Lk 5

KUHU MINNA
Kultuurikalendrist leiate ülevaate lähiajal vallas toimuvatest sündmustest, kuhu
on vallaelanikud oodatud.

Lk 3

TOETUSED
Vallavalitsus võtab vastu toetuse taotlusi paljulapseliste perede toetuse ning vähekindlustatutele koolilõputoetuse saamiseks.

Lk 5

RALLIETAPP
11. ja 12. mail toimuva Tallinna
ralli Vääna kiiruskatse ajal
11. mai õhtul muutub piirkonnas liikluskorraldus.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Tõrjutusriskis
noorteni jõudmine
sõltub paljuski meie
endi initsiatiivist.

Foto: erakogu

Tiraaž: 6050

Loe edasi lk 4

Maris Põlluäär

Noorsootöö koordinaator
ja Tugila spetsialist

läbival Tallinna-Paldiski maanteel (kilomeetritel 11,83–15,93)
mõlemal sõidusuunal, kus
teostatakse roobaste täitmine
Rooparemix-meetodil. Tööd
on kavandatud 9.–18. juuniks. Täpne tööde teostamise
aeg sõltub ilmastikust.
Tänavavalgustuse rajamine
ja korrashoid

KEHTESTATI
HARJU
MAAKONNAPLANEERING
2030+

R

iigihalduse minister
kehtestas Harju
maakonnaplaneeringu
2030+ 09.04.2018
käskkirjaga nr 1.1-4/78.
Maakonnaplaneering
algatati Vabariigi
Valitsuse 18.07.2013
korraldusega nr 337
ning selle koostamist ja
keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldas Harju Maavalitsus
koostöös planeeringukonsultant Hendrikson &
KO-ga, Harju maakonna
kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega
ja riigiasutustega, kelle
valitsemisalas olevaid
küsimusi planeering käsitleb. Kehtestatud Harju
maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik
tutvuda veebilehel www.
maavalitsus.ee/harjumaakonnaplaneering ja
paberil Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Harju
talituses (Roosikrantsi
12, Tallinn) lahtioleku
aegadel.
Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks
kohalike omavalitsuste üldplaneeringute
koostamisele ning selle
ajaline perspektiiv on
sarnaselt üleriigilisele
planeeringule 2030+.

Kevadega algab
teetööde hooaeg
Aprillis algas novembrini kestev suvehoolde periood, mille
raames tehakse puhastustöid, rekonstrueeritakse teid, ehitatakse
kergliiklusteid ning rajatakse tänavavalgustust.
REIN KOOLI

tehnovõrkude spetsialist

HENRY PRITS
teede spetsialist

A

prillis teostati valla
teedel enamik üldistest kevadistest
teehooldetöödest:
teede ja tänavate puhastus, libedusetõrjeks mõeldud graniitkillustiku
koristamine kergliiklusteedelt,
asfaltkatete remontöödega
löökaukude parandamine,
kruusateede hööveldamine
ja tolmutõrje.
Iga-aastase asfaltkatete remonttöödega alustati aprilli
viimasel nädalal. Mai alguseks
on juba korrastatud Kiriku tee
(J. Venteri tee ja Järvekalda
tee vahelisel lõigul), Paldiski
maantee–Tutermaa tee ristmik,
Kolmiku põik tänava mahasõit,

Vahtra tänaval asuv Tabasalu
Ühisgümnaasiumi parkla sissesõit, Muraste Kooli sissesõit,
Oja teel bussi ümberpööramise
koha laiendus. Töid teostas
Altos Teed OÜ.
Mai lõpus a lust at a ks e
pindamistöödega: Humala
teel; Rannamõisa külas Allika
teel, Taarikivi teel, Kotermani,
Veehaldja, Vetevana, Paekalda
ning Tutermaa külas Jaarli
teel. Orienteeruv ehitustööde
pikkus on kuni kaks kuud. Töid
teostab Tallinna Teede AS.
Kergliikusteede rajamine ja
teedeehitus

Seoses kevadise suurveeajaga
on väga halvas seisus Jahilossi
tee, mistõttu on teele asetatud
ajutised liiklusmärgid, mille
järgi võivad seal sõita vaid
kohalikud elanikud. Tee mulde kuivamisel saab teekatte
üle greiderdada ning teelõigu
avada taas kõigile liiklejatele.
Mai alguses alustati Suurupi

kergliiklustee II etapi väljaehitamisega lõigul Munakivi teest
Maaheina teeni. Esialgsete
plaanide kohaselt lõppevad
ehitustööd augustis.
Harku alevikus alustatakse
mai keskpaigas asfaltkatete
taastustöödega pärast eelmisel
aastal lõppenud kaugküttetorustike ehitust. Taastatakse
torustike rajamisel üles kaevatud teelõigud Põhja, Pikk ja
Klubi tänavatel.

Jooksvat infot vallas
toimuvate teetööde kohta
saab Harku valla kodulehelt ja
valla Facebooki-lehelt.

/ Foto: Rein Kooli

kuni Sütemetsa teeni. Samuti
alustatakse suvel Ellerheina
tänavate rekonstrueerimisega
koos tänavavalgustuse ehitamisega. Sügisel alustatakse
Kodu ja Kodu põik tänavate
rekonstrueerimisega. Samuti
on plaanis J. Venteri tee ja
Järvekalda tee vahelise lõigu
ehk Harkujärve koolimaja ja
lasteaia uue juurdepääsutee
ehitamise lõpetamine. Tänavu on plaanis alustada ka
töid Vääna tall-tõllakuuri esise parkla
rajamiseks.
Harku valla sõiduteid,
Lisaks kohalike
kõnni- ja kergliiklusteid
omavalitsuste teeehitustele toimuning parklaid hooldab
vad riigimaanteeOÜ Strantum.
del pindamistööd:
Kumna tee (kilomeetritel 0,32–2,60),
Lisaks on plaanis tänavu Kumna-Vääna tee (kilomeetalustada ehitustöödega Har- ritel kuni 8,44), Vääna-Keila
ku-Rannamõisa kergliiklustee -Joa tee (kilomeetritel kuni
ja tänavavalgustuse loomisega 6,44). Tänavu tehakse taastuslõigul Kloogaranna maanteest remonti ka osaliselt Harku valda

- Harku Vallavalitsus

Lisainfo ja kontaktid

Harku valla sõiduteid, kõnnija kergliiklusteid ning parklaid
hooldab OÜ Strantum, lisainfo
teehoolde spetsialistilt (Ain
Soone) tel 5886 6881 (kättesaadav 24 h) või e-posti aadressil teehooldus@strantum.ee.
Valla teehoolde kaart on leitav
www.strantum.ee/teede-ja-tanavate-hooldus.
Tänavavalguste kohta saab
lisainfot tehnovõrkude spetsialistilt (Rein Kooli) 600
3859 või e-posti aadressilt
Rein.Kooli@harku.ee.
Riigimaanteede hoolet teostab Harku vallas Eesti Teed
AS. Kaebused riigimaanteede kohta palume edastada
Maanteeinfokeskuse tasuta
infotelefonil 1510 või teeinfo@
mnt.ee. Muredest võib teada
anda ka Harku valla abitelefonil 1345 (e-post: 1345@112.
ee). Jooksev info on leitav
www.harku.ee ja www.fb.com/
HarkuVald.

Foto: Roman Kraft
(Unsplash.com)

Rõõmsat kallistusi ja armastust täis emadepäeva kõigile
emadele, vanaemadele, vanavanaemadele!

Lisaks kergliiklusteede äärde rajatavatele tänavavalgustuste loomisele on mitmeid
teisigi projekte, neist enamik
Tabasalu alevik. Aprilli lõpus
valmis Käbi ja Tammede allee
tänavavalgustus ning peagi
algab Käo tee tänavavalgustuse
projekteerimine ning rajamine.
Koostöös Elektrileviga alustatakse lähikuul ka Pargi ja Tõru
tänavavalgustuse projekteerimist ning rajamist.
Suurupi külas on plaanis
projekteerida ja rajada tänavavalgustus kolme tee äärde:
Vööri tee, Sombre tee ja Munakivi tee.
Koostöös Elektrileviga toimub ka Naage külas asuva
Naage tee tänavavalgustuse
projekteerimine ja rajamine.
Projekteerimistööd lõppevad
maikuu jooksul, peale projektide valmimist korraldatakse
hanked ning tööd on planeeritud valmima sügiseks.
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Piirkonnapolitseinik
paneb südamele:

Lühiuudised

hoia oma koera kinni!

