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24. mail selgub Ajujaht
2018 võitja; kolme
parima seas on Harku valla
ettevõtja äriidee.

ARHITEKTUURIKONKURSS
hariduslinnaku hoonete
rajamiseks Tabasallu sai
välja kuulutatud.
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HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Muraste piirivalvekooli
õppekompleks sai vallale
17. mail allkirjastasid Siseministeeriumi ja Harku vallavalitsuse esindajad
notariaalse lepingu, millega andis riik vallale tasuta üle endise Muraste Politsei- ja
Piirivalvekolledži kinnistu, Tilgu tee ja Meriküla reoveepuhasti ala.

liina.ruutel@harku.ee

AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

S

iseministeerium andis
Harku vallale tasuta üle
Sisekaitseakadeemia
endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži kinnistu Merikülas
aadressil Tilgu tee 53, samuti
õppekompleksi taga paikneva
Tilgu tee lõigu L6 ning Meriküla tee 3 kinnistu, millel asub
reoveepuhasti hoone koos abihoonega. Varasema õppekompleksi aladest moodustatud Tilgu
tee 55 kinnistul jätkab tegevust
teenistuskoerte koolituskeskus,
Tilgu tee 34 asuv rannaäärne
hoonestamata maatükk läheb
aga Keskkonnaministeeriumile,
kes sõlmib kinnistu kasutamiseks kokkuleppe Kaitseliiduga.
Avalikku kasutusse

Harku vallavanem Erik Sandla
avaldas heameelt, et valla poolteist aastat kestnud läbirääkimised Siseministeeriumiga
on lõppenud ning Merikülas
asuv mitmekülgseid võimalusi pakkuv õppekompleks sai
valla omandusse, vald tasub
Riigi Kinnisvara AS-ile halduskulud aja eest, mil hoone

seisis tühjalt. Kümme aastat
tagasi Euroopa Liidu rahadega
ehitatud politsei- ja piirivalvekolledži kompleks, mille
hoonete kogumaht on 14 000
ruutmeetrit ning hinnanguline väärtus 1,3 miljonit eurot,
on seisnud kasutuseta aastast
2016, mil Sisekaitseakadeemia
õppekorralduse muutumise
järel viidi selle tegevus üle
Paikusele.
Vald soovib kolledži ruumid anda avalikku kasutusse,
pakkudes seal sportimise ja
vaba aja, hariduse, tervise- ja
sotsiaalvaldkonna teenuseid.
Varasemad ühiselamuruumid
on plaanis kasutusele võtta
hosteltüüpi majutusena, samuti
on vallal huvi rajada vajadusest
tulenevalt hoone ühte tiiba
õpetajatele üürikorterid ja sotsiaalkorterid. „Tellisime mõned
kuud tagasi õppekompleksi
kasutamise kontseptsiooni, kus
on põhjalikult lahti kirjutatud
kompleksi praegune olukord
ja selle taaskäivitamiseks vajalikud tegevused. Samuti on
kaardistatud olulisemad huvilised, mis võimaldab meil
prognoosida hoone majandamisvõimalusi ning koostada eelarvet,“ kinnitas Sandla.
Kompleksi kasutuselevõtmist
ja sealset tegevust saab hakata
nüüd täpsemalt planeerima;
kompleksi haldusteenust on
plaanis tellida vallaettevõttelt
OÜ Strantum.

TIBUTARE TAMMIKU
PIDULIK AVAMINE
1. JUUNIL

kell 10.30-11.00
Tiskre ringil

Esinevad
Tibutare
lasteaia
5–7-aastased
lapsed

Korraldavad Tibutare
lasteaed ja Harku Vallavalitsus

Laupäeval toimub Harku
vallas Libahundi Jälje
võistluse I etapp ehk
kuuetunnine matkapäev.

Tähtis on, et tegemist oleks võimalikult laiapõhjalise
kokkuleppega.
Loe edasi lk 2

ERIK SANDLA

Harku vallavanem

Merikülas asuv õppekompleksi hoonete kogumaht on umbes 14 000 m2,
pakkudes mitmekesiseid võimalusi avalikuks kasutamiseks. / Foto: Riho Kirss

14 000 m2
on Merikülas asuva
politsei- ja piirivalvekolledži kompleksi
hoonete kogumaht.

Mai alguses toimunud suurõppuse Siil ajaks toodi maakaitse staap endisesse Sisekaitseakadeemia Muraste
piirivalvekolledžisse, mis pakkus õppusteks ideaalilähedasi tingimusi. / Foto: Merle Norit

Siil tõi elu sisse

Võtmed hoonete ja territooriumi kasutamiseks sai vald
Riigi Kinnisvara AS-ilt veel
enne lõpliku otsuse vormistamist, et asjast huvitatud saaksid
sinna aegsasti oma tegevustega sisse tulla. Nii on sealses
spordihoones toimunud talv
läbi Tabasalu Jalgpalliklubi
treeningud, mai alguses sai
aga kompleksist suurõppuse
Siil ajal Kaitseliidu peastaabi
baasil moodustatud maakaitse
staap. Lisaks olid 4.–6. maini
kohal kaks üksust, mis tagasid
staabile julgestamise, sidetoetuse, sisustasid staabitööko-

had ja valmistasid toitu. 7.–11.
maini oli kohapeal toitlustajaks Naiskodukaitse. Nimelt
toimus õppuse plaanide järgi
operatsioon kaitseväe ja Kaitseliidu lahinguvalmiduse ning
siseturvalisuse tõstmiseks, kus
Kaitseliit toetas PPA-d siseturvalisuse tagamisel. Õppuse
raames liikus maakaitse staap
Muraste õppekompleksi oma
tavapärasest asukohast Tallinnast, kus stsenaariumi põhjal
muutus julgeolekuolukord
kriitiliseks. „Maakaitse staap
juhtis sealt kogu Kaitseliidu
tegevust üle Eesti. Lisaks viis
Naiskodukaitse üle Eesti läbi

evakuatsioonioperatsioone,
mida juhiti Murastest. Põhja
maakaitseringkond viis läbi
koostööharjutuse taktikaliste
manöövrite läbimängimiseks
oma lahinggrupile, kus on üle
1000 võitleja,“ avas Kaitseliidu
rolli suurõppusel Kaitseliidu
ülem Meelis Kiili, lisades, et
viimasena nimetatud koostööharjutusel osalesid ka Soome
ja Leedu sõjaväeüksused.
Õppusteks ja koolitusteks
sobiv taristu

Kaitseliidu ülema hinnangul
on Muraste kompleksis selliste õppuste jaoks maakaitse

staabile ideaalilähedane taristu:
„Kompleksis on olemas ruumid, mis oma suuruselt ja liigendatuselt sobivad väga hästi
sellise staabi jaoks – staabitöö
tegemiseks, koosolekute läbiviimiseks, majutuseks ja kogu
toetava logistika jaoks.“ Nii on
Kaitseliidul plaanis ajutiselt
oma peastaapki sinna kolida
ajaks, mil linnas asuvates ruumides on remont. Laiemalt
on aga Kaitseliidul plaan tuua
kompleksi osa Kaitseliidu kooli
kursuseid. „Siinne asukoht,
kompleksi taristu klassiruumide, majutuse ja spordisaali
näol loovad hea võimaluse
koolitada vabatahtlikke juhte
ning anda erialaõpet,“ märkis Kiili. Samuti on taristut
võimalik kasutada Kaitseliidu noorte – Noorkotkaste ja
Kodutütarde – tegevuste ning
nii suve- kui ka talvelaagrite
läbiviimiseks ja nende koolitamise toetamiseks.
Teiste partneritena on õppekompleksi vastu huvi üles
näidanud Revali Merekool,
Rifle & Pistol Club MTÜ,
Riigikaitse Rügement MTÜ
ja Tilgu Merepääste Selts, samuti Tabasalu Jalgpalliklubi.
Vallavanem Erik Sandla kinnitas, et praegu käivad eelläbirääkimised potentsiaalsete
koostööpartnerite leidmiseks,
ning avaldas lootust, et juba
lähiajal saab rääkida kompleksi selgemast tulevikust.

TULE KOOS
PEREGA!

