ETTEVÕTLUS
Kirg hea Itaalia toidu vastu
pani ettevõtliku naise juustu
ja muud väärt toidukraami
maale tooma.
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Harku valla suur perepäev – Tabasalu Päev –
tuleb 26. augustil koos
Metsatölluga.

www.harku.ee

HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Rajatud maste
võimaldatakse
kasutada ka teistel
operaatoritel.
Loe edasi lk 2

KRISTO KORK
Elisa Eesti raadiosidevõrkude
ja taristu valdkonna juht

AULE SAGEN

kuhu mitte, siis sellest hiljem
probleeme ei teki,“ kinnitas
Luule, et iluaiandus on võimalik ka lemmikloomadega.

aule.sagen@harku.ee

K

Koduaed enda hüveks

Luulet ja Vello-Maidot, kes on
nüüdseks aktiivsest tööelust
kõrvale jäänud, üllatas kaunima kodu tiitli saamine väga.
Nagu nad üllatusid ka Harku valla kaunima kodu tiitli
üle. „Oleme selle aia rajanud
ikka endale, et siin oleks hea
ja mõnus olla, mitte auhindade saamiseks,“ püüdis Luule
tagasihoidlikult põhjendada
oma hämmeldust. Vestluse
käigus koorub küll välja, et
sõbrad-tuttavad ja naabrid on

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

Kui leiate loodusest
või koristustööde käigus
lõhkekeha, andke sellest
teada 112.

HarkuVald

Harku Valla Teataja
onkursi „Eesti kaunis
kodu 2018“ Harjumaa nominentidest
tunnistas konkursikomisjon Luule ja
Vello-Maido Koore
kodu Murastes üksmeelselt
kauneimaks eramuks. Teiste
seast tõusis nende kodu esile mitmete tugevate külgede
poolest. Nii oli krundil õhku
ja avarust, samuti oli sealse aia
taimestik oskuslikult seotud
naaberkruntide kõrghaljastuse
ning loodusega. Aia liigirikas
taimevalik sobis kodu looduskeskkonda ning nägi tänavusest kuivast ja kuumast kevadsuvest hoolimata välja kaunis
ning pilkupüüdev. Lisaks jätkas
aiakooslust mõtteliselt aiatagune metsaalune, mille oli
perekond samuti korda teinud.
Konkursil hinnati kandidaate kolmes kategoorias –
eramud ja korterelamud tiheasustusalal, maakodud ning
ühiskondlikud hooned või
ettevõtted. Tavapäraselt oli
tihedaim konkurents eramute
kategoorias, kus hinnati terviklikku üldmuljet, kodu välisilme
ja keskkonnaga kokku sobivat
haljastust, omanäolisust ning
heakorda. Eri kategooriate parimad pälvivad Eesti Vabariigi
presidendi tunnustuse, maakondliku konkursi parimaid
tunnustab Harjumaa Omavalitsuste Liit sügisel toimuval
tänuüritusel.

LÕHKEKEHA

Foto: Kristiina Männik-Kivi

Lk 4

Hullud pensionärid?

Ka enda aiataguse tühja krundi
on Koored oma hoolitseva
käe alla võtnud ning sellest
omamoodi parkmetsa rajanud:
olemasolevaid puid on pügatud ja kujundatud, muru on
niidetud, aiast uutele liikidele
ruumi tegemiseks välja kaevatud taimed on endale seal aga
uue kodu leidnud. Miks? Sest
aiatagust hooldades on lihtsam
umbrohtu oma aiast eemal hoida. Ja loomulikult vääristab ning kaunistab korras
krunt ümbruskonda veelgi.
Aia taha istutatud JaapaPerekond Koore koduaias on oskus31.
juulini
ni juudapuulehiku tõid
likult kokku toodud krundile jäänud
Luule ja Vello-Maido
Perenaine Luule Koore eelistab aeda tuua üha enam püsikuid, et aeda oleks lihtsuured puud ja uus mitmekesine
saab esitada
küll oma aeda tagasi, kui
sam
hooldada,
rikastades
pilti
mõnede
suvelilledega.
/
Foto:
Aule
Sagen
taimestik. / Foto: Aule Sagen
kandidaate konkursile
tekkis võimalus, et tüh„Harku valla kaunis
jalt
seisev krunt võetakse
kodu 2018“.
kasutusse. „Siis naabrid
vaatasid vist küll, et mida
need hullud pensionärid
teevad – kaevasime suure puu
korraliku juurepalliga välja ja
lohistasime kilel oma aeda,“
muheles perenaine. Vello-Maido, kes aitab Luule mõtted enamasti teoks teha, selle ürituse
õnnestumist hästi ei uskunud.
Nüüd aga kogub juudapuulehik
Tänavuse Harjumaa kõige kaunima kodu tiitli pälvis Harku vallas Murastes asuv
pere aias rõõmsalt jõudu.

Eesti tänavune kõige

kaunim koduaed on Murastes
perekond Koore kodu, mis pärjati mullu ka Harku valla kõige kaunimaks koduks.
neile mitmel korral konkurssidel osalemist välja käinud,
ent pererahvas ei ole varem
vedu võtnud. Viimaks aga tuli
siiski nõusolek ära ning sõbrad
selle hingega rajatud kodu nii
Harku valla kui ka Eesti kauni
kodu konkursile esitasidki.
„Aga võita konkurss Viimsi
ja Keila kaunite aedade konkurentsis, seda ei osanud me
küll oodata,“ on Luule silmad
jätkuvalt imestust täis. Muheledes lisab ta, et nende võidukäik sai alguse Harku valla
kaunima koduaia konkursilt
ning ta soovitas teistelgi sellest
osa võtta. Konkursi auhinnarahadest sai nende rikkaliku

taimestikuga koduaed taas nii
mõndagi lisaks.

Oleme selle aia
rajanud ikka
endale, et siin
oleks hea ja
mõnus olla,
mitte auhindade
saamiseks.

Elav ja muutuv aed

Murastes ühelt poolt tühja
krundiga piirnev Eesti kauneim
koduaed on pidevas muutumises. Aiaplaani tellis pere 15
aastat tagasi siitsamast, Sirje
Stiilist, ent tänaseks ei olevat
perenaise Luule sõnul algsest
plaanist enam midagi alles –
mõnedele liikidele ei sobinud
ilmselt siinne paepealne pinnas, vahel on taimi haigusedki
kimbutanud. Lisaks on Luule
välja vahetanud vananenud
taimi ja kui aianduspoes on
midagi põnevat silma jäänud,

Esita tunnustust väärt aed heakorrakonkursile

siis on ka see aeda täienduseks
toodud. „Eks igaühel ole oma
nõrkus, kuhu ta oma raha jätab.
Minule on selleks aiapoed,“
muigab Luule.
Peenrasaarekestega sopilises aias on kogu aeg midagi õitsemas, lisaks on terrass
rajatud maja äärde selliselt,
et kogu päeva oleks võimalik päikesega kaasas käia ja
aiailu nautida. Kogu silmailu
ei ole kunagi ära rikkunud ka
pere lemmik, suur ja sõbralik
labrador retriiver Sofy. „Muidugi on vahel kogemata mõni
lill või oks murdunud, kuid
kui koera kohe algusest peale
õpetada, kuhu võib minna ja

Harku valla kaunis kodu 2018!

Heakorrakonkurss kutsub
taas osalema

Uusi mõtteid ja taimi oma
aia kujundamiseks saab Luule aianduspoodidest, aga ka
Harku Valla Aiaseltsist, kelle
liikmetega ikka vahel kokku
saadakse, üksteise aedu vaatamas käiakse ning üksteist jõu
ja nõuga aidatakse. Aiaseltsiga
koostöös korraldab Harku
Vallavalitsus juba aastaid ka
kohalikku heakorrakonkurssi, kuhu oodatakse praegugi
kuni 31. juulini kandidaate.
Augustist septembrini külastab
nominente vallavalitsuse moodustatud komisjon, võitjad
kuulutatakse välja valla aastapäeva vastuvõtul novembris
ning neid ootavad väärilised
auhinnad.