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

Lõpetatakse vanade kehtestamata
detailplaneeringute menetlemine
2015. aasta juulist kehtima hakanud planeerimisseaduse ning
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse
kohaselt tuleb enne 01.07.2015 jõustunud planeerimisseadust
algatatud detailplaneeringu menetlus viia lõpule hiljemalt 2018.
aasta 1. juuliks. Seetõttu vaatab Harku Vallavalitsus läbi detailplaneeringuid, mis on kunagi algatatud, kuid mingil põhjusel on
menetlustoimingud pooleli jäänud ja algatatud detailplaneeringutega ei ole jõutud kehtestamiseni. Harku Vallavalitsus teavitab
detailplaneeringu menetluse lõpetamisest lähiajal nende maaüksuste omanikke, kelle maaüksusele on algatatud detailplaneeringu koostamine ja mille menetluse vastu ei ole kolme aasta
jooksul huvi tuntud. Maaüksuse omanik saab jätkuvalt edaspidi
pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega, arvestades kehtivatest õigusaktidest ja valla planeeringutest tulenevaga. (Harku Vallavalitsus)

Suurupi sidelinnaku tõkkepuu
Tõkkepuu Suurupis Soontevahe teel on aastaid kaitsnud nõukogudeaegses sidelinnakus ehitisi, mille riik andis 1990. aastatel
vallale üle. Tõkkepuu seati üles, et takistada prügi ladustamist
sidelinnaku territooriumile ning vandaalitsemisi mahajäetud
hoonetes, millele otsitakse jätkuvalt kasutust. Vallavalitsus
kohtus kohalike elanike ja territooriumil tegutseva riigiasutuse
esindajaga ning ühiselt lepiti kokku, et tulevikus jääb tõkkepuu
avatuks päevaseks ajaks. Tõkkepuule lisatakse ka telefoninumber, kuhu helistades on põhjendatud vajadusel võimalik tõkkepuud avada väljaspool kokkulepitud aega. Täpsema lahenduse
väljatöötamiseni soovitakse jõuda lähimal kuul, seniks soovime
vallaelanikelt mõistvat suhtumist. (Harku Vallavalitsus)

RENÉ
UUSTALU
piirkonnapolitseinik

arku vallas on igal aastal
H
mitmeid juhtumeid, kus
lahtine koer on rünnanud

teist koera või inimest. Enim
levinud on olukord, kus jalutusrihmata koer jookseb ees
ja peremees tuleb järele ning
nad satuvad oma teekonnal
vastamisi teise jalutajaga, kelle koer on ilusasti eeskirjade
järgi jalutusrihma otsas. Ja siis
tuleb lahtiselt jooksev koer
ning ründab rihma otsas olevat liigikaaslast. Kui ründaja

peaks olema suuremat sorti
tegelane, võivad tagajärjed olla
fataalsed. Kahjuks ongi ette
tulnud juhuseid, kus pisem koer
on sellise rünnaku tagajärjel
saanud surmavaid vigastusi.
Me võime küll mõelda, et meie
koer on olnud ehk isegi aastaid
rahulik ja sõbralik ning pole
kunagi kedagi rünnanud, kuid
nagu inimesedki ei saa kõik
üksteisele meeldida, ei meeldi
ka kõik koerad üksteisele. Seega
ei tea me kunagi, millal tuleb
vastu just see koer või inimene,
keda teie koer endale ebameeldivaks peab.
Samas võib minna ka vastupidi – algselt rünnanud koer
saab ise hoopis rohkem viga,
sest jõudude vahekord on niivõrd erinev. Niisiis, lastes koera

Maaomanikud saavad tasuta õigusabi
Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF)
alustasid tasuta juriidilise ja looduskaitsealase nõu pakkumist
maaomanikele, kes puutuvad kokku looduskaitseliste piirangutega ning kellel on sellega seoses tekkinud küsimusi või lahendamist vajavaid olukordi. Selleks on loodud virtuaalne nõustamiskeskkond Looduskaitse nõuandla (www.k6k.ee/looduskaitse),
kus maaomanikud saavad KÕKi ja ELFi ekspertidelt nõu, kuidas
tegutseda looduskaitsealadel nii, et inimeste heaolu kõrval ka
loodusväärtused oleksid hoitud. Looduskaitse nõuandla on osa
Euroopa Komisjoni LIFE programmi rahastatavast projektist
NaturallyEst-LIFE. (Katre Liiv, KÕK)

Statistika
14 517
sündis

suri

naisi

7 316

7 201

vallasisene liikumine

saabus

20
67
67
lahkus

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00
*
14.00–18.00

8.00–16.00

K

8.00–16.00

Hea
vallaelanik!
Kas oled Harku valla uue
arengukava küsitlusele
juba vastanud? Jaga oma
mõtteid ja ettepanekuid
valla arengukavasse,
vastates hiljemalt
18. maiks küsitlusele,
mille leiad aadressilt
www.bit.do/harku.
Vasta küsimusele:
Mis vajaks Sinu arvates
järgnevatel aastatel
Harku vallas kindlasti
ärategemist?
Küsitlusele saab
vastata ka paberkandjal,
tuues oma vastuse Harku
Vallavalitsusse (Kallaste
tn 12, Tabasalu), Tabasalu
raamatukogusse (Teenuste 2, Tabasalu), Harku
raamatukogusse (Instituudi tee 5, Harku) või
Vääna Raamatukogusse
(Vääna mõisa talltõllakuur, Vääna).
Uue arengukava
soovime vallavolikogus
vastu võtta 2018. aasta
oktoobris.
Lisainfo: 25. aprilli Harku
Valla Teatajast või veebist
www.harku.ee/arengukavad.

N

8.00–18.00

Harku Vallavalitsus

Joseph Pearson (Unsplash)

AIVAR SOE
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

arku Vallavalitsus tegi 30.
H
aprillil veebikeskkonna
HALDO (www.haldo.ee) kaudu lasteaiakoha pakkumise kaheaastaste rühmas 65 lapsele.
Harku valla lasteaedades
oli 2018/2019. aastaks kohti
kaheaastaste laste rühmadesse

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
T

Teine murekoht on see, kui
koerad pääsevad kehva aia
tõttu pidevalt territooriumilt
välja ning võivad siis samuti
ettearvamatult käituda. Neid
juhtumeid on samuti kahjuks
päris mitmeid. Loomapidaja
on kohustatud välistama looma
väljapääsemise tema omandis
või valduses olevalt territooriumilt. Selle vältimiseks on
mitu võimalust. Võib hoida
aiaväravad kogu aeg kinni või
avatuma lahenduse korral kasutada näiteks koerte raadiopiiret (koera elektrikarjus või
koera elektrooniline piire), mis
lemmiku liikumist piirab. Sellisel juhul puudub ka vajadus
lemmiklooma ketitamiseks või
tara ehitamiseks.
Kindlasti on koer paljude
jaoks kui pereliige, seega hoidkem neid samamoodi hästi.
Infot Harku valla koerte ja
kasside pidamise eeskirjade
kohta leiate Harku valla kodulehelt www.harku.ee/et/
lemmikloomad ja ka Riigiteatajast www.riigiteataja.ee/
akt/408032014019.

65 last said kohapakkumise kaheaastaste rühma
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E

Aiavärav kinni!

Tutvu Harku valla koerte
ja kasside pidamise
eeskirjaga valla kodulehel
või Riigiteatajas.

(ilmub kord kuus)

mehi

23

lahtiselt ringi joosta, riskite ka
enda koera elu ja tervisega.

Avalikus kohas jalutusrihmata liikuv koer võib
sattuda ise ohtu või olla
ohuks inimestele ja nende
lemmikloomadele. / Foto:

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. mai 2018 
Elanikke kokku

Harku Valla Teataja

HarkuVald

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

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

65: Alasniidu Lasteaias 3, Rannamõisa Lasteaias 14, Harku
Lasteaias 18 ja Tabasalu Lastehoius 30. Kohasoove kaheaastaste laste rühmadesse
laekus tähtaegselt 112. Kuna
soove oli pakutavatest kohtadest rohkem, siis oli võimalik
kohapakkumine teha 63 kodusele lapsele ja kahele lastehoius
käivale paljulapselisest perest
pärit lapsele, kelle õde või vend
juba käis soovitud lasteaias.

