VÕRDSUSTUS HUVIJA SPORDITEGEVUSE
TOETUS:

olenemata huviringi või spordiklubi tegutsemiskohast, on toetus 24 eurot kuus.

Lk 3

KOOLI- JA LASTEAIAKOHTADE TAOTLEMINE:

esimesed koolikoha pakkumised
on tehtud; lasteaiakohti hakatakse
jagama märtsis.

Lk 4

alates 3. märtsist saab reedeti kell 17.30–18.30
osta Tabasalus toidukaupa otse talunikelt ja
väiketootjatelt.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

L

aste ja noorte kultuuriaastal on Harku vallas alus pandud uuele
traditsioonile kutsuda
kord aastas kokku kõik
need organisatsioonid või eelkõige need inimesed, kes igapäevaselt hoolitsevad noorte
mitmekülgse arengu eest. Vabariigi aastapäeva eel 22. veebruaril olid Kumna mõisa palutud 35 Harku vallas noortega
tegelevate organisatsioonide
esindajad neile pühendatud
tänuüritusele. Noorsoo toetajaid rõõmustas oma etteastega
Tabasalu Muusikakooli kitarriansambel Ranno Nurmsaare
juhendamisel, niisamuti kõlas
kaunilt muusikakooli lauluõpilaste musitseerimine. Tänutseremoonial andsid vallavolikogu
esimees Anne-Ly Gross-Mitt ja
vallavanem Kaupo Rätsepp
koos soojade tänusõnadega
igale oma panuse andnud organisatsioonile üle klaasist tänuplaadi, mis meenutab igal hetkel,
kui oluline on nende panus, et
meie noortest saaksid head,
targad ja tublid Eesti inimesed.
Tänu on väärt
veelgi rohkemad
Noorsootöötajate tunnustusja tänuüritus sai Harku vallavalitsuse kultuuri- ja
spordispetsialisti
Krista Dregeri sõnul
inspiratsiooni oma
sünniks tänavusest
laste ja noorte kultuuriaastast, mis on
alles oma alguses.
„Harku vallas on tavaks tänada oma inimesi, neid, kelle panus siinse elu-olu
edendamisse on olnud silmapaistev ja
hindamatu, aasta
lõpus. Seekord aga
otsustasime laste ja
noorte kultuuriaasta puhul
tõsta siinseid tublisid noorsootöösse panustajaid esile juba
aasta alguses, et neil oleks tore
innukalt oma aastat alustada,“
rääkis Dreger. Kumna mõisa
sai seekord kutsutud 35 otseselt või kaudsemalt noorsootööga tegeleva organisatsiooni
esindajad, kes on oma tegevusega Harku vallavalitsusele
noorte tegevusele suunatud
projektitaotluse näol silma

HARJU OTT TULEB REEDE
ÕHTUTI TABASALLU:

Lapsed peavad
olema kaitstud
igat laadi väärkohtlemise eest.

Foto: Aule Sagen
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Kumna
mõisas
toimunud
tänuüritusel anti
noortega
tegelevatele
organisatsioonidele
üle tänuplaadid.
/ Foto: Aule
Sagen

Tunnustusüritusel
musitseeris
ka Tabasalu
Muusikakooli kitarriansambel
Ranno
Nurmsaare
juhendamisel.
/ Foto: Aule
Sagen

Täname teid noortele
pühendatud aja eest!
Kumna mõisas 22. veebruaril toimunud vallavolikogu esimehe Anne-Ly
Gross-Miti ja vallavanema Kaupo Rätsepa pidulikul vastuvõtul tänati ja
tunnustati noorsootööga tegelevaid organisatsioone.


jäänud. Tänuüritusele olid
palutud vallas tegutsevad spordiseltsid ja rahva- ning moodsama tänavatantsu edendajad,
muusikakool ja käsitööedendajad, noortele korraldatud tegevust pakkuvad kogukonnakeskused, ühendused
ning skaudid. Samuti olid kutsutud valla raamatukogud, kus
toimuvad noortele intellektuaalsemad üritused, Tabasalu
Ühisgümnaasium, kus toimub

Suurt tänu on
väärt kõik, kes
noortega tegelevad. Tunnustusüritusele olid palutud
vallas tegutsevad
spordiklubid ja
huviringid, noortekeskused ja
kogukonnad, skaudid, huvitegevuse
koordineerijad
ning raamatukogud.
/ Fotod: Aule
Sagen

Rohkem pilte:
www.harku.ee/pildigaleriid

väga suur osa siinsete noorte
kultuuri- ja huvitegevusest,
vallas huvitegevust koordineeriv Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus ning noortekeskuste esindajad. „Noorsootööd
teeb Harku vallas veel palju
rohkem inimesi ja igaüks neist
on meie kõigi tänu väärt,“ kinnitas kultuuri- ja spordispetsialist ning avaldas lootust
leida nad järjest üles, isegi kui
nende tegevuses puudub vajadus vallavalitsusega otseselt
koostööd teha.
Vallas on aktiivsed ja
tänulikud noored
Noori kaastakse ning neile pakutakse Harku vallas arenguvõimalusi suuresti huvitegevuse kaudu. „Meie noored
identifitseerivad end väga palju
just läbi oma hobide,“ leidis
Dreger, tuues näiteks oma tähelepaneku Harkujärve Põhikooli presidendivalimistelt, kus
kandidaadid tutvustasid ennast
ainult vaba aja tegevuste – jalg-

palli, male, tantsu –, mitte lemmiklooma, vanemate või lemmikõppeaine kaudu. Seetõttu
peabki ta väga oluliseks huvialaringide tegutsemist ja nende
valdkondade mitmekesisust.
Lisaks erinevatele spordiklubidele ja huviringidele pakub ka
Harku valla Huvitegevuse ja
Noorsootöö Sihtasutus iseseisvalt tegevust 24 huviringis ligi
380 lapsele. Kokku osaleb huvitegevuses tuhat valla noort.
„Siinsed noored on aktiivsed,“
tõdes rõõmuga valla kultuurija spordispetsialist. Noorte aktiivsust näitab ka Tabasalu ja
Harkujärve noortekeskuse
külastatavus, kus tipphetkedel
on olnud kohal korraga üle 40
noore ning keskmiselt on eelmise aasta jooksul külastanud
noortekeskusi 21 noort päevas
– pea kolmandiku võrra rohkem kui aasta varem. „See on
täiesti vastupidine tendents
sellele, mida olen kuulnud teistest Tallinna külje all asuvatest
valdadest, kus noortekeskustesse tuleb üha vähem noori. Harku valla noored kasutavad
noortekeskust kui vaba aja
veetmise võimalust,“ sedastas
Dreger, et lisaks suurepärasele
võimalusele noorte kaasamiseks erinevatesse projektidesse näitab noortekeskuse
sage külastatavus, kuidas noored ise väärtustavad noorsootöötajaid, olles koondunud tihedalt nende ümber. „Eks see
on suurem tänu ja rõõm, kui
meie, suured, saame eal edasi
anda,“ leidis valla kultuuri- ja
spordispetsialist.
AULE SAGEN
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Strantum OÜ selgitus 22.02.2017 eetris olnud „Pealtnägija“ saatelõigule:
Teekaitsevöönd
- 50m

Mis on
õiglane hind?
ETV saates „Pealtnägija“ oli 22.02.2017 eetris
saatelõik, kus käsitleti Strantum OÜ ja Harku valla
ning Kasevälja tee 9 kinnistu omaniku esindaja
Ando Kivibergi vahelist vaidlust seoses kinnistul asuva Harku valla veetöötlusjaamaga. Kuna
saateaeg seab eetris avaldatavale materjalile
oma kitsad raamid, jagame siinkohal täiendavalt
selgituseks veel mõningaid olulisi vaidlust puudutavaid nüansse, mis Strantumi juhi Meelis Härmsi
ja Harku abivallavanema Erik Sandla antud intervjuudest eetrisse ei jõudnud.

