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HARKU VALLAVALITSUS 
MAKSAB KA SEL AASTAL 
JÕULUTOETUST 

Selleks tuleb esitada kirjalik avaldus Harku valla-
valitsusele, avaldust saab esitada kuni 22.12.2017.

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

In… Canto sul Garda koorifestivalilt tuldi 
tagasi oma kategooria 2. kohaga.

TABASALU KAMMERKOOR 
VÕISTLES ITAALIAS 
KOORIFESTIVALIL
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Harku valla noortevolikogusse pääses 
kaheksa noort, noortevolikogu esimeheks 
valiti Diana Pachner.

HARKU VALD SAI ESIME- 
SE NOORTEVOLIKOGU
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Maria koos isa ja treeneri Vello Liivamägiga Pariisi EM-il. / Foto: erakogu

Maria oskab 
võistlus- 

pinges hästi 
keskenduda.  

/ Foto:  
erakogu

Ei mahu kätte 
äragi – Marial 
on põhjust 
rõõmustada 
Pariisi EM-i 
medalite üle.  
/ Fotod: 
Ruth Mägi

BRITTA PUUSEPP,
Tabasalu koertekooli ja 

lemmikloomapoe omanik
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Meie arusaamine 
koera kasvata-
misest on veel 
nõukaaegne.

www.harku.ee       HarkuVald

ais te  100  meetr i 
kompleksujumises ei 
l e idunud Par i i s i 
võistlustel Mariale 
vastast. Eelujumises 
parandas ta isiklikku 

rekordit 1,5 sekundi võrra ja 
õhtul finaalis võttis sealt veel 
kolm sekundit maha. „Peaae-
gu et täiuslik ujumine!“ rõõ-
mustas Maria isa ja treener 
Vello Liivamägi.

Maria alustas ujumisega 10 
aasta eest koos noorema õe 
Lauraga ning A-st ja B-st pea-
le: ujumisrõngaga ja nii, et 
jalad ulatusid põhja. Algus ei 
olnud Mariale sugugi kerge, 
sest ta kartis väga vett. „Kui 
me saime ühel hetkel aru, et ta 
kardab hoopis seda, et tal 
juuksed pritsides märjaks 
saavad, ja mütsi pähe saime, 
kadus ka veehirm,“ meenutas 
Liivamägi. Alguses treenis 
Maria treener Margit Viilepi 
treeningrühmas ja 2010. aas-
tast alates oma isa juures. 
Võistlusspordi juurde jõudis 
Maria 2015. aastal. „Selleks 
ajaks tundus, et oleme valmis 
suurtel võistlustel proovima, 
sest Maria tulemused parane-
sid jõudsalt,“ tõdes Liivamägi. 
2015. aasta kevadel Inglismaal 
Southamptonis toimunud 
Downi sündroomiga ujujate 
Euroopa lahtistel võistlustel 
püstitas Maria juunioride 
vanuseklassis kaks Euroopa ja 
ühe maailmarekordi, mis on 
siiamaani tema nimel. 

Nõudlik, aga 
rõõmus elu Downi 
sündroomiga
Maria on väga soe ja südamlik 
tüdruk. „Ta on meie pere päi-
ke!“ ütles Maria ema Marika 
Lass. Downi sündroomiga 
inimesed on avatud ning lah-
ked jagama kallistusi ja puu-
dutusi. „Võistlustel on nii sü-
dantsoojendav vaadata, kui 
rõõmsad ja toetavad nad üks-
teisega on,“ lisas ta. Võistlustel 
käivad Mariaga kaasas nii ema 
kui ka isa, kes Mariat treenib. 
Downi sündroomiga ujujatel 
on pered tihtipeale toeks. Li-
saks emotsionaalsele toele on 
Marial vaja ka praktilist tuge. 
Ainuüksi võistlustrikoo selga 
saamine võtab 15–30 minutit 

aega – seda ei ole võimalik 
teha Marial üksi. „Eks võist-
lustel pabistame ikka päris 
palju, kas kõik läheb nii, nagu 
vaja,“ nentis Maria isa, „kuid 
õnneks ütles Maria mulle juba 

Saatuse kiuste  
EUROOPA TIPPU

ise, et ta teab, mida ta tegema 
peab, ja nii on mu süda ka 
rahulikum.“ 

Lisaks igapäevastele uju-
mistrennidele meeldib Maria- 
le koolis käia ja rattaga sõita. 

„Maria õppis eelmisel 
aastal rattasõidu sel-
geks!“ rõõmustas Ma-
ria ema ja lisas, et ju 
oli selleks õige aeg. 
Downi sündroomiga 

inimestel kipub kaal tõusma 
ja toitumist tuleb ikka jälgida, 
sest lisakilod annavad võist-
lustulemustes kohe tunda. 
„Neil ei ole sellist pidurdus-
mehhanismi, et õhtul hilja 

Maria Rein on 18- 
aastane rõõmsameelne  

Harku vallast pärit  
tütarlaps, kes võitis  
novembris Pariisis  

Downi sündroomiga 
ujujatele peetud Euroo-
pa lahtistel meistrivõist-

lustel ühe kuldse ja kolm 
pronksikarva medalit.

meste ujumisvõistlustel puu-
dub Downi sündroomiga uju-
jatele kahjuks eraldi võist- 
lusklass, kõik intellektipuudega 
ujujad võistlevad ühes klassis. 
Ka mujal maailmas on intellek-
tipuudega võistlejad tihtilugu 
ühte klassi arvatud. „See on aga 
diskrimineerimine, sest erine-
vate vaimupuuetega inimestel 
on erinevad füüsilised või-
med,“ on Maria ema nördinud 
ja lisas, et niimoodi võetakse 
Downi sündroomiga ujujatelt 
nende eduelamus. Downi 
sündroomiga ujujad jäävad 
konkurentsist paratamatult 
välja, sest nende kehalised eel-
dused ei võimalda neil võistlus-
tele kvalifitseerumiseks norm- 
aegu ujuda. Praegu on võima-
lik õiges klassis võistelda vaid 

DSISO (Downi sündroomiga 
ujujate rahvusvaheline spor-
diorganisatsioon) korraldata-
vatel võistlusel, viimane neist 
toimuski Pariisis.

Novembri lõpus ootavad 
Mariat aga maailmameistri-
võistlused Mehhikos Aguasca-
lienteses. Selle korraldab INAS 
(intellektipuudega inimeste 
rahvusvaheline spordiorgani-
satsioon) ning pilootprojektina 
on seal loodud Downi sünd-
roomiga ujujatele oma klass. 
Maria tahab osaleda kuuel 
erineval ujumisdistantsil. Ka-
henädalase võistlusreisi jaoks 
teisele poole maakera saadi 
tänu Hooandjas avatud anne-
tusprojektile ka kokku vajami-
nev summa. Maria sportlas-
teed on toetanud mitmed 
teisedki sponsorid ja Maria 
vanemad tahavad tänada kuld-
sponsorit Hansabussi ja teisi 
toetajaid: Vesta Terminali, Sa-
lon+ ja MyFitnessi. 

RUTH MÄGI

jaid, kellega ta iga päev koos 
harjutab.

Maria seniste parimate saa-
vutuste hulka kuuluvad kuld-
medal ja kolm pronksmedalit 
äsja Pariisis peetud EM-il 
Downi sündroomiga ujujatele, 
üks kuld ja kaks pronksi 2015. 
aastal Itaalias Loanos peetud 
Euroopa meistrivõistlustel. 
Mõlemal võistlusel pa-
randas ta isiklikke re-
kordeid. 2015. aastal 
Euroopa lahtistel uju-
misvõistlustel Inglis-
maal Southamptonis 
võitis ta 5 kulda ja 1 hõbeme-
dali. 2017. aastal samal võist-
lusel kokku 5 kulda, 2 hõbedat 
ja 1 pronksi.

Hetkel on Maria Rein Eesti 
parim naisujuja Downi sünd-
roomiga ujujate klassis. Eestis 
korraldatavatel puuetega ini-

enam ei söö või miski oleks 
ebatervislik,“ mainis ta, „seda 
tuleb temaga koos harjutada.“ 

Muljetavaldavad 
saavutused
Ujumine annab Maria elule 
lisamõõtme, tänu sellele saab ta 
tunda end täisväärtusliku ja 
aktiivse inimesena. Treening- 
ülesannete täitmiseks peab ta 
tavalastega võrreldes soorita-
ma harjutusi mitu korda roh-
kem, kuid et Maria on alati 
rõõmus ja motiveeritud, siis on 
tulemusedki väga head. Tema 
motiveeritus ja töökus on na-
katanud ka teisi noori tavauju-

Tema motiveeritus  
ja töökus on naka- 

tanud ka teisi noori. 



Maria on väga  
soe ja südamlik 

tüdruk.
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Harku valla esinduse visiidil 
Eurasse tunnustas Eura 

vald Harku abivallavane-
mat Vello Viiburgi Eura ja 

Harku valla sõprussuhete 
pikaajalise hoidmise 

eest Pro Eura aumärgiga. 
Eura vald annab Pro Eura 

aumärki välja aastast 1980 
inimestele, ettevõtetele ja 
ühingutele nende eriliste 
teenete eest Eura heaks. 

Eura vallavalitsuse esimehe 
Harri Lehtoneni sõnul 
ei ole tükk aega olnud 

põhjust aumärki kellelegi 
annetada ning Vello Vii-

burg on esimene, keda on 
üle hulga selle vääriliseks 

peetud.

