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EELARVE
Räägi kaasa valla eelarve
kujundamisel! Esita ettepanek vahemikus 1. september kuni 31. oktoober.
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Tuletame meelde, et kastmisvee eraldi arvestamine lõppeb
alates 1. septembrist!
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Augustis toimub veel paljugi põnevat.
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HarkuVald

Harku Valla Teataja
Harku valla ametlik tasuta häälekandja. Ilmub kaks korda kuus.

Ohutuks liiklemiseks on oluline
kanda kiivrit.
Loe edasi lk 8

AVELI AAL-TJURIN
Noorsoopolitseinik

Osakonna alluvuses on
Tabasalu Lastehoid ja Eakate Päevakeskus. Osakonnas
töötab kolm lastekaitsespetsialisti, üks sotsiaalhoolekande
spetsialist, toetustega tegelev
spetsialist ja andmetöötluse
spetsialist, kelle üheks tööülesandeks on sündide ja surmade
ning elukoha registreerimine.
Lisaks on neli hooldustöötajat, kes abistavad abivajajaid
kodudes.
Vallas on üle 4000 lapse, elanike arv kasvab. Kõige rohkem
lapsi sündis 2010. aastal – 260
last. Aga viimastel aastatel on
sündide arv kusagil 170 lapse juures. Surmade arv on
suurenenud, mis näitab, et
valla elanikkond vananeb.
Elanike arv on pea poole suurem võrreldes ajaga, kui siia
tööle tulin. 1. augusti seisuga
on meie vallas juba 14 644
inimest, kusjuures mehi on
rohkem kui naisi.

ANNIKA KOPPEL

T

iia Spitsõn on pärit
Hiiumaalt. Peale keskkooli ja muusikakooli
lõpetamist viis juhus
ta tööle sotsiaalvaldkonda. Ta alustas 1978.
aastal Hiiumaal sotsiaalkindlustuse osakonnas vaneminspektorina. 1990 loodi
tervishoiu ja sotsiaalosakond,
kus ta oli juhataja asetäitja.
Kui loodi riiklik sotsiaalkindlustuse süsteem, sai temast Hiiumaa Pensioniameti
direktor kuni ajani, mil algasid
riigisüsteemis reformid. Reformid läksid edasi ja 2004.
aasta algul tuli Tiia Spitsõn
Hiiumaalt ära. Ta on lõpetanud Tallinna Majandustehnikumi õigusteaduse kiitusega ja
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö
eriala cum laude.
Tiia peres on abikaasa ja
poeg, kes elab juba omaette.

Kuidas te Harku valda
sattusite?

Kandideerisin 2003. aasta
detsembrikuus Harku valla
sotsiaalosakonna ametikohale ning osutusin valituks.
Tööle tulin 22. jaanuaril 2004.
Hiiumaalt siia kolimine oli
täielik elumuutus. Esialgu elasin ämma korteris Keilas, aga
tuli oma perele elamine leida.
Just algas kinnisvarabuum ja
elamist väga lihtne leida ei
olnud.
Tol ajal ehitati veel vähe,
esimesed majad olid Rannamõisas aasta tagasi valminud
ja müügis oli 2004 valmivad
2 väikest maja. Käisime abikaasaga neid vaatamas – oli
varakevad, lumi maas ja ümberringi polnud ühtegi puud,
ainult kaks maja ja suured
kivihunnikud ümberringi.
Otsustasime maja kasuks
ja nii saigi tollest meie kodu.

Kõik 40 aastat olete töötanud sotsiaalvaldkonnas.
Kui palju peab seda tööd
armastama, et nii kaua
vastu pidada?

Sotsiaaltöö on töö inimesega ja tema probleemidega.
See pole just kõige paremini
rahastatud valdkond, aga tegemata pole ka midagi jäänud.
Probleemid on igal ajastul
erinevad. Abi andmisega käib
nüüd kaasas inimese abivajaduse hindamine ja seda vastava vormi alusel. Alati ei ole
vastuvõtule pöördujal vaja
teenust või rahalist toetust,
vahel aitab ärakuulamine – et
keegi mõistaks ja nõu annaks,
kuidas edasi.
Ükskord tuli üks vanem

Foto: Erakogu

Tiraaž: 6050

Tiia Spitsõni

Koduaed on koht, kus Tiia
Spitsõn võtab aega iseendale.
/ Foto: Annika Koppel

40 aastat sotsiaalvaldkonnas

Tiia Spitsõnil, Harku valla sotsiaal- ja tervisehoiu osakonna juhatajal, täitus 1. augustil
40 aastat tööd sotsiaalvaldkonnas. Nendest viimased ligi 15 aastat on möödunud Harku
vallas, kus ta on perega rajanud endale ka kauni kodu.

Sotsiaaltöötaja kuuleb ja
näeb väga keerulisi juhtumeid, aga need jäävad
tema teada. Mis on kõige
raskem?

On mittetoimetulemine, peretülid, võlad, alkoholi probleemid peres, sõltuvusprobleemid (sh kasiinosõltuvus ja
narkootikumide tarbimine).
Raske on see, kui inimene
ei tunnista endale, et tal on
sõltuvusprobleem või ta ei
lase ennast aidata. Vahel on
ka nii, et pereliikmed arvavad, et probleem ei ole nii
hull. Hiljem muidugi arvamus
muutub.

Kas teil on ka hobisid?

naisterahvas pärast meie vestlust tagasi ja teatas: “Mul polegi täna vaja rohtu võtta. Sain
oma ravimid teie käest!”. Ta ei
saanud mingit arstirohtu, kuid
vahel on nii, et inimene oma
mures mõtleb asja hullemaks,
kuid vaja on ärakuulamist,
nõu ning positiivsust. Sellised
toredad hetked annavad igale
inimesele jõudu.
Meie vald toetab oma abivajajaid nii teenustega kui
toetustega. Toetused on pere
sissetulekust sõltuvad ja mittesõltuvad (sünnitoetus, matusetoetus, tähtpäevatoetus jne).
Väga populaarne ja suure kasutusega on eakatele ja paljulapselistele peredele võimaldatav ujumiteenus Tabasalu
Spordikompleksis.
Kõige helgemad hetked on
need, kui saad inimest või peret aidata nii, et hiljem abisaaja
või pere tuleb endaga toime,
mitte ei jää elu hammasrataste vahele. Tihti tuleb töö
koju kaasa, lihtsalt peab asjad

ära lahendama. Tegemist on
ikkagi inimese mure leevendamisega ja aitamisega.
Palju rõõmu pakub ka ühisürituste korraldamine nii eakatele kui ka puuetega lastele.
Mis on praegu suuremad
murekohad sotsiaalvaldkonnas?