Kasevälja tee 9a kasutusluba on kehtiv
(vastav kohtuotsus on jõustunud ning loa
kehtivus kontrollitav www.ehr.ee, kood
120683760);
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kohus on oma otsuses arvestanud sellega,
et on algatatud detailplaneering tekkinud
olukorra õiguslikuks korrastamiseks;
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kohus leidis, et tegemist on suurt avalikku
huvi ja tähtsust omava hoonega ning
kaebus on esitatud mitte hoone lammutamiseks (seda pole ka Kiviberg kordagi taotlenud), vaid kompensatsiooni saamiseks;
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Strantum ei ole keeldunud kompensatsiooni maksmisest, küsimus on selle suuruses – kahju hüvitamise hagi menetlus on
hetkel kohtus pooleli;

Reoveepuhasti
Foto: Karen Härms

MEELIS
HÄRMS
Strantum OÜ juhataja

E

esti Vabariigi President
tõi oma aastapäevakõnes
näite Viljandi prouade
vabatahtlikust ettevõtmisest aidata teisi eakamaid, kel jaksu napib. „Nii
saab kokku õmblusteta ühiskond, kus toeks ja abiks on
kogukond ning kulusid aitab
katta vald,“ ütles president.
Vaid paar päeva enne seda oli
ETV saates „Pealtnägija“ eetris Viljandi linnapea Ando
Kiviberg, kes oli kindel valla
kohustuses tema untsu läinud
äri kulusid katta. Mis siis ikkagi juhtus Viljandi linnapeaga Harku vallas? Kes peaks
päästma tema põhjaläinud
kinnisvaraäri ja kas kohalik
omavalitsus peaks lisaks kogukonnateenuste osutamisele
toetama rahaliselt ka valesid
otsuseid teinud ärimehi?
Küsimustele vastuse saamiseks oleks hea anda kõigepealt
faktipõhine ülevaade „Pealtnägija“ saates olnud Kasevälja
pumplaga seonduvast.
Faktid Kasevälja
pumplast
Ando Kivibergi (kes on Kasevälja tee 9 kinnistu omaniku ehk

oma elukaaslase isa esindaja) ja
Strantumi vaheline vaidlus puudutab peamiselt Suurupi Kasevälja veetöötlusjaama ehitust.
Ando Kivibergi kaasus põhineb eeldusel, et kinnistu ostmise hetkel oli Kasevälja tee 9 aadressil asuv sotsiaalmaa kinnistu
sobiv perspektiivseks elamuarenduseks. Samuti toetub
ta väitele, nagu oleks Harku
vallavalitsusest lubatud perspektiivset pumpla ja biopuhasti
likvideerimist.
Tõde selgub, kui vaadata
fakte. Nimelt osteti kinnistu
Kivibergi pere poolt 2008.
aasta alguses. Ehitusõiguseta
sotsiaalmaa kinnistu sees olnud tootmismaa kinnistud
(pumpla ja biopuhasti) jäid
endiselt arendajale, kellele
toona pumpla ja biopuhasti
kuulusid, ning nende kaudu
varustati vee- ja kanalisatsiooniteenusega kogu Kasevälja
arenduspiirkonda. Mõlemal
rajatisel oli ka 50meetrine kaitsevöönd, millest tulenevalt ei
olnud kuidagi mõeldav sotsiaalmaa kinnistule midagi
ehitada. Lisaks eelnevale
koormab kinnistut ka 50meetrine teekaitsevöönd, seega oli
kinnistu üle 95% (!) ulatuses
ehituspiirangutega kaetud.
Harku vald omandas rajatised
koos kinnistutega alles 2011.
aastal ehk kolm aastat hiljem
ega saanud seetõttu anda lubadusi arendajale kuuluva pumpla ja reoveepuhasti lammutami-

Kiusamine ja vägivald pole laste elust
kuhugi kadunud ning vajab meie erilist
tähelepanu ja vahele astumist.

M

itte keegi, eesotsas
lapsed, kelle väärtushinnangud on
alles kujunemas, ei tohi kannatada vägivalla all. Lapsed
peavad olema kaitstud igat
laadi väärkohtlemise eest,
olgu selleks füüsiline vägivald kodus või vaimne terror
eakaaslaste poolt. Vägivald
põhjustab suuri kannatusi
ohvritele ja nende lähedastele ning nõuab sekkumist.

veetöötlusjaama seinte Kasevälja tee 9
kinnisasjale ulatumine on küsitav, teostusjoonis seda ei kinnita. Strantum leiab seni
teadaolevate andmete põhjal, et veetöötlusjaama seinad Kasevälja tee 9 kinnisasjale
ei jää. Maa-ameti kontrollmõõtmine kinnitas, et tegemist on mõne ruutsentimeetriga (üle 1,6 ha kinnistust), mis jääb lubatud
mõõtmisvea piiridesse.

Ehitusõiguseta sotsiaalmaa kinnistu sees olnud tootmismaa kinnistud (pumpla ja reoveepuhasti) jäid ka pärast
Kivibergi poolt kinnistu soetamist endiselt arendajale, kellele toona pumpla ja reoveepuhasti kuulusid, ning nende kaudu varustati vee- ja kanalisatsiooniteenusega kogu Kasevälja arenduspiirkonda. Mõlemal rajatisel oli ka 50
meetrine kaitsevöönd, millest tulenevalt ei olnud kuidagi mõeldav sotsiaalmaa kinnistule midagi ehitada. Lisaks
eelnevatele koormab kinnistut ka 50-meetrine teekaitsevöönd, seega oli kinnistu üle 95% (!) ulatuses piirangutega kaetud. / Joonis: Harku vallavalitsus

sundvalduse korraldust.
Kokku on maaomanikele
makstud kompensatsiooni rajatiste talumiste eest 97000 euVeemajandusprojektist
ja kompensatsioonidest rot. Kui projektipiirkonna teiste
Tegemist on kõige mahukama maaomanikega on saavutatud
Ühtekuuluvusfondist 2007– kokkulepped ning makstud
2013 rahastatud veeprojektiga õiglaselt kompensatsiooni, siis
Eestis, seda nii maksumuselt kui Kivibergi nõudmised on olnud
ka ehitatud torustike kilomeet- sellised, millega Strantum ei ole
saanud nõustuda, kuna see ririte arvult.
Projekti raames rajati enam kuks võrdse kohtlemise printkui 200 km torustikke, u 3500 siipi. Kivibergi juhtum on muuhulgas ka ainus, mis on
kohtus vaidlustatud.

Kompensatsioon
Strantum ei ole viie
peab olema õiglane ka aasta jooksul keeldukõigi teiste suhtes. nud kompensatsiooni
maksmisest, vaid küsiuut liitumispunkti, neli kaasaeg- mus on selles, et kompensatset veetöötlusjaama, üle viie- sioon peab olema õiglane ka
kümne reoveepumpla ning kõigi teiste suhtes. Kui Kiviberg
ehitati reoveepuhasti koos süva- soovib kompensatsiooniks peamerelasuga. Torustike rajami- aegu sama palju kui ülejäänud
seks seati ligi 200 isikliku kasu- kinnistuomanikud kokku, siis
tusõiguse lepingut ning 17 enesestmõistetavalt on sellega
se kohta. Strantumile anti
kinnistud üle alles 2012. aastal.

