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

Kolme aasta jooksul saab õpilane sellel õppesuunal teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud
avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ja päästetegevusel; käiakse õppekäikudel
Politsei- ja Piirivalveameti
ning Päästeameti erinevates
struktuuriüksustes. Õppeaasta vältel toimuvad mitmepäevased laagrid Sisekaitseakad e e m i a Vä i k e - M a a r j a
päästekoolis ning Politsei- ja
Piirivalvekolledži õppeüksustes Paikusel ja Murastes.
Politsei- ja piirivalve valdkonnas õpitakse tuvastama
võltsitud dokumente, jäädvustama kuriteojälgi, kasutama
politseirelvastusse kuuluvaid
eri- ja enesekaitsevahendeid,
samuti tutvutakse piiripunktide töö ja teenistuskoerte
õpetamisega.

Harkujärve kooli õpetajad tantsisid südamed soojaks
Harkujärve kooli õpetajate segarühm võttis esmakordselt osa seekord
Tamsalus peetud traditsioonilisest üle-eestilisest
õpetajate rahvatantsufestivalist.

Harkujärve kooli
õpetajate
segarühm.

/ Foto: Pille
Hanko

T

amsalus 12. märtsil toimunud XVIII õpetajate
vabariiklikust rahvatantsufestivalist „Põlvest põlve“
võttis sel aastal osa 19 õpetajate
rahvatantsurühma üle Eesti.
Esimest korda osales traditsioonilisel festivalil ka Harkujärve kooli õpetajate segarühm
Kätrin Järvise juhendamisel.
Festivali jaoks õppis rahvatantsurühm selgeks just selle esinemise jaoks loodud oma tantsuõpetaja tantsu „Ilusti, kenasti“.

Festivali avanumbri esitas
Tamsalu naisrühm „Virvering“
koos lasteaia mudilastega. Festivali raames oli kõikidel tantsijatel võimalus osaleda huvitavates töötubades, lõõgastuda

Tamsalu spordihoone ujulas ja
külastada Porkuni paemuuseumi. Festivali kulminatsiooniks oli tantsurühmade ühisk o n t s e r t Ta m s a l u
Kultuurimajas. Kontserdile li-

sasid särtsu ja hoogu segarühmad, mille meestantsijad tekitasid feminiinses seltskonnas
mõnusat elevust. Meeleoluka
kontserdi lõpus anti edasi järgmise tantsufestivali korralda-

mise õigus Paide Ühisgümnaasiumi rühmale.
Õpetajate tantsufestival on
tore traditsioon, mille eesmärgiks on populariseerida õpetajate hulgas rahvatantsu. Ühistantsimine sai alguse 1998.
aastal Kohtla-Järvel.
Harkujärve kooli õpetajate
jaoks oli festivalil osalemine
lõbus ja põnev ettevõtmine,
et end tantsuliselt proovile
panna ja teha midagi ühiselt
koos. Selle eest täname oma
rühma juhendajat Kätrinit ja
Tamsalu tantsijaid ladusa
korralduse eest.
Lustakat meelt ja kerget tantsujalga kõikidele õpetajatele!
Kohtumiseni Paides!
KAIRE KARIK
Harkujärve kooli õpetaja

Päästetegevuses käsitletakse erinevate päästetööde
korraldamise põhimõtteid,
õpitakse kasutama esmaseid
tulekustutusvahendeid ning
omandatakse esmaabioskused õnnetusjuhtumite puhuks.
KATRIN MESILANE
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
kommunikatsioonispetsialist

Türisalus toimuvad
18.-21. aprillil
Kaitseväe õppused
Türisalu raketibaasi alal
toimuvad 18.-21. aprillil
Kaitseväe õppused.
Linnakualal liigutakse
soomukite ja maasturitega ning kasutatakse
paukpadruneid.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade müümiseks.
Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 20.04.2016.
Täpsemat informatsiooni
saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
kasutada andmiseks.
Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 07.04.2016.
Täpsemat informatsiooni
saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.
maaamet.ee.

