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Harku Vallavalitsus kuulutas
välja ehitushanke Tilgu sadamasse muuli ja kaikohtade
rajamiseks rannakaluritele.
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VANAMUUSIKA
Aprilli alguses toimuvad Vääna
mõisas vanamuusikakontserdid,
mille toovad publikuni nii oma valla
noored muusikud kui ka külalised.
HarkuVald

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.
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Mis sind eesti keele
juures võlub?

Kirjutan peaaegu iga päev mi-

Maanteeamet selgitab, et maanteele rajatud ohutussaarte eesmärk on rahustada liiklust ning
aitab ohutult teed ületada.

See meeskond
on tugevam kui
2. liiga, kuhu nad
praegu kuuluvad.
Loe edasi lk 4
ALAN ARRUDA
JK Tabasalu noortetreener ja mängija

Kõik, kes on kirjutanud ja
raamatuid avaldanud, on öelnud, et lugemine on jätnud
midagi nende sisse. Mina
olen oma lugejatega kohtudes
rõhutanud alati seda, et puberteedieas tekivad
inimesel seksuaalTeosed Tarmo Tederi
sed ummikud ja see
tung hakkab inime(s. 18. aprillil 1958
sest kui orgaanilisest
Kuressaares) sulest:
tervikust väljuma
keeleliselt. Inimene
on ju Jumala poolt
• novellikogu „Tumedad jutud“, 1990
loodud ka loojaks.
• romaan „Kurat kargas pähe“, 1995
Loojal on mingisu• luulekogu „Taevatule valgel“, 1995
gused kohustused,
• luulekogu „Angerjapõõsa varjud“, 2001
impulsid ja seda ei
• novellikogu „Jutte kambrist 27-1“, 2001
tea mitte keegi, kui• novellikogu „Pööningujutud“, 2002
das see pisik sind
• novellikogu „Luurejutud“, 2004
nakkab ja kaua ta
• audioraamat „Rahvusvaheline
sinusse jääb. Küll
pasakott. Lunastus“ (lood kogumikest
aga näitab statis„Keldrijutud“ ja „Pööningujutud“), 2005
tika, et kirjaniku
• romaan „Onanistid“, 2006
kutse on maailmas
• esseekogu „Igemest ja abemest“, 2008
üks püsivaimad,
• novellikogu „12 jõulujuttu“, 2008
millest loobutakse
• romaan „Vanaisa tuletorn“, 2010
minimaalselt. Loo• jutukogu „Keedetud hinged“, 2012
bunud kirjanikke
• jutustus „Andruse elu ja õnn“, 2016
on sadu kordi vä• „Kuuskümmend aastat hiljem.
hem kui traktoriste,
Mõtuse Jaani elu ja inimesed“, 2017
metsaraidureid või
pangandustegelasi
Allikas: Wikipedia
või ajakirjanikkegi.

armo Tederi väikese vana talumaja akna taga käib
vilgas elu – lindude söögimaja,
eeskoja räästasse
ja sirelipõõsaste
okstele riputatud
hea ja parem on kohale kutsunud hulganisti tihaseid, kes
jätavad isuka eine järel maha
sihvkakoortest mustava lume.
Kirjanik paneb tee lapsepõlvest
tuttavate mustritega kannu akna
alla paiknevale lauale tõmbama
ja pakub ka meevett rüübata.
Üle ukse piilume ka kirjaniku
töötuppa, kus kõrguvad raamaturiiulid ja -virnad, ent sinna me
ei lähe – see oleks nagu kellegi
privaattsooni astumine. Istume
hoopis köögilaua ääres, akna
taga vaikelu tihastega, ja vestleme eesti keelest.

Eesti keel pakub ääretuid
võimalusi – normeeritud kirjakeelesõnad on Eesti Keele
Instituut koondanud meie nn
keelepiiblisse, „Eesti õigekeelsussõnaraamatusse“, mis on
juba üle tuhande lehekülje paks.
Nii aga nagu julgemad usklikud
ütlevad, et Piibel on kogu aeg
jumala juures ümberkirjutamisel, nõnda on ka eesti keele
sõnaraamat väikese piiblina
keeleinimeste jaoks kogu aeg
ümbertegemisel. Sest keel ju
kogu aeg muutub. Tõsi, muutused ei ole järsud, ent pidevalt
tulevad keelde uued keelendid
ja teiste keelte mõjud. Släng ja
kõnekeel ning kirjakeel on aga
hoopis erinevad asjad. Trükis
ilmuv peab olema kirjakeelne
ja sisuliselt õige, sest lugemisel
kirjapilt kinnistub lugejatesse.
Kui lehes või raamatutes ilmuks
kõnekeelena normeerimata
keel, siis läheks järjest hullemaks ka igapäevane suuline
kõnekeel. Keele muutumise
protsess on aeglane. Keel, mida
rääkisime 5–10 aastat tagasi, ei
tundu meile, kes me seda iga
päev kõneleme, oluliselt erinev,
sest keel on orgaaniline. See on
emapiimaga meisse juurdunud
ja niivõrd iseenesest mõistetav,
suus ja peas olev, inimesega
koos lahutamatult käiv asi, et
selle peale ei mõeldagi. Seda
lihtsalt räägitakse.

LIIKLUSOHUTUS

Miks sai Sinust kirjanik?

Intervjueeris
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

Tarmo, kirjanikuna kasutad
Sina eesti keelt oma igapäevase tööriistana. Milliseid
võimalusi see sulle pakub?
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Tarmo Teder:

Koduõues eaka sõbraga mängides, merel või metsas käies
valmistub kirjanik Tarmo Teder uute ridade kirjutamiseks.
/ Foto: Aule Sagen

„Eesti keeli on täpselt niisama palju,
kui on eesti keelt kõnelevaid inimesi.“
Milline on eesti keel ühe kirjaniku silmis ja kõrvus? Kuidas sünnib keel, kirjandus,
kuhu see liigub? Vestlesime emakeelepäeva eel Vääna-Jõesuus elava prosaisti,
koduperemehe ja kalamehe Tarmo Tederiga.
dagi. Minu jaoks on keele võlu
see, et leida õigeid sõnu ja need
õigesse ahelasse panna. Need tekitavad kirjutamisel omakorda
protsessi, millest võivad sündida uued keelendid. Kirjaniku
või kirjutaja üks põhiprobleem
ongi, millist sõna kasutada just
selles sõnadeahelas, et tulemus
oleks kõige täpsem, ilmekam,
loovam ja mitte sulguv, vaid
ka teisi varjatud võimalusi lugejale õhku jättev. Järgnev on
juba tehniline töö, täpsustades
mõtteid. Algne protsess on aga
vulisev ja mitte nii ratsionaalselt
kontrollitav. Keel peaks ikka
tulema inimesest kui loovast
allikast ja hiljem saavad seda
korrigeerida nii autor ise kui ka
keeletoimetajad. Üks prantsuse
esseist on öelnud, et stiil on

Emakeelepäev
on riiklik tähtpäev,
mida tähistatakse
1996. aastast luuletaja Kristjan Jaak
Petersoni sünniaastapäeval, 14. märtsil.

inimene. Mina julgeksin öelda
isegi nii äärmuslikult, et eesti
keeli on täpselt niisama palju,
kui on eesti keelt kõnelevaid
inimesi. On küll olemas normeeritud, suuline ja ka tuletatav sõnakeel, samuti on keel
pidevalt loomisel, uuendamisel,
täiendamisel, aga ka kustutamisel – sest on palju keelendeid
ja sõnu, mis on nüüdseks ka
unustusehõlma vajunud. Aga
iga inimene räägib siiski ainult
temale eripärast keelt, isegi kui
paljude inimeste keelearsenal
– sõnavara ja reeglite poolest
– võib olla üpriski ühesugune.
Stiil on inimene.
Kuidas kirjeldaksid eesti keelt
Lõuna-Ameerika väikekülas
elavale tuttavale?

Mina seoks maa geograafilise
omapära ja keelelise seose. Eesti keele tulemine 10 000 aasta
jooksul ja selle normeerimine
viimase saja aasta jooksul tuleneb kindlasti Eesti maastikust,
mis tingis siinsed elamise ja
majandamise viisid. Keel on
nähtamatute niitidega ikkagi
maastikega – tasandike, metsade, aga ka rannikuga – seotud.
Mikita Valdur on kuulsaks saanud kui metsaeestluse filosoof.
Ma tahaks veidi nüket panna,
sest samal ajal on ta täiesti
ära unustanud mere-eestluse.
Eesti on ju rannikuga seotud.
Põhja-Eesti pankrannikud,
Lääne-Eesti ja saartest rääkimata – need kõik on ju veega
seotud, kust võib olla pärit ka
keele vulisevus.

Kuidas on keelekasutus läbi
Sinu teadliku aja muutunud?