Tekst ja foto:  
Aule Sagen



VELLO VIIBURG 
SAI EURAST 

KÕRGE  
TUNNUSTUSE

Harku valla kaasava eelarve 
ettepanekute esitamise 
tähtajaks 31. oktoobriks oli 

Harku vallavalitsusele esita-
tud 10 ettepanekut, kuidas 
kasutada järgmise eelarveaas-
ta jooksul vallaelanike hüvan-
guks kuni 50 000 eurot. Ette-
panekud olid järgmised:
• Vääna-Jõesuu rippsilla 

taastamine (esitaja Jaanus 
Härms);

• Harku valla avaliku ruumi 
arhitektuurilise ja visuaalse 
lahenduse projekt – luua 
(projekteerida) Harku val-
la avaliku ruumi ühtne vi-
suaalne identiteet (esitaja 
Katrin Krause);

• õuespordiväljak Tabasallu 
(esitaja Raul Kütt);

• 40 meetrit puuduolevat 
kõnniteed Sarapuu tänava-
le (esitaja Raul Kütt);

• Vääna-Jõesuu ranna jõu- ja 
seikluslinnak (esitaja Kris-
tina Nurmetalu);

Kaasava eelarve kasutamiseks  
tuli 10 ettepanekut
Kuni 50 000-eurose projekti elluviimiseks 2018. aastal 
tegid vallaelanikud Harku vallavalitsusele kokku 10  
ettepanekut, hääletusele minevate ettepanekutega 
saab tutvuda alates 20.11.2017 Harku valla kodulehel. 

Vallajuhid 2017–2021

Harku vallavanem Erik Sandla. / Foto: Aule SagenHarku vallavolikogu esimees Kalle Palling. / Foto: Aule Sagen

Erik Sandla, kas 
vallavanemaks 

kandideerimine oli 
Sinu jaoks loogiline 
jätk senisele karjäärile?
Eelnevalt olen juhtinud lühi-
kest aega Nõmme linnaosa, 
nüüd aga, olles viimased 8 
aastat Harku abivallavanem, oli 
see tõepoolest loogiline samm. 
Samuti oli see meeldiv üllatus, 
kui pikaaegne vallavanem 
Kaupo Rätsepp selle ettepane-
ku mulle tegi.  

 Millisena näed oma 
tööd vallavanemana?
Abivallavanemana alustades 
oli minu jaoks oluline kaasata 
vabaühendused valla arengus-
se ja seda pean siiani oluliseks 
Alasniidu Seltsi liikmena. Ko-
gukondades läbi arutatud 
ning piirkonna arengukavaks 
vormistatud sisend annab 
vallavalitsusele ülevaate meie 
elanike tegelikest vajadustest 
ning selle põhjal saame oma 
tegevusi paremini kavandada.

Näen end samuti puhvrina 
elanikele, aga loomulikult ka 
juba hästi toimiva organisat-
siooni juhina. Meil on ühtehoi-
dev kollektiiv, kes tegutseb 
ühise eesmärgi – vallaelanike 
hea teenindamise – nimel ja 
seda suunda tuleb hoida.

 Millised väljakutsed 
uut vallavalitsust ees 
ootavad?
Olemasolevate vahendite 

mõistlik jagamine. Tegevus-
kava on meil ees, ressursid 
aga piiratud ning seetõttu 
peavad prioriteedid paigas 
olema. Olulised tegemised 
ootavad ees, sest lähiaastatel 
tahame valmis saada nii Har-
kujärve lasteaia, Tabasalus 
tervisekeskuse, hooldekodu, 
kui ka riigigümnaasiumi 
kompleksi.

 Millisena näed valla-
volikogu ja vallavalit-
suse koostööd?
Näen, et sidet ja koostööd vo-
likogu ning vallavalitsuse vahel 
peaks tugevdama. Kui pärast 
valimisi oleme kõik ühes paa-
dis, siis mingi hetk pärast man-
daadi saanute delegeerimist 

vallavalitsusse on varasemaid 
kogemusi silmas pidades tek-
kinud vastandumine, meie ja 
teie. Siin soovin küll, et säiliks 
ühise meeskonnana tegutse-
mise tunne, et usaldataks roh-
kem vallavalitsust.

 Aga vallavalitsuse ja 
kogukonna koostöö?
Selle koostöö üks osa ongi 
piirkondade arengukavad, 
mida lõimida valla arenguka-
vasse. Vabaühenduste ümar-
laud on meil juba olemas, 
koondades aktiivseid kogu-
konna liikmeid, kes oma mõ-
tete, küsimuste ja soovidega 
sinna tulevad. Ühtlasi on see 
hea tagasiside saamise koht ka 
omavalitsusele. 

Kuidas juhitakse valda järgmisel neljal aastal?
Harku valla juhtimine aastateks 2017–2021 on Isamaa ja Res Publica Liidu ning Reformierakonna koalitsiooni 
käes. Usutlesime vallavolikogu esimeest Kalle Pallingut ning vallavanem Erik Sandlat, et teada saada, millised 
suunad saab valla juhtimine järgmistel aastatel. Küsitles Aule Sagen.

Kalle Palling, 
mis seob Sind 

Harku vallaga, et siin 
volikogusse kandidee-
risid?
Harku vald on üks mu süda-
melähedasi piirkondi, kuhu 
tahaksin tulevikus rajada 
oma kodu. Seetõttu soovin ka 
piirkonna arengus rohkem 
kaasa lüüa.

 Millisena näed oma 
tööd vallavolikogu 
esimehena?
See on hästi suur roll ja vastu-
tus. Nii nagu see kohaliku 
omavalitsuse korralduse sea-
duses kirjas on – valla juhti-
mist teostab volikogu ja viib 
ellu vallavalitsus. Arutelude 
kese peab kindlasti olema 
volikogul ning seda vastutus-
rikkam see töö on. Kindlasti 
näen ma volikogu tööd kaasa-
vana ja koostööna koalitsiooni 
ja opositsiooni vahel – tahan 
opositsiooni kohelda võrdse-
na koalitsiooniga, et kõik olek-
sid kaasatud ning kõigil oleks 
oma roll ja vastutus.

 Millisena näed voli-
kogu ja vallavalitsuse 
koostööd?
Tegemist on küllaltki väikese 
omavalitsusega, volikogu liik-
meid ei ole palju ja nad teevad 
seda tööd kompromissina 

oma isikliku ja tööelu kõrvalt. 
Ei ole ju saladus, et omavalit-
suse ametnike palgad ei ole 
eriti kõrged. Kui lisada pinged 
volikogu ja vallavalitsuse 
ametnike vahel, siis ühel hetkel 
on väga keeruline inimesi nii 
motiveerida kui ka siia tööle 
saada. Selleks et vallavalitsus 
tahaks ja püüaks anda parima, 
peab olema vastastikune aus-
tus ja partnerlus. Ainult nii ma 
seda näen.

 Milliseid arengu- 
vajadusi Sa Harku  
vallas näed?
Silma on jäänud mitmeid 

lihtsaid kohalikke asju, mida 
oleks võimalik delegeerida 
vabakonnale. Soovingi kor-
raldada nii, et vabakondadel 
oleks väga selge roll ühtpidi 
kaasarääkimisel ja teistpidi ka 
vastutamisel oma piirkonna 
elu parema korraldamise eest.

Täielikult sisseelamiseks pa-
lun aga 100 päeva. Soovin käia 
läbi kõik valla allasutused ja 
ühendused, kohtuda ja rääkida 
inimestega. Volikogu tasemel 
pean aga komplekteerima ko-
misjonide koosseisud. Tahan 
teha seda selliselt, et need olek-
sid tasakaalus ning neis oleks ka 
laiema pildi nägemist. 

Koalitsioonilepingut 
aastateks 2017–2021
saab lugeda Harku 
valla kodulehelt 
www.harku.ee/teated.

Vallavolikogu esimees Kalle Palling

Vallavolikogu aseesimees Kaupo Rätsepp

Vallavanem Erik Sandla

Abivallavanem Anne-Ly Gross-Mitt

Abivallavanem Vello Viiburg

Vallavalitsuse liige Marju Aolaid

Vallavalitsuse liige Arvi Eidisk
• varasemate detailplanee-

ringute vigade parandami-
ne avalikuks hüveks ja tu-
leviku tarbeks (esitaja Val 
Rajasaar);

• Harku aleviku tenniseväl-
jaku rajamine (esitaja Kal-
mer Piiskop);

• multifunktsionaalne mi-
niareen sporditegevuseks 
Murastesse (esitaja Riho 
Saksus);

• betoonist bussiootepaviljo-
nid – 100 aastat ajalugu 
(esitaja Urmas Ambur);

• Vääna-Jõesuu skate-park 
(esitaja Eddi Tomband).

Sel nädalal koguneb kaasava 
eelarve ettepanekute hinda-
miskomisjon, kuhu kuuluvad 
vallavanem Erik Sandla, abi-
vallavanemad Vello Viiburg ja 
Anne-Ly Gross-Mitt, vallava-
litsuse liikmed Marju Aolaid 
ja Arvi Eidisk, valla planeeri-
mis- ja ehitusosakonna juha-
taja Taniel Vain ning arendus- 

ja haldusosakonna juhataja 
Ergo Eesmaa, kes kontrollib 
ettepanekute vastavust tingi-
mustele ning otsustab, milli-
sed neist pannakse rahvahää-
letusele.

Hääletus veebis  
1.–8.12.2017
Rahvahääletusele minevate 
ettepanekute ning nende ma-
terjalidega saab tutvuda alates 
20. novembrist Harku valla 
kodulehel www.harku.ee. Rah-
vahääletus realiseerimisele 
mineva ettepaneku väljavali-
miseks toimub veebiplatvor-
mil VOLIS 1.–8.12.2017. Lingi 
hääletuskeskkonda leiate Har-
ku valla kodulehe esilehelt. 
Hääletada saavad kõik vähe-
malt 16aastased vallaelanikud, 
kelle elukoht on rahvastikure-
gistri andmetel Harku vallas. 
Igal hääletajal on üks hääl. 
Neil, kellel ei ole arvuti kasuta-
mise ja infosüsteemis identifit-
seerimise võimalust, saavad 
hääletada Harku vallamajas 
(Kallaste tn 12, Tabasalu) 4.–6. 
detsembrini vallamaja lah-
tioleku aegadel.