Üldine kitsaskoht on, et
ei jätku eakatele hoolekande kohti. Iseäranis raske on
kohti saada dementsetele ja
kinnistesse asutustesse psüühilise erivajadusega inimestele.
Lähedastel on väga raske ja
hoolekandeteenuse hind on
kallis. Harku vald toetab peresid, kes ei ole võimelised oma
lähedaste eest tasuma või kui
teenusel viibival isikul ei ole
lähedasi.
Koos Viru Hoolekande ASga ehitab vald Tabasalu hoolekandekeskust, mis valmib
2019. aasta sügisel Sinna tulevad lisaks üldhooldusteenusele kohad ka dementsetele.

Kahjuks dementsete inimeste
osakaal vanade hulgas üle vabariigi kasvab.
Harku vald osutab koduhooldusteenust, seda tööd
teevad neli väga kohusetundlikku koduhooldustöötajat.
Loodame, et kui hoolekandekeskus valmib, siis saame
koostöös nendega ka sooja
toitu hakata koju viima neile
eakatele, kes seda vajavad ja
soovivad.
Hoolekandekeskusesse on
planeeritud ka eakatele päevakeskuse teenus. Eakas saab osa
võtta erinevatest tegevustest,
toitlustatakse, samuti ei pea
lähedased muretsema, et kas
vajalikud ravimid said memmel võetud või äkki kukkus.
Sotsiaalministeerium alustab puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenust koos
ühistranspordi keskusega,
praegu tehakse pilootprojekti, ootame-vaatame, kuidas
sellega läheb. Hetkel on meil
puuetega laste invatransport,

mida kasutatakse puuetega
laste kooli või lasteaeda ning
rehabilitatsiooniteenustele
minemiseks, päevahoiuteenustele sõidutamiseks.
Kolleegid on teinud teile
toreda kingituse - klaasist
käpikukujuline alus, millel
kiri “Parim osakonnajuhataja 2016”. Mida see teile
tähendab?

See oli mulle tookord üllatuseks, kuid väga armas ja
liigutav.
Ma väga hindan oma osakonna töötajaid, sest sotsiaalvaldkonna töö on väga raske,
olgu selleks töö puuetega laste
või täiskasvanutega, lastega või
peredega, eakatega - igaüks
teeb oma tööd südamega. Seda
tööd ei olegi võimalik teisiti
teha. Osakonna töötajad on
väga üksmeelsed ning küllap
on lugupidamine vastastikune.

Mis teie osakonna alla veel
kuulub?

Eks ikka paelub see, mis
seotud silmailu loomisega
koduaias ja kodus tervikuna.
Mulle meeldib töö lilledega,
neid peab olema palju. Aiatöö
hoiab füüsiliselt vormis. Meie
peres kasvab ka Tiibeti mastif
Kailashi Dante, eelmine aasta sai temast Eesti tšempion.
Ta nõuab päevast oma aja,
jalutuskäike ja tähelepanu –
paisid peab palju jätkuma.
Samas annab ta kirjeldamatult
palju vastu.
Vahel avan ka klaverikaane
ja mängin endale, et sõrmed
toonuses püsiksid. Tööga seotult osalen ka mitmes töörühmas või komisjonis. Olen
sotsiaaltöö kutsekomisjoni ja
Eesti Linnade Valdade Liidu
juures töö-, sotsiaal- ja tervise
töörühma liige.
Lisaks olen Business and
Professional Women Estonia
Rannamõisa klubi liige, seda
juba alates 2004. novembrist.
Olen üks meie klubi asutajaliikmetest. Olen ka Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liige.
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Toetusvoor mikroettevõtjatele ja
turismiarendajatele

Harku valla kaasava
eelarve raames ootab
vallavalitsus elanike ettepanekuid kuni 50 000eurose maksumusega
projekti elluviimiseks,
mis pakuks avalikku
hüve ning oleks kõigile
kasutatav.

Räägi kaasa valla
eelarve kujundamisel

harku vallavalitSus

MTÜ Nelja Valla Kogu (NVK) kuulutab välja mikroettevõtjatele ja turismiarendajate tegevustoetuse 2018. aasta
II taotlusvooru.
Mikroettevõtluse arendamiseks mõeldud meede on uute
ja olemasolevate kohalike teenuste, toodete 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
turismiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks ning turundustegevuseks. Toetuse maksimaalne summa on 100 000
eurot, omafinantseering 40%, mittetulundusühingutel 90%
projekti abikõlblikust maksumusest.
Projektitaotlusi saab esitada 27.08–02.09.2018 keskkonna www.pria.ee/epria kaudu. Lisainfo www.4kogu.ee.
(Annika Jõks, MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht)

Suure tuleohuga aeg
Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu käskkirjaga kehtestati alates 28. juulist suure tuleohuga aeg. Erakorraliselt
kuumade ja kuivade ilmadega on tuleohtlikuks muutunud ka
kõik harimata kinnistud – heinamaad, pargid, parkmetsad ja
koduaiad.
28. juulil toimus Otsa-Mikos asuvatel hooldamata kinnistutel kulupõleng. Täname kõiki, kes aitasid põlengut likvideerida ning tuletame meelde, et kinnistu regulaarne hooldamine toetab kulupõlengute vältimist. Kui märkad hooldamata kinnistuid, siis anna nendest teada e-posti aadressil
harku@harku.ee.

Pea meeles!
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Metsas, koduõues ja maastikul on keelatud suitsetamine, grilliseadme kasutamine, lõkke tegemine ja igasugune lahtise tule kasutamine sh selleks ettevalmistatud
kohtades, st RMK lõkkeplatsidel.

V

älja pakutud objekt peab
valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas
ning sellest ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele.
Oma ettepanekuid saavad
esitada kõik Harku valla elanikud perioodil 1. september
kuni 31. oktoober. Esitatud
ettepanekuid hindab kahe
nädala jooksul vallavalitsuse
moodustatud komisjon, kes
valib välja kuni 10 ettepanekut.
Neist omakorda valitakse rahvahääletusega välja üks, mis läheb kaasava eelarve raames
realiseerimisele. Väljavalituks
osutunud objekti valmimist
nähakse ette järgmise eelarveaasta vältel.
2018. aasta kaasav eelarve

Möödunud aasta rahvahääletuse võitis ettepanek betoonist
bussiootepaviljonide rajamiseks peatustesse, mille asukohad oleksid ligilähedased

Kuidas kasutaksid 50 000 eurot Harku valla eelarvest? / Foto: Fotolia

Peeter Suure merekindluse
maismaaraudtee varasemale
asukohale. Hetkel on paviljonid valmistamisel ning paigaldamiseni jõutakse tänavu
sügisel.
Tingimused:

• 2019. aasta kaasava eelarve
elluviimiseks saab ettepanekuid esitada Harku valla iseteeninduskeskkonna kaudu
perioodil 1.09−31.10.2018.
• Ettepanekuid, millele tuleb
lisada esialgne ideekavand
ja hinnapakkumine, saavad
esitada kõik Harku valla
elanikud, kelle elukoht asub

rahvastikuregistri andmetel
Harku vallas.
• Realiseeritav objekt peab
asuma Harku vallas, kuhu on
ligipääs kõikidel vallaelanikel,
olema avalikult kasutatav ja
pakkuma avalikku hüve ning
peab valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, millest ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid valla

NB!

