TABASALU STAADIONI
REKONSTRUEERIMINE
ALGAB APRILLIS

Põhjalike rekonstrueerimistööde järel peaks uuenenud staadion olema valmis uue kooliaasta alguseks.
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HARJUMAA OMAVALITSUSTE
LIIDUL TÄITUS 25 AASTAT
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Sünnipäeva puhul anti välja Harjumaa tänast
23 omavalitsust hõlmav ja omavalitsuste koostöös
sündinud fotoraamat „Harjumaa linnulennult“.

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete
tasuta äraveo saab aprillist novembrini
tellida AS-ist Eesti Keskkonnateenused.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

„T

äna oli mul
lihtne päev –
assisteerisin
kolleegi,“ vastas küsimusele, kuidas päev
läks, Harku valla mees, kes avab
pea iga päev mõne südame.
Seda sõna otseses mõttes. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
(PERH) kardiovaskulaarkirurgina ehk maakeeli südamekirurgina jõuab dr Günter Taali
ette praktiliselt iga päev üks
inimene, kelle südametööd on
vaja parandada kirurgiliselt.
Äsja oli lõppenud aortokoronaarne šunteerimine ehk südame veresoonte šunteerimise
lõikus, mis koos südame aordiklapi lõikusega üks tavapärasemaid osakonna töös. „Šunteerimislõikus on selline
operatsioon, mis põhimõtteliselt taastab südamelihase verevarustuse,“ selgitas dr Taal.
Operatsiooni käigus õmmeldakse südame pärgarteris, mille kaudu varustatakse südamelihast ennast hapnikurikka
verega, soonte lupjunud kohtadest mööda uued, kätelt-jalgadelt või ka rindkerest võetud
veresooned, et veri jõuaks taas
takistamatult südamelihasesse.
Kui mingi osa südamelihasest
ei saa enam verd, tekib infarkt
ja osa südamelihasest kärbub.
„Ehkki osa südamelihase tööst
saab taastada, on kõige parem
jaole saada siiski enne infarkti
tekkimist. Siis on lõikusest saadav kasu maksimaalne,“ pidas
dr Taal oluliseks kuulata oma
keha, mis räägib valuna või
pitsitusena rinnus soonte lupjumisest.
Südamed nelja
arsti käes
PERH-is teevad lahtisi südameoperatsioone kokku 4 kirurgi. Et töökoormust väheste
kirurgide vahel ühtlasemalt
jaotada, on arstid vaheldumisi
esimese kirurgi ja assistendi
rollis. Oma kolleegi assisteerides oligi möödunud tööpäev dr
Taali jaoks oluliselt lihtsam, sest
operatsiooni juhtis ja määravaid otsuseid tegi esimene kirurg. Tema päev varem esimese kirurgina tehtud mahukas
operatsioon vältas aga rohkem
kui 9 tundi ning koju Murastesse jõudis doktor hilisel õhtul.
Pika lõikuse käigus vahetati
põhimõtteliselt välja patsiendi
magistraalveresoon – aordiklapp, ülenev aort, aordikaar ja
osa alanevast aordist. Nagu
enamikel südameoperatsioonidel, kasutati operatsiooni läbiviimisel seegi kord kehavälist
vereringet. Ühtlasi jahutati
patsiendi keha u 18–20 kraadi-

Mitmel rindel tegutsemine on viinud inimesed suurde stressi, mis mõjutab ka südame tervist. / Foto: Aule Sagen

Dr Taal südameasjadest:

tasakaal on see, mis
inimeste tervist hoiab

AIAJÄÄTMEID
VIIAKSE TASUTA ÄRA

Kõige olulisem
muudatus on aga
uue tehnoloogia
kasutuselevõtt.

Foto: AS HKScan Estonia
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ANNE MERE
AS HKScan Estonia
juhatuse esimees

kõike, mida ma teen,“ avas rahuliku olemusega arst oma
mõtteviisi, mis hoiab stressi
eemal. Tema püüab end kodus
töistest mõtetest välja lülitada ja
selle asemel nautida kodu ümber nokitsemist. Ja kui ilmad
vähegi lubavad, siis sõidab ta
tööle auto asemel hoopis rattaga: „Murastest on PERH-i 21
kilomeetrit, mis on parasjagu, et hommikul siia

Parasjagu, et hom- vändata ja õhtul tagasi
See pole küll eriline
mikul siia vändata ja tulla.
sport, kuid just paras sõit,
õhtul tagasi tulla. et oleks hea olla.“ Mõnusas tempos jõuab ta koTartus 3. Südame siirdamisi hale umbes tunniga, pidamata
tehakse esialgu aga koostöös selleks kordagi sõiduteel sõitma.
Tilk tõrva meepotis on sel muisoomlastega Helsingis.
du ideaalsel teel paraku vabalt
ringi jooksvad koerad, kes on
Tasakaal hoiab tervist
Töötanud nüüdseks sama haig- ratturit rünnanud. „Ka minul
la südamekirurgia osakonnas on koer, ent ta püsib ilusti aias.
juba 17 aastat, peab dr Taal oma Lahtiselt ringi jooksvate koerte
tööd endiselt põnevaks ning omanikud võiksid mõelda siis
teiste aitamine valmistab talle kas või sellele, et inimene, keda
jätkuvalt heameelt. „Püüan nende koer just purenud on,
mõelda oma elust ja olukorda- võib olla seesama arst, kelle abi
dest selliselt, et saaksin nautida neil paari päeva pärast vaja
minna,“ soovitas ta vaadata
olukorrale teise nurga alt. Kahju, kui kellelgi jääb vigastuse
Enamikel südameoperatsioonidel kasutatakse
tõttu abi õigel ajal osutamata.
süda välja vahetada. „Läksingi
2009 Helsingi Ülikoolihaiglasse
tööle kindla sihiga teha ka Eesti inimestele kättesaadavaks
südamesiirdamine ja LVAD
(left ventricular assist device),
mis on oma olemuselt südame
tööd asendav pump,“ viitas dr
Taal. Tänaseks on selliseid seadmeid paigaldatud PERH-is 5 ja

kehavälist vereringet.
/ Foto: erakogu

Põhja-Eesti Regionaalhaigla südamekirurg Günter Taal räägib peagi algavale
südamekuule mõeldes meie südameasjadest lähemalt. Ikka päris lähedalt.
ni, sest veresoonte ühenduste
tegemiseks oli vaja seisata kogu
vereringe. Keeruka lõikuse
õnnestumisse andis panuse
kogu meeskond esimese kirurgi juhtimisel ning operatsiooni
tulemustega jäi doktor rahule
– veri püsib ringes, kuskilt

himõtteliselt pooleks. „Nendelt
lõikustelt saavad haiged ka väga
selge ja hea efekti,“ kinnitas arst.
Ta tõi näiteks väga selge statistikaga haiguse, aordiklapi stenoosi: „Kui inimesel on kaebused ja südame ultraheliuuringu
järgi on klapilõikus näidustatud, siis ilma lõikuseta

80% nendest haiNendelt lõikustelt sureb
getest kahe aasta jooksaavad haiged ka väga sul äkksurma. Lõikusel
selge ja hea efekti. on aga äkksurma osakaal meie osakonnas
midagi ei leki ja käed-jalad lii- olnud viimastel aastatel 1,2–1,6
guvad. „Ka patsient tunneb protsenti. Nii et igal juhul on
ennast täna nii hästi kui võima- selle lõikusega inimesel tõenäolik, arvestades seda, et teda on sus elus püsida kümneid kordi
eelmisel päeval korralikult lah- suurem kui ilma lõikuseta.“
ti lõigatud ning ta on olnud Arvude keelt mõistvat väga
vahepeal pikalt maha jahuta- hästi ka valiku ees olevad haitud,“ muheles dr Taal.
ged, seda enam, et tegemist on
mehaanilise haigusega, mida
Mis liigub, see kulub –
ühegi rohuga välja ei ravi.
ka südames
„Ainus võimalus on aordiklapp
Peamiselt satuvad patsiendid välja lõigata ja protees asemele
operatsioonilauale südame panna. Samamoodi nagu puuveresoonte ja klapihaiguste sa- või põlveproteesi puhul,“
tõttu. Põhja-Eestis tehakse täna tõi kirurg võrdluseks teisedki 
Igaüks ise peab
dr Taali hinnangul aastas ligi vaegused, mille puhul tuleb
tunnetama,
kuidas on
500, kogu Eestis umbes 800 kulunud detail lihtsalt välja
õige toimida.
lõikust ning šunteerimis- ja vahetada. Tegelikult on tänaklapilõikusi on tema teada põ- seks olemas võimalus ka terve

Esimene kirurg on
operatsioonil nagu
laevakapten, kes
teeb otsuseid ja juhib
meeskonda. Heal
meeskonnatööl on
operatsiooni õnnestumisel suur roll.
/ Foto: erakogu