Märka, teata ja sekku

Murega ei tohiks
üksi jääda
Noorsoopolitseinikuna puutun palju kokku lastevahelise
vägivallaga, mis hõlmab mitmeid vorme ja väljundeid.
Kiusamist ning otsest ja kaudset vägivalda kohtab koolis,
avalikes kohtades ja internetis
ning kahjuks ka kodudes. See
võib alata lihtsast naljast või
kergest nöökest ja võtta hoopis
teise, mustema suuna. On

Olulisemad faktid
kohtuotsustest:

tähtis, et me oskaksime nähtut
märgata, sellele tähelepanu
pöörata, sellest rääkida. Vägivalla all kannatav laps ei pruugi julgeda ise abi küsida ning
kui meie suud jäävad suletuks,
jääb abivajaja murega üksi.
Lapsed on vägivaldsed peamiselt eakaaslaste vastu. Seda
esineb põhiliselt koolis ja seoses vaba aja veetmisega. Et iga
inimene oskaks vägivallavabalt suhelda, vägivalda märga-

ta ja selle peatamiseks koheselt
sekkuda, tuleb muuta kogu
ühiskonna hoiakuid ja suhtumist. Vägivald on peamiselt
õpitud käitumine ning enamasti omandatakse see lähikonnast – kodust, koolist või
näiteks sõpradelt. Siiani valitseb arusaam, et kõik, kes halbadest juhtumitest teavitavad,
on kaebajad, mitte abivajavad
või abi pakkujad. Taoline väärarusaam on jõudnud vanema-

keeruline nõustuda. Kuigi Uus
Maa kinnisvarabüroo poolt
koostatud hindamisakt arvutas
kinnistu (sotsiaalmaa) väärtuseks 9300 eurot, pakuti Kivibergile Strantumi poolt kompensatsiooniks 15000 eurot.
Meedias suure järellainetuse
tekitanud 39eurosendine
iga-aastane hüvitis rajatiste talumistasu osas on määratud
mitte vee-ettevõtte, vaid kohtu
poolt.
Kuidas edasi?
Strantum ei ole Kasevälja kaasuses rikkunud mitte ühtegi
seadust, kõikidel ehitistel ja rajatistel on kehtivad kasutusload,
projekti on kontrollinud välisaudiitorid. Vaidlustes Kivibergiga on õigusrahu huvides tehtud jätkuvalt ausaid ja mõistlikke kompromisspakkumisi, kuid
kahjuks on vastaspool eelistanud väljapressimist ja teinud

te kaudu ka lasteni, kes kardavad enda või eakaaslaste kiusamisest rääkida, sest arvavad,
et tegu on kaebamisega.
Kaasa spetsialist
Sotsiaalmeedias ilmub aegajalt kirjutisi ning arutelusid,
kus kellelgi on kahtlus, et lapse
suhtes on kasutatud vägivalda
või keegi on näinud laste omavahelist kiusamist ja kaklemist.
Sääraste situatsioonide kohta
lugedes kohtab tihti tunnistusi,
kus keegi nägi seda pealt, kuid
ta ei teadnud, kuidas käituda,
või tal puudus julgus vahele
astuda ja abi kutsuda. Kui ka-

küsitava väärtusega ettepanekuid tagatoakokkulepeteks.
Arvestades Kasevälja tee 9
kinnistul aegade algusest lasuvaid piiranguid on jäänud mulje, et Kivibergi „äriplaan“ oligi
algusest peale üles ehitatud
survestamisele ja lootusele oma
poliitilist mõjuvõimu ära kasutada, et tagada endale ebavõrdne erikohtlemine ja -kokkulepped. Kui selline survestamine
vilja ei kandnud, siis edasine on
Strantumi hinnangul meie
vastu läbiviidud rünnak läbi
riigimeedia lipulaeva „Pealtnägija“ saate, kus paraku jäeti
olulises osas kajastamata juhtumi faktid ning mistõttu vaidluse kajastus jättis meile mulje kui
kallutatud loost.
Strantum jätkab ka edaspidi
veemajandusprojektide elluviimist, mis on otseselt suunatud meie kogukonna heaolu
parendamisele. Kindlasti ei
saa me ka tulevikus üle ega
ümber eraettevõtjate ärihuvidest ja tehtavad otsused ei
pruugi alati olla kõigile ühtmoodi head. Siiski peab kohalik omavalitsus eelkõige lähtuma kogukonna huvidest
need eraisiku ärihuvidest kõrgemale seades. Ehk oleks
mõistlik „suurt pilti“ vaadata
meil kõigil?

heldakse nähtu olulisuses ning
reageerimise vajalikkuses, siis
tuleb see jätta spetsialistide otsustada. On tähtis, et info ükskõik millisest vägivallaliigist
jõuaks nendeni, kel teadmised,
oskused ja võimalused ka midagi ette võtta.
Kohalike omavalitsuse veebilehel leiad lastekaitsespetsialisti
ja piirkonnapolitseiniku kontakti, kellega rääkida või kellele
probleemist teada anda. Igasugusest väärkohtlemist nähes
helista ka numbril 112.
AVELI AAL-TJURIN
Noorsoopolitseinik
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Vallas või vallast väljas:
spordiklubid ja huviringid
saavad vallalt võrdset toetust
Harku Vallavolikogu veebruariistungil otsustati edaspidi toetada oma
noorte huvi- ja sporditegevust ühtsetel alustel 24 euroga, olenemata
huviringi või spordiklubi tegutsemiskohast.

S

iiani on Harku vald toetanud oma 7–19aastaste
noorte huvi- ja sporditegevust vallas tegutsevates spordiorganisatsioonides ning huviringides 24 euroga kuus.
Mujal tegutsevates spordiklubides või huvikoolides osalemist
toetati aga 30%-ga sellest summast ehk 7,20 euroga ühes
kuus. Vallavolikogu veebruariistungil otsustati toetussummad ühtlustada. Seega saavad

vallaga lepingu sõlminud spordiorganisatsioonid ja eraõiguslikud huvikoolid edaspidi tegevustoetust noore pealt, kelle
registreeritud elukoht on Harku vallas, ühtviisi 24 eurot kuus
õppeaasta vältel, olenemata
sellest, kas organisatsioon tegutseb vallas või väljaspool
valda.

ligi 1000 kohaliku noore eest nn
pearaha ehk tegevustoetust
kokku 41 spordiklubile ja huviringile, millest 2/3 asuvad väljapool Harku valda. „Harku
vallas tegutsevad tublid klubid
ja seltsid, kus noortel on võimalik väga erinevate harrastustega
tegeleda – olgu selleks näiteks
tantsimine, korvpall või ujumine,“ on Harku valla kultuuri- ja
spordispetsialist Krista Dreger
Harrastus = ennetus
2017. aasta seisuga tasub vald kohalike vaba aja veetmise või-

Arsise Kellade
Kooli mänedžer
ja asejuhataja
TIINA BOUCHER:
Arsise kellade koolis on Harku valla
lapsed läbi aegade saanud õppemaksusoodustust vallast tuleva summa
ulatuses ehk teisisõnu oleme kogu toetuse
suunanud täies mahus lapsevanemale. Toetuse
suurenedes saame suurendada soodustusi, kuid
ka võimaluse katta kasvõi osaliseltki meie õpetajate palgakulusid. See aga omakorda võimaldab
tõsta õpetajate palkasid ja pakutava huvikoolituse kvaliteeti. Harku valla toetussüsteem on heaks
eeskujuks teistele omavalitsustele, sest näiteks
Tallinnas sellist süsteemi erahuvialakoolidele ei
eksisteeri, mis tähendab, et pealinna lastele me
õppemaksusoodustusi pakkuda ei saa.



Audentese
Spordiklubi juhataja
PEETER TISHLER:
On väga positiivne, et Harku vald
on otsustanud laste sporditegevuse toetamisse rohkem panustada.
Audentese spordiklubi jaoks on laste ja noorte
sporditegevuse kvaliteetne korraldamine
igapäevane tegevus. Siinkohal ei tee me vahet,
millisest vallast laps meie treeningutel käib.
Tahame luua kõikidele sportimisest huvitatud
noortele võrdsed võimalused treeninguteks ja
eneseteostuseks. Tegevustoetuse tõstmisega
Harku valla poolt vabanevad osaliselt seni treeningtöö läbiviimisele kulunud vahendid, mis
võimaldab parandada töö kvaliteeti võistluste,
laagrite, varustuse osas.



malustega laias laastus rahul.
Küll aga pakub Tallinn mitmekesisemat tegevuste valikut,
mida vallas ei ole otstarbekas
või võimalik pakkuda. „Seepärast ongi oluline toetada ühtviisi kõikides spordiklubides või
huviringides osalemist, et iga
noor leiaks just endale sobiva
väljundi spordi või mõne teise
harrastuse näol. See on ju ka
oluline ennetus tegevusetuse,
alkoholismi ning narkomaania
vastu,“ selgitas Dreger korra
muutmise tagamaid. Spordi- ja
huvitegevuse toetusega väärtustatakse noortespordi ning
huviringide tööd. Toetus on
ette nähtud organisatsioonilise
ja õppe- ning sportliku tegevuse korraldamiseks; vastavalt
korrale on võimalik toetust
kasutada treeneri või pedagoogi personalikuludeks, tegevusega seotud spordirajatiste ja
ruumide rendikuludeks ning
kuni 30% ulatuses harrastajate
tegevusega seotud muude kulude katteks.
AULE SAGEN

MTÜ Võimlemislubi
Piruett tegevjuht
CATRIN OTT:
Eelkõige soovin tänada Harku valda
põhimõtte eest toetada oma valla
lapsi, kes treenivad mujal asuvates
spordiklubides.
Meie klubis võimleb täna kokku u 920 last,
Tallinnas asuvates rühmades tublilt 19 Harku
valla last, kellest nn pearaha on õigustatud
saama tervelt 12. Neist üks, tubli iluvõimleja Liz
Margaret Kõõra, treenib näiteks iluvõimlejate
rühmas, kus õppemaks on tavarühmadest
tunduvalt kõrgem. Toetuse suurenemine annab
võimaluse pakkuda andekaile soodsamat õppemaksu ning seeläbi lastele võimaluse tegeleda spordialaga, mida nad üle kõige armastavad.