Mind häirib harva midagi,
küll aga jääb vahel telekat
vaadates kõrva poliitikute
kantseliit, mis on nii sügavalt
juba muutunud käibekeeleks,
et seda ei juuri enam keegi
välja. Näiteks „mis iganes“
– no nõukogude võim läks
pahaks, õun läks tohletama
ja kartul idanes. Selle asemel
peaks ütlema „mis tahes“. Ka
„hetketamine“ on minu jaoks
üle pea kasvanud. Praegusel
hetkel? Hetk ongi praegu ja
eesti keeles öeldakse „praegu“.
Hetk on aga midagi spirituaalsemat ja igavikulisemat.
Üks hetk võib väldata ka 500
aastat – nii kaua kui eesti keel
on olnud paberile pandud.
Emakeele päeval oleks mõelda emakeelepuhtuse soovile
– mõni inimene jõuab alles
pensioni eel selle teadvustamiseni, kuidas ta kõneleb.
Keelepuhtus jõuab inimeseni
lugemisest, rääkimisest, ise
keele kasutamisest. Noored
veel ei mõtle keelepuhtuse
peale – las nad räägivad nagu
räägivad. Nad on intensiivsed,
rohkem elu keskmes – see on
nende keel ja küll nad jõuavad
ka keelepuhtuseni. Puhtuse
vajadus ilmneb rohkem neil,
kes seda ise paberile panevad
ja soovivad seda keelt ilusasti
luua, midagi keele kaudu või
abiga ütelda ning mingisuguseid uusi tunnetusi luua.

2

Kolmapäev, 14. märts 2018

• LÜHIUUDISED • MAALT JA MERELT

Lühiuudised

www.harku.ee

HarkuVald

Harku Valla Teataja

HANGE

Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Valmis Tabasalu
hoolekandekeskuse projekt
Viru Hoolekande AS esitas Harku Vallavalitsusele
kooskõlastamiseks arhitektuuribüroos Design
Police Department OÜ valminud Tabasalu Hoolekandekeskuse eskiisprojekti. Möödunud aastal toimunud
kontsessioonihankes edukaimaks osutunud Viru Hoolekande AS rajab Tabasalu Hoolekandekeskuse kahekorruselise funkstiilis hoonena aadressile Klooga mnt 13
Tallinna-Rannamõisa-Klooga mnt vahetusse lähedusse.
Ehitustegevuse käigus säilitatakse hoolekandekeskuse
ümbruses nii palju kui võimalik väärtuslikku kõrghaljastust, maantee äärde ning hoone ette on plaanitud
uued rohealad okaspuude ja kultuurmuruga.
(Harku Vallavalitsus)

Harku Vallavalitsus ootab
pakkumisi Tilgu sadama
uuendamiseks
Harku Vallavalitsus kuulutas märtsi alguses välja hanke Tilgu sadamasse muuli ja
kalasadama kaikohtade rajamiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 2. aprill.

Asutati Harkujärve kogudus
Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu kutsus
27. veebruariks Harkujärve kirikusse kokku koosoleku EELK Harkujärve koguduse asutamiseks. Asutamiskirjale andsid oma allkirja 29 inimest. Koosolekul otsustati,
et kuni kirikuseaduste kohase õpetaja valimiseni on
koguduse õpetajaks Avo Üprus. Harkujärve koguduse
vastuvõtmise EELK-sse peab aprillis kinnitama ka
kevadine kirikukogu, misjärel saab Harkujärve kogudusest Tallinna praostkonnas 12. kogudus. (Eesti Kirik)

Hoidkem oma lemmikloomi
Loodus hakkab tasapisi tärkama ja koos sellega
muutuvad ka lemmikloomad aktiivsemaks. Et
vältida soovimatuid lemmikloomade järglasi, soovitame
võimalusel emane lemmikloom steriliseerida ning isane
kastreerida. Meie loomade hoiupaikades on väga palju
hüljatud loomi ja kahjuks ootab suuremat osa neist
eutanaasia, kuna puuduvad võimalused järjest suurema
arvu loomade ülalpidamiseks. Lemmikloomi steriliseeritakse ja kastreeritakse üldnarkoosis ning see peaks
olema lemmikloomale ohutu ja valutu. Paljud kliinikud
pakuvad kampaania korras soodushindu lemmikloomade steriliseerimiseks ja kastreerimiseks kuni 31.03.2018.
Täpsemat infot eeltoodud toimingute kohta leiab
aadressilt www.loomakaitse.ee. Hoidkem oma
lemmikuid! (Harku Vallavalitsus)

Valla mälumängurid Eesti Maakilva
superfinaalis seitsmendad
Laupäeval, 10. märtsil peeti Paides 2018. aasta
Eesti Maakilva superfinaali, kuhu pääses üle Eesti
17 võistkonda. Harku valla esindusvõistkond koosseisus
Hugo Tang, Uuve Reinola, Tanel Reinola ja Mati Niin
saavutas võistlusel 63 punktiga 7. koha. Võitjaks tuli 84
punktiga Räpina võistkond, järgnesid 80 punktiga
Otepää, 70 punktiga Põltsamaa, 69 punktiga Haapsalu, 68
punktiga Väärispuupead ja 67 punktiga Saku. (Rein Kooli)

Statistika
14 467
sündis

suri
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17

mehi

AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee
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ilgu sadama rajamise
1. etapi tööde raames
on plaanitud rajada sadamasse looduslikest
kividest põhjamuul,
mille pikkus on 120
meetrit. Lisaks on plaanis pikendada olemasolevat betoonist kaid, saavutamaks 156ruutmeetrise pinna. Muuli juurde
tuleb vastavalt projektile aga 14
sildumiskohta, seda muuli külge kinnitatavate käimispoomide
näol. Lisaks on tööde raames
plaanis süvendada merepõhja
kuni 2 meetrini.
Tilgu sadama uuendamine on koostööprojekt Harku
valla, piirkonna kalameeste ja
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi
vahel, mille tulemusel luuakse piirkonna rannakaluritele

(ilmub kord kuus)

naisi

7 274

7 193

vallasisene liikumine

saabus

26
86
40
lahkus

Tilgu sadamasse võimalused
randumiseks ja paatide hoidmiseks. Projekti elluviimiseks
on Harku vallavalitsus saanud
oma taotlusele positiivse rahastusotsuse PRIA-lt Euroopa
Liidu Merendus- ja Kalandusfondi meetmest kalasadamate
uuendamiseks.
Muul kaitseks avamere
lainete eest

Valla ainsas avalikus kasutuses olevas sadamas on vajadus
muuli ja sadamakai järele tuntud juba mõnda aega. Praegu
kasutuses olevas sadamas on
kaluritel raskendatud merele sõitmine ja randumine.
„Olemasoleva kai kõrgus on
0,56 m merepinnast, mistõttu sügisel ujutab vesi tormide
ja lainetusega kai üle. Sadam
on aga avamere lainetuse eest
kaitsmata, mistõttu ei ole paate
võimalik kai ääres hoida, sest
tormides purunevad need vastu

kaid. Tuulise ilma korral on
sadamast raske väljuda merele ja merelt ka sadamasse
siseneda. Kala paadist maale
tõsta on samuti keeruline, sest
avamere lainetusega ei püsi
paadid kai ääres,“ põhjendas
kohalike kalurite ja Tilgu Sadama Jahtklubi hinnangutele
ning uuringutele tuginedes
vajadust sadama uuendamiseks
Harku vallavalitsuse arendus- ja
haldusosakonna juhataja Ergo
Eesmaa. Muuli ja kai valmimisel saavad aga kalurid hoida
oma paate sadamas ohutult,
soodustades rannakalurite
aktiivsemat tegutsemist siin
piirkonnas.
Puhub merendusele tuule
purjedesse

Igapäevaselt sadama haldamise
ja seal teenuste pakkumisega
tegeleva Tilgu Sadama Jahtklubi
kommodoor Raul Kalep näeb
sadama uuendamises uut hin-

gamist kogu piirkonna mereelule: „Kui me ka esmajärjekorras tagame sadamas kalapaatide
teenindamise, siis järgmised
etapid loovad võimaluse ka
hobialustele, kaatritele ja jahtidele Tilgu sadamat külastada.“
Tilgu sadama ehitustööd ei sega
tema sõnul ka traditsiooniliselt
juulis toimuvat Tilgu regatti,
mis toimub tänavu 7.-8. juulil.
Valmis sel aastal

Tilgu sadama väljaehitamise
1. etapi tööd algavad esimesel
võimalusel peale hanke läbiviimist ja lepingu sõlmimist eduka
pakkujaga. Tööd peavad valmima käesoleva aasta jooksul.
Järgmistel aastatel soovitakse
ellu viia juba ka sadama uuendamise 2. etapp, mille rahastamiseks on vallavalitsus samuti
taotluse esitanud. Teises etapis
kavandatakse rajada 40 ujuvkaikohaga lõunamuul sadamat
külastavatele alustele.