Lihtsad rõõmud
imerohu asemel
Imerohtu, mis kõigi haiguste
eest kaitseb, ei ole olemas ja dr
Taal leiab, et igaüks ise peab
tunnetama, kuidas on õige
toimida, kuidas ja kuhu tahetakse jõuda ning millised prioriteedid seada. Stress tundub ka
südamehaiguste puhul olevat
üks olulistest teguritest, mis
nende teket soodustab. „Mõõdukus ja tasakaal on see, mis
inimeste tervist hoiab,“ järeldas
doktor oma haiglas saadud
kogemustest, et hästi elavad
need inimesed, kes oskavad
oma elu niimoodi sättida, et
selles on kõike parasjagu. Mis
siis, et nad on võib-olla vangilaagritest läbi käinud või teiste
suurte katsumustega silmitsi
olnud. Nad oskavad läbielatu
mõelda endale selliseks, et nad
ei ole sellest nii stressis. Erinevalt täna pidevalt mitmel rindel
rähklevatest inimestest, kellele
enese jagamine mitmete tegevuste vahel põhjustab rahulolematust, pingeid ja stressi, mis
jääb sageli maandamata. Samas
nentis dr Taal, et mingi hulga
aega peab siin maailmas elama,
et nendest asjadest aru saada:
„Päris noorena on teotahet ja
energiat nii palju sees, et muudkui tormad ega mõtle selle peale, et ennast ka mingit moodi
säästma peaks.“
AULE SAGEN
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TIBUTARE ja TEELAHKME

lasteaedadel uued direktorid
Harku vallas asuvatel Tabasalu lasteaedadel on uued direktorid. Alates
veebruarist on Tibutare lasteaia uus direktor Reeli Simanson ja alates aprilli
algusest on Teelahkme lasteaia uus direktor Anneli Laamann.
Foto: Olga Makina

Kaile Põldme

Personalijuht

N

ii Tabasalu Tibutare
kui ka Teelahkme lasteaia uued direktorid
leiti Harku Vallavalitsuse
korraldatud töökonkursside
kaudu. Tugevaid kandidaate
oli mitmeid, kuid parimateks
osutusid just Reeli Simanson
ja Anneli Laamann. Mõlemal
neil on väga mitmekülgsed
erialased teadmised ja pikaajaline töökogemus: Reeli

Vald kuulutas
välja hanke
eakate
hooldekodu
rajamiseks

Simansonil on 27aastane ja
Anneli Laamannil 25aastane
kogemus haridussüsteemis
töötamisel. Lisaks on mõlemal juhil ka eelnev töökogemus konkreetse lasteaiaga,
kus nad uueks direktoriks on.
Tibutare juhib endine
direktori kohusetäitja
Tabasalu Tibutare lasteaia uus
direktor täitis senini samas
lasteaias viimased kolm kuud
direktori kohusetäitja ülesandeid ning enne seda töötas ta
samas majas üle kolme aasta
õppealajuhatajana. Enne Tibutare lasteaeda on Reeli Simanson olnud direktoriks nii Laulasmaa Koolis kui ka Keila

Harku vallas on nõudlus hooldekodu teenuse järele olnud suur
juba pikemat aega ning eakate arv
elanikkonnas aina suureneb.
/ Illustratsioon: 123rf

„H

Määrava tähtsusega ka
arhitektuurne lahendus
Tabasallu rajatavas hooldekodus plaanitakse hakata osutama ööpäevaringset üldhooldusteenust eakatele, puuetega
isikutele ja dementsetele. Li-

koolieelse pedagoogika ja
psühholoogia erialal. Tema
viimane töökoht oli eralasteaias Naba vanemõpetajana.
Samuti omab ta ühe
õppealajuhataMõlemal neil on aastast
ja töökogemust Tallinväga mitmekülgsed n a M i k u m a n n i
erialased teadmised. lasteaiast. Töö kõrvalt
on ta andnud loenguid
emakeeleõpetaja lisaeriala: õpetajatele ja lastevanematele,
eesti keel ja kirjandus 5. ja 6. esinenud seminaridel ja konklassile. Lisaks on tal Tallinna verentsil, organiseerinud Eesti
Ülikooli organisatsioonikäi- Lugemisühingus õpetajate
koolitusi ning vedanud neli
tumise magistrikraad.
aastat Eesti Lugemisühingu
projekti „Lugemispesa“.
Direktorina taas
Ta on välja andnud metooTeelahkmes tagasi
Anneli Laamann omab ma- dilist õppematerjali: kogumigistrikraadi Tallinna Ülikooli kud „Mängides lugema“ ja
Reeli Simanson on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala ja

„Tähemängud“. Ta kuulub
Eesti Lasteaednike ühendusse.
Anneli Laamann on ka varasemalt töötanud Teelahkme
lasteaias. Nimelt töötas ta
Teelahkme lasteaias kohe
pärast selle avamist õpetajana
ja andis sellega oma olulise
panuse lasteaia sissetöötamisele. Kolme aasta möödudes
liikus ta Teelahkme lasteaiast
edasi, et olla uue lasteaia –
eralasteaed Naba – sünni ja
loomise juures. Teelahkme
lasteaiast sai Anneli Laamann
kaasa huvi mängulise õppe
vastu. Eralasteaias Naba huvi
jätkus ja sealt tulid ka kogumikud „Mängides lugema“ ja
„Tähemängud“.

Tabasalu staadioni rekonstrueerimist ootavad pikisilmi ka kohalikud jalgpallurid, sest uuendatud staadion saab olema
täismõõtmetes, mis võimaldab seal pidada ametlikke jalgpallikohtumisi 12aastastele ja vanematele mängijatele.
/ Foto: Kady-Ann Sutt

AS Eesti Post
annab teada:

Harku vald kuulutas
välja riigihanke Tabasalu hooldekodu
ehitamiseks ehitustööde kontsessiooni
andmise korras,
mille tingimuste
kohaselt soovitakse
hooldekodu avada
hiljemalt 2019. aasta lõpuks.

arku vallas on nõudlus
hooldekodu teenuse
järele olnud suur juba
pikemat aega ning eakate arv
elanikkonnas aina suureneb.
Seetõttu soovime pakkuda
oma elanikele võimalust kasutada kvaliteetseid hooldekodu teenuseid kodu lähedal,“ ütles Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp. Hooldekodu
rajamiseks soovib vald leida
partneri erasektorist, kes rajaks hooldekodu ning asuks
seal teenust osutama. „Vald
omalt poolt seab ettevõtja
kasuks 50. aastaks tasuta hoonestusõiguse Tabasalus asuvale krundile ja on koostanud
detailplaneeringu ning toob
krundini vajalikud kommunikatsioonid ja trassid,“ selgitas Rätsepp.

lasteaias Miki. Samuti on ta
töötanud asutuses Viimsi Lasteaiad kahe maja tegevjuhina.
Aastatel 2001−2006 tegutses
Reeli Simanson haridus- ja
teadusministeeriumi järelevalve osakonna arendustöögrupi
liikmena, kus osales koolieelse
lasteasutuse välishindamise
kriteeriumite loomisel, õppeasutuste sisehindamise kriteeriumite koostamise protsessis
ning enesehindamise aruande
juhendi koostamises.
Alates 2007. aastast on ta
osalenud aktiivselt sisehindamise arendamises riiklikul tasandil, töötades haridusasutuste sisehindamise nõunikuna
Eksamikeskuses kuni tänaseni.

Aprillis alustatakse Tabasalu
staadioni rekonstrueerimisega
saks soovitakse luua võimalused päevahoiuteenuse osutamiseks. Hooldekodu tuleb
maksimaalselt 200-kohaline
ning kõik toad saavad olema
1–2kohalised, et tagada klientidele privaatsus ja kodune
õhkkond.
Tulenevalt kontsessioonihanke tingimustest on koostööpartneri valimisel määrava
tähtsusega ka hoone arhitektuurne lahendus, mis peab
harmoneeruma ümbritseva
looduskeskkonnaga oma
kompositsiooni, sümmeetria
ja viimistlusmaterjalidega.
Hooldekodu asukoht on
Tabasalus loodusliku kõrghaljastusega avaral krundil eramute piirkonnas, kus vahetus
läheduses on nii poed, apteek,
postkontor kui ka spordikeskus ning tervisekeskus. Samuti on jalutuskäigu kaugusel
looduspark ning mererand.
Kontsessioonihanke pakkumuste esitamise tähtaeg on
aprilli lõpp.
HARKU VALLAVALITSUS

