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Suvistele teemadele pühendatud lehekülgedelt saab
lugeda, mida põnevat toob
suvehooaeg Harku valda.
www.harku.ee

HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Tammiku
avasid
Konrad
Arne Kalm,
vallavanem
Erik Sandla
ja Karina
Pihor.

Ärge jätke kuumade
suveilmadega autodesse koeri ega lapsi
ka lühikeseks ajaks!
Loe edasi lk 5

RENÉ UUSTALU

piirkonnapolitseinik

Rongkäik Tibutare lasteaiast tammikuni oli kõigile meeleolukas. / Foto: Arno Mikkor

TIBUTARE TAMMIKU AVAMINE

/ Foto: Arno
Mikkor

avati Rannamõi1.Eestijuunil
sa-Tiskre ringtee juures
Vabariigi 100. sünni-

päevale pühendatud Tibutare
tammik, mis algas Tibutare
lasteaia eest vallavalitsuse ja
laste ühise rongkäiguga.
Tammiku rajamise etteval-

liina.ruutel@harku.ee

AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

Rohkem pilte:
www.harku.ee/
pildigaleriid

Juuni esimesel nädalavahetusel toimusid lastele ja
noortele ning Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale pühendatud sündmused – Tibutare
tammiku avamine, Harjumaa
laulu- ja tantsupidu, lastekaitsepäev ning Eesti, Läti,
Leedu ja Poola peaministrite
tammepuude istutamine.

HARJUMAA LAULU- JA TANTSUPIDU

2.

juunil toimus Viimsi vallas
Harjumaa laulu- ja tantsupidu „Koduteel“, millest võttis
osa enam kui 600 Harku valla
lauljat ja tantsijat. Tänavuse rahvapeo muutis eriliseks
kultuurilooline näitemänguraam, mis sidus ühte juba
traditsioonilised koorilaulud,
tantsud, orkestri- ja ansamblipalad. Lavastuslik raam andis
mängulises vormis teadmisi

Harjumaa ajaloo ja kultuuri
kohta. Peo idee oli väärtustada
oma kodukohta läbi inimeste,
kes on Harjumaal väga erinevatel aegadel elanud ja elavad
praegugi. Samuti tõsteti esile
väärtused, mis kujundavad
meie kodukoha – Harjumaa
loodus ja ajalugu, pärimus,
haridus ning looming.
Täname kõiki lauljaid ja
tantsijaid ning juhendajaid!

Harku valla kolonni eesotsas Harjumaa laulu- ja tantsupeo rongkäigus olid
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri rivitrummarid. / Foto: Krista Dreger
Suurel peol
olid esindatud
nii Harku valla
lauljad kui
ka tantsijad.

/ Foto: Krista
Dreger

Augustist tõusevad jäätmeveo hinnad 10%, välja
kuulutatakse uus hange
teenuse osutaja leidmiseks.

HarkuVald

Harku Valla Teataja
LIINA RÜÜTEL

JÄÄTMEVEDU

Foto: erakogu
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Nädalavahetus
pühendatud
lastele ja juurtele
Tammepuud on istutamas Läti Vabariigi
peaminister Māris
Kučinskis. / Foto:

mistusega alustasid Tibutare
lasteaialapsed neli aastat tagasi, kui Muumide ja Nakside rühmade lapsed korjasid
Kadrioru pargist tammetõrud,
istutasid need lillepottidesse
ning seejärel õpetajate aedadesse kosuma. Möödunud
aasta novembris istutasid
lapsed üheskoos puudega
silmailuks tammepuude alla
17 500 lillesibulat. Tänavu
juunis külvati lisaks sinise- ja
valgeõielisi rohttaimi.
Täname nüüdseks kooliteed alustanud Muumide
ja Nakside rühma lapsi ja
õpetajaid, vanemaid, tammiku avamist toetanud Riigikantseleid, Lembe Reimani,
Liivi Mäekallast, Edith Endi
ja kõiki, kes istutustöödel
osalenud.

LASTEKAITSEPÄEV

Liina Rüütel

juunil toimus 16. korda
3.
valla lastekaitseühingu
korraldatud Harku valla las-

Külalistele esines
Muraste Kooli laste
rahvatantsurühm
Muraste Murakad,
juhendaja Astrid
Väizene. / Foto: Raigo

tekaitsepäev.
Lastekaitsepäeval tunnustati tiitliga SÕBRALIK LAPS
2018 häid lapsi kõikidest valla
koolidest, lisaks tunnustati
tiitliga „Märka ja aita“ häid
õpetajaid ja lapsevanemaid.
Aukirjad andis üle vallavanem Erik Sandla.
Perepäeval toimus mitmeid
töötubasid – vilepillide valmistamine Tarmo Kivisilla
juhendamisel, nokitsemist
pakkusid Tabasalu Käsitöökamber ja Loovuslabor,
jagati teadmisi kaitsejõududest ning Politsei- ja Piiri-

Pajula (Valitsuse kommunikatsioonibüroo)

valveamet viis läbi ID-kaardi
ja veeohutuse töötoa. Lisaks
toimusid huvitav maastikumäng, lustimine mullipallides, näomaalingud, teadusteater „Kolm põrsakest“
ning heategevuslik kohvik.
Päeva vältel tegid muusikat Fa Stuudio laululapsed,
flöödi- ja kandlemängijad
ning Tabasalu Muusikakooli
akordionimängijad.
Tutvu auhinnasaajatega
bit.ly/lastekaitsepaevatunnustused ning vaata galeriid
sündmusest bit.ly/HarkuVallaLastekaitseÜhing.
Täname kõiki korraldajaid
ning päeva õnnestumisse panustajaid!

PEAMINISTRID ISTUTASID
TABASALLU TAMMED
äänemere Strateegia 9.
„L
aastafoorumi“ eel Eesti
peaministri Jüri Ratasega

kohtuma tulnud Läti peaminister Māris Kučinskis,
Leedu peaminister Saulius
Skvernelis ning Poola peaminister Mateusz Morawiecki väisasid 3. juuni õhtul
üheskoos Harku valda, et
istutada Tabasalu pangale
restorani Selleri kõrvale Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva

puhul tammepuud. Kõrgeid
külalisi tervitas Tabasalus sel
puhul Harku vallavanem Erik
Sandla, avaldades lootust, et
tammede istutamine Tabasallu
saab Eestisse külla saabunud
peaministritele traditsiooniks
ning aastate pärast on meil
väärikas tammesalu. Tseremooniale lisas rõõmsaid
värve Muraste Kooli rahvatantsurühm Muraste Murakad
Astrid Väizene juhendamisel.

Vilepillide meisterdamise töötuba. / Foto: Harku Valla Lastekaitse Ühing
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Harku Valla Teataja

HarkuVald

Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.
Ühe võimaliku olulise suunana nähakse arengukavas 22 km pikkuse rannajoonega Harku valla avamist merele. / Foto: Kaupo Kalda

Alasniidu Lasteaed sai uue direktori
28. mail alustas Alasniidu Lasteaias direktorina tööd Mariana
Gutjuma, kes on tegutsenud hariduse valdkonnas alates
2011. aastast – lasteaiaõpetaja ja õppealajuhatajana mitmes
lasteaias. Tänavu jaanuaris kaitses Gutjuma Tallinna Ülikoolis
hariduse juhtimise erialal oma magistritööd. Varasemalt on
Gutjuma omandanud hariduse näitejuhtimise ja režii erialal
ning töötanud teatris, televisioonis ja raadios, samuti tegutsenud üritusturunduses. Alasniidu Lasteaia direktoriga saab
ühendust telefonil 5553 8003 või e-posti aadressil direktor@
alasniidulasteaed.eu. (Harku Vallavalitsus)

Toetused lasterikastele peredele
ja kooli lõpetajatele
Veel juunikuuski maksab Harku Vallavalitsus taotluse alusel
toetust lasterikastele peredele ning vähekindlustatud peredele
kooli lõpetamise puhul.
Paljulapselise pere toetust makstakse peredele, kus kasvab
kolm ja enam last ning see sõltub pere tulust. 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. Toetuse saamiseks tuleb esitada
avaldus Harku Vallavalitsusele. Avalduse vorm on saadaval
Harku valla kodulehel www.harku.ee ja vallamajas (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.
(Harku Vallavalitsus)

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. juuni 2018 
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et püstitatakse kitsad eesmärgid konkreetsete murekohtade
lahendamiseks (lasteaia- ja
koolikohad, sotsiaalteenused,
teed ja tänavad, kanalisatsioon
jne). Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus sedastab
täpselt, millega tegeleda tuleb.
Valdkonnapõhisel lähenemisel
on üks oluline puudus – kellelgi ei teki tervikvaadet, seosed
jäävad pahatihti käsitlemata.
Arengus olulise hüppe saavutamiseks tuleb seega teha
rohkem, hoomata „suurt pilti“
ja püstitada ambitsioonikamaid sihte. See ei tähenda,
et valdkondlikud eesmärgid
püstitamata peaksid jääma.

eeldused nii rekreatsiooniks
kui ka turismi arendamiseks.
Seetõttu võiks kaaluda valla
merele avamise programmi
väljatöötamist. See tähendab
turismiinfrastruktuuri, pääsu
merele ja mereäärset (jalg)
teedevõrgustikku. Teiseks oluliseks suunaks on kaasamine
ja teadlikkus, mis hõlmab
nii elanike kaasamist vallas
toimuvasse kui ka teadlikkuse

Juba täna, 13. juunil
kell 17.00 toimub
Muraste Koolis
arenguseminar, kus
arutatakse just neid
küsimusi. Tule ja
räägi kaasa, kas oleme
õigel teel.

Kolm võimalikku
alussammast

Harku valla puhul on lisaks
konkreetsetele valdkondadele
välja koorunud kolm suuremat teemavaldkonda. Esiteks,
Harku vald on mereäärne omavalitsus. Kohati tundub aga,
et peamiselt Vääna-Jõesuu
ranna pärast. 22-kilomeetrine
merepiir loob suurepärased

suurendamist, mis tähendab
abivajaja märkamist, pahateo
ärahoidmist, aga ka enese
identifitseerimist Harku valla
elanikuna. Koordineeritud
ühistegevus aitab muuta
Harku valla turvalisemaks
ja sõbralikumaks. Konkurentsivõime programm on
aga suunatud kohapealsete
„tarkade“ (s.o kõrget lisandväärtust loovate) töökohtade
loomisele, distantsilt töötamise võimaluste laiendamisele ja
tööjõuturult eemale jäänute
tagasitoomisele.
Programmid ja valdkondlikud eesmärgid moodustavad
terviku. Esimesed on olulised
kvalitatiivseks arenguhüppeks,
kuid seejuures ei tohi ära unustada, et suurtest asjadest saab
rääkida alles siis, kui väiksemad on korras. Mõlemaid
silmas pidades on võimalik
Harku vallast kujundada Eesti
omavalitsuste lipulaev – keegi,
kelle järgi joonduda ja kelle
algatused näitavad suunda.
Harkul on potentsiaali vaadata
vallapiiridest kaugemale.

Vallavanem
tunnustas
silmapaistvaid
õpilasi

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

*
14.00–18.00

Omavalitsuse arendamist kavandatakse sageli üksnes valdkonnapõhiselt. See tähendab,

Nüüdseks ligi poolteist kuud väldanud Harku valla uue arengukava
koostamisel on selgunud peamised teemavaldkonnad, mille üle ootame
vallaelanikke ka arutlema 13. juunil.

