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sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord koondab sotsiaalteenuseid sätestanud õigusaktid.
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Lisaks erinevatele meelelahutustele
pakkus jalgpalli kevadpeol elevust ka
jalgpallilahing.

Festivalil on aastate vältel toimunud üle 30
etenduse, milles on osalenud kokku ligi 800 last.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Põhjavee kvaliteedile on mereveest
tulenev võimalik oht
järjest väiksem.
ERGO EESMAA
veespetsialist

nud pianist ja klaverivabriku
omanik Indrek Laul ning muusikakooli saksofonipoistega
koos musitseerinud tuntud
jazz-saksofonist Raivo Tafenau, kes on 
ühtlasi ka Harku valla elanik, hindasid
aga Kalmi sõnul kõrgelt algatust teha
koolile ja kogukonnale väärt
kingitus ning soovisid seda
sõna ja pillimänguga toetada.

Estonia
klaverivabriku
omanik ja
pianist Indrek
Laul rõõmustas
nii publikut kui
ka vana klaverit
Schumanni ja
Chopini teoste
virtuoosliku
esitamisega.
/ Foto: Aule
Sagen

Vana pilli aeg on
ümber
Vana pidurüüsse ehitud klaverit oma virtuoosliku mänguga
rõõmustanud pianist ja Estonia klaverivabriku omanik
Indrek Laul nentis, et igal asjal
on oma aeg: „See on vana pill,

E

rinevad uuringud väidavad, et
klaverimängu
õppivad lapsed
on koolis edukamad. Selle põhjuseks peetakse
distsipliini, käe ja silmade omavahelise koordinatsiooni parandamist, uue keele ehk siis
muusikalise keele omandamist
ning musitseerimisest saadavat
hingelist rahulolu,“ tähtsustas
eelmisel nädalal Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimunud
„Klaver kooli 2016“ kontsert-tuluõhtul klaveriõpingute
positiivset mõju laste arengule
oma tervituskõnes Harku vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu. Edu kõrvale seadis
vallavolikogu esimees muusika
enese: „Me tunneme väga puudust heast ja siirast ilusast muusikast, mida ka edaspidi oleks
võimalik siin Tabasalu koolis
kuulata.“ Selleks et klaverihelid
saaks ka järgmised aastakümned kooliperet ja kogukonda
rõõmustada, on koolile vaja uut
klaverit. Möödunudnädalase
kontserdiga sooviski koolipere
väärtustada naturaalse muusika ja heli olulisust tänases ühiskonnas ning algatas ühtlasi

Möödunud neljapäeval Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimunud projekti „Klaver
kooli 2016“ esimene muusikaline tuluõhtu tõi kooli uue klaveri fondi 550 eurot.

PIDUEHTEIS vana klaver
ootab mantlipärijat
kampaania annetuste kogumiseks uue tiibklaveri soetamiseks koolile. „Kui lasteaedades
ja koolides ei pakuta kuulata
kvaliteetse naturaalse helikeelega instrumente, siis võib juhtuda, et kasvab üles hulk noori,
kes ei pruugi elus kuuldagi naturaalset pilliheli,“ viitas Tabasalu Ühisgümnaasiumi huvijuht Kairi Kalm ka helide
maailma puudutavale tehnoloogia survele. Kooli aula praegune, 1964. aastast pärit klaver
on tänaseks oma aja ära elanud
ning et kooli muusikalised
traditsioonid saaksid jätkuda,
soovib sügisel oma 30. sünnipäeva tähistav TÜG endale
kingiks uhiuut Estonia tiibklaveri mudelit 225.
Igal asjal on oma aeg,
nii ka pillidel. On aeg
52-aastane klaver
puhkusele saata.
/ Foto: Aule Sagen

Jazz-saksofonist Raivo Tafenau andis
oma muusikalise panuse koolile uue
klaveri soetamiseks, astudes kontserdil
üles koos Kalev Konsa juhendatud
muusikakooli saksofonikvartetiga.
/ Foto: Aule Sagen

Noored muusikud
sertklaveri ning ühisgümnaavana klaveri ümber
siumi väärika, tuluõhtuks piSüdamlikul ja mitmekülgsel duehtesse rüütatud ligi poole
kontserdil astusid üles mitmed sajandi vanuse klaveri – helid.
kooli oma kollektiivid: poisteKõiki tuluõhtul esinejaid
ja noortekoor dirigent Elen ühendas klaverimänguga oma
Ilvese juhatusel ja Elin Otsa eriline side. „Kannelt loetakse
juhendatav kandleansambel, Astrid Väize- 
Uue klaveri näol
ne tantsutüdrukud
esitasid „Tantsu klave- saaks kool lastele kvaliriga“. Anne Mari Sakteetse õppevahendi.
sa laulgi kõlas kooli
aegu näinud klaveri saatel, klaveri eelkäijaks. Koorid, sosaatjaks juhendaja Marju listid ja tihti ka rahvatantsijad
Metssalu. Lisaks musitseerisid vajavad toetuseks klaverisaakontserdil ühisgümnaasiumi- det. Muusikakooli klaveriklasga ühise katuse all tegutseva side õpilaste mäng tõi meid aga
Tabasalu Muusikakooli noo- juba otseselt klaveri juurde,“
red pianistid ning saksofo- rääkis Tabasalu Ühisgümnaanikvartett; muusikakool tõi siumi huvijuht Kairi Kalm
kontserdile oma klaverigi kaa- sellest, mis seob kontsert-tulusa. Nii kõlasid tuluõhtul kahe õhtul esinenud kollektiive klaklaveri – muusikakooli kont- veriga. Külalistena üles astu-

Foto: Olga Makina
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mis on Estonia teatrist mahakantuna siia kooli toodud.“
Laulu hinnangul läheks klaveri restaureerimine kallimaks
maksma kui uue valmistamine
– katki on klaveri kõlalaud,
klahvid logisevad, virblipakk
häälestust ei pea, vildid on läbi.
„Staliniaegne pill, mis on juba
ühest kohast maha kantud, ei
ole enam lastele sobiv õppevahend,“ leidis pianist. Uue klaveri näol saaks kool lastele
kvaliteetse õppevahendi, millel
on hea muusikat teha ja seda
kuulata. Koolile sobivaimaks
peetud uus pill on tema sõnul
veidikene väiksem kui täissuurusega kontsertklaver ning
selle ilusad suured kõlalised
omadused sobivad kooli aulasse kõige paremini.
Algus tehtud, kuid
pikk tee veel ees
Suurejooneline mõte teha koolile uue tiibklaveri näol 30.
sünnipäevaks kingitus, mis
teenib ja rõõmustab kooli ning
kogukonda ka aastakümnete
pärast, sai alguse möödunud

sügisel Kalle Pallingu visiidist
kooli. Nimelt avaldas projekti
„Tagasi kooli“ raames kooli
tundi andma tulnud poliitik

Oleme osalemas
mitmetel suvistel
suurüritustel.
soovi vana klaveri restaureerimisse oma osa anda. „Sealt
saigi alguse mõte ja esimene
panus fondi,“ meenutas kooli
huvijuht. 5. mail toimunud
kontsert-tuluõhtu oli avaüritus
veel ees ootavatele erinevatele
sündmustele ja tegevustele,
mis peaksid aitama uue tiibklaveri soetamiseks vajaliku 36
000 eurot kokku saada. „Arutelud, mida ja kuidas veel klaveri ostusumma kogumiseks
ette võtta, alles käivad,“ rääkis
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
direktori kohusetäitja Kersti
Vana ja lisas, et selles etapis tehakse koostööd oma kooli
huvigruppidega – õpilaste,
õpetajate, vilistlaskogu, hoolekogu ja vanematekogu, muusikakooli ja spordikeskuse, samuti vallavalitsuse ja
kogukonna ning valla ettevõtjate ja ettevõtetega. „Oleme
osalemas mitmetel suvistel
suurüritustel, tulemas on teisigi kontsert-tuluõhtuid,“ selgitas Vana. Klaveri soetamisel
soovib toeks olla ka Harku
vald.
Neljapäevase kontserdi järel
lisandus klaverifondi 550 eurot, annetusarvele on praeguseks kogutud umbes 6000 eurot. Kokkuvõtted annetustest
tehakse Tabasalu Ühisgümnaasiumi juubeliürituste finaaliks 18. novembril. TÜGi kommunikatsioonispetsialisti
Katrin Mesilase sõnul loodetakse selle kalendriaasta jooksul vähemalt klaveri tellimus
Estonia klaverivabrikusse sisse
anda. „Parimal juhul saame
aga jõulude aegu juba tänukontserdi oma uue klaveri
saatel ette võtta,“ kirjeldas Mesilane kooli ootusi.
Kõigil soovijatel on võimalus
anda oma panus uue klaveri
soetamiseks Tabasalu Ühisgümnaasiumile, annetades
MTÜ TÜG Arenduskoda arvele EE7522002210 5667 6092,
märgusõnaga „Klaver 2016“.
Kõik annetajad märgitakse
nimeliselt Tabasalu Ühisgümnaasiumi juubelialmanahhis;
kuld- (1000 ja enam eurot)
ning hõbesponsorid (100–999)
saavad märgitud autahvlitel
kooli seinal.
AULE SAGEN
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Tiia
Spitsõn
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