Esita oma idee
enne 31. oktoobrit!

Ettevalmistustööd Tabasalu
hoolekandekeskuse rajamiseks

2

Väldi mootorsõidukiga looduses sõitmist. Auto tuleks
parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga
turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda
turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes
ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.
(Harku Valla Teataja)

Statistika
14 644

(ilmub kord kuus)

suri

mehi

Tabasalu Hoolekandekeskuse on projekteerinud arhitektuuribüroo
Design Police Department OÜ. / Eskiis: Design Police Department OÜ

naisi

7 380

7 264

vallasisene liikumine

saabus

18

9

sündis

62
43
lahkus

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00
*
14.00–18.00

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

hakaH oolekandekeskuses
takse pakkuma ööpäeva-

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA on avatud:
T

Viru Hoolekande AS alustas juulis ettevalmistustöid 2019. aasta sügisel avatava
Tabasalu hoolekandekeskuse rajamiseks, puhastades puudest Klooga mnt 13
kinnistule planeeritud ehitusala.
TIIA SPITSÕN

7

E

ruumid. Hoolekandekeskuse
elanikele on tubade vahetusse
lähedusse planeeritud kolm
puhkeruumi.
Ristkülikukujulise hoone
keskele moodustub aga turvaline suletud sisehoov, mida
saavad kasutada ka need kes-

Hoonesse on
kavandatud kuni
200 voodikohta.

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. august 2018 
Elanikke kokku

järgnevate aastate eelarvetele.
• Kaasava eelarve suurus
Harku valla eelarves on kuni
50 000 eurot, mille raames
realiseeritakse üks väljavalituks osutunud objekt.
• Esitatud ettepanekuid hindab kahe nädala jooksul pärast
ettepanekute esitamise tähtaega vallavalitsuse moodustatud
komisjon, valides välja kuni
10 ettepanekut.
• Komisjoni väljavalitud
ettepanekute seast saavad
võitja väljavalimisel osaleda
salajase rahvahääletuse kaudu
vähemalt 16-aastased isikud,
kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald.
• Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS, kus hääletaja
identifitseerib ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.
• Vallavalitsus määrab koha
ja viisi, kus saavad hääletada
isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või infosüsteemis
identifitseerimise võimalust.
• Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada ühe
ettepaneku poolt.
• Hääletamiseperiood on
vähemalt 7 päeva.
• Elluviimisele kuulub enim
hääli saanud ettepanek.

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

ringset üldhooldusteenust ja
päevahoiuteenust eakatele,
puuetega isikutele ja dementsetele, kes ei saa enam üksi
kodus hakkama.
Kahekorruselisse hoonesse
on kavandatud ühe- ja kahe-

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

kohalise toad, kokku kuni 200
voodikohta, koos tualett- ja
pesuruumidega. Esimesel korrusel paiknevad abiruumid,
kabinetid tervishoiuteenuste
osutamiseks ja protseduurideks, söökla ja personali-

Reklaam ja müük
5556 5434
vallaleht@harku.ee

kuse elanikud, kelle tervislik ja
mentaalne seisund ei võimalda
keskusest väljuda. Sisehoovi
pääseb otse terrassidelt, üldkoridoridest ja fuajeest. Lisaks on
keskusesse eraldi planeeritud
blokk dementsetele eakatele.
Kõik ruumid on kohandatud ratastooliga liikumiseks.
Ehitustegevuse käigus säilitatakse loodava hoolekandekeskuse ümbruses nii palju
kui võimalik väärtuslikku
kõrghaljastust. Maantee äärde
ning hoone ette on plaanitud
uued rohealad okaspuude ja
kultuurmuruga.

Trükk
AS Kroonpress

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

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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Volikogu liikme kolumn

Foto: erakogu

Maris
Viisileht:

“Mida varasem
on märkamine
ja sekkumine,
seda kiiremini
toimuvad muutused”

Harku vallavolikogu 9. koosseisu sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni esimees Maris Viisileht
kirjutab, millised on valdkondlikud arengud lähiaastal.

Ühekordset koolitoetust summas 160 eurot makstakse taotluse alusel koolitarvete ja kooliriiete soetamiseks. / Foto: Liina Rüütel

On aeg esitada
koolitoetuste taotlusi
Tuletame meelde, et on võimalik taotleda toetust esmakordselt kooli minevale
lapsele, koolitoetust eeskostel või peres hooldamisel olevale lapsele, toidutoetust
ja vähekindlustatud perede vabastamist lasteaia või huviring kohatasust.
SOTSIAAL- JA
TERVISHOIUOSAKOND

T

oetused on liigitatud kaheks – pere tulust mittesõltuvad toetused ning
pere tulust sõltuvad toetused.

Pere tulust mittesõltuvad toetused
Esmakordselt koolimineva
lapse toetus

Traditsiooniliselt jätkame 1.
klassi minevate laste toetuse maksmist. Esmakordselt
kooli mineva lapse toetus on
100 eurot ning seda antakse
taotluse alusel peredele, kus
mõlema lapsevanema registreeritud elukoht on lapse kooli
minemise aastale eelneva aasta
31. detsembri seisuga Harku
vallas. Ka toetust saav laps
peab olema Harku valla elanik. Kui 31. detsembril omas
sissekirjutust Harku valda üks
vanematest, määratakse toetust 50% kehtestatud määrast.
Üksikvanemale makstakse
toetust 100% ulatuses. Esmakordselt kooli mineva lapse
toetuse taotlusi saab esitada
30. novembrini.
Eestkostel või peres
hooldamisel oleva lapse
koolitoetus

Eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetuse
suurus on 65 eurot ja seda
makstakse igakuiselt alates 1.
septembrist kuni 30. juunini
põhikoolis, gümnaasiumis
või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppivale Harku

valda sissekirjutatud lapsele
20-aastaseks saamiseni.
Taotluse toetuse saamiseks
võib esitada lapse eestkostja,
kasuvanem või hooldaja ning
toetust hakatakse tasuma taotluse esitamisele järgnevast
kuust alates.
Pere tulust sõltuvad
toetused

Kui pere sissetulek jääb alla
300 euro kuus ühe pereliikme kohta (netosissetulek)
on õigus taotleda pere tulust
sõltuvaid toetusi.
Koolitoetus