Kooliaasta lõpetuseks olid valla parimad õppurid palutud 31. mail vallavanem Erik Sandla vastuvõtule.
Harku Vallavalitsusel on tavaks vallavanema pidulikul vastuvõtul
tunnustada siinseid tublisid õpilasi, kes on kooliaasta vältel eriliselt silma
paistnud. Tänavu 31. mail toimunud vastuvõtul tunnustas vallavanem Erik
Sandla kokku 23 noort Harkujärve Koolist, Vääna Mõisakoolist, Tabasalu
Ühisgümnaasiumist, Vääna-Jõesuu Koolist, Muraste Koolist ja Tabasalu
Muusikakoolist, kes olid silmapaistvalt edukad õppetöös ning kes saavuta-

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00

T

änu mitmetele kohtumistele ja seminaridele
on selgeks saamas peamised arenguteemad järgneva
kümne ning enama aasta perspektiivis. Vara on veel rääkida
konkreetsetest kokkulepetest,
kuid olulisematest märksõnadest saab ülevaate anda küll.
Üsna üheselt on selge, mille
poolest praegune Harku vald
eriline on. Pärliks on siinne
loodus- ja elukeskkond – meri,
pankrannik, metsad ning heakorrastatud asumid. Samuti
hinnatakse kõrgelt aktiivseid
kogukondi. Oluline on vastus
küsimusele, kuidas seda kõige
paremini valla arengu huvides
kasutada. Väljakutsete pilt on
mitmekesisem. Kahtlemata on
oluline haridussüsteem – milliseid valikuid tuleb langetada,
et Harku vallast saaks Eesti
kõige parema hariduse? Lisaks
aga vajavad lahendamist ka
transport, asulate omavahelised ühendused, spordi ja
kultuuri harrastamiseks vajaminevad hooned, pendelrände
vähendamine, kohapealsete
kõrget lisandväärtust loovate
töökohtade loomine jpm.

Harku valla areng
kolmel alussambal?

lahkus

Võidupühale eelneval päeval,
22. juunil, on Harku vallamaja
avatud kell 8.00–11.30.

E

OÜ Cumulus Consulting
konsultant

Pilk suurele pildile

Statistika
Elanikke kokku

JAAN URB

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

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

sid väljapaistvaid tulemusi erinevatel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel. Aitäh, tublid õpilased – Sixten Suppi, Jan Kuldar Kuusik, Mia Margaret Untera, Roland Valle, Marten Männa, Elsa Valle, Robin Rocco Kõrran,
Rico Praks, Karolin Härm, Carina Ruut, Rasmus Kalep, Marten Linno, Tauri
Trell, Karmen Juhkam, Marten Männa, Anni Ilves, Triinu Valdvee, Kirke
Rumm Dominic Osula, Sandra Riivik, Lee-Ann Järvis, Caspar Freiberg.
Palju õnne kõigile suurepäraste tulemuste puhul!
/ Tekst ja foto: Liina Rüütel
Loe lisaks: www.harku.ee

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
AS Kroonpress

30 g CO2

ID a202

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
AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

A

S Eesti Keskkonnateenused esitas 25. jaanuaril
Harjumaa Ühisteenuste
Keskusele (HÜK) taotluse tõsta
1. maist 2018 jäätmeveo teenustasusid 33%. Hinnatõusu
vajadust põhjendas ettevõte segaolmejäätmete käitluskulu kasvuga rohkem kui 64% ulatuses.
Samuti on võrreldes 2017. aastal
hankesse esitatud pakkumusega
tõusnud kütuse hinnad 25%.
Hankepakkumisest oluliselt
suuremate kulude tõttu teenuse
osutamisel ei pidanud Keskkonnateenused võimalikuks alates
1. maist 2018 jätkata teenuse
osutamist samade hindadega
ning oli valmis erakorraliselt
ühepoolselt HÜK-iga lepingu
lõpetama. Tuginedes Harku
Vallavalitsuse seisukohale, mis
ei pidanud sellises mahus hinnatõusu taotlemist õigustatuks,
jättis HÜK Keskkonnateenuste taotluse siiski rahuldamata,
ent järgnevate läbirääkimiste
tulemusel lepiti kokku segaolmejäätmete veo hinnatõus
10% alates 1. augustist 2018.

Kuulutatakse välja
uus hange

„Hinnatõusuga nõustuti tingimusel, et Eesti Keskkonnateenused jätkab korraldatud jäätmeveoteenuse osutamist seni
olemasoleva lepingu järgi kuni
ajani, mil peagi välja kuulutatava hanke võitja on valmis asuma teenust osutama,“
märkis Harku Vallavalitsuse
arendus- ja haldusosakonna
juhataja Ergo Eesmaa. Tema
hinnangul on uue hanke võitja
selleks valmis kõige varem 1.
novembril 2018. Uue hanke
korraldatud jäätmeveoteenuse
osutamiseks kuulutab HÜK
välja lähiajal – see on tänaseks
suures osas ette valmistatud
ning varasemaid kogemusi ja
teenuse osutamisel ette tulnud kitsaskohti arvesse võttes
täpsustatakse selles teenuse
kvaliteedi ning selle järelevalvetingimusi. „Harku vald
on jäätmeveoteenuse osutajale
parajaks väljakutseks, sest
ühelt poolt võivad hajaasustuspiirkondades olla vahemaad elamute vahel pikad,
teisalt on meil aga ka palju
kitsaid ning raskesti läbitavaid
teid, millel sõitmiseks on vaja
sobivat tehnikat ja piisavaid
kogemusi. Vabaturu tingi-

www.harku.ee
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HarkuVald

Augustist tõusevad
jäätmeveo hinnad 10%
Harku Vallavalitsus nõustus Eesti Keskkonnateenuste AS-i taotlusega tõsta
jäätmeveo hinda alates 1. augustist 10% tingimusel, et vedaja täidab oma
kohustusi kuni uue hanke võitja tööle asumiseni.

Strantumi üleskutse:

loobu joogivee kasutamisest
kastmisveena!
Osaühing Strantum kutsub üles loobuma joogivee
kasutamisest kastmisveena või kui see on vältimatu, siis mitte kasutada ühisveevärgi vett kastmiseks
ajavahemikul 7.00–10.00 ning 18.00–23.00.
VAIDO VALING

OÜ Strantumi veeosakonna
juhataja

õuane ja soe kevad on
P
toonud kaasa massilise
koduaedade kastmise, mille

AS Eesti Keskkonnateenused jätkab kokkuleppe kohaselt teenuse osutamist vallas seni, kuni uue hankega leitud
uus vedaja on valmis tegutsema asuma. / Foto: Aule Sagen

mustes, kuhu oleksime võinud
Eesti Keskkonnateenustega
kokkulepet mitte saavutades
jõuda, on suur oht, et raskemini ligipääsetavad kohad
jäävad teenindamata,“ selgitas
Eesmaa, miks on Harku valla
jaoks korraldatud jäätmevedu
parim lahendus. Korraldatud
jäätmeveo toimimine on ka
eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antava
jäätmehoolduse arendamise
toetuse saamiseks.
Uus hinnakiri 1. augustist

Alates 1. augustist kehtib seega
uus segaolmejäätmete hinnakiri, kus näiteks eramu 240-liitrise konteineri üks tühjendamine hakkab maksma 2,10
eurot (koos käibemaksuga)
senise 1,91 euro asemel. Jätkuvalt saavad aga Harku valla
elanikud anda oma kinnistult
Eesti Keskkonnateenustele üle
tasuta pakendeid, vanapaberit
ja -pappi, biolagunevaid köögija sööklajäätmeid. Samuti
kogutakse kevadest sügiseni
tasuta haljastusjäätmeid ning
sellest vedajale eelnevalt teada
andes saab lasta tasuta ära viia
ka suurjäätmeid (vana mööbel
jmt). Jäätmete liigiti kogumise

TASUTA

viiakse kinnistult ära
pakendeid, vanapaberit
ja -pappi, biolagunevaid
köögi- ja sööklajäätmeid.

puhul tekib segaolmejäätmeid
oluliselt vähem (jäätmete kogumassist 25–35%), ühtlasi teenib jäätmete liigiti kogumine
keskkonna huve, soodustades
jäätmete ümbertöötlemist ja
aidates jõuda aastaks 2020 eesmärgini taaskasutada vähemalt
50% kodumajapidamistest pärinevatest jäätmetest.

Segaolmejäätmete uued teenustasud
alates 01.08.2018 Harku vallas
Jäätmemahuti
suurus m3

Ühe korra
jäätmeveo hind
ilma käibemaksuta (€)

Ühe korra
jäätmeveo hind
koos käibemaksuga (€)

0,15

1,09

1,31

0,08

0,58

0,70

0,14

1,02

1,22

0,24

1,75

2,10

0,37

2,70

3,24

0,66

4,81

5,77

0,80

5,83

7,00

1,50

10,94

13,13

2,50

18,23

21,88

4,50

32,81

39,37

Rannamõisa tavandimaja ootab nime!
Juuni alguses valmis Rannamõisa kiriku juurde rajatud tavandimaja, kus saab hakata läbi viima ilmalikke tseremooniaid sh
matuseteenistusi ja peielaudu, samuti kontserte, näitusi, etendusi
ning muid koosviibimisi. Hoone omaniku, OÜ Strantum juht Meelis
Härms kutsub valla elanikke üles tegema ettepanekuid hoonele
nime panemiseks. Ettepanekud tuleks saata hiljemalt 30.06.2018
aadressile strantum@strantum.ee, teemareale nimekonkurss.
Tavandimajas on abiruumid töötajatele ning kantseleiruumid
Harku valla kalmistute juhatajale. Reio Avaste projekteeritud ning
Tiit Niibeki juhtimisel Tabasalu Meistrid OÜ ehitatud hoonet ehib
8000 eurot maksnud automaatikaga helisev tornikell, mis on
valminud 100-aastase ajalooga Poola ettevõttes Odlewnia
Dzwonow Braci Kruszewskich.
Tavandimaja ehitustööde maksumus on ligikaudu 309 000 eurot
(koos käibemaksuga), mida rahastas Harku vald. Hoonega on kõigil
võimalik tutvuda surnuaiapühal Rannamõisa kalmistul 17. juunil
peale teenistust kuni kella 13.30-ni. / Tekst ja foto: Aule Sagen
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tulemuseks on hommikustel
ja õhtustel tundidel langenud veesurve. Õnneks ei ole
veevarustus seni veel kusagil
täielikult katkenud, kuid et
veekasutus on põua ajal pidevalt kasvanud, ei ole kaugel ka
see hetk, mil mõnes veevärgis
või veevärgi osas võib vesi lühiajaliselt täielikult kaduda.
Nimelt ei ole ükski ühisveevärk
dimensioneeritud kastmisvee
kasutamist arvestades.
Harku vallas kasutatakse
ühisveevärgi veena valdavas
osas Kambrium-Vendi veekihi
põhjavett, mis on sisuliselt
taastumatu vara. Hoidmaks
sellise vara kasutamist kontrolli all ning tagamaks selle
kasutamise võimalust ka
tulevastele põlvedele,
on keskkonnaministri
määrusega kehtestatud piirkonniti
põhjavee varu kasutamise limiidid.
Limiidid tuginevad omakorda teaduslikule
uuringule ning
nende ületamine
võib kaasa tuua

selle, et tühjenevasse põhjaveekihti või suure tarbimise tõttu
tekkinud depressioonilehtrisse
valgub merevesi ning muudab
kogu piirkonna põhjavee joogiveena kasutamise võimatuks
või erakordselt kulukaks.
Tänaseks on kujunenud olukord, milles ohtra kastmise
tõttu on Strantumi tegevusalas
piirkondi, kus ollakse neid
limiite ületamas. Samuti on
juhtumeid, kus tarbimise
tipphetkedel on ületatud süsteemi tehnilise võimekuse piir.
See on kaasa toonud paratamatu valiku – kas kasutada kvaliteetset ja töödeldud joogivett
kastmiseks või selleks, milleks veevarustuseks mõeldud
süsteem rajatud on – joogi- ja
olmeveeks.

/ Illustratsioon:
Flaticon

Mõtle järele
– kas tasub kasutada
kvaliteetset ja töödeldud
joogivett kastmiseks?