Ohutussaared maanteel nõrgema poole kaitseks
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

Harku valla
Lnud,iikluskoormus
teedel on aastatega kasvaulatudes Tabasalu piirkon-

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. märts 2018 
Elanikke kokku

Tilgu sadama rajamise 1. etapi käigus on plaanis laiendada olemasolevat kaid ning rajada põhjamuul sadama kaitseks avamere lainetuse eest.
/ Foto: Aule Sagen

nas juba ligi 10 800 sõidukini
ööpäevas. Samal ajal on vallas välja arendatud arvestatav
kergliiklusteede võrgustik, et
soodustada inimeste liikumisharrastust ja pakkuda turvalist
liikumisvõimalust maantee
kõrval, mis on ühtlasi alternatiiviks auto kasutamisele. Seda
võimalust kasutavad väga paljud vallaelanikud heameelega.
„Ohutussaared maanteele on
rajatud meie oma valla elanike
soovil ja vallavalitsusega kooskõlastatult selleks, et maantee
ületamine sellise liiklustiheduse
juures oleks turvaline,“ märkis
Harku vallavalitsuse arendus- ja
haldusosakonna juhataja Ergo
Eesmaa. Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja

Andres Urm selgitas täiendavalt,
et maantee ületuskohale rajatud
saar vähendab ühes etapis ületatava sõidutee osa pikkust ning
piirab möödasõidu võimalust
ületuskoha piirkonnas. „Üldjuhul ei ole piiratud kiirusega
alal teeületuskohale rajatud liiklussaarest möödumiseks vajalik
täiendav kiiruse alandamine,“
täpsustas Urm ja lisas, et kui

sõiduki juhtimise ajal kõrvaliste
tegevustega, ei põhjusta liiklussaared ka täiendavat liiklusohtu.
„Eesti Liikluskindlustuse Fondi
koduleheküljel oleva statistika põhjal on Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja
Suurupi tee ristmiku piirkonnas
viimased õnnetused juhtunud
2016. aastal,“ märkis Urm.
Samas tehakse ametis pidevat
tööd liiklusohutuse
nimel, hinnates ka
riigiteedele rajatud
2017. aastal loendati Tallinnalahenduste ohutust
Rannamõisa-Klooga mnt lõigul
ning vajadusel seda
Tabasalu lõigul ööpäevas
parandades.
10 800 sõidukit.
Vastutus oma turvalisuse eest lasub
eelkõige igal liiklejal
liiklussaared on projekteeritud, endal. Maanteeameti ennetusrajatud ja tähistatud kehtivate- töö osakonna juhataja Monika
le normidele ja standarditele Heinrand tuletas meelde, et nii
vastavalt ning kui sõidukiju- reguleerimata ülekäigurajal kui
hid valivad ilmastikule sobiva ka ülekäigukohas peab jalakäija
sõidukiiruse, ei ületa suurimat alati ise veenduma teeületuse
lubatud sõidukiirust, hoiavad ohutuses. Erinevus on selles,
liigeldes pikivahet ning ei tegele et kui reguleerimata ülekäigu-

rajal on sõidukijuht kohustatud
jalakäijale teed andma, siis ülekäigukohana tähistatud teeosal
jalakäijal sõidukijuhi suhtes
eesõigust ei ole, välja arvatud
juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele
sõidukijuht pöörab. „Seega tuleb
jalakäijal olla ülekäigukohtades
teed ületades eriti tähelepanelik,
sest jalakäijatel puudub eesõigus
sõidukite suhtes ning vastutus
ohutuse osas lasub jalakäijal
endal,“ toonitas Heinrand.
Üha tihenevas liikluses jääb
üle soovida kõigile liiklejatele
rahulikku meelt ja üksteisega
arvestamist. Maantee ületuskohtade piirkonnas tuleb aga
järgida üldiseid ohutusnõudeid – valida liiklusoludele
vastav sõidukiirus ning säilitada ohutut pikivahet, arvestada teiste liiklejagruppidega
ja keskenduda juhtimisele,
mitte kõrvalisele tegevusele.
Kergliiklejad, tehke ennast
kaasliiklejatele nähtavaks!

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

Volikogu liikme kolumn
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rvan, et vald on siiani
liikunud õiges suunas
just sotsiaal-, keskkonna- ja haridusvaldkonnas. Viimase puhul
pean praegu kõige
olulisemaks viia alustatu lõpule
ja kujundada Harku valla haridusvõrk tervikuna lõplikult
välja. Meil on täna unikaalne
võimalus väärtustada Harku
valla elukeskkonda, luua ja
tunda tulevikus uhkust oma
haridusvõrgu üle, kuid seda
eeldusel, et kõik haridusvõrgu
lülid – nii 1.–6. kui ka 7.–9.
klassi kooliastmed – oleksid
tugevad, luues eeldused tugevale gümnaasiumile.
Pikalt on kestnud diskussioon, kas Harku vallas
peaks olema üks ülevallaline
7–9-klassiline progümnaasium
või mitu. Harku vallavalitsuse nägemusele on Tallinna
Ülikoolilt tellitud ekspertarvamus.
2016 sõlmitud riigigümnaasiumi kokkuleppe tähendust Harku valla haridus- ja
elukeskkonnale tajume alles
aastate möödudes; see mõjutab
kogu Harku valla haridusvõrku
ja elukeskkonda terviklikult.
Kokkuleppe väärtust peegeldab ka tõik, et Harjumaal on
see peale Harku valla veel vaid
Viimsi vallal. Saue, Rae ja Saku
vald pingutavad jätkuvalt kokkuleppe saavutamise nimel.

Hetkeseis hariduses

Enamik Harku valla lapsi alustab oma kooliteed kodulähedastes 6-klassilistes koolides.
Erandiks on Tabasalu, kus õpivad koos 1.–12. klassid. Läbi
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Toonane Harku vallavanem Kaupo Rätsepp
ning toonane haridus- ja teadusminister
Maris Lauri allkirjastasid Tabasallu riigigümnaasiumi rajamise kokkuleppe
2. novembril 2016. / Foto: Kady-Ann Sutt

minu hinnangul kõige jätkusuutlikum lahendus siinse haridusvõrgustiku toimimisele.
Koolivõrgu strateergia
hindamisel

Tänane valla koolivõrgu
strateegia, millele vallavalitsus palus hinnangut Tallinna Ülikoolist, on järgmine.
6-klassiline kool u 550 lapsele,
mis on plaanitud Harku valla
tegevuskavasse aastaks 2021,
oleks rahuliku õpikeskkonna
ja individuaalsema lähenemisega õppeasutus. Progümnaasium 7.–9. klassile on samuti

Kaupo Rätsepp:

kodukoha areng
läheb endiselt korda
Peale 10 aastat tööd vallavanemana leidsin sügisel, et on aeg uute
väljakutsete jaoks. Et koduvallas toimuv läheb mulle endiselt väga
korda, annan oma panuse valla arengusse volikogu aseesimehena.

aastate on kasvanud laste hulk,
kes peale 6. klassi lõpetamist on
jätkanud õpinguid Tabasalus,
ent siiski suunduvad paljud ka
Tallinna koolidesse.
Tänane Tabasalu kool jääks
riigigümnaasiumi rajami-

sel kitsaks ja ebaatraktiivseks progümnaasiumi astme
laiendamiseks. Sisu ja väärtuse
loovad igale koolile õpetajad
ning koolijuhid, kuid järjest
olulisemat rolli omab ka füüsiline keskkond. Keskkond peab

looma uusi ja tänapäevaseid
võimalusi õppimiseks ning
arenemiseks ja olema täiendavaks motivaatoriks personalile.
Nägemus Tabasalu hariduslinnakust, kus tegutseb kolm
spetsialiseerunud kooli, on

Vallalehe ilmumispäeval algab hommikukarguses ühe Omniva postiauto teekond
Vääna-Jõesuusse, et lehed ja teised postisaadetised kohale toimetada.