S

otsiaalhoolekandelise
abi andmise korra võttis
vallavolikogu vastu
märtsikuu istungil. Uue korraga sätestati sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord, mis olid
varem kehtestatud sotsiaaltoetuste korrana. Samuti on
uues korras fikseeritud valla
osutatavad täiendavad sotsiaalteenused ja toetused,
mis enne uut korda olid sätestatud eraldi määrustena.
Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korraga kehtestati
ühtlasi ka sotsiaaltoetuste
piirmäärad ja toimetulekupiir Harku vallas. Uue korra
lisas on samuti määratletud
kõik valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused, millest
osad sõltuvad pere sissetulekutest, osad on aga sellest
sõltumatud. Uue sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korra terviktekstiga saab
tutvuda Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Koondab sätted ühte
Uut korda kohustasid omavalitsusi sätestama sellest
aastast kehtima hakanud uus
sotsiaalhoolekande seadus ja
sotsiaalseadustiku üldosa
seadus, mille eesmärk on
kaitsta inimest ning perekonda, ennetades ja vähendades sotsiaalseid riske terviklikult. Samuti paneb
omavalitsusele sotsiaalhoolekandealased kohustused
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, määratledes
teenused, mida omavalitsus
peab osutama. Uus kord
ühendab seni erinevatest

NB!
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Valla sotsiaalteenuseid reguleerib kevadest sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord, mis koondab endasse varasema sotsiaaltoetuste
andmise korra ning teenuseid puudutavad määrused.

Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord koondab
senised määrused

Uues sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras on nimetatud ka kõik valla eelarvest tasutavad toetused, millest üheks
on nägemise parandamise toetus. / Foto: 123rf

seadustest tulenevad kohustused ühte.
Valla sotsiaalteenused
Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korras ongi kirjas
ka teenused, mida meie
omavalitsus osutab ja milliste põhimõtete alusel see
käib. Uues korras on fikseeritud valla osutatavad erinevad sotsiaalteenused, millest
enimkasutatavad on näiteks
koduteenus, tugiisikuteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, aga
ka täisealise isiku hooldus.
Täiendavate sotsiaalteenustena, mis on samuti kehtima
hakanud korras loetletud,
pakub vallavalitsus näiteks
ujumisteenust, psühholoogi
nõustamisteenust peredele

Mais ja juunis
makstakse
paljulapseliste
perede toetust
ning koolitoetust
põhikooli või
gümnaasiumi
lõpetamiseks.

ja lastele, toiduabi, häirenuputeenust, logopeediteenust
lastele, puuetega laste invatransporditeenust. Erinevate
teenuste, nt koduhoolduse
või invatranspordi tasustamise põhimõtted on veel
kujundamisel – teenuste
tarbimisel tuleb tõenäoliselt
hakata tasuma omaosalust,
mille puhul arvestatakse
selle inimese majanduslikku
olukorda, kellele teenust
osutatakse, ning sedagi, kas

Toimetulekupiiriks Harku
vallas on
300 eurot
(netosissetulek) pereliikme kohta.

Paljulapseliste perede toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm ja enam last. Paljulapselise
pere toetuse suurus on 70 eurot lapse kohta.
Taotluse esitamise viimane päev on 30. juuni.

tal on lapsed, kes võiksid teda
aidata. Kuni teenuste eest
tasumise korra kehtestamiseni osutatakse teenuseid
tasuta, hiljem juba vastavalt
uuele korrale.
Harku vallas makstavad
toetused, mis varem olid kajastatud sotsiaaltoetuste korra
all, on nüüd loetletud sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korra teises osas ning toetuste
määrad on fikseeritud korra
lisana ja neid ei kehtestata
enam eraldi vallavolikogu
määrusega. Sel eelarveaastal
toetuste suuruste osas muudatusi ei ole, küll aga kehtestati toetuste piirmäärad ja
toimetulekupiir. Toimetulekupiiriks Harku vallas on 300
eurot (netosissetulek) pereliikme kohta.

Koolitoetust makstakse vähekindlustatud
peredele lapse põhikooli või gümnaasiumi
lõpetamisel. Koolitoetuse summa on 65 eurot
lõpetaja kohta.

Kummagi toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus Harku Vallavalitsusele. Avalduse vorm on saadaval Harku
valla kodulehel www.harku.ee ja vallamajas aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu. Avaldusele tuleb lisada taotleja
pereliikmete viimase kuue kuu tulu tõendavad dokumendid või olemasolevate pangakontode väljavõtted
olemasolevate tulude osas. Avalduse võib tuua vallamaja vastuvõtulauda, saata postiga aadressil Kallaste tn
12 või elektrooniliselt e-posti aadressil harku@harku.ee. Lisainfo: Tiia.Spitson@harku.ee, tel 600 3867.

Volikogu istungilt:
APRILLIKUU VOLIKOGU ISTUNGILT

Võeti vastu järgmised
otsused:
n Harju Maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamine;
n OÜ Pillado vee-ettevõtjaks määramise taotluse
rahuldamata jätmine;
n kaeveloa ja teemaal toimuvate tegevuste lubade
menetlemise andmekogu
asutamine;
n Muraste külas Küla-Jüri
III maaüksuse detailplaneeringu koostamise
lõpetamine;
n Rannamõisa külas Vilipi
tee 72 ja Harku tee 66

n
n

n

n

maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
Rannamõisa külas Merihobu
tee elamukvartali detailplaneeringu algatamine;
Harku vallas Naage külas
asuva Kaldapealse kinnisasja
jagamine ja jagamisel moodustavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine;
Harku vallas Naage külas
asuva Vana-Madise tee
3 kinnisasja jagamine ja
jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele sihtotstarbe määramine;
Harku vallas Suurupi külas
MTÜ Kasevälja Külaseltsi
kasutusse antud Kasevälja

n
n

n

n

n

tee 12 kinnistu kasutamise
tähtaja muutmine;
vallavara kasutusse andmise
lepingu pikendamine;
Kumna külas asuvate
transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse
taotlemine;
Suurupi külas asuva Munakivi tee 22 sotsiaalmaa maaüksuse munitsipaalomandisse
taotlemine;
Suurupi külas asuvate
transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse
taotlemine;
Tabasalu alevikus asuva
Looduspargi põik maaüksu-

se munitsipaalomandisse
taotlemine;
n Harku alevikus asuvate
transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine;
n Rannamõisa külas
asuvate transpordimaa
maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine;
n Harku Vallavolikogu
14.11.2013 otsuse number 141 „Harku Vallavolikogu majanduskomisjoni
moodustamine“ osaline
muutmine.

Lugemisraskuse riskile viitavaid märke on oluline
märgata eelkoolieas enne lugemisoskuse kujunemist ning puudustega tegeleda enne probleemi
väljakujunemist.