ettevalmistavate töödega on
juba alustatud ning füüsiliste
ehitustöödega on plaanis alustada aprilli keskpaigas. „Tööd
on valmis hiljemalt augusti
lõpuks,“ lubas Härms, et uus
kooliaasta saab alguse juba
Strantum OÜ tellimusel ja Harku valla rahastusel toirenoveeritud staadioniga.
muvad aprilli keskpaigast kuni augusti lõpuni Tabasalu
Kogu ehitusala ehk olemasolev
Ühisgümnaasiumi kõrval asuva staadioni põhjalikud
rekonstrueerimistööd, mille maksumuseks on üle 1,5
staadion piiratakse tööde alusmiljoni euro.
tamisel ehitusaegse piirdega
ning seetõttu ei saa staadionit
abasalu Ühisgümnaasiumi teivashüppele,“ kirjeldas ehitusperioodil paraku kasukõrval asuva staadioni re- OÜ Strantum juht Meelis tada. „Ehitustööde käigus tekonstrueerimist on nii väik- Härms, mis spordisõpru pä- kib tõenäoliselt ka müra ja
semad kui ka suuremad spor- rast staadioni rekonstrueeri- tolmu, mis võib põhjustada
disõbrad oodanud juba pikka mist ees ootab. Staadioni alla teatavaid ebameeldivusi, aga
aega. Nüüd pole aga enam pi- rajatakse drenaažitorustik, suure eesmärgi nimel tuleb
nendega paratamatult
kalt vaja seda teha, sest hiljenentis Meelis
malt augusti lõpuks on uuen- 
Rajatakse uus täis- leppida,“
Härms, vabandades
datud staadion valmis ja
mõõtmetes jalg- ette võimalike ebamukasutajaid ootamas.
pallistaadion koos gavuste pärast. Küll
Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse uus täismõõtmejooksuradadega. aga üritab ehitaja
Strantumi juhi sõnul
tes jalgpallistaadion koos
jooksuradadega. „Staadionile tribüünide ümbrus asfalteeri- teha kõik endast oleneva, et
rajatakse 100 m ja 400 m jook- takse ja territoorium piiratak- ümberkaudseid elanikke, koosurada, kunstmurukattega se 2,5 m kõrguse keevispanee- li ja spordikompleksi võimalijalgpalliväljak, üks kaugus- ja lidest aiaga. Lisaks ehitatakse kult vähe häirida.
Töö tellijaks on OÜ Strantum
kolmikhüppeala kahe liivakas- jalgpallistaadionile välja kuue
tiga, kaks teivashüppeala, kuu- 18 m kõrguse prožektorimas- ja finantseerijaks Harku vald.
Staadioni projekteeris OÜ
litõukesektor ja liivaväljakud tiga valgustus, tänu millele
võrkpallile ning tribüünid 616 saab staadionit mugavasti ka- Klotoid, ehitab Lemminkäinen
Eesti AS ning omanikujäreleinimesele. Kummikattega alale sutada ka pimedamal ajal.
valvet asub teostama OÜ Heto
jalgpalliväljaku otstes rajatakse
Consult.
piirded saalihokile ja märgitak- Ehitustööde ajal on
se piirid korvpallile, kahele staadion suletud
rahvastepalliväljakule ning Staadioni rekonstrueerimise
KADY-ANN SUTT

T

Perioodil
5.03−31.03.2017
on Harku postkontor ajutiselt
SULETUD.

Sel ajal asendab Harku postkontorit ja väljastab saadetisi Järveotsa postkontor asukohaga
Õismäe tee 107, Haabersti linnaosa, Tallinn.
Järveotsa postkontor
on avatud:
E-R 10:00-20:00
L
10:00-18:00
P
Suletud
Lähim pakiautomaat:
Tallinna Pääsküla Rimi pakiautomaat 96008, Pärnu mnt 453e,
Nõmme linnaosa, Tallinn
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik
kirjakandja tasuta koju või
kontorisse kutsuda.
Kirjakandjat saab tellida meie
kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella
9–20 ja L-P 9–15.
Eesti Posti kirjakandja osutab
järgmisi teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
• rahakaardi vastuvõtmine ja
kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
• maksete tasumine;
• postimaksevahendite müük.
AS Eesti Post lubab tagada teenuse pakkumise ka siis, kui postkontor on ajutiselt suletud.
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Huvi-, kultuuri- ja
sporditegevusega
seotud projektide
läbiviimise jaoks
toetuse saamiseks
laekus vallale taas
palju sisukaid ning
mitmekülgseid
projekte, mis esitati pea kõikidest
valla kantidest.

Foto: Aule Sagen

KRISTA
DREGER
Kultuuri- ja spordispetsialist

N

ii nagu eelnevatelgi
aast atel esit at i ka
2017. aasta projektipõhise tegevuse toetuseks
vallale väga mitmeid huvitavaid taotlusi, kus olid esindatud nii kogukonna arengule
suunatud projektid, spordi-,
muusika- ja kultuuriüritused
kui ka huvialategevused.
Taotlusi esitati taaskord väga
palju ning toetatavate projektide väljavalimisel pidas hindamiskomisjon prioriteetset e k s e e l kõi ge l a s t e l e j a
noortele suunatud tegevusi.
Samas toetati ka erinevate
kooride, spordiühingute, külaseltside ning teiste huvisündmuste korraldajate tegevust, mis on suunatud nii
noorematele kui ka vanematele vallaelanikele. Ühtlasi on
väga hea meel selle üle, et
erinevaid projekte laekus
meile enamikest valla kantidest, nii et loodetavasti leiab
iga Harku valla elanik neist
endale meelepärase sündmuse, millest osa saada.
Väga aktiivsed on
külaseltsid ning
spordiühingud
Harku vald toetab projektipõ-

Vallas on palju aktiivseid
projektikirjutajaid:
tulemas on sündmuste- ja
ettevõtmiste rohke aasta

Tulemas ka täiesti
esmakordselt toimuvaid sündmusi
Suurupi selts on korraldamas
väga põnevat üritust – Suurupi alumise tuletorni juures
toimuvat Harjumaa südametule süütamise pidulikku
sündmust, mis viiakse läbi XII
noorte laulu- ja tantsupeo
raames.
Kes otsib põnevat tegevust,
siis seda pakutakse kindlasti
Tilgu sadamas, kus korraldatakse pop-up merekooli „Meresõber“, kus saab õppida
sõitmist purjekaga,
SUP-lauaga, kajakkidega ja
lohesurfi laudadega. Selleks
on kohal spetsiaalselt väljaõpetatud treenerid. Osalema
oodatakse nii noori kui ka
vanemaid. Tänu Harku valla
toetusele maksab see osalejatele vaid 5 eurot.
Spordiüritusi, mida vald
läbi projektipõhise tegevuse
toetab, on sel aastal vallas
oodata teisigi. Tilgu sadamas
on tulemas veel näiteks ka
järjekordne Tilgu regatt. Jalgpalliklubi Tabasalu korraldab
aga suurt jalgpalli kevadpidu.
Tabasalu Triatloniklubi korÜks traditsioonilistest sündmustest, mida Harku vald projektipõhise tegevusena toetab, on Harku valla Külade Päev.
raldab Tabasalu 23. jooksu
Möödunud aastal toimus see pidu Vääna-Jõesuu rannas, sel aastal leiab see aset Väänas. / Foto: Olavi Ruhno
ning duatlone ja basseinitriatlone. Rulliklubi korraldab aga
hise tegevuse toetusena koha- toetatakse üht last kahe euroga, Vääna-Jõesuu külaseltsidel, taas Tabasalu rulluisumaratolikke üritusi 150 euroga, üle- ning laagreid, kus päevalaagri- samamoodi on väga asjalikud ni. Lisaks korraldavad erineva l la lisi ür itusi ja va l la tes toetatakse kolme euroga Türisalu ja Alasniidu külaselt- vate piirkondade külaseltsid
meistrivõistlusi 300 ning prio- päevas ühe lapse kohta ning sid. Tublisti viivad erinevaid veel hulga erinevaid teisigi
riteetseid ülevallalisi üritusi ööpäevaringsetes laagrites
spordisündmusi.
450 euroga. Projektipõhise nelja euroga päevas ühe lapse 
Need on vaid mõEsitatud projektid ned silmapaistvamad
tegevuse toetuseks tuleb valla- kohta. Kui aga noor käib välisolid väga hästi läbi näited toetust saanud
le esitada üldjuhul eelneva maal võistlemas või esinemas,
siis toetatakse teda 70
mõeldud. projektidest, kuid

euroga ühes aastas.
kindlasti pole see kauErinevaid projekte
Kokku eraldab Har- sündmusi läbi ka Kumna kul- geltki veel kõik. Toredaid
laekus meile enami- ku vald 2017. aastal tuuriait ning Vääna kandi sündmusi nii muusika, kulkest valla kantidest. projektipõhise tege- inimesed nii külakojas kui ka tuuri, huvitegevuse kui ka
vuse toetuseks kuni Vääna mõisas. Ka tänavune spordi valdkonnast on Harku
Harku valla külade päev saab vallas sel aastal toimumas
aasta 1. oktoobriks projekti- 100 000 eurot.
kirjeldusega taotlus. Laeku- Meeldiv on näha, et esitatud toimuma seekord Väänas. palju enamgi. Rohkem infot
nud taotlused vaatab läbi pro- projektid olid väga hästi läbi Samas kohas, kus 10 aastat saab nende kohta jooksvalt nii
jektipõhise tegevuse toetuse mõeldud ning et nende korral- tagasi see tore üritus alguse Harku valla kodulehe sündmääramise komisjon, kes lan- dajad tõesti ise väga tahavad sai. Käsitööringe ja kultuuri- mustekalendrist kui ka kohagetab otsuse, milliseid projek- neid sündmusi läbi viia. Näi- üritusi korraldatakse Harku- like külaseltside, vabaühente vald toetab. Lisaks toetatak- teks on väga põhjalikult läbi järve Loovuslabori eestveda- duste ja spordi- ning huvise ringitegevust, kus kuu lõikes mõeldud projektid Muraste ja misel.
ringide infolehekülgedelt.