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 12 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus
Soovälja (katastritunnus 19801:002:0392) ja Sarapuu tn
46a (katastritunnus 19801:002:0665) maaüksustel. Taotletav planeeringuala asub Sarapuu tänava ja Tabasalu raba
vahelisel alal ning hõlmab ca 1,1 ha suuruse territooriumi.
Detailplaneering algatatakse eesmärgiga selgitada välja
võimalused kavandada Tabasalu alevikku üldplaneeringus
ette nähtud elamumaa juhtfunktsiooniga alale kuni 3 uut
üksikelamut. Samuti lahendada Sarapuu põiktänavate otsas
ümberkeeramise kohad ning juurdepääsud Tabasalu rabale.
Üheks oluliseks asjaoluks on seejuures elamute teenindamiseks vajaliku veevaru olemasolu, st, et vajalik veeressurss
on 0,9 m³ vett ööpäevas. Detailplaneeringu koostamisel on
kavandatavatel hoonestusaladel vajalik teostada ehitusgeoloogiline uuring. Muude võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu käigus.
l Harku Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 10 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Tutermaa külas
Rukkihundi (katastritunnus 19801:012:0519) maaüksusel
ja selle lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on selgitada välja võimalused määrata täiendav ehitusõigus
olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ja uute tootmishoonete püstitamiseks ning lahendada tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääs. Planeeritava ala suurus on ca 1,3
ha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
l Harku Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 11 otsustati
algatada detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas
WAM Lastevabariik (katastritunnus 19801:011:0788) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kavandada planeeritaval

le alale kuni 5 elamumaa krunti üksikelamute rajamiseks, 1
ärimaa krunt hooldekodu, lastelaagri, spordihoone, majutusasutuse jmt tarbeks ning 1 ärimaa krunt väikesemahulise
ärihoone tarbeks, lahendada juurdepääsud, ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on ca 10 ha.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute
vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
n Detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 22.02.2016 korraldusega nr 124 kehtestati Viti külas Tätsaka maaüksuse detailplaneering, vastavalt OÜ Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo (äriregistrikood 10519996) tööle nr T12/2006. Planeeritav maa-ala (ca
1,6 ha) asub Harku vallas Viti külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Räitsaka tee ja Maksi tee vahelisel
alal ning hõlmab Tätsaka (katastritunnus 19809:022:0002)
maaüksust. Juurdepääs planeeritavale alale lahendatakse
Räitsaka teelt, Maksi teelt ja uue kavandatava tänavalõigu
kaudu, mis saab alguse olemasolevalt maantee mahasõidult
ja liitub Maksi teega. Planeeringuga on kavandatud elamumaa kruntidele kuni kahe korrusega üksikelamud, kõrgusega maapinnast kuni 7,5 m. Lubatud katusekalle on 20–45
kraadi, ehitusalune pindala kuni 250 m². Ärihooned kuni
kahe korrusega, kuni 9 m kõrgused ehitusaluse pinnaga 130
m² ja 450 m².
Otsustega saab tutvuda veebilehel www.harku.ee ja Harku
Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

n Eskiislahenduse tutvustamised

31.03.2016 algusega kell 15.00 toimub Liikva külas Tammemäe maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.

04.04.2016 algusega kell 17.00 toimub Vääna-Jõesuu külas
AÜ Masinaehitaja territooriumi detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
n Avalikustamise järgne avalik arutelu

07.04.2016 algusega kell 17.00 toimub Muraste külas Lee
elamukvartali detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
13.02.2016–13.03.2016. Avaliku väljapaneku ajal esitati
detailplaneeringule 2 ettepanekut ja vastuväidet.
Arutelud toimuvad Harku Vallavalitsuses Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik.
Materjalidega saab tutvuda veebilehel www.harku.ee ja
Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni eelteade
n Harku Vallavalitsus teatab:

Harku Vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
määrata kohanimi Tabasalu alevikus seni ametliku nimeta
tänavale nimeks Mürsiku tänav.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade
kohanime määramise kohta avalikustatakse 23. märtsi 2016
ajalehes Harku Valla Teataja ja Harku valla veebilehel.
Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas.
Õigusaktid:
Kohanimeseadus: www.riigiteataja.ee/akt/130062015049
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Professionaalne Partner

Suurupi naiskoor Meretule

Korterelamute haldamine
Ärihoonete haldamine

SÜNNIPÄEVAKONTSERDILE

- tehnosüsteemide hooldus
- elektrisüsteemide hooldus
- hoonete sise- ja väliskoristus
- hooajatööde teenused:
* muru niitmine, võsaraie
* lumekoristus rasketehnikaga
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ootab teid oma

1. aprillil 2016 kell 19.00
Vääna talltõllakuuris
dirigeerib Elen Ilves
klaveril Aime Pärisalu
SISSEPÄÄS PRII

KÜSI PAKKUMIST!
OÜ Strantum
Kooli 2a, Tabasalu
602 6480
haldus@strantum.ee

Harku Valla Teataja

www.strantum.ee

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.