Taotle
KIK-i toetus ÜVK-ga liitumiseks
Alates 5. juunist on võimalik esitada Keskkonnainvesteeringute
Keskusele taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks.
Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle
majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus
on üle 2000 tarbija. Toetust jagatakse elamu ühendamiseks
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus
puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIK-i kodulehelt
leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIK-i saata nii e-posti teel
kui paberil.

Tule infopäevale!
Taotlusvooru infopäev toimub reedel, 15. juunil kell 12
Hotell Euroopas (Paadi 5, Tallinn).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.
Täpsem info KIK-i kodulehelt goo.gl/5cSa9L.
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Projektõppe raames käisid
Muraste
Kooli
reporterid
ka ERR-is
uurimas,
kuidas
sünnivad
teleuudised.

ETTEVÕTLUSUUDISED
Kolmekordistunud tootmisvõimekusega A&R Carton palkab töötajaid
Eesti suurim kartongpakendite tootja A&R Carton jõudis
lõpule oma Tabasalus tegutseva tehase laiendustööde ning
seadmete uuendamisega, mille tulemusel kolmekordistus
tehase tootmisvõimekus. Ligi 5 miljoni suuruse investeeringu tulemusel sai tehas juurde kokku 800 m2 tootmisruume, tööliste olmeruumid ning kontoripinda. Samuti
renoveeriti lao- ja tootmispindu 1600 m2 ulatuses. Lisaks
mullu soetatud ligi 3 miljonit eurot maksnud nüüdisaegsele
pakendite trükimasinale Komori Lithrone LS44 osteti tänavu
1,5 miljoni euro eest stantsimis- ja liimimismasin ning
kuumfooliumimasin, samuti uued transportliinid, et trükiga
sammu pidada.
Tehas ekspordib 95% toodangust. Eesti tootjatest kasutavad A&R Cartoni pakendeid Balbiino ja Rapala. Aastas valmib üle 200 miljoni ühiku pakendeid. Ettevõtte 2017. aasta
käive oli 7,6 miljonit eurot ja tööd anti 52 inimesele.
Seoses kasvanud trükivõimekusega on ettevõte viimase
aasta jooksul suurendanud töötajaskonda 20 inimese võrra
ning soovib tööd anda veel umbes 10 inimesele. Tööd on
pakkuda stantsijatele, trükkalitele, masinate operaatoritele,
laotöölistele. A&R Cartoni juhatuse esimehe Margus
Üürikese sõnul sobivad Tabasalu tehasesse inimesed, kel
on tehnilist taipu, eelkõige peaksid nad aga tööst hoolima.
Huvi korral võibki ühendust võtta ettevõtte juhiga
e-posti aadressil margus.uurike@ar-carton.com. Tehas
asub Tabasalus aadressil Harku tee 47. (Aule Sagen)

Tabasalus avati
Realiseerimiskeskuse kauplus
Endise Säästumarketi ruumides avas 25. mail oma uksed
Realiseerimiskeskuse Tabasalu kauplus, mis on ühtlasi
keti 20 kauplus. Kaupluse 750 m2 suurusel kaubanduspinnal pakutakse kaupa pakendatud toidukaupadest
jalanõude ning aiamööbli ja mullani, sealt leiab majapidamistarbeid, kodukeemiat, rõivaid ja aksessuaare, aga
ka lemmikloomatoitu ja -tarbeid. Realiseerimiskeskuse
kauplus on avatud E–R kell 9.00–21.00, L kell 10.00–20.00
ja P kell 10.00–18.00. (Aule Sagen)

Harku Valla Teataja

HarkuVald

/ Foto:
Muraste
Kool

Maikuu viimastel nädalatel läks Muraste
Kool üle projektõppele
ning üks töögrupp
erinevate teemagruppide seas keskendus reporteritööle. Näpunäiteid
reporteri- ja ajakirjanikutöö tegemiseks
käis neile jagamas
Harku Valla Teataja
toimetaja Aule Sagen,
ülevaate projektõppe
ajast ja töögruppide
tegevustest annavad
allpool aga Muraste
Kooli reporterid koos
oma juhendajatega.

Produktiivne ja
põnev projektõpe
Muraste koolis
KATI LIIVER
KATRIN PEBSEN-ZACHRAU
Muraste Kooli õpetajad

J

uba kolmandat aastat
toimus Muraste Koolis
projektõpe, mille raames
tegutsesid õpilased 10 päeva
huvipõhiselt valitud töögruppides. Teemad jagunesid kahe
vanusegrupi – I-II ja III-VI
klassi vahel. III-VI kl õpilased
„Muraste Kooli reporteri“ grupis õppisid artikli kirjutamist
ning videouudiste tegemist.
Nende esimene ülesanne oli
intervjueerida teisi gruppe,
et teada saada, millega need
tegelevad.
Reporterid Jako, Alex, Kirsi

ja Karl-Andre küsitlesid gruppi
„Ma olen sind kusagil näinud“.
Õpilased valisid selle grupi,
sest see oli seotud esinemisega.
Grupis olid õpilastel põnevad
rollid – artist, lavakunstnik,
grimmikunstnik jne. Projekti
lõpuks valmis vahva lavastus.
Gregor intervjueeris gruppi
„Muraste õnnelik keskkonnakäpp“. Lapsed õppisid seal
esemeid taaskasutama ja tegid
flaiereid, et inimestes taaskasutushuvi tekitada. Samuti
kutsuti lähimaid elanikke kaasa
lööma jäätmete vähendamise
kampaanias. Isemeisterdatud
robotite abil õppisid õpilased
jäätmete teekonda nende kogumisest taaskasutuseni.
Johannes, Sebastian, Rihhart

ja Remy said teada, et „E-Twinnerite ehk rahvusvahelise
koostöö Tiigrite“ eesmärk oli
õppida paremini inglise keelt,
teha oma „Kahoot“ ja oma
grupi tutvustus internetis.
Joonas, Maik, Morris ja Siim
uurisid, mida tegid „Muraste Kooli meisterkokad“. Selles grupis valmisid erinevad
maitsvad söögid, õpiti lauakatmist ja kujundati oma grupi
põll. Lõpuks pakuti maitsvaid
sööke õpilaste kohvikus.
Juuna ja Tekla said teada, et
gruppi „Võluvägi looduses“ olid
läinud õpilased, kes huvituvad
loodusest. Seal oli neil võimalik uurida erinevaid ravimtaimi, millest lõpuks pandi
kokku oma ravimtaimeraamat.
Grupi „Avastades Eestimaad“ õpilastele meeldivad
seiklused, leidsid Trevor,
Daniel ja Raven. Selle grupi
eesmärgiks oli võimalikult
palju erinevaid kohti külastada. Lõpuks valmisid reisidest
blogi- ja videoraamatud.
Art, Erik ja Samuel intervjueerisid õpilasi grupist „Seiklusi Muraste metsas ja mere
ääres“. Selgus, et nemad matkasid ja tutvusid matkatarkuste
ning esmaabiga. Matkati nii
jalgsi kui ka rattaga.
Karl-Mihkel, Robert, Mattias, Kenneth ja Jarek uudistasid „Aiatarkade“ tegemisi. Õpilased selles grupis huvitusid
aiandusest ja õues olemisest.
Nad rajasid erinevaid peenraid.
Kõik reporterid märkasid,
et õpilased olid oma grupiga
rahul. Samuti toodi välja, et
iga grupp käis vähemalt ühel
väljasõidul ja kooli oli kutsutud
palju spetsialiste, kes õpilastele
erinevaid teemasid õpetasid.
Projektõpe lõppes esitlustega
lapsevanematele.
Uuri lisa: www.harku.ee

Osale fotokonkursil
„EV100 Harku vallas“!
13. juunist kuni 1. augustini kutsub Harku Vallavalitsus kõiki osalema Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud fotokonkursil „EV100 Harku vallas“.
LIINA RÜÜTEL

Kommunikatsioonijuht

Harku valla auhinna 5000 eurot andis Biofire’ile üle
vallavanem Erik Sandla. / Foto: Tauno Pääslane

Biofire tuli „Ajujahil“ teiseks
Äriidee konkursi „Ajujaht 2018" võitis toidukäitlejatele
digitaalset enesekontrolliplaani pakkuv FoodDocs. Harku
valla ettevõtjate uuenduslik ja loodussäästlik süütegeel
Biofire tuli konkursil teiseks, pälvides lisaks 15 000-eurosele auhinnale ka Harku Vallavalitsuse eripreemia 5000
eurot. Biofire’i süütegeel on loodud koostöös Keemilise
ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga. Süütegeeli leiab juba
erinevate jaemüügikettide kauplustest, sh Tabasalus
Kallaste kauplusest. Süütevahendit toodetakse white
label tootena ka välisturule ning Biofire’i kolmandaks
oluliseks sihiks on militaarsektor. (Aule Sagen)

Sinu enda või naabri
aed väärib kiidusõnu?
Kooli, lasteaia või
mõne ettevõtte
haljastus paitab silma?

loodab
Ftadaotokonkursiga
Harku Vallavalitsus ärgivallaelanikke märkama

igapäevast elu meie ümber.
Konkursi eesmärk on leida
uusi ja huvitavaid fotosid Harku vallast, mis jäädvustaksid
vallas aset leidnud sündmusi,
inimesi, perekondi, vaatamisväärsusi ning muid põnevaid
objekte, mis tänases Harku
vallas on huvipakkuvad.

Konkursil osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on
jäädvustatud ajavahemikul
1. jaanuar 2017 kuni 1. august
2018.
Näitus võidutöödest ja fotode
paremikust avatakse septembris
Harku valla sõprusvallas Soomes – Eura vallas – ning alates
oktoobrist liigub näitus mööda
koduvalda – koolides, raamatukogudes, külakeskustes.
Harku Vallavalitsus omandab õiguse kasutada konkursile
laekunud fotosid edaspidi oma
näitustel, valla trükistes (sh
turismivoldikud, Harku Valla Teataja jms) ning sotsiaal-

Esita tunnustust väärt aed heakorrakonkursile

meedias. Fotode kasutamisel
märgitakse alati ära ka fotode
autori nimi.
Üks autor saab konkursile
esitada kuni 5 fotot. Esitatavad
fotod peavad olema teostuselt
digitaalsel kujul, jpg-failina
ning piisavalt suured (pikem
külg min 3000 pikslit), et neid
saaks hiljem näitusel eksponeerida.
Auhinnad ja tunnustamine

Fotokonkursil on oodatud osalema nii harrastajad kui ka
professionaalsed fotograafid,
kellega saaks vald ka edaspidi
koostööd teha.

Fotode hindamine toimub
kahes vanusegrupis: I vanusegrupp – kuni 18. aastased, II
vanusegrupp – 19 ja vanemad.
I vanusegrupis on I koha auhinnaks 200 €, II koht 150 €,
III koht 100 € ning II vanusegrupis on I koha auhinnaks
400 €, II koht 300 €, III koht
150 €. Lisaks pannakse välja
mitmeid eriauhindu! Parimate
autorite tunnustamine toimub
26. augustil Tabasalu Päeval.
Tutvu konkursi tingimustega www.harku.ee ning saada
tingimustele vastav foto eposti aadressile fotokonkurss@
harku.ee.

Harku valla kaunis kodu 2018!

Väärilised
auhinnad!

Konkursile võivad oma eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte aia esitada kõik valla kinnistuomanikud; iga vallakodanik võib konkursile esitada ka naaberaia või teisi vallas asuvaid kauneid
aedu. Anna Harku Vallavalitsusele teada osalemissoovist või esita soovitus kuni 31.07.2018 e-posti aadressile Brigita.Perm@harku.ee või telefonil 600 3866. Lisainfo: www.harku.ee/heakord

Harku Valla Teataja

www.harku.ee
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Suvi
AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee
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HOIA OMA VARA!

HOIA SILM PEAL!