Huvitegevused ja sportimine on ühtlasi tegevusetuse, alkoholismi ning narkomaania ennetamine, mistõttu on
oluline, et noored leiaksid endale sobivaima harrastuse, olgu vallas või väljaspool valla piire. / Foto: 123rf

Esimesed koolikoha pakkumised on tehtud
Märtsi alguse seisuga on
vallavalitsus esitanud ligi
230 lapse vanemale nende
sügisel kooli mineva lapse
tarbeks koolikoha pakkumise, mis vastasid kõik taotluse
esitaja esimesele eelistusele.

Foto: Olga Makina

T

aotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse koha
saamiseks 2017/18. õppeaastal algas e-keskkonnas
HALDO 15. jaanuaril. Esimene
1. klasside komplekteerimise
voor algas veebruari teises pooles ning esmalt arvestati kohapakkumiste tegemisel nende
lastega, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikud.
Lisaks kontrollitakse lapse ja
ühe vanema elukoha registreeritud aadressi enne klasside
lõplikku komplekteerimist.

Märtsi alguse seisuga esitati
koolikoha pakkumine 227 lapsele ning lapsevanematel on
pärast pakkumise saamist aega
10 kalendripäeva see vastu võtta või tagasi lükata.
Esialgse seisu põhjal avatakse
Harku valla koolides 11 esimest
klassi: Vääna-Jõesuu Koolis 1,
Vääna Mõisakoolis 1, Harkujärve Põhikoolis 2, Muraste Koolis
3 ja Tabasalu Ühisgümnaasiumis 4 klassikomplekti.
Teise vooru koolikohtade jagamine toimub hiljemalt aprilli
keskpaigaks. Kuid siis on tõenäosus esimese eelistuse kohase
koolikoha pakkumiseks juba
väiksem kui see oli esimeses
voorus. Küll aga oleneb see
koolist ja vabade esimese klassi
koolikohtade olemasolust. Koolikoha taotlust saab läbi e-keskkonna HALDO esitada kuni 14.
juunini. Pärast seda komplekteerivad vabad kohad koolid.
Esimesed lasteaia
kohapakkumised
tehakse märtsis
Harku valla lasteaeda said õppeaastaks 2017/18 oma lapsele

Harkujärve koolis,
kus sügisel avatakse
esialgsete plaanide
kohaselt 2 esimest
klassi, on koolis
õppivate laste arv
aasta-aastalt järjest
kasvanud ning
seetõttu alustatakse
veel sel aastal ka
kooli juurdeehitust.
/ Foto: Kady-Ann
Sutt

kohta taotleda lapsevanemad
e-keskkonnas HALDO alates
1. veebruarist kuni 1. märtsini.
Selleks laekus vallavalitsusele
324 avaldust. Lasteaiakoha
taotlusi, mis on laekunud 1.
märtsiks, hakatakse menetlema esimeses voorus ning
märtsis tehakse ka e-keskkonna kaudu esimesed kohapakkumised. Esmalt, 1. märtsist
kuni 15. aprillini, tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 15. maini
saavad pakkumised vanemad
ja nooremad kui kolmeaastased lapsed. Lasteaiakohti jagatakse prioriteetide alusel, milleks on lapse elukoha lähedus
lasteasutusele, õe/venna käi-

mine samas lasteasutuses ja
lapse vanus.
Lapsevanemad, kes esitavad
pärast 1. märtsi 2017/2018.
õppeaastaks taotluse oma
lapsele lasteaiakoha saamiseks, jäävad paraku üksiku
vabanenud koha ootele, ent
tõenäoliselt pole neile lastele
võimalik enam esimese eelistuse kohast lasteaiakohta pakkuda, sest nõudlus lasteaiakohtadele on suur.
Taotluste esitamise ning
kooli- ja lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla
haridus- ja kultuuriosakonna
juhatajalt Aivar Soelt ning
haridusspetsialistilt Markus
Metsarult.



Volikogu istungilt:
23. veebruaril 2017 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus
osales 16 Harku Vallavolikogu liiget. Istungit juhatas Harku
Vallavolikogu esimees Anne-Ly Gross-Mitt.

Istungil võeti vastu järgmised määrused:
n Harku Vallavolikogu 23.02.2017 määruse nr 6 „Riigieelarve toe-

tusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja
toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord“;
n Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 9 “Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ muutmine;
n Harku Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 7 “Harku valla ametiasutuste palgajuhend ja sotsiaalsed garantiid“ muutmine;
n Harku Vallavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Harku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“
muutmine;
n Harku Vallavolikogu 30.12.2010 määruse nr 41 “Vallavolikogu liikmete tasu ja hüvituse maksmise korra kehtestamine” muutmine.
Võeti vastu järgmised otsused:
n raha eraldamine reservfondist;
n vara omandamine;
n juhised Suurupi külas Nurmepõllu, Vana-Klooga mnt 39,
Vana-Klooga mnt 43 ja Vana-Klooga mnt 33 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu edasiseks menetluseks;
n Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
algatamine;
n Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
n Suurupi külas Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
n Ilmandu külas Loo ja Loo-Jüri maaüksuste detailplaneeringu
koostamise lõpetamine;
n Harku Vallavolikogu 14.11.2013 otsuse number 144 „Harku Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni moodustamine“ osaline
muutmine.
Järgmine Harku Vallavolikogu korraline istung toimub 30. märtsil 2017.

4 Harku Valla Teataja
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Volikogu liikme kolumn

Muraste
eile, täna
ja homme

Harku vallavolikogu
liige Katrin Krause.
/ Foto: Marje-Kreet
Altosaar

li juures rulapark valmis?“ küsib mu poeg järjepidevalt juba
neli aastat. „Kui nüüd ehitushange kevadel õnnestub, siis
tahaks ehitusega alustada juba
kevadel või suvel,“ vastan särasilmselt, sest Muraste külaselt-

Alates 3. märtsist toovad Eestimaa väiketootjad ja talunikud reedeti
oma toidukraami ja käsitöökauba soovijatele lähemale, korraldades
kaubakohtumisi ka Tabasalu keskuses.

Parim toit tuleb koduõue –
tootjad toovad selle ise Tabasallu

Harju OTT – otse tootjalt tarbijale – müügikohtumiste Tabasallu toomise eest kandsid hoolt koos Keila-Joal tegutseva Egon
Müüriga siinsed väikeettevõtted – maasuitsusinki tootev Rebaseonu.ee Katrin Rebasega (vasakpoolsel fotol paremalt teine)
ning teraviljavabade küpsetiste tootja Priileib Ain Kabaliga (parempoolsel fotol) eesotsas. / Fotod: Aule Sagen

R

eede õhtuti kell 17.30–
18.30 saab alates 3. märtsist
Tabasalu keskuses osta
korralikku talukraami ja väiketootjate toodangut otse
tootjatelt endilt. Nimelt toob
Harju OTT – talunike ja väiketootjate seltsing, mis turustab kaupa tootjalt otse tarbijal e – nüü ds e st k aub a ka
Tabasallu Karumaa platsile,
kus on tavaks pidada Tabasalu

sina olime just meie need tublid, kes Leader-programmi
projektirahad Harku valda tõid.
Pargi rajamine läheb maksma
pea 80 000 eurot, millest 10%
omafinantseeringut katab Harku Vallavalitsus.
Veel on tänaseks valminud
vallavalitsuse rahastusel ka

Pöidlad pihku
uue euroraha
taotluse jaoks.