Ühekordset koolitoetust summas 160 eurot makstakse
taotluse alusel koolitarvete ja
kooliriiete soetamiseks vähekindlustatud peredele, kus üldhariduskoolis või kutseõppeasutuse tasemeõppes õpib
vähemalt kaks või enam last.
Last üksi kasvatavat vanemat toetatakse ka juhul, kui
üldhariduskoolis või kutseõppeasutuse tasemeõppes
õpib vähemalt üks laps. Sellisel
juhul on toetuse summaks
100 eurot.
Taotluste vastuvõtt algab
15. augustist ning kestab 30.
novembrini.
Toidutoetus

Vähekindlustatud peredel on
võimalik taotleda ka koolieelses lasteasutuses või lastehoius
käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamist perioodil
1. september kuni 30. juuni
summas 38 eurot kuus. Samuti on võimalik taotleda

põhikoolis, gümnaasiumis või
kutseõppeasutuses õppivale
lapsele toiduraha (25 eurot
kuus) maksumuse hüvitamiseks perioodil 1. september
kuni 31. mai.
Toetus määratakse taotluse
laekumise kuule järgnevast
kuust.
Koolieelse lasteasutuse
vanema osamaksu vabastus

Vähekindlustatud, eestkosteperedel ja toimetulekutoetuse
saajatel on võimalik taotleda
koolieelse lasteasutuse vanema
osamaksu vabastusteks.
Vanema osa tasumisest
vabastamist saavad taotleda
vanemad, kelle rahvastikure-

Huvikooli vanema
osamaksu vabastus

Vähekindlustatud, eestkosteperedel ja toimetulekutoetuse
saajatel, kelle peres käib huvikoolis kolm või enam last saavad alates kolmandast lapsest
taotleda täielikku vabastust
vanema osa tasumisest.
Taotluse rahuldamise eelduseks on, et vanemate ja
lapse, kelle eest kohatasust
vabastamist taotletakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht
asub Harku vallas.
Nägemise parandamise
toetus

Kooliaeg toob sageli kaasa ka
lastele uute prillide või läätsede
ostmise. Nägemise parandamise toetust antakse üks kord
kalendriaastas, alla 16-aastase
lapse nägemisteravust korrigeerivate vahendite (prillid,
läätsed) osaliseks hüvitamiseks.
Toetus määratakse osakonna poolt kuni 50 % ulatuses
prilli-klaaside või läätsede
maksumusest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud määras.
Lisainfo

Taotluste esitamise eeldus
on, et pere elukoht on rahvastikuregistris
märgitud Harku
vallas.
gistrijärgne elukoht asub Harku
vallas; samuti peab olema Harku valla elanikuks registreeritud laps, kelle eest kohatasust
vabastamist taotletakse.
Kolme- või enamalapselisel
perel ei ole taotluse esitamine
vajalik.

Kõik taotluste vormid ja
määrused on leitavad Harku
valla kodulehel www.harku.
ee/taotlused-ja-juhised ning
vallamaja infolauas. Samuti
leiab valla kodulehelt toetuste
eraldamise ja vabastamise aluseks olevad korrad. Taotlused
ja pere sissetulekust sõltuvate
taotluste puhul sissetulekuid
tõendavad dokumendid võib
saata valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele
digitaalselt allkirjastatuna eposti teel või tuua vallamaja
infolauda. Lisainfo sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhatajalt
telefonil 600 3867 ja e-posti aadressil Tiia.Spitson@harku.ee
või sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialisti
telefonil 606 3802 või e-posti
aadressil Kadi.Netse@harku.ee.

Vaatamata erakordselt kuumale suvele
töötab vallavolikogu oma tavapärases
rütmis. Igakuiselt
toimuvad volikogu
istungid ja neile eelnevad
volikogu komisjonide koosolekud. Valituna eelmisel
sügisel teistkordselt valla
volikokku, täidan ma sel perioodil sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni
esimehe ning haridus- ja
kultuurikomisjoni liikme
ülesandeid.
Sotsiaalobjektid

Erivajadustega lapsed

Omaette keeruline valdkond
on erivajadustega lapsed lasteaias ja koolis. Tihti on olukord väga komplitseeritud ja
vajab delikaatset lähenemist,
kuid kahjuks kasvab selliste
laste arv pidevalt. Töötades hiljuti ligi pool aastat
Alasniidu Lasteaias direktori
kohusetäitjana, nägin väga
selgelt, et ainult tõhus ja toimiv kohapealne tugisüsteem
erinevate tugispetsialistide
ja lapsevanemate koostöös
toob sellistel juhtudel positiivse tulemuse.
Mida varasem on märkamine ja sekkumine, seda kiiremini toimuvad muutused
soovitud suunas. Siinjuures
toetan igati nende meie valla
lasteaedade ja koolide direktorite soove, kes näevad

Viimastel kuudel on komisjonis käsitletud vallale väga
olulisi ja oodatud sotsiaalobjekte. Mõistagi esmatasandi tervisekeskus Tabasalus,
mille avamisega järgmisel
aastal laieneb oluliselt
tervishoiuteenuste vaTabasalu terviselik. Sinna koonduvad
keskus on üks 35-st
lisaks perearstile ja
-õele ka füsioteraasamalaadsest keskusest
pia, ämmaemandusEestis.
abi, koduõenduse jm
teenused.
Tabasalu tervisekeskus vajadust täiendada oma asuon üks 35-st samalaadsest tuse tugisüsteeme uute spetsialistide tööle võtmisega.
keskusest Eestis.
Teiseks suuremaks asutuseks on Tabasalu Hoole- Turvalisus
kandekeskus, mille ehita- Turvalisus on teema, mis
miseks algasid hiljuti ette- puudutab meid kõiki. Kuna
valmistustööd Klooga maa- kandideerisin volikokku
ntee ääres. Kauaoodatud Vääna piirkonnast, siis isehooldekodu valmib samuti enesest mõistetavalt seisan
järgmisel aastal. Seal kind- ka siinsete elanike huvide
lustatakse ööpäevaringne eest. Niipalju kui olen iniüldhooldusteenus nii eaka- mestega vestelnud, oleme
tele kui erivajadustega ini- peaaegu alati jõudnud tõmestele 200 koha ulatuses, demuseni, et ka siia kanti on
samuti hakatakse samadele vaja võimalikult kiiresti rajahuvigruppidele osutama da turvalised kergliiklusteed,
mis võimaldaksid ohutult
päevahoiuteenust.
Harku valla elanikke ootab liikuda kooli ja kodu vahel
veel pidevalt uuenev Meri- õpilastel, jalutada väikeste
küla õppe- ja spordikeskus, lastega noortel lapsevanekuhu on juba lähitulevikus matel või tegeleda liikumise
planeeritud väga palju tege- ja tervisespordiga erinevas
vusi alates sportimisvõima- eas inimestel. Harku valla
lustest mitmesuguste ter- arengukava tegevuskavas on
vise- ja sotsiaalvaldkonna Vääna küla kergliiklusteede
teenusteni. Keskusse on oma ehitamise algus planeeritud
sisendi andnud nii volikogu järgmisesse aastasse. Teemat
haridus- kui ka sotsiaalko- käsitlesime ka juulikuu sotmisjoni liikmed. Näiteks siaalkaitse-, turvalisus- ja
võiks sinna rajada noortele tervishoiukomisjoni koosõpetajatele korterid, mida olekul. Järgneva kolme aasta
nad saaksid oma karjääri jooksul loodan selles valdkonnas näha suuri arenguid.
algul kasutada.
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VALLAJUHTIMINE & KESKKOND
Tibutare tammiku ala
Tiskre ringi lähedal
erineb teistest “EV
100 tamme” raames
istutatud parkidest
puid ümbritseva kauni
lilleniidu poolest.