Kohapakkumise saanud
lapsevanematel, kes soovivad
sügisest kohta oma lapsele
Harku valla lasteaias kaheaastaste rühmas, tuleb esimesel võimalusel, ent mitte
hiljem kui 13. mail kinnitada
pakkumine HALDO keskkonnas. Soovides pakutud
lasteaiakohast loobuda, palub
vallavalitsus ka sellest teada
anda HALDO kaudu, märkides vastava valiku ning põh-

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Aule Sagen, aule.sagen@harku.ee
Küljendaja Liisi Elken

jendades loobumist. Juhul kui
14. maiks ei ole lasteaiakoha
pakkumise saanud vanemad
kinnitanud koha vastuvõtmist
või sellest loobumist, loetakse seda vastavalt kehtestatud
korrale kohast loobumiseks
ning vallavalitsus pakub kohta
järgmisele soovijale.
Lisainfo: haridusspetsialist
Kristel Marmor (Kristel.Marmor@harku.ee, 606 3805)

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

TRÜKK
AS Kroonpress

23 g CO2

ID 70d1

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.

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

HarkuVald
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Paljulapselise pere
toetust makstakse
peredele, kus kasvab
kolm ja enam last.

Volikogu liikme kolumn
/ Foto: erakogu
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/ Foto: Juliane
Liebermann

„Kui midagi on
võimalik ära
teha, siis tuleb
seda teha“

30. juuni 2018

on pere tulust sõltuvate kooli
ja paljulapselise pere toetuse
taotluse esitamise tähtaeg.

Riho Saksus
Harku Vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimees

Oma missioonist Harku Vallavolikogu 9. koosseisu
liikmena ja teemadest, millega järgmistel aastatel
tuleb tegeleda, kirjutab volikogu revisjonikomisjoni
esimees Riho Saksus.

„Kui midagi on võimalik ära teha, siis
tuleb seda teha, mitte
niisama istuda.“ Just
niimoodi võiks kokku
võtta minu moto, mis
ajendas mind kandideerima
kohalikku vallavolikokku. Ma
ei ole meie vallas elanud väga
pikka aega, aga mulle on kogu
aeg meeldinud siinne meeletu
potentsiaal ja selge identiteet,
mida see piirkond omab. Harku vald on unikaalne paik,
siin on kõike, mida soovida
võiks. Küsimus on ainult vaataja silmades ja mõttemeeles.
Kuidas ning millistes tingimustes siin elada, määravad
inimesed. Meie ise. Tähtis on,
et me suudaksime oma elanikele pakkuda elukeskkonda ja
tingimusi, mis oleksid turvalised, kvaliteetsed ja pidevas
arengus. Head lasteaiad ja koolid, töökohad ja tugiteenused,
puhas joogivesi ja korras ning
puhtad teed-tänavad. Sportimisvõimalused ja muud vaba
aja veetmise võimalused, aktiivne kogukondlik tegevus ja
koostöömeel. Tsirkust ja leiba!
Tsirkus – see on jooksuvõistlus, külaseltsi teatrietendus,
Tabasalu Päev, Harku valla
Külade Päev, jalgpallimeeskonna mänguõhtu – need ja
teised sündmused, mis on just
meie vallarahvale mõeldud!
Leib – see on töökoht, toimivad
teenused ja nende kättesaadavus.
Kõige alus on valla
elanikud

Selleks et kasvaks valla elanike arv, misläbi suureneb ka
valla eelarve, tuleb näidata, et
need elanikud on siin tõepoolest oodatud. Meie vald vajab
uusi läbimõeldud lahendusega
kinnisvaraarendusi, kus oleks
paigas kogu infrastruktuur ja
vajalikud objektid – lasteaed,
mänguväljak, pargid, kauplused, kohvik, perearstikeskus
jne. Sinna, kus on kõik paigas,
tulevad inimesed ja seal, kus
on inimesed, tekivad töökohad
ja tarbimine.
Meie vallas elab täna palju
inimesi, kes ei ole siia sisse
kirjutatud, aga tarbivad meie
valla teenuseid samaväärselt
vallakodanikega. Tallinna
linna „roheline kaart“ ei saa

olla põhjus, miks inimesed ei
taha ennast Harku valda sisse
kirjutada. See tuleb kindlasti
ümber pöörata. Valimistejärgne lasteaiakoha tasu kaotamine
valla elanikele oli ilmselgelt üks
esimesi suuri samme selles!
Isiklikult pooldan ka seda,
et meie vald peaks toetama
noorte huvitegevusringides
osalemist palju suuremas mahus ja just nende laste puhul,
kelle mõlemad vanemad omavad meie vallas sissekirjutust.
Noorte päralt on tulevik ja
meie kohustus on luua neile nii
turvaline ja eluterve keskkond
kui võimalik. Noorte vaba aja
veetmiseks tuleb pakkuda veel

Meie kohustus
on luua neile nii
turvaline ja eluterve
keskkond kui võimalik.
paremaid ja elutervemaid võimalusi. Iga kooli juures peab
olema korralik staadion ja
miniväljak, skatepark ja laste
mängumaa. Neid, kes noortega
tegelevad, tuleb toetada. Ei saa
olla nii, et valla makstavad
huviringide pearahatoetused
kuluvad ära treeningpaikade
rendimakseteks.

Toetused lasterikastele
peredele ja kooli lõpetajatele
Mais ja juunis makstakse taotluse alusel toetust lasterikastele
peredele ning vähekindlustatud peredele kooli lõpetamise puhul,
samuti on avatud KredExi kodutoetuse taotlusvoor.
HARKU VALLAVALITSUS

aljulapselise pere toetust
P
makstakse peredele, kus
kasvab kolm ja enam last ning

see sõltub pere tulust. Vastavalt
„Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korras“ kehtestatud
toimetulekupiirile Harku vallas
on toetusele õigus peredel, kelle
netosissetulek iga pereliikme
kohta jääb alla 300 euro kuus.
Paljulapselise pere toetuse suuruseks on 70 eurot lapse kohta.
Pere tulust sõltuv toetus on
ka koolitoetus, mis on mõeldud
põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks. Toetuse suuruseks
on 100 eurot lõpetaja kohta.
Seega, kui peres lõpetab samaaegselt kooli – kas 9. või 12.
klassi – näiteks kaks last, siis on
toetuse suuruseks 200 eurot.
Toetuse saamine

Toetuse saamiseks tuleb esitada
avaldus Harku Vallavalitsusele.
Avalduse vorm on saadaval

Harku valla kodulehel www.
harku.ee ja vallamajas aadressil
Kallaste tn 12, Tabasalu. Taotluse esitamise viimane päev on
30. juuni.
Avaldusele tuleb lisada
taotleja pereliikmete viimase
kuue kuu tulu tõendavad dokumendid või olemasolevate pangakontode väljavõtted
olemasolevate tulude kohta.
Avalduse võib tuua vallamaja
vastuvõtulauda, saata postiga aadressil Kallaste tn 12 või
elektrooniliselt e-posti aadressil
harku@harku.ee. Lisainfo: Tiia.
Spitson@harku.ee, tel 600 3867.
KredEx annab kodutoetust

Kuni 11. juunini saab taotleda

11. juunini

saab taotleda
KredExilt lasterikaste
perede kodutoetust.

toetust KredExi lasterikaste
perede kodutoetusvoorust. Tegemist on riikliku tagastamatu
toetusega eluasemetingimuste
parandamiseks ja nüüdisajastamiseks, mis on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab
vähemalt kolm kuni 19-aastast
(k.a) last ning kelle 2017. aasta
keskmine maksustatav tulu ühe
leibkonnaliikme kohta on kuni
355 eurot.
Toetus on mõeldud eelkõige madala sissetulekuga
leibkondadele, kellel puudub
kas vajadustele vastav eluase
või ei vasta olemasolev eluase
elementaarsetele elamistingimustele (nt puudub vee- ja
kanalisatsioonisüsteem või
pesemisvõimalus, katus ei ole
vettpidav või küttekolded ei
taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri).
Toetust on võimalik taotleda ehitamisega seonduvateks
tegevusteks (eluaseme püstitamine, ümberehitamine või
laiendamine, renoveerimine,

eluaseme tehnosüsteemide või
-võrkude rajamine, muutmine või asendamine, projekti
elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa
taotlemise esitamisega seotud
kulude katmine) või eluaseme
soetamiseks leibkonnale. Ühe
projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust
taotleda kuni 5000 eurot.
Korduva toetuse taotlemise
hetkeks peab eelmine toetus
olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt
lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.
Toetuse täpsed tingimused,
juhend, taotlemiseks vajalik
info ja korduma kippuvate
küsimuste rubriik on leitav
kodulehel www.kredex.ee või
toetused@kredex.ee, tel 667
4109, 667 4120, 667 4110.