Enim hääli kogunud projekt 
saab kaasava eelarve rahastuse 
ning see peab valmima 2018. 
aasta jooksul. Ettepaneku ellu-
viimise korraldab vallavalitsus. 

HARKU VALLAVALITSUS



Kolmapäev, 15. november 2017 UUDISED & VALLAELU  /    Harku Valla Teataja 3

Kinnita novembris lapse osale-
mine trennis või huvikoolis!
Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse 
toetamise korra kohaselt tuleb lapsevanemal 
kinnitada lapse osalemine sporditreeningul või 
huvikoolis. Seda saab teha 1.–30. novembrini 
Harku valla kodulehel: www.harku.ee/spordi/
huvitegevuse-toetamine.

Lapsevanema kinnitus on aluseks tegevus-
toetuse maksmiseks spordiorganisatsioonidele 
või huvikoolidele. Spordi- ning huvitegevuse 
toetamisel kehtib Harku vallas alates 2012. 
aastast nn pearahasüsteem. Antud toetus ehk 
pearaha on ettenähtud spordiorganisatsioo-
nidele ning huvikoolidele huvi- ja sporditege-
vuse toetamiseks 7–19aastastele Harku valla 
noortele. Rohkem infot lapse huvi- ja spordi-
tegevuses osalemise kinnitamise kohta saab 
klubi treenerilt või juhendajalt. 

Lisainfot saab valla kultuuri- ja spordispetsia-
listilt e-posti aadressil krista.dreger@harku.ee 
või telefonil 606 3838.
(Harku Vallavalitsus)

Maamaksutoetust saab  
taotleda 5. detsembrini
Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib 
Harku vald avalduse alusel juba tasutud maa-
maksu vastavalt kehtestatud korrale.

Maamaksutoetust saab taotleda maamaksu 
tasumise järel kuni 05.12.2017.

Toetust antakse neile vallaelanikele, kelle 
elukoht on maksustamisaastale eelneva aasta 
31. detsembri seisuga Harku vallas ning kellele 
kuulub Harku vallas elamumaa või maatulun-
dusmaa, millel on elamumaa kõlvik. 

Taotlusvorme saab Harku vallamajast (Kal-
laste tn 12, Tabasalu), seda on võimalik alla 
laadida ka valla kodulehe www.harku.ee ala-
lehelt Taotluste vormid. Taotlusega koos tuleb 
esitada kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute 
maamaksuteated ja nende tasumist tõenda-
vad dokumendid. Taotlused võib tuua Harku 
vallamaja infolauda või saata digitaalselt allkir-
jastatult e-posti aadressil harku@harku.ee kuni 
05.12.2017.

Lisainfo: tel 600 3847 (maakorraldaja Triin 
Lilienthal); maamaks@harku.ee.
(Harku Vallavalitsus)

Ranna tee on liikluseks avatud
Ranna tee seni suletud teelõik (Ranna tee 
eelmisel aastal rekonstrueeritud lõigu lõpust 
kuni ehituspoeni) on taas liikluseks avatud. Et 
tööd sellel teelõigul jätkuvad 24. novembrini, 
kehtib teelõigul kiiruspiirang 30 km/h. Teelõi-
gul liikudes tuleb aga arvestada, et tegemist 
on veel töötsooniga, seega tuleb olla liiklemi-
sel tähelepanelik. Teelõigu avamisega liiklusele 
taastus varasem bussiliiklus ning liinid 111 ja 
111A hakkasid taas sõitma Ranna ja Kooli teel 
ning peatuma Brooklyni peatuses.
(Harku Vallavalitsus)

Valla aastapäeva saalivolle
Türisalu spordiklubi kutsub mängima Harku 
valla aastapäeva puhul saalivollet. Saalivolle 
toimub 19. novembril kell 17 Vääna-Jõesuu 
koolis. Mängitakse poole platsi peal, võistkon-
da kuuluvad üks mees ja üks naine. Auhinnad 
on välja pandud valla poolt. Teave ja regist-
reerumine 5695 7822. (Eddi Tomband, Türisalu 
spordiklubi)

LÜHIUUDISED

Noortevolikogu asub 
tegutsema Harku valla-
volikogu juures nõu- 
andva esinduskoguna.

Paljud aiandusühistute piir-
kondades asuvad Harku 
vallale kuuluvad avalikult 

kasutatavad teed on väga kit-
sad. Teid muudavad veelgi 
kitsamaks teede äärde istuta-
tud puud, põõsad ja hekid. 
Harku valla heakorra eeskiri 
näeb ette, et omanik peab 
kärpima avalikult kasutatava 
tee ääres kasvavaid puud ja 
põõsaid sel määral, et need ei 
takistaks liiklust, piiraks näh-
tavust teel ega varjaks liiklus-
korraldusvahendeid. Selleks 
et oleks võimalik teed hoolda-
da, ei tohi avalikult kasutavate 
teede äärde paigaldada kive 

Harku valla noortevoli-
kogu valimistele seati 
üles kokku 13 kandi-

daati, kellest kaheksa kogusid 
27. oktoobrist kuni 2. no-
vembrini veebikeskkonnas 
VOLIS  toimunud hääletuse 
tulemusel endale ka toetus-
hääli. 3. novembril kogunes 
noortevolikogu valimistule-
muste ja liikmete kinnitami-
seks Harku valla noortevoli-
kogu valimiskomisjon, kuhu 
kuulusid Harku valla haridus- 
ja kultuuriosakonna juhataja 
Aivar Soe, Elina Siilbek ja 
Kerttu Brandmeister Noor-
sootöö ja Huvihariduse siht-
asutuse esindajatena ning 
Rihard Liiva ja Rasmus Kalep 
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 
õpilasesindusest. Valimisko-
misjoni esimehe Aivar Soe 
ettepanekul kinnitati voliko-
gu liikmeteks kõik kandidaa-
did, kes olid saanud vähemalt 
ühe hääle. Valimiskomisjon 
nõustus selle ettepanekuga 
ning Harku valla noortevoli-
kogu esimesse koosseisu kin-
nitati Krister Jürgenson, Ja-
ne-Ly Tammekivi, Diana 
Pachner, Karilin Tammik,  
Jarmo Kurba, Marilise Seppel, 
Carmen Katariina Sikk ja Li-
sanne Polukainen.

Noortevolikogu esimesel 
istungil valisid noored oma 
volikogu esimeheks Diana 
Pachneri ja aseesimeheks 
Carmen Katariina Siku. 

22. novembrist kuni 8. detsembrini 
toimub Tabasalu Eakate Päevakeskuses 
jõuluteemalise käsitöö müüginäitus, 
kuhu on oodatud käsitööesemed kõigilt 
vallaelanikelt. 

Kes soovivad oma käsitööd müüginäi-
tusele tuua, peaksid oma esemed tooma 
Eakate Päevakeskusesse 20. novembriks 
2017. Müüginäitusele võivad oma käsi-
tööd tuua kõik vallaelanikud, nii suured 
kui ka väikesed meistrid. Nobedate 
naiste tööde kõrvale on väga oodatud ka 
meeste valmistatud esemed. Müügist 
saadud tuluga toetatakse Harku valla 
käsitöölisi. 

Käsitöö jõulumüüginäitus on avatud 
22.11–8.12.2017.
E, N  kell 11.00–17.00
T, K, R  kell 11.00–16.00
Päevakeskuse telefon 603 2171.

HARKU VALLAVALITSUS

Harku valla noortevolikogu sai valitud!
Harku valla noortevolikogusse pääses kokku kaheksa noort;  
10. novembril toimunud esimesel istungil valiti noortevolikogu  
esimeheks Diana Pachner. 

hääletada kõik 16–26aastased 
noored, kelle elukoht on re-
gistreeritud Harku vallas või 
kes õpivad Harku valla kooli-
des.

Pikemalt saab lugeda sellest, 
kes Harku valla noortevoliko-
gu esimesse koosseisu pääse-
sid ja mis põhjusel nad sinna 
kandideerisid, 29. novembri 
vallalehest.

AULE SAGEN

Noortevolikogu asub tegut-
sema Harku vallavolikogu 
juures nõuandva esindusko-
guna ning on noortele heaks 
võimaluseks rääkida kaasa 
neis küsimustes, mis aitavad 
just nende elu Harku vallas 
paremaks teha. Noortevoliko-
gu korralised valimised toi-
muvad üle kahe aasta oktoob-
rikuu viimasel täisnädalal, 
kohaliku omavalitsuse voliko-
gu valimise aastal aga oktoob-

Jõulutoetus abivajajatele
Foto: Olga Makina

Tiia Spitsõn
Sotsiaal- ja tervishoiu- 
osakonna juhataja

Harku vallavalitsus mak-
sab ka sel aastal jõulutoetust. 
Selle saamiseks tuleb esitada 
kirjalik avaldus Harku valla-
valitsusele või saata see 
e-postiga aadressile harku@
harku.ee. Jõulutoetuste aval-
duse esitamise viimane kuu-

päev on 22.12.2017.
2017. aastal makstakse 20 

eurot jõulutoetust 2017. aas-
tal 70-aastaseks saavale ja 
vanemale pensionärile, ük-
sikvanema perele, eestkoste- 
ja kasuperele ning puudega 
last (lapsi) kasvatavale pere-

le. 30-eurone toetus on ette 
nähtud kolme- ja enamalap-
selisele perele. 