3. JUUNIL KELL 11.00–14.00

Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud

Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale
pühendatud

LIBAHUNDI JÄLG

HarkuVald

Harku Valla Teataja
LIINA RÜÜTEL
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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

Foto: Karen Härms
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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!
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Harkujärve lasteaed sai sarikad
11. mail peeti Harkujärve lasteaia sarikapidu, kus hoone
sarika tippu kinnitatud pärja tõid alla vallavanem Erik Sandla,
vallamajanduse spetsialist Mihkel Jürisson ja vallavolikogu
esimees Kalle Palling. Vaata galeriid www.fb.com/Harkuvald.
Hoone arhitekt on Vilve Enno ja projekteeris ConArte OÜ,
ehitab Megaron-E AS. Projekti kogumaksumus on 2 762
889,41 eurot, millest 1 615 000 eurot saadakse EL-i toetusmeetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“. Harkujärve
lasteaed asub Harkujärve Kooli kõrval, J. Venteri 6 ning
alustab tööd 2019. aasta alguses. (Liina Rüütel)

Esita taotlus hajaasustuse programmi
11. juunini saab esitada taotlusi hajaasustuse programmi
taotlusvooru, mille eesmärgiks on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused
ning aidata kaasa seal elanike arvu püsimisele. Programmist
toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele
toetust taotletakse, ning kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete järgi (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018).
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500
eurot. Projekti kogumaksumusest vähemalt 33% abikõlblikest
kuludest peab olema oma- ja kaasfinantseering.
Lisainfo ja taotlusvormid leiate www.harku.ee/hajaasustuseprogramm. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega
tuleb esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna
Harku Vallavalitsusele. (Lembe Reiman, keskkonnaspetsialist)

Hea Harku valla elanik!
Oled oodatud osalema Harku valla arenguseminarile,
mis toimub kolmapäeval, 13. juunil 2018
kell 17.00–20.00 Muraste Koolis.

K

äimas on Harku valla uue arengukava koostamine, et analüüsida valla suundumusi ja püstitada eesmärgid järgnevateks
aastateks. Tähtis on, et tegemist oleks võimalikult laiapõhjalise
kokkuleppega, mis arvestab elanike soovide ja unistustega.
Arenguseminaril on kõigil soovijatel võimalik kaasa rääkida,
milliseks võiks Harku valla tulevik kujuneda. Vaadatakse üle valla
praegune olukord, tutvustatakse visiooni ja eesmärkide tööversioone ning kogutakse osalejatelt nende kohta tagasisidet.
Palume huvilistel kindlasti registreeruda hiljemalt reedeks,
8. juuniks veebiaadressil www.bit.do/arenguseminar.
Erik Sandla
Harku vallavanem

MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus

A

lates 1. juunist muutuvad mitmete
liinide sõiduplaanid. Uute sõiduplaanidega saab tutvuda veebilehel www.
peatus.ee.
Liin 161, mis on siiani sõitnud marsruudil Tallinn–Rannamõisa, hakkab

Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harku
Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi,
et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus
Tabasalu haridushoonete kompleksi rajamiseks.
AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

V

äljakuulutatud ühine
arhitektuurikonkurss
hõlmab endas 2020.
aasta sügisel tööd alustava
riigigümnaasiumi hoonet,
samuti kuueklassilist põhikoolihoonet ning hariduslinnakusse jäävat kultuuri- ja
spordihoonet, mille rajamise
initsiaatoriks on Harku vald.
Konkursile osalemistaotluste ja kavandite esitamise
tähtaeg on 9. august 2018.
Konkursitöid hindab ja neist
parima valib seitsmeliikmeline žürii, kuhu kuuluvad nii
Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS),
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harku Vallavalitsuse
kui ka Eesti Arhitektide Liidu esindajad. Ideekonkursi
võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt septembris.
Ideekonkursi preemiafond
on kokku 36 000 eurot, mille
panevad välja RKAS ja Harku
Vallavalitsus.

Hariduslinnak on plaanis rajada praeguse Tabasalu Ühisgümnaasiumi taga asuvale
maa-alale Nooruse tänava
ja Harku tee vahel. Tabasalu
riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 540
õpilasele, põhikool kuni 500
õpilasele ning kultuuri- ja
spordihoonesse kavandatakse täismõõtmetega spordisaal kuni 500 pealtvaatajale.
Riigigümnaasiumi plaanitav
netopind on 4100 m², põhikoolil 5100 m² ning spordi-
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*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

sotsiaalset arengut. Ehitatavad
hooned peavad sobima ümbritsevasse keskkonda ning hoonestust toetavates elementides
(jalgrattahoidla, väikevormid
jms) tuleb arvestada tervikliku
ansambli kujundamise põhimõtetega.
Põhjalik sisend vallalt

„Tabasalu ja kogu Harku valla
jaoks on tegemist väga olulise,
isegi sajandi projektiga, mis

9. august 2018

on osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg arhitektuurikonkursile.

Tabasalu haridushoonete kompleksi uued hooned on plaanitud praeguse
Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoonete tagusele alale Nooruse tänava ja
Harku–Rannamõisa tee vahel. / Foto: Riho Kirss

Kloogaranna) enam Suurupisse sisse nii
argipäeviti kui ka nädalavahetustel.
Alates 1. juunist ühendab liin 124
Harkujärve ja Tiskre, sõites marsruudil
Mustamäe–Õismäe–Harkujärve–Liiva
tee–Tabasalu–Vääna-Jõesuu. Sellega seoses ei peatu liin enam Karikakra ja Sinilille
peatustes ning Rannamõisa teel Haaberstist kuni Tiskre peatuseni. Õismäel hakkab
buss peatuma Väike-Õismäe, Kullerkupu
ja Nurmenuku peatustes, kus saab Tallinna
liinidele ümber istuda, et kesklinna sõita.
Liiva teel on kolm uut peatust: Välja tee,
Sinilille tee ja Liiva tee.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

ja kultuurihoonel 2000 m².
Konkursitingimused näevad
ette, et kavandatavad hooned
peavad vastama arhitektuurselt
ja linnaehituslikult asukohale,
lahendus peab olema realistlik
ning rajatav optimaalsete kuludega. Hooned peavad olema
lõppkasutaja jaoks mugavad,
funktsionaalsed, energiasäästlikud ning madalate ekspluatatsioonikuludega; hoonete
energiatõhusus peab vastama
liginullenergiahoonele esitatud nõuetele. Samuti näevad
konkursitingimused ette, et
hoonete teenindamiseks ja
kooli pidamiseks vajalik maa
ala peab olema lahendatud
õppetöö vajadusi silmas pidades. Loodav õpikeskkond
on nüüdisaegne ja toetab iga
õppija nii individuaalset kui ka

Keskkonda sobituv
hoonetekompleks

edaspidi sõitma liininumbri 129 all ja
seda pikendatakse Suurupini. Liin numbriga 161 suletakse. Liini 129 Tallinn–Tabasalu–Suurupi sõiduplaanile lisatakse
tööpäevadel 16 ringi, samuti hakkab liin
sõitma nädalavahetusel ning selleks on
liinile lisatud 10 ringi.
Seoses liinile 129 väljumiste lisamisega
ei sõida liinid 108 (Tallinn–Tabasalu–
Vääna-Jõesuu–Keila-Joa) ning 128 (Tallinn–Tabasalu–Vääna-Jõesuu–Lohusalu–

Kallaste tn 12, Tabasalu

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Kuulutati välja arhitektuurikonkurss
Tabasalu haridushoonete rajamiseks

Bussiliinide suvegraafik
KARINA TROŠKINA

www.harku.ee

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

võiks jääda selle sajandi arhitektuuri vääriliselt tähistama.
Seetõttu loodame kogu hariduslinnakule saada arhitektuurilises ja esteetilises mõistes
tipplahenduse,“ märkis Harku
vallavanem Erik Sandla. Konkursi ettevalmistustesse oligi
tihedalt kaasatud ka Harku
Vallavalitsus, andmaks sisendit
põhikoolihoone ning kultuurija spordihoone vajaduste kohta. Sandla sõnul on konkursitingimustes väga detailselt
ette antud ruumikirjeldused ja
-vajadused, arhitektuuriliselt
on aga arhitektidele jäetud
vabad käed. Sisendi kohaselt
tuleb põhikooli õppehoone
ehitada muutuva õpikäsituse
projektipõhise õppe vajadusi silmas pidades nii, et igal
lennul on oma õpipesa, kuhu
mahub 70–90 last. Kultuuri- ja
spordihoonesse planeeritava
kuni 500 inimest mahutava
saali puhul seati aga prioriteediks akustilised nõuded – saalis peab saama anda akustilisi
kontserte ilma võimendust
kasutamata, samuti peab seal
olema võimalus korraldada
teatriõhtuid ning kinoseansse.
Ühtlasi on sama saal täismõõtmetes spordisaaliks, mida peab
saama jagada sektsioonideks.
Hoone projekteerimiseks
korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja
kuulutada vahetult pärast ideekonkursi lõppu. Teises etapis
korraldab Riigi Kinnisvara AS
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks
ideekonkursi võitjaga. Projekteerimistööde maksimaalne
maksumus on ligikaudu 772
000 eurot, millele lisandub
käibemaks.
Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondi ning
riigieelarvelistest vahenditest,
põhikooli ning kultuuri- ja
spordihoone ehitustöid rahastab Harku vald.