Muraste multifunktsionaalse
spordiväljaku põhiprojekt.
Väljak tuleb kooli kõrvale ja on
plaanitud nii, et seal saab mängida korv-, jalg- ja võrkpalli
ning tennist. Pöidlad pihku
uue euroraha taotluse jaoks,
mis on plaanitud sügisesse!



Palju häid mõtteid
„Ema, millal ükskord saab koo-

Muraste külaseltsi
üks eestvedajaid
ning Harku Vallavolikogu liige Katrin Krause annab
ülevaate, mis tehtud ja mis teoksil
Harku vallas ning
tema kodukandis
Murastes.



P

ea nelja-aastase volikogu liikme töö
põhirõhk on läinud
haridus-, kultuurija noorsootöö teemade edendamiseks Harku
vallas. Eriti oluliseks pean kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamist meie valla külades, sest
neid rajatisi meil napib. Vabatahtlikuna kulub üksjagu energiat erinevate projektide elluviimisele Muraste külas. Kui
näen särasilmseid kasutajaid
näiteks meie küla mänguväljakul, tean et panus on väärt.
Mäletan Murastes neliteist
aastat tagasi, mil sinna elama
kolisin, tühja põldu ja kerkivaid
maju, mida paari aastaga sai
sadu. Täna on Muraste üks
Eesti suurimaid külasid. Neliteist aastat tagasi poleks osanud
arvata, et meil saab olema oma
lasteaed, kool ja kauplus. Mulle
siin meeldib, eriti looduskeskkond ja kogukond. Kui tahan,
jooksen looduses mööda kaunist merepiiri Tilgu sadamasse
või jalutan õhtul mööda kergliiklusteed poodi. Reedel lapsi
kogukonnakeskusesse kinno
viies on aga nende silmad rõõmu täis – mõtle, millised uued
filmid tuuakse otse koju kätte ja
popkorni saab ka osta! Muraste
külaseltsi eestvedamisel ja Harku Vallavalitsuse rahastusel on
saanud võimalikuks avalike
teenuste osutamine elanikele
ning vaba aja sisustamine meie
kandikeskustes.

Lions Klubi jõululaata. Valla
kohalikest tootjatest on sellisel
„pop-up turul“ esindatud Priileib oma teraviljavabade küps e t i s t e g a j a R e b a s e onu
maasuitsulihaga. Oma kaubaga on veel kohal ka tootjad
lähivaldadest ja kaugemaltki
– turult saab aed- ja juurvilja,
liha ja lihatooteid; kui meri
annab, siis nii värsket kui ka
külmsuitsukala kohalikult

kalurilt; talupiima ja piimatooteid, kana- ja vutimune,
teraviljatooteid ning erinevaid pagaritooteid ja küpsetisi; soolaseid ja magusaid hoidiseid, jooke, mahlu ning
mett, aga ka käsitööd. Selleks,
et soovitud kaupa kindlasti
saada, tasub Harju OTT Facebooki-grupi vahendusel kaupa ette tellida. Arveldamine
käib turul reeglina sularahas.

Plaanis rajada
Hiievälja parki
Muraste õppe- ja
looduspark.

OTT – otse tootjalt
tarbijale
Keila OTTist välja kasvanud
Harju OTT tegutseb alates
2016. aastast ning selle eestvedajad on piirkonna väiketootjad Katrin Rebane (Rebaseonu), Ain Kabal (Priileib) ja
Egon Müür (Merenuka talu).
Väiketootjate ja talunike seltsing organiseerib kaubavahetust tootjate ja tarbijate vahel
ilma vahendustegevuse ja
-tasuta. Päris turuga kaubakohtumiste näol Rebase sõnul
siiski tegemist ei ole: „Kaubakohtumine on lühike ja intensiivne, tervitatav on toodete
ette tellimine. Ka ei ole kauplejatel platsitasu – just selleks,
et toodang jõuaks tarbijani
võimalikult soodsalt ning talunikul oleks võimalus, nägu
naerul, oma kaupa pakkuma
tulla.“ Siiani on selliseid kaubamüüke peetud Keilas ja
Sauel; et aga ka Harku valla
elanikud on puhtast ja autentsest talukraamist ning käsitöötoidust väga huvitatud,
otsustati „otse tootjalt tarbijale“ kohtumised ka Tabasallu
tuua. „Reede õhtuti saabki
nüüdsest töölt tulles koduteel
Tabasalus OTTi tulla ja parima toidu koju kaasa haarata,“
on ettevõtjal heameel kohalikele häid sõnumeid tuua.

Oma kool, mis kasvab
Erilist rõõmu valmistab meie
oma Muraste kool, mis lähtub
muutuvast õpikäsitusest ja kus
rakendatakse palju õuesõpet.
Direktor Priit Jõe on kogu
koolipere tõhusalt toimima
pannud ja kool on saanud
kogukonna nägu. Koolil on ka
suuri väljakutseid, sest koolipere kasvab jõudsalt. Järgmistel aastatel peaks Muraste kool
vastu võtma 2–3 paralleeli
esimesi klasse. Volikogu, vallavalitsuse ja kooli esindajad
on juba arutanud uusi sisendeid kooli juurdeehituseks.
Ehitusega plaanime alustada
veel selle aasta lõpus, et 2018.
aasta sügiseks oleks juurdeehitus valmis.

Muraste kogukond ootab ka
pikisilmi noortekeskuse avamist kogukonnakeskuses, mis
on hetkel ruumipuuduse tõttu
edasi lükkunud. Siiski loodame, et noortekeskus saab tööd
alustada 2018. aasta sügisel,
kui kitsikus juureehituse näol
laheneb.
Käsikäes külaseltsi ja kooliperega on järgnevatel aastatel
plaanis rajada Hiievälja parki
Muraste õppe- ja looduspark,
mille projekteerimist toetab
Harku Vallavalitsus. Õppe- ja
looduspargi plaanime rajada
nii, et seda saaksid kasutada
looduse tundmaõppimiseks nii
lasteaia- kui ka koolilapsed, et
see toetaks Muraste kooli
õuesõppe programmi ja et ka
kogukond saaks seal aktiivselt
vaba aega veeta.
Mured leiavad
lahenduse
Küla kitsaskohaks on olnud
Kolmiku teel kergliiklustee
puudumine. Volikogu kiitis aga
kergliiklustee ehituse 2017. a
eelarves heaks ning kui hankemenetlus sujub, lüüakse kevadel kopp maasse ja juba suvel
on Kolmiku teel liikumine turvalisem. Lahendamist vajavad
Murastes veel näiteks ÜVK
väljaehitamine suvilate piirkonda, uue tee rajamine Pankranniku elurajooni ja Lee tee vahele, teede asfalteerimine ning
veel mõni teema. Eks järgnevatel aastatel leiavad ka need
kitsaskohad oma lahendused.
KATRIN KRAUSE
Harku Vallavolikogu liige

Väiketootjate
ja talunike kaubakohtumised
toimuvad
vabas õhus lühikese aja jooksul, osta saab
talutooteid ja
ise valmistatud
toidukraami.
/ Foto:
Harju OTT