ee on üks Harku vallas posti
S
laiali kandvast autost, mille
roolis on seekord asendusauto-

juht Viktoria. Asendusautojuhiks olemine tähendab seda, et
tal ei olegi oma kindlat kandepiirkonda, vaid tema rohkem
kui 10aastane staaž võimaldab
teda saata ringidele, kus on vaja
töötajat asendada või on inimene puudu. Vääna-Jõesuu ringil
on asendusautojuht seetõttu, et
siin 14 aastat töötanud ja kogu
piirkonda põhjalikult tundnud
autojuht lõpetas töö ning uus
inimene ei ole veel tööle asunud. Viktoriale Vääna-Jõesuu
meeldib – loodus on ilus ning
inimesed lahked. „Ikka tulevad
vahel juttu rääkima ja kutsuvad
kohvilegi, aga mina ei saa – kiire
on, peab jõudma igale poole
posti ära viia,“ muljetas autojuht.
Juba esimesel tänaval on näha,
et Viktoria on seal varemgi käinud ja tal on pilt enam-vähem
selge, kus postkastid asuvad.
Kord mõnekümne, teinekord

mõnesaja meetri pärast peatab
ta auto, hüppab väledalt autost
välja ja viib lehed ning teised
saadetised postkasti, et uuesti
autosse hüpata ja sõitu jätkata.
Tee lõpus peatub postiauto hoopis seal seisva vana telefoniputka juures – selle sees on puidust
ise valmistatud postkast. „Seda
postkasti ja aadressi ma juba
tean, see jääb meelde,“ muigas Viktoria. Uuel inimesel on
aga tema sõnul Vääna-Jõesuus
orienteerumine ja postkastide
leidmine paras väljakutse, seda
enam, et postkastide kaart asub
üksnes autojuhi peas.
Bermuda kolmnurgast
kadunud majadeni

Järgmises tänavas tegemist
jagub – see tee on nagu puu,
mille iga haru veel omakorda
mitmeks oksaks hargneb. Nii
mõnigi neist on kitsas tupik,
mida mööda postiauto kas
sisse või tagasi välja tagurdab.
„Ühe sisse- ja väljasõiduteega
piirkondade puhul oleks mugavam, kui kõigi postkastid
asuksid selle tee otsas,“ nentis
Viktoria. Igakord sellest aga

Maapiirkondadesse soovitab Eesti Post lasta paigaldada grupipostkastid.
Kui postkastidel on kenasti ka aadressid peal, on ka asendusautojuhtidel,
nagu seda on Viktoria, lihtsam posti kohale toimetada. / Foto: Aule Sagen

abi pole. Jõuame postkastide
grupi juurde, mida autojuht
Bermuda kolmnurgaks kutsub – seal on läbisegi endised
ja praegused tänavanimed,
majanumbrid koos tänava-

nimega ja ilma. „No võta siis
kinni, mis aadressid seal on,“
vangutas kirjakandja pead.
Teises kohas on vaatamata
grupipostkastidele väravas
mõned üksikud postkastid

Tänane algklasside maja
peab aga saama Tabasalu
Muusikakooli kasutusse, mis
vajab samuti ruumi juurde.
Riigigümnaasium kuni 550
lapsele rajatakse vastavalt
kokkuleppele aastaks 2021
ja see toob endaga kaasa uue
ja tänapäevase õpikeskkonna
ning uue koolikultuuri.
Koostöö kogukondadega

Ühe olulise ja põhimõttelisema aruteluteemana tahan
lauale tõsta ka kogukondade ja
omavalituse vahelise koostöö
ning selle põhimõtted. Harku
vald on pidanud ja
peab kogukonda2010 sündis Harku vallas
de toetamist oluliseks, sest koostöös
260 last. Viimaste aastate
saame meie elusündivus on 150-160.
keskkonda veelgi
parandada. Vald
on võimaldanud
plaanitud u 550 lapsele. Tu- aktiivsetele kogukondadele
geva ja konkurentsivõimelise ruumid, kattes ruumide kasuhariduse tagamiseks vajab tamisega kaasnevad kulud, aga
Harku vald ühte kooli sellele ka tasustades kogukonnajuhkooliastmele ja see kool peab tide töö ning toetades koguasuma Tabasalus, kus õpilaste kondade ettevõtmisi. Paraku
rohkus annab võimaluse pak- laabub koostöö erinevalt. Sekuda lastele mitmekülgsemat, niste kogemuste põhjal näen,
kvaliteetsemat ja kursusepõ- et küsimused kogukonna juhi
hist õpet, aga ka enam vali- rollist ja tema tasustamise
kaineid. Tabasalus toetavad põhimõtetest vajavad avalikku
laste arengut lisaks mitmeke- arutlust, et kujundada ühine
sised vaba aja veetmise ning mõistmine ja ühiskondlik
sporditegemise võimalused. kokkulepe. Kas omavalitsus
Kõike seda ei ole võimalik peaks kogukonna juhtidele
tagada väiksemates koolides. maksma töötasu, peaks see töö
Ainuüksi aineõpetajate leid- olema vabatahtlik või olema
mine väiksemasse kooli on tasustatav hoopis liikmemakkeeruline, sest head õpetajad sudest? Kui omavalitsus makon hõivatud, samuti ei suuda sab kogukonna juhile töötasu,
väiksemad koolid pakkuda tu- kas on aktsepteeritav tema
gevatele aineõpetajatele nende aktiivne tegevus kohalikus
soovitud täiskoormust. Niisiis poliitilises elus?
on mõistlik praegune Tabasalu
Need on valdkonnad ja teekoolihoone ümber kujundada mad, mille eest tahan seista
täielikult progümnaasiumi ning tööd teha selle volikogu
tarbeks.
koosseisu tööajal.

Postiautoga orienteerumas postkastipaablis
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

3

ka majade juures ning ikkagi
tuleb kogu piirkond läbi sõita.
Järgmise avatud värava juures
olevast grupipostkastist ei leia
ta otsitavat aadressi. Väravast
sisse sõita Viktoria aga ka ei
söanda: „Tavaliselt on see värav
tabalukuga lukustatud. Kui
ma nüüd sisse lähen, ei ole
sugugi kindel, et ma pärast siit
ka välja saan.“
Sarnaseid üllatusi pakub Vääna-Jõesuu mujalgi, ligi kahe
tunniga läbisõidetud kaks
peatänavat ja nende kõrvalharud on andnud juba läbilõike ülejäänud piirkonnast.
„See on keeruline koht, eriti
asendusautojuhile või uuele
töötajale,“ tunnistab Viktoria – Vääna-Jõesuu eripärade
omandamine vajab aega. Kui
aga postkastid on kokkulepitud
kohas ja õige aadressiga tähistatud, jõuab postiljon saadetistega
ka kindlamini nendeni.

NB!
Vallaleht kantakse
elanike postkastidesse
kolme tööpäeva jooksul
alates selle ilmumisest.

Mida postkasti
paigaldamisel
silmas pidada:

• Anna Omnivale teada, kui
paigaldad uue postkasti.
• Märgi postkastile aadress.
• Maapiirkonnas võib
kasutada grupikaste, mida
Omniva paigaldab tasuta.
Grupikasti soovist võib
teada anda meilile
info@omniva.ee.
• Lisainfo postkasti paigaldamise kohta: www.
omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest

30. märtsil – suurel reedel, mis on riiklik püha – on Harku vallamaja SULETUD.
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JK Tabasalu esindusmeeskonna jaoks on algav
hooaeg 2. Meeskonna sihid on seatud esiliigasse
jõudmisele. / Foto: Mihkel Naukas

Esimesed
kodumängud
Tabasalu staadionil

• 26. märts kell 20.00
JK Tabasalu vs
Paide Linnameeskond III
• 8. aprill kell 17.00
JK Tabasalu
vs JK Tallinna Kalev III
• 23. aprill kell 20.00
JK Tabasalu vs
Pärnu JK Vaprus II

Algab JK Tabasalu hooaeg –
tihe ja põnevust pakkuv
Jalgpalliklubi Tabasalu esindusmeeskond alustab oma Eesti
meistrivõistluste 2. liiga hooaega 26. märtsil kell 20.00 suure
kodumänguga Paide Linnameeskond III vastu.
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

lates eelmisest aastast on
A
Harku vald jälle esindatud
täiskasvanute Eesti meistri-

võistlustel jalgpallis, seda JK
Tabasalu esindusmeeskonna
näol. Eelmine Eesti meistrivõistluste hooaeg lõppes värskele meeskonnale 3. kohaga
2. liiga lääne/lõuna tsoonis.
Sel hooajal on esindusmeeskond võtnud sihiks edasipääsu
kõrgemale tasemele, esiliiga

B-tasemele. „Kas me oleme
sellel aastal tugevamad kui
eelmisel hooajal, näitab aeg,“
jäi JK Tabasalu juhatuse liige
Riho Saksus tulemuste ennustamisel mõõdukaks.
Platsil on, kellele kaasa
elada

JK Tabasalu esindusmeeskond
alustas oma hooaja ettevalmistust juba jaanuarikuus
peatreeneri Jüri Talu käe all.
Treeningutega ollakse Saksuse hinnangul ilusti graafikus

ning ettevalmistus hooajaks
sujub: „Viimaste nädalate talvine ilm on küll trennidesse
toonud mõned muudatused,
aga üldjoontes on kõik, mis
vaja, ära tehtud.“ Tugevaks
esinduseks on tema hinnangul
JK Tabasalul materjali küll:
„Klubi noortetreenerid Andrus
Mitt, Martin Tšegodajev, Valeri
Makarov ning brasiillane Alan
Arruda on kõik oma karjääri
jooksul Eesti kõrgeimas liigas
mänginud; meie omad Tabasalu poisid Andreas Pauri

intervjuu

A

lan, mis Sind
Eestisse tõi?