Prügivedu korda

Korda on vaja saada prügiveo
saaga. Minu meelest peaks
vallarahva jaoks olulisi teenuseid korraldama oma elanike
jaoks ikkagi vald, mitte mõni
mittetulundusühing. Tuleb
lõpetada igasugune kinnistute vabastamine korraldatud
olmeprügiveo lepingu sõlmimise kohustusest. Ükski
suvilaomanik ei taotle selleks
perioodiks, kui teda parasjagu suvilas ei viibi, vabastust
elektrienergiast või telekommunikatsioonilepingust, miks
peaks siis prügiveoga teisiti
olema? Kindlasti on meil vaja
parandada valla heakorda –
rohkem peaks olema avalikke
prügikogumismahuteid ja valla
disainiga linnamööblit.
Koostöös ja ühiskondlikus
aktiivsuses peitub edu võti,
ainult nii saame me luua endale
parema elukeskkonna, millest
tõeliselt hoolida. Ja ühel päeval
võidame me Eesti meistritiitli
jalgpallis niikuinii!

Ohtlike jäätmete
kogumisring 19. mail
LEMBE
REIMAN
Keskkonnaspetsialist

aupäeval, 19. mail toimub
Lohtlike
Harku valla territooriumil
jäätmete kogumisring,

et vallaelanikud saaksid tasuta ära anda majapidamises
tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Kogumisringid on mõeldud
eraisikutele majapidamises
tekkinud ohtlike jäätmete –
nagu kasutatud õlid, õli sisaldavad jäätmed, kasutatud
akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrje-

ained, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, raskemetalle sisaldavad patareid ja väikeakud –
äraandmiseks. Ettevõtetelt kogumisringil ohtlikke jäätmeid
vastu ei võeta; eraettevõtted
on kohustatud oma ohtlikud
jäätmed vastavat jäätmeluba
omavatele jäätmekäitlejatele
ise üle andma.
Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid
ning autorehve. Komplektsed
elektri- ja elektroonikaseadmed, nagu külmkapid, pesumasinad, arvutid, telefonid,
raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms, saab tasuta üle
anda Harku valla jäätmejaama
Kooli tn 5a.

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda tasuta!
Harku valla territooriumil toimuval ohtlike
jäätmete kogumisringil laupäeval, 19. mail
peatub kogumisauto järgmistes peatuspaikades:
09.30–09.50
Harkujärvel Järvekalda
tee 1 esisel platsil

13.00–13.20
Türisalus Tuulimaa ja
Veesilma tee ristmikul

10.00–10.20
Harku alevikus Instituudi
teel telefoni alajaama platsil

13.30–13.50
Keila-Joa
Sanatoorse Internaatkooli
katlamaja juures

10.50–11.15
Tutermaal korterelamute piirkonnas
11.25–11.50
Kumna Kultuuriaida ees
12.20–12.40
Väänas korterelamute
esisel platsil

14.10–14.30
Vääna-Jõesuus bussipeatuse taga oleval platsil
14.45–15.05
Muraste bussipeatuse juures
15.15–15.35
Pangapealse lasteaia parklas

Lisainfo: Harku Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Lembe Reiman,
Lembe.Reiman@harku.ee; tel 606 8823
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• NOORED

www.harku.ee

Noorte Tugila toob tõrjutud
tagasi ühiskonnaellu

hendata lastele piisavalt aega,
ning valest seltskonnast.
Märka abi vajavat noort!

Pooleteist aastat on Tabasalu Noortekeskus Tugila-programmi
raames pakkunud tuge 15–26aastastele noortele oma sihtide
seadmisel ning soovib jõuda veelgi enamate abi vajavate noorteni.
AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

öödunud sügisel Noorte
M
Tugila programmiga liitunud Tabasalu Noortekeskus on

oma töös jõudnud nii mõnegi
Harku vallas elava riskirühma
nooreni, et aidata neil leida
motivatsiooni jätkata katkenud
või katkemisohus õpinguid, aga
ka otsustada edasise tööelu üle.
Programm jätkub veel terve
aasta ning sellega saab liituda
igal hetkel. „Praegugi tegeleme
paari noorega, kellega oleme
käinud ka karjäärinõustamisel,“
rääkisid Tugila-programmis
osalevad Tugila spetsialistid
– Tabasalu Noortekeskuse
noorsootöö koordinaator Maris
Põlluäär ning noorsootöötaja
Triin Märtsin. Nende töö seisnebki eelkõige riskirühma kuuluvate – haridus- ja tööelust,
aga ka sotsiaalsest elust kõrvale
jäänud – noorte nõustamises.
Nad aitavad noorel analüüsida tema isiklikke vajadusi, et
teada saada, milline tegevus
võib teda huvitada; avastada
oma tugevusi ja andeid, aga
ka näha oma hetkeolukorda, et
suunata teda tegema iseseisvalt
õige valik kas õpingutes või
tööturul jätkamiseks. „Niisiis
saavad noored Noorte Tugila
programmi raames meiega

Joonis: Noorte Tugila

arutada, mida ja kuidas oma
elus edasi teha. Korraldame
neile karjäärinõustamisi ja oleme toeks kontaktide loomisel
erinevate asutustega,“ selgitas
Põlluäär.
Kes on riskirühmas?

puuduliku hariduse tõttu endale
tööd. Samuti on riskirühmas
teismelised, kes ühel hetkel keelduvad õppimast ja koolis käimast. „Selliste probleemidega
me tegelemegi – püüame leida
põhjused, miks nad on sellesse
olukorda sattunud, äratada neis
taas motivatsioon ja leida neile
parimad lahendused aktiivsesse
tööellu või õpingutesse tagasi
tulla,“ selgitas Tugila spetsialist,
nentides, et probleemid saavad
sageli alguse kodust, kus ei pü-

Põlluääre sõnul ei pruugi riskigrupi noori ollagi palju, ent
nad on siiski olemas ja eelkõige
probleem selles, kuidas nendeni
jõuda: „Kui see noor on tööelust
või koolist kõrvale jäänud, siis
ta ei tulegi kodust välja ning temani jõuda on väga keeruline.“
Riskirühma võivad kuuluda VÕTA ÜHENDUST:
näiteks noored emad, kes ei
tea, kuidas lapse lasteaiaealiseks
saamise järel edasi minna; Noorsootöötajad:
noored, kellel on kool kunagi Triin Märtsin, Tel 5566 2547
pooleli jäänud ja kes ei leia oma tugila@noortekeskused.ee

Programmiga alustades andsid
Harku noorte Tugila nõustajad
oma tegevusest teada nii Harku
valla lastekaitse spetsialistidele,
noorsoopolitseile, Tabasalu
kooli sotsiaalpedagoogile ja
psühholoogile, kelle kaudu sai
teha teavitus- ja ennetustööd,
aga neilt sai ka konkreetseid
viiteid noortele, kes võiksid abi
vajada. Seega, algus oli lihtne.
Edasine on aga noorsootöötajate sõnul juba keerukam: „Tõrjutusriskis noorteni jõudmine
sõltub paljuski meie endi initsiatiivist. Otsime Facebookis,
hoiame silmad lahti, kuulame
noorte vestlusi aktiivselt, et
sealt vajadusel õige info kokku
panna ja seoseid luua.“ Praegugi
kutsuvad noorsootöötajad üles
kõiki noori, lapsevanemaid ning
kogukonna liikmeid märkama
enda ümber neid noori, kes
võivad vajada väikest tõuget
või toetust edasiliikumiseks,
ning anda neile sellest teada.
Kontakti noorsootöötajaga
saab võtta nii e-posti teel kui
ka helistades või noortekeskust
külastades.
Noortekeskuste Noorte Tugila
programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ja
ESFi kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.
Tabasalu Noortekeskus,
Kallaste 5, Tabasalu
Harku Noorte Tugila

Maris Põlluäär, Tel 5661 1308
tugila@noortekeskused.ee

Mõisakooli õpetajad tantsisid Ugala lavalaudadel
ANNE ÄNILANE
SVEA SOKKA

Vääna Mõisakooli õpetajad

ääna Mõisakooli naisV
rühm osales teist korda
õpetajate rahvatantsurühma-

Vääna Mõisakooli õpetajate naisrühm Ugala teatris.