Puhtal toidul on
oma nägu
OTTi müügikohtumistel kehtib kindel reegel: müüakse ainult oma toodetud kaupa. „Selliselt tagab iga tootja oma kauba
parima kvaliteedi, tarbijal aga
säilib kindlus ja usaldus tootja
suhtes,“ selgitas Rebane reegli
tagamaid. Lisaks kindlustatakse tarbijale parim ja värskeim
toidukraam otse tootjalt või
talunikult: „Kohapeal saab
veenduda, et pakutav on toodetud päris inimeste poolt – seal
on võimalik kõikide tootjatega
isiklikult tuttavaks saada ja
veenduda, et puhtal toidul,
mida tarbid, on ka oma nägu.“
Ain Kabal, kes niisamuti OTTi
Tabasallu toomise eest hoolt
kannab, lisas, et turul pakutav
toidukraam on selline, nagu
ettevõtjad ise sooviksid oma

toidulaual näha - võimalikult
soodne ja hea: „Me toodame ju
kõike ise oma käte või ettevõtete abil. Seega on ette välistatud,
et pakutav kaup oleks teistsugune, kui me ise enda toidulaual
näha sooviks.“ Toidu ohutuse
tagavad tootjad ise. Ühtlasi on
Kabali sõnul ka Tabasalu pisiettevõtjaid, kellel on midagi letile
panna, enam kui teretulnud
kaubavalikut turul rikastama.
Harju OTT tegemiste kohta
saab rohkem teada nende
kodulehelt harjuott.weebly.
com ja Facebooki-grupist
„Harju OTT“, kust saab ka
kaubakohtumistele kaupa ette
tellida. Kindlasti tasub Rebase
sõnul kohale tulla ka niisama,
sest kaupa on tootjatel rohkem kaasas.
AULE SAGEN
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Harku Noorte Tugila aitab
noored õppima või tööle
Tabasalu Noortekeskus on novembrist
saati rakendatud Tugila programmi, mis
pakub tuge neile 15–26aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta.

E

esti Avatud Noortekeskuste Ühendus tegi Tabasalu Noortekeskusele
ettepaneku liituda Noorte
Tugila programmi rakendajatega möödunud sügisel.
Tänaseks on noortekeskus
jõudnud juba enam kui kümne sihtrühma nooreni.
Noorte Tugila noorsootöötajad aitavad analüüsida noorel
tema isiklikke vajadusi, et teada saada, milline tegevus võib
teda huvitada. Samuti oleme
toeks noorele oma annete avastamisel ning uute kogemuste
saamisel. On oluline leida noorele sobiv õpikeskkond, milles
ta end hästi tunneb. Samuti
aitame tal näha tänast olukorda, et teha iseseisvalt õige valik
kas õpingutes või tööturul jätkamiseks. Noorte Tugila pakub

Märgakem, kes
vajab tuge
Kutsume üles kõiki noori,
lapsevanemaid ning kogukonna liikmeid märkama
enda ümber neid noori, kes
võivad vajada väikest tõuget
või toetust edasi liikumiseks!
Programmiga liitumine on
lihtne. Kontakti noorsootöö-

VÕTA ÜHENDUST:


Aitame tal näha
tänast olukorda,
et teha iseseisvalt
õige valik.

tajaga saab võtta nii e-posti
teel kui ka helistades või noortekeskust külastades. Seejärel
lepitakse noorega kokku edaspidine tegevusplaan, mis lähtub tema võimalustest ning
vajadustest.
Noorte Tugila programmi

Tabasalu Noortekeskus, Teenuste 2, Tabasalu
Facebook: Harku Noorte Tugila
Noorsootöötajad:
Kerttu Brandmeister
tugila@noortekeskused.ee
Tel 5822 6554

Maris Põlluäär
tugila@noortekeskused.ee
Tel 5661 1308

Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu (ESL)
auliikmeks nimetati 23. jaanuaril Harku vallavolikogu
liige ning volikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni
esimees Aadu Kana.

Aadu Kana nimetati Eesti
Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu auliikmeks

Vabariigi aastapäeva pidulikul
tähistamisel kõlas ETV kontsertkoori
laul dirigent Külli Kiiveti juhatusel
ning eakaid oli tervitama tulnud
Harku vallavanem Kaupo Rätsepp.
/ Foto: Aule Sagen

tänastele eakatele, kes on juba
andnud oma panuse selle rajamiseks, nende lastele ja omakorda laste lastele – järeltulijatele, kes viivad meie oma riiki
edasi.
Pidulikku meeleolu kandis
edasi ka ETV kontsertkoor.
Dirigent Külli Kiiveti juhatusel
esitati värvikas kava, kus kõla-

tegevusi viiakse läbi kaks aastat. Ühe noore kohta kavandatakse programmis aktiivset
olekut üks kuni kuus kuud
ning seejärel jälgitakse tema
käekäiku vähemalt poole
aasta vältel.
Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti
Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või
koolist lahkunud noortele
võimalikult kiire naasmine
ühiskonnaellu. Noorte Tugilad asuvad üle kogu Eesti.
Hetkel on programmiga ühinenud pea 50 noortekeskust.
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud
ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
alusel.
KERTTU BRANDMEISTER
Tabasalu Noortekeskus

Harku valla eakad tähistasid kauni kontserdi ja
kohvilauaga Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva.

S

Noorte Tugila tegeleb 15-26aastaste töö kaotanud või koolist
lahkunud noortega, nõustades
neid ning aidates neil
ühiskonnaellu naasta.
/ Joonis: Noorte Tugila

noorele nõustamist ja individuaalset vestlust, tuge kontaktide loomisel erinevate asutuste vahel, meeldivat suhtlust ja
koostööd. Samuti on noorel
võimalik programmis osaledes
saada osa erinevatest noorsootöö valdkonna tegevustest, nt
õppevisiidid, tööjälgimised,
töömalevad, vabatahtlik tegevus, rahvusvahelised programmid, huvitegevus jpm.

Vabariigi 99. sünnipäev eakatele

eekord 21. veebruaril toimunud vabariigi aastapäeva
pidulikule tähistamisele olid
tava kohaselt oodatud kõik
Harku vallas elavad pensionärid. Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulasse oli eakaid tulnud ligi
100, et saada osa nii Eestis kui
ka välismaal arvukalt koorikonkursse võitnud ETV kontsertkoori kontserdist.
Kontserti sisse juhatades nentis valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn,
et ühtegi meie riigiga sama vana
inimest tema teada koduvallas
täna ei ela. Küll aga on üks riik,
mis on noorem kui 100aastane,
tema sõnul suurte põlisriikide
silmis veel lapse eas. Tõsiselt
võetav täiskasvanuiga algab
riigi 100. aastast. Vallavanem
Kaupo Rätsepp leidis oma tervituskõnes, et olenemata vabariigi vanusest oleme väga õnnelikud, et see päris oma riik meil
olemas on. See on olemas tänu
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sid eesti ja maailma koorimuusika, rahvalauluseaded ja isamaalised laulud. Koori saatis
klaveril kontsertmeister Kristiina Kermes.
Kontserdi järel ootas eakaid
kaetud kohvilaud suupistete ja
kookidega.
AULE SAGEN

Auliikme märk pikaajalise
ning tulemusliku tegevuse eest
seeniorispordi ja spordiveteranide tegevuse korraldamisel
anti Aadu Kanale üle 9. veebruaril ESL-i 50. aastapäeva pidulikul tähistamisel Estonias.
Aadu Kana on oma korvpallurikarjääri vältel tulnud
1960ndatel toonase Tallinna
Polütehnilise Instituudi (TPI,
täna Tallinna Tehnikaülikool) ja Tallinna Kalevi
meeskonnas Eesti meistriks
ning olnud Eesti karika võitjaid. Tema eestvedamisel sai
1980. aastate keskel alguse
seenioride korvpalli arendamine Eestis, hakati korraldama meeste Eesti meistrivõistlu s i n i n g m e e s k on n a d
hakkasid osalema rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Üht-

Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide
Liidu auliikmeks
nimetatud Aadu
Kana (pildil
paremal) koos
teiste Harku
valla seeniorkorvpalluritega,
kellega tuldi
2015. aastal Türgis toimunud
Euroopa meistrivõistlustel vanuserühmas M70+
pronksmedalile.
/ Foto: erakogu

lasi on ta jätkanud oma enam
kui kuuekümneaastast korvpallurikarjääri seenioride
liigas, võites erinevaid medaleid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning tulnud rohkem kui kahekümnel korral
Eesti seenioride meistriks.
Aadu Kana on rahvusvahelise seenioride korvpalliföderatsiooni (FIMBA) üks asutajaid (1991), samuti MTÜ Esto
Maxibasketi asutajaid aastal
2004, selle juht kuni aastani
2014 ning jätkuvalt MTÜ juhatuse liige. Ka on ta tegev
ESL-i juhatuses. Aastatel
1989–94 oli Aadu Kana Eesti
Korvpalliliidu president, täna
on ta BC Kalev/Cramo aupresident.
AULE SAGEN