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
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Iga viies Harku valla ametlik elanik elab plaanitud tugijaamade mõjualasse jäävates piirkondades; valla levipiirkonda
külastab igal kuul üle 10 000 unikaalse kasutaja. / Joonis: AS Elisa Eesti

Lühiuudised
Leping Eviko Ehitusega lõpetati
Harku Vallavalitsus lõpetas alates 1. juunist Harkujärve Kooli
juurdeehituse hanke- ja töövõtulepingu Eviko Ehitus OÜ-ga.
Lepingu kohaselt fikseeriti olemasolev olukord ning ettevõtja
on kohustatud hiljemalt 30. juuniks lõpetama kokkuleppe
kohaselt tööd ja kõrvaldama puudused.
Koolimaja lõpuni ehitamise organiseerib vallavalitsus, viies
läbi vajalikud hinnapakkumused tööde lõpetamiseks. (Liina
Rüütel)

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. Hetke prognooside kohaselt selgub uue
hanke võitja kõige varem 1. novembril 2018.
Alates 1. augustist kehtib uus segaolmejäätmete hinnakiri, millega saab tutvuda Harku valla kodulehel www.harku.
ee/korraldatud-jaatmevedu. Jätkuvalt saavad 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. (Aule Sagen)

Teata probleemist nutirakendusega
Tuletame meelde, et hea võimalus heakorra ja kommunaalvaldkonna probleemidest teavitamiseks on nutirakendus
„Anna teada“. Rakenduse abil saad teavitada kohalikku omavalitsust või maanteeametit heakorra- ning teedega seotud
probleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaev,
tänavavalgustuse jms. Rakendust on võimalik nutitelefonile
tasuta alla laadida Google Play ja App Store’i keskkondades
ning teateid saab saata ja probleeme jälgida ka veebilehel
www.anna-teada.ee. Teavituse edastamiseks märgi kaardil
probleemne asukoht, lisa lühike selgitus ning võimalusel lisa
olukorrast ka foto. Kindlasti sisesta oma kontaktandmed
(nimi, e-posti aadress ja telefon), et vajadusel saaksid
spetsialistid küsida täpsustavaid küsimusi. (Liina Rüütel)

vanud andmesidekiirusi, mille
eelduseks on tihe tugijaamade
võrgustik.
Kasvab andmeside maht ja
paraneb kõnekvaliteet

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

Augustist tõusevad jäätmeveo
hinnad 10%

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Andmeside kvaliteet vallas

operaatoritel sihikul

Mobiilsideoperaatorid Elisa Eesti, Telia Eesti ja Tele2 Eesti on otsustanud seljad
kokku panna ning üheskoos asuda parandama andmeside kvaliteeti Harku vallas.
AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

T

ehnilise Järelevalve Ameti aastavahetusel tehtud
kontrollmõõtmised näitavad, et Eesti keskmine andmesidekiirus Telia võrgus on
48,1 Mbit/s, Tele2 võrgus 41,5
Mbit/s ja Elisas 39,7 Mbit/s.
Suurupi, Ilmandu ja Muraste
külade keskmine andmesidekiirus jääb aga Eesti keskmisele
kohati kuni kaheksa korda alla.
See tähendab isegi probleeme
tavalise telefonisidega, rääki-

mata otsepostitustest internetis, videote ja piltide jagamisest või videokõnedest. Telekomiteenuste parandamiseks on
Elisa, Telia ja Tele2 otsustanud
rajada piirkonda lisaks kolm
tugimasti: Rannamõisa, Suurupisse ja Väänasse.
Mastid kõigile kolmele
kasutada

Telia Eesti 2015. aasta sügisel
esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks Rannamõisa külla Kõrgemäe tee äärde
mobiilsidemasti rajamiseks
on Harku Vallavalitsuses menetluses ning selle kehtestamist

võiks oodata selle aasta lõpus.
Sel kevadel esitas detailplaneeringu algatamise taotluse mobiilsidemasti rajamiseks Suurupisse Kallaku tee 23 krundile
Elisa Eesti. Tele2 kavandab aga
masti rajamist Väänasse Joa
tee 11 krundile. „Operaatorid
on omavahel kokku leppinud
selles, et enda rajatud maste
võimaldatakse kasutada ka
teistel operaatoritel,“ rääkis
Elisa Eesti raadiosidevõrkude
ja taristu valdkonna juht Kristo
Kork. Tema sõnul on kõik kolm
masti vajalikud selleks, et neid
katvatel aladel Harku vallas
oleks võimalik kasutada kas-

Valla elanike arv on viimase
kümne aastaga kasvanud pea
kolmandiku võrra, sellega koos
ka telekomiteenuste kasutajate
hulk. Elisa Eesti andmetel liigub
Harku valla tugijaamade teeninduspiirkonnas praeguseks
iga kuu üle 10 000 unikaalse
kasutaja ja teenusetarbijate arv
kasvab veelgi. Kork märkis, et
lisaks tarbijate lisandumisele
kasvab kiirelt ka klientide vajadus mobiilse interneti suuremate mahtude järele: „Klientide
mobiilse andmeside kasutamisharjumused on väga kiires
muutumises ning üha enam
kasutatakse internetis online
striimimist, videote ja piltide
jagamist. Samuti levib üle õhu
televisiooni vaatamine, mis
samuti tõstab mobiilse interneti
kasutusmahtusid.“
Tarbijate vajaduste rahuldamiseks tuleb mobiilvõrku
regulaarselt arendada, kaasajastada olemasolevad tugijaamad
ning tihendada tugijaamade
ja mastide võrgustikku. Korgi
sõnul on operaatorite kvaliteedi
tagamine kõige keerulisem
rannikul, kus levi mõjutab ka
maastiku reljeef – olemasolevatest tugijaamadest ei jõua
raadiolained alla mere ääres
olevate majadeni. „Uute tugijaamade rajamisega suudame pakkuda kõrgetasemelist
teenust ka nendele tarbijatele,
kes hetkel asuvad nõrga leviga
piirkonnas,“ põhjendas Kork
uute mastide vajalikkust.
Kui detailplaneeringu menetlus sujub, siis Elisa Eesti
on valmis uue tugijaama käiku
võtma käesoleval aastal, Tele2
Eesti loodab sel aastal alustada
ehitustöödega.

Harku vald tunnustab medaliste rahalise preemiaga
KRISTEL MARMOR
Haridusspetsialist

Karuputk. / Foto: Aule Sagen

Anna karuputkest teada!
Kiire leviku, paljunemise ja suure kasvu tõttu ohustavad
karuputke võõrliigid meie looduslikke kooslusi ning tekitavad
inimestel kokkupuutel putketaimede mahlaga ja koosmõjus
päikesevalgusega tervisekahjustusi (naha punetus, villid,
haavandid). Riigi tellitud karuputkede tõrje kestab augustini,
vajadusel septembrini. Tõrjesse on hõlmatud kõik teadaolevad
kolooniad, sõltumata maa omandist või sihtotstarbest. Uue
koloonia leidmisel saada foto taimedest ja asukoha kirjeldus
info@keskkonnaamet.ee. Kolooniate asukohad leiab veebirakendusest kls.pria.ee/kaart. Lisainfo www.keskkonnaamet.ee.
(Keskkonnaamet)