Kuidas oled Eestis
kohanenud?

Väga hästi. Mulle meeldib, et
Eestis on neli aastaaega – paljudes maades, nagu ka Brasiilias,
seda ju ei ole. Siinsed inimesed
on rahulikumad, samas on
nad ka heatahtlikud ja sõbralikud, probleeme ei ole mul siin
kordagi olnud. Suhtlemiseks
kasutan tavaliselt inglise keelt.
Eesti keelt ma küll mõistan,
kuid rääkida on seda minu
jaoks väga keeruline.
Millised jalgpallurid on
eestlased võrreldes
brasiillastega?

Eestis mängitakse jalgpalli
hästi, siin on head mängijad.
Treenerid olid varem siinse

Klubi päikesesüst:

brasiillane Alan Arruda

Möödunud aasta detsembris liitus Tabasalu Jalgpalliklubiga Brasiiliast pärit jalgpallur Alan Arruda,
asudes treenima 2004 ja 2007 sündinud poisse
ning liitudes klubi esindusmeeskonnaga.

See on võimalus
hoida noored
ka Harku vallas
õigel rajal.

ja Lucas Liiva on jõudnud FC
Florast tagasi koju. Samuti
mängib võistkonna eest palju
Eesti saali- ja rannajalgpalli
koondislasi.“ Lisaks kuuluvad JK Tabasalu esindusmeeskonna ridadesse ka tänane
FC Flora esindusvõistkonna
abitreener, Tabasalu oma poiss
Joel Indermitte ning Kert ja
Kardo Koljal, kes mängisid
noorteklassides Tallinna FC
Levadia eest. Väravavahiks
on selleks hooajaks Paide
Linnameeskonnast laenule
võetud noor ja andekas väravavaht Kaarel Rumberg. Et
esindusmeeskonna ülesanne
on olla eesmärgiks klubi neile
noormängijatele, kes soovivad
jalgpalliga tõsiselt tegeleda ka

Brasiillane Alan Arruda
tunneb end Eestis nagu
kodus. / Foto: Riho Saksus

Intervjueeris
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

Jalgpall. 18aastasena
tulin Brasiiliast Euroopasse alguses Ungari klubisse, hiljem mängisin
Austrias, Eestis Nõmme Kaljus
ja seejärel Soomes. Kokku olen
Eestis elanud ja mänginud juba
11 aastat, siin on minu kodu
ja siin on ka minu pere.

• 26. aprill kell 20.00
JK Tabasalu vs
Viljandi JK Tulevik II

jalgpalli murekohaks minu
arvates. Nad viisid meeskonna teatud tasemele, seal aga
areng peatus, sest mängijaid
ei osatud edasi motiveerida.
Tänaseks on treenerid juba
hoopis uue mentaliteedi ja oskustega ning areng on pidev.
Küll aga on siinsete noorte
puhul näha, et algusaastatel
ei tunnetata palli nii, nagu

seda teevad Brasiilia noored.
Põhjus on kliimast tingitud –
Brasiilias kingitakse 4–5aastasele lapsele sünnipäevaks
jalgpall ja saadetakse ta välja
mängima. Nii mängivad lapsed seal jalgpalli noorest east
alates ja praktiliselt iga päev,
nii et 8–10aastaselt treeningutele minnes valdavad nad
palli juba väga hästi. Eestis aga
kliima seda ei võimalda, seda
on näha ka klubis mängivate
noorte puhul, kui trenni tulles peab hakkama harjutama
elementaarset palli valdamist,
samas kui Brasiilias saab asuda kohe rohkem tehnilise ja
füüsilise poolega tegelema.
Mida soovid algavaks
jalgpallihooajaks?

Soovin ise anda võimalikult
palju JK Tabasalu esindusmeeskonnale, et hooaja mängud oleksid edukad ning , et
klubi jõuaks esiliigasse, mida
nad minu meelest väärivad.
See meeskond on tugevam
kui 2. liiga, kuhu nad praegu
kuuluvad.
Veel soovin, et ühiskonnas
nähtaks jalgpalli rolli laiemalt
– see ei ole ainult pallimäng,
see on võimalus hoida noored
ka Harku vallas õigel rajal,
eemal jamadest, narkootikumidest, samuti tuua nad sportima. Brasiilias on jalgpallil
just selline ühiskondlik roll.

Harku Valla Teataja

HarkuVald

peale noorteklassi, on plaanis
juba selleks hooajakski registreerida võistkonda mõned
oma klubi 2002. sünniaastaga
noormängijad. „On aeg ka
neile juba meesteklassi kogemust nuusutada anda,“ märkis
Saksus, lisades, et kohaliku
taustaga mehi jagub meeskonda veelgi. „Nii et põhjust
staadionile tulla on küll ja veel
– seal on, kellele kaasa elada!“
õhutas Saksus.
Staadionil tegevust jätkub

Eesti meistrivõistluste 2. liiga lõuna/lääne tsooni kuulub
kokku 14 meeskonda. „Mängitakse kodus-võõrsil süsteemis, mis tähendab, et Tabasalu
staadionil toimub sel hooajal
13 ägedat kodumängu, milles
vajame nii suurt vallarahva
toetust kui võimalik,“ motiveeris JK Tabasalu eestvedaja
publikut kaasa elama tulema.
Ta lisas, et klubi osaleb ka
Eesti karikavõistlustel ning
loosiõnne korral võib Tabasallu
saabuda ka mõni suur ja tugev

Premium liiga klubi. Uuele
staadionile tasub tema sõnul
tulla lisaks mängule ka teistel
põhjustel: „Igal kodumängul
on avatud korralik kohvik,
fänninänni kaubamaja, on
muusikat, auhinnaloose ja
-mänge.“
Sihikul esiliiga

Teist aastat tegutseva JK Tabasalu esindusmeeskonna
eesmärgiks on lähema 2–3
aasta jooksul jõuda vähemalt
esiliiga A-tasandile. 4–5 aasta
jooksul on sihiks kohalik
Premium Liiga ehk mängida
Eesti 10 parima võistkonna seas. „Niimoodi saame
pakkuda oma andekatele ja
tublidele noortele võimalust
mängida tippjalgpalli oma
koduse Harku valla võistkonna eest. Mida paremini
seda tehakse, seda kõrgem
võib tulevikus mõne meie
valla noore jalgpalluri lend
jalgpallimaailmas olla,“ põhjendas Saksus jalgpalliklubi
seatud kõrgeid sihte.

Tabasalu
Jalgpalliklubi
pakub lisaks
treeningutele
ka ajaviidet tervetele peredele
näiteks suurel
kevadpeol.
/ Foto: Mihkel
Naukas

JK Tabasalu – üks
sats, üks süda
RIHO SAKSUS,
JK Tabasalu
juhatuse liige

Tabasalu Jalgpalliklubiga on tänaseks seotud juba
väga suur osa valla elanikkonnast. Klubi nimekirjas on
ju üle 400 lapse, kellest igaühel on ema-isa, õed-vennad, vanaemad-vanaisad, tädid-onud, ja saabki kokku
umbes paar tuhat inimest, kes on otseselt või kaudsemalt klubiga seotud. See number kasvab igal sügisel,
kui avatakse uus treeninggrupp ning klubiga liitub
kümneid uusi lapsi.
Loomulikult on klubis esikohal treeningtöö ja võistlused, kuid kindlasti ei saa klubi ära unustada kogu oma
kogukonda. Seetõttu oleme kogu aasta vältel seotud
paljude üritustega, kas korraldajana või osaleja rollis.
Jalgpallimäng peab meie meelest olema enamat kui
kaks võistkonda murul palli taga ajamas. Seepärast
korraldame laste võistlusmängud tihti nii, nagu päriselt
– enne ja pärast mängu kõlab muusika ning lapsevanemad avavad kohviku kõigile kohaletulnuile.
Oleme alati kohal Harku valla külade päeval ja Tabasalu Päeval aktiivsete tegevuste ja osavusmängudega. Jõulude ajal käime terve klubiga kinos. Kaks aastat
tagasi sai aga klubis loodud kevadfestivali traditsioon,
tähistamaks hooaja algust. Festival tuleb selgi aastal –
suuremana kui varem. 13. mail Tabasalu Spordikompleksi territooriumil toimuv suur emadepäeva kevadpidu
on üritus kogu vallarahvale. Töötavad kohvikud ja
erinevad atraktsioonid, laval annavad kontserdi Harku
valla väikesed laulutähed ja Eesti rokilegend Terminaator. Päeva lõpetab esindusmeeskonna suur Eesti
meistrivõistluste kodumäng Pärnu JK Poseidoni vastu.
Mängu vaheajal saab välja loositud suuri auhindu. Olete
kõik oodatud 13. mail suurele kevadpeole!