Pangapealse Lasteaia
isemoodi näitus Kullo
Lastegaleriis
Tallinnas Kullo Lastegaleriis
Kuninga 6 saab alates 7. märtsist vaadata Pangapealse Lasteaia laste lustakat ja värvilist
kunsti- ja keraamikatööde
näitust ISEMOODI. Lastegaleriis on välja pandud läbilõige
meie lasteaia laste loomingust,
esindatud on iga lapse üks tore,
armas, vaimukas kunstitöö.
Näituse idee autor ja organisaator on juba teist aastat kunstiõpetaja Margit Uusmees.
Näituse pidulik avamine toimub 11. märtsil kell 11.00 ning
see on avatud kuni 18. märtsini
esmaspäevast laupäevani kell
10.00–18.00. Pühapäeviti on
näitus suletud.
Kõik huvilised on oodatud
uudistama!
KAIRI TAMMISTE
Pangapealse Lasteaia direktor
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Öömatk 2017 sai ilusaks ajalooks

Valla
mälumängurid maakilva
superfinaalis!
18. veebruaril toimus Paides Eesti
Maakilva
A-finaal,
kus osalesid ka Harku valla 1. ja 2. võistkond. Harku valla 1.
võistkond saavutas 3.
koha ja pääses edasi
superfinaali 18 parema hulka. Harku valla
2. võistkonna laeks jäi
A-finaalis 19. koht.
Superfinaal toimub
18. märtsil Paides.
REIN KOOLI

minna selleks, et tulla tagasi ja
tõdeda, et see, mis puudutab
tõeliselt hinge, see päris oma
armastus päris enda kodumaa
vastu, see ongi siin, sellel maatükil, selle rahva keskel. On
oluline, et me tunneme selle ära
ja hoiame seda.“

Murastes toimus järjekorras juba seitsmes
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
öömatk, kus üheskoos
tähistati kodumaa
sünnipäeva.

E

esti Vabariigi 99. sünnipäevale pühendatud ning tänavu juba seitsmendat korda
toimunud öömatkast Murastes
on saanud ilus mälestus. Muraste koolimaja ja Rannamõisa
kiriku juurest alguse saanud,
Katre Kuusiku ja Harku Rannikukaitse Üksikkompanii juhtimisel kulgenud ning Muraste
paeplatsil kulmineerunud tõrvikute ja rahvuslippudega kaunistatud retk andis taas võimaluse mõelda meie rahvale ja
traditsioonidele, kodule ja kodumaale, meie aja- ja kultuuriloole ning kodu, vanemate,
perekonna olulisusele.
Tulvil isamaa-armastust
Erilise pidulikkuse ja olulise
lisandväärtuse andis retkele
Harku Rannikukaitse Üksikkompanii koos Kodutütarde ja
Naiskodukaitse Harku jaoskonna ning Tabasalu Ühisgümnaasiumi riigikaitseõpilastega.
Rannamõisa kiriku juures asu-

Muraste koolimaja ja Rannamõisa kiriku juurest alguse saanud, Katre Kuusiku ja
Harku Rannikukaitse Üksikkompanii juhtimisel kulgenud tõrvikute ja rahvuslippudega kaunistatud matk kulmineerus Muraste paeplatsil. / Foto: Kristjan Prii

va, Eesti riigi eest võidelnute
mälestuskivi juures toimunud
rivistus oli tulvil isamaa-armastust. Vabadussõjas võidelnud
Muraste küla mehe Gustav
Orava hauale asetatud lillekimp
oli sümboolne tähelepanuavaldus kõigi sõdades hukkunute
mälestuseks. Sõna võtsid Kaitseliidu ülem Meelis Kiili, kompanii pealiku abi Kalle Ots,
meie kaitseliitlasest vallavanem
Kaupo Rätsepp. Õnnistuse pidulikule ettevõtmisele andis
kaplan Alo Martinson ning
laulis Suurupi naiskoor Meretule.
Väga armsa panuse vabariigi
aastapäeva tähistamisse andsid
Muraste kooli lapsed, kelle
meisterdatud 187 õnnitluskaarti jõudsid paljude öömatkast

ALGUS SUURUPISSE KÜLAPLATSI RAJAMISEKS ON TEHTUD
Kasevälja Küla Seltsil Suurupis on
suur rõõm teada anda, et koostöös
Harku valla ning Sihtasutusega
Kodanikuühenduse Sihtkapital ja
KOP programmi rahastamisel on
valmis saanud kauaoodatud Kü-

Õnnestus tänu heale
koostööle
Hinge puudutavate sõnavõttudega esinesid ka õhtut juhtinud Madis Milling ja siseminister Andres Anvelt,
muusikalise tervituse tõi Suurupi naiskoor Meretule. Kõlama jäi mõte, et on rahvaid,
kellel ei ole oma riiki, on rahvusi, kes on hääbunud või
kadumas, kuid meie oleme ja
jääme, sest see on meie otsus,
meie valik.
Taolise suurusega rahvapeo
ettevalmistamine ja läbiviimine
eeldab laitmatult toimivat koostööd, mis taas suurepäraselt
toimis. Aitäh toetuse eest Harku vallale, alati selge koostöö
eest Kaitseliidu Harku Rannikukaitse Üksikkompaniile ja
Naiskodukaitse Harku jaoskonnale; Vääna jahiseltsile supikatla täite ja Maiasmokale
maiustuste eest. Tuhat tänu
kõigile vabatahtlikele abilistele,
kes aitasid kaasa matka ja sellele järgnenud rahvapeo õnnestumisele.

laplatsi ehitusprojekt ja puhkeala
I etapp. Valminud ehitusprojekt on
esimene suur samm külaplatsi valmimisel. Suured tänud kõigile, kes
eelpool nimetatud projekti sisulisel arutelul osalised ning oma pa-

osavõtjateni. See ilus algatus on
loodetavasti alus uuele traditsioonile.
Paeplatsil sädemeid lennutanud lõkketule valgel kõne pidanud Silva Kiili sõnas: „ARMASTUS on sügav tunne,
tõeline armastus tuleb tasahilju
ja aegamööda, sestap nõuab
armastus meilt kannatlikkust.
Kannatlikkust siis, kui me teda
ootame, ja siis, kui ta on kohal.
Oluline on, et me tunneme ta
ära ja hoiame teda. KODUMAA on ilus sõna, kodumaa,
see on meie kodu siin paepealsel maal. Täna me oleme vaba
rahvas vabal maal. Me võime
minna ja otsida armastust mujalt, kaugemalt, kasvõi maakera
kuklapoolelt, aga me võime
jääda siia ja leida selle siit. Või

nuse projekti andsid. Eriline tänu
Harku vallavalitsuse ametnikele,
kes mõistsid antud objekti vajadust Suurupis ning olid igati abiks
ja toeks. Saabuval kevadel saame
alustada edasisi ettevalmistustöid
külaplatsi ning selle juurde kuuluvate atraktsioonide valmimiseks.
Projekti rahastab rahandusmi-

MURASTE KÜLASELTSI
JUHATUS

nisteerium kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest.
KASEVÄLJA KÜLA SELTS