18 g CO2
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NÄGEMISE KONTROLL
7.04 alates kell 10.00

SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Tabasalu eakate päevakeskuses Teenuste 2

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

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

Prillide tellijatele silmade kontroll 8.- €
Silmade kontroll 15.- €
INFO ja registreerimine telefonil 603 2171
.ee

info@aialahendused.ee
tel. 56236365

Sinu maakler

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS

puitaiad, võrkaiad, metallaiad, väravad, väravatarvikud

Jaak Eller

BFT VÄRAVA
AUTOMAATIKA
liugväravad, tiibväravad, tõkkepuud, garaažiuksed

503 5680

müük, paigaldus, hooldus

jaak.eller@pindi.ee

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE

Koos leiame
alati parima
lahenduse!

aiamajad, kuurid, kasvuhooned, terrassid, terrassi katused



Teated

n Ehitus ja remonttööd, 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 Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet, puude
ja hekkide hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321
n Aastaringne fekaalivedu. OÜ
Norringsen, tel 5662 1300
n Korstnapühkija teenused ja
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
5807 2581; info@potipoiss.ee
n Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste raiet.
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.
Kändude freesimine ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee
n Fekaalivedu kuni 13 m . Tel 501 0679
3

n Radoonitaseme mõõtmised
Harku vallas! Kontakt: 506 0170,
info@termo.ee, www.termo.ee
n Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 522 0023, Mikk
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots, lepp ja kask 30 cm.
Hinnad kodulehel www.unitedexpo.
ee. Alates 60 kotist on transport
Harku valda tasuta. 5198 9070, info@
unitedexpo.ee
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
n Ohtlike puude/okste langetamine
ning viljapuude lõikamine; pisiremonditööd majas ja aias; kodumeistri teenused; lumekoristus. Tel +372
513 9437, e-post igor@infinitas.ee
n Teostan san-tehnilisi ja pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@gmail.com
n Veevarustuse ja -kanalisatsiooniprojektide koostamine. Tel 5887
8128, kraanike@gmail.com
n Müüa toored küttepuud - lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/ruum, kask
39€/ruum. Alates 7 rm transport

tasuta. Tel: 5551 8498
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž,
puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300
n Tule massaaži Tabasalus! Efektiivsed kaela- ja seljavalude ravitehnikad! Spordi-, kupu- ja tselluliidimassaaž. Olemas kinkekaardid.
Võimalikud kojukutsed. Hind
al 18 EUR/h. Info ja bron. 5613
6308, Riina. E-R 10-18, õhtuti ja
P kokkuleppel.
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel 5670 3447

Sinu heaks loodud!

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

n Muru niitmine, võsalõikus, puudeja hekkide hooldus, tänavakivi puhastus, lehtede koristus. 5886 6044,
www.niidumeister.ee

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

n VILJAPUUDE- ja PÕÕSASTE
kevadine noorendus- või hoolduslõikus. Tel 513 8553, info@
enela.ee

JUMALATEENISTUSED

n Teen kevadisi saetöid aias, hekilõikus, vajadusel võsalõikus. Tel 5554
7291
n LOOMASÕNNIK 7T-150€, 15T-220€.
MULD, KILLUSTIK, LIIV. T 5697 1079,
taluaed@hot.ee
n Korralikult laagerdunud HOBUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5
eur 30 L kott. Harku ja Keila vallas
transport TASUTA. 5811 7351
n OÜ Strantum annab üürile
Teenuste 2 Tabasalu ärimaja
vasakus tiivas ruumid suurusega
30,4m2 ja 12,4m2 hinnaga
8eur/m2 + kommunaalid.
Üürileping sõlmitakse üheks
aastaks. Lisainfo:602 6480,
haldus@strantum.ee
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle.ee
või www.puhaskolle.ee
n 1.-3. aprillil 9.00-20.00 toimub
SUUR KEVADLAAT Haabersti RIMI
parklas. 5691 2670
n KÜTE: 3m ja halg 30-60 cm, hind
al 16€/rm; korralikult pakitud halud
ja klotsid 40 L võrgus al 1,90€/võrk.
HALUMASINA (EVO36) rent ja teenus.
Tel 5620 8210.

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

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

Keila Tarbijate Ühistu
aastast 1909

Pakume tööd varsti avatavasse renoveeritud

KEILA-JOA KAUPLUSESSE
Jõeääre tee 1, Keila-Joa, Keila vald

JUHATAJA ASETÄITJALE
ja MÜÜJATELE
Kandideerimiseks saata CV personal@keilaty.ee

Täpsem info tel. 658 0804, 5690 5088 või personal@keilaty.ee

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