Avalduse saab Harku val-
lamaja infolauast, Tabasalu 
Eakate Päevakeskusest, Har-
ku Raamatukogust, Kumna 
Kultuuriaidast, samuti on see 

kättesaadav Harku valla ko-
dulehelt. Jõulutoetus kantak-
se taotleja arveldusarvele ja 
selleks tuleb avaldusele mär-
kida oma kontonumber, 
taotleja aadress ja sünniaeg. 
Neil, kellel ei ole pangas ar-
veldusarvet, makstakse toe-

tus välja Harku vallavalitsuse 
kassa kaudu ja selleks tuleks 
pöörduda Harku vallavalit-
susse esmaspäeviti ja nelja-
päeviti kella 9.00–12.00 ja 
14.00–18.00. Info telefonil 
600 3867.  

Teede äärte 
hooldamine
Turvalisemaks liiklemiseks ja paremaks tee-
hoolduseks tuleb teeäärsetel kinnistuomanikel 
piirata  tee ääres kasvavaid puid ja hekke.

malik kuhugi minna – ainus 
võimalus võib olla põõsasse 
astuda. 

Hekke tuleb piirata
Tuletame kõigile meelde, et 
kui teie kinnistu paikneb tee 
ääres ning teeservas kasvavad 
puud või põõsad, siis tuleb 
neid ka piirata, nii et need ei 
takistaks liiklust või ei piiraks 
nähtavust. Juhul, kui kinnis-
tuomanikud seda tööd ise ei 
tee, on piirkonna teede hool-
dajal OÜ-l Strantum õigus 
puid ja põõsaid piirata ja ta-
kistusi likvideerida.

Harku vallavalitsus võib 
teha ettekirjutusi kivide, hek-
kide ning teiste liiklust ning 
liikluskorraldust ohustavate ja 
takistavate objektide kõrval-
damiseks, samuti rakendada 
ettekirjutuse täitmata jätmisel 
või mittekohasel täitmisel 
asendustäitmise ja sunniraha 
seaduses sätestatud sunniva-
hendeid.

HARKU VALLAVALITSUS

ri viimasele täisnädalale järg-
neval nädalal. Noortevolikogu 
kandidaatide poolt saavad 

Jõuluteemalise 
käsitöö müüginäitus

ega istuda puid või hekki, mis 
takistaks teehooldust. Kui 
teeservas on kasvamas puud 
või hekk, siis peavad need 
olema piiratud selliselt, et 
need ei ulatu teekoridori ega 
oleks teekatendi servale lähe-
mal kui 1,5 meetrit. Hooldust 
on võimalik teha üksnes nen-
del sõiduteedel, kus ei ole 
selleks takistusi. Lisaks tee-
hooldusele peavad vajadusel 
teele liikuma pääsema ka tei-
sed suuremad autod nagu 
tuletõrje-, purgimis- ja prügi-
veoautod. Samuti liiguvad 
mööda teed jalakäijad, kel 
pole kitsal teel auto eest või-

Harku valla noortevolikogu esimene koosseis. Noortevolikogu esimees Diana Pachner (paremalt kolmas) ja aseesimees  
Carmen Katariina Sikk (paremalt neljas). / Foto: Ruth Mägi
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E rinevatest suhetest pärine-
vate kogemuste kaudu 
omandab laps peamised 

väärtused eelseisvaks eluks. 
Lapse kujunemisel täisväär-
tuslikuks inimeseks on oluli-
ne roll kanda igaühel, kes 
lapsega kokku puutub: lapse-
vanemal, sugulasel, naabri-
lapsel, täiskasvanud üleaed-
sel, kindlasti ka lasteaia- ja 
kooliõpetajal, aga ka näiteks 

„K õige tähtsam on selles 
tunnis liikumine, pi-
dev dünaamika,“ tut-

vustas Randrüüt Idla liikumis- 
õpetust. Idla lastevõimlemine 
on väga mänguline, treenides 
laste tasakaalu ja osavust, tun-
nis kasutatakse palle, rõngaid, 
võimlemispinke. Liikumis-
tunnis mängitakse autot, koe-
ra, põgenevat pingviini, koju-
toomist ja muid vahvaid 
mänge, mille saatel joostakse, 
taarutakse, roomatakse, hü-
patakse ning arendatakse sel 
moel laste tugiaparaati ja li-
hasvastupidavust. Liikumine 
on mõtestatud mängu kaudu 
ja lastel on tunnis kogu aeg 
huvitav. Tundi jälgides jääb 
mulje, et lapsed on tulnudki 
pigem mõnusalt aega veetma 
mänguringi. 

Rõõm liikumisest
Kai Randrüüt alustas tundi 
väikese soojendusmänguga, 
kus iga laps sai omale järge-
mööda palli ja palus seda 

saades teistel midagi teha. 
Näiteks jooksid need, kellel oli 
seljas midagi rohelist, või 
need, kes istusid punase rõnga 
sees. Tunni lõppedes mängiti 
tagaajamismängu, kus iga 
kinnipüütud laps jättis õpeta-
jaga individuaalselt hüvasti, et 
kohtuda järgmises tunnis. 
Randrüüt ütleski, et selles 
tunnis ei teki tunnet, et pingu-
taksid end võhmale, rohkem 
rõhutakse sellele, et tekiks 
rõõm liikumisest ja sellise 
rõõmu saatel on tunnist hea 
ka lahkuda. „Liikumis- ja 
elurõõm on Idla tundide tore-
daim tulemus,“ kinnitas 
Randrüüt.

Õpetajal on tundides abiks 
assistent, kes vahetab vajalikul 
hetkel muusikat, koos vaada-
takse, et kõik lapsed oleksid 
mängu haaratud ning keegi ei 
jääks nurka norutama. „See 
tund on paljudele ka liikumis-
teraapia eest,“ tõdes Randrüüt 
ja lisas, et nende rühmas on 
lapsi, kes vajavad eritähelepa-
nu. „Idla liikumismängud on 
üles ehitatud nii, et ka lapsed 
ise panevad üksteist rohkem 
tähele, sest on palju koos lii-

kumist,“ lausus ta. Algselt 
kuulus Idla liikumisõpetuse 
juurde ka klaverimuusika. 
Ernst Idla abikaasa oli pianist 
Leida Idla, kes lõi liikumisele 

muusika, sageli eesti 
rahvamuusika motii-
videl. Randrüüt mai-
nis veel, et praegu 
kasutatakse tundides 
salvestisi ja on suur 

puudus just originaalsest 
muusikast.

Eesti võimlemise 
alustala
Ernst Idla (1901–1980) nimi 
on võimlemisringkondades 
hästi tuttav, ent üldsus teab 
temast vähem. Eesti rahvus-
võimlemist ei oleks ilma tema-
ta olemas. Eestis sündinud ja 
hiljem sõja jalust Rootsi põge-
nenud mees arendas aasta-
kümnete jooksul välja oma 
liikumissüsteemi. See põhineb 
inimese loomulikel liigutustel, 

mis tulenevad eesti etnograa-
fiast, laste liikumistest ja män-
gudest, maarahva tööliigutus-
test ning rahvatantsust. 
Inimkeha oli Idlale liigutuste 
algkoduks, liikumise lõppees-
märgiks oli aga mõjutada ini-
mest tervikuna, inimkeha 
koos kõigi meeltega. Teine 
oluline eesmärk oli õpetada 
inimene liikuma koordineeri-

tult, minimaalse vajamineva 
energiakuluga. 

Idla liikumisõpetus sobib 
kõigile, tunnid on eraldi tüdru-
kutele ja poistele ning ka liiku-
misõpetajad võiksid Randrüü-
ti arvates neil olla erinevad, sest 
soost lähtuvalt on lastel erine-
vad kehalised arengueeldused. 

Tule Ilda trenni!
Kai Randrüüt ise õppis Idla 
võimlemist Taanis võimlemis- 
õpetaja Finn Bygballe’i käe all. 
Ernst Idla liikumisõpetuse 
uuesti au sisse tõstmiseks ja 
arendamiseks Eestis on loodud 
Ernst Idla Selts, mille asutaja-
liikmeid Randrüüt ka on. „Ees-
tis on autorivõimlemist vähe, 
Idla on üks neist ja väärib Eesti 
kultuuri osana säilitamist ja 
arendamist,“ on Randrüüt 
veendunud. Need vähesed, kes 
Idla õpetusel põhinevaid võim-
lemisrühmi Eestis juhendavad, 
on oma ala fännid. Kai Rand-

rüüt juhendab Ranna-
mõisa lasteaias koos 
käivat naisvõimlejate 
rühma, kuhu ta ootab 
uusi liikmeid. „Me 
teeme pea le  Id la 

võimlemise ka füsiovõimle-
mist, nii et kel kael ja selg pikast 
tööpäevast väsinud, saab selle-
le kindlasti leevendust,“ kinni-
tas Randrüüt. Tunnid toimu-
vad Rannamõisa lasteaia 
suures saalis teisipäeviti kl 
17.45. Lisainfot võib küsida 
telefonil 5366 3137.

RUTH MÄGI

poemüüjal või kooliteel ko-
hatud kaaslinlasel. Sellest 
pikast loetelust on olulisema-
teks suunajateks siiski vane-
mad ja õpetajad.

Ka käesoleval sügisel kor-
raldab MTÜ Lastekaitse Liit 
koolitusi programmiga „Kiu-
samisest vaba lasteaed ja 
kool“ uutele liituvatele laste-
aedadele, mille rühmade 
lapsed kohtuvad peatselt nel-
ja alusväärtust – sallivust, 
austust, hoolivust ja julgust 
– ning nende kaudu häid 
omavahelisi suhteid õpetava 
Sõber Karuga.