• Et värskendava supluse ajal
rannaliivale jäetud isiklikud
asjad ka merest tulles kindlasti
alles oleksid, soovitab Harku
valla piirkonnapolitseinik René
Uustalu jätta ujumise ajaks
seltskonnast üks inimene
asju valvama. Rahvarohketel
üritustel liikudes tuleks telefon
ja rahakott panna suletavasse,
võimalusel põuetaskusse. Oma
jalgratta soovitab ta lukustada rattaparklasse või panna
trosslukuga mõne käidavama
koha lähedusse statsionaarse
eseme (nt tänavavalgustusposti) külge kinni. Autoga liikudes tuleks jälgida, et parkimise
ajaks ei jääks sõidukisse väärtuslikke asju. Kui neid kaasa
võtta ei saa, siis mitte jätta neid
nähtavale kohale – vahel piisab
ka auto istmel vedelevast tühjast kotist, et ahvatleda varast
akna kaudu õnne proovima.
Kodust lahkudes tuleb uksed-väravad sulgeda ning
jälgida, et hoovis saaks silma
alt ära pandud väärtuslikumad
asjad, nagu muruniiduk või
jalgratas, mida on kerge kaasa
haarata. Ka võiks võimalusel
naabritele teada anda, kui plaanite mõneks ajaks ära minna
ning paluda neil elamisele aegajalt pilk peale heita.

• Päästeameti andmetel uppus möödunud
aastal Eestis kokku 44
inimest, neist 8 Harjumaal.
Statistika näitab, et üha
enam upuvad inimesed
kukkumiste tulemusena
ja koduses keskkonnas.
Seetõttu kutsub Päästeamet üles hoidma veekogu
läheduses oma lähedastel silma peal, et vältida
võimalikke õnnetusi.
Jälgige ja märgake oma
kaaslasi, eelkõige aga
lapsi ja eakamaid inimesi
mitte ainult rannas, vaid
ka kodu ümbruses, kus on
läheduses veekogud või ka
aias sulistamiseks mõeldud basseinid. Uppumine
võtab vaid hetke.

fakt
Möödunud aastal
uppus Eestis kokku
44 inimest, neist 8
Harjumaal.
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TURVALISELT
KERGLIIKLUSTEEL

PARGI NII
NAGU VAJA

• Valla üha laienev kergliiklusteede võrgustik loob
head võimalused suvisel
ajal rattaga või jalgsi
liikumiseks. Piirkonnapolitseinik paneb südamele,
et kergliiklusteel liikudes
tuleb samuti üksteisega
arvestada. Ei saa olla nii, et
rulluisutajad ja jalgratturid kihutavad jalakäijatest
hirmsa hooga mööda. Neile
lähenedes tuleks aegsasti
hõike või signaalkellaga
lähenemisest märku anda
ja mööduda neist jalakäija
kiirusel. Sõidukiirus ükskõik
millisel hetkel peab olema
valitud nii, et ohu tekkides
oleks võimalik reageerida ja
õnnetust ära hoida. Liigelda
tuleb tee paremal pool, et ka
vastutulijad saaksid vabalt
liikuda. Eriti tähelepanelik
tuleb olla kergliiklusteel väikeste lastega liigeldes – nad
ei oska ohte näha ja hinnata
nii nagu täiskasvanud ning
võivad tahtmatult ootamatuid ja ohtlikke olukordi
tekitada.

• Vääna-Jõesuu randa minnes tasub meeles
pidada, et 1. juunist kuni 31.
augustini kell 10.00–20.00
on Vääna-Jõesuu külas
Luige tee 9 ja Rannaparkla
kinnistul ning Rannasüdame tee parklas parkimine
tasuline. Parkimistasust on
vabastatud liikumispuudega
juhid ja liikumispuudega või
pimedat inimest teenindava
sõiduki juhid, kui neil on
olemas vastav parkimiskaart. Samuti parkimine
tasuta kaherattalistele
mootorsõidukitele.
Ranna-alale minnes tuleb
sõiduauto parkida selleks
ettenähtud kohta, mitte tee
äärde ja puude alla. Valesti
pargitud autod takistavad
pahatihti teiste sõidukite
liikumist, sealjuures päästeteenistuse autosid. Piirkonnapolitseinik paneb
veel südamele: ärge jätke
kuumade suveilmadega
autodesse koeri ega lapsi
ka lühikeseks ajaks,
kuna sõidukis kerkib
temperatuur kiiresti kõrgustesse ja selle tagajärjed
võivad olla väga kurvad.
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Rannahooaeg on alanud ka Vääna-Jõesuu
rannas, mis on suvitajate vastuvõtmiseks
valmis. / Foto: Liina Rüütel

Elagu suvi!
Fot
o
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Maikuune suvesoojus lükkas elu sel aastal aegsasti suvisesse rütmi.
Et sügiselgi saaks möödunud suvest üksnes head meenutada, pakume puhkuste
hooaja algusesse väikese teejuhi suviste ebameeldivuste vältimiseks.
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ai algusest on Vääna-Jõesuu rannas –
siiani Harju maakonna
ainsas ametlikus suplusrannas
– rohkelt inimesi kuuma päikest, rannaliiva ja mereõhku,
aga ka laineid nautimas. Juba
enne 1. juunit, suplushooaja
ametlikku algusaega, oli rand
varustatud riietuskabiinide,
prügikonteinerite ning välikäimlatega, rannaala korrastatud ja Luige teed pikendav
laudtee taas pea mereni lahti
rullitud. 23. mail Vääna-Jõesuu
rannast Terviseameti võetud
mereveeproovid kinnitavad, et
vesi meie rannas on jätkuvalt
puhas, ehkki selle temperatuur
jääb 15 kraadi ringi. Kui karastunud suplejatele on sellest
küll, siis külmakartlikumatel
suvitajatel tasuks veel veidi
merre minekuga oodata – harjumatult külmale veele võib
keha reageerida ootamatu
terviserikkega, mis võib seada
ohtu supleja elu.

, M atthew Smith

ON TULEOHTLIK AEG
• Vääna-Jõesuus on
olemas ka RMK puhkealad
koos lõkkekohtadega.
Paraku on pikk põuaperiood
kuivatanud meie metsad
tuleohtlikuks, mistõttu hakkas 31. maist kogu Eestis
kehtima suure tuleohuga
aeg. Igasugune tuletegemine looduses võib tekitada
tulekahju ohu ning põhjustada põlengu metsas või
maastikul. Suure tuleohuga
ajal on keelatud metsas
suitsetamine, grilliseadme
kasutamine ja lõkke
tegemine, sh ka selleks
ettevalmistatud kohas.
Samuti on keelatud kulu
põletamine. Looduses
tuleks liikuda ja käituda
hoolivalt ning vältida
mootorsõidukiga looduses
sõitmist. Auto tuleks
parkida mittesüttivale
pinnasele ja mitte sõita
ATV-ga turbasel pinnal.
Milline tuleoht Eesti eri
piirkondades parasjagu
valitseb, saab näha Ilmateenistuse tuleohu kaardilt
www.ilmateenistus.ee/
tuleohukaart.

ETTEVAATUST
SÄÄSETÕRJEGA!
• Pikk vihmane sügis oli
soodne pinnas kevadiste
sääsekolooniate tekkele. Selleks et pinisevad
vereimejad teile õues liiga ei
teeks, soovitab Terviseamet
pigem kanda pikkade varrukate ja säärtega rõivaid kui
liialdada sääsetõrjevahenditega. Viimaste liigkasutamine võib kahjustada tervist ja
põhjustada mürgistust, seda
eriti lastel, kui nendegi peal
on kasutatud täiskasvanutele mõeldud tõrjevahendit.
Sääsetõrjevahendites
sisalduv DEET võeti 1944.
aastal Ühendriikide relvajõududes kasutusele närvimürgina ja see imendub hästi
nii naha kui ka seedetrakti
kaudu näiteks putukatõrjevahendiga määritud kätega
süües. Kokkupuude mürgiga
võib põhjustada iiveldust,
oksendamist, kõhuvalu ja
kõhulahtisust, raskematel
juhtudel ka teadvusekaotust,
vererõhu langust ja krampe.
Oluline on, et lapsevanemad jälgiksid sääsetõrjevahendite kasutusjuhendit ja ei kasutaks lastel
täiskasvanutele mõeldud
tõrjevahendit. Samuti tasub
ettevaatlik olla sipelgamürkidega, mida väikelapsed on sisse söönud murul
roomates, ja ka suitsevate
sääsetõrjevahenditega.
Terviseamet soovitab helistada mürgistusinfoliinile
16662 (ööpäevaringselt)
ka juhul, kui pärast mürgise aine neelamist esialgu
midagi ei juhtu.
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AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

uidust ja omanäolise ku„P
juga Suurupi alumine
tuletorn ehitati 1859. aastal

sihituletornina ülemisest tuletornist 2245 m kaugusele,
et parandada navigeerimistingimusi Tallinna lahel,“ rääkis
Kristiina Adamson, Suurupi
Seltsi juhatuse üks liikmetest.
Nimelt kaevanud meremehed
19. sajandi keskel jätkuvalt
navigatsioonivahendite halva
seisukorra üle Venemaa vetes.
Suurupi ülemisest ja alumisest
tuletornist moodustatud siht
246,5⁰ saigi abiks Tallinna lahest väljasõidul lääne suunas,
aidates meremeestel vältida
madalikke ja karisid.

• SUVI KODUVALLAS

Suurupi endise
majakavahi
tütardele ning
Suurupi Seltsi
juhatuse liikmetele (vasakult)
Anne-Ly GrossMitile ja Kristiina Adamsonile
on tuletorne
näha soovijad
oodatud
külalised.
/ Foto: Rene Mitt

looga maanteel autoga liiK
kudes võivad valged matkaautod puude ja teiste liiklejate

varjus märkamata jääda, kuid
just sealsamas, Tui pargi servas
Ranna tee 2 sisehoovis seisab
vahel üksnes paar-kolm, teinekord aga kuni kümmekond
matkaautot. Aasta tagasi ühe
rendi- ja ühe müügiautoga
alustanud noor pereettevõte
MOTORHOME.ee on aastaga
hoogsasti kasvanud ning oma
autoparki laiendanud; kevadel
avanes Tabasalus elaval perekonnal ka võimalus see kodule
lähemale tuua. Matkaautosse
sisenedes saab selgeks, et neid
sõidukeid autoks nimetada on
vähe. Pigem on tegemist ratastel majadega, kuhu on nutikalt integreeritud kogu eluks
vajalik – elu- ja magamistoad,
köök koos vajalike panipaikade
ja seadmetega, dušš ja tualett
ning terrass koos õuemööbli ja
grillitarvikutega. Oma puhkuse

Presidendi tunnustuse. „Tuletornide ja nende ümbruse
korras hoidmine nõuab palju
igapäevast tööd kogu tuletorni
pererahvalt,“ nentis Adamson.
„Täname kõiki, kes on meile
selle protsessi juures abiks ja
toeks olnud.“
Elamused tuletornist

märgataks. „Sellisel kujul on
tuletorn säilinud tänase päevani,“ märkis Adamson, lisades,
et majakavahtide elutingimuste
parandamiseks ehitati 1911.
aastal kompleksi juurde ka uus
puidust eluhoone. Elektrivalgus
toodi kompleksi 1967. aastal,
laterna tuld juhiti siis ülemise tuletorni juurest. Viimane
põhjalikum uuenduskuur tehti
Suurupi alumisele tuletornile
20 aasta eest.

Tornid renditud
majakavahi tütardele

Riigile kuuluvat tuletorni haldab Veeteede amet, kes vastutab tuletorni kui automatiseeritud meremärgi toimimise eest.
Küll aga on nii alumine kui ka
ülemine Suurupi tuletorn antud tähtajatult Suurupi Seltsile
rendile, seda koos kaasnevate kohustuste ja vastutusega.
Kohustused ja vastutuse on
selts võtnud kanda aga hea-

Hiljaaegu Tabasalus Ranna tee 2 sisehoovis matkaautode
rendi- ja müügiplatsi avanud MOTORHOME.ee soovitab
puhkust liikuvas majas.
aule.sagen@harku.ee

1859. aastal
ehitatud ja praegu
üleni valgena
seisev Euroopa
vanim siiani toimiv
puittuletorn oli
algselt värvilisem
– valge oli üksnes
idapoolne sein,
küljed ja tagasein
olid kollased ning
katus punaseks
värvitud. / Foto:
Rene Mitt

Lisaks möödunud aastal külastajatele avatud Suurupi ülemisele
tuletornile avati 26. mail avalikkusele ka Suurupi alumine tuletorn.