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

ning kiituskirjaga lõpetajaid.
Lõppev õppeaasta on Harku
valla õpilastele olnud tulemusterohke. Kõikides õppeastmetes on valla õpilased saavutanud häid tulemusi nii eri
valdkondade olümpiaadidel,
laulu- ja pillimängukonkurssidel kui ka erinevate spordialade võistlustel. Gümnaasiumi
lõpetamine medaliga on tunnustus õpilastele, lapsevanematele, koolile ja ka vallale.
Gümnaasiumi ning põhikooli

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

äga heade õpitulemuste eest
V
premeerib Harku Vallavalitsus kuld- ja hõbemedaliga

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

Tänavu lõpetasid Tabasalu Ühisgümnaasiumi hõbemedaliga (vasakult) Katrin
Glück ja Kristiina Jane Ruuto. / Foto: Tabasalu Ühisgümnaasium

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

lõpetajate akadeemiliste teadmiste väga head omandamist
tunnustab vald rahalise preemiaga: kuldmedaliga lõpetajat tunnustatakse 500 euroga,
hõbemedaliga lõpetamisel 400
euroga ja kiituskirjaga lõpetamisel 300 euroga, kui lõpetaja
on rahvastikuregistri andmetel
sama aasta 1. jaanuari seisuga
Harku valla elanik.
Tänavu lõpetas Saue Gümna as iu m i ku l d me d a l i g a
harkuvallakas Liss Viilma,
hõbemedaliga Tabasalu Ühisgümnaasiumi Katrin Glück
ja Kristiina Jane Ruuto ning
kiitusega Tabasalu Ühisgümnaasiumi Ingel Carolin
Peensalu. Palju õnne ja tuult
teile tiibadesse!

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

TRÜKK
AS Kroonpress

23 g CO2

ID a167

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a juulis, novembris ja detsembris). Harku Valla Teataja kanne toimub kolme
tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks.
Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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Politsei saab aastaringselt teateid
tööriistade ja teiste asjade varguste
kohta, mida müüakse hiljem käest
kätte; varastatud kaup kuulub aga
omanikule tagastamisele.

• VALLAJUHTIMINE

HarkuVald

Politsei hoiatab:
vaata, kellelt ostad!
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Leitud lõhkekehast anna
teada kohe!

RAINIS SINIKAS

JANE GRIDASSOV

Ida-Harju jaoskonna ennetus- ja
menetlustalituse juht

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht

M

is ühele vana, see teisele
uus – sellist säästvat
mõtlemist järgitakse tänapäeval aina rohkem.
Ilmselgelt ei ole selles midagi
halba, kui kaubaomanik soovib
oma vana asja välja vahetada
või edasi müüa.
Küll aga saab politsei aastaringselt teateid tööriistade ja
teiste asjade varguste kohta,
mida on käest kätte müüdud.
Turumajanduses valitseb
nõudlus ja pakkumine. Nõudlus näitab, kui palju on tarbijaid
antud tootele ning mis summat
on nad valmis selle eest tasuma.
Tarbijale on oluline kauba hind
ning eelkõige tahetakse saada
kaupa soodsamalt. Varastatud
asjade turul on kaup pea alati
kordades odavam kui kauplustes. Sellel turul on pakkujaks
tavaliselt mitte ausal teel kauba
soetanud inimene ehk rahvakeeli lihtsalt varas. Talle on
oluline varastatud kaup kiirelt
edasi müüa ning saada oma kasum. Seega saavad turul kokku
odavat hinda jahtiv tarbija ja
kasumit nooliv pakkuja ehk
varas. Turust sõltub ka varguste
osakaal – kui varastel puudub
võimalus kaupa kiirelt müüa
ja ostjaid ei ole, siis probleem
kaob. Kokkupuutel juhtumitega näeb politsei, et tegelikult
tahetakse kaupa saada võimalikult odavalt ning ei mõelda,
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ga aasta avastatakse Eestis keskmiselt 3500
lõhkekeha, seda ka aia- ja koristustööde
käigus. Ohtlikust leiust teata kohe päästeametile numbril 112.
Selleks et tagada enda ja teiste ohutus, kui
oled sattunud lõhkekeha peale, järgi lihtsaid
ohutusnõudeid:
•
ära puutu lõhkekeha – liigutamine võib
selle aktiveerida;
•
teavita leiust telefonil 112 ja täida saadud
juhiseid;
•
märgista leiukoht;
•
hoiata läheduses viibivaid inimesi ja ära
lase kedagi leitud eseme lähedusse.

Kui töö on lõpetatud, tuleks oma väärtuslikumad tööriistad ära panna selliselt, et need ei satuks võõra silma alla.
/ Foto: Unsplash.com (Greyson Joralemon)

et tegemist võib olla varastatud
esemetega. Kui soetad varastatud kaupa, siis tegelikkuses jäi
keegi oma varast ilma.
Alles käesoleva aasta alguses
peeti kinni tööriistade vargustele spetsialiseerunud vargad, kes
ka ise töötasid ehitusettevõtjatena. Antud juhul oli tegemist
lausa tellimustöödega. See on
selge näide sellest, et kui ei oleks
nõudlust, ei oleks ka pakkumist.
Odav hind võib olla ahvatlev,
kuid iga ostjat peab huvitama
ka kauba päritolu.
Kuidas saad end kaitsta

Eelkõige hoia enda varal silma
peal ja ära jäta seda järelevalveta. Soovitan väärtuslikumad
esemed erimärgistada ja üles

pildistada, et vajadusel oleksid
need kergesti tuvastatavad. Kui
olete langenud varguse ohvriks,
siis tuleb politseile sellest kohe
teada anda koos olulise infoga
näiteks erimärgistuste kohta.
Enne kauba soetamist veendu, et saad selle otse omanikult. Küsida tasub ka kauba
dokumente ja päritolu, sest
nii saab kindlaks teha, et tegemist ei ole varastatud esemega.
Liialt odava hinna puhul tunne
huvi selle põhjuse kohta ning
kahtluse korral loobu ostust.
Soovitan ka kindlaks teha, kas
pakutav kaup on toimiv ning
vastab müüja kirjeldatule. Kui
müüdaval kaubal on erimärgistused ning need ei kuulu kauba
originaaliga kokku, siis uuri

nende päritolu kohta.
Tuletan meelde, et varastatud kaup kuulub tagastamisele
omanikule. Kui ostad kaupa
käest kätte ja tekib kahtlus, et
tegemist on varastatud esemetega, siis teavita alati politseid.
Me kõik saame aidata kaasa
varguste vähendamisele ning
panustada turvalisusesse.

NB!

Anna vargusest
alati teada politseile
telefonil 112!

Lõhkekehad võivad olla erineva suuruse
ning kujuga. Peamiselt leitakse padruneid,
miinipilduja miine, käsigranaate ja mürske.
Samas on leitud ka mitmeid lennukipomme
ning lõhkeainet. Sõjaaegsed lõhkekehad on
olnud väga pikalt maa sees ja nende kuju võib
olla tundmatuseni muutunud. Kui inimene
leiab eseme, mis on lõhkekehale sarnane või
ta ei saa aru, millega on tegemist, siis tuleks ka

Teavita
lõhkekeha
leiust

112

sellest leiust kohe teatada numbril 112.
Tuletame meelde, et lõhkematerjali
vabatahtlik loovutamine ei too leidjale kaasa
liigseid kohustusi. Leiust on vaja teatada ohu
likvideerimiseks ning see on seaduse järgi
kodanikule kohustuseks. Lõhkeaine näol on
tegemist siiski ohtliku materjaliga, mis võib
halvimal juhul maksta kellegi elu.