Kuidas tunda
ära lugemisraskuse
kujunemist

Õ

piraskustega õpilased,
nende seas ka lugemisraskustega lapsed,
moodustavad rohkem kui poole kõigist hariduslike erivajadustega õpilastest. Koolimineku eelduseks on minimaalne
lugemisoskus. Kuid oluline
pole mitte üksnes kiire lugemine, vaid oskus häälikuid sõnades asendada, nende järjekorda
muuta, eelmist ja järgmist häälikut leida, teistest pikemini
hääldatavat häälikut ära tunda.
Kindlasti peab laps loetust aru
saama. Oluline on märgata ja
vahet teha, kas lapse lugemisraskuse on põhjustanud mittepiisav lugemiskeskkond või
bioloogilised kaasa sündinud
tegurid. Täit tähelepanu ja pühendumisega toetamist vajavad mõlema grupi lapsed.

lemise raskustele. Lugemisraskuse riskile viitab ka aeglane või
puudulik sõnade äratundmine,
eriti häälitud sõnade äratundmine. Töömälu väikese mahu
ja aeglase toimimise korral
säilib lastel lugemisprotsessi
käigus töömälus piiratud arv
tähti ja häälikuid, mistõttu on
raske ka kõige lihtsamaid sõnu
kokku lugeda ja ära tunda; ära
tuntud sõnal ei pruugi olla
eesmärksõnaga ühtki ühist
tähte-häälikut. Õpetajad ja vanemad võivad pidada selle
põhjuseks aga lapse tähelepanematust, huvipuudust või
väheseid vaimseid võimeid.
Oskus liikuda ühelt tähelt
teisele (järjestamine), saada
kiiresti kätte häälik-tähe vastavus (automatism) ning vaadata
silmadega tähti ja öelda suuga
häälikut (ajastamine) on lugeArengueeldused
misoskuse omandamiseks hälugemiseks
davajalik. Lugemisraskuse riski
Lugemisraskuse riski saab hin- puhul kulub lapsel tähti ja neile
nata nende tegevuste soorituse vastavaid häälikuid meelde
põhjal, milles on ühendatud tuletades aega ja energiat sedamotoorne ja sensoorne aspekt võrd palju, et sõna lõppu jõudes
on algus juba unu
Sõna kui
Õpetajad ja vanemad nenud.
terviku äratundmivõivad pidada selle sest või tähenduse
põhjuseks aga lapse taipamisest ei saa
tähelepanematust. sellisel juhul rääkidagi. Ohumärgiks
ning oma keha tunnetamine: on seegi, kui laps pikema pekingapaelade sidumine, üles- rioodi jooksul ja korduvalt vätõstetud käega teiselt poolt listab lugemisega seotud mänpead kõrva katsumine, juuste gulised tegevused ning valib
kammimine kuklast, nööpide lugemismängude asemel pideja tõmbelukkude avamine-sul- valt muud mängud.
gemine, samuti oskus korke ja
Artikli kirjutamiseks kasutalukke kinni-lahti keerata, kää- tud kirjandus: „Eripedagoogiridega lõigata, kiigele hoogu ka“ nr 40 ja „Lapsevanematele
anda, jalgrattaga sõita. Luge- erivajadusega lastest.“
misraskuse riskiga lastele on
tõeline väljakutse järjestamist
AADE ROSIK
ja ajastamist nõudvad tegevuTabasalu Lasteaia Tibutare
sed, näiteks õueminekuks rõilogopeed
vastumine, mille puhul on
mõistlik jätta kindad, sall ja
müts viimaseks, siis kui pluusid-kampsunid-püksid on korSõna- ja häälikumänge,
ralikult seljas.
mida saab mängida pikMida märgata?
Kõnearengu hilistumisest annavad märku üldine segane
hääldus, kaua aega püsiv pudine kõne, nooremale earühmale iseloomulik sõnavara ja lauseehitus. Nimetamisoskus
võimaldab omandatud sõnu
mälusalvest leida ning vajadusel kasutada. Raskused nimetamisel tunneme ära, kui laps ei
leia õiget sõna võib leiab selle
aeglaselt, samuti kui ta kasutab
sobimatut sõna (näiteks maja
asemel kodu) või kordab sõna
või sõna algust. Kui lapsele ei jää
tähed meelde, laps ei seosta
tähti vastavate häälikutega ning
pidevalt segustab sarnaseid
tähti ja häälikuid, viitab see aga
tajude, mälu ja verbaalse mõt-

kadel jalutuskäikudel või
autosõitudel.

1. Kuula! Mis häälik on sõna alguses, lõpus? (taevas, taevas)
2. Milline häälik on enne E-d?
Pärast V-d? (taevas, taevas)
3. Mõtle sama häälikuga algavaid
sõnu! (taevas, talu, tere)
4. Ütle sõna selle häälikuga, millega eelmine sõna lõpeb! (taevas
– seen – nali – isa)
5. Võtan sõnast esimese hääliku
ära, mis jääb järele? (Priit – riit,
kuus – uus)
6. Mõistatamine:„Ma näen midagi,
mida ka sina näed. Selle sõna
alguses on P. Mis sõna see on?“
(pilt, pall, pliiats)
7. Riimimine:„Kas tead mõnda
sõna, mis riimuks sõnaga puu?“
(kuu – luu; riiul – viiul)
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Selgusid põhjaveevaru uuringu tulemused
asuva Tabasalu maardla jaoks
kinnitatud veevarud juba
lõhki.
Uuringu tulemused olid
Harku vallale soodsad, sest
kõige kriitilisemates Harku
vallas asuvates maardlates,
Reaalne tarbimine
mis asuvad Tabasalus ja Muon väiksem
rastes, suurendati kinnitatud
Harku Vallavalitsuse veespet- ööpäevast põhjaveevaru. „Tasialisti Ergo Eesmaa sõnul on basalus suurendati 800 m³
väga oluline nüanss see, et võrra ööpäevas ja Murastes
tegelik veetarbimine Harku 1000 m³, nii et mõlemas neis
vallas ei ole jõudnud kinnita- maardlas on nüüd kinnitatud
tud veevarude ammendami- ööpäevane põhjaveevaru
seni, vaid see number on 2000 m³, mis on tuleviku
perspektiivis eriti

võit just MurasUuringu tulemused suur
te piirkonnale, kus
olid Harku vallale praegune reaalne
soodsad. veetarbimine on olnud alla 1000 m³ öölõhki minemas kehtestatud päevas,“ ütles Eesmaa.
detailplaneeringute tõttu,
Uued kinnitatud põhjaveemillest paljusid pole tänaseks varud kehtestati kuni aastani
veel realiseeritud. „See tähen- 2042 ning sellise tarbimise
dab seda, et veevarusid on juures peaks säilima ka tuleehitustegevuseks n-ö ette ära vikus põhjavee kvaliteet ja
broneeritud, kuid see ei ole piisav veekogus.
jõudnud paljude planeeringute puhul reaalse tarbimise- Kogu Harjumaa
ni, sest kehtestatud detailpla- varusid vähendati
neeringud on jäänud senini Kuigi senistes kriitilistes Harveel üksnes paberile ega ole ku vallas asuvates veemaardjõudnud ehitusfaasi,“ selgitas lates veevarusid suurendati,
Eesmaa. Küll aga ei olnud siis kogu Harjumaa tarbeks
võimalik seniste kinnitatud kinnitatud põhjaveevaru aga
põhjaveevarudega Tabasallu hoopis vähendati. „Vaadeldalubada uusi planeeringuid, va piirkonna kinnitatud põhsest selleks oli Harku vallas javeevaru oli Kambrium-

Harku valla tellimusel viidi läbi põhjaveevarude ümberhindamise uuring, milles analüüsiti Tallinna ja selle naaberomavalitsuste
põhjavee kvaliteeti ning veeressurssi.

U

uringu tellimise peamiseks põhjuseks oli
see, et Tallinna ümbruses olevates omavalitsustes
on viimastel aegadel toimunud aktiivne arendustegevus
ning nendesse on oma kodu
soovinud rajada järjest enam
inimesi. Ehitustegevusega on
kaasnenud ka suurem veevajadus, mis paljudes omavalitsustes on jõudnud keskkonn a m i n i s t r i k i n n i t at u d
põhjaveevarude piirini.
Samamoodi on see ka Harku vallas Tabasalu ja Muraste
piirkonnas, kus uusi detailplaneeringuid oli keeruline
kehtestada, sest piirkonna
kinnitatud põhjaveevarud
olid oma piirini jõudnud.
Selleks et ajaga kaasnenud
muutustega, kus inimesed on
soovinud järjest enam pealinnast välja kolida, kaasas
käia ning võimaldada kinnitatud veepiirini jõudnud piirkondadesse jätkuvalt uusi
maju ehitada, oli vaja tellida
põhjaveevarude ümberhindamise uuring, millega kriitilistes piirkondades veevarusid suurendada.