Lapsevanem saab juba 
praegu vaadata veebilehelt 

www.kiusamisestvabaks.ee 
nii sõnas kui videopildis, 
kuidas oma last toetada elus 
ette tulevates situatsioonides. 
Ka leiab meie lehelt värvipil-
te, mida lapsele värvimiseks 
välja printida.

„Kiusamisest vabaks!“ Taa-
ni algupäraga metoodika on 
Eesti lasteaedades kasutusel 
alates 2010. ja koolides alates 
2013. aastast. Käesoleva aasta 
oktoobrikuu keskpaigaks on 
metoodika kasutamise õigus 
464 lasteaial ja 133 koolil 
kõikjal Eestis.

GRETE LANDSON
Eesti Lastekaitseliit

Soojendusmängus „Jooksevad need!“ valivad lapsed ise, kes peavad jooksma.  
/ Foto: Ruth Mägi

Toeta last sallivaks, austavaks, 
hoolivaks ja julgeks kasvamisel

„Kiusamisest va-
baks!“ metoodikaga 

liitus sel sügisel ka 
Harku Lasteaed. 2.–3. 

oktoobrini Tallinnas 
toimunud koolitusel 

osalesid õpetajad 
Silja Valk, Marju Tam-

mets, Mirjam Võsu 
ja Ene-Ly Lehtmaa 

ning õpetaja abi Tiia 
Kullerkupp.

Rannamõisa lasteaed  
kutsub retrovõimlema!
Liikumisõpetaja Kai Randrüüti eestvedamisel harrastatakse Rannamõisa laste-
aia liikumistunnis ajaloolist ehk Ernst Idla liikumisõpetusel põhinevat võimle-
mist. Lisaks laste tundidele juhendab ta ka naiste võimlemist.Üha enam on ka Harku 

valla lasteasutustes ha-
riduslike erivajaduste-

ga lapsi, kes vajavad õppetöös 
enda kõrvale toetajat. Praegu-
gi otsib Harku vallavalitsus 
viiele lapsele abilisi, kes olek-
sid koolis või lasteaias lapse 
kõrval, et teda juhendada ja 
aidata erinevates tegevustes. 
Kui erivajadusega lapsel on 
seal olemas isiklik tugi, on tal 
suurem võimalus omandada 
haridus teistega koos ja hili-
sem koolist väljalangemine 
on tema puhul vähem tõe-
näoline. Tänu tugiisikule, kes 
toetab last kõigis tegevustes, 
väheneb lapse sotsiaalne tõr-
jutus ja sildistamine ning ta 
saab tunda end väärtusliku ja 
olulisena.

Erivajadusega lapse toetami-
seks seavad pere ja kool ühised 
eesmärgid.  Kui laps on näiteks 
teistest aeglasem või vajab 
ülesannete juures põhjaliku-
mat selgitamist, teeb seda tu-
giisik, nii et õpetaja saab üle-
jäänud klassiga õppetöös 
edasi minna. Vajaduse korral 
saadab tugiisik last ka erineva-
te spetsialistide, nt logopeedi, 
terapeudi või psühholoogi 
juures ning rakendab spetsia-
listide soovitusi sel ajal, kui 
laps on koolis või lasteaias. 
Samuti selgitab ja juhendab ta 
lapsevanemat spetsialistide 
soovituste täitmisel. Kui aga 
laps ei saa oma erivajaduse 
tõttu mõnes tunnis või tegevu-
ses osaleda, otsib tugiisik talle 
selleks ajaks muud tegevust.

Kes sobib lapsele 
tugiisikuks?
Hea oleks, kui tugiisikul on 
eelnev kogemus tööst erivaja-
dustega lastega. Kui kogemus 
puudub, on võimalik osaleda 
ka tugiisiku koolitusel. Tugi-
isikuks soovijatel tuleb esitada 
tervisetõend ning väljavõte 
karistusregistrist. 

Rohkem teavet saavad huvi-
lised, kirjutades Harku valla-
valitsuse lastekaitse spetsialisti 
Helve Keele e-posti aadressil 

helve.keel@harku.ee ja sot-
siaaltööspetsialisti Maarja 
Maalderi e-posti aadressil 
maarja.maalder@harku.ee.

Harku vallavalitsuse koos-
tööpartneriks tugiisiku teenu-
se pakkumisel on Eesti Evan-
geelne Luterlik Kirik, kes viib 
alates 2016. aastast Harjumaal 
läbi projekti „Puudega laste 
tugiteenuste arendamine ja 
pakkumine“. Tugiisiku tee-
nust rahastatakse Euroopa 
sotsiaalfondi meetmest. 

Liikumis- ja elurõõm 
on Idla tundide  

toredaim tulemus.



Selles tunnis ei teki 
tunnet, et pingutaksid 

end võhmale.



Olen tugiisik olnud erinevatele – nii ATH, vaimse 
puudega kui ka füüsilise erivajadusega – lastele. 
Minu jaoks on see olnud hea võimalus teha lisatööd 
kodu lähedal, minemata tööle linna – nii on rohkem 
võimalik pühendada aega ka oma perele ja kogu-
konna tegemistele. Ja sel moel on aega abistada ka 
neid lapsi, kes tuge vajavad. Kõige enam nõuab töö 
tugilastega minult ehk kannatlikkust, oskust jääda 
rahulikuks ja kindlaks. Muidugi on raske toetada 
füüsilise puudega tugilast ning olla talle ka emotsio-
naalselt toeks, nähes tema soovi ja pingutusi kõiges 
kaasa lüüa, ehkki tema füüsis ei ole selleks valmis. 
Tänu ja tagasiside, mida olen saanud peredelt, on 
minu jaoks märk, et olen teinud õiget asja.

KAIRE KUNGLA, 
Harku Lasteaia majandusjuhataja, 
tugiisik alates 2014 

Kui aitaks last… 
tugiisikuna?

Harku vallas on 
tugiisiku ootel 

viis erivajaduse-
ga last, kes vaja-

vad lasteasutuses 
juhendamist ja 

toetamist.

Ilon Wiklandi illustratsioon raamatust  
„Ernst Idla – võlur Tallinnast“.  

/ Foto: Ruth Mägi

Tugiisik toetab erivajadusega last lasteasutuses kõigis tegevustes. / Foto: 123rf

Foto: Olga Makina

Helve Keel
Lastekaitse
spetsialist
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Teeme end 
nähtavaks!

kool. Lisaks toimuvad tunnid 
neile koertele, kes on võetud 
varjupaigast või keda on elu 
jooksul tabanud mõni tagasi-
löök, neid peetakse probleem-
seteks koerteks ja nendega 
tegeldakse tihtilugu indivi-
duaalselt, mitte rühmas. 
Koertekool pakub ka koerte 

võimlemist. Tegu on üsna 
uue, kuid kiiresti areneva ja 
populaarsust koguva lihas- 
treeninguga nendele koertele, 
kellel on terviseprobleemid 
või vaja füüsist parandada. 
Lihtsalt lõbus ja hea ajaviitmi-
ne koos oma koeraga on see 
kindlasti ka. 

Koerale lisaks tuleks 
kasvatada kindlasti 
ka inimest
Britta Puusepal on pika areta-
miskogemuse jooksul olnud 
30 koera ringis ja tema koe-
raarmastus sai nagu paljudel-
gi alguse lapsepõlvest. „Eks 
see käis nii, et ma väga-väga 
tahtsin endale koera, aga mul-
le ei lubatud, ja kui ma sain 
lõpuks päris oma koera, siis 
väljus mu koerahullus kont-
rolli alt,“ tõdes Puusepp ja li-
sas, et selleks ajaks oli ta oma 

Koeri tuleb võtta kui 
kaaslasi, mitte kui lapsi

Juba kuu aega on 
Tabasalus Ranna tee 
ristmiku ääres oleva 
maja küljes suur silt 

„Koertekool“. Millega 
tegu ja mis majas 
tehakse, käisime 

uudistamas koerte-
kooli omaniku Britta 

Puusepa käest, kes 
peab Tabasalus juba 

seitsmendat aastat 
lemmikloomapoodi 

Minu Koer. 

koerteks teinud kõik naabrite 
ja sõprade koerad ning võõ-
raste omad ka. 

Õiget treenimist ja suuna-
mist peab ta väga oluliseks, 
sest koer vajab selgeid sõnu-
meid. „Inimesed rikuvad oma 
koerad ära, sest nad ei õpeta 
neid olema kaaslased, vaid 
ninnunännutavad nagu lapsi,“ 
arvas Puusepp. „Meie arusaa-
mine koera kasvatamisest on 
veel nõukaaegne. Üks suur 
viga, mida tehakse, ja seda 
teevad koerale nii tuttavad kui 
ka võõrad inimesed, on see, et 

kutsikaga kohtudes minnakse 
teda kohe katsuma, tervitama, 
temaga rääkima, osad inime-
sed isegi kiljuvad rõõmust. Aga 
seda ei tohi teha, koer saab vale 
signaali, see viib ta stressi ning 
järgmises samasuguses situat-
sioonis, kus näiteks tänaval 
tuleb vastu inimene või koju 
tulevad külalised, ei oska koer 
ennast taltsutada, sest tal on 
teadmine ja sisse õpetatud 
käitumine, et need inimesed 
tahavad minust midagi,“ lau-
sus ta. Puusepp tõi näite Sak-
samaa kohta, kus omanikud 

jalutavad oma koertega ilma 
rihmata, käiakse rahulikult 
poodides ja kohvikutes ning 
koer teab, et keegi muu peale 
peremehe pole sel hetkel üldse 
oluline, sest keegi teine temast 
välja ei tee. Sellist uutmoodi 
suhtumist koertesse ta oma 
koertekooli koeraomanikele 
püüabki sisendada ja õpetada. 