Seoses suvisele sõiduplaanile üleminekuga on
uuendatud sõiduplaan järgmistel liinidel:
108 Tallinn–Tabasalu–
Vääna-Jõesuu–Keila-Joa;
118 Tallinn– Harku–Vääna;

126 Tallinn–Tabasalu–
Vääna-Jõesuu–
Keila-Joa–Lohusalu;

122 Tallinn–Tabasalu–
Vääna-Jõesuu;

127 Tallinn–Tabasalu–
Sõrve–Vääna–
Keila-Joa–Kloogaranna;

123 Tallinn–Suurupi–
Liikva–Sõrve–Tallinn
(väljub Suurupist 18.10);

128 Tallinn–Tabasalu–
Vääna-Jõesuu–Lohusalu–Kloogaranna.

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

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

TRÜKK
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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.
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1. juunist parkimine VäänaJõesuu rannaparklates tasuline
HARKU VALLAVALITSUS

Suvised ilmad tõid juba mai
alguses Vääna-Jõesuu randa
rohkelt inimesi sooja päikest
ja mereõhku nautima. Paika
sai ka Luige tee pikenduseks
olev laudtee, mis viib pea mere
äärde välja ning veel mõnede
korrastustööde järel on siiani
Harjumaa ainus ametlik rand
suvehooajaks valmis.
Enne seda on paslik meelde

Vääna-Jõesuu rannaparklates on
parkimine tasuline 1.06–31.08.

/ Foto: Aule Sagen

tuletada, et parkimine on Vääna-Jõesuu külas Luige tee 9 ja
Rannaparkla kinnistul ning
Rannasüdame tee parklas
1. juunist kuni 31. augustini kell
10.00–20.00 tasuline. Parkimistasu määr iga alustatud
parkimisminuti kohta on 0,04
eurot, ühe päeva maksumus
on viis eurot. Esimesed 15
minutit on parkimine tasuta.
Sõiduki parkimistasu maksmiseks on võimalik kasutada
mobiilse parkimise rakendust.
Parkimistasust on vabastatud
liikumispuudega juhid ja liikumispuudega või pimedat
inimest teenindava sõiduki
juhid vormikohase parkimiskaardi olemasolul. Samuti
on parkimistasu maksmisest vabastatud kaherattalised
mootorsõidukid.
Parkimistasu maksmata jätmise, tasutud parkimisaja ületamise või tasulise parkimise
õigust tõendava dokumendi
mittenõuetekohase täitmise või paigaldamise korral
määrab parkimiskontrolör
viivistasu, mille määr on 20
eurot ööpäevas.

Juunist saab
küsida ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks
toetust

Muraste Koolis pakutakse õppe mitmekesistamiseks näiteks projektõpet,
tundide vahel on aga pikemad õuevahetunnid. / Foto: Muraste Kool

Õhinaga õppima –
projektõppepäev
Kooliaasta lõppedes saavad Muraste Kooli õpilased
projektõppe raames õppida mitte klassidena, vaid
rühmadena, keda seob ühine huvi teema vastu.

samamoodi. Vanemad lapsed
võtavad nn õpetaja rolli ja
kaaslastele teemasid üle seletades jäävad neil endil asjad paremini meelde. Tähtsal kohal
on laste iseseisev tegutsemine
ja nooremate aitamine. Niiviisi
õpivad lapsed austama teiste
vajadusi, õpivad empaatiat ja
ühiskonnas toimimist.

PRIIT JÕE

Lastevanemate positiivne
tagasiside innustab!

Muraste Kooli direktor

Rõõmus emadepäev
Tabasalus

13. mail Tabasalu Spordikeskuse juures juba kolmandat korda toimunud
meeleoluka kevadpeoga tähistas Tabasalu jalgpalliklubi ja vallarahvas
emadepäeva. Paljud pered nautisid päeva ja ilma ning suhtlesid naabritega. Laval esinesid väiksed tublid Harku valla laululapsed, millele järgnes
emadele pühendatud Erich Kriegeri kontsert. Kui rahvas hakkas hoogu
üles võtma, tuli lavale Terminaator, kes rõõmustas oma fänne teadatuntud hittlugudega, mille saatel oli hea rokkida. Lava kõrval oli tegevust nii
väikestele kui ka suurtele.
Kevadpeo korraldasid jalgpalliklubi vabatahtlikud lapsevanemad ning
head-paremat sai kõhutäiteks samuti lastevanemate kohvikust. Täname
kõiki vanemaid ja lapsi, kes aitasid luua meeleolu. Üks sats, üks süda!
/ Tekst: Elle Eisler, foto: Pilvi Pajumäe
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esti 2020 elukestva õppe
strateegia kirjeldab ühe
olulise prioriteedina
muutunud õpikäsituse ehk
õpilasekeskse lähenemise
rakendamist. Muraste Kool
jätkab juba kolmandat aastat
toreda traditsiooniga: pakume
õpilastele tavapärase õppe mitmekesistamiseks huvipõhist
grupitöödele orienteeritud
koolikogemust projektõppe
vormis. Ikka selleks, et toetada koolirõõmu ja arendada
laste arusaamist õppimisest
kui tervikust.
Kahe nädala jooksul, 28.
maist 8. juunini, õpib kogu
koolipere klassideüleselt kolmekümnestes gruppides kahe
õpetaja eestvedamisel. 1.–2.
klassi õpilased saavad valida
nelja teema vahel: „Võluvägi
looduses“, „Muraste õnnelik

Mida teha
aiajäätmetega?
LEMBE
REIMAN
Keskkonnaspetsialist

ohelise Harku valla iga
R
aiaomanik on kindlasti
aeg-ajalt dilemma ees, mida
9. mail olid emadepäeva kontserdile Tabasalu Ühisgümnaasiumi saali palutud valla eakamad elanikud, et neilegi emadepäeva meeleolu pakkuda. Neid
tervitas Harku vallavanem Erik Sandla ning valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn. Muusikalist meeleolu lõid lauljatar Kaire Vilgats,
kitarrist Tõnu Hallik ning Tabasalu Ühisgümnaasiumi oma poiss Rasmus
Kalep, kes esines edukalt ka konkursil Harku valla Laululaps 2018. Õhtule
pani magusa punkti kook ja kaetud kohvilaud.
/ Tekst: Aule Sagen, foto: Maarja Maalder
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peale hakata aiajäätmetega
– puulehtede, okaste, niidetud muru, kulu, taimejäätmete, samblaga. Põletada ei
saa ega tohi, oma kinnistult
välja võõrale krundile neid
vedada ja paigutada on samuti
keelatud …

keskkonnakäpp“, „Muraste
meisterkokad“ ja „Seiklusi Muraste metsades ja mere ääres“.
4.–6. klassi õpilaste valikus on
teemad: „Muraste Kooli reporter“, „Aiatargad“, „Avastades
Eestimaad“, „E-Twinnerid ehk
rahvusvahelise koostöö Tiigrid“ ja „Ma olen sind kusagil
näinud “. Valiku tegemisel
lähtutakse huvist, et leida sobivaim grupp.
Projektiväljundid on erinevad, näiteks korraldatakse
avatud kohviku päev, valmib
kohalik matkatarkuste raamat
või valmib suurejooneline lavastus „Su nägu kõlab tuttavalt“ ainetel.
Miks teeme huvipõhiseid
gruppe?

Üheks meie kooli märksõnaks
on koostöö. Uuringud lasteaia
liitrühmades, kus eriealised
lapsed tegutsevad koos, on
näidanud laste arengu kiiremat
kulgu nii väiksematel kui ka
suurematel. Koolis toimib see

Eelmise aasta tagasisidele
toetudes on põhjust rõõmustamiseks. 82,3% vastanud lapsevanematest nägi
projektõppepäevadel oma
lapse juures positiivset huvimuutust. Lapsevanemad tõid
välja eelkõige lastele vajaliku
meeskonnatöö kogemuse,
mida tuli teha koolikaaslastega
teistest klassidest. Samuti mainiti laste suuremat õhinat, kui
peale projektõppepäevi koju
mindi. Oluliseks peeti asjaolu,
et huvipõhistes gruppides sai
väga praktilises vormis tähelepanu pöörata konkreetsele
valdkonnale. Vähem tähtis ei
olnud ka fakt, et lapsed said
tavapärasemast loovamalt ja
vabamalt õppetööle läheneda.
7.–8. juunil on lapsevanemad oodatud meie projektõppeperioodi eriilmelistele
lõpuüritustele, kus kõik grupid
annavad omas võtmes ülevaate
tulemustest, kuhu jõuti ja sellest, mida töö käigus õpiti.