Vendi põhjaveekihis 68 100
m³ ööpäevas. Ümberhindamise järel on see aga 60 400
m3 ööpäevas,“ selgitas veespetsialist, kelle sõnul Harku
vallas asuvate maardlate veevarude suurendamine toimus
Tallinna linna arvelt, mille
linnaosad ei vajanud reaalselt
nii suurt kinnitatud põhjaveevaru, kui oli neile siiani
ette nähtud.
Küll aga suurendati Tabasalu veemaardlas lisaks
kinnitatud veevarule ka
maardla alla kuuluvat piirkonda, nii et nüüd jäävad
sinna sisse ka mitmed detailplaneeringute alad, mis siiani

olid üldise Harku valla
maardla arvestuses.
Püsivalt stabiilne
kvaliteet
Lisaks veevarude ümberhindamisele uuriti süvitsi põhjavee kvaliteeti ning tulemused
on rõõmustavad – kvaliteet
on püsinud stabiilselt hea.
Samuti uuriti piirkonna
puurkaevusid ja nende tehnilist ning sanitaarset seisukorda. Mõõdeti ka nendes oleva
veetaset, kaardistati vaadeldavates piirkondades asunud
puurkaevude täpsed asukohad ning edastati nende
koordinaadid keskkonnaa-

gentuurile.
Ühtlasi selgitati uuringuga
välja, et Kambrium-Vendi
põhjaveekihi depressioonilehter, mis on põhjustatud ühte
kohta jäävast intensiivsest
veevõtust, on aja jooksul
suundunud edelasse. „Praegu
jääb see Saue valda Laagri
kanti, kuid see liigub sealt
edasi, mis on hea uudis, sest
nii jääb see merest järjest kaugemale ning põhjavee kvaliteedile on mereveest tulenev
võimalik oht järjest väiksem,“
tõi Eesmaa uuringust välja
veel ühe positiivse nähtuse.
KADY-ANN SUTT

Ranna tee rekonstrueerimise käigus
tehtavad haljastustööd

Harku Vallavalitsus plaanib juunis alustada Tabasalus asuva Ranna tee
ulatusliku rekonstrueerimisega, mille käigus uuendatakse ka tee ääres
asuvat haljastust.

R

anna tee rekonstrueerimistööde teostamiseks on vajalik Ranna tee ja Teenuste tänava äärest maha võtta
teemaal olevad vanad saarepuud, mis jäävad ümberehitatava Ranna tee alla. Tänase
projekti järgi on neid saari
kokku 58, osad väiksemad,
teised suuremad. Lisaks on
vallavalitsuse arendus- ja
haldusosakond tellinud
dendroloogilise hinnangu ka
teiste Ranna tee äärde jäävate
puude seisukorra väljaselgitamiseks. „Paljud sealsed
puud on vanad ja haiged,
neist kukub sõiduteele palju
oksi ning need on seetõttu
liiklejatele ohtlikud,“ selgitas
vallavalitsuse heakorraspetsialist Marion Aare. Dendroloogilise hinnanguga ehk
kõrghaljastuse ja puittaimestiku seisukorra hindamisega,
soovitaksegi välja selgitada,
millised Ranna tee äärde jäävad puud on elujõuetud ning
mis tuleks seetõttu ohutuse
huvides uute puudega asendada. Dendroloogiline hinnang
on tellitud Sulev Järvelt.

Uued puud asemele
Kokku on teetööde projekti
järgi Ranna tee ja Teenuste tänava ääres üle 90 puu, millest
eelnevalt mainitud 58 jäävad
teemaale ja võetakse seetõttu
maha. Ülejäänute mahavõtmist
kaalutakse ning nende saatuse
üle otsustatakse lõplikult tulenevalt dendroloogilise hinnangu tulemustest, mida on oodata mai teisel nädalal.
Nende puude asemele, mis
maha võetakse, on kavas istutada uued puud. Arendus- ja
haldusosakonna juhataja Tarmo Richard Klampi sõnul näeb
projekt ette 21 pärnapuu ja 11
kirsipuu kasvualuse rajamist,
istutamist ja toestamist. „Asemele istutatavate puude kõrgu-

Ranna tee rekonstrueerimistööde teostamiseks on vajalik Ranna tee ja Teenuste
tänava äärest maha võtta teemaal olevad vanad saarepuud, mis jäävad ümberehitatava Ranna tee alla. Samuti vanad ja haiged puud, millelt kukub sõiduteele
oksi ja mis on liiklusele ohtlikud. Pärast teetööde lõppu istutatakse maha võetud
puude asemel uued. / Foto: Aule Sagen

seks on 2,5 meetrit,“ lisas osakonnajuhataja. Uued puud
istutatakse pärast teetööde
lõppu sügisel. Lisaks plaanitakse tee äärde istutada ka uusi
põõsaid.
Teetööde ja haljastuse
uuendamisega soovitakse
alustada juunikuus, kuid täpne teetöödega alustamise aeg
on veel lahtine.
Ranna tee rekonstrueerimishankele laekus 9 pakkumust. „Vallavalitsus saab eduka pakkujaga hankelepingu
sõlmida maikuu lõpus, kui
möödub hanke vaidlustusperiood,“ ütles Tarmo Richard
Klamp. Kui töövõtjaga on
hankeleping sõlmitud, siis
alustatakse ka esimeste töökoosolekutega, kus määratakse täpne tööde ajakava. Hanketingimustega andis
vallavalitsus töö teostajale
tööde tegemise koguperioodiks kolm kuud.
Senine tee
halvas seisus
Praegune Ranna tee vajab
rekonstrueerimist, sest see on
kulunud ajapikku kehvaks:
teekate on vajunud ja esineb
löökauke. Lisaks on rohkesti
piki- ja põikpragusid ning
kohati on teekate ebatasane

aastate jooksul tehtud auguremontidest.
Harku Vallavalitsuse välja
kuulutatud hankega otsiti
tee-ehitajat, kes rekonstrueeriks Ranna tee ja Ranna tee/
Sarapuu tn ristmiku ning Teenuste tänava algusest 100
meetrit. Suurema liikluskorraldusliku muudatusena soovitakse rajada Ranna tee/Teenuste/Sarapuu tänava
ristumisele tõstetud ristmik,
mis oleks liiklejatele ohutum
ja mugavam.
Uus Ranna tee lõik (Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna
maanteest kuni Sarapuu/Teenuste tänava ristmikuni) jääks
edaspidi raskeveokitele suletuks ning neil plaanitakse tulevikus liigelda lubada Ranna teel
kuni Kooli tänavani.
Lisaks plaanitakse teetööde
käigus ehitada uued kergliiklusteed jalakäijatele nii Ranna
tee kui ka Teenuste ja Sarapuu
tänavale. Sarapuu tänava kergliiklustee juhitakse valla arhiivi
maja eest läbi, üle vallamajataguse parkla.
Samuti planeeritakse rekonstrueerida Ranna tee sadeveekanalisatsioon ja tee tänavavalgustus.
KADY-ANN SUTT
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Väärtfilmid koduõues

Alasniidu Lasteaia Teatrifestival toimus
juba neljandat aastat ning on jätkuvalt
laste seas väga populaarne. / Foto:
Alasniidu Lasteaed

Sügisest said Muraste koolimaja aatriumis
alguse õdusad kinoõhtud, kus suurele ekraanile
tuuakse värsked kodumaised hinnatud filmid.

Tänavu nelja-aastaseks saanud
Alasniidu Teatrifestivalil on aastate vältel toimunud 32 lavastust,
milles on saanud
esineda 768 last,
ning mille raames
on ilmunud neli
lasteetenduste
kogumikku.