Rohkem infot koertekoolist 
ja grooming’ust saab Gurmee 
Garaažis asuvast loomapoest 
Minu Koer.

RUTH MÄGI 

K oertekool sündis Brit-
ta sõnul eelkõige isik-
likust vajadusest. Ni-

melt on ta kennel Royal 
Brown retriiverite kasvataja 
ning oma koertekool annab 
talle hea võimaluse treenida 
neid näituste tarbeks või 
headeks kodukoerteks just 
enda valitud koolitajate käe 
all. Koertekooli ruumides on 
oma uksed avanud ka koerte 
juuksur ehk grooming, kus 
saab koeri näituse tarbeks 
korda teha,  kuid see on 
mõeldud ka neile lemmiku-
tele, kel tõust tulenevalt on 
vaja spetsiaalselt karvastiku-
hoolt, või lihtsalt kodukoer-
tele, kes näiteks paar korda 
aastas karva kordategemist 
vajaksid.

Koertekooli suurt saali, kus 
harjutatakse koertega kõike, 
mida korralikuks kasvatuseks 
on vaja, kasutavad peale tema 
veel teisedki treenerid, kellele 
ruume välja renditakse. Nii 
käivad koertekoolis regulaar-
selt koos kutsikatekool, näitu-
sekool ja sõnakuulelikkuse 

Britta koos oma 
kasvandiku ja 
kaasomandis 

oleva labradori 
retriiveri Arthu-

riga.  / Foto: 
Ruth Mägi

Meie arusaamine  
koera kasvatamisest 
on veel nõukaaegne.



Projektipäevaks pakuvad 
õpetajad kokkulepitud pea-
teema ulatuses välja alatee-

mad, mida õpilastega lahata, 
uurida ja läbi mängida, pida-
des ühtlasi silmas õppekavas 
nõutud üldpädevuste ja õpitu-
lemuste saavutamist. Sep-
tembri projektipäeva teema oli 
„Liikumine ja liiklus“, oktoob-
ris oli selleks „Hirmus põnev!“. 
Viimase alateemadeks sobis 
kõik, mis oli seotud Hallowee-
ni, martide, kadride, grafiti 
ning legendidega.

Projektipäeval tunniplaani 
tunde ei toimu. Juba projekti-
päeva-eelsel nädalal peavad 
kõik õpilased registreerima 
end Doodle’i keskkonnas hu-
vipakkuvasse töötuppa. Et 
kohtade arv on töötubades 
piiratud, kehtib reegel: kes ees, 
see mees. Õnneks on töötuba-
de arv suur (17) ja igaüks neist 
üsna omanäoline, seega lastel 
valikuvõimalustest puudust ei 
tule ja nii on kõik saanud osa-
leda selles töötoas, mis on kõi-
ge südamelähedasemal teemal 
ja põnevaim. 

Projektipäevade mõte on 

Võeti vastu järgmine määrus:
• Harku Vallavolikogu 23.10.2003. a 

määruse nr 24 „Harku valla teenistu-
jate palgatingimused ja sotsiaalsed 
garantiid“ kehtetuks tunnistamine.

Istungil võeti vastu  
järgmised otsused:

• vallavanemale preemia määramine;

• Harku vallavanema valimine;
• Harku vallavalitsuse liikmete arvu ja 

struktuuri kinnitamine;
• Harku vallavalitsuse liikmete koos-

seisu kinnitamine;
• töötasu ja esindustasu määramine 

ning mobiiltelefoni ametialaseks 
kasutamiseks vajalike kulude hüvi-
tamine vallavanemale ja palgaliste-

le vallavalitsuse liikmetele;
• vallavalitsuse liikmetele hüvitise 

maksmise otsustamine ja selle 
suuruse määramine.

Järgmine Harku Vallavolikogu  
erakorraline istung toimub 

16.11.2017. a ja korraline istung 
30.11.2017. a algusega kell 16.00  

Harku Vallamaja koosolekute saalis.

Volikogu istungilt:

30. oktoobril 2017 toimus 
Harku Vallavolikogu istung, 

kus osales 19 Harku Vallavo-
likogu liiget, istungit juhatas 
Harku Vallavolikogu esimees 

Kalle Palling.

anda õpilastele võimalus ise 
valida just oma huvidele vastav 
töötuba, kus oma võimeid eda-
si arendada. Projektipäeval 
õpib ta enesejuhtimist, planee-
rimisoskust, loovust, ettevõtlik-
kust, meekonnatööd, vastutus-
tunnet – kõike seda, mida 
uuenenud õpikäsitus koolilt 
ootab ja nõuab.

Lastele meeldivad 
tsirkus ja kõrvitsad
Oktoobri projektipäeval said 
kõige varem kohad täis akro-
baatika ja tsirkuse töötoas ning 
kõrvitsalaternate, maskide ja 
dekoratsioonide meisterdami-
se töötubades. Töötubade va-
likus olid aga veel kõrvitsa-
s e e m n e t e g a  k ü p s i s t e 
valmistamine, vanalinna õud-
sete legendidega hoonete kü-
lastamine, grafiti ajaloo uuri-
mine ning sodimisjälgede 
praktiline puhastamine, arvu-
tiprogramme kasutades mul-
tifilmi ja ajalehe tegemine, 
ukulele algkursus ja pala esine-
misküpseks õppimine, kooli 
siseõue praktiline maastikuar-
hitektuur, pildi maalimine, 

rahvakommete uurimine ja 
palju muud. Projektipäev lõp-
peb töötubades tehtu tutvusta-
misega. Ja seekord oli, mida 
vaadata-kuulata-kõrva taha 
panna-maitsta! Lihtsalt hir-
mus põnev!

Kaks projektipäeva on edukalt 
möödas, ees on ootamas veel 
seitse. Novembri projektipäeva 
peateema on „Taaskasutus“. 

Kel rohkem huvi, saab vaa-
data Harkujärve kooli FB-le-
helt: www.facebook.com/har-
kujarvepk

KÜLLI RIISTOP
Harkujärve kooli direktor

Kõrvitsalaternate meisterdajad õpetaja Lauri Sepa hirmus põnevast töötoast. 
/ Foto: Heily Epro-Volmer

„Hirmus põnev!“ Harkujärve koolis ehk projektipäevade taassünd
Selle kooliaasta algul taaselustasime oma koolis vahepeal soiku vajunud klassidevahelised projektipäevad, tänaseks on 
toimunud kaks temaatilist projektipäeva, esimene septembris ja teine oktoobris. 

Käes on aasta pimedaim 
aeg, nii et muretse en-
dale helkur ja kinnita see 
riiete külge. 

Helkurist on kasu ainult 
siis, kui see on nähtaval, 
mitte taskus peidus. Kui-
gi paljudes asumites põ-
leb ka tänavavalgustus, ei 
pruugi sellest alati piisa-
ta, et autojuht tumedates 
riietes jalakäijat või rattu-
rit märkaks.

Tihti unustatakse enne 
kodunt väljumist kont-
rollida, kas sellel riietusel, 
mis täna selga pannak-
se, on ikka helkur küljes. 
Ei vaevuta kindlaks tege-
ma, kas see hädavajalik 
ese on ikka alles ja ripub 
riiete küljes. Levinud on 
ka arvamus, et minuga 
ju ei juhtu midagi. Ka au-
tojuhid vajavad helkurit, 
sest ka nemad käivad va-
hel jala, kas või parklast 
kauplusse ja tagasi. 

Kindlasti vaadake hel-
kurite olemasolu üle igal 
hommikul ka kooli mine-
vatel lastel, kes kipuvad 
neid üsna tihti kaotama 
ja võib olla ei märkagi, et 
see neil kadunud on. 

Tuletan meelde, et sõi-
dukijuht märkab tumeda-
tes riietes inimest alles 20 
m kauguselt, heledates 
riietes liiklejat on võima-
lik näha 50 m pealt, aga 
helkuriga paistab inimene 
150 m kaugusele. Linna-
kiirusel jõuab sõiduk jala-
käijani, kes on tumedates 
riietes, pimedal ajal u 1,5 
sekundiga ja maanteekii-
rusel u 0,8 sekundiga. See 
ei ole aga piisav aeg ohu-
tuks reageerimiseks.

Helkurit peab kandma 
pimedal ajal nii maanteel 
kui ka valgustatud tänaval, 
ükskõik, kas oled laps või 
täiskasvanu. Helkuri kand-
mine on seadusega kohus-
tuslik. Kanna helkurit ning 
ole särav ja nähtav! 

RENÉ UUSTALU
Harku valla 

piirkonnapolitseinik

Foto: Shutterstock



Harku Vallavalitsus teatab:

n Eskiislahenduste tutvustamised

07.12.2017 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses Rannamõisa külas 
Ringtee 14 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle 
lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebira-
kenduses kaart.harku.ee ja otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/170622_26/
avalik/

07.12.2017 kell 16.00 toimub Harku Vallavalitsuses Rannamõisa külas 
Harku tee 46 ja 48 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvusta-
mine.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle 
lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebira-
kenduses kaart.harku.ee ja otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/160909_16/
avalik/ 

n Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemus

Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maas-
tikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneeringu avalik 
väljapanek toimus 09.08.2017 kuni 08.09.2017. Teemaplaneeringu avali-
kustamise järgsed avalikud arutelud toimusid 9.10.2017 kell 17.00 Muras-
te Koolis, 10.10.2017 kell 17.00 Harku Raamatukogus ja 11.10.2017 kell 
17.00 Harku vallamajas. 