Harku Valla Teataja

www.harku.ee
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Tabasalu Muusikakooli õpetaja Natalia Kostrõkina
õpilastest enamik osaleb barokikontserdil.

/ Foto: Natalia Kostrõkina

Eesti U17 koondis
Kristo Hussar

sünd. 2002,
Kiili Gümnaasiumi
9. klass

sünd. 2002,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
9. klass

Alan Nahk
sünd. 2002,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
9. klass

KAISA LÕHMUS

Eesti Interpreetide Liit

Sander Žuravljov

ääna mõisas on 1. aprillil
V
kell 16 harukordne võimalus kuulata rahvusvaheli-

sünd. 2002,
Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi
8. klass

Kevor Palumets
sünd. 2002,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

Eesti U16 koondis
Andreas Süld
sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

Hendri Talu
sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

Mattias
Villem Ormisson
sünd. 2003,
Laagri kooli
7. klass

Frank-Andrew
Annion
sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

Tabasalu Muusikakooli direktor

sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

märtsil, barokiajastu
2Bachi1.kuulsaima
helilooja J. S.
sünnipäeval tähistatakse

JK Tabasalu Eesti noortekoondise
kandidaadid / tüdrukud
Eesti U17 koondis
Kärol Minnik

Meeri Tammiku

sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

sünd. 2002,
Tabasalu
ühisgümnaasiumi
9. klass

Marie Madise

Jana Tugo

sünd. 2002,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
9. klass

sünd. 2002,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
9. klass

Liisa Perm

Sandra Pärn

sünd. 2002,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
9. klass

sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

Liis Hell

Anna Aurelia
Kangur

sünd. 2003,
Pelgulinna
Gümnaasiumi
8. klass

Muusikakoolid lasevad vanamuusika
päeval barokkmuusikal kõlada
KALEV KONSA

Sten Jakob Viidas

sünd. 2003,
Gustav Adolfi
Gümnaasiumi
7. klass

Eesti U16 koondis
Janeli Auväärt

Marie Eidisk

sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

sünd. 2003,
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
8. klass

KONTSERT

Ülestõusmispühal toimub
Vääna mõisas
klavessiinikontsert

JK Tabasalu Eesti noortekoondise
kandidaadid / poisid

Kristjan Stüff
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kuuendat korda Euroopa vanamuusika päeva. Vanamuusika
esitamine on kogu maailmas
äärmiselt populaarne just selles
sisalduvate üldinimlike väärtuste ja muusika enda ilu tõttu.
Ka Tabasalu Muusikakooli ja
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli õpetajad
Ene Nael, Natalia Kostrõkina ja
Tiia Tenno koos õpilastega on
selleks puhuks kokku pannud

toreda kontserdikava ja esinevad
21. märtsil kahes Harku valla
kõige ilusamas hoones – kell
12.00 antakse kaks kontserti
Vääna mõisas ja kell 17.00 esinetakse Kumna mõisas. Kontserdid on huvilistele tasuta.

Veelgi põnevaks teeb kontserdid see, et suure tõenäosusega
jõuab just 21. märtsiks kohale
kuulsa Hispaania klavessiinivalmistaja Titus Crijneni poolt
hetkel Tabasalu Muusikakooli
jaoks ehitatav klavessiin. Pilli
tellisime ära möödunud sügisel ja nüüd, peale viiekuulist
ehitusperioodi on see valmis
saamas. Pilli soetamist on toetanud Harku Vallavalitsus ja
Tabasalu Lions klubi, kellele
Spetsiaalselt Tabasalu
muusikakool on väga tänulik.
Muusikakoolile ehitatud
Kui meister jõuab anda viimase
klavessiini hind on
lihvi ja kullerfirma alt ei vea,
siis saame just sel sümboolsel
kuupäeval esitleda meie kooli
kõige kaunimat pilli.

16000 €

selt tunnustatud interpreedi
Iren Lille esituses barokiajastu
suurkujude Johann Sebastian
Bachi ja François Couperini
loomingut. Tunniajase kontserdi kava moodustavad kaks
muusikalukku sügava jälje jätnud heliloojat – Johann Sebastian Bach ja François Couperin.
Couperin, kelle sünnist möödub
tänavu 350 aastat, on oma muusika kaudu olnud üheks Bachi
loominguliseks mõjutajaks.
Kontserdikavas kõlavad Bachi
„15 inventsiooni“ on täiusliku
kompositsioonitehnika musternäited, mis loodud klahvpillimängijatele ning heliloojatele
õppematerjaliks. Nii ei jõua
need muusikalised pärlid kahjuks kuigi sageli kontserdilavale.
Kontserdikava teises pooles
kõlavad läbi muusikalise irooniaprisma kujutletud Prantsuse
õukonnakultuuri erinevaid kihte kirjeldavad Couperini palad
klavessiinile.
Klavessiini erialal Kölni Muusikakõrgkooli lõpetanud ja hetkel Saksamaal vabakutselise
muusikuna tegutsev Iren Lill on
esinenud solisti ja kammermuusikuna mitmel pool maailmas.
Viimastel aastatel seob teda tihe
koostöö viola da gamba-mängija Holger Faust-Petersiga, kellega koos nad musitseerivad
ansamblis „focus baroque“.
Kontserdipiletid hinnaga 8/5
€ on saadaval Piletilevis ja tund
enne kontserdi algust kohapeal.
Vaata lisa: www.interpreet.ee

Fotonäitus
„Minu Eesti 100 – 100 sammu minu kodust“

Tabasalu LC aitab lastekodu lapsed liikuma

Kingituseks EV 100. sünnipäevaks, oma kodukoha ja kodumaa väärtustamiseks ning koduümbruse tundmaõppimiseks korraldas Tabasalu
lasteaed Tibutare koostöös lastevanemate ja vanavanematega fotonäituse „MINU EESTI 100 – 100 SAMMU MINU KODUST“.
Osalejad astusid koos lapsega oma koduuksest või koduväravast saja
sammu kaugusele vabalt valitud suunas. Sihtkohta jõudes pildistasid
nad oma last või lapselast objekti taustal. Fotonäitus Tibutare koridori
seinal sai meeleolukas ja emotsionaalne ning seda saab näha lasteaias
märtsi lõpuni. Tekst ja foto: Anna Sõõrd

Tabasalu Lions Klubi asepresident Jonel Põld andis 26. veebruaril Haiba
lastekodule üle kütusekaardi 300 euro väärtuses. Lõvide algne plaan oli
toetada suurema sõiduki – mahtuniversaali või väikebussi ostu, et Haiba
lastekodu lapsed kergemini liikuma saaksid. Saatuse tahtel lahenes Haiba
lastekodu mure aga seekord nii, et neile eraldati politsei poolt konfiskeeritud sõiduk. Seepärast otsustasid Tabasalu lions’id panna õla alla uue
sõiduki kütusekulude katmisel.Tabasalu Lions Klubi kuulub Haiba lastekodu sõprade klubisse ning on neile seetõttu varemgi, näiteks talgutel,
abiks olnud. Tekst: Kalle Viks / Foto: erakogu
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RAHANDUSMINISTEERIUM TEATAB:
HARJU MAAKONNAPLANEERINGU
„RAIL BALTIC RAUDTEETRASSI
KORIDORI ASUKOHA MÄÄRAMINE“
KEHTESTAMINE
Riigihalduse minister kehtestas
13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju
maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudteetrassi koridori asukoha määramine“.
Planeeringu eesmärk on luua alus uue
rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu
vahel, mille rööpmelaius (1435 mm)
vastab Euroopa standardile. Rail Baltic
raudtee rajamisega kaasneb inimeste ja
kaupade parem liikumisvõimalus ning
transpordist tingitud õhusaaste vähenemine. Planeeringuga on leitud sobivaim
asukoht elektrifitseeritud Rail Baltic
raudteetrassi koridorile Harju maakonnas
alates Muuga sadama piirkonnast kuni
Rapla maakonna piirini. Minister kehtestas lisaks 13.02.2018 Pärnu maakonna
osas ja 14.02.2018 Rapla maakonna osas
maakonnaplaneeringu raudtee trassi
koridori asukoha määramiseks. Lätis
ja Leedus on Rail Baltic raudteetrassi
koridori asukoht samuti välja valitud. Rail
Balticu rajamine on seotud suure avaliku
huviga.
Raudteetrassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta,
mille tulemusena valiti trassikoridori
asukoht nii, et raudtee rajamine oleks
tehniliselt teostatav ja majanduslikult
tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja
häiringud oleksid minimaalsed nii inimkui ka looduskeskkonnale.
Planeeritud trassikoridori pikkus Harju
maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi
kuue kohaliku omavalitsuse territooriumi:
Maardu linn, Jõelähtme vald, Tallinna linn,
Rae vald, Kiili vald ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, mis
hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat
maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku 66
m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis
võib osutuda vajalikuks sellisel juhul, kui
raudtee asukohta tuleb projekteerimise
käigus täpsustada. Raudtee rajamine on
võimalik üksnes planeeritud trassikoridori
sees. Tiheasustuses ning kitsastes oludes on trassikoridori laiuseks 150 m.
Raudtee on kavandatud reisirongidele
kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide
kiirus on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise
reisirongi peatus on planeeritud Tallin-