Aiajäätmeid võib
• Kompostida oma

kinnistu piires kas lahtises
aunas või kompostris.
Rohkem infot kompostimise kohta leiab
www.kompostiljon.ee.

• Viia jäätmejaama, mis

asub Tabasalus Kooli tn
5a. Seal võetakse tasuta
vastu kuni 0,4 m3 biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, suurema koguse
puhul tuleb tasuda 10 eurot/m3 kohta. Jäätmejaam
on avatud neljapäeval ja
reedel kell 14.00–19.00
ning laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval kell
10.00–15.00. Rohkem
infot Harku valla jäätmejaama kohta leiab www.
harku.ee/jaatmejaam.

• Tellida biolagunevate

aia- ja haljastusjäätmete
TASUTA äravedu. Veo
tellimiseks tuleb AS-ile
Eesti Keskkonnateenused teatada (tallinn@
keskkonnateenused.ee,
tel 640 0800) aadress
ja äraantavate haljastusjäätmete kottide
kogus. Aiajäätmed tuleb
üle anda läbipaistvates
100-, 150- või 200-liitristes kilekottides, mida
saab osta näiteks AS
Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest
või Tabasalust Kallaste
kauplusest. Aiajäätmeid
viiakse tasuta ära 1. aprillist kuni 30. novembrini
sagedusega üks kord
14 päeva tagant.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
kaudu saab alates 5.
juunist taotleda toetust
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
või reovee kogumiseks
nõuetekohase mahuti
paigaldamiseks.
SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE
KESKUS

Toetust saavad taotleda nende
piirkondade elanikud, kelle
majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub
vastaval reoveekogumisalal,
saab kontrollida keskkonnaregistrist veebilehel register.
keskkonnainfo.ee.
Toetust saab küsida elamu
ühendamiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga või
elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus
on teada, et ühisveevärki ja
-kanalisatsiooni lähima viie
aasta jooksul ei rajata. Juhul
kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisvõimalus
on olemas, siis antakse toetust
vaid liitumiseks. Toetust ei
anta elamu siseste torustike
ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt
teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või
ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.
Viimastel aastatel tehtud
uurimistööd näitavad, et pooled eramajapidamiste individuaalsed joogiveesüsteemid ja
reovee kohtkäitluslahendused
ei vasta nõuetele ja ohustavad
seetõttu nii põhjavett kui ka
inimeste tarbitavat joogivett.
Eelmisel aastal kontrollis
Keskkonnainspektsioon koos
omavalitsustega Harku, Saku
ja Kohila valdades, kas eraisikute kinnistutel käib reovee
kogumine nõuetekohaselt.
Kontrollide tulemusel selgus, et nõuetele ei vastanud
hinnanguliselt pooled kohtkäitlussüsteemidest. Eelkõige
on see probleem iseloomulik
endistele suvilapiirkondadele,
kuhu on nüüd alaliselt elama
asutud. Siin on ka igal kohalikul omavalitsusel oluline
roll, tagamaks asjakohaste
eeskirjade ning ehitus- ja keskkonnajärelevalve abil see, et
piirkonna inimesed käitlevad
reovett nõuetekohaselt ning
suunaksid neid liituma ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga.
Täpsem info tingimuste ja
toetuse taotlemise protsessi kohta SA KIKi kodulehel
www.kik.ee.

Kolmapäev, 23. mai 2018

AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

L

oodussäästliku süütegeeli
ideega „Ajujahile“ läinud
OÜ-d Biofire on saatnud konkursil edu – uuenduslik süütegeel on oma praktilisuses pälvinud palju tähelepanu ning
toode on jõudnud edukalt nii
Eesti turule kui ka märgistuseta
tootena Ameerikasse. Biofire’i
asutajad ja osanikud, Tabasalust
pärit ja Harku vallas elav Martin
Netz ning Urmas Habakukk
leiavad, et oma suurima kasu
„Ajujahil“ osalemisest on nad
selliste arengute näol kätte saanud – saatesse tulles oli küll
olemas klaaspurgis toode, ent
toote turuletoomiseks vajalik –
pakend, turundus ja muu – oli
poolik. „Meie eesmärk oli arenguprogrammis osaledes liita
kõik üheks suureks tervikuks,
saada kogemusi ja kontakte.
Selle kõik oleme me saavutanud
110%,“ kinnitas Habakukk ning
pidas üsnagi tõenäoliseks, et
„Ajujahi“ üks kahest parimast
ideest võiks olla nende oma.

Loodussõbralik ja tõhus

Biofire’i süütegeel on loodud
koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga. Geeli
kulub süütamiseks võrreldes
teiste süütevahenditega oluliselt vähem, sest põlevaine
kogus selles on suurem. Geeli
süütamine on ohutum, sest leek
süttib rahulikult, selle energiaväljund ja aeg on aga pikem

• VALLAELU

Biofire „Ajujahi“
superfinaalis
Äriidee konkursi „Ajujaht 2018“ võitja selgub
juba 24. mail, kolme parima idee seas on Harku
valla ettevõtja uuenduslik süütegeel Biofire.
kui alternatiividel. Lisaks on
süütegeel loodussõbralik ega
tekita põlemisel kahjulikke
jääkaineid, samuti ei jää toidule geelist süüdatud leegil
valmistamisest mingisugust
kõrvalmaitset.
„Ajujaht“ on toonud süütegeelile palju tähelepanu, tõdevad ettevõtjad. Helistatakse,
soovitakse edu ja kiidetakse
ning seda teevad üllatuslikult ka vanemad inimesed,
kellelt ei oleks osanud huvi
saate vastu nii väga oodatagi.
„Meie esimeseks kliendiks sai
muide Muraste apteegi müüja, kes tundis mu ära ja tegi
süütegeelist juttu,“ muheles
Netz. Toode on praeguseks
müügil Tabasalus Kallaste,
samuti teistes Keila Tarbijate

24. mail kell 21.40
on ETV eetris otsesaade „Ajujahi“
superfinaalist.

Ühistu kauplustes. Lisaks on
toode kohe jõudmas ka Coopi
ja Maxima ketti, kes on ühed
suurimad jaemüügikliendid.
„Coop ja Maxima võtsid meiega ise ühendust, mis on täiesti
omaette pretsedendiks siinsel
turul,“ märkis Habakukk.
Suure arenguhüppega
finaali

Müügi osas on Biofire saanud
koostööpartneriks Baltikumi
ühe suurima hulgifirma – kogu
müügi haldamine käiks kahemehefirmale lihtsalt üle jõu.
Nimelt teevad mehed, erinevalt teistest finalistidest, tööd
ettevõttes siiani oma põhitöö
kõrvalt. „Alguses olime teistest
ikka omajagu maas, sest firma
ei toonud sisse suurt midagi.
Poole aastaga oleme neile aga
tubli sammu järele astunud
ja võib öelda, et isegi mööda
läinud,“ viitas Netz. Lähiajal
on aga Biofire’ist saamaski põhitöö vähemalt Habakukele,
kes tegeleb toote testimise ja
kohandamisega militaarsektorile, et saada toode nende
vajadustele veelgi paremini
vastavaks ning siseneda müügiga militaarsektorisse. Lisaks
on nende eesmärgiks hõivata
kogu Baltikumi ja teiste külmema kliimaga alade turg.
„Ajujahi“ superfinaalis pakuvad Biofire’ile konkurentsi FoodDocs, Euroopa Liidu
toidukäitlejatele pilvepõhises
programmis enesekontrolliplaani loomise lahendust pakkuv
äriidee, ning UpSteam – liikuv
autopesula, mis tuleb kliendi
juurde. Otsesaade on ETV eetris
24. mail kell 21.40.
Ettevõtjad Urmas Habakukk
(paremal) ja Martin Netz on Ajujahil
osaletud aja vältel arendanud
Biofire süütegeeli müügiküpseks.