Harjumaa omavalitsustel täitus 25 aastat ühises liidus
Harjumaa Omavalitsuste Liit tähistas 14. märtsil
Tallinna Lillepaviljonis pidulikult oma 25. tegutsemisaastat. Ühtlasi esitleti sel puhul välja antud
fotoraamatut „Harjumaa linnulennult“.

E

esti taasiseseisvumisel
taastati 1990ndate alguses ka kohalikud omavalitsused. Silmitsi eluliste väljakutsetega, mille
lahendamiseks nappis nii vahendeid kui ka oskusi ja teadmisi, otsustasid omavalitsuste
juhid ühendada oma jõu ja
nõu, et koostöös probleemidele parimad lahendused leida. 1. aprillil 1992 asutasid 17
Harjumaa omavalitsust Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL). 14. märtsil 2017 tähistatigi Lillepaviljonis ühiselt
liidu, kuhu alates 2009. aastast
kuuluvad kõik Harju maakonna 23 omavalitsust, veerandsaja aasta täitumist. Pidulikul
koosviibimisel tänati kõiki
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HOLi liikmeid ning koostööpartnereid ja vaadati kõnekamate seikade kaudu tagasi
liidu ajaloole. Pildiline ülevaade tänastest Harjumaa omavalitsustest oli aga koondatud
HOLi 25. sünnipäeva puhul
koostatud fotoraamatusse
„Harjumaa linnulennult“.
Ainulaadses kogumikus on
jäädvustatud veel enne uute
omavalitsusüksuste lõplikku
moodustamist kõiki 23 Harjumaa praegust omavalitsust
oma nimetamisväärsemate
paikade kaudu. Need kohad
pildistas üles fotograaf Tõnu
Noorits, tekstid fotode juurde
kirjutas iga omavalitsus ise.
Kolmandik piltidest näitab
Harjumaad linnulennult.

Aprillist novembrini saab tellida
aiajäätmete
tasuta äraveo
Alates käesoleva aasta
aprillist toimub Harku
vallas biolagunevate aia- ja
haljastusjäätmete tasuta
äravedu. Aiajäätmete
äravedu toimub perioodil
1. aprill kuni 30. november
sagedusega üks kord 14
päeva tagant.

T

eenuse osutamise eeltingimuseks on see, et antud aadressilt toimub olmejäätmete
vedu ning et kliendil ei tohi olla
võlgnevust jäätmevedaja ees.
Juhul kui soovitakse aiajäätmete äravedu, tuleb tellimus
esitada AS-ile Eesti Keskkonnateenused (tallinn@keskkonnateenused.ee, tel 6400 800, 1919)
koos aadressi ja äraantavate
haljastusjäätmete kottide arvuga. Aiajäätmed tuleb üle anda
läbipaistvates 100-, 150- või
200-liitrises kilekottides, mida
saab osta ka AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest hinnaga 0,24 eurot tükk.
Äraantavad haljastusjäätmed
peavad olema pakitud pealt
suletud ja kergesti teisaldatavatesse läbipaistvatesse kilekottidesse ning sisaldama üksnes
haljastusjäätmeid. Kilekotid
tuleb paigutada täitjaga kokkulepitud asukohta, näiteks olmejäätmete konteinerite vahetusse
lähedusse. Juhul kui haljastusjäätmete kott sisaldab visuaalsel
hinnangul sobimatuid esemeid,
siis jäätmekotti ära ei viida.
Aiajäätmete kilekotti sobivad
näiteks puude lehed, okkad,
niidetud muru, kulu, taimejäätmed, sammal jne.
Lisainfo: Lembe Reiman,
Harku Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist; 606 8823,
Lembe.Reiman@harku.ee.
HARKU VALLAVALITSUS

Harjumaa 23 omavalitsuse liikmed ja HOLi koostööpartnerid tähistasid liidu 25. sünnipäeva pidulikult
Lillepaviljonis. / Foto: Aule Sagen

Harjumaa
Omavalitsuste
Liidu juhatuse
esimees Kaupo Rätsepp
(vasakult) ja
tegevjuht
Vello Tamm
tänasid HOLi
sünnipäevapeol liidu
liikmeid ja
koostööpartnereid, teiste
seas ka Harju
maavanemat
Ülle Rajasalu.
/ Foto: Aule
Sagen

Liidu roll suureneb
tulevikus
Peale sügisesi omavalitsuste
valimisi jääb senisest 23 Harjumaa omavalitsusest alles
umbes 15 ning maavalitsus
kaob sootuks, nentis oma
aastapäevakõnes ka HOLi
juhatuse esimees Kaupo Rätsepp. „Need on tõsised ja

suured muutused. Muutused,
mis seavad nii ühinenud kui
ka iseseisvatena jätkavatele
omavalitsustele uusi ja keerulisemaid väljakutseid. Kuid
neid väljakutseid ei tasu karta,“ oli ta veendunud, et ühinenud omavalitsustest saavad tugevad ja võimekad
omavalitsused ja tugevamaks

saab seeläbi ka HOL.
Rätsepp tõdes, et Harjumaa
Omavalitsuste Liidus on sünergia, mis motiveerib liidu
liikmeid jätkuvalt koostööle
ja tänas kõiki Harjumaa omavalitsusi, asutusi ja inimesi,
kes on uskunud ja panustanud Harjumaa Omavalitsuste Liidu loomisse, püsimisse

ning arengusse.
Tema hinnangul on omavalitsuste vahelise koostöö tähtsus nii kohalike omavalitsuste
ülesannete ja rahastamismudelite muutumise kui ka maavalitsuste kadumise valguses
veelgi kasvamas.
AULE SAGEN
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Aitame koos Anette
Hiina ravile
MTÜ Naerata Ometi ja Harku vallavalitsus
kutsuvad toetama Harku valla eestkostel oleva
Anette ravi Hiinas.

A

nette on 11aastane rõõmsameelne tüdruk, kellele meeldib õppida ja koolis käia.
Küll on olnud Anette liikumine
alati vaevaline ja eripärane tema
kaasasündinud geneetilise haiguse, spinaalse lihasatroofia
ehk SMA sündroomi tõttu.
Haiguse süvenemise tagajärjel
on tüdruk nüüdseks juba poolteist aastat ratastoolis.
SMA on harva esinev haigus,
millele on iseloomulik seljaaju
närvirakkude taandareng, mis
põhjustab omakorda skeletilihaste nõrkust ja kõhetumist.
Haiguse tagajärjel võib laps lõpuks jääda üksnes liikumatusse
lamavasse asendisse, säilib vaid
tema selge mõistus.
Tavameditsiinis SMA-le veel
ravi leitud ei ole ning seega
puuduvad Anette ravimiseks
võimalused Eestis ja ka Euroopas. Küll aga tegutseb Hiinas
Pekingis Dr Wu kliinik Wu
Medical Center, kus antakse
Anettele ja teistele SMA diagnoosiga haigetele lootust seisundi paranemisele, siirates
neile seljaaju tüvirakke. Ravis
kasutatakse seal maailmas ainulaadset ja patenteeritud in
vivo tehnoloogiat. Dr Wu kliinikus käivad ravil lapsed üle
maailma (Brasiiliast, Argentiinast, Venemaalt jne) ning täna-

Harku vallavalitsus alustas eelmise aasta lõpus koostöös Keskkonnainspektsiooniga
suuremahulist reovee kohtkäitlusrajatiste kontrolli. Selle raames viiakse Vääna-Jõesuu kinnistuomanike seas läbi kinnistu reovee kohtkäitlusrajatise seisukorra küsitlus.

Küsitlus reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks

Harku valla eestkostelaps Anette.
/ Foto: erakogu

Foto: Olga Makina

Ergo
eesmaa
Veespetsialist

K
seks on 7 aasta jooksul suudetud aidata juba tuhandeid SMA
diagnoosiga lapsi.
Üheskoos teiste toetajate ja
annetajatega toetab MTÜ Naerata Ometi 11aastase Anette
tüvirakkude ravimist maailma
ühes juhtivas kliinikus Wu
Medical Centeris Pekingis.
Toetajate abiga tuleks projekti
teostumiseks kokku saada 31
500 eurot. Praegu toetavad
Anette ravi Hiinas Harku vald
ja Vilant Ehitus OÜ, kuid väga
on oodatud igaühe panus.
Anettet saab aidata ravile, tehes
jõukohase annetuse kas pangaülekande teel või SMS-iga.
MTÜ NAERATA OMETI

Aitame Anette Hiina ravile!
Pangaülekanne

SMS-annetus:

Saaja: Naerata Ometi MTÜ
Selgitus: Anette toetuseks

SMS numbrile 13013
annetad 1,6 eurot;

Danske Bank
Konto nr:  EE053300332132960003
Swift/BIC: FOREEE2X

SMS numbrile 13017
annetad 3,2 eurot.