Matkaautos võib puhkus
alata esimesest hetkest
AULE SAGEN

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Suurupi tuletornid
külalistele avatud

Euroopa vanim puittuletorn

Euroopa vanima ja siiani toimiva puittuletornina kuulub
Suurupi alumine tuletorn The
International Association of
Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities (IALA)
100 väärtuslikuma töös oleva
ajaloolise tuletorni hulka. Lisaks on kogu tuletorni kompleks oma terviklikkuse tõttu
kultuurimälestisena riikliku
kaitse all – torni juurde ehitati
ka ülevaataja elamu, kivist petrooliumiait ja kaev. Kui algusaastatel oli tuletorn värvilisem
(metsast eristamiseks värviti
idapoolne sein valgeks, küljed
ja tagasein kollaseks ning katus
punaseks), siis 1888. aastal lisakorruse ehitamise ja laudvoodri
uuendamise järel otsustati ehitise kõik küljed valgeks värvida,
et tuletorni päeval paremini

www.harku.ee

tarbeks võttis MOTORHOME.
ee-st endale ühe sellise maja
ka mai lõpus seltskonnaajakirjanduse kihama löönud
prints Dubai šeik Hamdan
bin Mohammed bin Rashid
Al Maktoumi delegatsioon.
Ratastel suvila

Kevadsuvine hooaeg on MOTORHOME.ee-s kahekesi abi-

kaasaga tegutsevatele Malle ja
Aldo Daponile kibekiired –
rendiautod, mida on nüüdseks
9, tulevad ja lähevad ning neid
on vaja puhastada, korrastada
ja järgmise rentniku jaoks ette
valmistada. Lisaks toodi äsja
juurde müügiautosid, mille
lõpliku komplekteerimise ja
registreerimistoimingutega on
Aldo hõivatud. „Oleme Itaalia

Malle ja Aldo Daponi noor perefirma on aastaga lennukalt kasvanud ning
praeguseks antakse renti juba 9 matkaautot. / Foto: Aule Sagen

meelega – on ju tuletornide
eluhooned ühtlasi kodudeks
Suurupi kunagise majakavahi
tütardele – Kristiina Adamsonile ja Anne-Ly Gross-Mitile.
Mõlema tuletorni juures on
korrastatud kogu kompleks,
äsja külastajatele avatud alumine kompleks on pälvinud
ka 2015. aastal vabariiklikul
konkursil „Eesti kaunis kodu“
kauni muinsuskaitseobjektina eripreemia ning Vabariigi

tootjate Mobilvetta, McLouis
ja Roller Team ning Saksa
premium-klassi matkaautode tootja Frankia ametlikud
maaletoojad,“ märkis Aldo,
lisades, et üha enam kaaluvad
inimesed, kellel on tekkinud
piisavalt aega maailma avastamiseks, aga ka ringiliikumist
nõudvate hobidega (moto- ja
veesport, surf, kalastamine jne)
tegelejad endale sellise ratastega suvekodu soetamist. „Eesti
matkaautode turg on küll veel
täna oma arengult algusjärgus,
kus automatkamise traditsioonid alles arenevad, trend
on aga meeldivalt positiivne.
Soomes-Rootsis (rääkimata
muust Euroopast) on matkaautodega reisimise kultuur
aastakümnete pikkune ning
mina ei näe küll ühtegi põhjust,
miks ei võiks Eesti turg ka vähemalt Soome tasemele järele
jõuda juba lähiaastatel. Meie
propageerime matkaautoga

Mai lõpust külastajatele avatud
Suurupi alumises tuletornis
pääsevad külastajad päris üles
– vanasse laternaruumi – välja,
et nautida avanevat vaadet
lahele ja saartele. Samuti on
võimalik tutvuda majakavahi
toaga ja tuletornis kasutuses
olnud laternatega. Lisaks saab
galeriikorrusel näha kauneid
fotosid Suurupist. „Ekspositsioon täieneb ja uueneb
pidevalt nii ülemises kui ka
alumises tuletornis,“ kinnitas Suurupi ülemise tuletorni
perenaiseks olev Adamson.
Ülemine tuletorn avati külastajatele möödunud aasta
1. mail ning sellest tuletornist
näeb üle terve Harku valla ja
kaugemalegi. „Emadepäeval

reisimist kui väga lahedat alternatiivi lennukireisidele, kus
saad näha ja kogeda oluliselt
rohkem, samas olles sõltumatu
hotellidest ja lennuaegadest.
Tänapäeva matkaautod on
äärmiselt mugavad ja lausa
luksuslikud – seega ei erine
need kuidagi hotellitubadest,
vahe vaid selles, et vaate valid
endale ise ja kui üks vaade ära
tüütab, liigud edasi ja valid
järgmise,“ nentis Aldo.
„Siin sees on olemas kõik
eluks ning perepuhkuseks

B-kategooria
juhtimisõigus on matkaauto juhtimiseks
piisav, lisaks läbitakse
enne sõitu instruktaaž.

/ Foto: erakogu

avasime ülemises tuletornis
meie kalli ema ja Suurupi tuletornide viimase vahi Helle
Karese siidimaalide näituse
Eestimaa randade vanimatest
tuletornidest. Neid maale on
võimalik osta, samuti esitada
kunstnikule tellimusi,“ rääkis
Adamson. Lisaks on plaanis
augustis korraldada ülemise
tuletorni juures Tuletorni päev.
Mõlemad tuletornid on külastajatele avatud samadel aegadel – T–P kell 11.00–19.00.
Alumise tuletorni juures tegutseb ka Tuletorni Ilusalong,
samuti avatakse alumise tuletorni juures peagi kohvik.
Miks aga olid majakavahi
tütred valmis läbi käima keeruka ja aastaid väldanud protsessi, et oma koduõues asuvad
tuletornid külastajatele avada?
„Suurupi Seltsi soov on olnud
meie valla vaatamisväärsusi
jagada kõikidega, kes tuletorne
näha soovivad,“ selgitas Adamson. „Samas palume mõistvat
suhtumist, et olete külalised
meie koduhoovis. Oodatud
külalised.“

vajalik, aga loomulikult ka
sõpradega kas või Eestimaa
avastamiseks on see ideaalne
variant. Igal hetkel võib auto
kaunisse paika seisma jätta ja
seal puhkust ning ilu nautida,“
on Malle ka ise matkaautode võimalustest vaimustuses.
Ei tema ega abikaasagi olnud
varem matkaautodega kokku puutunud. Siis aga tekkis
vajadus viia poeg, kes enne
jalgrattaga sõitma hakkamist
sai tsiklisõidu selgeks, tema esimestele võistlustele. Et poeg vajas ka kohta lõunauneks, otsustati selleks rentida matkaauto.
Paraku leidsid Malle ja Aldo
eest olematu turu ning nad
otsustatud selle tühimiku täita.
Kõik vajalik tuleb kaasa

Tänaseks on nende endi tegevus tõesti hoo sisse saanud
ning rendiautod on üha sõidus.
Valida saab nii luksuslikuma
kui ka tagasihoidlikuma sisustusega autode vahel, olenevalt auto tüübist saab sellega
seiklema minna 4–7 inimest.
„Puhkama võib hakata juba
esimesest hetkest, kui autosse
istute. Selleks on meil kõik
hinnas pakett, mis tähendab,
et teil ei ole vaja muretseda
varustuse pärast, vaid piisab,
kui võtate kaasa vaid isiklikud
rõivad ja jalanõud, kõik muu
voodipesust köögitarvikuteni
ja välimööblini on autos juba
olemas,“ tunneb Malle enda
välja mõeldud praktilise paketi
üle erilist heameelt.

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

HarkuVald
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Kuhu minna, mida teha
Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit
veebilehel www.harku.ee/kalender.

Tabasalu Kammerkoori ja ka muusikakooli lastekoori esituses
Mai Ainsalu juhatusel kõlasid ERM-is koorilaulud
rahvaviisiseadetest tänapäevaste kooriteosteni. / Foto: erakogu

Muusikakool ja kammerkoor
panid ERM-i helisema
Maikuu viimasel pühapäeval, 28. mail sõitis üle poolesaja
Harku valla muusiku Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse,
et anda kontsert EV 100 sündmuste raames.

M

uusikaprojekt „Paneme
ERM-i helisema“ kutsuti
ellu, muutmaks külastajatele
muuseumiskäik Eesti riigi ja
eesti rahva laulupeo juubeliaastal kontserdielamuse kaudu
eriti meeldejäävaks.
Meie valla muusikute kontsert kandis pealkirja „Muusika Eestimaale“. Mitmekesises
kontsertprogrammis kõlas valdavalt Eesti autorite looming.
Tabasalu Kammerkoor ja
muusikakooli lastekoor Mai
Ainsalu juhtimisel esitasid
kooriteoseid, mis meenutavad
eesti rahva jaoks olulisi sündmusi või kajastavad mõne ajalooperioodi meelsust. Kõlasid
koorilaulud rahvaviisiseadetest
tänapäevaste kooriteosteni.
Koore saatis klaveril muusikakooli klaveriõpetaja Ädu Laur.
Laulule lisaks pillimäng

Tabasalu Muusikakooli saksofonikvartett üllatas publikut
põneva arhiivileiuga. Kvartett
esitas vähetuntud Eesti helilooja Viktor Ignatjevi neljaosalise teose „Suveõhtud“,
mida juhendaja Kalev Konsa
kirjeldab kui võluvat teost,
kus on maitsekalt ja efektselt

kasutatud eesti rahvamuusika
intonatsioone.
Muusikakooli akordioniansambel astus Tartu kontserdil üles triona. Nende esituses
kõlas põnevas seades rahvamuusika. Ansamblit juhendab akordioniõpetaja Sirje
Roomet-Päärmann.
Kontsertkava „Muusika Eestimaale“ mõjus kauni ja mõtestatud tervikuna, pakkudes

samas nii tämbriliselt kui ka
meeleolult kuulajale vaheldust.
ERM oma avarusega andis
muusikale uue mõõtme.
Tartu publik võttis pakutud
kontsertkava väga soojalt vastu. Samuti oli meeldiv muuseumipoolne kontserdikorraldus
projektijuht Maarika Pokineni
poolt. Kõik esinejad said peale
rikkalikku lõunasööki vaba
sissepääsu veeta muuseumis
mitu harivat tundi.
Muusikud tänavad Tartusse
sõidu toetajaid: Harku Vallavalitsust, Tabasalu Muusikakooli ja MTÜ Tabasalu kammerkoori!