/ Foto: Tauno Pääslane

Valla eakad suveekskursioonile!
TIIA SPITSÕN

Sotsiaal- ja tervishoiu–
osakonna juhataja

Harku Vallavalitsus korraldab
tänavuse suveekskursiooni
valla pensionäridele 13. juunil,
viies eakad uhketesse mõisatesse ja kaunisse loodusse.
Külastada on plaanis Palmse
mõisa ja parki, mis pakub
suurepärast ülevaadet Eesti
mõisaelust ja -arhitektuurist
läbi sajandite; rohkem kui 500
aasta vanust Sagadi haruldaselt terviklikku mõisakompleksi; Käsmu lahe ääres asuvat, kuni 1990ndateni paljude
Tallinna, Tartu, Peterburi ja
Moskva prominentide armastatud puhkusepaika Võsut,

www.harku.ee

kus süüakse ka lõunat, ning
Käsmu kaluriküla; Viinistut
ja Viinistu Kunstimuuseumis
ning viimaks ka Viru raba.
Buss väljub Tabasalust Harku
vallamaja ees olevast parklast 13. juunil kell 8.00, tagasi
Tabasallu jõuab buss õhtul
ligikaudu kell 20.30. Lõunat
süüakse Võsu O kõrtsis.
Ekskursioonil osalemiseks
palume end registreerida eakate päevakeskuses kohapeal
(Teenuste 2, Tabasalu) või
telefonil 603 2171 ning tasuda
osavõtutasu 15 eurot hiljemalt
5. juuniks 2018.
Ekskursioonile tuleks kaasa
võtta vihmakeep või vihmavari
ning ühe päeva kasutatavad
ravimid. Riietuda palume ilmale vastavalt.

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Külad kajavad
Anna vallalehe toimetusele e-posti aadressil vallaleht@harku.ee teada, mida
põnevat teie külas toimunud ja toimumas on, iga kuu teiseks esmaspäevaks!

Aiahooaeg avatakse
grillmeistri võitlustega
27. mail algusega kell 12.00 toimub Viti külas
Luigelille kollektsiooniaias, Euro Oili tankla vastas
Harku valla aiahooaja avamispidu, mille raames
saavad grillimiskunstis esmakordselt mõõtu
võtta Harku valla grillmeistrid. Selleks tuleb võtta
kaasa grillimiseks ja serveerimiseks vajaminevad
tarvikud ning 3 kg grillitavat kraami. Võitja selgub
rahvahääletuse tulemusel. Parim grillmeister saab
auhinnaks Stovemani kaanega grilli „Profi“ väärtusega 230 eurot!
Lisaks võistlusele toimub rohevahetus, aia ja
taimede tutvustus, permapeenra rajamise töötuba
ning püsikute müük. Kogu päeva on avatud
aiakohvik, esinevad Vääna-Jõesuu rahvatantsijad.
Lastele toimub loodusring.
Rohkem infot: kristina.nurmetalu@gmail.com
(Kristina Nurmetalu, Vääna-Jõesuu Külaselts)

Külade koosolek Vääna-Jõesuu, Viti,
Naage ja Liikva külade elanikele
Vääna-Jõesuu Külaselts korraldab pühapäeval,
3. juunil kell 13.00–14.30 Vääna-Jõesuu külakeskuses (koolimajas) Vääna-Jõesuu kandi külade
– Vääna-Jõesuu, Viti, Naage ja Liikva – koosoleku.
Nimelt plaanib Vääna-Jõesuu Külaselts uuendada
2018. aasta jooksul kandi arengukava, millesse
soovime kaasata võimalikult palju erinevate külade
elanikke, et arengukava ei jääks ainult Vääna-Jõesuu põhiseks ning kajastaks just rahva soove.
Lisaks räägime turvalisusest ja naabrivalvest,
teeme ülevaate meie kandis toimunud pahategudest ja arutleme, kuidas saaksime ise panustada
oma turvalisusesse.
Ootame osalema kõiki külaelanikke, kellele pakub
huvi meie kandi areng ja kes soovib ise sellesse
vabatahtlikuna panustada, aga ka suviseid elanikke!
Peale külade koosolekut, kell 14.30 toimub
külakeskuses Vääna-Jõesuu Külaseltsi üldkoosolek. (Kristina Nurmetalu, Vääna-Jõesuu
Külaselts)

Sportimisvõimalused
Murastes laienevad veelgi
Muraste Külaseltsi eestvedamisel ning riigieelarvelise toetuse abil (aitäh hea sõna eest, murastelane, Riigikogu liige Liisa Oviir) on Muraste kogukonna keskuseks kujunev kooli piirkond saanud
taas täiendust sportlike tegevuste harrastamiseks:
äsja paigaldati staadioni lähialale 4 välijõusaali
elementi (6 funktsiooni). Tegemist on suurema
projekti esimese etapiga; töö nüüdisaegse mitmekülgsete võimalustega välijõusaali rajamiseks
jätkub. (Aule Kikas, Muraste Külaselts)

Harku valla vabaühenduste
ümarlauast
10. mail kogunes Muraste kogukonnakeskuses
järjekordne vabaühenduste ümarlaud. See
traditsiooniline kogunemisvorm aitab kogukondadel olla ühises inforuumis, leida lahendusi ning
anda vahetut tagasisidet vallavalitsusele, kes on
partnerina osalenud ümarlaual selle algusest saati.
Käsitletud teemade valik oli lai, arutelu aga
mõtestatud ning tegus. Tutvutud sai valla uue
kommunikatsioonijuhiga ning plaaniga arendada
teavituskeskkonda nii, et vallaelanikud oleksid info
jagamisse paremini kaasatud ja info seeläbi nähtavam. Tutvusime ja jagasime mõtteid Harku valla
arengukava plaanide üle. Tabasalu Muusikakooli
direktori Kalev Konsa tutvustas ideed, kuidas saaksime koos ühtse vallana panustada ja olla uhked
oma valla elanikud. Samuti tutvusime mõttega luua
Harkus alevikuselts. Lisaks arutasime suurt Eesti
tulevikumuret – kuidas jääda kestma, mida saame
selles valguses ise ära teha. Neid teemasid käsitlesime samas ka lokaalsemalt, rääkides metsaradadel omavolitsevate ATV-juhtide ohjamisest ning
suhtlusmuredest kodaniku ja vallaametnike vahel.
Ümarlaua täpsema kokkuvõttega saab tutvuda
Muraste külaseltsi kodulehel: www.muraste.ee.
(Andrus Saliste, ümarlaua koordinaator)

/ Foto: Aule Kikas
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Murastes valmis
rulapark
Mai alguses avati Murastes uhiuus rulapark. Rulapargi rajamise idee hakkas külaseltsis arenema
juba aastaid tagasi – soov oli anda oluline panus
terve, sportliku, elurõõmsa, julge inimese kasvatamisse ning luua kodukülla täiesti uus ja kaasaegne
sportimisvõimalus. Leader-programmis avanenud
meede andis meile võimaluse unistuse täitumiseks
– projekti saatis edu ning see sai PRIA-lt täies
mahus rahastuse. Rulapargi hinnaks kujunes 84 019
eurot, millest u 12%-lise osaluse tasus Harku vald.
Ehitusprojekt valmis OnWheels ja Sfäär Planeeringud OÜ koostöös, töid teostasid Altos Teed OÜ ja
Tiptiptap OÜ. Lisaks on rulapargi rajamisele kulunud
väga suurel hulgal vabatahtlike abiliste töötunde.
Soovime kõigile rulapargi kasutajatele turvalist
liikumist ning külaseltsi eestvedajate poolt suure
armastuse ja pühendumusega rajatu hoidmist.
(Aule Kikas, Muraste Külaselts)

ETTEVÕTLUSUUDISED
Tabasalus avab
uksed kohvik Neiborhuud
Suvel avab Tabasalus Teenuste 2
hoones, endistes Portsmani Pubi ruumides uksed uus kohvik – Neiborhuud.
Valgusküllase ja rohelise atmosfääriga õdus söögikoht hakkab pakkuma
maitsvat ja värsket toitu eelkõige kohalikust toorainest, aidates kaasa piirkonna kogukonna ühendamisele. Hetkel on
kohvikus käimas vilkad renoveerimistööd ning otsitakse ka südikaid liikmeid
kohviku teenindus- ja kokaperre ehk
inimesi, kel on kirg hea toidu vastu ning
kes naudivad teiste eest hoolitsemist
ja nende rõõmustamist siira ning meeldejääva teenindusega. Kõigil huvilistel
palutakse ühendust võtta Neiborhuudi
juhatajaga telefonil 5666 0260 – kogemus pole oluline, kuid siiras soov ja
tahe küll! (Jaana Karik)

Tabasalu kooli
minifirmad taas vabariigi
parimate hulgas
16. aprillil selgusid Valgas võistluse
„Eesti parim minifirma 2018“ võitjad –
neljas aasta järjest valiti 7.–9. klassi
noorte õpilasfirmade seast välja kõige
innovaatilisema toote ja osavaima müügitööga väikesed ettevõtjad. Mäletame ju
kõik hästi, kuidas neli aastat tagasi Tabasalu kooli minifirma J.B.A.A oma huuletoodetega vabariigi parimaks krooniti.
Mitmeid aastaid järjest ei võtnud meie
kooli õpilased sellest programmist osa,
rohkem sai keskendutud gümnaasiumi
õpilasfirmade programmile. Siis aga
ergutas sügisel koolis alguse saanud
„Ajujahi“ konkurss mitmeid tiime välja
töötama oma tooteid ja hea tagasiside
konkursi žüriilt soodustas minifirmade
registreerimist JA Eesti registris.