T

Alasniidu Lasteaia Teatrifestival
sai nelja-aastaseks

K

orraldasime tänavu
Teatrifestivali juba neljandat korda. Teatrifestival on hea stiimul näitekunstiga tegelemiseks ning rõõm
on näha, et aastast aastasse on
etendused ja väiksed näitlejad
ning juhendajad järjest julgemaks ja vaat et isegi professionaalsemaks läinud. Läbi aast at e o n Te at r i f e s t i v a l i
toimumist suuresti toetanud
Harku vald ja selle eest tuleb
vallale pikk pai teha. Rõõm on
näha, et vald toetab omaalgatuslikku ja jätkusuutlikku
projekti, sest nelja aasta jooksul on festivalil 32 lavastuses

saanud esineda 768 last ja ilmunud on neli lasteetenduste
kogumikku. Teatrifestivali
korraldamisel on abiks ka
lapsevanemad ja hoolekogu,
neilegi suured tänud!
Kaotajaid ei ole, kõik
väärivad kiitust
Teatrifestivalil ei ole kaotajaid.
Iga väike näitleja annab endast parima ja väärib selle
eest kiitust. Tunnustuse on
ära teeninud ka kõik need
vaprad ja andekad õpetajad,
kellel on tahtmist oma kasvandikke õrnal käel teatri
muinasjutumaailma juhata-

da. Sellel aastal jäid parima
pärimusalase etenduse ja
parima laste omaloomingulise lavastuse auhinnad koju
–Hiireherne ja Nurmenuku
rühma vahvatele näitlejatele.
Harku Lasteaed sai parima
lavakujunduse eest premeeritud, Tibutare Lasteaed viis
endaga kaks auhinda: parima
muusikalise kujunduse ja
parima tantsulise liikumise
eest. Tallinna Lepatriinu Lasteaed tunnistati kõige fantaasiarikkama etenduse auhinna
vääriliseks ning kõige kaunimad kostüümid olid Teelahkme Lasteaia etenduses.

Parima näitlejameisterlikkuse auhinna pälvis Pangapealse Lasteaed oma etendusega
„Nukitsamees“. Teatrifestival
on kohaks, kus sünnivad
uued tutvused ja saadakse
uusi kogemusi. Võib julgelt
väita, et Harku valla koolieelsed lasteasutused teevad suurepärast koostööd, et pakkuda parimat alusharidust.
Loodame, et koostöö jätkub
ning kõik saavad festivalilt ka
edaspidi ainult häid emotsioone.
KRISTEL EINASTE-LUKK
Alasniidu Lasteaia arendusjuht

Tabasalu lõvid talguhoos

änaseks kokku seitsmel
neljapäeva õhtul on Muraste koolimajja kogunenud
kinokunsti hindav publik filmielamust saama. Oktoobri lõpust on Muraste kinolinale
jõudnud Eesti filmitegijate uusimad filmid alates „Klassikokkutulekust“ kuni filmini „Päevad, mis ajasid segadusse“.
Kohaliku kino esimese filmina
linastus Muraste Külaseltsi juhatuse liikme ja kinoõhtute ühe
organisaatori Katre Kuusiku
soovitusel eluline ning soe dokumentaalfilm „Emajõe veemaailm“ isa ja poja neli aastat
kestnud avastusretkest SuurEmajõe veemaailmas. Juba 12.
mail linastub aga uus Anu Auna
noortefilm „Polaarpoiss“.
Esimesest filmiõhtust alates
toimetab kohapeal ka kinokohvik – Muraste kohalik ettevõtja Merike Ojasaar kannab
oma ettevõttega „Rannikupeod“ hoolt filmi stiili ja teemaga sobituvate suupistete
pakkumise eest.

Meie enda väärtfilmid
Publikurekordi on Muraste
kinos siiani teinud – nagu mujalgi Eestis – „Klassikokkutulek“, mis läks täissaalile. Istumisaluseid on Muraste kooli
aatriumis 180-le, ent vajadusel
mahub ära ka 250 inimest,
kinnitas kinoõhtute korraldajatiimi liige Aule Kikas sügisel

Lisaks Tilgu sadama talgutele lõid Tabasalu
Lions Klubi liikmed kaasa ka Tallinna Loomaaia talgutel, kus teiste tööde seas meisterdati
lõvipuuris ka kolmele lõvile uusi mänguasju.
/ Foto: Kalle Viks

AULE SAGEN

Jaksamata ära oodata 7. mail toimunud üleriigilist
talgupäeva „Teeme ära 2016“, alustas Tabasalu
Lions Klubi talgurühm töödega lausa nädal aega
varem, 30. aprillil.

P

äikeseline laupäev algas
töiselt juba hommikul Tilgu Sadama Jahtklubi poolt
korraldatud koristustalgutega
Tilgu sadamas ja rannas. Lõunaks olid sadama territoorium
ja ujumisrand koristatud ning
muul ja sadamakai talguliste
ühisjõududega korrastatud.
Kuna tänavu oli merekultuuriaasta raames üheks „Teeme
ära!“ talgupäeva oluliseks teemaks veeohutus, siis vaadati
talgute käigus üle ka sadama ja
rannaala üldine turvalisus.
Lepiti kokku sobivad kohad
Tilgu sadama muulil ja rannaalal, kuhu püstitada nädal
hiljem toimuval talgupäeval
veeohutuse stendid, millel on
ohutusjuhistega infotahvlid
ning päästerõngas koos viskeliiniga. Loodetavasti õnnestub
selliste stendide abil üle Eesti
säästa nii mõnigi inimelu.

Tabasalu „lõvid“
loomaaias abiks
Pärastlõunal liikusid Tabasalu
Lions Klubi vabatahtlikud

edasi Tallinna loomaaeda, kus
toimus suur talgupäev enam
kui saja Tallinna ja Harjumaa
Lionsi ning nende sõprade
osavõtul. Luigeplatsile paigaldati üheksa isevalmistatud
piknikulaua komplekti, millele kinnitati ka talgutel osalenud Lions-klubide nimedega
sildid. Seega on vallaelanikel
edaspidi Tallinna loomaaeda
külastades võimalus just Tabasalu Lions Klubi nime
kandva laua ääres jalgu puhata ning piknikukorv avada.

Äärmiselt huvitav kogemus oli
olla ise „lõvina“ lõvipuuris ja
näha loomaaiakülastajaid läbi
turvaklaasi seekord

hoopis Lionsite tegeHuvitav kogemus mistele kaasa elamas!
oli olla ise „lõvina“ Kokkuvõttes tegime
lõvipuuris. rohkemgi head, kui
algselt plaanitud.
Nelja töise tunni jooksul jõudTerve päikesepaistelise päsime tegeleda ka loomaaia ala rastlõuna jooksul said kõik
üldise kevadkorrastusega, lapsed osaleda toredatel eksanda uue värvikihiga värske- kursioonidel ja meisterdamisma välimuse kääbusjõehobu- tubades ning väsimatult tööde siseaedikule ja väikeste ah- tanud pannkoogiküpsetajad
v i d e a e d i k u l e n i n g valmistasid kokku ligi paarsameisterdada lõvipuuris uued da pannkooki, millega teenimänguasjad kolmele lõvile. tud tulu suunatakse Eesti

toimunud Koit Toome ja Maarja-Liis Ilusa kontsertidele viidates. Valla kodusesse kinno head
filmi vaatama kutsub Kikas
publikut valla igast nurgast.
„Kinoõhtud toimuvad neljapäeviti; filme näitame siis, kui
mõni põnev teos on taas välja
tulnud,“ juhtis filmiõhtute eestvedaja tähelepanu sellele, et
seansid ei ole regulaarsed ning
seda, kas ja millal kinno saab,
tuleks järele vaadata Muraste
Külaseltsi kodulehelt.
Muutuv on ka kinoõhtute
algusaeg, seda proosalisel põhjusel – aatrium ei ole siiski kinosaal ning selle piisav pimendamine on üha valgematel
kevad- ja suveõhtutel külaseltsi
kinotoimkonnale paras väljakutse. „Oleme praegu loodetavasti mai lõpuks valmivate aatriumi vaheseinte ootel. Kui
need annavad piisava pimenduse, saame filmiõhtuid teha ka
suvel, kui mitte, on veel vaja
lahendada ühe kõrge akna
katmine kinoseansside ja ka
näiteks teatrietenduste jaoks,“
rääkis Kikas. Praegu ongi kinoseansid alanud talvel varem,
kevade poole hiljem. Pileti hind
sõltub suuresti levitaja tingimustest: Kikase sõnul ei saa see
uue filmi puhul olla üldjuhul
alla 4 euro ja õpilase sooduspileti puhul vähem kui 2,50.
Muraste kooli aatriumi kinos
on organisaatoritel plaanis näidata ära enamik uutest Eesti
filmidest, välistatud ei ole ka
välismaiste filmide ekraanile
toomine. Samuti mõlgub kinotiimi mõttes tuua Muraste kinolinale valik PÖFFi filme.