Swedbank
Konto nr:  EE672200221046387155
Swift/BIC: HABAEE2X
SEB
Konto nr:  EE101010220101993019
Swift/BIC: EEUHEE2X

Sõnumi saatmisel
kasuta märksõna:
Naerata anette

Kolmapäev, 22. märts 2017

üsitluse eesmärgiks on
hinnata ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda. Reovee
kohtkäitlusrajatiste seisukorra
hindamisel on võimalik saada
ülevaade Vääna-Jõesuu piirkonna reovee kohtkäitlusrajatiste süsteemide toimimisest

ning nende seisukorrast. Küsitluse läbiviimise eeldatav
aeg on käesoleva aasta aprillikuu. Küsitlust viiakse läbi
Keskkonnainspektsiooni ja
Harku vallavalitsuse poolt
Vääna-Jõesuu piirkondades
juhuvalimi alusel.
Küsitlusankeet saadetakse
kinnistuomanike sissekirjutuse aadressile. Kinnistuomanikul/-omanikel tuleb see täita
ja vallavalitsusele tagasi saata.
Kirjaga on kaasa pandud
ümbrik, mille eest postimaks
on juba tasutud. Alates käesoleva aasta 10. aprillist on
küsitlus kättesaadav ka Harku

valla kodulehelt.
Küsitluse läbiviimine on üks
osa reovee kohtkäitlusrajatiste kontrollist. Edaspidi kontrollitakse ka kogumismahutite väljavedu tõendavate
dokumentide olemasolu ning
alustatakse kohapealseid
kontrolle seni veel ühiskanalisatsiooniga liitumata kinnistute kogumismahutite lekkekindluse kontrollimiseks.
Küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta Harku
Vallavalitsuse veespetsialisti
Ergo Eesmaaga telefonil 606
3801 või e-posti aadressil
vesi@harku.ee.
Foto: Aule Sagen

Harku elanikud võiks saada
piiramatult sooja vett

nise peaga tulutult dušikraani
punast nuppu kruttinud, see
oskab lõppematut sooja vee
varu hinnata.

Harku katlamajal on võimekus toota keskkütte
baasil sooja kraanivett, kui majas on selleks sobiv
torustik.

Keskkonnasõbralikult
soendatud
Tõrvas renoveeritavates majades aitas valikut sooja vee tootmise kohta langetada ka vannituppa tekkiv S-tähe kujuline
soe veetoru ehk siug. „Vannituba on ka suvel kuiv tänu sooja
vee tsirkulatsioonile läbi siu,“
selgitas Metsar. Vannitoas, kus
inimene kipub kandma kaunis
vähe riideid, on väike lisaküte
rõskel suvel tõepoolest teretulnud. Väikese lisaväärtuse annab
ka roheline oreool kaugkütte
kui kõige keskkonnasõbralikuma kütteviisi kohal.
Kaugkütte baasil soojendatud
tarbevett saaks toota pea kõigis
SW Energia katlamajades. Selle
võimaluse kasutamiseks peab
majas olemas olema sobiv
torustik ning soojussõlmes vajalikud seadmed. Huvi korral
andke endast SW Energiale
märku – tehniline konsultatsioon on SW Energia soojatarbijatele tasuta.

K

raanivee soojendamine
keskkütte baasil on kõige
soodsam ja keskkonnasõbralikum viis lõppematu varuga
sooja vee saamiseks. Selle võimaluse kasutamiseks peab aga
maja torustik tehniliselt sobima. Harku katlamajas on tehniline võimekus sooja vee
tootmiseks kaugkütte klientidele. Tarbijateni jõuab soodne
soe vesi aga siis, kui majas on
olemas sobilik torustik ning
soojussõlmes õiged seadmed.
Mõnel juhul on mõtet ka
torustik uuesti üles ehitada.
Nii näiteks on Tõrvas Kredexi
abiga renoveerimisel kuus
maja, kus kõik ühistud otsustasid teha vajalikud investeeringud, et hakata kasutama
keskkütte baasil soojendatud
tarbevett. „Soe vesi ei saa järsku otsa, boiler ei võta enam
ruumi, vee hind on poole
soodsam ja vannituba on ka
suvel kuiv,“ loetles otsuse lan-

getamist mõjutanud argumente energiakonsultant ja Tõrva
korteriühistu „Üheksa“ esindaja Pärt Metsar.
Hind soodsam ja
vett jätkub
Üks olulisi argumente on muidugi hind. „Kaugküttega on vee
soojendamine poole odavam
kui elektriga,“ märkis Metsar.
Kuna suurem osa aastast kasutatakse vee soojendamiseks
sedasama soojust, millega köetakse ka radiaatoreid, on sooja
vee tootmine väga efektiivne.
Tootmiskaod on väikesed ja nii
ongi energia megavatt-tunni
hind elektriga võrreldes oluliselt odavam. Üleminek elektriboilerilt annab võidu ka varustuskindluses: kui boiler võib
ajutise suurema tarbimise korral tühjaks saada, siis kaugküttekatlamaja soojendab vett pidevalt ja varustamine on tagatud
kogu aeg. Kes kunagi šampoo-

LIIVI REINHOLD
SW Energia OÜ

Tähelepanu:
jagatakse
tasuta riigiabi!
Mittetöötavatel pensionäridel, puuetega inimestel, vähekindlustatud
peredel ja toimetulekutoetuse saajatel on võimalik saada omavalitsuse
korraldatud tasuta riigiabi
korras Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast tasuta
sealihakonserve.
Täiendavalt on võimalik saada lisakonserve
neil, kes on nüüdseks
konservid juba kätte saanud, kuid soovivad neid
juurde.
Konserve väljastavad
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn ning sotsiaalhoolekande spetsialist Maarja
Maalder T ja K 9.00–12.00
ja 14.00–16.00 ning N
14.00–18.00.
HARKU VALLAVALITSUS

Tähistame südamekuud uuringutega
Foto: Olga Makina

Tiia
Spitsõn
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Aprillis tähistame üle Eesti
südamekuud. Südamekuu on
kunagisest südamenädalast
välja kasvanud ja sel aastal
tähistatakse seda Eestis juba
25. korda.
Harku vallas saab südamekuu raames koostöös Tervise

Tugi OÜ-ga hinnata aterosklerootilisi muutusi, kontrollides jalaarteid ja vererõhku.
Uuringuid saab teha Tabasalu
Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2) 12. aprillil.
Protseduur viiakse läbi meditsiiniseadmete valmistaja
BOSO poolt toodetud aparaadiga ABI System 100. Tegemist on multiparameetrilise
sfügmomanomeetriga, mis
võimaldab fikseerida sääre ja
õlavarre rõhuindeksi, kasutades jäsemete 4-ostsillomeetrilist sensorit. Peale protseduu-

ri tutvustatakse mõõtmistulemusi ja antakse soovitusi
edasiseks tegutsemiseks.
Mõõtmistulemused antakse
igale uuringutel osalenule ka
kirjalikult kaasa.
Eriti on oodatud inimesed,
kellel esineb säärelihastes sageli valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 7 eurot.
Uuringutele on vaja end
eelnevalt registreerida Eakate
Päevakeskuse telefonil 603
2171 (11.00 –16.00 igal tööpäeval). Lisainfo telefonil 600
3867, Tiia Spitsõn.

Südamekuu raames saab 12. aprillil Tabasalu Eakate Päevakeskuses hinnata aterosklerootilisi
muutusi, kontrollides jalaartereid ja vererõhku. / Foto: 123rf
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R

enoveerimistööd 1970ndate teises pooles rajatud Rannamõisa broilerifarmis vältasid kaks aastat,
tööde peaeesmärk oli kogu
farmi kaasajastamine. Nii näiteks mindi farmis elektriküttelt
üle gaasiküttele, vahetati eterniitkatused plekk-katuste vastu
ja uuendati farmihoonete seadmeid. Kogu farmikompleksis
võeti kasutusele uus tehnoloogia, mis võimaldab operatiivselt
jälgida ja analüüsida sööda- ja
küttekulusid. Kokku investeeris
AS HKScan Estonia Talleggi
Rannamõisa farmikompleksi
hoonete renoveerimiseks ja
tehnoloogia uuendamiseks
2,2 miljonit eurot.
Aastas ligi 3 miljonit tibu
kasvatava Rannamõisa broilerifarmi näol on tegemist Talleggi linnukasvatussüsteemi ja
ühtlasi ka kogu Eesti kõige
suurema broilerifarmiga. Farmis saab tööd 7 inimest, kellest
6 on Harku valla elanikud.
Efektiivsus on ka
keskkonnasõbralik
HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul tõstab
investeering farmi efektiivsust,
tagades selle keskkonnasõbralikuma opereerimise ja parandades ühtlasi ka lindude heaolu ning pidamistingimusi.
„Renoveeritud linnukasvatusruumides on kvaliteetsem õhk,
parem valgustus, uued söötmis- ja jootmissüsteemid. Kõige olulisem muudatus on aga
uue tehnoloogia kasutuselevõtt, mis võimaldab arvuti
vahendusel reaalajas jälgida ja
kontrollida lindlate sisekliima
näitajaid. Kui midagi peaks
paigast ära olema, saab uue
tehnoloogia abil tingimusi ka
kiiresti korrigeerida. Nii on
tagatud lindudele paremad
elamistingimused,“ selgitas
Mere. Majanduslikult efektiivsema tootmisprotsessi aitab
farmis tagada tehnoloogia,
millega jälgitakse ja analüüsi-

Põhjalik uuenduskuur

AS HKScan Estonia juhatuse
esimees Anne Mere.
/ Foto: AS HKScan Estonia

RANNAMÕISA LINNUFARMIS
AS HKScan Estonia renoveeris kahekümnest hoonest
koosnevat Talleggi Rannamõisa farmikompleksi Harku
vallas ning uuendas sealset tehnoloogiat.