Tiitlile „Eesti parim minifirma 2018“
asus kandideerima kolm Tabasalu kooli
minifirmat: MF Krõmpsik (maiustused),
MF Siidipehmus (kehakoorijad) ja MF
Mõnus maitse (magustoidud), kes kõik
pääsesid ka finaalvõistlusele tosina
parima hulka. Olgu öeldud, et kõikides minifirmades on tegemist alles 7.
klassi õpilastega. Võistlustules olid nad
võrdväärsed ja konkurentsvõimelised
vabariigi parimate põhikoolilõpetajatega.
Eesti parima minifirma 2018 tiitli võitis
MF Kristallselge Põlva Koolist. Neile järgnesid Kadrina Keskkooli MF Motivatsioonilaks ja Valga Põhikooli MF Koduingel.
Piparkoogitaignast mõnusaid šokolaadiga kaetud näkse tootnud MF Krõmpsik
sai ettevõtlusõppe programmi „Edu ja
tegu“ eripreemia. Žürii kiitis minifirma
puhul seda, et nad olid kliendisõbralikud,
tundsid oma toodet hästi ja olid väga
veenvad stendivoorus. (Krista Savitsch)

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

HarkuVald
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Selgusid Tabasalu
Ujumisklubi
kiiremad ujujad

Tabasalu Ujumisklubi juhataja

abasalu Ujumisklubis on
T
15 tegutsemisaasta jooksul
õppinud ujuma üle tuhande

lapse ja noore. Klubi eesmärgiks ei ole võistlussport, vaid
esmajärjekorras peame oluliseks laste regulaarset liikumisharjumust ning ujumisoskuse
omandamist. Sellegipoolest
osaleme võistlussarjades ning
korraldame igal kevadel klubisisesed võistlused, kus lapsed
saavad end proovile panna.
Selleaastastel klubi meistrivõistlustel osales ligi 140 õpilast, mis on rohkem kui varasematel aastatel.

Konkurents igas
vanuseklassis

Kõige noorematel lastel vanuses 6–8 aastat oli distantsiks 25
m ning stiilideks vabalt, rinnuli
ja selili. Väga tore on näha, et
treenerid on teinud head tööd
ning võidu suudavad ujuda
ka need lapsed, kes on osalenud treeningutel ka kuni ühe
õppeaasta vältel. Noorimate
tüdrukute vanuseklassis olid
kõige kiiremad ujujad Gretel
Adelbert, Aleksandra Tšek-

rõžova, Marie Rõõmussaar
ning Alisiya Viisma. Noorimatest poistest olid edukad
Mark Anders Prants, Kaur
Lukas Vaidla, Johann Jürgen
Hünerson ning Asko Viira.
9–10aastastel tüdrukutel
tuli ujuda juba 50 m, välja
arvatud liblikujumine, kus
oli distantsiks 25 m. „Liblikas“
söandasidki startida vaid kaks
julget tüdrukut – Liisa Maria
Rosalka ja Adele Maria Peärnberg. 50 m vabaltujumises olid
kiiremad Johanna Maria Hansen, Amanda-Victoria Valing
ning Liisa Maria Rosalka. Johanna Maria võidutses ka 50
m rinnuliujumises, edestades
Grete Kiislerit ja Meribel Paud.
Seliliujumise kiiremad olid
Pärle Kupits, Liis Tarang ja
Meribel Pau.
10–11aastaste poiste 50 m
vabaltujumise võitis Ettan
Tõkman, teise koha saavutas
Art Habicht ning kolmandaks
jäi Renno Rüütli. Renno oli
omakorda kiirem 50 m rinnuliujumises, kus teise koha
saavutas Holger Laagus ning
kolmanda Henri Mägi. 50 m
seliliujumise esikohale ujus
end Ettan Tõkman. Christofer
Lääniste ning Henri Mägi aga
ujusid võrdse aja ja jäid jagama
2.–3. kohta.

Valla noored Tabasalu
basseinitriatlonil edukad
5. mail toimus Tabasalus Eesti Vabariigi juubeliaastale
pühendatud basseinitriatlon, kus osalesid nii noored kui ka
täiskasvanud kõikjalt Eestist. Basseinitriatlonil on Tabasalus
pikk traditsioon. Igal aastal soovime taas pakkuda inimestele võimalust tutvuda selle toreda spordialaga, et leida uusi
talente kohalikku triatloniklubisse, aga ka arendada ning
toetada spordi- ja liikumisharrastust ning tervislikke eluviise.
Alati on teretulnud sportlased üle terve Eesti.
Võistlustulle läksid sel korral kahes stardis 65 võistlejat – nii
lapsed, noored kui ka täiskasvanud. Lastestardi esikolmikusse
kuulusid Trevor Kägo 21CC Triatloniklubist, Ivan Bondarchuk
Tabasalu Triatloniklubist ja Gregor Rasva Audentese Spordiklubist. Põhidistantsil võidutses Tabasalu Triatloniklubi noorsportlane Rene Mägi, talle järgnesid Pavel Grigorenko 21CC
Triatloniklubist ja Ander Markus Kroon Tartu Ujumisklubist.
Erilist rõõmu valmistasid esikolmikutesse mahtunud meie
oma klubi tütarlapsed. Nora Lehtme saavutas 2. koha tütarlaste E-vanuserühmas, Hanna-Liisa Värik 3. koha tütarlaste
C-vanuserühmas, Grete Maria Savitsch 2. ja Tessa-Karoli
Käpa 3. koha neidude B-vanuserühmas.
Täname kõiki, kes võistluse edukale kordaminekule kaasa
aitasid. Eriline tänu Tabasalu Jalgpalliklubile koostöö eest!
Täname toetajaid: Harku Vallavalitsus, Tabasalu Spordikompleks, G4S Eesti, Hundipesa, Estanc, Prolexplast, Tarplani
Kaubandus, Sakala Tööstusautomaatika, Pitsastuudio, Mailis
Design, Veski Mati, Tabasalu Koolituskeskus, Enervit,
E-Betoonelement, Viisakeskus. (Tabasalu Triatloniklubi)

Rohkem kui tuhat
last ja noort on õppinud
Tabasalu Ujumisklubis
selle 15 tegutsemisaasta
jooksul ujuma. / Foto: Raul Mee

Vanematele mitmevõistlus

Vanemates vanuseklassides
oli kavas mitmevõistlus. See
tähendab, et tuli ujuda 50 m
enda valitud stiilis ning lisaks
100 m kompleksujumist. Lõpptulemus selgus vastavate alade
FINA punktide liitmisel. Tüdrukutest sai esimese koha Carol
Laanisto, teise koha saavutas
Nora Roosiaas ja kolmanda
Emili Piirsalu. Poistest oli võidukas Henro Kuusemägi, teise
koha sai Aadam Lember ning
kolmandaks ujus Jürgen Tiits.
Vanematel õpilastel tuli läbida kaks korda 50 m enda
valitud stiilis, lisaks 100 m
kompleksujumist. Tüdrukutest oli edukas Alicia Halliko;
poistest oli parim Christopher
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5. mail peeti Õismäe Vabaajakeskuse
ujulas Tabasalu Ujumisklubi meistrivõistlusi, kus said oma ujumisoskuse
proovile panna klubi kõik õpilased.
RAUL TOMBERG

Kolmapäev, 23. mai 2018

Kulasalu, teise koha saavutas
Aron Altmets ja kolmandaks
tuli Johann Buschmann. Kõige
vanematest poistest saavutasid
kokkuvõttes parimad tulemused Hendrik Ellam ja Alain
Patrick Ojala.
Tabasalu Ujumisklubi on
tänulik lastevanematele, kes
vabatahtlikena panustasid
võistluse läbiviimisesse kohtunikena ning olid abiks sekretariaadis. Tänu teile saame
võistlust korraldada ilma osavõtutasuta.
Klubi sportlik tegevus jätkub
suvise laagriga ning õige pea
alustame vastuvõtuga järgmise
õppeaasta treeninggruppidesse. Soovime kõigile turvalist ja
sportlikku suve!