nasse. Planeeringuga on ette nähtud
võimalus korraldada tulevikus Rail Baltic
raudteel kohalikku rongiliiklust Tallinna-Rapla-Pärnu-Riia suunal. Selleks on
Rail Balticu trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste
rajamiseks.
Kuni planeeringu elluviimiseni saab
trassikoridori alale jäävaid maaüksusi
edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering
koheselt ei kitsenda. Planeeringuga
määratud trassikoridoris sätestatud
maakasutustingimused kehtivad kuni
Rail Baltic raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa väljastamist
tulenevad kitsendused raudteest ja selle
kaitsevööndist.
Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on
kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise
põhimõtted ja tingimused on toodud
kogu planeeringuala kohta. Planeeringu
koosseisus on kolme maakonda hõlmav
joonis (mõõtkava 1:220 000) ja Harju
maakonna põhijoonis (mõõtkava 1:80
000). Samuti on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) koostatud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele jäävate
trassilõikude osas.
Planeeringute koostamisel on arvesse
võetud ning tasakaalustatud riigi ja
kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu
vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu
koostamisel ning kehtestamisel, tagada
kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH
aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja
hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke
alternatiivseid lahendusi ning kavandatud
negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks
projekti edasistes etappides on KSH
aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega
kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud maakonnaplaneeringu
materjalid on kättesaadavad veebilehel:
www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud Harju maakonna alajaotuses.

VOLIKOGU
ISTUNGILT:

Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

22. veebruaril 2018 toimus Harku
Vallavolikogu istung, kus osales 18
Harku Vallavolikogu liiget, istungit
juhatasid Harku Vallavolikogu esimees
Kalle Palling ja Harku Vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU
JÄRGMINE MÄÄRUS:
• Harku Vallavolikogu 29.12.2011
määruse nr 21 „Harku valla põhimäärus” muutmine.

•
•
•
•

•
•

ISTUNGIL VÕETI VASTU
JÄRGMISED OTSUSED:
Harku valla arengukava koostamise
algatamine;
Arvamus AS TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa taotluse ja tehtava
otsuse eelnõu kohta;
Muraste külas Loovälja maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
Muraste külas Loovälja maaüksuse
ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine;
Vaila külas Metsa-Keskküla maaüksuse lõunapoolse osa ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
Suurupi külas asuva Tõnu kinnisasja jagamine ja jagamisel moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbe
määramine.

ISTUNGIL KATKESTATI JÄRGMISTE
EELNÕUDE LUGEMINE:
• Määrus – Harku Vallavolikogu 31.
märtsi 2011 määruse nr 7 „Harku
valla arengukava aastani 2037” lisa
2 muutmine;
• Määrus – Puude raiumiseks loa
andmise kord Harku vallas.
Järgmine Harku Vallavolikogu
korraline istung toimub 29.03.2018
algusega kell 16.00 Harku vallamaja
koosolekute saalis. Harku vallamaja
koosolekute saalis

Harku Valla Teataja

HarkuVald

KONSULTANDI
ametikohale
Konsultandina on sinu peamiseks ülesandeks vallavanema nõustamine ja abistamine tema tegevuses ja igapäevases asjaajamises.

Peamised tööülesanded:
•
•
•
•
•

vallavanema nõustamine tema ametikohustuste täitmisel;
valla nimel sõlmitud lepingute registreerimine, arvestuse
pidamine ja säilitamine;
vallavanema asjaajamise korraldamine;
osalemine vallavanema päevakava koostamisel ja haldamisel;
dokumentide (sh käskkirjade) ettevalmistamine.

Nõudmised sobivale kandidaadile:
•
•
•
•

kõrgharidus (soovitavalt juriidiline);
teadmised avalikust haldusest ja kohaliku elu korraldusest (kasuks
tuleb avaliku sektori töökogemus);
suuline ja kirjalik eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele
oskus suhtlustasandil;
kohusetunne, täpsus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ning
sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine.

Omalt poolt pakume:
•
•
•
•

huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
toetavat meeskonda;
põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Tegemist on tähtajalise töösuhtega, lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendamiseks.
Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt 18. märtsiks 2018
portaali CV Online vahendusel või meiliaadressile personal@harku.ee.

KOHTUMINE KIRJANIKU JA RÄNDURIGA
16. märtsil kell 12.00 tuleb Tabasalu raamatukokku külla MARKO KALDUR,
kes tutvustab oma värskemaid Eesti teemalisi raamatuid nagu „Aasta ringi
Eestis ringi“, „Avasta Ida-Virumaa“ ja teisi Eestit kirjeldavaid raamatuid.
Saame teada paikadest ja põnevatest seikadest, mida me varem ei teadnud.
Olete oodatud kohtumisele!

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Harku Vallavolikogu 22.02.2018 otsusega nr 10 algatati Muraste külas Loovälja
maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu koostamine ja otsusega nr 11 jäeti
algatamata keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
Planeeritav ala paikneb Muraste külas 11
390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna
maantee, Kaare tee, Palkoja tee, Kangruvälja tänava ja Karu tänava vahelisel alal,
umbes 150 m kaugusel 11 390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee,
Kolmiku tänava ja Kaare tee ristumiskohast kagus.
Maaüksus piirneb Suureotsa (katastritunnus 19801:001:0264), Eeriku-Heinamaa (katastritunnus 19801:001:0007),
Suure-Hansu (katastritunnus
19801:001:0662) maatulundusmaadega, Kähriku tänav L4 (katastritunnus
19801:001:0564) transpordimaaga, Karu
tn 10a (katastritunnus 19801:001:0584)
tootmismaa ja maatulundusmaaga, Karu
tänav (katastritunnus 19801:001:1973),
Kangruvälja tänav (katastritunnus
19801:001:0533) transpordimaadega, Kangruvälja tn 12 (katastritunnus
19801:001:0532), Kangruvälja tn 10
(katastritunnus 19801:001:0531),
Kangruvälja tn 8 (katastritunnus
19801:001:0528), Kangruvälja tn 6
(katastritunnus 19801:001:0526),
Kangruvälja tn 4 (katastritunnus
19801:001:0524), Kangruvälja tn 2
(katastritunnus 19801:001:0522), Palkoja
tee 5 (katastritunnus 19801:001:0535),
Palkoja tee 3 (katastritunnus
19801:001:0544), Kähriku tn 4 (katastritunnus 19801:001:0540) elamumaadega ning Kähriku tänav (katastritunnus
19801:001:0539) transpordimaaga.
Detailplaneeringu koostamise ees-

märgiks on selgitada välja võimalused Loovälja maaüksuse jagamiseks
elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse
määramiseks üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, samuti planeeritava
elamuala teenindamiseks vajalike teede,
tehnovõrkude ja üldkasutatava maa
kavandamiseks.
Planeeritava ala suurus on u 3 ha. Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute
vajadus võib ilmneda detailplaneeringu
menetluse käigus.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine detailplaneeringu koostamisel
ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse
kontekstis ei ole ette näha planeeringuga
kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Detailplaneeringu koostamise algataja
ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu
(aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu,
Harjumaa), koostamise korraldaja Harku
Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12,
76901 Tabasalu, Harjumaa) ja koostaja
on Ruum ja Maastik OÜ (aadress Väike-Ameerika tn 20/2–11, 10129 Tallinn,
maarja@ruumjamaastik.ee).
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja
detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE
KORRALDUSTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Harku Vallavolikogu 22.02.018 otsusega
nr 10 tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 19.08.2003 korraldus nr 711
„Detailplaneeringu algatamine“ ja Harku