Sügava puudega täisealiste
inimeste hooldajad saavad
lisapuhkepäevi

Vallavanem tõi
küladesse võidutule
Vallavanem Erik Sandla tõi
23. juunil president Kersti Kaljulaidi süüdatud võidutule Vääna
külla, et läita kohalik jaanituli
ning saata võidutuli ka Harku
valla teistesse küladesse ja kodudesse. Vääna jaanitule eest
hoolitses Vääna seltsimaja,
tuleohutust valvas Vääna
Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
/ Tekst ja foto: Liina Rüütel

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

lates 1. juulist saavad tööl
A
käivad sügava puudega
täisealise inimese hooldajad

Peaministrite tammesalu
sai täiendust
Rumeenia peaminister Viorica Dăncilă
istutas 15. juunil Tabasalu pangale restorani Seller kõrvale Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva puhul tammepuu. Pr Dăncilăt
saatis peaminister Jüri Ratas. Külalisi
tervitasid Harku vallavanem Erik Sandla ja
Muraste Kooli rahvatantsurühm Muraste
Murakad Astrid Väizene juhendamisel.
Harku vallavanem avaldas heameelt,
et juuni alguses rajatud peaministrite
tammesalu sai juba täiendust. Varasemalt
istutasid salusse tammepuu Eesti, Läti,
Leedu ja Poola peaminister. / Tekst: Liina
Rüütel; foto: Jürgen Randma

oma kalendriaastas juurde
kuni viis puhkusepäeva.
Lisapuhkepäevi saab enda
tööandjalt küsida töötaja, kes
hooldab oma sügava puudega
lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde,
vend, poolõde, poolvend, ema,
isa, vanem või vanavanem,
abikaasa või registreeritud
elukaaslane kooseluseaduse
tähenduses. Samuti saavad
puhkepäevi kasutada sügava
puudega täisealise inimese
eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud
hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korraga või ka päevade
kaupa ja seda saab kasutada
kalendriaasta jooksul. Hoolduspuhkuse kasutamiseks

peab töötaja selles tööandjaga
kokku leppima ja selle kohta
avalduse esitama. Vajadusel
on tööandjal õigus küsida
hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks
võib olla näiteks kehtiv sügava
puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta või
väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust
kasutada sooviv töötaja on
hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja.
Puhkustasu arvestatakse
lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal
on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale
välja tööandja, kes saab selle
hiljemalt kolme kuu jooksul
pärast puhkuse kasutamist
sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda. Rohkem infot
tasustatud hoolduspuhkuse
ja tööandjatele puhkustasu
hüvitamise korra kohta leiab
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
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Avaneb Nelja Valla
Kogu toetusvoor
mikroettevõtjatele ja
turismiarendajatele
ANNIKA JÕKS

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht

M

TÜ Nelja Valla Kogu (NVK) kuulutab välja
mikroettevõtjatele ja turismiarendajate
tegevustoetuse 2018. aasta II taotlusvooru.
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on
NVK tegevuspiirkonnas jõudsalt suurenenud
– 1000 elaniku kohta on ettevõtteid samal
tasemel maakonna keskmisega, ületades Eesti keskmist. Kui suuremad ettevõtted tulevad
reeglina ise toime, siis väiksematel puudub
tihtilugu millegi uuega alustamiseks vajalik
kapital. Meie tegevuspiirkonnas tegutsevatel
organisatsioonidel on võimalik taotleda
LEADER-programmist toetust nii mikroettevõtluse kui ka turismiteenuste arendamiseks.
Mikroettevõtluse arendamiseks mõeldud
meede on uute ja olemasolevate kohalike
teenuste ning toodete arendamiseks ning
mikrotootmise arendamiseks. Meetmest
toetatakse põhivara soetamist, turundustegevusi, investeeringuid hoonetesse ja
taristusse. Toetuse maksimaalne summa on
40 000 eurot, omafinantseering 40% projekti
abikõlblikust maksumusest.
Turismiteenuste arendamiseks mõeldud
meede on eelkõige turismiobjektide korrasta-

Projektitaotlusi saab esitada

27.08–02.09.2018
miseks ja rajamiseks ning turundustegevuseks. Toetuse maksimaalne summa on 100
000 eurot, omafinantseering 40%, mittetulundusühingutel 90% projekti abikõlblikust
maksumusest.
Infopäev koos äriplaani koostamise
koolitusega toimub 2. augustil algusega kell
14.00 Saku vallas Kajamaa külas Küla Villas.
Projektitaotlusi saab esitada 27.08–
02.09.2018 pria.ee/epria keskkonna kaudu.
Nõustamisega tegelevad NVK tegevjuht
Annika Jõks (tel 518 7480, e-posti aadressil
info@4kogu.ee) ja NVK koordinaator Jako
Jaago (tel 523 0969 ja 615 0369, e-posti
aadressil jako@4kogu.ee). Toetuse tingimuste kohta saab täpsemalt informatsiooni MTÜ
Nelja Valla Kogu kodulehelt www.4kogu.ee.

www.harku.ee

Harku Valla Teataja

Kui kommi asemel tahaks…
maailma parimat juustu

Juustukuningate Tabasalu poe
sulgemise järel vajab tekkinud tühimik juustusõprade
jaoks täidet. Üks Harku valla
gurmaanidest on asunud
maale tooma Itaalia kvaliteetjuuste ja muud väärt toidukraami, mille kõik leiab Järve
keskusest Juustusahvrist.
AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

J

ärve keskuse esimesel korrusel väikese
poekese lettidel pikutavad ahvatlevalt
juustukerad, üks võluvam kui teine ja
ühel kõlavam nimi
kui teisel. „Tegelikult
võiks neid varsti täiesti oma
nimedega nimetama hakata,“
räägib Juustusahvri omanik ja
hõrgutiste ainuvalija ning maaletooja Keidi Kompus muigega
suunurgas, osutades poolikule
pöögipuu tuhas laagerdunud
trühvlijuustule, mis võiks vabalt
kanda nime „Merle juust“. Nimelt on see samuti Alasniidul
elava ja kogukonnas Alasniidu
bussipeatuste disainiga abistanud Baltika Grupi rõivadisaineri Merle Lõhmuse lemmik.
Letilt leiab lisaks hallitusjuustudele veel näiteks punases
veinis, aga ka prosecco’s, ürtides
ja kadakamarjades laagerdunud
juustud või ka möödunud aastal
maailma parima juustu tiitliga
pärjatud pühvlipiimast tehtud
juustu Blu di Bufala.
Tulnud kirest puhaste
maitsete vastu

Poe valik ei piirdu juustudega,
lettidelt leiab teisigi Itaalia köögi
ahvatlusi alates pastast kuni
erinevate pestode, kastmete
ning veinideni välja; juustuvaagnad tuuakse Harku vallas
soovi korral ka koju ära. Pidu
sinu laual, nagu võib lugeda

Juustusahvri lettidel olev juustuvalik on rikkalik
ja muutuv ning
selle on valinud
Itaalia väiketootjate toodangu
seast perenaine
Keidi ise. / Foto:
Aule Sagen

poekese seinalt.
Juustud saabusid Keidi Kompuse ellu juba 17 aastat tagasi,
kui noorel naisel oli kihk minna
maailma avastama ja ta läks
sõbrannaga koos pöidlaküüdiga
Itaaliasse. Sealne elu meeldis
Keidile sedavõrd, et ta naasis
kodumaale alles seitsme aasta pärast, seda koos jätkuvalt
hõõguva kirega Itaalia vastu.
„Sellest ajast on mul kogu aeg
mõlkunud meeles võtta siingi
ette midagi, mis on Itaaliaga
seotud,“ rääkis Keidi oma Itaalia-saaga jätkumisest. Küll aga
tuli oodata kord õpingute, siis
laste ja pereelu pärast, kuni
möödunud aasta aprillis kutsuti ta Lõuna-Itaaliasse ühele
messile. „Seal tundusid Itaalia
väiketootjate juustud mulle väga
ahvatlevad, tekkisid kiiresti kontaktid ja kõik hakkas justkui
iseenesest veerema,“ muheles
selleks ajaks oma neljandat last
ootav naine, et ka uue sõbrakese
ilmaletulek ei saanud käima läinud protsessidele enam pidurit
tõmmata. Naljatades ütles ta, et
pere pesamuna ongi poes sündinud laps – peale lapse sündi
tuli tal peagi poodi kiirustada.
Temast paar aastat vanem vend
eelistab aga iga kell juustu kom-