Valla jalgpallurid jätkuvalt võidulainel
EMV 2. liiga 7. vooru kohtumises võitis Tabasalu võõrsil
Tõrva JK-d 3:1 ja 8. vooru kohtumises Pärnu JK Poseidonit
4:0. Oma debüüdi Tabasalu esindusvõistkonna eest tegi
jalgpallikooli 15-aastane kasvandik Kristo Hussar, kes
tähistas seda koheselt väravaga Pärnu vastu. Kevadpeo
raames toimunud kohtumist jälgis staadionil üle 400
inimese. Nende võitudega tõusis Tabasalu ka liigas liidriks!
Järgmine liiga kohtumine on kavas juba 24. mail kell 20.00
kodusel arena’l, kui külla saabub Viimsi esindusvõistkond.
Kõik omasid toetama! (Riho Saksus, JK Tabasalu)

Karel Hussar
(keskel) võitis
20. mail Lätis
Riia maratoni
raames toimunud 10 km
jooksu ajaga
31,27.

/ Foto: erakogu

Vääna-Viti Kodu tervisenädalal tundsid sealsed elanikud
liikumisest suurt rõõmu ja mõned lubasid ka hiljem
jooksutreeningutega jätkata. / Foto: Vääna-Viti Kodu

Tervisenädal pani liikuma
PIRET KUUSKÜLL

Vääna-Viti Kodu tiimitöö juht

üdamekuu raames korralS
das Vääna-Viti Kodu aprilli
lõpus oma elanike tervisenä-

dala, et erinevate tegevustega
tõsta nende terviseteadlikkust.
Alustasime nädalat võimlemispäevaga, mis oli vaatamata
kehvale ilmale väga menukas

– väljas olid pooled kodu elanikud. Meeleolukas päev algas rahuliku soojendusvõimlemisega,
jätkasime aga zumba’ga. Teisipäeval toimus teatevõistlus, mille osaks olid näiteks kotijooks
ja tennispalli kandmine lusikal.
Lisaks võisteldi individuaalselt
rehvi veeretamises, saapaviskes
ja pallide ämbrisse viskamises. Kolmapäev oli pühendatud
mälumängule. Inspiratsiooni
saime kunagi ammu Sõmera

Kodu tutvustavast telesaatest Liikudes tuli ka julgus
„Roaldi nädal“. Küsimused olid Tervisenädala mõte sündis
mõnusalt humoorikad, vas- vajadusest endast – paljud
tusevariandid olid ette antud. Vääna-Viti Kodu elanikud
Meie elanikele meeldis mälu- on ülekaalulised või rasvumäng väga ja leppisime kokku, nud, paraku on nad ka piet edaspidi hakkame seda kord gem passiivsed ja neid on
kuus korraldama. Neljapäev oli väga keeruline motiveerida
jooksupäev – tegevusjuhenda- rohkem liikuma. Selleks et
jad olid kodu territooriumile üritusel osaleks võimalikult
maha märkinud kilomeetri- palju elanikke, tegime palju
pikkuse krossijooksuraja, mida selgitustööd ning innustasime
tutvustati elanikele juba päevi ja julgustasime igat inimest
enne võistlust. Raja läbis igaüks nii, nagu ta seda vajab. Saendale sobivas tempos. Kõik muti oli oluline osa hilisemal
elanikud jõudsid, naeratus näol, tunnustamisel. Lisaks traditfinišisse, kus oli võimalik hinge sioonilisele kolme parema
tõmmata ja sooja teed juua. väljaselgitamisele andsime iga
Need, kellel oli rohkem jõudu, tantsisid
pärast veel õues disAndsime iga päev välja
kot. Raja läbimise
eriauhindu neile, kes
järel lubasid mitpisutki ennast ületasid.
med jätkata jooksmise harjutamist,
et järgmisel korral
rohkem jõuda.
Reedel käisid aga külas suu- päev välja eriauhindu neile,
hügienistid, kelle abil kordasime kes pisutki ennast ületasid.
üle hammaste eest hoolitsemise Eraldi pidasime meeles neidpõhitõed. Saime kiita, et olime ki, kes osalesid kõigil viiel
igal päeval tutvustanud elanikele päeval. Meie elanike tagasitervislikke jooke ja suupisteid side tervisenädalale oligi
ning pakkusime ürituste ajal väga positiivne ja plaanime
magusate jookide asemel mar- ka edaspidi suunata elanikke
ja- või sidrunivett ja puuvilju. rohkem liikuma.

Karel Hussar murdmaajooksus tipus
5. mail Elvas toimunud murdmaajooksu Eesti meistrivõistlustel jooksis Harku valla noorsportlane Karel Hussar oma esimestel individuaalsetel täiskasvanute tiitlivõistlustel meeste
4 km distantsil end ajaga 11,55 kolmandale kohale. Lisaks
võitis ta 20. mail Lätis Riia maratoni raames toimunud 10 km
distantsi ajaga 31,27. Maast madalast aktiivselt erinevate
spordialadega tegelenud Hussar liitus spordiklubiga Jooksupartner 2013. aastal ning on sellest ajast tegelenud jooksmisega treener Einar Kaigase juhendamisel. Alates 2018.
aastast on ta Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi jooksja.
Hussar on pälvinud kuus erinevate vanuseklasside Eesti
meistritiitlit distantsidel 1500 m – 21,1 km, samuti ta tulnud
mitmeid kordi hõbedale ja pronksile. (Harku Valla Teataja)

Libahundi Jälg tuleb valda
26. mail kell 11–17 toimub Harku vallas Libahundi Jälje
võistluse I etapp ehk kuuetunnine matkapäev, mis arendab
meeskonnatöö oskusi, treenib osalejate füüsilisi võimeid,
vastupidavust ja orienteerumisoskusi ning arendab keskkonna
tutvustamise-hoidmise põhimõtteid. Võistlema on oodatud
kõik gümnaasiumiõpilased, üliõpilased, orienteerumisklubide
esindajad ja rahvasportlased. Libahundi Jälje võistlust korraldab MTÜ Aktiivikeskus. Võistluskeskus, osalejate toitlustus ja
pesemine on Vääna-Jõesuu koolis. Lisainfo: www.libahunt.eu.
Head koeraomanikud! Seoses võistlustega palume 26. mail
kell 11–17 hoida oma lemmikloomad võimalusel nii metsas
kui ka koduhoovis kinni, et vältida koerte liitumist võistlejatega. Nimelt on olnud juhtumeid, kus sõbralikud koerad
on koos tiimidega jooksnud kaasa ega naase hiljem koju.
(Harku Valla Teataja)
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Rannamõisa Lasteaed
pakub tööd

Harku Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

Tabasalu Teelahkme
Lasteaed pakub tööd

ÕPETAJAT ABISTAVALE INIMESELE.

PLANEERIMIS- JA
EHITUSOSAKONNA JURISTI

ÕPETAJALE VÕI
ÕPETAJAT ABISTAVALE INIMESELE

ametikohale

lapsehoolduspuhkuse asendajana
perioodil 1.09.2018–1.02.2019.

Ootame oma meeskonda rõõmsameelset ja
toimekat inimest, kellele meeldib töö lastega.
Eelduseks on omandatud keskharidus ja
valmisolek end töö käigus täiendada.
Töö algus 1. september 2018
Lisa info ja kandideerimise soov palun edastada
aadressil margit@rannamoisa.edu.ee

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:
DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
07.06.2018 kell 17.00 toimub Harku vallamajas Laabi küla Õispuu tee 1 ja
3 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas
vallavalitsuse lahtioleku aegadel ning veebilehel www.harku.ee.

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.

Eelduseks on omandatud keskharidus ja valmisolek
abistada õpetajat õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel.
Töö algus 1. september 2018
Lisainfo ja kandideerimise soov palun edastada
aadressil anneli.laamann@teelahkme.ee

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.

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUS
Harku Vallavalitsus korraldas 26.04.2018–09.05.2018 Vääna küla Otsatalu tee 22 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku.
Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid-ettepanekuid
ei esitatud ning seetõttu ei korralda Harku Vallavalitsus avalikustamise
järgset avalikku arutelu.

•

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Rannamõisa
külas Kõue tee 7 (tunnusega 19801:001:1616) kahe korteriga elamu
püstitamiseks mõeldud ehitusprojekti koostamiseks.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle kohta ootame 30.05.2018 kuni 15.06.2018.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse ning alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku vallamajas ja veebilehel www.harku.ee/
et/eelnou-avalikustamine; 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 30.05.2018 kuni 15.06.2018.

Pakume Sulle:

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSE LAEKUMISE TEADE
Harku Vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus
Suurupi küla Hansu-Mäekalda maaüksusele detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt soovitakse maaüksuse sihtotstarve muuta maatulundusmaast elamumaaks
ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Ootame oma meeskonda rõõmsameelset ja toimekat
inimest, kellele meeldib töö lastega.

Harku Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

Kasuks tuleb:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

HARKU VALLA TEATAJA TOIMETAJA

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.

teenistuskohale
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.

Sinu tööülesandeks on:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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.