Harku Vallavalitsus edastab teemaplaneeringu Harju maavanemale 
heakskiitmiseks.

n Avalike väljapanekute tulemused

05.10.2017–19.10.2017 toimus Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 
maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku 
väljapaneku ajal esitati planeeringulahendusele 1 ettepanek. Sellest lähtuvalt 
korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse 
avaliku arutelu Harku Vallavalitsuses 27.11.2017 kell 16.00.

05.10.2017–19.10.2017 toimus Adra külas Aasa-Väljaotsa maaüksuse 
ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku 
ajal esitati planeeringulahendusele 1 ettepanek. Sellest lähtuvalt korraldab 
Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku 
arutelu Harku Vallavalitsuses 27.11.2017 kell 17.00.

19.10.2017–03.11.2017 toimus Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I 
etapi detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esi-
tati planeeringulahendusele 14 ettepanekut/vastuväidet. 

Sellest lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku järgse avaliku arutelu Harku Vallavalitsuses 14.12.2017 kell 
17.00.

n Detailplaneeringute kehtestamised
Harku Vallavalitsuse 23.10.2017 korraldusega nr 592 kehtestati Muraste 
külas Lee elamukvartali detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ 
(äriregistrikood 11038715) tööle nr 04/10.

Planeeritav maa-ala suurusega u 8,8 ha asub Harku vallas Muraste külas 

ja hõlmab suvilaühistu Lee territooriumil paiknevat 67 maaüksust
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suvilaühistu Lee ümber-

planeerimine elamukvartaliks, endise suvilaühistu Lee territooriumil paik-
nevate kruntide piiride ja ehitusõiguse täpsustamine ning tehnovõrkudega 
varustamise ja juurdepääsude lahendamine.

Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille koha-
selt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku 
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses 
aadressil kaart.harku.ee. 

Harku Vallavalitsuse 23.10.2017 korraldusega nr 593 kehtestati Liikva 
külas Otsa tn 6 ja Otsa tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneering vas-
tavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/13.

Planeeritav maa-ala suurusega u 0,96 ha paikneb Liikva külas ning hõl-
mab Otsa tn 6 (katastritunnus 19801:001:0238) 100% ärimaa ja Otsa tn 8 
(katastritunnus 19801:001:0241) 100% ärimaa maaüksuseid.

Detailplaneeringuga kavandatakse muuta Otsa tn 6 ja Otsa tn 8 maaük-
suste sihtotstarve elamumaaks ning määrata mõlemale krundile kaksikela-
mu püstitamiseks ehitusõigus. Krundile pos nr 1 (suurusega 3881 m²) mää-
ratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, 
ehitisealuse pinnaga kokku kuni 500 m² ning krundile pos nr 2 (suurusega 
5698 m²) määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone 
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 500 m². Elamute suurimaks 
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maa-
pealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on 
planeeritud kuni 4,5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on 
määratud vahemikus 20–35 kraadi.

Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille koha-
selt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.

Harku Vallavalitsuse hinnangul on kavandatud tegevus ja ehitusmaht 
sobiv antud piirkonda ning on kooskõlas Harku Valla kehtiva üldplanee-
ringuga.

Harku Vallavalitsus leiab, et detailplaneering on koostatud võimalikult 
paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid silmas pidades ning tagades 
säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku 
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses 
aadressil kaart.harku.ee. 

Harku Vallavalitsuse 30.10.2017 korraldusega nr 615 kehtestati Suurupi 
külas Nurmepõllu, Vana-Klooga mnt 39, Vana-Klooga mnt 43 ja Va-
na-Klooga mnt 33 maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt 
Ruum ja Maastik OÜ (äriregistri kood 11038715) tööle nr 11/08.

Planeeritav ala paikneb Suurupi külas, Tallinna-Rannamõisa-Klooga-
ranna maanteest loodes, külgnedes Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna 
maantee ja Kiia-Vääna-Viti maantee ristmikuga. Planeeritav ala hõlmab 
järgmisi maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusi: Nurmepõllu, katast-
ritunnus 19801:001:1750, pindala 2,33 ha; Vana-Klooga mnt 39, katastri-
tunnus 19801:001:2270, pindala 2,46 ha; Vana-Klooga mnt 43, katastritun-
nus 19801:001:0270, pindala 3,42 ha; Vana-Klooga mnt 33, katastritunnus 
19801:001:0430, pindala 1,82 ha. 

Detailplaneeringuga moodustatakse olemasolevatest maatulundusmaa 
sihtotstarbega katastriüksustest:
• viis elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt (Pos 3) 6571 m2, 
(Pos 5) 6622 m2, (Pos 6) 5521 m2, (Pos 7) 5772 m2, (Pos 8) 4765 m2,
• üks 100 % ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega vastavalt (Pos 1) 21 112 
m2,
• üks 95% äri- ja 5% tootmismaa sihtotstarbega krunt suurusega vastavalt 
(Pos 2) 23 499 m2,
• üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt suurusega vastavalt (Pos 4) 
10 371 m2,
• kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt (Pos 9) 
8423 m2, (Pos 10) 3492 m2 ja (Pos 11) 3949 m².

Võrreldes 2011. a avalikustatud planeeringulahendusega vähendati:
• äri- ja tootmismaa kruntide arvu neljalt kahele;
• äri- ja tootmismaa kruntidel hoonete ehitisealust pindala 38 636 ruutmeet-
rilt 4000 ruutmeetrile, s.o 89,6 % võrra;
• äri- ja tootmismaa kruntidel hoonete suletud brutopinda 75 000 ruutmeetrilt 
4000 ruutmeetrile, s.o 94,6 % võrra. Sealhulgas äripinda 54 275 ruutmeetrilt 
3960 ruutmeetrile, s.o 92,7 % võrra ja tootmispinda 20 725 ruutmeetrilt 40 
ruutmeetrile, s.o 99,8 %võrra;
• äri- ja tootmismaa kruntidel parkimiskohti 910 kohalt 146 kohale, s.o 84 
% võrra;
• elamumaal korterite arvu 83 korterilt 0 korterile, s.o 100 % võrra.

Elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksik- 
elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 
m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 
m, kuni 3 maapealset korrust ja kuni 1 maa-alune korrus. Abihoonete suuri-
maks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maa-
pealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–20 kraadi.

Ärimaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus ühe hoone püs-
titamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 2000 m². Hoone suurimaks lubatud 
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m, kuni 3 maapealset korrust 
ja kuni 1 maa alune korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 
0–20 kraadi.

Äri- tootmismaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus kuni 
kolme hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 2000 m². Hoonete 
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m, kuni 3 
maapealset korrust ja kuni 1 maa-alune korrus. Lubatud katusekalle on mää-
ratud vahemikus 0–20 kraadi.

Üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid on ehitusõi-
guseta.

Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille koha-
selt paikneb planeeritav ala osaliselt elamumaa, osaliselt ärimaa juhtfunkt-
siooniga tihehoonestusalal. Ärimaa juhtfunktsioon ulatub Tallinna-Ran-
namõisa-Kloogaranna maanteest 200 m kaugusele ja sealt edasi algab 
elamumaa juhtfunktsioon.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku 
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses 
aadressil kaart.harku.ee. 
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Rahvusvahelisel koorifesti-
valil osales kokku enam 
kui 30 koori. Esindatud 

olid Soome, Holland, Tšehhi, 
Ungari, Kanada, Iirimaa, Läti, 
Saksamaa ja ka Eesti kahe 
kooriga. Festival algas rong-
käiguga, mis kulges läbi kauni 
Riva del Garda linna. Rong-
käigu eel kuuldus meeleolu-
kaid rahvuslikke laule kõigi 
osalevate kooride esituses. Ka 
Eesti koorid ühendasid jõud 
ja Miina Härma „Tuljak“ kõ-
las uljalt üle linnaväljaku.  

Festivali raames viidi läbi 
kõrgel tasemel koorikonkurss, 
mida hindas kuueliikmeline 
rahvusvaheline žürii. Meie 
kammerkoor konkureeris se-
gakooride B1-kategoorias, 
esitades vanamuusikat ning 
Urmas Sisaski ja Veljo Tormi-
se koorilaule. Kõik koorijuhid 
said žüriilt põhjalikku tagasi-
sidet. Toodi välja meie kam-
merkoori ilusat tämbrit, head 
dirigenti ja musikaalset kava 
esitust. Kokkuvõttes saavutas 
Tabasalu Kammerkoor oma 
kategoorias 2. koha ning sai 

hinnatud kulddiplomi punkti-
de vääriliseks. 

Elamuslikud 
sõpruskontserdid
Erinevates Riva del Garda 
kontserdisaalides toimus lisaks 
mitu sõpruskontserti. Ühel 
neist esines ka Tabasalu Kam-
merkoor koos Soome, Itaalia 
ja Iirimaa kooridega. Festivali 
kulminatsiooniks kujunes 
kõigi konkureerinud kooride 

seast parima väljaselgitamine. 
Meie suureks rõõmuks läks 
grand prix Soome. Soome 
noorte muusikatudengite koo-
ri Ruamjai esinemine pakkus 
tõeliselt suure elamuse. Lisaks 
muusikasündmusele oli kam-
merkoori lauljatel võimalus 
avastada Garda järve ümbrit-
sevaid linnu, nautida suvist 
soojust, loodust ja mägesid. 
Väike maaliline Riva del Garda 
asub Itaalia põhjaosas sealse 
suurima järve ääres mägede 
vahel. Kontsertidest vaba päe-
va veetis laulurahvas Veneet-
sias ja Veronas. Oli vahva nädal 
täis suuri elamusi!

Oleme väga tänulikud oma 
toetajatele – Harku Vallavalit-
susele, Eesti Kultuurkapitalile 
ja AS-ile Laomaailm.