Rannamõisa broilerifarmi
juhataja Juta Reisi.
/ Foto: AS HKScan Estonia

eest, et uute tibude saabumiseks
oleks farmis kõik ettevalmistused tehtud. Tibud tuuakse
Rannamõisa Talleggi Lool
asuvast haudejaamast, kuhu
jõuavad kõik Eesti eri
paigus asuvas neljas

Kokku kasvatatakse sugulinnufarmis museal aastas üles ligi netud munad. Lisaks
3 miljonit tibu. kuulub Talleggi linnukasvatussüsteemi veel
Sahal asuv noorsuguhädavajalikud töövahendid, linnufarm ning koos Rannaneid enne korralikult desinfit- mõisa farmiga kokku kuus
seerides,“ kirjeldas farmi juha- broilerifarmi.
taja rakendatud ettevaatusabinõusid. Lisaks on töötajatel Eesti suurim linnufarm
keelatud lindude pidamine ko- Rannamõisa lindlates saab
dus ja teiste linnupidajate külas- korraga kasvada kuni 350 000
tamine 48 tunni jooksul enne tibu, kokku kasvatatakse seal
farmi tulekut.
aastas üles ligi 3 miljonit tibu.
Talleggi Tabasalu tehases toodetakse HKScan Estonia juhaKuidas käib elu
tuse esimehe sõnul aastas ligi
linnufarmis?
21-aastase tööstaažiga Ranna- 20 tuhat tonni linnulihatoomõisa linnufarmi juhataja osu- teid. Ta märkis, et linnuliha
tab, et talitajate töö on tänapäe- tarbimine on Eestis igal aastal
val mõnevõrra muutunud ning kasvanud ning kõige värskema
lindlate söötmist, jootmist ja statistika järgi tarbiti 2015.
mikrokliimat juhib arvuti. „Ta- aastal inimese kohta linnuliha
litajad jälgivad lindude käitu- rekordiliselt 24,7 kg.
Talleggi ja Rakvere tooted
mist ja arvuti tööd ning teevad
vastavalt vajadusele muutusi kuuluvad AS HKScan Estonia
arvuti kliimaprogrammis. Kä- tootevalikusse. AS HKScan
sitsi sätitakse veel söötjate täitu- Estonia on Eesti suurim toiduvust. Kahe lindude partii vahe- ainetööstuse ettevõte, mis kuuajal peseb talitaja aga kõik lub Põhjamaade juhtiva lihatöövahendid ja veeliinid,“ kir- tootja HKScani kontserni.
jeldas Reisi talitajate tegemisi.
AULE SAGEN
Samuti hoolitsevad nad selle
ja töövahendid desinfitseeritakse. Töötajad vahetavad nii farmi
sisenedes kui ka edasi lindlasse
sisse astudes jalanõud ja riided;
kanalasse kaasa võib võtta ainult

Talleggi Rannamõisa farmikompleksi kuulub 20 hoonet, mille renoveerimiseks ja tehnoloogia uuendamiseks
investeeris AS HKScan Estonia 2,2 miljonit eurot. / Foto: AS HKScan Estonia

takse farmikompleksi söödaja küttekulusid.
Tõhustati ka bioohutusmeetmeid
Lisaks farmi efektiivsuse tõstmisele parandati ka sealseid
bioohutusmeetmeid. „Pidades
silmas Euroopas levivat ning
nüüd ka Põhjamaadesse jõudnud linnugrippi, parandasime
oluliselt farmi bioohutusmeetmeid ning paigaldasime muuhulgas uue desovanni, kust
farmi sisenev ning sealt väljuv
transport peab alati läbi sõit-

ma,“ täpsustas Mere. Ta lisas, et
niisamuti paigaldati kõigile
lindlatele bioohutustaseme
tõstmiseks ning soojustamiseks
killustikust vundament.
Rannamõisa linnufarmi juhataja Juta Reisi sõnul ei ole
hetkel Eestis linnugrippi
tuvastatud, ent valvsust ei tohi



sellegipoolest kaotada. „Kõik
farmi töötajad ja ka koostööpartnerid peavad järgima kõiki rangemaid bioohutusnõudeid,“ selgitas Reisi, et farmi
kaitsmisel on oluline faktor
töötajate endi bioohutusnõuete
hoolikas täitmine, ehkki põhiliselt levitavad linnugrippi vee- ja
rändlinnud. Riskide
vähendamiseks on
Kvaliteetsem õhk, praegu piiratud inimesparem valgustus, te liikumist farmi terri„Kõik farmi
uued söötmis- ja tooriumile.
territooriumile sisenejootmissüsteemid. vad masinad, seadmed

Rohujuur kolis valla tuiksoone äärde

T

abasalu keskuses endises
pioneerilaagri hoones tegutsenud kohvik Rohujuur kolis lihtsamini kättesaadavasse ja leitavamasse
kohta Gurmee Garaažis aadressil Tallinna-Rannamõisa-Klooga mnt 5a. Ühtlasi
pani kohvik leivad ühte kappi Muhu Pagarite pagarikojaga, kes valmistab kohapeal
erinevatest rukkijahudest
juuretiseleiba. Esimesed leivad küpsevad kohviku lahtiolekuaegadel kella 12ks.
Selleks et soe leib oleks saadaval ka õhtupoole, tehakse
leiba mitu korda päevas. Kaasa osta saab lisaks leivale ka
kohviku omatoodangut –
hummuseid, leivamäärdeid,
kastmeid –, värskeid köögija puuvilju ning mahepiimatooteid.
Uues kohas on Rohujuure
kohviku senistele päevapakkumistele lisandunud püsimenüü, samuti on täiendatud
hommikusöögi valikut. Koh-
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Kohvik Rohujuur tegutseb märtsi algusest uues
kohas – Gurmee Garaažis Tabasalus. Puhta toidu
kohvikus on end sisse seadnud ka Muhu Pagarid,
küpsetades kohapeal leiba.

Kohvik Rohujuur tegutseb märtsi algusest Gurmee Garaažis. Uus asukoht on kohviku juhataja Teele Kruuse (vasakul)
sõnul toonud neile juba palju uusi kliente. / Foto: Aule Sagen

vik on praegu avatud E–R
9.00–19.00, L 11.00–19.00.
Lähiajal on aga plaanis lahtiolekuajad üle vaadata, et
nädala sees oleks tööle minejatel võimalik sealt kohv ja
hommikusöök kaasa osta.
Samuti on kaalumisel kohviku avamine pühapäeviti.

Just õiges kohas
Kohviku kolimise taga on
arengusoov – tõsta teenuse
kvaliteeti ning olla inimestele
sobivamas paigas. Võimalus
seada end sisse Gurmee Garaažis tekkis Rohujuurele just
sobival hetkel ja vastas nende
ootustele asukoha ning pinna

kvaliteedi osas. Uus asukoht
on pannud kohviku selle perenaise Teele Kruuse hinnangul
väga lühikese aja vältel kiiresti
arenema, tuues kaasa ka palju
uusi toredaid kliente. „Muutus
on väga hästi vastu võetud.
Olime küll valmis klientide
arvu suurenemiseks, aga edu

on seni oodatust oluliselt suurem,“ rääkis Kruuse, et Rohujuure peres ollakse positiivse
vastuvõtu üle uues kohas väga
õnnelikud ja tänulikud. Ühtlasi on Rohujuure kohvik koos
Muhu Pagaritega igati sobiv
täiendus Gurmee Garaaži,
mille visioon on olla terviklik

paik, kus saab mugavalt kõik
vajaliku koduse õhtusöögi
valmistamiseks, aga ka sealsamas lõunat süüa ning värskeid
köögivilju, pagaritooteid ja
sooja leiba kaasa osta.
Ehkki kohviku asukoha
muutus ei olnud otseselt seotud laienemise sooviga – uues
kohas jäi kohtade arv (32)
praktiliselt samaks –, siis üha
rohkemate külastajate tõttu
on juba kasvanud ka Rohujuure personal ning uusi töötajaid otsitakse jätkuvalt.
„Praegu on meie meeskonnas
juba 15 inimest, ent veelgi
oleks juurde vaja pagar-kondiitrit, kokka, abitöölist ja
suveks kindlasti teenindajaid,“ sõnas Kruuse.
Arengutele kitsaks jäänud
Rohujuure vana maja köögis
hakkavad edaspidi valmima
kohviku kondiitritooted ja
tellimuslauad. Samuti jätkuvad sealsetes ruumides erinevad laste huviringid ning ruume renditakse välja
sünnipäevadeks, üritusteks,
koolitusteks.
AULE SAGEN
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YFU õpilasvahetuse programmi raames
saabub augustis Eestisse üle 40 noore,
kes soovivad veeta vahetusaasta Eestis
ning pakuvad ka siinsetele noortele
võimalust maailma näha.

YFU-ga maailma avastama –
kas või kodust lahkumata!