Luba endale midagi head

Elades vaid
ühe korra,
tuleks endale
ikka ka midagi
erilist lubada.

mile ja norib oma lemmikjuustu
– Raboso veinis laagerdunud ja
pealt jõhvikatega kaetud sinihallitusjuustu – muudkui juurde
ja juurde.
Ülejäänud toidukraam, mida
poest leida võib, oli aga loomulikuks jätkuks kaubavalikus.
„Itaalia roogadel on nii puhtad
maitsed. Sellist pastat, nagu
sealse veega valmistatakse, siin
teha ei suudeta,“ põhjendas Keidi. Kirest nende maitsete vastu,
mida pakuvad nii pasta kui ka
erinevad kastmed ja määrded,
oliivid või päikesekuivatatud
tomatid, ongi need leidnud
koha Juustusahvris, et puhast
Itaalia maitset ka siinmail nautida saaks.

Harku valla väärikad väisasid Toompead
MATTI LOIT

Eakateklubi Hõbehall

arku valla eakateklubi
H
Hõbehall tegi tänavuse
hooaja lõpetamiseks 12. juunil
visiidi Toompeale.
Pirakas võti mahub täpselt
lukuauku. Raskelt annab raudukse lukk järele. Ja ongi meie
ees paekivist tahutud astmetega
kitsas keerdtrepp. Palju neid
astmeid on sel 45 meetri kõrgusel tornil, lugemine läheb
keerutades sassi. Giid teab, et
215. Olemegi üleval, meie kõige

HarkuVald

Oma visiidist Toompeale sai iga eakas mälestuseks Valges saalis tehtud foto. / Foto: Gerli Aarma

tähtsam lipp on käeulatusel,
lehvides pealinna kohal. Vägev
vaade avaneb vanalinnale.
Eakateklubi Hõbehall pani
ekskursiooniga Toompea lossi
punkti tänavusele hooajale. Olime kutsutud riigikogu külastama saadik Kalle Pallingu poolt,
kes on ka meie vallavolikogu
esimees. Olime istungitesaali
külaliste rõdul, kuulasime, kuidas käib kaitseväe eripensionite
seaduse muutmise arutelu. Vestibüülis, Toompea lossi maketi
juures tutvustas giid Ott Mängel
meile Riigikogu tööd ja selle
kompleksi ajalugu. Ilmnes huvitav fakt, et maketi on teinud
meie vallas elanud mees Peep
Veimer, oma ala suur meister.
Kohvilauas, pika laua ümber,
maiustasime kringliga ja saime

Aastakese tegutsenud Juustusahver kolis oma varasemast
asukohast Nõmme turul Järve
keskusesse sel kevadel. „Meil
olid juba välja kujunenud oma
vahvad püsikunded, kes peale
esimest külastust jäidki meile käima. Õnneks tulid paljud
neist siia ka kaasa,“ on Keidi
rõõmus juustusõprade lojaalsuse üle ning loodab, et oma
uues asukohas jäävad nad ka
rohkem harkuvallakate teele.
„Lisaks juba teadlikele gurmaanidele astub meile vahel sisse ka
mõni uudishimulik vanaproua,
kes leiab elurõõmsalt, et elades
vaid ühe korra, tuleks endale
ikka ka midagi erilist lubada,“
peab ettevõtja õigeks otsust oma
kauplusega Järve keskuses jätkata. Ideaalis oleks võinud Nõmme
turule kauplus alles jääda, ent
paraku kimbutab heade töötajate puudus ka Juustusahvrit
ning praegu inimressurssi kahes
kohas jätkamiseks ei jagu. Mis
ei tähenda, et ettevõttel tulevikuks laienemisplaane ei oleks:
„Soovin, et kolme aasta pärast
oleks meil viis kauplust üle Eesti
ning Juustusahver kvaliteetsete
Itaalia juustude maaletoojana
hinnatud.“

pikalt juttu ajada Kalle Pallinguga. Saime temalt vastuseid
oma küsimustele nii riigi kui
ka oma valla asjade kohta.
Tundsime end Eesti Parlamendi hoones väga väärikatena.
Meid tuli tervitama Riigikogu
esimees Eiki Nestor, kiirel sammul möödus peaminister Jüri
Ratas, teretas kõva häälega,
peatus hetkeks, juhtides meie
tähelepanu mõnele talle teadaolevale sisekujunduse vigurile.
Oma grupipildi tegime aga
Valges saalis, seda Hollandi
ja Eesti lippude ees, sest kohe
pidi Hollandi kuningas majja
tulema.
Aitäh Kalle Pallingule ja
Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajale Tiia
Spitsõnile huvitava päeva eest!

Harku Valla Teataja
SPORDIUUDISED

www.harku.ee

• SPORT • KULTUUR

HarkuVald

Kuuendat korda Harku vallas Merikülas Tilgu sadamas
toimuv Tilgu Regatt on leidnud nüüdseks kindla koha Eesti
Jahtklubide Liidu purjetamiskalendris, olles iga aastaga
populaarsem. Regatil võistlevad Optimist, Zoom 8, Laser
Radial ja Laser 4.7 klassi noored purjetajad üle kogu Eesti,
teiste seas ka Tilgu Sadama Jahtklubi noored purjetajad.
Võistlused avatakse 7. juulil kell 12.00, esimene start antakse
kell 13.00. 8. juulil antakse esimene start kell 11.00. Tulge
omadele pöialt hoidma! (HVT)

Jalgpalli karikasari algas võidukalt
Esmakordselt osaleb JK Tabasalu lisaks meistrivõistlustele
sellel hooajal ka Eesti karikavõistlustel, mida mängitakse
legendaarse Eesti väravavahi Evald Tipneri karikale. Järgmisel kevadel selguv karikavõitja saab õiguse osaleda Euroopa
liigas.
Avaringi loosiratas tõi JK Tabasalu vastaseks Paide Linnameeskond U21 võistkonna, kes on pallimas Tabasalust liiga
kõrgemal, esiliiga B-s, kuhu tahab meistrivõistluste kaudu
jõuda ka Tabasalu. Paides toimunud kohtumise võitis Tabasalu 3:0 (väravad Carl Maidla, Konstantin Nahk ja Kersten
Lõppe) ning sammus 1/32 finaali, kus ta saab vastaseks FC
Lelle. (Riho Saksus, JK Tabasalu)
Foto: Tõnu Stoltsen
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Väikekandled meisterdasid endale nii triibulistes seelikutes juba staažikad kandlemängijad
ansamblist LiULi kui ka lihtsalt huvilised, kes õppisid kandle valmimise
järel ka sellest viise välja võluma. / Foto: Kairi Kalm

Foto: Tilgu Sadama Jahtklubi

VI Tilgu Regatt toimub
7.–8. juulil 2018
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Kandlemäng laineharjal
17 huvilist valmistas endale kevadel väikekandle ning õppis seda ka käsitsema, et
17. juunil teiste Harku valla väikekandlemängijatega ühiskontserdil üles astuda.
KAIRI KALM,
RIIN KIVINURM

Kandleansambel LiULi

I

lmselt pole väikekandle mängimine esmapilgul kõige olulisem oskus, kuid see arvamus
võib kogemusi saades muutuda.
2014. aasta pimedal sügisõhtul kogunes rühm naisi, kes
tahtsid kandlemängu õppida.
Neil polnud oskusi, puudus
igasugune eelnev kogemus,
ühisnimetajaks oli vaid uudishimu. Naised olid leidnud
õpetaja, tellinud kandled ja
nii istutigi kokku. Tänaseks
on kandleansambli LiULi liikmetel juba mänguoskus, mis
pakub rõõmu nii iseendale kui

ka publikule. Ilusa kõlaga pilli
ja mitmekülgset repertuaari
on olnud võimalus mängida
kontsertidel, mis on viinud
kohtadesse ja sündmustele,
kuhu muidu ilmselt ei oleks
sattunudki.
Möödunud talvel pakkus
LiULi nii oma liikmetele kui
ka huvilistele kogukonnast võimaluse meisterdada päris oma
kannel. Kokkutulnud seltskond
oli sedavõrd suur, et kandlemeisterdajate gruppe tuli
moodustada mitu. Pillimeister Peeter Sihvre juhendamisel
valmistati kokku 17 kannelt –
kuuekeelsest 11-keelseni –, igal
pillil oma meistri nägu ja lugu.
Kui pillid valmis said, õpetati
pillimeisterdajaid kandlest ka
võluviise välja võtma.