Vallavalitsuse 05.11.2002 korraldus nr
997 „Detailplaneeringu algatamine“.
Planeeringu dokumentide ja vastuvõetud
otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel, veebilehel
www.harku.ee ja detailplaneeringute
veebirakenduses kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE
JA AVALIK VÄLJAPANEK
Harku Vallavolikogu 22.02.2018 otsusega nr 12 võeti vastu Vaila külas Metsa-Keskküla (katastritunnus
19801:011:0117) maaüksuse lõunapoolse osa ja lähiala detailplaneering vastavalt Guru Projekt OÜ (rg-kood 11308422)
tööle nr DP 105-2015.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 1,5
ha paikneb Vaila külas Naage tee ääres
u 600 m kaugusel Kiia-Vääna-Viti
maanteest ja hõlmab Metsa-Keskküla
(katastritunnus 19801:011:0260) 100%
maatulundusmaa ja osaliselt Naage tee
100 (katastritunnus 19801:011:0976)
maaüksust. Metsa-Keskküla maaüksus,
suurusega 65463 m², on hoonestamata
ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega
ning maaüksust läbib kuivenduskraav.
Detailplaneering koostatakse maaüksuse
lõunapoolsele osale, Naage tee ääres u
1,5 ha suurusele alale.
Juurdepääs planeeritavale alale on
lahendatud olemasolevalt Naage teelt.
Planeeritava ala ulatuses paikneb Naage
tee Metsa-Keskküla maaüksusel ning
detailplaneeringuga kavandatakse Naage
tee teenindamiseks ning ühtlase teekoridori moodustamiseks, planeeritava ala
ulatuses, eraldi transpordimaa krunt, mis
võõrandatakse tasuta vallale. Detailplaneeringuga moodustatakse 65 463 m²
suurusega Metsa-Keskküla maaüksuse
lõunapoolsel osal 2 elamumaa krunti

suurusega 6958 m² (krunt pos nr 1) ja
6337 m² (krunt pos nr 2) ning 1 transpordimaa krunt suurusega 1426 m² (krunt
pos nr 3). Elamumaa krundile pos nr 1
määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu
ja kuni kolme abihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga kuni 500 m².
Elamumaa krundile pos nr 2 määratakse
ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kuni 400 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks
maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 6,5 m ja kuni kaks
maapealset korrust. Lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 15–44 kraadi.
Detailplaneering on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringuga, mille kohaselt
paikneb planeeritava maaüksuse lõunapoolne osa elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal ja põhjapoolne
osa paikneb range režiimiga loodusliku
haljasmaa juhtfunktsiooniga hajaasustusalal, rohevõrgustiku tuumalas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 29.03.2018–13.04.2018.
Planeeringuga saab tutvuda Harku
Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel,
veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel
aadressile harku@harku.ee või posti teel
Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku
vald 29.03.2018–13.04.2018.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU
VÄLJAPANEKU TULEMUS
27.01.2018–26.02.2018 toimus Sõrve
küla Loojangu tee 27 maaüksuse ja selle

lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei
esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda
Harku Vallavalitsus detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgset avalikku
arutelu.
27.01.2018–26.02.2018 toimus Vahi
külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule
vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud
ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku
Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku
väljapaneku järgset avalikku arutelu.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD
MENETLUS
Harku Vallavalitsus teatab avatud
menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu
olemasolul Sõrve külas Loojangu tee 21
maaüksusele abihoone püstitamiseks
ehitusprojekti koostamisel hoonestusala
muutmiseks.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmist
ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle kohta ootame
22.03.2018 kuni 06.04.2018.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja
taotluse ning alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/peo/
valdkonna-uudised; www.ehr.ee kaudu
esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus
ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee
22.03.2018 kuni 06.04.2018.

Harku Valla Teataja

www.harku.ee
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TABASAL

TENNISEKLUBI

TENNISEK

ÜRITUS ON TASUTA!

TABASALU

TABASAL

TENNISEKOOL

TENNISEK

Tabasalu Tennisekool
kutsub kõiki lapsi
vanuses 4-6 aastat
sportlikule mängupäevale

25. märtsil kell 13.00-14.30
Airoki Tennisekeskusesse

TABASALU

Oodatud on nii praegused tennisekooli õpilased
kui ka tulevased
T E väiksed
N N I S E K Otennisistid!
OL

TEENUSED
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554, janek@
janelldisain.ee.
Vanametalli kokkuost,
konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu. OÜ
Norringsen, tel 5662 1300.
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.
RAAMATUPIDAMISTEENUS. Tel 5567 4867,
habonde@outlook.com
Aitame maja paberitega.
Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181.
majapaberid@gmail.com.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151, www.
nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Telefon 522 0321, www.
arbormen.ee.
Pottsepatööd ja korstnaotste
vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.

MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476 email:
ehitus@miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
email: mehitus@gmail.com.
Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
Puurkaevude rajamine ja
puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 5021279, 5269604, puurkaevumeistrid.ee.

SILMADE KONTOROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

5.04 alates kell 10.00

Silmade kontroll
15.- €, prilliostjale TASUTA!

Elukutseline aednik lõikab
õunapuid - 5809 0915.
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad.
Tel. 527 1059, info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee

*
14.00–18.00

K

T EN N IS EKES KUS

Airok Tennisekeskus
Staadioni 7, Tabasalu
www.tennisekeskus.eu
tel 502 4959

Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

INFO ja registreerimine
telefonil 603 2171

vallaleht@harku.ee
5556 5434

TÖÖ
TÖÖPAKKUMINE: Pakume
tööd MEHHAANIKULE. Ettevõtte
tegevusalaks on kaubikute ja väikebusside ümberehitus. Täpsem
info ja kandideerimine: +372 502
8725 või meeli@bennett.ee. Töö
asukoht Keila lähedal Kumnas,
Bennett Grupp OÜ
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.
OST-MÜÜK
Ostan teie auto. Võib remonti
vajada. 5835 8133 Mati
Müüa SÕNNIKUT, MULDA, LIIVA, KILLUSTIKKU. Tel. 56971079,
taluaed@hot.ee

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–16.00

Lisainfo: liina@tennisekeskus.eu

Liidame Sinu kinnistu
ÜVK-trassidega, santehnilised
sisetööd, veemõõdusõlmede
montaaž, puistematerjalide müük.
Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd. 5850
4300.

Kallaste tn 12, Tabasalu

T

Eelregistreerimine kuni 22. märts kell 18.00
www.tennisekeskus.eu/sundmused

TABASALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES
(Teenuste 2, Tabasalu)

Harku Valla Teataja

8.00–18.00

TENNISE

Jookseme, mängime ja teeme tutvust tennisega.
Kaasa hea tuju ja vahetusjalanõud!

TEATED:

E

TABASA

8.00–16.00

N

8.00–18.00
*
9.00–12.30

*
Ametnike
vastuvõtuajad

R

8.00–14.30

VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Aule Sagen
aule.sagen@harku.ee
Küljendaja Liisi Elken

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Kroonpress

23 g CO2

ID dcd9

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a juulis, novembris 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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Harku Valla Teataja

HarkuVald

240-liitrine
prügikonteiner
55 EUR

Soovid osta või
müüa kinnisvara?
Saan Sind aidata –
tunnen oma koduvalda!

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ



100 aastat vabariiki
10 aastat tantsitud

Võta minuga ühendust!

RE/MAX CITY

+372 5191 9981

TUGEVUS TEADMISTES
JA TÖÖKUSES

Kutsume Sind
juubelikontserdile!

Naine, Sa keeruta, lennuta!



17. märts kell 16:00 Muraste Koolis
Koos Harakatega keerutavad jalga AS-SA
Tantsuseltsi rahvatantsurühmad:
Tammed ja Toomed, Hele ning Tabasalu kooli
noorte neidude rühm Säde.

MAARIKA KAAREPERE

varmapartner@varmapartner.ee
tel: 501 4182; 524 0614

Annika Jenkins

Sinu kinnisvaramaakler Harjumaal

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354
eleri@domare.ee

BEEBIDE JA VÄIKELASTE
MUUSIKARINGI
N algusega kl 10.00 või 11.00
Tabasalu Noortekeskuses
N 14.30 Pangapealse lasteaias

Laupäeviti
Tabasalu Noortekeskuses
10.20-11.00 3-4aastased
11.20-12.00 5-6aastased
Tunnis laulame, mängime (pille),
liigume, tantsime, meisterdame,
kuulame muusikat ja oleme loovad.
Kuutasu 22 eurot
Enne tulemist registreeru kindlasti meili teel:
loovuslaps@gmail.com ja vaata soovi korral meie
tegemisi facebookis @loovuslaps.

maaklerMaarikaKaarepere

5669 5510

MTÜ LOOVUSLAPS
KUTSUB

MUUSIKALISSE LOOVUSRINGI

f

Kodu vahetamine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata.



Kuutasu 22 eurot

www.remax.ee/MaarikaKaarepere

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Igal kodul on
oma lugu!

Võta sõber kaasa ja tule kaema!
Sissepääs prii!

Tundi on oodatud 6k-3a lapsed saatjaga.

maarika.kaarepere@remax.ee

Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