Mai Ainsalu
Tabasalu Muusikakooli õppealajuhataja,
programmi Harku valla poolne korraldaja:

kommentaar

TABASALU MUUSIKAKOOL

„Nägin selles projektis suurepärast võimalust anda kontsert
ühes väga erilises paigas ning pakkuda muusikat õppivatele
lastele ja kammerkoori lauljatele võimalust veeta kultuurne ja
hariv päev. Muusikutena saame parimal moel Eesti juubeliaastat tähistada ikka musitseerides. Nii on ka muusikakool ja
kammerkoor andnud käesoleval aastal juba kolm kontserti,
olles eesti muusika lainel. Need on „Muusika ja mõtisklused
Eestimaale“ Harkujärve kirikus, muusikakooli kevadkontsert
eesti muusikast ning äsja toimunud kontsert sarjas „Paneme
ERM-i helisema“. Eesti on väike täpp maailmas. Muusika on
hea võimalus teha see täpp kuuldavaks kaugele … Aitäh, et
ERM andis selleks meile võimaluse!“

Millal

Algusaeg

Mis toimub

Kus toimub

Lisainfo

Juuni –
august

17.00

Fotonäitus „Harku
aleviku lood ja pildid“

Harku raamatukogu
trepihall

Harku Raamatukogu:
tel 5858 7687

13. juuni –
1. august

17.00

Fotokonkurss:
EV100 Harku vallas

Harku vald

www.harku.ee,
Krista.Dreger@harku.ee

13. juuni

17.00

Harku valla
arenguseminar

Muraste
koolimaja

Liina.Ruutel@harku.ee;
tel 606 3830

14. juuni

19.00

Vabaühenduste
ümarlaud

Harku
raamatukogu

Andrus Saliste:
tel 506 8602

15. juuni

16.00

Laste lugemisringi
„Loeme üheskoos“
kohtumine: minu
suvi raamatuga

Harku
raamatukogu

Harku Raamatukogu:
tel 5858 7687

15. juuni

22.00

Gamut Consordi
öökontsert „Plokkflööt
– soolost kvintetini“

Vääna mõis

katrin.jarvlepp@vaanakool.
edu.ee; tel 5331 1303

16. juuni

18.00

Türisalu küla
jaanipidustused

Türisalu külaplats,
Otitooma tee 32

info@türisaluks.ee
tel 5563 0409

17. juuni

11.00

Surnuaiapüha Rannamõisa kalmistul

Rannamõisa
kalmistu

Tarmo Vaino:
tel 5381 0152; 603 2050

17. juuni

12.00

Harku valla laste
jaanituli

Kumna
Kultuuriaida ees

kultuuriait@gmail.com;
tel 5635 8387

17. juuni

12.00

Kandlemängu keskpäev

Suurupi Munakivitee
pangal

MTÜ LiUli:
miaramia@gmail.com

17. juuni

19.00

Heliteraapiline lamamiskontsert „Teekond“

Vääna mõis

katrin.jarvlepp@vaanakool.
edu.ee; tel 5331 1303

21. juuni

9.00

Laste retk Nõvale

Kumna Kultuuriait

kultuuriait@gmai.com;
tel 5635 8387

23. juuni

Jaanituli Väänas

Vääna laululaval

vaanaselts@gmail.com
tel 5657 4520

7.–8. juuli

VI Tilgu Regatt

Tilgu sadam

www.tmyc.ee

13. juuli

18.00

Awakening Session
2018 / Argo Vals, Mick
Pedaja & Angeliina

Vääna-Jõesuu küla,
Rannapealse

21.–22. juuli

10.00

Külastuspäev
„Unustatud mõisad“

Vääna mõis

katrin.jarvlepp@vaanakool.
edu.ee; tel 5331 1303

21. juuli

17.00

Kontsert „Eesti
muusika tuleb külla“

Vääna mõis

katrin.jarvlepp@vaanakool.
edu.ee; tel 5331 1303

4. august

10.00

Külastuspäev
„Unustatud mõisad“

Vääna mõis

katrin.jarvlepp@vaanakool.
edu.ee; tel 5331 1303

4. august

11.00

MK Ranna Speedway
võidusõit

Tabasalu
Ranna Speedway

andres@weldwell.ee

4. august

IronMAN Tallinn
(rattaetapp)

Tallinn (Haabersti
ringi kaudu sõidetakse
valda) – Vääna-Jõesuu
– Türisalu – Tallinn

eu.ironman.com

4.–5. august

SuperMoto EM etapp
Tabasalus

Tabasalu kardirada

10. august

16.00

Laste lugemisringi
„Loeme üheskoos“
kohtumine: kuidas
kulges suvi raamatuga

Harku raamatukogu

Harku raamatukogu:
tel 5858 7687

11. august

16.00

Meresjooks – 100
jooksjat merre!

Vääna-Jõesuu rand

kristina.nurmetalu@gmail.
com; tel 5670 9395

11. august

19.00

Vääna-Jõesuu külapäev, päikeseloojangu
ühislaulmine ja simman

Vääna-Jõesuu rand

kristina.nurmetalu@gmail.
com; tel 5670 9395

Tuletornipäev ja
kontsert

Suurupi ülemine
tuletorn

lighthouse@suurupi.ee
katrin.jarvlepp@vaanakool.
edu.ee; tel 5331 1303

12. august
18. august

10.00

Külastuspäev
„Unustatud mõisad“

Vääna mõis

28. august

20.00

Muinastulede öö 2018

Vääna-Jõesuu rand
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RAIN PURGE

MTÜ Motosport360

60 Cup on uus sari, mis
annab kohalikele sõitjatele
3rohkem
võimalusi võistelda

ning mille pearõhk on suunatud speedway’d sõitvatele
noortele ja hobisõitjatele. Kahe
päeva jooksul võeti Ranna
Speedway rajal mõõtu erinevates Mikro, Mikro 125 ja
Mini klassis. Hobiklass 240 ja
klassis 250cc toimusid võistlused ainult ühel päeval ning
lisaks Eesti noortele võistlesid ka sõprusklubi liikmed
Soomest ja noored võistlejad
Lätist. „Soomest tulid meie
võistlejatele konkurentsi pakkuma Varkaus Racing Teami
noorteakadeemia sõitjad,
kokku kaheksa poissi, kellest
enamus sõitsid kahes klassis ehk kahe erineva rattaga.
Lisaks olid kolm noormeest
250cc klassis Lätist,“ rääkis
Motosport 360 esindaja Rain
Purge. Ta lisas, et nii suurt
noorte speedway-võistlust pole
Eestis varem olnud.
Enamik Soome noori olid
üsna algajad, mistõttu oli Ranna Speedway nende jaoks koduraja järel alles teine rada,
mida sai proovitud. „Võõra
rajaga harjumine võtab alati
veidi aega. Seetõttu oli meie
nädalavahetus täis pinget, närvikõdi ja kokkuvõttes võib öelda, et ka põnevust, sest paljude
libastumiste ning kukkumiste
tõttu muutusid pjedestaalikandidaadid pidevalt. Õnneks jäid
kõik sõitjaid terveks ning saame nädalavahetuse lugeda igati
kordaläinuks,“ märkis Purge.
Eestlastest jõudsid erinevates
klassides esikolmikusse Karl
Johannes Lattik, Frido Ving
Viidas, Silvar Avi ja Oskar Kelt.
Eesti speedway tulevikule
mõeldes oli oluline, et täna on
meil esindatud ka 250cc klass,
mille parim esindaja Markus
Maximus Lill läheb sel aastal
maailma- ja Euroopa meistrivõistlustele. Kahjuks 360 Cupil
vedas tehnika Lille alt.
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Tabasalus peeti maha
aegade suurim noorte
speedway-võistlus
Lasteklasside stardirivi Ranna Speedway rajal toimunud sarja 360 Cup esimesel etapil oli väärikas.
/ Foto: Lea Häyrinen, VRT Junior Speedway Academy

Laste silmad Tabasalu
Lions Klubi abiga
südameasjaks

käterammuga või sponsoritelt
ja kümne jõululaada käigus kogutud rahaliste vahendite abil.
Fookuses on püsinud andekad
noored, terviseprobleemid ja
puudust kannatavad suurpered
ning oma tegusid kajastame ka
valla häälekandjas.
Eelmisel aastal toimunud
jõululaadal kogutud heategevusraha lubas Tabasalu Lions
Klubi muuhulgas kasutada kooliealiste laste täiendavate nägemiskontrollide läbiviimiseks.
Alati ei märgata kahjuks isegi
perearsti või kooliarsti kaasabil,
kui lapsed vajavad nägemist
korrigeerivaid abivahendeid. Ka
lapsed ise ei oska või ei taha seda
probleemi õrnas eas tunnistada.
Samas on kurb, kui sedavõrd
lihtsalt korrigeeritavate põhjuste
tähelepanuta jätmine võib tuua
lastele kaasa kroonilise peavalu,
keskendumis- ja õpiraskused
või lausa suhtlusprobleemid.
Seepärast on Eesti Lions ja Leo
klubid, Pere Optika ning Eesti
Lasterikaste Perede Liit käivitanud koostööprojekti „Silmad

on südame aken“.
Harku valla suurima kooli
huvi meie nägemiskontrolli
projekti vastu oli leige, kuid Muraste Kooli, Vääna-Jõesuu Kooli
ja Vääna Mõisakooliga saime
kokkuleppele. Tabasalu Lions
Klubi ja Pere Optika koostöö
tulemusel külastas sellel kevadel
neid koole optometrist Iveta
Vakrõõm ning selgus, et pea igal
kümnendal lapsel on põhjust
silmaarsti juurde täiendavasse
kontrolli minna.
Muraste Koolis kontrolliti
kokku 73 õpilast vanuses 11–12
aastat, kellest 6 olid juba prillikandjad ja 5 suunati täiendavale
uuringule silmaarsti juurde.
Vääna-Jõesuu Koolis kontrolliti
kokku 86 õpilast vanuses 7–13
aastat, kellest 5 olid juba prillikandjad ja 9 suunati täiendavale
uuringule silmaarsti juurde.
Vääna Mõisakoolis kontrolliti
kokku 116 õpilast vanuses 7–13
aastat, kellest 9 olid juba prillikandjad ja 11 suunati täiendavale uuringule silmaarsti juurde.
Kokku kontrolliti 275 õpilast,
kellest 20 olid juba eelnevalt
prillikandjad ja 25 suunati täiendavale uuringule.
Vääna Mõisakoolis kontrolliti
ka 24 lasteaialast, neist lausa 4
suunati täiendavale uuringule. Tulemus kinnitab vajadust
tuua nägemiskontroll ka lasteaedadesse ning võimalik, et
sellest saab nüüdseks juba kümneaastase Tabasalu Lions Klubi
järgmine laste silmatervisele
suunatud heategevusprojekt.
Nägemine on suur väärtus ja
seda tuleb hoolega hoida!

võimalused muutusid üha ohtlikumaks. Vahetuses tuli väljakule esindusmeeskonna eest
debüüdi teinud alles 15-aastane
Kristjan Stüff. Ühe kiire vasturünnaku käigus lendas pall
vastaste karistusalas viimsilase
enda jalast nende
väravasse ja seis oli
Eesti Meistrivõistluste
viigis! Tabasalu tõi
11. vooru järel oli JK Tabasalu
väljakule aina jõudu juurde, mängu
26 punktiga liigas esikohal.
sekkus Andrus
Mitt ja tema ning
terve mängu aktiivselt tegutsenud
kaks korda Tabasalu väravapos- Kersten Lõppe ja Edwin Stüfi
tis, õnnestuski viimsilastel see eestvedamisel asutigi võiduväravat jahtima. Viimsi võitles
lõpuks meie väravasse lüüa.
Võrdne lahing jätkus sealt- samamoodi ja üritas hoopis ise
maalt kuni poolajavileni ja mängu ära otsustada. Tiksusid
teisel poolajalgi, ent Tabasalu juba kohtuniku poolt antud

lisaminutid, kui pall käis viimsika kauglöögist meie põiklatis
ja sellele järgnenud kiire vasturünnaku tulemusena lükkas
Kristjan Stüff palli vastaste värava ette, kus oli õigeaegselt
kohal Rasmus Tomson, kes lõigi
palli kindlalt vastaste väravasse,
tuues kodumeeskonnale 2:1
võidu ja 3 punkti ning kindlustas meile liigatabelis liidrikoha.
31. mail võõrsil toimunud
11. vooru keeruline ja raske
kohtumine Raplamaa JK-ga
mängiti viiki seisuga 2:2. Mõlemad väravad lõi meeskonna
kasuks Kersten Lõppe.
Selle kohtumise tulemusel
oli JK Tabasalu 26 punktiga
enne 11. juuni mängu Läänemaa JK vastu jätkuvalt liigas
esikohal.