Harku Noortemalev kutsub
tööle noori
vanuses 13-15
eluaastat ja
16-20 eluaastat

Lionsite poolt taas heategevusse. Päeva lõpetas Aleksei
Turovski oma alati paeluvate
loomalugudega, milles ta seekord keskendus eelkõige lõvidele ja nende hingeelule.
Nädal hiljem lõid Tabasalu
„lõvid“ kaasa ka Tabasalu
looduspargis ja paljudes teistes kaunites kohtades toimunud „Teeme ära!“ talgutel, et
oma kätele tööd, meeltele
rõõmu ja kogukonnale kasu
pakkuda. Hoidkem ühise
vaevaga saavutatut!
KALLE VIKS
Tabasalu Lions Klubi

Töö seisneb peamiselt
Tabasalu Päev 2016
organiseerimises ja
läbiviimises. Malevas
on noortel võimalus
teha tööd ning veeta
koos vaba aega.
Registreerimiseks
vajalik info kodulehel:
www.noortekeskused.ee
KRISTA DREGER
Kultuuri- ja spordi
spetsialist
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JK Tabasalu
ja Harku
Vallavalitsuse
meeskonnad enne
mängu algust
üksteisega
tervituseks
kätt surumas.
/ Foto:
Kady-Ann
Sutt
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Tabasalu jalgpalliklubi aktiivsed lapsevanemad korraldasid 7. mail Tabasalu Spordikompleksi juures
jalgpalli suure kevadpeo, millest oli oodatud osa saama kogu vallarahvas.

Jalgpalliklubi pidas kevadpidu
Enne JK Tabasalu ja Harku Vallavalitsuse jalgpallimatši esines tervitussõnadega Harku vallavanem ja vallavalitsuse jalgpallimeeskonna
kapten Kaupo Rätsepp, kelle selja taga seisab spordikommentaator
Margus Vetsa. / Foto: Krista Dreger

JK Tabasalu
ja Harku
Vallavalitsuse
vahelisele
mängule
oli kaasa
elama
tulnud
rekordarv
pealtvaatajaid
– üle 300
inimese.
/ Foto:
Kady-Ann
Sutt

J

algpalli kevadpeol jagus
tegevust kõigile osalejatele. Lapsevanemate eestvedamisel olid avatud kohvikud
ja kasutatud spordikaupade
turg; lapsed said osa võtta osavusmängudest ning muusikalise elamuse pakkus vägeva
kontserdi andnud Elina Born
& The Band.

Päeva peasündmuseks olid
jalgpallimatšid JK Tabasalu
koondise ja Harku Vallavalitsuse vahel ning JK Tabasalu 05
ja Tallinna FC Flora 05 poiste
vaheline matš Eesti meistrivõistluste punktidele.
Suur mängurõõm
Jalgpall kui spordiala on iga

Kuigi JK
Tabasalu
meeskond
võitis Harku
Vallavalitsuse
esindust seisuga 5:1, siis
korraldajate
sõnul võitis
tegelikult
siiski sport ja
puhas mängurõõm!
/ Foto:
Kady-Ann
Sutt

aastaga üha enam populaarsust kogunud ning sellele
annab kinnitust ka Tabasalu
jalgpalliklubis mängivate
sportlaste arvukus. „Jalgpalliklubi on viimaste aastatega
kasvanud valla suurimaks
spordiklubiks ja jalgpallipisik levib nagu viirus,” ütles
JK Tabasalu üks lapseva-



Meie „karukoopas“ tekkis
taaskord mõnus
ühtse kogukonna
tunne.

nemast eestvedaja Riho
Saksus.
Kevadpeol sooviti aga lisaks
igapäevaselt klubis mängivatele noortele pakkuda mängurõõmu ja -emotsiooni ka Harku Vallavalitsuse inimestele,
milleks korraldati jalgpallimatš vallavalitsuse ja JK Tabasalu vahel.

„Jah, olime vallavalitsusele
vastu komplekteerinud väärika lapsevanematest ja treeneritest koosneva koondise, aga
sellele vaatamata oli mäng
vaatemänguline mõlemalt
poolt ning igal juhul võitis
sport,” oli Riho Saksus rõõmus
korda läinud sportliku ettevõtmise üle.
Jalgpalliklubi Tabasalu teine
eestvedaja, Indrek Anepaio oli
samuti rahul, et korraldatud
jalgpallilahing pakkus kõigile
rohkelt elevust – kõik platsil
viibinud said mõnusa mänguemotsiooni. Ka pealtvaatajad elasid mängule häälekalt
kaasa ja tundsid mängust samuti rõõmu. „Meie „karukoopas“ tekkis taaskord mõnus
ühtse kogukonna tunne,“ ütles
Indrek Anepaio, kelle sõnul
see ühtsustunne ongi see, mida
klubi tahab valla noortele läbi
jalgpalli pakkuda – nii koolides, lasteaedades kui ka läbi
selliste ürituste. „Jalgpall on
vahend kasvamiseks, aga ka
Eesti populaarseim spordiala.
Aitäh kohalikule võimule, kes
aitab meie visiooni ellu viia.”
Kevadpeol tehti ka uus publikurekord: kui poiste matši
jälgis hinnanguliselt 150 pealtvaatajat, siis vallavalitsuse ja JK
Tabasalu koondise mängule
elas kaasa üle 300 inimese.
Kokku väisas sündmust hinnanguliselt 500 inimest ja pidu
läks igati korda. Suur tänu üle
kahekümnele särasilmsele
lapsevanemale ja vabatahtlikule, kes üritust korraldada
aitasid.
Tabasalu – üks sats, üks süda!
RIHO SAKSUS,
INDREK ANEPAIO
JK Tabasalu lapsevanematest
eestvedajad

Foto: Aule Sagen
Kiireim meretee Rootsi



TÜGi poistekoori
tubli saavutus
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
poistekoor saavutas 23.
aprillil Viljandi Kesklinna
Koolis toimunud vabariiklikul VIII poistekooride
konkursil kiiduväärt II koha.
Koori juhendas Elen Ilves,
klaveril saatis Aime Pärisalu.
Saavutuse hinda tõstab seegi,
et konkursi hindajad tõid
välja tänavuse C2 kategooria
kooride kõrge taseme. Žürii
andis välja ka hea esituse eest
mitmed eripreemiad. Ühe
neist tõi koju TÜGi poistekoori
esinemist trompetisoologa
ilmestanud Martin Pajumäe,
kes on Valdo Rüütelmaa õpilane Tabasalu Muusikakoolis.
Võistlustules astus üles 17
poistekoori enam kui 600
lauljaga.