/ Foto: Svea Sokka erakogu

TIBUTARE TAMMIKU
PIDULIK AVAMINE
1. JUUNIL

kell 10.30-11.00
Tiskre ringil

de XX festivalil, mis toimus
21. aprillil Viljandis. Tänavu
olid võõrustajateks Viljandi
Paalalinna Kooli naisrühm
Kelluke ja nende juhendaja
Maie Tammemäe. Festivali
tunnusteema „Eesti 100 meie
tantsudes“ annab edasi meie
tantsuajalugu. Rahvakultuu-

ri oli Ugala teatrisse tulnud
näitama 19 õpetajate rahvatantsurühma üle Eesti, igaüks
esitas ühe tantsu oma repertuaarist. Meie tantsurühm oli
selgeks õppinud Andre Laine
seatud tantsu „Vihmaloits“.
Lisaks osalesid rühmad festivali ajal toimunud erinevates
töötubades ning tutvusid Ugala
teatri lavataguste ruumide ja
teatrielu köögipoolega.
Õpetajate tantsulust näitab,
et lisaks igapäevatööle ammutatakse energiat ja rõõmu
just ühistest treeningtundidest
ning esinemisest erinevates
Eestimaa paikades.

Esinevad
Tibutare
lasteaia
5–7-aastased
lapsed

Korraldavad Tibutare
lasteaed ja Harku Vallavalitsus

Hoolimine algab
väikestest asjadest,
märka seda!
EVE LIBLIK

Sotsiaalkindlustusameti
lastekaitse juht

otsiaalkindlustusamet kutS
sub lapsi ja koolinoori üles
osalema kuni 20. maini toimuval joonistus- ja fotovõistlusel
„Mina hoolin“, et julgustada
lapsi ja noori märkama hoolimist ja sellest rääkima.
Hoolimine algab tegelikult
väikestest asjadest, nagu hommikune sõbralik „tere“, heatahtlik tunnustus kaaslasele,
südamlik kallistus sõbrale
või lihtne küsimus „Kuidas
läheb?“. Need on kergesti teostatavad ja aitavad näidata huvi
ja hoolivust ning üksteisega arvestamist. Igaüks meist
soovib end tunda olulise ja
väärtuslikuna, tähtis on seda
üksteisega jagada, aga ka märgata, kui asjad ei tundu päris
hästi olevat, nendest rääkida
ja vajadusel abi küsida.
Sotsiaalkindlustusamet korraldabki lastele ja koolinoortele joonistus- ja fotovõistluse
„Mina hoolin“, julgustamaks
neid ära tundma ja märkama
nii hoolimist kui ka seda, mil
keegi on jäänud oma murega
üksi ning vajab abi. Konkursile
on oodatud joonistused ja
pildid hoolimisest ning märkamisest olukordades, kus on
vaja teiste tuge või abi. Olgu
selleks kurva kaaslase lohutamine, nõrgemate kaitsmine või
teatamine koolikiusamisest.

Konkursitöid hinnatakse
neljas vanuserühmas – eelkooliealised lapsed, algkoolis,
põhikoolis või gümnaasiumis
õppivad noored. Iga vanuserühma enim hääli kogunud
tööde autoreid tunnustatakse väärt auhindadega. Piltide
põhjal valmib aga rändnäitus,
mida saab näha aasta teises
pooles erinevates Eesti paikades.
Konkurss kestab kuni 20.
maini. Tööde hindamine toimub 21.–25. mail ja võitjad
kuulutatakse välja 29. mail.
Täpsemat infot pildikonkursi
kohta leiab www.lasteabi.ee ja
www.fb.com/lasteabi.

Lasteabitelefoni igapäevatöös puututakse
aasta-aastalt üha enam
kokku lastega, kes
tunnevad end üksi ning
hüljatuna nii teiste laste
kui ka pere poolt.
Lasteabitelefon 116111
on helistajale tasuta,
töötab ööpäevaringselt
ning sealt saab nõuandeid ja ideid, kuidas
probleeme lahendada.

Tunnusta täiskasvanud õppijat!
Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta
õppijasõbralikku tööandjat ja aasta õpitegu.
Esita kandidaat hiljemalt 31. mail!
Lisainfo ja kandidaatide esitamine
www.andras.ee/et/tunnustamine.

TULE KOOS
PEREGA!

3. JUUNIL KELL 11.00–14.00

Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud

Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale
pühendatud

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Tabasalu Ühisgümnaasiumi sisehoovis
Rongkäik kell 16.00
Viimsi mõisapargi
jalgpalli väljakult
Kontsertetendus
Viimsi staadionil
TASUTA

Laulu- ja tantsupeol osaleb üle 800 laulja
ja tantsija Harku vallast. Tulge neid
kuulama ja vaatama!
Lisainfo: www.hol.ee.
Korraldavad Harjumaa Omavalitsuste
Liit ja Viimsi Vallavalitsus

Harku valla

LASTEKAITSEPÄEV
•
•

•

•
Politsei- ja Piirivalveameti veeohutuse ja ID-kaardi õpituba
•
Meisterdamise töötoad –
Tabasalu Käsitöökamber, vilepillide
•
meisterdamine koos Tarmo Kivisillaga
Sõduriorienteerumine kohalike kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate eestvedamisel

Avatud
kohvik!

Mullipall ehk isemoodi
jalgpallimäng
Näomaalingud
Teadusteater algusega
kell 12.30

ja veel mitmeid esinemisi
ja etteasteid.

Lisainfo: www.harkulaps.ee.
Korraldavad Harku Valla Lastekaitse Ühing
ja Harku Vallavalitsus

SÕBRALIK
LAPS 2018
ning
„Märka ja aita“
lapsevanemate
ja õpetajate
tunnustamine!

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

SPORDIUUDISED
Koolieelikud võistlustel esirinnas
24. aprillil pidasid Harku valla lasteaiad Tabasalus jalgpalli harjutusväljakul ühist spordipäeva, kus lapsed said panna proovile oma
osavuse ja kiiruse teatevõistluses, poisid ka köieveos. Teatevõistluste üldvõitjaks tuli Pangapealse Lasteaed, II koha sai Tabasalu
Lasteaed Tibutare ja III koht läks Tabasalu Teelahkme Lasteaiale.
Köieveos oli tugevaim Harku Lasteaia võistkond. Võistluste peakohtunik oli Tibutare Lasteaia liikumisõpetaja Anna Sõõrd.
Võistlused olid ühtlasi ettevalmistuseks üle-eestiliseks lasteaedade spordipäevaks Audentese Spordikeskuses 27. aprillil,
kus Harku valda esindasid Pangapealse ja Tibutare Lasteaed.
Kokku osales lasteaedade spordipäeval 432 last 36 erinevast
lasteasutusest üle Eesti. Edukalt esinesid võistlustel mõlemad
valla lasteaedade võistkonnad – Tabasalu Lasteaed Tibutare tuli
üldarvestuses kõrgele II kohale ning Pangapealse Lasteaed IV
kohale. (HVT)

Türisalu Kuulijänn 20. mail kell 17.00
Juba 43. korda kogunevad naised ja mehed Türisalu staadionile,
et viiel erineval viisil kuuli tõugata-heita ja kettaheites mõõtu
võtta. Lastele vanuses U-8–U-16 toimub samal ajal palliviskevõistlus. Peaauhind läheb nagu ikka sellele, kes oma eelmist
tulemust kõige rohkem parandab. Auhinnalaua eest hoolitseb
Harku Vallavalitsus. Täpsem teave tel 5695 7822.
(Eddi Tomband, Türisalu Spordiklubi)

Selgusid valla parimad mälumängurid
20. aprillil mängiti Portsmani pubis Harku valla mälumängu
„Ajuragin“ 44. järjestikuse hooaja viimane voor. Selle võitis 31
punktiga võistkond Bennett, järgnesid 30 punktiga Taar ja 29
punktiga Öökull. 2017/18. aasta valla mälumängu üldvõitja
väljaselgitamiseks arvestati meeskondade hooaja seitsme
mängu viit paremat tulemust. Sellises arvestuses jäid kaheksa
kohapunktiga esikohta jagama võistkonnad Bennett ja Duo+,
kellest tugevam selgitati välja lisaküsimusele vastamisega,
mille tulemusel sai hooaja üldvõidu Bennett. Kolmandaks tuli 19
kohapunktiga võistkond Taar, 19,5 kohapunktiga järgnes Öökull,
20 kohapunktiga 13 ja 29 kohapunktiga Ussipesa. (Rein Kooli)

• KULTUUR • SPORT

HarkuVald
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Tabasalu Triatloniklubi avas võistlushooaja
TIINA PALLAS

Draakon
Drako
õnnitlemas
poodiumile
saanud oma
vanuseklassi parimaid
– Marianne
Kivimetsa,
Grete Maria
Savitschit ja
Tessa Karoli
Käpat.