Uue klaveri
tänukontsert –
Värsked helid
TÜG-i saalis
Vastlakuu oli Tabasalu
Ühisgümnaasiumile rõõmus kuu. Talvevaheajal,
vahetult enne Eesti Vabariigi 99. aastapäeva jõudis
meie aulasse kauaoodatud Estonia klaver.
Kui kooli esindus kuu
aega tagasi Estonia klaverivabrikus
piilumas
käis, oli klaveril küll kena
läikivmust kuub ja nooljad säravad keeled, kuid
meister tegeles parasjagu
õrnalt klahvide, haamrikeste ja katjate paigaldamisega.
Nüüd, 20. veebruaril,
saime kooli aulas kuulda
ka imelisi helisid, kui äsjasaabunud pill lastekoori
ja nende dirigent Elen Ilvese poolt kohe kasutust
leidis.
Unistus on täitunud klaver on koolis, saab peagi järelhäälestuse ning
juba 16. märtsil algusega
kell 18 ootame kõiki armsaid kaaskondlasi meile
tänukontserdile. Meenutame pilli koolijõudmise
lugu ja kuulame, mis helisid uuest klaverist välja
võluda saab.
Suur tänu kõigile, kes
panustasid ja uskusid lõpuni koos meiega.
Muusika ühendab meeled ja keeled.
TABASALU
ÜHISGÜMNAASIUMI PERE

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu algatamine
Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus
19801:001:1066) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kavandada Tarna tee 1 maaüksusele neli elamumaa krunti üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Samuti lahendada juurdepääs
ning tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala suurus on u 1,9 ha. Detailplaneeringu algatamisel ei
ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
l

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 12 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus
19801:002:1473) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Klooga mnt 10 ja
Klooga mnt 10a kinnistute liitmine ja ehitusõiguse määramine kuni
kahekorruselise kaubandus-teeninduskeskuse rajamiseks. Samuti lahendada juurdepääs ning tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala suurus on u 7,8 ha. Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus
võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
l

n Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 13 võeti vastu Suurupi külas Kaasiku (katastritunnus 19801:002:2133) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (reg-kood
11220970) tööle nr HDP-13/10.
Planeeritav maa-ala suurusega u 0,7 ha paikneb Suurupi külas
Kirsi tee ääres u 100 m kaugusel Vana-Klooga maanteest ja u 1 km
kaugusel Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest Vana-Klooga mnt ja Kirsi tee vahelisel alal ja hõlmab Kaasiku (katastritunnus
19801:001:2111) 100% elamumaa maaüksust.
l

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega
krundiks suurustega vastavalt (Pos 1) 3166 m2 ja (Pos 2) 3008 m2,
üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega 506 m2 ning
määratakse ehitusõigus. Kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
kuni 300 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m
ning üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 30–40 kraadi.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Harku valla üldplaneeringut. Muudatus seisneb üldplaneeringus erandi tegemises,
kavandades hajaasustuspiirkonnas leebe režiimiga loodusliku haljasmaa juhtfunktsiooniga alal uue elamuühiku ehitusõigust vastavalt
tihehoonestusala elamumaa juhtfunktsiooni tingimustele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.03.2017–
24.04.2017. Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses vallamaja lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid
detailplaneeringu osas ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald.
l Harku Vallavalitsuse 15. juuni 2004 korraldusega nr 649 algatati
detailplaneeringu koostamine Naage külas Taavi (katastritunnus
19801:011:0332) maaüksusel ja lähialal (endine Liisa maatükk
III). Planeeritava ala suurus on u 3,2 ha, see asub Harku vallas,
Naage külas, Naage tee ja Ojasuu tee vahelisel alal nimetatud teede
ristmiku vahetus läheduses. Planeeritav ala piirneb transpordimaa,
elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, jagamine kolmeks elamumaa krundiks
ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
muuta Harku valla kehtivat üldplaneeringut, kus planeeritav ala on
määratud puhkebaaside maa-alaks.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Harku valla uue
(vastu võetud Harku Vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr 71) üldplaneeringu vastuvõetud lahendust, mille järgi on planeeritav ala ka-

vandatud leebe režiimiga loodusliku haljasala juhtfunktsiooniga alale
ja osaliselt rohevõrgustiku koridori.
Detailplaneeringu esimene avalik väljapanek toimus 28.01.2013–
24.02.2013.
Detailplaneeringu avalik kordusväljapanek toimub 24.03.2017–
24.04.2017. Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses vallamaja lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu osas ootame
e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik, Harku vald.
n Detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine
Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 14 otsustati lõpetada Ilmandu külas Loo ja Loo-Jüri maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse
18.12.2001 korraldus nr 1359 „Detailplaneeringu algatamine“.
Otsusega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
l

n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Vääna-Jõesuu külas Paisupi tee 36 (katastritunnus 19809:017:0013)
elamumaa sihtotstarbega, hoone kasutamise otstarbe muutmiseks
(aiamaja asemel üksikelamu), tulepüsivusklassi muutmiseks (TP2
asemel TP3) ja hoone mahu muutmiseks (700 m³-lt 841 m³-ni) üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus esitati
10.02.2017 läbi Ehitisregistri.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmist ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja
vastuväiteid selle osas ootame kuni 24.03.2017.
Projekteerimistingimuste eelnõu, esitatud taotluse ja alal kehtiva
detailplaneeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel
www.harku.ee ning ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee kuni 24.03.2017.
l
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Laval ainult naised

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

11. märtsil 2017 kell 16.00
Muraste koolimaja aatriumis

Esinevad
Suurupi Naiskoor Meretule

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

f

Dirigent Elen Ilves
Klaveril Aime Pärisalu

Naisrahvatantsurühm Harku Harakad
TYG Neiud
Juhendaja Astrid Väizene

Sissepääs on prii
Rõõmsa kohtumiseni!

www.pinnasepartner.ee info@pinnasepartner.ee
55 29 297
Pinnasepartner



Teated

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

ja Harjumaal. Kogemus 10 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851,
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee

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

n Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.
ee, fb Nagusul OÜ

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 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. Lumekoristus. E-post: igor@
infinitas.ee; tel: 5348 7318

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Telefon 522 0321,
www.arbormen.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 (bens ja el)
rent ja teenus. Tel 5620 8210
n Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 5352 9476; e-mail:
mehitus@gmail.com
n Soovin osta teie sõidukõlbliku
auto! Pakkuda võib ka remonti
vajavat autot või seisma jäänud
autot. Pakkuda võib ka vanarauaks
muutunud autosid. Kuulutus ei
vanane. Tel 5457 5055
n Soovin üürida maad Harku vallas
asukohaga Muraste küla kuni Haabersti ring. Soovitav suurus 200-500
m2. Pikaajaline rent, vajalik kanalisatsiooni ja tööstusvoolu võimalus.
Kontakt: Paul Lepik 565 8993; paul@
thejoint.ee

n Puitbrikett 960 kg alus 149 €.
Puidugraanul 990 kg alus 185 €.
Rohkem infot balticpellet.ee või
5891 5954. Hinnad sisaldavad
kojuvedu.
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas

e-post vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

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

n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle.
ee või www.puhaskolle.ee
n San-tehnilised ja pisiremonttööd:
503 8313

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel 5670 3447
n Killustik, kruus, täide, graniitkild, liiv, sõnnik, sõelutud põllu- ja
kompostmuld, kasvumuld, turvas,
freesasfalt, betoonisegu. Väikeveo
kallurid kuni 8t. Tel 501 5992

TÄHELEPANU! RAVIMITE HINNAD TÕUSEVAD!

n Ostan teie auto. Võib remonti
vajada. 5835 8133
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n Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee. Kaup kätte 1 tööpäevaga!
n Ostan sõidukorras auto kuni 1000
€: 5819 0200

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

Aule Sagen
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

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

ALUSTA KEPIKÕNDI

23 g CO2

ID 1ded

JUBA
TÄNA!
www.munakivitee.ee

8 Harku Valla Teataja

/ TEATED

Kolmapäev, 8. märts 2017

NÄGEMISE KONTROLL
6.04.2017 alates kell 10.00

Tabasalu eakate päevakeskuses Teenuste 2

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

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

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

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

Prillide tellijatele silmade kontroll 8.- €
Silmade kontroll 15.- €
INFO ja registreerimine telefonil 603 2171
(alates 11.00)

(sisaldab väljakutse tasu)

JUMALATEENISTUSED

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 47 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2400 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Kakumäe Selveri sõbralikus peres saab tööd

TEENINDAJA
PUHASTUSTEENINDAJA
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti aadressile
personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet kodulehel või
kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

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

Sügav kaastunne
Liinale lastega kalli

abikaasa ja
isa
kaotuse puhul.
Laulumamslid ja Ülle