Tähelepanu! Harku vallas on uus piirkonnapolitseinik
Alates 1. maist on Harku valla uus ametlik piirkonnapolitseinik Renè Uustalu, kes oli siiani Lääne-Harju
politseijaoskonna noorsoopolitseinik. Uue piirkonnapolitseiniku Renè Uustalu kontaktid on: 612 4571;
rene.uustalu@politsei.ee

28.05 45. jooks
ümber Harku järve 6,6 km

2.07 35. jooks ümber Pühajärve 10,7 km
31.07 3. Suvejooks ümber Saadjärve 17,5 km
27.08 44. jooks ümber Ülemiste järve 14 km
Start kõigil jooksudel kell 12.00
Info ja registreerimine
www.stamina.ee/jarvejooks
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abasalu rulluisumaratonil jagub tegevust kogu
perele ja igal tasemel
rulluisusõbrale. Osalema on
oodatud mudilased, lapsed,
algajad, harrastajad, samuti
oma ala võistlussportlased nii
Eestist kui ka lähiriikidest.
Igal rulluisusõbral on võimalik valida omale jõukohane
distants: Pisirull (500 m) kuni
8-aastastele; Tutti Frutti lastesõit (2,5 km) kuni 12-aastasele; Sportland Rahvarull (10
km) algajatele rulluisuhuvilistele, jõukohane kõigile; MyFitness poolmaraton (20 km)
ja Rulluisumaraton (40 km).
Sõidud toimuvad liikluseks
suletud autoteel, kus on seega
ohutuks rullimiseks kõigile
piisavalt ruumi. Start ja finiš
asuvad Tabasalu Spordikeskuse tagumises parklas. Rahvarulliga seoses on 4. juunil
orienteeruvalt kell 10.30–
15.00 liikluseks suletud Harku
tee ning Vahtra ja Kuusiku
tänav.
Rulluiske on maratonil osalemiseks võimalik laenutada
ka rullibussist, küll aga saab
laenutatavaid rullikuid sõitmiseks kasutada vaid kuiva
ilma puhul. Kuni vanemad

Harkukad rullitavad
Rahvarullil tasuta!

Türisalu
Kuulijänn

sakuga, selja taha ja ette ning
üle pea. Peaauhind läheb
sellele, kes enda tulemust
eelmise osavõtuga võrreldes
kõige rohkem parandab,
kuid auhinnad on ka absoluutarvestuses. Alustame
laste palliviske (vanuseklassid U8–U16) ning kuulitõuke mitmevõistlusega naistele
ja meestele. Pärast heidame
ketast. Lisainfo: telefonil
5695 7822, Eddi Tomband.

Türisalu Kuulijänn toimub 22. mail kell 17.00.
Spordisõpru ootame pühapäeval, 22. mail Türisalus
kooli staadionil juba aastast
1997 toimuvale Kuulijännile.
Põhiala koosneb nii naistele
kui ka meestele viiest heiteviisist: tõuked parema ja va-

Juba vähem kui kuu aja pärast, 4. juunil toimub
METEK Tabasalu rulluisumaraton, mis on
traditsiooniliselt Uus Maa Rullituuri avaetapiks.
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oma rullisõite teevad, saavad
lapsed sisukalt ja põnevalt
aega veeta lastealal.
Rulluisumaratonile saab
registreeruda kodulehel www.
rullituur.ee. Harku valla elanikele on eelregistreerimisel
RAHVARULLI distantsil osalemine tasuta. Samuti on lastesõidud kõigile eelregistreer uj atel e t asut a . Te istel
distantsidel on soodustused
koolinoortele ja pensionäridele. Registreeruda on võimalik
ka võistluspäeval kohapeal,
kuid siis on vastavalt registreerimise juhendile osalemine
juba tasuline.
Harjutame koos!
Need, kes ennast rullidel veel
eriti kindalt ei tunne või otsivad head sõpruskonda, kellega koos rullitamas käia, on
oodatud liituma K2 Skate
College’i rulluisukooli ja MyFitness tasuta ühisrullimiste
lõbusa seltskonnaga.
Ühistreeningud on huvilistele tasuta. Tule leia omale
rullisõbrad ja rullime koos
läbi suve!
JAANUS RITSON
MTÜ Rulliklubi

EDDI TOMBAND
Türisalu Spordiklubi

Ohtlike
jäätmete
kogumisring
21. mail saavad eraisikud
Harku valla territooriumil
erinevais paigus ära anda
ohtlikke jäätmeid.

Ohtlike jäätmete kogumisringil saavad valla elanikud tasuta ära anda majapidamises
tekkinud ohtlikud jäätmed:
kasutatud õlid, õli sisaldavad
jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained,
elavhõbedat sisaldavad jäät-

med, raskmetalle sisaldavad
patareid ja väikeakud.
Kogumisringid on mõeldud
ainult eraisikutele, ettevõtetelt
ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Eraettevõtted on kohustatud oma ohtlikud jäätmed ise
üle andma vastavat jäätmeluba
omavatele jäätmekäitlejatele.
Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid
ning autorehve. Komplektsed
elektri- ja elektroonikaseadmed – külmkapid, pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod,
televiisorid, tolmuimejad jms
– saab tasuta üle anda Harku
valla jäätmejaama Kooli tn 5a.
MARION AARE
heakorraspetsialist

Käesoleval aastal toimub ohtlike jäätmete
kogumisring Harku valla territooriumil laupäeval
21. mail, mil auto peatub järgmistes peatuspaikades:
9.30–9.50
10.00–10.20
10.50–11.15
11.25–11.50
12.20–12.40
13.10–13.30
13.45–14.15
14.30–14.50
15.10–15.30

Harkujärvel Germund Kaup esisel platsil
Harku alevikus Instituudi teel telefoni alajaama platsil
Tutermaal korterelamute piirkonnas
Kumnas endise poe esisel platsil
Väänas korterelamute esisel platsil
Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli katlamaja juures
Vääna-Jõesuus bussipeatuse taga oleval platsil
Muraste bussipeatuse juures
Pangapealse lasteaia parklas

Toimub suurõppus Kevadtorm
Mais toimub igakevadine
suurõppus Kevadtorm,
millel osaleb ka Eesti õhuvägi koos liitlastega.

S

eetõttu võib õhus märgata
meie ja meie liitlaste erinevaid lahinglennukeid. Enamik lende toimub õppuse alal
Lõuna-Eestis, Kaitseväe keskpolügooni ümbruskonnas ning
Ämari lennubaasi lähialal. Li-

saks sellele peavad lennuvahendid lendama ka nende kolme
piirkonna vahel. Teie haldusüksus asub lennukoridori lähedal
ja seega võite näha sellest üle
lendavaid lahinglennukeid.
Osa neist lendudest on ohutus
kõrguses toimuvad madallennud. Need järgivad Eesti vabariigi seadusi ning on kooskõlastatud lennuametiga.
Plaanide kohaselt võib Eesti
taevas näha Poola hävita-

Kevadtormi raames on Harku vallas võimalik näha Eesti õhuväe ja nende liitlaste
ülelende. / Foto: Eesti õhuvägi

jaid-pommitajaid Su-22, USA
hävitajaid F-15C, Eesti õhuväe
õppereaktiivlennukeid L-39 ja
meie koptereid R-44. Lende
võivad teha ka Suurbritannia
hävitajad Eurofighter Typhoon.
Õppusega seotud lennud
toimuvad ajavahemikus 4.–20.

mai 2016. Droonilendude
kooskõlastamiseks õppuse ajal
õppuse piirkonnas palun kontakteeruda Eesti õhuväe õhuruumi planeerimise ohvitseriga
telefonil 5681 4126.
EESTI ÕHUVÄGI

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Kinnistu müük kirjalikul avalikul enampakkumisel
Vastavalt Harku Vallavalitsuse 11.04.2016 korraldusele nr 234
müüb Harku Vallavalitsus kirjalikul avalikul enampakkumisel
Harku vallas Türisalu külas Läänepuu tee 4 kinnistut.
1. Kinnistu asub Harku vallas Türisalu külas Läänepuu tee
4 (registriosa nr 13801902, katastritunnus 19813:001:0027,
sihtotstarve elamumaa, kinnistu pindala 2034 m2).
2. Kinnisasjal paikneb üks hoone. Ehitisregistri andmetel kolmekordne hoone suletud netopinnaga 91,5 m2. Ehitisregistri
andmetel on hoone peamine kasutamise otstarve „11101 üksikelamu“. Piirkonnas ei ole rajatud vee- ja kanalisatsioonitrasse, kinnistul puudub elekter ja side.
3. Avaliku enampakkumise alghinnaks on 24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot.
4. Pakkumine esitada kinnises ümbrikus Harku Vallavalitsuse
infolauda või saata posti teel Harku Vallavalitusele, aadressil
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901, Harku vald.
Märgusõnaks „Pakkumine Läänepuu tee 4 kinnistule“. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.06.2016 kell 10.00.
5. Pakkumises peavad sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks
esitatud tingimustel;
3) dokument enampakkumise tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa;
5) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri
ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.
6. Tagatisraha summas 2400 (kaks tuhat nelisada) eurot, kanda Harku Vallavalitsuse arveldusarvele: Swedbank EE622200001120159636, SEB pank
EE601010002018894005, Danske Bank A/S Eesti filiaal
konto EE143300333516970003 või Nordea Pank Eesti konto