Lilleniit kaunistab valla väravat

Liivi Mäekallas
Aednik-maastikuarhitekt

T

õrust tõusis tammepuu
juba 2014. aasta kevadel, kui Tibutare lasteaia
Nakside ja Muumide rühma
Kadrioru pargist korjatud
tammetõrudest võrsunud
istikud õpetajate ettekasvatuspeenrasse istutati. 2017.
sügisel said nad istutatud tammesaluks Tallinn-Rannamõisa
tee äärde.
Ühed kuulsamad looduslike niidulaadsete koosluste
planeerijaid ja rajajaid istutamise teel on James van Sweden
ning Piet Oudolf. Külvatavad
niidud koguvad populaarsust
põhjamaades ning ka Eestis
on sellealaseid näiteid Helle
Väärsi koduaiast kuni ERMi
viiva Roosi tänavani Tartus.
Tallinna linn planeerib esimest
niiduala Laagna tee äärde.
Tiheneva rahvastiku tõttu
linnades pööratakse rohkem
tähelepanu ümbritsevale elukeskkonnale ja selle elurikkusele. Tajuelamused rohelusest
mõjutavad inimeste rahulolu,
õnnelikku olemist ja sellega
seoses ka tervist.
Lilleniit tammepuude vahel
vormib tänava, kergliiklustee
ja maantee vahelist ruumi
ja toob praegu veel väikeste
tammepuude ala esile. Lisaks
tänavaruumi mitmekesistamisele ja pilgupüüdmisele on niidul ka praktilisem eesmärk –

Õistaimede valimistel lähtuti meie vallale omastest värvitoonidest – nagu meri ja taevas. / Foto: Liivi Mäekallas

Tänavu
püüavad pilke
üheaastased
rukkililled ja
kaunis kipslill.
ligi ühe meetri pikkused puud
jäävad puutumata võimalikest
trimmerikahjustustest. Kuni
puud kasvavad, annavad tooni
sini-valgeõielised külvatud
niidutaimed, mille värvigamma sobib valla sümboolikaga.

Muraste Kooli juurdeehitus
valmib oktoobriks
Tulenevalt õpilaste arvu suurenemisest alustati tänavu
kevadel Muraste Kooli juurdeehituse projekteerimist ja
ehitamist, kuid seoses ehitusmaterjalide tarneprobleemidega valmib juurdeehitus planeeritust hiljem.
“Peame tõdema, et hoolimata meie projektimeeskonna
pingutusest, ei õnnestu kõiki töid kooli alguseks lõpetada.
Projekti valmimist on mõjutanud nii projekteerijate kõrge
hõivatus, kvalifitseeritud alltöövõtjate nappus ning paraku
ka mitmete ehitusmaterjalide pikad tarneajad,” sõnas
Vanalinna Ehitus OÜ juhataja Kaidur Karba.
Koolialguseks saavad suuremad rekonstrueerimistööd
valmis. “Laiendatavad fuajee ja söökla valmivad 1. septembriks ning kinnitame, et õpilased-õpetajad ehitustandril olema ei pea. Olukord lahendatakse õppekorralduslikult
olemasolevate ruumide ja õuesõppe baasil,” rääkis Strantum OÜ juhataja Meelis Härms.
Olemasoleva koolihoone klasside ploki ja spordisaali
vahelisele alale rajatav kahekorruseline juurdeehitus annab juurde nii klassiruume kui ka abiruume. Juurdeehituse
esimese korruse tasapinnas on klassiplokki planeeritud 2
suuremat koduklassi, 3 rühmatööklassi ning 2 väikeklassi.
Lisaks 4 toalettruumi ning meditsiinitöötaja klass.
Koolihoone ja spordisaali vahelises osas rajatakse söögisaali laiendus, abiruum õueinventarile ning uus ühenduskoridor spordihoonesse. “Õpilaste arvu suurenemine tingib
ka fuajee laiendamise peasissepääsu esise varikatuse kinni
ehitamise näol, millega saadakse juurde vajalikku pinda
olemasoleva garderoobi laiendamiseks,“ täiendas Härms.
Teisele korrusele on planeeritud võimlemissaal koos
riietus- ja duširuumidega, klass-ateljee, raamatukogu,
õpetajate tuba, kaks WC-d ning avar rekreatsiooniruum.
Kokku on suletud netopinda ca 1100m².
“Vanalinna Ehitus OÜ vabandab ebamugavuste pärast ning
kinnitab, et teeb omalt poolt kõik selleks, et koolipere saaks
peatselt uutest ruumidest rõõmu tunda“, täiendas Karba. Juurdeehitus valmib hiljemalt 31. oktoobriks. (Harku Valla Teataja)

Tervikuna läbi kuue istutusala
paikneb paralleelselt teega ala
keskelt 1/3 osas siniste õitega
taimede viirg ning alade ääri
toetab ja toob sinise värvi esile
2/3 osakaaluga valgeõielised
taimed. Külvatud niidutaimede seemnesegu koosneb
enamasti looduslikest õistaimedest. Aja jooksul satub
kindlasti sellele suurele alale
heintaimi nii seemnete tuullevi kui ka pinnases leiduvate
juurte abil.
Niidu kenaks väljanägemiseks on vajalik hooldus, mis
seisneb mittesoovitud taimede
eemaldamises ehk rohimises.
Peale veetud pinnase umbrohu
seemnepank on niivõrd rikka-