KALLE VIKS

Tabasalu Lions Klubi

360 Cup tulemused
(12.–13.05.2018)

äidud tee on palistatud rohK
kete ilusate heategudega,
mis on tehtud klubi liikmete

Mikro klass
I päev:
1. Niko Hatva (fin);
2. Jani Änkiläinen (fin);
3. Eetu Raak (fin)
II päev:
1. Jani Änkiläinen (fin);
2. Niko Hatva (fin);
3. Eetu Raak (fin)
Mikro 125
I päev:
1. Otto Raak (fin);
2. Frido Ving Viidas (est);
3. Niko Hatva (fin)
II päev:
1. Silvar Avi (est);
2. Otto Raak (fin);
3. Frido Ving Viidas (est)
Mini
I päev:
1. Karl Johannes Lattik (est);
2. Oskar Kelt (est);
3. Frido Ving Viidas (est)
II päev:
1. Karl Johannes Lattik (est);
2. Frido Ving Viidas (est);
3. Otto Raak (fin)

Võistlushoos on SW Mikro klassi sõitjad.
/ Foto: Lea Häyrinen, VRT Junior Speedway Academy

Valla esindusmeeskond liigas esikohal!

guväljakule. Mäng oli kiire ja
võimalusterohke. Tõele au andes
oli külalisvõistkonnal kogu aeg
n-ö rohkem palli ja paremaid
võimalusi ning esimese poolaja
keskel, peale seda, kui pall oli
käinud ühe momendi jooksul

Speedway 250
1. Rudolfs Sprogis (lat);
2. Francis Gusts (lat);
3. Gert Heinvee (est)
Speedway 240 (hobiklass):
1. Marko Lepik (est);
2. Raivo Lpige (est);
3. Rain Purge (est)

RIHO SAKSUS
JK Tabasalu

4. mail toimunud Eesti
2ru kohtumises
Meistrivõistluste 10. vootuli Tabasalu

JK esindusmeeskonnal asuda
lahingusse Viimsi JK vastu,
kellel oli enne mängu tabelis
Tabasaluga võrdselt 22 punkti
ning seega jagas ta Tabasaluga
liidrikoha.
Mänguõhtu sisse juhatanud Brasiilia trummi-show ja
sambarütmide tulised toonid
kandusid koheselt üle ka män-

Tabasalu Lions Klubi tähistas oma 10. sünnipäeva. / Foto: Tabasalu Lions Klubi

Maikuu lõpus tähistas
heategevuslik Tabasalu
Lions Klubi juba kümnenda tegevusaasta
täitumist.

harida, toetada ja abistada
neid nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel motovõistlustel
ning treeninglaagrites. Samas
pakutakse igakülgset tuge ka
täiskasvanutest amatööridele
ning edasijõudnutele. Klubi
liikmed sõidavad täiskasvanute
klassides SW 500, SW 240 ja
SW 500 külgvankrid.

360 Cup sarja järgmised
võistlused toimuvad Ranna
Speedway rajal 19. juulil ja 16.
augustil. Rain Purge lisas, et
samuti jätkub koostöö Soome klubiga ning juba 15.–17.
juunil minnakse nende korraldatavatele võistlustele kaasa

Harku Valla Teataja

Mai teisel nädalavahetusel leidis Tabasalu Ranna Speedway rajal aset
motoklubi Motosport 360 korraldatud sarja 360 Cup esimene etapp,
milles jõudsid eri klasside esikolmikusse ka eestlased.

lööma. „Kuna Soomeski pole
väga ühtegi teist klubi, kes
noortega aktiivselt tegeleks,
siis proovime edaspidi võimalikult palju ühiseid kahe klubi
vahelisi üritusi korraldada.“
Motosport 360 klubi põhirõhk on noortel. Klubi
eesmärk on arendada nende huvi motospordi vastu,

Naabritega tihe koostöö

HarkuVald

Kiires vasturünnakus lükkas Kristjan Stüff palli vastaste värava ette ning
Rasmus Tomson lõi palli väravasse, tuues sellega Tabasalule võidu.
/ Foto: Mihkel Naukas

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

HarkuVald
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DETAILPLANEERINGU
AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUS
Harku Vallavalitsus korraldas 26.04.2018–25.05.2018 Vääna küla
Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 maaüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule 4 vastuväidet-ettepanekut ning seetõttu korraldab Harku
Vallavalitsus detailplaneeringu avalikustamise järgse avaliku arutelu
25.06.2018 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik).
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel ja detailplaneeringu
veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.

DETAILPLANEERINGU
MENETLUSTE LÕPETAMISED
Harku Vallavolikogu 31.05.2018 otsusega nr 53 lõpetati Tabasalu
alevikus Lucca 12, Lucca 13 ja Lucca 14 kinnistute detailplaneeringu
koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 23.12.2003
korraldus nr 1152 „Tabasalu alevikus Lucca 12, Lucca 13 ja Lucca 14
kinnistute detailplaneeringu algatamine“.
Harku Vallavolikogu 31.05.2018 otsusega nr 52 lõpetati Naage külas
AÜ Suvi 67 (tänane lähiaadress Eha tee 7) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse
10.09.2002 korraldus nr 793 „Naage külas AÜ Suvi 67 maaüksuse
detailplaneeringu algatamine“.
Otsustega saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) lahtioleku aegadel ja detailplaneeringu veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.

TEEMAPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Harku Vallavolikogu 31.05.2018 otsusega nr 51 kehtestati Harku valla
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering vastavalt
OÜ Head (rg-kood 11711661) ja OÜ Sfäär Planeeringud (rg-kood
12459100) tööle nr 2014_026. Harku Vallavolikogu algatas Harku valla
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
koostamise 18.12.2014 otsusega nr 120.
Teemaplaneeringu koostamise algatamine tulenes peamiselt
vajadusest suunata ehitustegevust senisest enam, sealhulgas määrata
selged nõuded projekteerimistingimuste andmiseks, arvestades Harku
Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla
üldplaneeringu elluviimise praktilist kogemust.
Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse § 1 lõikest 1 menetletakse teemaplaneeringut, lähtudes kuni
30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest. Kuna
teemaplaneeringu koostamise aluseks on kuni 30.06.2015 kehtinud
planeerimisseadus, siis eelnimetatud seaduse § 8 lõike 2 punkti 2
kohaselt on käesolev teemaplaneering koostatud kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks vastavalt § 8 lõikes 3 nimetatud
ülesannetele. Kuigi uus planeerimisseadus võimaldab teemaplaneeringuga üldplaneeringu muutmist, on käesolev teemaplaneering
koostatud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse kohaselt,
kooskõlas kehtiva Harku valla üldplaneeringu põhilahendustega (selles
ei muudeta elamu, äri, tööstuse jt juhtotstarvetega alade piire). Täpsustusi Harku valla üldplaneeringus on tehtud selles olnud reeglite ja
tingimuste paremaks mõistmiseks. Täpsustuste ja täienduste tegemisel on üheks peamiseks eesmärgiks tagada tasakaalustatud ruumilise
arengu suunamine.
Teemaplaneering on koostatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013
otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneeringu täiendamiseks ja täpsustamiseks ning üldplaneeringus ja teemaplaneeringus
kasutatavate mõistete selgitamiseks ja sisustamiseks. Lisaks viidi teemaplaneeringu koostamisel läbi miljööväärtuslike alade ja väärtuslike
maastike hindamised.
Põhilised kehtiva üldplaneeringu täiendused ja täpsustused on
seletuskirjalised. Alade piiride täpsustuste näitamiseks on koostatud
teemaplaneeringu juurde kaart „Detailplaneeringu kohustusega alad.
Väärtuslikud maastikud ja miljööväärtuslikud hoonestusalad“.
Teemaplaneeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel ja veebilehel www.harku.ee

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVATUD MENETLUSED
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks:
• Tiskre külas Möldre tee 5, Möldre tee 7, Möldre tee 10, Välja tee 21,
Välja tee 23 ja Välja tee 24 korterelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde muutmiseks;
• Tabasalu alevikus Teenuste tn 2 ehitise püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala muutmiseks;
• Ilmandu külas Runtsi tee 2 puurkaevu rajamiseks;
• Rannamõisa külas, Sõrve külas ja Ilmandu külas valguskaabli
projekteerimiseks.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmised ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja
vastuväiteid selle kohta ootame 20.06.2018 kuni 06.07.2018.
Projekteerimistingimuste eelnõudega ja alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses 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 20.06.2018 kuni 06.07.2018.

Eakad näitasid käsitööilu
Maikuus oli Tabasalus Eakate päevakeskuses (Teenuste 2) vallarahvale vaatamiseks väljas siinsete eakate uhke käsitöö – Harku valla pensionäride käsitööringi
kevadnäitus. Imetleda sai peent pitsi ja rätte-linikuid, sooje kudumeid kinnastest kampsuniteni, ehteid ja kodutekstiili, rahvarõivaid ja vöösid ning kohe rohkesti pehmeid ja
omanäolisi patju – prouade soov oli vabariigi juubeliaastal kokku valmistada 100 patja.
Harku valla pensionäride käsitööringi liikmed on Mare Hallik, Helle Kares, Sirje Lõuke,
Tiina Nurmsaar, Maie Pea, Larissa Püssim, Eve Raudsepp, Estra Sepp, Heljo Suurlaht ja
Linda Valgmäe. Neid õpetab ja juhendab Hilja Väravas. (Aule Sagen)

Muraste Murakad viisid
Eesti tantsu Lätti

/ Foto: Astrid Väizene

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:

Muraste kooli rahvatantsurühm Muraste Murakad, kelle
juhendajaks on Astrid Väizene, osales 25.–27. maini 2018
Daugavpilsis toimunud Läti koolinoorte tantsupeol „Latvju bērni danci veda“. Peost võttis osa rohkem kui 5000 Läti tantsulast 178 rahvatantsurühmast, Muraste Murakad oli sealjuures
festivali ainus välisrühm. Meie tantsulapsed esinesid tänavakontserdil ja peaväljakul, esitades eesti rahvatantse koos oma
sõprusrühmadega Lätist Ropažu Novadsi piirkonnast. Lisaks
osalesid tantsijad sinimustvalgete lippudega ka rongkäigul,
saades sooja vastuvõtu osaliseks. Lastele oli see vahva võimalus olla Eesti kultuurisaadikuteks Lätis ja tutvustada tantsu
kaudu eesti rahvuskultuuri. (Gerli Lahek)

Gamut Consort kutsub Vääna mõisa
vanamuusika öökontserdile!