Oled sobiv kandidaat, kui:
•

Kuhu minna, mida teha

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

Millal

Algusaeg

Mis toimub

Kus toimub

Lisainfo

15.–31. mai

11.00

Eakate käsitööringi kevadine käsitöönäitus

Eakate päevakeskus

Tel 603 2171

26. mai

11.00

Muraste garaažimüügi- ja kohvikute päev

Muraste

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

26. mai

11.00

Võistluse Libahundi Jälg I etapp

Vääna-Jõesuu Kool

www.libahunt.eu

26. mai

17.00

Nina Åströmi kontsert

Harkujärve kogukonnakirik

avoprus588@gmail.com

27. mai

12.00

Harku valla aiahooaja avamispidu ja
grillmeistri võistlused

Luigelille kolleksiooniaed, Viti
küla, Euro Oili tankla vastas

kristina.nurmetalu@gmail.com

1. juuni

10.30

Eesti Vabariik 100 Tibutare tammede
pargi avamine

Tiskre ring

liina.ruutel@harku.ee

3. juuni

11.00

Harku valla lastekaitsepäev

Tabasalu Ühisgümnaasiumi
siseõu

www.harkulaps.ee

3. juuni

13.00

Vääna-Jõesuu, Viti, Naage ja Liikva
külade koosolek

Vääna-Jõesuu koolimaja

kristina.nurmetalu@gmail.com

5. juuni

17.00

Tabasalu ja Muraste rahvatantsurühmade
kontsert „Suvele vastu“

Muraste koolimaja

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

12. juuni

11.00

Koolilõpufest

Tabasalu Ühisgümnaaasiumi
õueala

www.noortekeskused.ee

13. juuni

8.00

Eakate suveekskursioon

Harku vallamaja esine parkla

Eakate päevakeskus, tel 603 2171

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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.

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

Kolmapäev, 23. mai 2018

• TEATED

HarkuVald

Tabasalu
Lasteaed Tibutare
kutsub oma rõõmsameelsesse
lasteaiaperre tööle

ERIPEDAGOOGI (0,5 kohta).

Eripedagoogi ametikohale kandideerijalt eeldame
erialast haridust.
Pakume:
• sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi;
• pikendatud puhkust (56 kalendripäeva);
• tervisedenduslikku töökeskkonda:
• personali võimlemistrenn töökohal 2 x nädalas,
• ujula või jõusaali tasuta kasutamise võimalus
1 x nädalas Tabasalu Spordikompleksis;
• tervislik ja tasakaalus toit soodsa hinnaga;
• võimalust anda oma panus laste arengusse ja
õnneliku lapsepõlve kujundamisse.
Töö algus 1. september 2018

Asukoht: Lasteaia 7, Tabasalu alevik, Harku vald
Dokumendid (CV, haridust tõendavad dokumendid) esitada:
direktor@tibutare.edu.ee kuni 15. juuni 2018
Info telefonil: 5551 8218

Pakub hea hinnaga Eestis kasvatatud
elupuid, okaspuid ja lehtpõõsaid.

E-R 8.00 -18.00
L 10.00 -16.00 (alates maist)

Kopp-laaduri
teenus

Asume Harku vallas,
Vääna külas,
Väänatammi teel.
Kontakttelefon 5669 5577.

Lisainfo www.väänapuukool.ee
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12. juuni 2018

TÜG õuealal
Näomaalingud
Virtuaalreaalsus
Põgenemistuba
Grillburgerid
Esinejad
Funjump
Töötoad
Võistlused
Kleepsujaht
FotoBox

LISAINFO:

Vaata ka www.tmyc.ee

tele
i
n
apte sse!
k
r
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m
i tp
oS ov tuul

haljastusmuld
liiv
killustik
Toome kauba
ise kohale

11:00-15:00

Rulood
Teksiilkardinad
Sääsevõrgud
Terassimarkiisid

Müüa

OOTAME SIND PUUKOOLI

18:00-22:00

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

MEILT
LEIAD
TAIMI, MIS
RÕÕMUSTAVAD SIND
KA PEALE
ESIMEST
TALVE!

TÜG aulas
18:00 Teadusteater
18:45 Lavashow
19:30-22:00 DJ Lenny
LaVida (Tre.ee)
18:00-22:00 FotoBox

Kõigile valla
lastele ja noortele

SUVI
ALGAB
SIIT !

WWW.NOORTEKESKUSED.EE

Toyota
Yaris Active

9600

EUR

2014, 77 000 km, 1.3 l,
73kWn, bensiin.

Vaata lisa
Auto24 veebilehelt:
www.bit.ly/845Yaris

lapsi
Kutsume
purjetamise
algkursustele!

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

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.

Osta ära!

info@kalsep.ee
tel 5346 0382

TEATED:
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
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

Auto heas korras,
üks omanik

7

Pottsepatööd ja korstnaotste
vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Fassaadi survepesu ja värvimine.
Tänava- ja unikivide puhastus.
5624 1509 Andres
Teostan san-tehnilisi ja
pisi-remonttöid. 503 8313
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
LIIV, MULD, KILLUSTIK, KRUUS,
FREESASFALT + transport. Tel:
5395 3788
Laagerdunud HOBUSESÕNNIK
saepuruga. Hind 2,5 eur 30 L kott.
Harku vallas transport TASUTA.
5811 7351
Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud
põllumuld. Kuivsegud, täide, sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod
100kg - 8t Tel: 501 5992
LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
Müüa SÕNNIKUT, MULDA, LIIVA,
KILLUSTIKKU. Tel 5697 1079,
taluaed@hot.ee

MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476 email:
ehitus@miltongrupp.ee

Müüa odavalt neli vähekasutatud suverehvi 195/55R15 85V
WILF. Tel 509 7988

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

TÖÖ

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee
Aitame maja paberitega.
Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181.
majapaberid@gmail.com
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad.
Tel. 527 1059, info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee
Väikeveod kuni 2 tonni.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
Ehitusremonttööd, aedade hooldus, haljastus. Silver Agu Ehituse
OÜ: silver@agu.ee; 504 1285
Lõikan hekki, trimmeriga pikema
rohu ja heina niitmine, saetöö aias.
Tel 5554 7291

Otsime oma väiksesse kollektiivi õmblejaid. Õmbleme spordirõivaid. Tööaeg paindlik, palk
kokkuleppel. Asume Sauel,
Kasesalu 12. Aneri Sport OÜ:
513 7705; anerisport@gmail.com
Otsin aiahooajaks abilist
hooldama iluaeda Mere tee
peatuse lähedal. 5804 5717
Tabasalu BabyBack Ribs & BBQ
restorani sõbralik meeskond otsib
NÕUDEPESIJAT, kelle tööülesanneteks on nõude ja köögitarvikute
pesemine nõudepesumasinaga,
klaaside poleerimine, abiruumide
korrashoid. Töö graafiku alusel
kl 11.00-22.00. Info 5883 5513,
Natalja
Inten OÜ otsib oma meeskonda
kogemustega ekskavaatorijuhti.
Soovitav oleks eelnev töökogemus
vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitamisel või teedeehituses. Vajalik B-kat. juhiloa olemasolu. Tööle
asumise aeg koheselt. Täpsem
info tel 511 7560 või info@inten.ee
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www.harku.ee

Harku Valla Teataja

HarkuVald

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

AASTA
MAAKLER
2004

ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112
andrus@domare.ee

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

TaimAUT
lastelaagrid
suvi 2018
Vabaaja- ja
puhkelaager
Pärlseljal

+372 5191 9981
maarika.kaarepere@remax.ee
www.remax.ee/MaarikaKaarepere

Maarika Kaarepere

f

maaklerMaarikaKaarepere

Ujumise- vabaaja- ja
puhkelaager
Kloogarannas

Spordija ujumise
lastelaager
Kloogarannas






Vabaaja- ja
puhkelaager
Karksi-Nuias


INFO JA
REGISTREERUMINE:

Tel 52 04 057
info@taimaut.ee  WWW.TAIMAUT.EE

REKLAAMI
VÕI
KUULUTUSE
TELLIMINE

Harku Valla Teataja
5556 5434
vallaleht@harku.ee

KONTSERT

26. MAIL 2018
KELL 17

HARKUJÄRVE
KOGUKONNAKIRIKUS
(Kiriku tee 2)

7.06 alates
kell 10.00

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

Silmade kontroll
15.- €,
prilliostjale TASUTA!
INFO ja
registreerimine
telefonil 603 2171

SURNUAIAPÜHAD
10. juunil
kell 14.00
KORVI kalmistul
17. juunil
kell 11.00
RANNAMÕISA
kalmistul
Tutvumine valminud
tavandimajaga kuni 13.30