K

Perekond Lõoke võõrustas 2012./13. õppeaastal Mehhikost pärit Luisi (vasakul),
ui aastal 2007 suundus pemine annab heateo tunde,
YFU Eesti MTÜ tegevjuhi tütar Renate. Nii väike see maailm
rekond Lõokese perepoeg kelle peres elab täna
mida oled teinud nii endaongi! Kutsu ta endale koju, küll ta ära mahub! / Foto: erakogu
Taavi Ecuadori vahetusaasle kui ka teistele.
tale, saabus Harku valda elama
vahetusõpilane Rosanna HolNoored maailma
landist. Sealt algas ühe pere
avastama
teekond maailma avastamisel
YFU Eesti MTÜ kaudu on
koos YFU-ga (Youth For Unvõimalik ka ise minna maaderstanding). YFU vahetuspeilma avastama – sedakorda
reks saab hakata ka oma last
ikkagi kodust lahkudes ja
välismaale saatmata, oluline on
keskkooliealisena. YFU Eespere motiveeritus vahetusaasta
ti tegevjuht Kadri Eensalu
koos läbi teha. Augustis saajulgustab lapsevanemaid
bubki Eestisse üle 40 gümnaalubama oma lapsi välismaale
siumiealise noore, kes annavad
vahetusõpilaseks juba gümYFU Eesti MTÜ vahendusel
naasiumi ajal. Kadri enda
Eesti peredele võimaluse saada
tütar Renate õpib praegu
uus pereliige ja seda lühikese
Mehhikos ning gümnaasiuetteteatamisajaga. Palju on
mi viimase klassi õpilasena
noori Saksamaalt, aga ka Jaapatuleb ta seal suurepäraselt
nist ja Ladina-Ameerikast.
toime. Kadri leiab, et õpiränHarku vallas elav pereema
deks on parim just gümnaaKaie Lõoke jagab oma kogesiumiaeg. „Tuleb lasta lapsel
must YFU õpilasvahetusest:
minna ja proovida ise hak„Meie peres on olnud vahetukama saada. See on väga
sõpilasi kolmel korral. See täkirgastav ja arendav kogehendab, et meie peres ei ole
mus nii temale kui ka lapsemitte kolm last, vaid kuus. Sest
vanemale. Olen kuulnud
aastaga saab üks laps väga oma
arvamust, et lõpetagu gümlapseks. 11 kuud koos elamist
naasium Eestis ära ja küll
tähendab ühiseid ettevõtmisi,
ülikooli ajal jõuab välismaal
tähtpäevi, reise ja vestlusi, vaõppida. Mina aga pooldan
hel ka tülisid, nagu õdede ja
just gümnaasiumi ajal õpikuulda vahetut võrdlust,
vendade puhul ikka ette tuleb.
on oma olemuselt nagu rändamist – ta elab seal kokuidas kõik on mujal hooKui laps on läinud tagasi oma
suur perekond, kus kõik halikus peres ühe pereliikpis teisiti, aga samas ka nii
kodumaale, jääb vaid igatsus
hoiavad kokku ja toetavad mena, saab rohkem aimu
sarnane.
teda jälle näha. Õnneks on
kohalikust kultuukaks meie lastest mitmel kor- • Uus pereliige – vahetus
rist ja tavadest ning
Kui laps on läinud ta- tema üle on ka järeõpilasest saab perekonnaral tagasi tulnud ja kontakt on
gasi
oma kodumaale, levalve,“ sõnas ta.
liige, kes toob ellu värve
senini kõigiga säilinud.“
ning rõõmu nagu kõik
jääb vaid igatsus.
Rohkem teavet selteisedki pere lapsed.
Mida YFU kogemus
le kohta, kuidas saada
• Liidab pere tugevamaks –
perele annab?
enda perre YFU õpiuus liige peres aitab leida
• Võimalus õppida tundma
üksteist. Liitudes vahetus- lasvahetusprogrammi raames
rohkem ühistegevusi ning
teist kultuuri, keelt, komperede programmiga, aastaks uus liige või minna ise
tänu suhtlusele uue inimebeid ja elulaadi.
luuakse uusi tutvusi ning maailma avastama, on YFU
sega võivad lähedased lei• Eesti elu, kultuur, loodus ja
avastatakse toredaid ini- Eesti kodulehel www.yfu.ee.
da ennast veelgi lähedasekeskkond tundub palju
mesi, kellega suhtlemine ei
maks saamas.
värvikirevam, kui seda
lõpe vahetusaastaga.
DIINA TUULIK
saab tutvustada teistele ja • Avab YFU maailma – YFU • YFU vahetusaastal osaleYFU programmijuht
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Ära mine nõrgale jääle!
Päästeamet tuletab
meelde, et kevadiste
ilmade saabumisega
muutub veekogudel
olev jää inimese jaoks
eluohtlikult nõrgaks
ning sellel viibimine
võib lõppeda väga
kurbade tagajärgedega.

O

lgem ausad, vähemalt
Põhja regioonis pole sellel
aastal taas korralikku talve olnudki. Praegu on sisuliselt kevad käes ning veekogu
nõrgale jääle minek võib kujuneda eluohtlikuks.
Viimasel ajal on päästjad
pidanud mitmel korral veekogude nõrgalt jääkattelt ära
ajama lapsi. Õnneks midagi
traagilist juhtunud pole, siiski
oli Männiku karjääris õnnetus, kus läbi jää vajus lõbusõitu teinud auto koos nelja inimesega. Ka need neli inimest
pääsesid, kuid siiski peab läbi
jää vajudes arvestama, et jääaluse vee temperatuur on 4
kraadi. Nii külmas vees peab
täiskasvanu vastu maksimaalselt 10 minutit, laps kaotab
sellise temperatuuriga vees
teadvuse veelgi varem.
Täiskasvanud peavad oma
käitumisega olema lastele
eeskujuks ning seletama, et

loodusliku veekogu jääl viibimine pole kunagi päris turvaline. Näiteks ei soovita Päästeamet loodusliku veekogu
jääl uisutada. Suvalise veekogu jääl uisutamise teeb ohtlikuks just see, et tegelikult ei
tea sportija täpselt, kui paks
on jää kogu veekogu ulatuses.
Igal aastal on veekogude jääl
õnnetusi ka kalameestega, kes
tihtipeale ennatlikult eeldavad, et kogemustest tulenevalt
nendega midagi ei juhtu. Kalamees ei peaks jääle minema
üksinda ning kaasas võiksid
olla jäänaasklid – tegelikult
peab iga kalapüüdja mõtlema
enda jaoks selgeks, kas selleks
aastaks pole mitte õige aeg
kevadine jääpüügi hooaeg
lõppenuks lugeda.
	

Ohutut kevadet!
INDREK HIRS
Päästeamet

Märtsikuu viimasel
pühapäeval ehk
26. märtsi öösel
minnakse üle
suveajale. Selleks
nihutatakse kellaosutid öösel kell 3
ühe tunni võrra
edasi, suve poole.

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
Harku Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 123 algatatud VäänaJõesuu külas Urgumetsa (katastritunnusega 19801:001:2050), Almare tee 26 (katastritunnusega 19801:001:2100), Aruheina tee 34 (katastritunnusega 19801:001:0920), Aruheina tee 36 (katastritunnusega
19801:001:0930) maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa
(katastritunnusega 19801:001:2165) ning nende lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 06.04.2017 kell 17.00
Harku vallamajas, Kallaste tn 12, Tabasalu alevik.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee ja Harku
Vallavalitsuses kohapeal.
n Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Keskkonnaamet teatab:
keskkonnaministri 13. veebruari 2017. a käskkirjaga nr 195 on algatatud määruse „Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetlus. Kaitse-eeskirja muutmise vajaduse tingis asjaolu, et
praegu kehtiv Vääna maastikukaitseala 2000. aastal kinnitatud kaitse-eeskiri vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitse-eeskirja
kinnitamise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.
Kaitse-eeskirja muutmise eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris, Harku Vallavalitsuses ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ajavahemikul 20. märts 2017 – 10.
aprill 2017.
Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema
avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse
on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie

panus on meile oluline.
Oma parandusettepanekud ja vastuväited Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (Viljandi
mnt 16, 11216 Tallinn või elina.einaru@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 10. aprilliks 2017. Eelnõu avalik arutelu toimub 27. aprillil
2017 kell 16.00 Vääna Külakojas (Külakoja tee 2, Vääna).
Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse orienteeruvalt detsembris 2017. aastal määruse eelnõu
ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti veebruaris 2018. aastal.
Lisainfo: Elina Einaru, tel 674 4807, elina.einaru@keskkonnaamet.ee
n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Liikva külas
Miko tänav 1, katastritunnustega 19801:001:0207, elamumaa sihtotstarbega, 4717 m² suurusega katastriüksusele kahe korteriga elamu
püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimustega täpsustatakse ühtlasi detailplaneeringus käsitletud elamu kasutamise otstarvet. Taotlus esitati 02.03.2017 läbi Ehitisregistri.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmist ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja
vastuväiteid selle osas ootame kuni 07.04.2017.
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 07.04.2017.