Kõrghetkeks suur
kandlekontsert

See oli mahukas ja kõigile osalejatele väga positiivseid emotsioone pakkuv ettevõtmine,
mis kulmineerus 17. juunil
Suurupi merekaldal kontserdiga
„Kandlemängu keskpäev“. Lavale astus suur osa Harku valla
väikekandlemängijatest – alates
kõige pisematest Fa Stuudio
õpilastest (juhendaja Katrin
Läll) kuni Tabasalu Muusikakooli kandleklassi sellekevadise
lõpetaja Karmen Juhkamini
(õpetaja Leanne Barbo). Samuti
astus üles juba tuntust kogunud LiULi alustajate koosseis
(juhendaja Maria Vessmann).
Kogenumate kandlemängijate
kõrval olid võrdsena laval ka
värsked kandlemeistrid. Kenasti

kõlasid nii algajate kui ka edasijõudnute palad, samuti ühislood.
Jääb loota, et neid esitatakse
veel ja veel, üllatades iseennast
ja sõpru-tuttavaid ning teisigi
kandlemänguga nakatades.
EV100 projektis „Igal lapsel
oma pill“ on öeldud: „Pillimängu tähtsust on raske üle
hinnata, sel on oluline roll laste
emotsionaalsel harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse
arendamisel.“ Kindlasti käib see
mõte ka täiskasvanute kohta.
Julgustame kõiki leidma üles
just teile sobiv muusikainstrument ning proovima seda
mängida. Alustuseks soovitame
väikekannelt!
Ka pillimeisterdamise, õpitubade läbiviimise ja kontserdi korraldamise projekt oli
kandleansambli LiULi kingitus
EV100-le, mida toetati kohaliku omaalgatuse programmist.
Usume, et rahvamuusikapisik ja
kandlemäng jätkavad siinsetel
rannikualadel lainena edasiminekut ning kunagi saab oma
suure pillipeogi püsti panna.

Harkujärve kool lõpetas kooliaasta sportlikult
KÜLLIKE USTAV

Harkujärve Põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja

arkujärve koolis oli õppeH
aasta lõpp väga sportlik.
Nädala alguses kogunes kooli-

Noored jalgpallurid liiga liidrid
Noorte EMV U-17 liigas kohtusid enne suvepuhkusele
minekut viimases mängus omavahel liidrid Tabasalu ja JK
Tallinna Kalev. Tabasalu võitis 3:2 (väravad Kevor Palumets,
Endrik Reose ja Märten Subka) ning on nüüd viie võiduga
viiest mängust liiga ainuliider.
Lisaks valiti Tabasalu noormängijad Kristo Hussar, Kristjan Stüff, Ronald Juksar, Alan Nahk ja Märten Subka Eesti
U-17 koondise kandidaatide hulka 26.–29. juunini toimuvale
Balti turniirile Leedus. (Riho Saksus, JK Tabasalu)
Foto: erakogu

pere võimlasse, et osa saada
demonstratsioonesinemistest:
oma oskusi näitasid hüpitshüplejad klubist Trikit, väikesed
ja suured akrobaadid klubist
Oma Tsirkus ning show-tantsutüdrukud Minu Tantsukoolist. Oli äratundmisrõõmu, sest
klubis Trikit hüppavad mitmed
kooli vilistlased. Publikut vaimustasid muusika rütmis sooritatud keerulised hüpitshüpped
ja akrobaatilised trikid. Tohutu
aplausi pälvis 1.a klassi juhataja
Johanna Sooba, kes koos teiste
tsirkuseklubi akrobaatidega
peadpööritavaid hüppeid tegi.

Järgnes Harkujärve Põhikooli
I meeskondlik hüpitshüplemise võistlus, millest võttis osa
8 meeskonda 3.–6. klassist ja
8 meeskonda 1.–2. klassist.
Võisteldi tiirlevast hoonöörist
ülehüppamises. Võistluse vaheajal said soovijad ise hüpitsatega
trikke proovida või mitmekesi
üle hoonööri hüpata. Võidu
saavutas 4.a klassi meeskond
kahe minuti jooksul sooritatud 160 hüppega. II–III koha
võitluses oli äge rebimine, tulemuse otsustas vaid üks hüpe
– 4.b tegi 156 ja 6.a 155 hüpet.
Noorematest võidutses 2.b II
võistkond 82 hüppega, 2.a I
võistkond sai kirja 81 ja 1.a I
võistkond 79 hüpet.
Suur tänu meie võistluste
kohtunikele, klubi Trikit hüppajatele, kes kõik hüpped kokku
lugesid.
Nädala teisel poolel toimusid

ülekoolilised individuaalsed
hüpitshüplemise võistlused.
Võistlejaid oli kõikidest klassidest, nii tüdrukuid kui ka
poisse. Suuremad hüppasid
kiiruse peale jalalt jalale hüppeid, kahekordseid ning istulihüppeid. Väiksemad võistlesid
sulghüpetes ja osavamad ka

Hüpitshüplejad klubist Trikit näitasid keerulisi hüpitshüppeid, mis
pani publiku kihama. / Foto: Küllike Ustav

Kuhu minna, mida teha
Tammed ja Toomed San Remos
Harku valla segarahvatantsurühm Tammed ja Toomed koos
juhendaja Astrid Väizenega näitasid Eesti rahvuskultuuri ning
viisid sinimustvalge lipu Itaaliasse ja Prantsusmaale. Rühm
osales 29. märtsist kuni 2. aprillini San Remo folkloorifestivalil, tantsides Nizzas, Cannes’is, Monacos, Monte Carlos ja San
Remos. Festivalil osalesid rühmad Hispaaniast, Saksamaalt,
Bulgaariast, Küproselt, Türgist. Eestit esindas segarahvatantsurühm Tammed ja Toomed. (Astrid Väizene)

kahekordsetes hüpetes. Lõputseremoonial riputati võitjatele kaela medalid, kes aga
pjedestaalile ei mahtunud, sai
osalemise eest tunnuskirja. Ja
mis kõige toredam – nutitelefonid olid nendeks päevadeks
unustatud, võidutses liikumisrõõm!

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

Millal

Algusaeg

Mis toimub

Kus toimub

Lisainfo

7.–8. juuli

12.00

VI Tilgu Regatt

Tilgu sadam

Raul Kalep: raul@tmyc.ee;
tel 5647 3773; www.tmyc.ee

13. juuli

18.00

Awakening Sessions 2018 /
Argo Vals, Mick Pedaja & Angeelia

Vääna-Jõesuu küla,
Rannapealse metsalava

Facebook: @sessionsawakening;
awakeningsessions@gmail.com

14. juuli

10.00

Kalurite päev

Tilgu sadam

Raul Kalep: raul@tmyc.ee;
tel 5647 3773; www.tmyc.ee

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
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Harku Valla Teataja
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Uuri lisaks: www.tabasalupaev.ee & www.fb.com/Tabasalupaev

Külad
kajavad

side kostüümides jäädvustada
meeleolukas foto. Lisaks saab
vaadata kohalike tantsutüdrukute etteasteid, teha EV100 kujulist
torti, hüpata erinevatel batuutidel, mängida palli ja proovida
muid põnevaid tegemisi.