Tänavu 1. juunil avati valla idaväravas, Tallinn-Harku kergliiklustee ääres, Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud Tibutare
tammik ning mälestuskivi. / Foto: Arno Mikkor

lik, et sellest ei pääse. Rajamisel on muidugi kaks võimalust
veel, kuid must kesa vajab üht
lisa-aastat ning mürgitamine
ei tule kõne alla. Liblikaid, kimalasi, lepatriinusid, ritsikaid
jm putukaid sagib tammede
alal juba väga palju.
Kui klassikaline lilleniit vajab kõige lahjemat pinnast,
siis Tibutare tammede ala on
peenliiva aluskihiga endine
merepõhi, mille peale veetud
põllumullaga pinnas on ajutiselt liigniiske. Tammede vahetus läheduses kasvab suuri
puid, muuhulgas ka harilikke
tammesid, seega on ala neile
sobiv. Külvamise teel rajatud
niit ei ole järgmisel kasvuaastal
valmis. Lilleniidu liigikooslus
kujuneb välja mitme aasta
jooksul, seega vähemalt esimesel kolmel aastal võib niidu
välimus varieeruda – taimed
vahetavad kohti (isekülv), osa
taimi hääbub, osa neist hakkavad domineerima. Külvatud
niiduseemnesegus kattuvad
kaheksa liiki niiskele alale sobivate taimedega, ülejäänud
on parasniiske veerežiimiga
muldadele sobivad. Tibutare tammiku lilleniidu ala on
omamoodi eksperiment – juba
tänavuse kuivade ilmadega on
mõningad piirkonnad tärganud ebaühtlaselt. Suvel loodusest korjatud sobivate taimede
seemneid saab sügisel külvata
ja nii täiendada ka tulevikus
niidu suvist värvirikkust.
Tänavu püüavad pilke üheaastased rukkililled ja kaunis
kipslill, järgnevatel aastatel
lisanduvad mitmeaastased
kellukad, kurerehad, põisrohu erinevad liigid, raudrohi,
harilik näär, värvmadar jne.

Lõppeb kastmisvee eraldi arvestamine
Tuletame meelde,
et kastmisvee eraldi
arvestamine lõppeb
alates 1. septembrist
ning kastmisvee näite
võetakse vastu kuni
5. septembrini, hiljem
esitatud näitusid ei
arvestata.
STRANTUM OÜ

astmisvee eraldi arvestaK
mise lõpetamise järgselt
ei eristata edaspidi veetar-

bimises kastmisvett muust
tarbitavast veest. Vee eest
tasumise seisukohalt on oluline vaid kogu tarbitud vee
hulk. Sättega ei reguleerita
pinnavee ning väljaspool
Harku valla põhjaveemaardlaid võetud põhjavee kasutamist kastmisveena.
Kastmisvee eraldi arvestamine lõpetatakse vastavalt
30.06.2016 Harku vallavolikogu poolt kinnitatud “Harku
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirjale”. Otsuse
aluseks on eelkõige elutähtsa

Kastmiseks on soovituslik koguda ning kasutada sademevett. / Foto: Liina Rüütel

loodusressursi hoidmise ja
kaitsmise ning joogivee säästliku kasutamise eest seismine.
Samuti on oluline suunata
elanikke mõistma ja järgima
joogivee säästliku kasutamise
põhimõtteid.
Kehtiva eeskirjaga ei ole
keelatud põhjavee kasutamine
kastmiseks, kuid sellega on

soovitud põhjavee kui taastumatu loodusvara kasutamist
kastmiseks piirata. Kastmiseks on soovituslik koguda
ning kasutada sademevett,
mille puhul kanalisatsiooni
eest tasuda ei tule.
Erakordselt sooja suve tõttu

soovitame loobuda joogivee
kasutamisest kastmisveena
või kui mõni aiaomanik leiab
selle siiski vältimatu olevat,
siis palume mitte kasutada
ühisveevärgi vett kastmiseks
ajavahemikul kell 7–10 ning
18–23.
Uuri lisa www.strantum.ee.
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SUVI KODUVALLAS

Meie vald
Harku vald – 22 km pikkuselt on valla piiriks Soome laht,
idast Harku järve ja Tallinna linn, lõunast Saue vald ning
edelast ja läänest Lääne-Harju vald. Vallas on mitmeid
vaatamisväärsusi, spordivõimalusi ja ajaloolisi objekte.
Soovime, et valla ajalugu ning tänapäev ei jääks unustuste hõlma ning seoses sellega alustame vallalehes valda
tutvustava kolumniga.

Tõeline pärl valla piiril –
Kumna mõis

Tänavused head tuule- ja ilmaolud soosisid igati Tilgu regatti. / Foto: Raul Kalep

Mereline suvi Tilgu
sadamas
Tänavused soojad ja suvised ilm on igati soosinud vilgast elu Tilgu sadamas –
VI Tilgu Regatt, karikavõistlused, kalurite päev ning igapäevased treeningud merel.
RAUL KALEP
Tilgu Sadama Jahtklubi
kommodoor

Jahtklubid

S

TJK - Tallinna Jahtklubi
TSJK - Tilgu Sadama Jahtklubi
KJK - Kalevi Jahtklubi

elle kevade päikeseline
ja soe maikuu võimaldas koduvalla jahtklubi
noortel purjetajatel alustada
treeningutega merel juba mai
keskpaigast. Juunis läbiviidud purjetamise algkursustest
osavõtt oli väga rohkearvuline. Eriti suurt heameelt tegi
teadmine, et 16 last otsustasid
pärast algkursusi jätkata meie
klubis purjetamistreeningutega.
VI Tilgu Regatt

7. ja 8. juulil peetud VI Tilgu
Regatti võib pidada igati kordaläinuks. Võistlustel valitsesid väga head tuule- ja ilmaolud, mis võimaldasid kõigis
neljas paadiklassis pidada
kokku seitse võistlussõitu.
Tilgus valitsenud headest

purjetamisoludest ja mõnusast
õhkkonnast tuli regatile osa
saama kokku 87 purjetajat
koguni 13 jahtklubist üle Eesti.
Mõlemad numbrid tähistavad
uusi rekordeid regati ajaloos
ja kinnitavad koduvõistluse
üha kasvavat populaarsust.
Selle aasta regati võitjad olid
Optimist klassis Rico Robert
Alliksoo, Zoom 8 klassis Jorgen Kuivonen, Laser 4,7 Mattias –Johan Kangur ja Laser
Radialil Ardi Bogdanov. Harku valla parimana tuli Helen
Pais Zoom 8 klassis teisele
kohale.
Kõigi paadiklasside kolme
parimat autasustati regati ori-

ginaalkarikatega. Kõiki võistlejaid ootas rikkalikult kaetud
auhinnalaud. Sellist toredat
purjetamisvõistlust ei ole võimalik korraldada ilma heade
toetajateta, keda siinkohal
palavalt täname: Volvo, Harku
vald, Hawaiian Tropic, Harju
Elekter, Metek, Goldberger,
Stokker, Basseinitehnika, Casaverde, Osvald Catering, Koduhoovid Haljastus, Kutsikast
Koerani, Kodu TV ja Autodisain.