Parandus 8.03.2017 ilmunud Harku Valla Teatajas avaldatud
teate kohta
Harku Vallavalitsus parandab 08.03.2017 vallalehes ilmunud Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teadet.
Teates avaldati Harku Vallavolikogu 20.12.2012 otsusega nr 109
vastuvõetud Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ajal kehtinud üldplaneeringu (kehtinud kuni
17.10.2013) muudatuse sisu ja toona koostamisel olnud (Harku Vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 71 vastuvõetud) üldplaneeringu
sisu. Teates jäi kajastamata täna kehtiva üldplaneeringu (kehtestatud
17.10.2013 otsus nr 138) muudatuse sisu.
Nimelt tehakse koostatava Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga ettepanek muuta Harku valla üldplaneeringut
(kehtestatud 17.10.2013 otsus nr 138). Muudatus seisneb üldplaneeringus erandi tegemises, kavandades hajaasustuspiirkonnas leebe
režiimiga loodusliku haljasmaa juhtfunktsiooniga alal uute elamuühikute ehitusõigust vastavalt tihehoonestusala elamumaa juhtfunktsiooni tingimustele.
Detailplaneering on algatatud Harku Vallavalitsuse 15. juuni 2004
korraldusega nr 649. 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 selle
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.
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SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

www.upc.ee/kauri
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Tule kliendipäevale
6. aprillil
kell 18-20

Kevad juba käes!
Tule, saame kokku!
Vahetame mõtteid
eelseisvatest kevadplaanidest, planeerime
huvitavaid ettevõtmisi
ja aiakülastusi. Anname
nõu ja vaatame taimeja aiaseltsi pilte. Haara
kaasa oma üleliigsed
seemned vahetamiseks
ja tule jagama oma
mõtteid ja
tegutsemistahet!

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Kauri tee ridaelamud asuvad väljakujunenud elukeskkonnas,
Tallinna külje all, Alliku külas, Laagri keskuse kõrval. Ideaalne kodu
kvaliteeti, mugavust ja rahulikku keskkonda hindavale inimesele.

RÜNNO SULG

+372 507 9552

Rynno.Sulg@upc.ee

d al.
a
n
n
i
H
00 €
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• 3. aprill • Kell 18.00 • Muraste
kogukonnakeskuses • Osavõtt tasuta •



Teated

n Ettevõte teostab ehitus ja
remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554, janek@
janelldisain.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686

Osaühing Strantum
pakub:

Kutse
n Puitbrikett 960 kg alus 149 €.
Puidugraanul 990 kg alus 185 €.
Rohkem infot balticpellet.ee või
5891 5954. Hinnad sisaldavad
kojuvedu.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 5352 9476; e-mail:
mehitus@gmail.com

Laulasmaa Kooli 10. sünnipäeva kontsert
toimub 24. märtsil kell 18:00
Oodatud on kõik Laulasmaa Kooli praegused
ja endised õpetajad, töötajad ja vilistlased
Info ja registreerimine kooli kodulehel

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)
n Pere väikse lapsega soovib üürida rent ja teenus. Tel 5620 8210
terveks suveks maist septembrini
suvila või maja Harku vallas (Suurupi, Muraste, Vääna-Jõesuu jm). Kõik
n Soovin üürida maja/osa
pakkumised koos hinnaga on väga
Harjumaal. 5697 8434
oodatud meilile dixiecat001@gmail.
com või tel 501 3490. Sobivuse korral jõuame hinnas kokkuleppele.
n Soovin osta teie sõidukõlbliku
n Väljaõppinud puudelangetaja
auto! Pakkuda võib ka remonti
teostab ohtlike puude ja okste raiet. vajavat autot või seisma jäänud
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. autot. Pakkuda võib ka vanarauaks
Kändude freesimine ja okste ärave- muutunud autosid. Kuulutus ei
du. Puude üldseisundi hindamine ja vanane. Tel 5457 5055
konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458,
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõiwww.ohtlikpuu.ee
kus. Soodsad hinnad! Tel 5670 3447
n Teostame kruntide raie kompn Killustik, kruus, täide, graniitleksteenust: raietööd, materjali
kild, liiv, sõnnik, sõelutud põllu- ja
kokkuvedu, kändude juurimine/
kompostmuld, kasvumuld, turvas,
freesimine, jäätmete hakkimine,
freesasfalt, betoonisegu. Väikeveo
okste ja kändude äravedu. Tel 513
kallurid kuni 8t. Tel 501 5992
3458, www.ohtlikpuu.ee
n Ostan teie auto. Võib remonti
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, vajada. 5835 8133
info@est-land.ee
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus
n Korstnapühkija ja pottsepa
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine. Lumekoristus. E-post: 10 a, kvaliteetne lõpptulemus!
Tel 525 5851, info@ormikivi.ee,
igor@infinitas.ee; tel: 5348 7318
www.ormikivi.ee
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, info@puhaskolle. n Ostan sõidukorras auto kuni 1000
€: 5819 0200
ee või www.puhaskolle.ee
n Aastaringne fekaalivedu. OÜ
Norringsen, tel 5662 1300

n San-tehnilised ja pisiremonttööd:
503 8313

n Teen hekkide hoolduslõikust,
saetöö aias. Tel 5554 7291

n Aasta ja kolme kuu vanune tegus
poisslaps otsib hoidjat 2-3 korral
nädalas 3-4 tunniks. Hea kui hoidja
elaks Vääna-Jõesuus või Vääna-Jõesuu lähedal. 5663 0326

n Projekteerimine. 522 0023, Mikk
n Kasutusluba. 522 0023, Mikk
n Audit ehitisele. 522 0023, Mikk

n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
n Liuguksed, riidekapid, garderoo- Tel 507 9362
bid. Abi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul. n Viljapuude lõikus, oman kutsetunnistust. Tel 5740 6234 Kärolin
ee, fb Nagusul OÜ

Kas teavad kõik, et Eestimaal,
üks kaunis koht on Laulasmaa?

Korterelamute haldusteenus
Ärihoonete haldusteenus
Tehnosüsteemide hooldus
Sise- ja väliskoristus
Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST
OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
Telefon: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee
www.strantum.ee

Tabasalu lasteaed Tibutare
otsib oma perre
rõõmsameelset, positiivse ellusuhtumisega,
lapsesõbralikku

ÕPETAJA ABI
Tööle asumise aeg 1. aprill 2017
Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt
30. märtsiks 2017 juhataja@tibutare.edu.ee
Lisainfo telefonil 5551 8218

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

www.pinnasepartner.ee info@pinnasepartner.ee
55 29 297
Pinnasepartner
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.
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

(sisaldab väljakutse tasu)

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla on piirkondlik haigla, mille ülesandeks on olla elanike
arstliku turvalisuse tagaja ning kompetentsikeskus Põhja-Eesti haiglavõrgustikule ja
tervishoiusüsteemile. Regionaalhaigla koosseisus on seitse kliinikut, kuhu kuuluvad
32 kõrgetasemelist erialakeskust ning töötab enam kui 3900 inimest. Regionaalhaigla
on Eesti suurim traumakeskus, Põhja-Eesti suurim südamekeskus ja psühhiaatriakeskus
ning haiglas osutatakse laiapõhjalist vähiravi rohkem kui pooltele vähihaigetele Eestis.
Regionaalhaigla on Läänemaa Haigla ja Raplamaa Haigla asutaja.

Ootame Sind tööle HOOLDAJAKS
Sobid kui
• oled hooliv ja valmis õppima
• suhtled hästi eesti keeles

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE

Regionaalhaigla pakub
• stabiilset töökohta ja väärtsulikku töökogemust
• paindlikku tööaega graafiku alusel (sh öösiti)
• tööalast väljaõpet ja häid töötingimusi
• lisapuhkust
• sportimisvõimalusi Regionaalhaigla spordiklubis
Töötasu
• sõltuvalt osakonnast ja öötundide arvust 675-770 � (bruto)
• kui Sul on eelnev väljaõpe, kujuneb töötasu vahemikus
730-825 � (bruto)
Helista ja küsi lisainfot tel 617 1771.
Anna oma töösoovist teada e-posti aadressile
personaliotsing@regionaalhaigla.ee
või saada meile oma cv läbi CV Keskuse.

e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

TULE TÖÖLE REGIONAALHAIGLASSE!
www.regionaalhaigla.ee/pakume-tood

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

Arstiabi tallinna südalinnas Naistehaigused, Lastehaigused,
Sisehaigused, Perearsti
vastuvõtt
Kogemustega arstid ja õed on teie jaoks
olemas E - N 9.00 - 17.00 ja R 9.00 - 14.00
Aadress: Pärnu mnt. 48A, 10119, Tallinn
Tel: +372 646 3390
E-mail: info@slmeedik.ee
Broneeri: www.slmeedik.ee

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS

Avaldame sügavat
kaastunnet
Ramanile lähedase
kaotuse puhul.

IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

Vääna Mõisakooli pere

Arstiabi juba samal päeval,
ilma pikalt ootamata
Õhtune eraarsti vastuvõtt Tallinna
südalinnas
Kogemustega arstid ja õed on teie jaoks
olemas E - R 16.00 - 21.00
Tule kohale: Pärnu mnt. 48A, 10119, Tallinn
Tel: +372 59 110 909
E-mail: info@valvekliinik.ee
Broneeri: www.valvekliinik.ee
Kohale võib tulla ka ilma eelneva broneeringuta

Visiiditasu 50 €

6.04.2017 alates kell 10.00

www.facebook.ee/valvekliinik