Tabasalu Triatloniklubi

annamõisa lasteaia juures
R
paiknenud võistluskeskus
oli võistluspäeva hommikul

rõõmsat saginat täis. Kergelt
tibutavas kevadvihmas tuli väiksematel lastel läbida 200 m pikkune jooksuring, natuke suurematel lastel 1,3kilomeetrine
distants ja kõigil ülejäänutel 4,8
km pikkune jooksumaa. Rajale
mindi väga erinevate eesmärkidega ja finišiprotokollis said
aja kirja 179 jooksusõpra, kelle
hulgas leidus nii liikumisest
lihtsalt rõõmu tundvaid pereemasid kui ka kõrgete sportlike
eesmärkide nimel harjutavaid
tulemussportlasi.
Tublimad tulemused

Lastejooksu kiireimad oma
vanuseklassides olid Marie
Rõõmussaar, Arto Kaljumäe,
Deandra Markson, Remy Jõgi,
Susanna Lee Kõrran, Aleksei
Kadõrko, Kiara Sööt, Patrik
Vainu, Kimbra Sööt ja Keron

/ Foto:
Tabasalu
Triatloniklubi

Utar. 1,3 km jooksu võitis Andre
Luuk ajaga 4.36,4. Oma vanuseklasside võitjateks tulid
veel Romet Ridalaan, Kretel
Kaljumäe, Ramon Ridalaan,
Teele Loho ja Mirtel Kaljumäe.
4,8 km distantsilt saabus võitjana 2017. a kahekordne Eesti
meister triatlonis Ivo Suur ajaga
15.39, jättes teiseks Ahto Tatteri
(16.12) ja kolmandaks eelmise
aasta võitja Harri Soku (16.26).

Kiireim naine Alma Sarapuu
lõpetas ajaga 19.36, saavutades
üldkokkuvõttes 18. koha.
Perede arvestuses läks esikoht Tabasalu Jalgpalliklubi
esindavale viieliikmelisele perekonnale Kõrran 185 punktiga
(Susanna Lee tõi perele esikoha punktid, Jörgen Huko 2.,
Timmo 3. ning Robin Rocco
ja Melani Lisandra 5. koha
punktid). Teise koha saavuta-

Tänavu 34. korda toimuva Tallinna
ralli Vääna kiiruskatse toimub
reedel, 11. mail kell 18.00. Tee
suletakse avalikuks liikluseks kell
17.00. Tallinna ralli korraldavad SK
Edur ja Eesti Autospordi Liit. (HVT)

EMV 2. liiga mängudes on JK Tabasalu esindusmeeskond oma
mootori käima saanud ja saavutatud võitude toel on võetud
suund liigatabeli tipu suunas. Aprillikuus oldi võidukas kõigis neljas liigamängus, lisaks 8:1 võidule Tallinna Kalev III üle
alistati küllasõidul Saaremaale FC Kuressaare II 2:0. 5. ja 6.
vooru kohtumised toimusid kodusel Tabasalu Arenal. Esmalt
võeti väga võitluslikus mängus magus 2:1 võit Pärnu Vaprus II
üle ja seejärel alistati 5:2 Viljandi Tulevik II meeskond. Mõlemad
mängud peeti ligi 300-pealise publiku ees. Peale 6. vooru on
Tabasalu 13 punktiga liigas 2. kohal. Juhib Viimsi 15 punktiga.
Järgmine kodumäng meistrivõistlustel peetakse suure emadepäeva kevadpeo raames 13. mail kell 17.00, kui vastaseks on
veel üks Pärnu meeskond – JK Poseidon.
Väga tublilt on oma meistrivõistluste hooaega alustanud
meie U-17 vanuseklassi noormehed, kes peale 5. vooru on Eesti
meistrivõistluste U-17 eliitliigas 4 võidu ja 1 kaotusega 3. kohal.
Viimati peetud kohtumises võideti Eesti U-15 koondist tulemusega 6:0. (Riho Saksus, JK Tabasalu)

26. aprillil Tabasalus eakate päevakeskuses südamekuu raames
peetud südamesõbra tervisepäeval said nii eakad kui ka nooremad
huvilised teadmisi liikumise tähtsusest ja tervislikust toitumisest. Kohapeal sai ka mekkida erinevaid smuutisid ning tervislikke suupisteid.
Lisaks hinnati osalejate tervislikku seisundit ja anti personaalset nõu
selle kohta, milline elustiil toetab tervist kõrge vanuseni. Tervisepäeva
korraldas Harku Vallavalitsus sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõni eestvedamisel, huvilisi nõustasid VIREO nõustajad Ivi
Vaher ja Merle Leiner. / Tekst: Aule Sagen, foto: Tiia Spitsõn

nud perekond Kaljumäe kogus
167 punkti ja 3. koha võitnud
perekond Luuk 130 punkti.
Järgnesid perekond Lehtme,
Kukk, Kesamaa, Viikmäe jt.
Tabasalu jooksu kõige edukam sportlane 25 aasta jooksul
on Harri Sokk, kes on osalenud
Tabasalu jooksul 18 korda ning
erinevates vanuseklassides alati
poodiumile jõudnud. Tabasalu
jooksu rajarekord 14.56 on
joostud 2013. aastal – see on
Hans Kormani nimel.
Sportlik perepäev Tabasalu
XXV jooks sai teoks tänu Harku Vallavalitsuse, Rannamõisa
Lasteaia, Prolexplasti, Tarplani
Kaubanduse, Tabasalu Spordikompleksi, G4S Eesti, Karupoeg Puhhi, Kommivabrik
Kalevi, Estanci, Hundipesa,
E-Betoonelemendi, Pitsastuudio, pererestorani Seller,
kohviku Rohujuur, Freesport
Tradingu, Warren Safety, kosmeetik Deana Marksoni ja
Veski Mati toetusele.
Tabasalu Triatloniklubi soovib kõigile spordisõpradele
edukat võistlushooaega!

Tallinna rallit
saab näha
Väänas

Tabasalu jalgpallurid võidulainel

Tervisepäeval sai head nõu
südame tervise hoidmiseks
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Vääna kiiruskatse ajaks suletakse Väänas osad
teelõigud ning katse toimumise piirkonnas tuleb
järgida ajutist liikluskorraldust. / Skeem: SK Edur

Kuhu minna, mida teha

Vaata ka Harku valla
sündmuste kalendrit veebilehel
www.harku.ee/kalender.

Millal

Algusaeg

Mis toimub

Kus toimub

Lisainfo

9. mai

16.30

Emadepäeva kontsert Harku valla pensionäridele

Tabasalu
Ühisgümnaasium

Tiia Spitsõn; tel 600 3867;
Tiia.Spitsõn@harku.ee

10. mai

13.00

Fotonäituse „Harku aleviku lood ja pildid“
avamine

Harku Raamatukogu

Lembi Oper, tel 5858 7687

11. mai

18.00

Tallinna ralli Vääna kiiruskatse

Väänatammi tee

Facebook: TallinnaRalliOfficial

12. mai

11.30

Ilmandu avatud saunade päev

Paemurru-Palsi talu,
Ilmandu küla

www.ilmandu.ee;
kristo@suhtesepp.com

12.–13. mai

10.00

Motospordi võistlustesarja 360 Cup 1. etapp

Tabasalu Ranna
Speedway

www.msport.ee; tel 682 5273
anneliis@motosport360.ee

13. mai

10.00

Helle Karese siidimaalide näituse avamine.

Suurupi ülemine
tuletorn

www.suurupi.ee; tel 5333 5617;
lighthouse_rear@suurupi.ee

13. mai

12.00

Suur emadepäeva kevadpidu

Tabasalu
Spordikompleksi alad

www.tabasalujk.ee

15.–31. mai

11.00

Eakate käsitööringi kevadine käsitöönäitus

Eakate päevakeskus

Tel 603 2171

16. mai

16.00

Kohtumine volikogu esimehe Kalle Pallinguga

Harku Raamatukogu

Lembi Oper, tel 5858 7687

17. mai

18.00

Fa Stuudio kevadkontsert

Muraste koolimaja

muraste@muraste.ee;
tel 525 3128; www.muraste.ee

18. mai

18.00

Kuusalurahva Teatri etendus
„Armastus, pulm, abielu“

Muraste koolimaja

muraste@muraste.ee;
tel 525 3128; www.muraste.ee

Ohtlike jäätmete kogumisring

Eri paigus Harku vallas

www.harku.ee; tel 606 8823
Lembe.Reiman@harku.ee;

Türisalu Kuulijänn

Türisalu staadion

edditomband@gmail.com;
tel 5695 7822

19. mai
20. mai

17.00
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Harku Valla Teataja

Harku valla Huvikool otsib

HUVIRINGIDE
JUHENDAJAID
Harku valla Huvikool
otsib
Soovime Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja

sisustamiseks. Ootame uuel
hooajal oma meeskonda
HUVIRINGIDE
JUHENDAJAID
erinevate huviringide juhendajaid, näiteks:
Soovime Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
AKROBAATIKA
VÕIMLEMINE,
sisustamiseks.
Ootame uuelja
hooajal
oma meeskonda
erinevate huviringide
juhendajaid, näiteks:
DJ-KLUBI,

NÄITERING ALGKLASSIDELE,
AKROBAATIKA
ja VÕIMLEMINE,
LIIKUMIS- ja SPORDITREENINGUD
DJ-KLUBI,
NÄITERING
ALGKLASSIDELE,
Pakkuda
võib ka teisi
lastele põnevaid huviringe.
LIIKUMIS- ja SPORDITREENINGUD

Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!
Pakkuda võib ka teisi lastele põnevaid huviringe.