Regatiga, aga seekord juba
kahes paadiklassis, Optimist
ja Zoom 8. Mõlema võistluse
karikad andis üle abivallavanem Anne-Ly Gross-Mitt.
Optimist klassis oli paremus- järjestus järgmine: Katarina Haavandi (TJK), Kristina
Haavandi (TJK), Kusti Kaarel
Pals (TSJK) ja Chris Marie
Kuill (TSJK).
Zoom 8 klassis võitis Helen
Pais (KJK), järgnesid Marek
Mäsak (KJK), Carl Erik Purkas
(TSJK), Emilie Susi (TSJK),
Mia Vaik (TSJK) ja Mattias
Pärn (TSJK).
Kalurite päev

Mõeldes meie rannakaluritele
ja nende traditsioonidele, pidasime esmakordselt 14. juulil
Tilgu sadamas kalurite päeva.
Külastajatele pakuti müügiks
värsket ja suitsukala, lisaks
palju erinevaid kalatooteid.
Koduvalla karikavõistlused
Kaubeldi ka talutoodete ja
Kolmandad Harku valla ka- grillmeistri valmistatud kalarikavõistlused purjetami- ja lihahõrgutistega.
ses peeti samaaegselt Tilgu
Oma meeskonnaga oli väljas
Tilgu Merepääste Selts,
kes tutvustas huvilistele päästetehnikat ja viis
Hoia end Tilgu sadamas
läbi signaalrakettide
toimuvaga kursis jälgides
laskmise õppuse. Lapuudiseid sotsiaalmeediast
sed said tutvuda purwww.fb.com/TilguSadam.
jetamise saladustega
ja proovida Optimist
paati.

sOTSIAALMEEDIA MAASIKAS
Rubriik “Sotsiaalmeedia maasikas”
jagab põnevaid ja positiivseid uudiseid, millest vallaelanikud teavitavad
sotsiaalmeedias. Jaga oma uudiseid
postitades www.fb.com/HarkuVald
seinale või vallaelanike gruppi.

Võõramaine külaline
koduhoovis
Juunis ja juulis kirjutasid elanikud sotsiaalmeedia Facebook gruppi “Harku valla
elanikud”, et Suurupis, Murastes, Liikval,
Vääna-Jõesuus on nähtud põnevat lindu.
Peamiseks küsimuseks oli “Kas on kellegi

Kui märkad Vaenukägu, siis anna meile
sellest teada! / Foto: NatureGate Ltd

kodune sõber on jalutama läinud?”.
Fotodel oli Eestis haruldane Vaenukägu
ehk Toonetutt. III kategooria kaitse all
olev liik, kelle arvukust praegu hinnatakse
5–10 paarile Eestis. Peamiselt võib neid
Eestis kohata enamasti aprilli teisest
poolest kuni augustini, sooja sügisega
lahkuvad novembris.
Vaenukäo sulestiku põhitoon on kollakaspruun. Laiad tiivad ja saba on mustad,
tiibadel valged vöödid ning sabal lai valge
ristivööt. Päranipuala on valge. Pealael
oranžidest musta tipuga sulgedest tutt,
mis teeb ta sarnaseks papagoile. Kõver
nokk on kuni 4 cm pikk.
Kui näete koduhoovis võõramaist
külalist oleks hea, kui hoiaksite kassid ja
koerad kinni. (Harku Valla Teataja, allikad:
www.loodusõpe.ee, Eesti linnuatlas)

Kumna mõisa kahekorruseline neoklassitsistlik uus peahoone.
/ Foto: Tõnis Kalve

Eesti kauneimate
mõisate hulka arvatud
Kumna rüütlimõisa uus
peahoone asub valla
keskusest, Tabasalust,
16 kilomeetri kaugusel
Lääne-Harju valla piiri
ääres, Kumna külas.
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

Kumna mõis on
ajalooürikute andmetel valminud 10.
juunil 1627, ajal mil
Eestimaa kuberner
Johann de la Gardie
määras kindlaks Kumna küla
piirid. Mõisa esimeseks omanikud olid Tallinna Niguliste
kiriku pastor Johann Knopius (Johannes Cnopius), kelle
nimest on mõisa ja küla ka
Knoobuseks kutsutud.
Mõisa vana peahoone on
kõrgel soklil paiknev ühekorruseline viilkatusega puitehitis, mis on arvatavasti
ehitatud 18. sajandi lõpul.
1910-ndatel aastatel püstitati
vanast peahoonest põhja
poole kahekorruseline
neoklassitsistlik uus
peahoone, mis valmis
täies mahus 1920-ndatel aastatel. Arvukad
kõrvalhooned asusid
peamiselt sissesõidutee
ääres.
Mõisasüdames asub ajalooliselt 7 hektari suurune
park, mida ilmestavad tänapäevani tiik kahe saarega,
kus kasvavad suured hõberemmelgad ja harilikud hobukastanid.
Unustuste hõlma jäänust
ajatuks iluks

Kaasajal on säilinud nii vana
kui ka uus peahoone. 1999.
aastal sai läbi avaliku oksjoni mõisa omanikuks MTÜ
Kumna Mõis. “Esmakordselt
Kumna mõisa uut peahoonet nähes, haarasid meid
vastakad tunded. Mõis nägi

välja kohutav – puudusid
kõik aknad ja uksed, galerii müürid lõhutud, seinad
soditud. Õnneks oli põhikorpuse müürid püsti, katus
peal ja pidas vett.
Hoone esiküljel olid säilinud joonia kapiteelidega
poolsambad ja viiluväljal
lintidega põimitud loorberipärjad, mis lubas aimata
ajaloolise hoone kunagist ilu
ja suursugusust. See võiski
olla põhjuseks, miks me varemed otsustasime oksjonilt
soetada,” meenutab MTÜ
Kumna Mõisa juhatuse liige Raivo Kalve toonaseid
esmamuljeid.
Tänu initsiatiivikale meeskonnale ning PRIA Leader
programm toetusele on mõis
taaskord õitsele puhkenud ja
pakub rõõmu kõigile, kes oskavad lugu pidada kultuurija ajalooväärtustest.
Ootab külla

Kumna mõis võtab vastu
turismigruppe, et tutvustada
mõisa ajalugu ja tänapäeva
– tutvuda Eesti ajalooliste maakaartide ja graafika
kollektsiooni ning nautida
baltisaksa kunstnike töid.

Oled oodatud
mõisaga tutvuma
18. ja19. augustil!
Mõisa ruume renditakse nii
töiste kui ka pidulike sündmuste korraldamiseks.
Mõis on avatud vaid külastuspäevadel! Sel suvel
toimub veel kaks külastuspäeva – Unustatud mõisate
programmi raames 18. augustil (kell 10.–18.40) ning
Baltimaade mõisate rännaku programmi raames 19.
augustil (kell 11–17). Igal
täistunnil toimub mõisas ka
giidiga ekskursioon. Mõlemal päeval on võimalik külastada kohvikut ning nautida mõisaproua parimaid
küpsetisi. Külastustasudega
saab tutvuda kodulehel.