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

Pealaval

Harku valla vabaühenduste
ümarlauast
14. juunil kogunes vabaühenduste ümarlaud
Harku raamatukogus, saades seal ka ülevaate
Harku aleviku rõõmudest, muredest ja võimalustest. Harkusse on tekkimas oma selts ning
seeläbi hoogustub kodanikuaktiivsus sealgi.
Ülevaate eri projektitoetuste tingimustest ja
külade arengukavadest andis valla arendusspetsialist Rando Lai.
Heakskiidu sai ümarlaua idee kutsuda
ellu ettevõtlikkuse kogu. Väga hea meel oli
Rannamõisa Ettevõtlike Naiste klubi üle, kes
otsustas selle tegevusega liituda. Kogu asutamiseks moodustatakse eraldi töörühm, selles
osalemise soovi või täpsustavad küsimused
palume saata asaliste@hotmail.com.
Lisaks leidis ümarlaud, et piirkonna- ja/või
teemapõhiseid arutelusid läbi viies tuleks kaasata valdkonnaga tegeleva volikogu komisjoni
ja ameti esindaja, et arutelu oleks sisulisem,
peegeldus otsesem ja tulemus läbimõeldum.
Tunnustati ka kommunikatsiooni muutumist
vallas: info liigub rohkem ning kommunikatsioonivõrgustiku moodustamine on hea
algatus. Loodame, et järgmisele kohtumisele
kaasatakse ka ümarlaua ja Harku valla elanike
grupi esindajad.
Ümarlaua protokolliga saab tutvuda kodulehel www.muraste.ee. Järgmine ümarlaud
toimub augustis. (Andrus Saliste, ümarlaua
koordinaator)

Tänavu 26. augustil toimuva
Tabasalu Päeva peaesinejaks on ansambel
Metsatöll. / Foto: Metsatöll

Tabasalu
Päev
T
tuleb taas!

KRISTA DREGER

Krista.Dreger@harku.ee

Harku valla suurim perepidu
Tabasalu Päev toimub tänavu
26. augustil Tui pargis,
lavale astuvad Metsatöll,
ühislaulmist veab
eest Boris Lehtlaan
ning lisaks on laste-,
laada- ja toiduala!

abasalu Päeval jagub
rohkelt tegevust nii väikestele kui ka suurtele.
Avatud on laada- ja toiduala,
lasteala ning samuti toimub
paljude külastajate lemmikuks
kujunenud kirbuturg, kust saab
nii häid oste sooritada kui ka
ise oma üleliigsete asjadega
kaubelda.
Kõige pisemaid lõbustavad
lastealal klouniplikad Kärts
ja Mürts, kellega üheskoos
saab mängida klounimänge
ja teha klounitrikke ning nautida klouniplikade kogu pere

mustkunstietendust. Lisaks
saab lustida koos hiigelsuurte
seebimullidega. Andekatele
osalejatele on loomulikult ka
klouniauhinnad!
Taas on võimalus pöörata
silmad nende laste poole, kes
on vaprad ja andekad ehk juba
teist korda valime „Harku valla
sädemeid“! Kõigil soovijatel on
võimalus demonstreerida
oma andekust – laulmises,
võimlemises, tantsimises jms –, registreerides
end eelnevalt kohapeal
talendi-show’le.
Esmakordselt on lastealale välja pandud ka
Tarvo Alevi muinasjutufotostuudio, kus on
võimalik printside ja printses-

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Harku Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega
nr 278 kehtestati Vaila külas Metsa-Keskküla maaüksuse lõunapoolse osa ja lähiala detailplaneering
vastavalt Guru projekt OÜ tööle nr DP 105-2015.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 1,5 ha paikneb
Vaila külas Naage tee ääres u 600 m kaugusel Kiia–
Vääna-Viti maanteest ja hõlmab Metsa-Keskküla
(katastritunnus 19801:011:0260) 100% maatulundusmaa ja osaliselt Naage tee 100 (katastritunnus
19801:011:0976) maaüksust. Detailplaneeringuga
moodustatakse 65 463 m² suurusega Metsa-Keskküla maaüksuse lõunapoolsel osal 2 elamumaa
krunti suurusega 6958 m² (krunt pos nr 1) ja 6337
m² (krunt pos nr 2) ning 1 transpordimaa krunt suurusega 1426 m² (krunt pos nr 3). Elamumaa krundile
pos nr 1 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu
ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kuni 500 m². Elamumaa krundile pos nr
2 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni
kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
kuni 400 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks
maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 6,5 m
ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on
määratud vahemikus 15–44 kraadi. Pärast elamumaa kruntide moodustamist jääb Metsa-Keskküla
maaüksusest alles 50 881 m² suurune maatulundusmaa.
Detailplaneeringu alasse on osaliselt kaasatud
Naage tee 100 maaüksus, millest moodustatakse
102 m2 (Pos 3b) suurune transpordimaa krunt ühtlase teekoridori moodustamiseks. Pärast transpordimaa krundi moodustamist jääb Naage tee 100 maaüksusest alles 5142 m2 suurune maatulundusmaa.
Planeeritavate kruntide veevarustus on kavandatud lahendada krundile pos nr 1 rajatavast puur-

kaevust.
Planeeritavate elamumaa kruntide reo- ja drenaaživee kanaliseerimine on planeeritud imbsüsteemiga. Reovee kanaliseerimine on võimalik lahendada septiku, kohtpuhasti või kogumismahutiga.
Pärast ÜVK trasside valmimist on igakordne krundi
omanik kohustatud ÜVK trassidega liituma.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringuga ja Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava
teemaplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritava maaüksuse lõunapoolne osa elamumaa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal ja põhjapoolne
osa paikneb range režiimiga loodusliku haljasmaa
juhtfunktsiooniga hajaasustusalal, rohevõrgustiku
Vääna-Jõesuu tuumalas.
Harku Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega
nr 277 kehtestati Vääna külas Otsatalu tee 22 (katastritunnus 19801:011:0709) maaüksuse ja lähiala
detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ
(reg-kood 11647744) tööle nr 12/17.
Planeeritav maa-ala suurusega u 1,1 ha paikneb
Vääna külas Petsaku tee ja Otsatalu tee vahelisel
alal u 800 m kaugusel Kiia–Vääna-Viti maantee ja
Petsaku tee ristumiskohast ning hõlmab Otsatalu
tee 22 (katastritunnus 19801:011:0709) maaüksuse
ja lähiala.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Harku
Vallavolikogu 28. oktoobri 2004 otsusega nr 97 kehtestatud Vääna külas Otsa maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine Otsatalu tee 22 maaüksuse osas. Detailplaneeringuga soovitakse täpsustada
hoonestusala ning ehitusõigust, kavandades ühe
üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamist
ehitisealuse pinnaga kuni 600 m². Elamu suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suuri-

Suurel peolaval saame kuulata
konkursi „Harku valla laululaps 2018“ parimaid, eestlastele tuntud lauludega astuvad
üles ühislaulmist eestvedav
Boris Lehtlaan ning peaesineja
– ansambel Metsatöll.
Pealaval tunnustakse ka fotovõistluse „EV100 Harku vallas“
võitjaid. Veel jõuad konkursist
osa võtta, edastades vahemikus
1. jaanuar 2017 kuni 1. august
2018 koduvallas jäädvustatud
foto e-posti aadressile fotokonkurss@harku.ee. Konkursi
auhinnafond on 1300 €, lisaks
mitmed eriauhinnad – näiteks
kursused Eesti Foto fotokoolilt! Tutvu tingimustega www.
harku.ee/fotokonkurss.
Perepäeva suur koostööpartner koos Harku valla noorte
malevlastega on Huvitegevuse
ja Noorsootöö Sihtasutus,
tänu kellele saavad töökogemuse meie valla
noored.
Tabasalu Päev 2018
kohta saab täpsemat informatsiooni kodulehelt
www.tabasalupaev.ee ning sotsiaalmeediast www.fb.com/
Tabasalupaev.