EE611700017002186326. Makseselgitus: „Tagatisraha Läänepuu tee 4 kinnistu enampakkumisel osalemise eest“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha
peab olema laekunud hiljemalt 16.06.2016 kell 9:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele
tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
7. Pakkumused registreeritakse saabumise järjekorras.
8. Pakkumiste avamine toimub 16.06.2016 kell 10.15. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik
pakkumiste esitajad.
9. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse registreerimise järjekorras ja kantakse enampakkumise protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed.
10. Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta käesoleva teate punktis 5 nimetatud nõuetele, ei arvestata.
11. Tähtajaks esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise
kohta tehakse enampakkumise protokolli märge nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.
12. Enampakkumise võidab pakkuja(d), kes on teinud kõige kõrgema pakkumise käesoleva teate punktis 1 nimetatud
kinnistule. Kui võrdse kõrgeima pakkumise on teinud kaks
või enam pakkujat, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva
jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumine. Lisavooru
korraldab kirjalikult sama komisjon, kui Harku Vallavalitsus
ei otsusta korraldada suulist enampakkumist või muuta komisjoni koosseisu.
13. Enampakkumise võitja kinnitatakse Harku Vallavalitsuse
korraldusega.
14. Kinnistu ostja kohustub tasuma kõik müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasud, riigilõivud).

15. Kinnistu notariaalne ostu-müügitehing peab toimuma
hiljemalt kahe kuu jooksul peale enampakkumise võitja kinnitamist. Kui ostja ei tule tehingusse, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud
tagatisraha ei tagastata ning kantakse Harku Vallavalitsuse
eelarvesse.
16. Kinnisasjaga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks võtta ühendust Harku Vallavalitsuse vallamajanduse spetsialist Mihkel
Jürissoniga (606 3834, e-post mihkel.jurisson@harku.ee).
n Eskiislahenduse tutvustamine
23.05.2016 algusega kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu aleviku Kooli 1,
Kooli 1c, Nonnituka, Nooruse tn 10, Juhani tn 3a, Nooruse tn
16 ja Nooruse tn 18 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
eskiislahenduse tutvustamine.
Materjalidega saab tutvuda veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
n Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni eelteade
Harku Vallavalitsus teatab ettepanekust määrata kohanimed:
1. Tabasalu alevikus Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna detailplaneeringuga tekkivale uuele teele anda nimeks Mürsiku
tänav;
2. Kumna külas Kumna Broilerifarmi detailplaneeringuga
tekkivale uuele teele anda nimeks Puusepa tee.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust ning vastavalt Harku valla kohanime määramise korrale avalikustatakse kohanime määramise eelnõu ajalehes Harku Valla
Teataja ja Harku valla veebilehel.
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Raamatupidamisteenused
erinevatele
äriühingutele
Tel. 5556 5292, 554 5825
E-post: arelia@arelia.ee
www.arelia.ee



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 Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300
n Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste raiet.
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.
Kändude freesimine ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
n Fekaalivedu kuni 13 m3.
Tel 501 0679
n 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 pisiremonttöid. 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 Muru niitmine, võsalõikus, puude- ja hekkide hooldus, tänavakivi
puhastus, lehtede koristus. 5886
6044, www.niidumeister.ee
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362

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 Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle.
ee või www.puhaskolle.ee
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
n Korralik perekond soovib
üürida maja/osa Harku vallas,
tel 5697 8434
n Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti väljakirjutamisega).
Uute küttekehade ehitus ja vanade
remont. 9- aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
n Kaevetööd miniekskavaatoriga,
vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitustööd. Tel: 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee
n Põllu-, kompost- ja haljastusmuld,
liiv, killustik jm. Väikeveod kalluriga.
Tel 501 5992
n Kallurveod kuni 8t. Killustik, liiv,
muld, sõnnik, täitepinnas, kivisüsi,
graniitkild, kruus, betoonisegu,
freesasfalt. Tel 501 5992
n Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee
n Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90
kuu. Liitu: www.erikorgu.ee
n Soovime rentida ca 1000 m²
maad köögivilja kasvatamise
eesmärgil. Maatükk võiks
asuda kuni 15 km kaugusel
Rannamõisast. Oluline vee
olemasolu. Tel: 507 6731,
kuusk.triin@gmail.com

PIDUSTUSTE
AEG on

peagi käes!

n Tänavakivide paigaldus ja
müük, puit- ja võrkaedade ehitus,
haljastustööd, kaevetööd. Killustiku,
liiva, mulla müük. Tel 5361 3091,
email: pavement@solo.ee

Asume Tabasalu Spordikompleksi
ruumides, I korrusel

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

30.-

Töötame iga päev 9 - 20
tel 603 2043

www.tabasaluilusalong.ee
Külasta ka meie FB fännilehte

n Inglise keele tunnid algajatele
ja edasijõudnutele - individuaal- ja
grupiõpe. Lisainfo: 5657 5575,
marethein@gmail.com
n Professionaalne coach aitab
leida lahendusi igapäeva- või
tööelus tekkinud probleemidele,
samuti parima lahenduse karjääri
või elukutse valikul. Lisainfo:
5657 5575, marethein@gmail.com

TAIMAUT LASTELAAGRID

SUVI 2016

Spordi- ja ujumise lastelaager
Kloogaranna Noortelaagris
17.06.2016 -22.06.2016

n MÜÜA GARAAžIBOKS HARKUJÄRVE KÜLAS. Tel 503 2140,
502 7043

Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager Karksi-Nuias
27.06.2016 – 03.07.2016

n LOOMASÕNNIK 7T-150€,

Harku Valla Teataja

Makeup
hinnaga

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
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Vabaaja- ja puhkelaager
Karksi-Nuias
11.07.2016 – 17.07.2016
Seikluslik puhke- ja vabaaja
lastelaager Pärnumaal
31.07.2016 – 06.08.2016
18 g CO2
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INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee Tel. 520 4057
info@taimaut.ee

8 Harku Valla Teataja
.ee

/ TEATED
info@aialahendused.ee
tel. 56236365

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS

puitaiad, võrkaiad, metallaiad, väravad, väravatarvikud

Kolmapäev, 11. mai 2016

SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

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

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE

aiamajad, kuurid, kasvuhooned, terrassid, terrassi katused

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

22. mail 2016 kell 12:00–15:00
Svetlana Polonskaja kevadõites Tšehhi mägiaed
Osalemine etteregistreerimisega
Osalustasu 3 EUR
Aadress: Sarapuu tn 50, Tabasalu
Registreerimine: e-mail info@aiaselts.ee 501 7137

NÄGEMISE KONTROLL
2. juuni alates kell 10.00

Tabasalu eakate päevakeskuses Teenuste 2

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

29. mail 2016 kell 12:00–15:00
Harku valla aiahooaja avamine

• silmarõhu mõõtmine
Prillide tellijatele
silmade kontroll 8.- €
• kuivasilma test
• prillide müük
Silmade kontroll 15.- €
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid
Harku Vald 44x89 mmINFO ja registreerimine telefonil 603 2171

Perek. Loometi Luigelille kollektsioonaias
Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

AKNAD
UKSED
ERIKUJU AKNAD

VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED
Tallinn: Laki 36

B sissekäik 3. korrus

Harku valla inimene
Kilimanjarol!

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

Tabasalu raamatukogu
kutsub huvilisi
kohtuma

glasaken.ee

18. mail kell 12.00
JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

JANIKA VAIKJÄRVEGA,
kes ise on käinud Kilimanjarol ja on
raamatu „MINU KILIMANJARO.
Igaühe Everest“ autor.
Kohapeal on võimalik osta autori
autogrammiga raamatut.

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