Tööülesanded:
Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis,
Kui soovidPõhikoolis
oma huviala
teistega
jagada,
Harkujärve
või Muraste
Koolis
ning anna endast märku!
noortekeskustes vastavalt kokkuleppele.
Tööülesanded:
Huviringide
läbiviimine
Ühisgümnaasiumis,
Tööle asumise
aeg: Tabasalu
september
2018
Harkujärve Põhikoolis või Muraste Koolis ning
noortekeskustes
vastavalt
kokkuleppele.
Nõutud keeled: eesti

CV ja kandideerimisavaldus palume saata meiliaadressile
info@huviringid.ee.

Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKONNA
JURISTI

HARKU VALLA TEATAJA TOIMETAJA

Sinu tööülesandeks on:
•
•
•
•
•

planeerimisalaste lepingute koostamine ja sõlmimine;
vaiete lahendamine;
osakonna õigusaktide juriidiline kontrollimine ja vajadusel
koostamine;
osakonna juriidiline nõustamine;
vajadusel oma valdkonna piires kohtus vallavalitsuse
esindamine.

Tule meie meeskonda, kui Sul on:
•
•
•
•
•

kõrgharidus (õigusteadus);
teadmised kohaliku omavalitsuse tööst ning ehitus- ja
planeerimisvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas
kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine;
töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga hea
suhtlemisoskus;
hea ajaplaneerimiseoskus ja pingetaluvus.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume
esitada 15. juuniks 2018 e-posti aadressile kontakt@vaanakool.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5551 2080, www.vaanakool.edu.ee.

•

Oled sobiv kandidaat, kui:

•

varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja avalikus
sektoris.
ehitus- ja planeerimisalaste projektide lugemisoskus.

•
•
•
•
•
•
•

võimalust saada oma esimene töökogemus kohalikus
omavalitsuses;
konkurentsivõimelist töötasu;
huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
soodsaid sportimisvõimalusi;
puhkust 35 kalendripäeva;
erialast täiendkoolitust;
toetavat meeskonda.

Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel oleva
ametniku asendamiseks.
Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt 27. maiks 2018
portaali CV Online vahendusel või e-posti aadressile personal@harku.ee.

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 38
kehtestati Sõrve külas Loojangu tee 27 (katastritunnus 19801:001:1678) maaüksuse ja selle
lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt
OÜ (reg-kood 11213515) tööle nr 264.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse
sihtotstarbe muutmist elamumaaks. Krundile

•
•
•
•

ajakirjandusliku materjali kogumine;
ajalehe tekstide kirjutamine ja toimetamine;
fotode ning fotoreportaažide tegemine;
vallalehe reklaamipäringutele vastamine ja broneeringute
haldamine;
valla aastaaruande jms trükiste toimetamine;
ajalehe arhiveerimine (DIGAR, vallaarhiiv);
suhtlemine lepingupartneritega;
vajadusel valla kodulehe ja sotsiaalmeedia sisu
loomine ning toimetamine koostöös vallavalitsuse
kommunikatsioonijuhiga;
vajadusel pressiteadete koostamine.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus (eelistatavalt eesti keele filoloogia,
ajakirjandus, kommunikatsioon);
Sul on varasem töökogemus ajakirjanduse ja/või
kommunikatsiooni valdkonnas;
valdad eesti keelt kõrgtasemel;
omad tekstide toimetamise kogemust;
väljendad end ladusalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
oskad kasutada teksti- ja pilditöötlusprogramme;
Sul on kogemused fotograafia ning multimeedia valdkonnas;
tunned huvi Harku valla eluolu ja kogukonna vastu;
oled initsiatiivikas ja uudishimulik;
lähtud oma töös ajakirjanduseetikast ning heast tavast;
oled koostöövalmis ja usaldusväärne ning väga hea
suhtlemisoskusega;
oled täpne ja kohusetundlik ning oskad hästi oma aega
planeerida.

Kasuks tuleb:

Tööle asumise aeg augustis 2018.

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 37
algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas
Õispuu tee 1 (katastritunnus 19801:001:2487) ja
Õispuu tee 3 (katastritunnus 19801:001:2489)
maaüksustel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
varasemalt kehtestatud Laabi külas Juhani 5 ja
Õispuu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
ümberplaneerimine sooviga liita äri-tootmismaa
segasihtotstarbega Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3
maaüksused ning täpsustada ehitusõigust.
Planeeritav ala, suurusega u 3,7 ha, paikneb Laabi
külas Harku tee (lähiaadress 11191 Harku-Rannamõisa tee) ja Sütemetsa tee vahelisel alal,
umbes 320 m kaugusel Harku tee ja Sütemetsa
tee ristmikust kagus. Planeeritav ala piirneb
põhjast Õispuu (katastritunnus 19801:002:0391)
tootmismaaga, Õispuu tee 4 (katastritunnus
19801:001:2491) tootmismaa ja ärimaaga,
Õispuu tee (katastritunnus 19801:001:2492)
transpordimaaga, idast Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) transpordimaaga,
lõunast Pihlaka (katastritunnus 19801:002:1256)
sotsiaalmaaga, Kardirada (katastritunnus
19801:002:1675) sotsiaalmaa ja ärimaaga ning
läänest 11191 Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:0299) transpordimaaga.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab
tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.

•
•
•
•

•

•

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT (4 tundi),
ARVUTIRINGI JUHENDAJAT

Sinu tööülesandeks on:

•

Pakume Sulle:

LOGOPEEDI (koormusega 1,0)
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks)

Harku Valla Teataja on Harku Vallavalitsuse väljaantav vallaleht,
mille eesmärk on anda Harku valla elanikele ja avalikkusele teavet
kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevuste ning kordade
kohta ja kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu. Leht ilmub
kaks korda kuus.

Kasuks tuleb:

•

Ootame oma väiksesse sõbralikku kollektiivi

teenistuskohale

ametikohale

Asukoht: Harku valla koolides, spordihoonetes ja noortekeskustes
Tööle asumise aeg: september 2018
CV ja kandideerimisavaldus palume saata meiliaadressile
Nõutud keeled: eesti
info@huviringid.ee.
Asukoht: Harku valla koolides, spordihoonetes ja noortekeskustes

Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni
kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 350 m². Elamu suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust ja üks
maa-alune korrus. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m
ning üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 30–45 kraadi.
Detailplaneeringuga laiendatakse Loojangu tee
äärset tiheasustusala piiri ning elamumaa juhtfunktsiooni ulatust ühe elamumaa krundi võrra.
Loojangu tee äärse tiheasustusala laiendamine ei
mõjuta eeldatavasti negatiivselt Liikva rohekoridori toimimist ja detailplaneeringu koostamisel on
võimalik ja tuleb arvestada rohekoridori paiknemisega. Piirdeaia püstitamine rohekoridori alale ei
ole lubatud.
Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab
tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSTE
LÕPETAMISED
Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 39
lõpetati Tutermaa külas Männi (katastritunnus
19801:012:0333) maaüksuse detailplaneeringu
koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku
Vallavalitsuse 11.09.2007 korraldus nr 1462 „Tutermaa külas Männi maaüksuse detailplaneeringu
algatamine“.
Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 40
lõpetati Küla-Jüri I (tänane aadress Eeriku tee
6) maaüksuse (katastritunnus 19801:001:2477)
maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 02.05.2000
korraldus nr 522 „Detailplaneeringu algatamine“ ja
Harku Vallavalitsuse 20.07.2004 korraldus nr 770
„Detailplaneeringu algatamine“.
Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab
tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.