MA-MU koor ja ansambel
tulid Firenzes hõbediplomitele

Vääna mõisas toimub 15. juunil kell 22.00 plokkflöödiansambli
Gamut Consort öökontsert „Plokkflööt – soolost kvintetini“. Olgu
öeldud, et endistel aegadel ei olnud plokkflööt laste pill, see-eest oli pill
tihti lapse pikkune. Ei mingit kiledust – kõlaideaal oli madal ja sametine.
Seda mängiti vaid nooblis seltskonnas ja ka häälelt meenutab plokkflöödiansambel pigem orelit. Murastes tegutseva varajase muusika
stuudio Cantores Vagantes plokkflöödiansambli Gamut Consort koosseisus
musitseerivad Reet Sukk, Taavi-Mats Utt ja Andres Siitan, lisaks seekord
ka Anne Jalakas ning Markus Kariis. Gamut Consordi plokkflöödid on
erilised – meistripillid, mis on Viini ja Brüsseli pillimuuseumi originaalide
koopiad. Kaks neist on tehtud tervenisti mammuti kihvast. See kõik selleks,
et kavas olev 16. sajandi Itaalia ja Inglise muusika täies ilus ja võimalikult
ehedal moel kuulajani jõuaks. Kui teil ei ole sellest elujaatavast ja harmoonilisest muusikast eelnevat positiivset kogemust, siis ärge heituge. Piisab
vaid uudishimust. Gurmee nautimiseks ei pea olema näljane ja hea asja
tunneb kohe ära. (Taavi-Mats Utt, Cantores Vagantes)

Tabasalu Ühisgümnaasiumi MA-MU koor
ja ansambel osalesid 12.–14. mail Itaalias
Firenzes toimunud teisel Lorenzo de’ Medici
rahvusvahelisel koorifestivalil, millest võtsid
lisaks Eesti lauljatele osa koorid Prantsusmaalt,
Belgiast, Ukrainast, Lõuna-Koreast, Indoneesiast
ja Austriast. Kokku laulsid MA-MU koor ja
ansambel kolmes kategoorias – lastekooride;
pop-, folk-, gospel-, barbershop, jazz- ja nüüdismuusika ansamblite ning kammerkooride ja
vokaal- ning instrumentaalansamblite kategoorias –, milles kõigis tulid valla laululapsed
tublile hõbediplomile. Koori ja ansamblit juhatas
dirigent õpetaja Piret Puusta, klaveril saatis
Martin Pajumaa (7. klass). Palju õnne tubli
saavutuse puhul! (Aule Sagen)

ENAMPAKKUMINE:
KUMNA KÜLAS ASUVA
PÄRNAÕUE TEE 2 KINNISASI
Harku Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise
Kumna külas asuva Pärnaõue tee 2 kinnisasja võõrandamiseks tähtajaga 9. juuli 2018 kell 11.00.
Harku valla omandisse on tasuta üle tulnud hoonestatud kinnisasi asukohaga Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Pärnaõue tee 2, katastritunnuse 19801:001:2699 ning pindalaga 1605
m2. Tegemist on elamumaa sihtotstarbega kinnistuga, millele on
rajatud kolm ehitist: üksikelamu ning kaks abihoonet. Üksikelamu
ei sobi alaliseks elamiseks, sest puuduvad ühendatud tehnovõrgud ja kinnisasjal asuvate hoonete seisukord on kehv. 2018. a
mais on kinnistu piirile rajatud ühisveevärgi liitumispunkt.
Harku vallal ei ole otstarbekas omada elamumaad, millel asuvates ehitistes ei ole täiendavate ulatuslike investeeringuteta võimalik elada. Seetõttu korraldab vallavalitsus kinnisasja võõrandamiseks enampakkumise. Kinnisasja alghind on 25 000 eurot.
Kinnisasjaga saab tutvuda kohapeal 4. juulil 2018 kell 11.00.
Enne enampakkumise toimumist tuleb kanda vallavalitsuse
arvelduskontole tagatisraha, mis on 2500 eurot. Osavõtutasu
ei ole. Pakkuja esitab maksekorralduse pakkumusega seotud
dokumentide juurde. Tagatisraha tasutakse Harku Vallavalitsuse arvelduskontole (Swedbank konto EE622200001120159636,
SEB konto EE601010002018894005, Danske Bank A/S Eesti
filiaal konto EE143300333516970003, Nordea Pank Eesti konto
EE611700017002186326) või sularahas enne enampakkumise toimumist vallamajas. Tagatisraha arvelt loetakse osaliselt
kaetuks enampakkumise võitnud isiku pakutud võõrandamishind.
Ostuhind tasutakse 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses.
Enampakkumise tingimused ja kord on sätestatud Harku
Vallavalitsuse 29. mai 2018 korraldusega nr 245 „Pärnaõue tee 2
kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras“.
Täpsem info Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna
juhataja Ergo Eesmaa e-posti aadressil Ergo.Eesmaa@harku.ee
või telefonil 600 3851.

VOLIKOGU ISTUNGILT:
31. mail 2018 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales
19 Harku Vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku Vallavolikogu
esimees Kalle Palling.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harku Lasteaia arengukava kinnitamine;
Tabasalu Teelahkme Lasteaia arengukava kinnitamine;
Pangapealse Lasteaia arengukava kinnitamine;
Tabasalu Tibutare Lasteaia arengukava kinnitamine;
Rannamõisa Lasteaia arengukava kinnitamine;
Vääna-Jõesuu Kooli arengukava kinnitamine;
Muraste Kooli arengukava kinnitamine;
Harkujärve Põhikooli arengukava kinnitamine;
Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke
maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kehtestamine;
Naage külas AÜ Suvi 67 (tänane lähiaadress Eha tee 7) maaüksuse
detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
Tabasalu alevikus Lucca 12, Lucca 13 ja Lucca 14 kinnistute
detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistut koormava hoonestusõiguse lõpetamine;
raha eraldamine reservfondist;
vara omandamine (OÜ Alasniidu kinnisasjad);
Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 84 „Harku Vallavolikogu
majanduskomisjoni moodustamine“ muutmine;
Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 87 „Harku Vallavolikogu
sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni moodustamine“
muutmine;
Alasniidu Lasteaia arengukava kinnitamine.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED MÄÄRUSED:

• asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord;
• puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse
taotlemise ja määramise kord.
Info järgmise Harku Vallavolikogu korralise istungi toimumisaja
kohta avaldatakse Harku valla kodulehel www.harku.ee

/ Foto: Rein Kooli

KULTUURIUUDISED
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Harku Lasteaed
kuulutab välja konkursi

Harku Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

Tabasalu Lastehoid
pakub tööd

ÕPETAJA

ARENDUS- JA
HALDUSOSAKONNA JURISTI

LAPSEHOIDJALE

ametikohale
(lapsehoolduspuhkuse asendajana)

Tööle asumise aeg: 13. august 2018

ametikohale

Sinu tööülesandeks on:
•
•

Sooviavaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad
palume saata 22. juuniks 2018 e-posti aadressile
juta.meringo@harkulasteaed.ee. Lisainfo tel 651 0450

(tähtajaline leping)

•
•
•

riigihangete läbiviimise korraldamine;
osakonna valdkonda kuuluvate lepingute koostamine ja
sõlmimine, eelnõude koostamine ja kontrollimine;
arendus- ja haldusosakonna juriidiline nõustamine;
teede omandi küsimuste lahendamine;
vajadusel oma valdkonna piires kohtus vallavalitsuse
esindamine.

Kui tunned endas soovi töötada väikeses hubases majas koos
särasilmsete lastega, oled loov ja sõbralik, siis ootame sind.
Kandideerimise tähtaeg: 27. juuni
Tööle asumise aeg: august 2018

Kandideerimise sooviavaldus ja CV palume
saata e-posti aadressile: tabasalulastehoid@harku.ee.
Lisainfo telefonil 5564 0648, Ülle Jurtom.

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

kõrgharidus (õigusteadus);
teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst ja
riigihangete valdkonnast;
kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime;
töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga hea
suhtlemisoskus;
hea ajaplaneerimisoskus ja pingetaluvus.

Pakume Sulle:

päeva juhib PIPI

•
•
•
•
•
•
•

PONISÕIT
BATUUT
MULLIPALLID
MÄNGUD
LÕKE

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 koos palgasooviga ootame hiljemalt
19. juuniks 2018 portaali CV Online vahendusel või e-posti aadressil
personal@harku.ee. Lisainfo: arendus- ja haldusosakonna juhataja
e-posti aadressil Ergo.Eesmaa@harku.ee või telefonil 600 3851.

TEATED:
TEENUSED
Ettevõte teostab ehitusja 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.

Harku Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

LASTEKAITSE SPETSIALISTI
ametikohale

Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine nin g vilja puude
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.

Lastekaitse spetsialisti peamised ülesanded on lastekaitsetöö
korraldamine, vanemliku hoolitsuseta laste kaitse ja nendele
abi tagamine Harku vallas. Spetsialist lähtub oma tööst
eelkõige Lastekaitseseadusest.

Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.

Täpsemate tööülesannetega saab tutvuda www.harku.ee.

Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.

Tule meie meeskonda, kui Sul on:
•
•
•

•
•

erialane kõrgharidus;
eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele (vene keel)
oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
hea suhtlemis- ja väljendusoskus, koostöövalmidus,
algatusvõime, loovus, kõrge vastutustunne, analüütiline
mõtlemine;
varasem töökogemus;
B-kategooria autojuhiload.

Pakume Sulle:
•
•
•
•
•
•
•

huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
kaasaegseid töövahendeid ja keskkonda;
erialast täiendkoolitust;
sõbralikku ja toetavat meeskonda;
puhkust 35 kalendripäeva;
soodsaid sportimisvõimalusi.

Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt
27. juuniks 2018 portaali CV Online vahendusel või
e-posti aadressile personal@harku.ee.

MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476 email:
ehitus@miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
email: mehitus@gmail.com.
Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
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.
Pottsepatööd ja korstnaotste
vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327.

Lõikan hekki, trimmeriga
pikema rohu ja heina niitmine,
saetöö aias. Tel 5554 7291.
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.
Viime tasuta ära teie vanaraua
(pliidid, vannid, torud, akud jne).
Tel 5554 1036.
Liidame Sinu kinnistu ÜVKtrassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž,
puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300.

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.
Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto! Ei
pea olema ülevaatust ega kindlustust! 5457 5055, alka515@hotmail.
com. Kuulutus ei vanane!
Ostan Teie seisva või mitte
töötava auto või muu mootorsõiduki; võib pakkuda ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike!
kasutult.seisevauto@mail.ee,
5459 5118, Magnus.

MÜÜK
LIIV, MULD, KILLUSTIK,
KRUUS, FREESASFALT +
transport. Tel 5395 3788.
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.
MUTILÕKSUD & MUTITÕRJETEENUS. Müün efektiivseid
mutilõkse koos õppevideoga.
Lisainfo www.mutiloks.com.
Telefon 5890 3502.

TÖÖ
Otsime oma väiksesse
kollektiivi õmblejaid. Õmbleme
spordirõivaid. Tööaeg paindlik,
palk kokkuleppel. Asume Sauel,
Kasesalu 12. Aneri Sport OÜ: 513
7705; anerisport@gmail.com.
Allestpac OÜ otsib oma meeskonda vähemalt kahte naisterahvast – operaatorid - ja ühte
meesterahvast tegelemaks kauba
laadimistega seonduvaga. Töö
graafiku alusel, väljaõpe kohapeal.
Huvi korral kontakteeruda kas
e-postil: info@allestpac.ee, helistada numbril 5868 0066.

Harku Valla Teataja
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HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

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

USALDA OMA KODU
MÜÜK, OST JA
ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

KRISTA KARIK
+372 52 03330
Krista.karik@remax.ee

RE/MAX City, Lõõtsa 5, Tallinn

Harku valla Huvikool otsib

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

AKROBAATIKA ja VÕIMLEMINE, DJ-KLUBI,
VÕITLUSKUNSTID,
LIIKUMIS- ja SPORDITREENINGUD
Pakkuda võib ka muid lastele põnevaid huviringe.
Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!
Tööülesanded:
Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve
Põhikoolis või Muraste Koolis ning noortekeskustes vastavalt kokkuleppele.
Nõudmised kandidaadile:
• oma huviala põhjalik tundmine;
• hea suhtlemisoskus;
• soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;
• täpsus ja korrektsus;
• kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.
Omalt poolt pakume:
• eneseteostuse võimalust ja huvitavat tööd;
• meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi;
• võimalust kaasa rääkida huviringide arendamises ja uuendustes;
• toredat meeskonda.
Tööle asumise aeg: september 2018
Nõutud keeled: eesti
Asukoht: Harku valla koolides, spordihoonetes ja noortekeskustes
CV ja kandideerimisavaldus palume saata meiliaadressile
info@huviringid.ee.
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

tõlgime
kujundame
trükime
ad3doors.ee

Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee

SURNUAIAPÜHAD

5556 5434

17. juunil
kell 11.00
RANNAMÕISA
kalmistul
Peale teenistust
tutvumine valminud
tavandimajaga kuni
kella 13.30-ni

Avaldame sügavat
kaastunnet
Helile perega kalli
ISA, VANAISA JA ÄIA
kaotuse puhul.

HarkuVald

Harku Valla Teataja