ENAMPAKKUMINE:
maks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 6 m ning üks maapealne korrus. Katusetüübiks võib elamul olla kahepoolse kaldega viilkatus,
lubatud on katusekalded 30º kuni 50º. Abihoonetel
on lubatud katusekalded 0º kuni 50º. Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga
ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke
alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringuga,
mille kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringute materjalidega saab tutvuda
Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik)
selle lahtioleku aegadel ja detailplaneeringu veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Ilmandu külas Tuulevarju tee 14 maaüksusel hoonestusala nihutamiseks.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada
projekteerimistingimuste andmised ilma avalikku
istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle kohta ootame 04.07.2018 kuni 19.07.2018.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda
20.06.2018 kuni 06.07.2018 aadressil: kaart.harku.
ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/.
Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda
Harku Vallavalitsuses ja veebilehel kaart.harku.ee.
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.

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.

Harku Valla Teataja

www.harku.ee
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AUHINNAFOND

1300 €
Alasniidu Lasteaed
ootab oma kollektiivi

Pangapealse Lasteaed
otsib rõõmsameelsesse ja
teotahtelisse meeskonda

ÕPPEJUHTI.

„EV100 Harku vallas“

MUUSIKAÕPETAJAT

Oleme tänapäevane uuenev lasteaed ning ootame oma
meeskonda särasilmset, pühendunud, arenemissooviga ja
uuendustega hästi kohanevat spetsialisti.

Ootame Sind kandideerima, kui oled:
• rõõmsameelne ja avatud suhtleja;
• innovaatiline ja avatud haridusuuendustele;
• otsustus-, analüüsi- ja planeerimisvõimeline;
• ettevõtlik, vastutustundlik;
•

Fotokonkurss

erialase kõrgharidusega.

Pakume sulle:
• meeskonnatööd, jagatud vastutust;
• ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
• võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi;
• tööd uuendusmeelses kollektiivis;
• pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.
Kasuks tulevad:
• suurepärased teadmised nüüdisaegsetest
õpikäsitustest ja
• haridusuuendustest;
• eelnev juhtimiskogemus ning hea suhtlemis- ja
• eneseväljendusoskus.

0,75 ametikoha täitmiseks.

Muusikaõpetaja ette valmistada ja läbi viia on 6 rühma
muusikategevused, kus koos lastega rännatakse mänguliselt
muusikamaailmas, tuntakse rõõmu koos tegemistest.

Konkursile on oodatud fotod Harku valla inimestest,
vaatamisväärsustest, pühapaikadest, loodusest – kõigest,
mis on vallaga seotud.

Fotosid hinnatakse
kahes vanusegrupis:
I grupp – kuni 18-aastased,
II grupp – 19 ja vanemad.

Ootame kandidaadilt:
• loovat meelt ja piiridest kaugemale nägemist;
• tahet ja soovi ise luua;
• lapsest lähtuvat lähenemist;
• meeskonnatööoskust.

Näitus fotode paremikust
avatakse septembris Soomes
Eura vallas Eesti nädala raames,
oktoobrist tuleb rändnäitus
Harku valda.

Pakume Sulle:
• tööd meeskonnas, kes väärtustab
meeskonnatööd ja toetab igas olukorras;
• võimalust läbi viia oma huviringi;
• motivatsioonisüsteemist lähtuvalt lisahüvesid;
• puhkust 56 kalendripäeva.

Võistlusele on oodatud
fotod, mis on tehtud
Harku vallas ajavahemikus
1. jaanuar 2017
kuni 1. august 2018.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo ja tingimused www.harku.ee/fotokonkurss
Oma CV ja sooviavaldus koos vajalike lisadokumentidega saada
palun e-posti aadressile direktor@pangapealselasteaed.ee

Tööle asumine: septembris 2018.

TEATED:
Kui meie oleme Sinu uus lasteaed, siis ootame Sinu
elulookirjeldust, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid
ja motivatsioonikirja hiljemalt 25. juuliks 2018 aadressil
direktor@alasniidulasteaed.eu.
Lisainfo telefonil 5553 8003.

Tabasalu Teelahkme
Lasteaed pakub
alates uuest õppeaastast tööd

ÕPETAJALE VÕI
ÕPETAJAT ABISTAVALE INIMESELE.
Ootame oma meeskonda rõõmsameelset ja toimekat inimest,
kellele meeldib töö lastega.
Eelduseks on omandatud keskharidus ja valmisolek abistada
õpetajat õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel.

TEENUSED

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul
Tallinnast 8 km läänes ning on Tallinnaga logistiliselt
hästi ühendatud. Meie koolis on ligi 1000 õpilast ja 80
õpetajat, mis teeb meie koolist ühe Eesti suurima kooli.

Kui oled

ÕPETAJA VÕI TUGISPETSIALIST,
siis võta vastu väljakutse töötada
edumeelses ja heade võimalustega
Tabasalu Ühisgümnaasiumis!
Vaata, mida huvitavat ja head omalt
poolt pakume: www.tyg.ee
Ootame sinuga kohtumist, et
alustada koos uut õppeaastat!

Töö algus: 1. september 2018.

Lisainfo ja kandideerimise soov saata palun aadressil
anneli.laamann@teelahkme.ee

Rannamõisa Lasteaed
pakub tööd

ÕPETAJAT ABISTAVALE
INIMESELE.
Ootame oma meeskonda rõõmsameelset ja toimekat inimest,
kellele meeldib töö lastega.
Eelduseks on omandatud keskharidus ja valmisolek end töö
käigus täiendada.
Töö algus: 1. august 2018.

Lisainfo ja kandideerimise soov saata palun e-posti aadressil
margit@rannamoisa.edu.ee.

Konkursil osalemiseks avalduse, CV ja haridust
tõendavate dokumentide (diplomid koos akadeemiliste tõenditega)
esitamise tähtaeg on 28.06.2018.
Dokumendid saad esitada portaali www.tyg.ee kaudu.

Harku Valla Teataja
5556 5434

REKLAAMI
VÕI
KUULUTUSE
TELLIMINE

vallaleht@harku.ee

tõlgime
kujundame
trükime
ad3doors.ee

Juuksurisalongis Ilutegu
(Teenuste 2, Tabasalu) ootab
teid uus kogemustega naiste-,
meeste- ja lastejuuksur, iluhoidja
Keryra. Tel 517 9042.
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.ee.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste raiet.
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.
Kändude freesimine ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine. Tel 5348
7318, e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee.
Korstnapühkija teenused,
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee.
MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476, email
ehitus@miltongrupp.ee.
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
pisiremonttöid. 503 8313.
NIITMINE purustiga, põllud,
krundid. 5807 0417.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt. Tel 5689
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike
puude raie, puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude
freesimine. Raieteenused, võsa
niitmine. WWW.PUUKIRURG.EE;
info@puukirurg.ee; 505 7786.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
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.
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Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

Lisainfo
kodulehelt

+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

TMYC.EE

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

AASTA
MAAKLER
2004

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

Täname südamest kõiki,
kes olid toeks meie leinas ja
aitasid viimsele teekonnale
saata kalli

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

KALEV NIINEMETSA.
Abikaasa ja lapsed peredega

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

Maarika Kaarepere
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