DETAILPLANEERINGU AVALIKU
VÄLJAPANEKU TULEMUS
Harku Vallavalitsus korraldas 29.03.2018–
13.04.2018 Vaila küla Metsa-Keskküla (katastritunnus 19801:011:0117) maaüksuse lõunapoolse
osa ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule
vastuväiteid-ettepanekuid ei esitatud ning seetõttu ei korralda Harku Vallavalitsus avalikustamise
järgset avalikku arutelu.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
JÄRGSE AVALIKU ARUTELU TULEMUS
Harku Vallavalitsus korraldas 12.04.2018 Tiskre
küla Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16,
Remmelga 1, Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee
12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva tee, osaliselt
Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja
Liiva tee lõik 5 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu avalikustamise järgse avaliku arutelu.
Avalikustamise järgsel avalikul arutelul vastuväite
esitanud isik ei osalenud ning planeeringule
vastuväiteid esitanud isikuga kokkulepet ei ole
saavutatud ning vastuväiteid tagasi ei ole võetud.
Detailplaneering edastatakse Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Harju talitusele
järelevalve jätkamiseks.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on laekunud detailplaneeringu algatamise taotlused:
• Suurupi külas Kallaku tee 23 maaüksusele;
• Vääna külas Joa tee 11 maaüksusele;
• Muraste külas Muraste tee 20 ja 22
maaüksustele;
• Tabasalu alevikus Klooga mnt 12a
maaüksusele.
Esitatud detailplaneeringu materjalidega saab
tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.

•
•

isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
varasem töökogemus ja teadmised kohaliku omavalitsuse
tööst.

Pakume Sulle:
•
•
•
•
•
•
•

huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
toetavat meeskonda;
soodsaid sportimisvõimalusi;
puhkust 35 kalendripäeva;
erialast täiendkoolitust;
haiguspäevade hüvitamist.

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks just Sina
antud ametikohale kõige paremini sobid ning tood võimalusel
välja ka referentsid, ootame hiljemalt 27. maiks 2018 portaali
CV Online vahendusel või e-posti aadressile personal@harku.ee.
Palun lisa motivatsioonikirja ka palgasoov.
Lisainfo: kommunikatsioonijuhi e-posti aadressil
Liina.Ruutel@harku.ee ja telefonil 606 3830.

VOLIKOGU ISTUNGILT:
26. aprillil 2018 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales
17 Harku Vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku Vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Vääna Mõisakooli arengukava kinnitamine;
• Harku Vallavolikogu 26. veebruari 2016 otsuse nr 16 „Tallinna
linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine“
muutmine;
• Laabi külas Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3 maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu algatamine;
• Sõrve külas Loojangu tee 27 maaüksuse ja selle lähiala
detailplaneeringu kehtestamine;
• Tutermaa külas Männi maaüksuse detailplaneeringu koostamise
lõpetamine;
• Muraste külas Küla-Jüri I (tänane aadress Eeriku tee 6) maaüksuse
detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Harku vallas Humala külas asuva Karli kinnisasja jagamise kohta
seisukoha andmine;
• arvamus OÜ Väo Paas geoloogilise uuringu loa taotluse ja tehtava
otsuse eelnõu kohta.
Järgmine Harku Vallavolikogu korraline istung toimub 31.05.2018 algusega kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis.

Harku Valla Teataja
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Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

TEATED:
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
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.
Muruniitmine. 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
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee
MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476
email: ehitus@miltongrupp.ee

sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936
Ehitusremonttööd, aedade
hooldus, haljastus. Silver Agu Ehituse OÜ: silver@agu.ee; 504 1285
Pottsepatööd ja korstnaotste
vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
Loomasõnniku ja mullamüük
kohaletoomisega. Konteinerite
12–30m3 rent ja vedu. Veo ja
tõsteteenus. Muru- ja heinaniitmise teenus. Metallitööd.
info@wthaldus.ee, 5615 7888

Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125, e-post: kuldnoop@
gmail.com

Registreerimiseks palun saata lapse nimi, vanus ja ühe vanema nimi ning kontaktandmed
(meiliaadress ja telefon). Teavitame kõiki registreerujaid meie esimesest kokkusaamisest,
kus koos treeneriga saame läbi arutada kõik treeningutega seotud küsimused.

Uus Looduspere pood
Kakumäe Selveris pakub tööd
www.looduspere.ee

KLIENDITEENINDAJALE
Avame 18. mail.
Oled huvitatud?
Helista 5661 2844 või saada
e-kiri Marin@looduspere.ee

Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Fassaadi survepesu ja värvimine.
Tänava- ja unikivide puhastus.
5624 1509 Andres
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd,
lammutustööd, prügivedu. Killustiku, liiva müük. Tel: 5847 3160,
e-mail: eleanor31@online.ee
MÜÜK

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee

Laagerdunud HOBUSESÕNNIK
saepuruga. Hind 2,5 eur 30 L kott.
Harku vallas transport TASUTA.
5811 7351

Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181.
majapaberid@gmail.com

Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud põllumuld. Kuivsegud, täide,
sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod 100kg - 8t Tel: 501 5992

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,

Soovitav on, et lapsel oleks ujumisoskus, kuid see pole määrav.

Lõikan hekki, trimmeriga
pikema rohu ja heina niitmine,
saetöö aias. Tel 5554 7291

LIIV, MULD, KILLUSTIK,
KRUUS, FREESASFALT +
transport. Tel: 5395 3788

Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad.
Tel. 527 1059, info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee

algkursustele!

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

Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
email: mehitus@gmail.com

Puurkaevude rajamine ja
puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604, puurkaevumeistrid.ee

lapsi
Kutsume
purjetamise
Ootame kõiki Harku valla poisse ja tüdrukuid vanuses
7–12 aastat registreerima purjetamise algkursustele meie kodulehel
www.tmyc.ee või aadressil raul@tmyc.ee hiljemalt 4.06.2018.

Vaata ka www.tmyc.ee

TEENUSED

e
itel
n
e
t
kap esse!
r
o
no urjed
e
m
vi lt p
Soo tuu

LUIGE MAAELU
NÄITUSLAAT
11. mail 12-19

12. mail 9-17

13. mail 9-16

KODUAIA- JA KÄSITÖÖLAAT

SUUR
EMADEPÄEVA
KEVADPIDU

TOIDUTURG
KODU- JA EKSOOTILISTE LOOMADE,
TORE PÄEV
KOGU PERELE

www.luigelaat.ee

TÖÖ
Pakume tööd C-kat. kallurveoautojuhile Harjumaal. Vajalik
töökogemus ja tehniline taip.
Info 506 7491
Vajatakse töödejuhataja-projektijuhti teedeehituse ja
transpordi vallas. Vajalik eelnev
töökogemus. 5346 0382
Otsin aiahooajaks abilist hooldama iluaeda Mere tee peatuse
lähedal. 5804 5717

13.MAI 12:00
TABASALU
ARENA

Kui koduaed vajab abikäsi, siis
MTÜ Tervendavad Aiad Teie teenistuses!
•
•
•

Aiakujunduse konsultatsioonid
Aedade hooldus- ja ümberkujundustööd
Viljapuude ja ilupuude-põõsaste lõikus
Atesteeritud maastikuehitaja Õnne Einer
503 7504, tervaiad@gmail.com
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

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

Kas Sulle meeldiks veeta rohkem aega
oma perega, käia trennis või tegeleda
hobidega, sõita puhkusele või olla
sõpradega koos?
Usun, et Sinu vastus on JAH, sest kes meist ei
sooviks seda!
MINA ANNAN SULLE ROHKEM VABA AEGA
ja hoolitsen selle eest, et Sa ei peaks seda
raiskama kinnisvaraga tegelemise peale!
USALDA OMA KODU MÜÜK, OST JA
ÜÜRIMINE MINU HOOLDE!

KRISTA KARIK

+372 52 03330
Krista.karik@remax.ee
www.remax.ee/KristaKarik

RE/MAX City, Lõõtsa 5, Tallinn

7.06 alates
kell 10.00

SILMADE
KONTOROLL JA
PRILLIDE MÜÜK
TABASALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES
(Teenuste 2, Tabasalu)

Silmade kontroll
15.- €,
prilliostjale TASUTA!

MURETU ILU

K E VA D PA K K U M I N E

INFO ja
registreerimine
telefonil 603 2171

ERIHIND

HOOLDEVABA
TERRASS

4.75 €/jm
Tavahind
5.50 €/jm

Pinnuvaba, ilmastikukindel, libisemisvastane pinnatöötlus,
ei vaja värvimist ega õlitamist, puidutoode, 100% taaskasutatav

EESTI TOODE

Te l + 3 7 2 5 5 5 1 5 1 1 6

w w w.onewood.ee

Siiras kaastunne
Ede Kutsarile perega
JAAN ORRO
lahkumise puhul.
Kuusiku tänava pere