MAI AINSALU
Tabasalu kammerkoori dirigent

Tabasalu kammerkoor sai  
Itaalias väärilise 2. koha
Tabasalu kammerkoor tuli 14.–18. oktoobril Itaalias Riva 
del Garda linnas peetud koorifestivalilt In… Canto sul 
Garda tagasi oma kategooria 2. kohaga.

Tabasalu  
jalgpalliklubi  
sai Eesti  
meistrivõistluste  
2. liigas 3. koha

Tabasalu jalgpallimees-
konna hooaeg lõppes ok-
toobris Eesti meistrivõist-
luste (EMV) 2. liiga lääne/
lõuna tsoonis 3. kohaga. 26 
mängust saadi 15 võitu, 3 
viiki ja 8 kaotust ehk kokku 
48 punkti. 

Otsepääsme Esiliiga B-sse 
saavutas liiga võitjana FC 
Nõmme United ja ülemine-
kumängude kaudu sai õi-
guse pääsu kõrgemale üri-
tada Pärnu Jalgpalliklubi. 

Tabasalu võistkonna pa-
rim väravakütt oli Andrus 
Mitt 17 väravaga, kõige roh-
kem minuteid (2044) män-
gis võistkonna eest Siim 
Sorokin.

Klubi tänab kõiki toeta-
jaid ja poolehoidjaid, viima-
sed mängud uuel kodusel 
staadionil möödusid suu-
repärases atmosfääris. Uuel 
hooajal on eesmärk üks – 
pääs Esiliiga B-sse. Noorte- 
klassides saavutasid EMV-l 
meie U-17 ja U-15 tüdrukud 
3. koha ja U-16 poisid tulid 
oma liigas 4. kohale.

RIHO SAKSUS
Tabasalu Jalgpalliklubi

Tabasalu kammerkoor enne võistlustulle astumist. / Foto: Henn Sarv

ABITÖÖLISE

Tabasalu Ühisgümnaasium  
võtab koolisööklasse tööle

Lisainfo: marek.topper@tyg.edu.ee, lea.kraavi@tyg.edu.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töökoha suurus: 1,0 kohta

Töötasu: katseajal 470 € kuus,  
pärast katseaega 580 € kuus

Info tel 5341 4536
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Väljaandja: Harku Vallavalitsus,  
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,  
Harju maakond, tel 600 3848, 
faks 600 3854

Toimetus: tel 5556  5434 
Aule Sagen 
Ruth Mägi ID 62d723 g CO2

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolma- 
päeval (v.a veebruaris, juulis ja detsembris). Harku 
Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel 
alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulu-
tused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala 
esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus 
kaastöid lühendada ja redigeerida. Valla- 
lehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toime-
tus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas 
ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine 
on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.

Reklaam ja müük:  
5836 6637 
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:  
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken

Trükk: AS Kroonpress

Harku Valla Teataja

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

n  Korstnapühkija ja pottsepa 
litsentseeritud teenused, küttekol-
lete kontroll, remont ja ehitus.  
Akti väljastamine kindlustusseltsi-
de jaoks. Tel 5690 0686.

n  Vanametalli kokkuost, konteine-
rite tellimine ja transporditeenus. 
Metalliveoks võimalik kasutada  
tasuta järelhaagist. Asume Tuter-
maal, tel 678 2055.

n  Aastaringne fekaalivedu.  
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.

n  Väljaõppinud puudelangetaja 
teostab ohtlike puude ja okste 
raiet. Tööd teen tõstuki ja köis-
tehnikaga. Kändude freesimine ja 
okste äravedu. Puude üldseisundi 
hindamine ja konsultatsioon tasu-
ta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.

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

n  OÜ ESTEST PR ostab metsa-  
ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215, info@est-land.ee.

n  Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ohtlike puude/okste 
langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine  
(trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post: 
igor@inkteenused.ee.

n  Liuguksed, riidekapid, garde- 
roobid. Abi projekteerimisel.  
Parimad hinnad. Tel 522 1151, 
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.

n  Kogenud puuhooldajad 
teostavad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. SOODSAD 
HINNAD. Telefon 522 0321,  
www.arbormen.ee.

n  Kaevetööd miniekskavaatoriga. 
Tel 5639 3588, www.väikeekska-
vaator.ee.

n  Liiva, killustiku ja mulla müük 
koos kohaletoomisega. www.
kallurauto.ee, tel 5639 3588.

n  Korstnapühkija teenused, tel 
5877 1665, www.puhaskolle.ee.

n  Teostan santehnilisi ja  
pisiremonttöid. 503 8313,  
juhan.haavasalu@gmail.com.

n  Ostan teie sõidukõlbliku, 

remonti vajava või seisva sõiduki! 
Võib pakkuda ka ülevaatuse ja 
kindlustuseta sõidukeid! Kuulutus 
ei vanane! Tel 5457 5055, e-mail: 
alka515@hotmail.com.

n  Ostan kiiresti sõidukorras auto: 
5819 0200.

n  Ehitusluba. Kasutusluba. 
Projekteerimine. Ehitise audit. 
Hoonete seadustamine. 522 0023, 
Mikk. Täname kliente, keda oleme 
saanud aidata.

n  Õhksoojuspumba paigaldus, 
hind 150 €. Sertifikaadiga paigal- 
daja Kalev Lepistu, 5656 2191.

n  Teostan puidutreimistöid,  
tel 519 620 79.

n  Ehitus- ja remonttööd tel: 5689 
4725.

n  Katuse hooldus, tänavakivi  
pesu, fassaadi pesu tel: 5919  
1540. Hoonete soojustamine puis-
tevillaga. Tel: 501 6689,  
ken@puistemees.ee.

n  Telli Eesti lipud, vimplid,  
vardad ja vardahoidjad e-poest 
www.lipuvabrik.ee. Kaup kätte  
1 tööpäevaga!

n  Liidame Sinu kinnistu ÜVK-tras-
sidega, santehnilised sisetööd, 
veemõõdusõlmede montaaž, puis-
tematerjalide müük. Liitumispro-
jektide koostamine, geodeetilised 
mõõtetööd. 5850 4300.

n  Pakume õunamahla pressimise 
teenust Kose vallas. Lisainfo  
5621 9762 ja www.nommetalu.ee.

n  Plaatimistööd, siseviimistlus 
5877 3387.

n  Üldehitus, remont 5629 3653.

n  Kvaliteetne puitbrikett 960 kg, 
alus 172 €, Premium pellet 990 kg, 
alus 199 €. Kojuvedu hinna sees. 
Tel. 5891 5954.

Teated

UUS! 

Jaak Eller
kutseline maakler

503 5680
jaak.eller@pindi.ee

Koos leiame alati  
parima lahenduse!

Sinu usaldusväärne kinnisvarapartner

Sinu heaks loodud!

Lisainfo ja tellimine
tel 5359 1403

info@agripellet.ee   
www.puidupellet.ee

Vesse 12 ja 
Meie ladu asub 
Tallinnas 
Roosna-Allikul Metsa tee 15. 

1000 kg BigBag 
Premium pellet
8 mm pelletid
Hind:  182 €

 975 kg alus 
6 mm pelletid
Hind:     185 €

Hind:    185 €

975 kg alus 
8 mm pelletid

Pelletite tootmises kasutame eriti hea kvaliteediga 
kuiva saepuru, seetõttu on meie toodetes 

tuhasisaldus viidud miinimumini.

Lisainfo ja tellimine
tel 5359 1403

info@agripellet.ee   
www.puidupellet.ee

Vesse 12 ja 
Meie ladu asub 
Tallinnas 
Roosna-Allikul Metsa tee 15. 

1000 kg BigBag 
Premium pellet
8 mm pelletid
Hind:  182 €

 975 kg alus 
6 mm pelletid
Hind:     185 €

Hind:    185 €

975 kg alus 
8 mm pelletid

Pelletite tootmises kasutame eriti hea kvaliteediga 
kuiva saepuru, seetõttu on meie toodetes 

tuhasisaldus viidud miinimumini.

Tegusam elu – sellest mõtteviisist juhindume 
iga päev, kui loome klientidele võimalusi  
aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

REKLAAMI  
VÕI KUULUTUSE  

TELLIMINE

e-post 
vallaleht@harku.ee

telefon  
5836 6637
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Täpsem info Rannamõisa 
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

JUMALATEENISTUSED 
RANNAMÕISA  

KIRIKUS

IGAL PÜHAPÄEVAL 
KELL 10.30

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

Avaldame sügavat  
kaastunnet

Tiiu Männile

ISA

kaotuse puhul.

Töökaaslased  
Pangapealse Lasteaiast

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS

IGAL PÜHAPÄEVAL  
kell 17.00

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857

www.inglitiib.eu

                                                                            

LAULUDE ÕHTU
16. novembril 2017 kell 19.00

Harkujärve kirikus

 
Esinevad:

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 
poistekoor

Suurupi naiskoor 
Meretule

Dirigent Elen Ilves

Klaveril Aime Pärisalu

Sissepääs vaba annetusega kirikule

                                                                            

LAULUDE ÕHTU
16. novembril 2017 kell 19.00

Harkujärve kirikus

 
Esinevad:

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 
poistekoor

Suurupi naiskoor 
Meretule

Dirigent Elen Ilves

Klaveril Aime Pärisalu

Sissepääs vaba annetusega kirikule

Õigus  
heale 
pitsale

TELLIMINE:
Tel. 600 9609
      Pitsastuudio
Koju · Kaasa · Kohapeal

Avatud: T - L 
Nooruse 1a, Tabasalu
www.pitsastuudio.ee
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REKLAAMI  
VÕI KUULUTUSE  

TELLIMINE

e-post 
vallaleht@harku.ee

telefon  
5836 6637

  