Uuri lisa www.kumnamanor.ee

kolmapäev, 8. august 2018 // HARKU VALLA TEATAJA

6

SUVI KODUVALLAS
10. augustil toimub
taas kõikide romantikute
ja tuletorni sõprade
rõõmuks tuletorni päev,
mille raames saab
Suurupis nautida
Nele-Liis Vaiksoo
kontserti.

Tule tuletorni päevale!

ANNE-LY GROSS-MITT
KRISTIINA ADAMSON
Suurupi Selts MTÜ

R

ahvusvahelist tuletorni
päeva tähistati Suurupi
ülemise tuletorni jalamil
esmakordselt 2010. aastal, kui
tuletornil täitus auväärsed 250.
aastat. Aastatega on tuletorni
lavalaudadele astunud Väikeste Lõõtspillide Ühing, Audru Jõelaevanduse Punt, Mart
Sander ja Hanna-Liina Võsa,
Curly Strings ning Kõrsikud.
Sel aastal saab tuletorni päeval külastada nii ülemist kui
ka alumist tuletorni.
Tule kontserdile!

Ootame kõiki 10. augustil kell
20 Suurupi ülemise tuletorni
jalamile nautima romantilist
kontserti, sissepääs avatakse
kell 19 . Laulab Nele-Liis Vaiksoo, saksofonil saadab Lembit
Saarsalu ja kitarril Ain Agan.
Õhtust melu ja päikeseloojangut saab sel õhtul nautida kuni
kella 22ni. Et kontserti saaks
mugavamalt nautida, palume
võtta kaasa piknikutekid või
matkatoolid!
Kontserdi ajal ja peale kontserti on võimalik külastada
ülemist tuletorni, nautida päikeseloojangut ja külastada
Tuletorni kohvikut. Et kõik
soovijad saaksid vaadet nautida, palume tuletornis üleval
olla maksimaalselt 30 minutit.

25. augustil Alasniidul
Kell 13–15 on avatud perekond Lindebergide
koduaeda aadressil Puisniidu tee 23, mille
oskuslikult paigutatud mitmekesised istutusalad koos
tarbeaia ja väliköögiga loovad hubase olemise ning
kaunid vaated.
Kell 15–17 on avatud Evelina Batrške ja Priit Rästase
koduaed aadressil Käämo tee 22, kodune aed,
kus igal pereliikmel on võimalik tegevus leida.
Oja voolamas läbi krundi, mille kaldad on loodusesse
sobivalt taimestatud ning mahukas ja rikkalik
tarbeaed koos taimenimedega aitab lastel taimi
tundma õppida.

Tuletorni päeval Suurupi ülemine ja alumine tuletorn külastajatele avatud kell 11–19,
kell 19 avatakse sissepääs kontserdiks./ Foto: Suurupi Selts MTÜ

Kaasa ei ole lubatud võtta kaasa alkohoolseid jooke, samuti
ei pakuta neid kohvikus.
Autoga saabujatel palume
jälgida turvateenistuse nõuandeid. Võimalusel külasta
tuletorni päeva aga jalgsi või
jalgrattaga. Ratta turvalisuse
huvides soovitame kaasa võtta
jalgrattaluku.
Tuletorn kui kodu

Tuletornides turismiteenuse
pakkuja ei ole riigiettevõte,
vaid kohalike mittetulundusühing, kelle huviks on taga-

da tuletornide edasine hea
käekäik ning anda võimalus
huvilistele tutvuda tuletorni
ajalooga. Seltsi kuuluvad pered on olnud aastakümneid
tuletorni vahid, kellele tuletornide avamine on missioon.
Tulenevalt sellest, et Suurupi
Selts MTÜ tasub kasutusrenti Veeteede Ametile ning
igakuiselt vajavad tuletornid
suuremaid ja väiksemaid investeeringuid, on tuletorni
külastamine tasuline.

Piletihinnad

Rahvusvahelise tuletorni päeva auks on külastajatele tavapärasest soodsamad hinnad.
Täispilet 3 eurot; sooduspilet
kooliõpilastele, pensionäridele
1 euro. Kontserdipilet maksab
12 eurot, sooduspilet 10 eurot.
Koolieelikutele tasuta! Piletid
on müügil kodulehel www.
suurupi.ee, tuletornides ja
kohapeal.
Meeldivate kohtumisteni,
kallid külalised!

Uuri lisa Facebookist @SuurupiSelts

Vääna-Jõesuus on peagi 100 jooksjat meres
auhinnad. Esmakordselt on
avatud noortekohviku telk,
kus Vääna-Jõesuu noored
müüvad omatehtud küpsetisi
ning kus tegevusi jagub ka
pisematele.

11. augustil toimub
tänavune Vääna-Jõesuu
Külaseltsi korraldatav
Külapäev ning sellega
koos võisteldakse ka
traditsiooniks saanud
meresjooksus.

Külapäev on
täis igale vanusele sobivaid
sportlikke
tegevusi.

KRISTINA NURMETALU
Vääna-Jõesuu Külaselts

el aastal tähistame ühesS
koos EV100 sünnipäeva ja
ootame osalema 100 jooksjat

täisdistantsile. Eelnevatel aastatel on täiskasvanuid jooksjaid olnud keskmiselt 25 ja
lapsi 70. Sel aastal loodame
seda numbrit oluliselt tõsta.
Jooks sobib nii harrastajatele, sportlastele kui lastele.
Osaleda saab kogu perega.
Täisdistants on 2 km, millest
1 km merevees ja 1 km rannaliival. Esimesele kolmele mehele, naisele ja noorele (kuni
15. aastane noor, kes osaleb
täispikal distantsil) toredad
auhinnad.
Eelmisest aastast alates
jätk Lastejooksu distants on
400 meetrit ja kõik osalejad
saavad medali. Ootame ka

Meresjooksu kogudistants on 2 km, sellest 1 km joostakse meres ja
1 km rannaliival. / Foto: Vääna-Jõesuu Külaselts

lõbusates kostüümides jooksjaid. Kahel eelmisel aastal on
jooksul osalenud erinevaid
kirevaid tegelasi ning isegi
jõuluvana on Lapimaalt kohale tulnud.
Lisaks jooksule on mererannas kogu päeva vältel erinevaid sportlikke tegevusi:
aerulaudade teatevõistlus,

rannavolle, kuulijänn, rannazumba, inimlauajalgpall, foot
darts. Inimlauajalgpalli võistlustele ootame 5-6 liikmelisi meeskondi, aerulaudade
teatevõistluses saab olla 4
liiget võistkonnas, vanusepiirangut ei ole. Parimatele

Õhtu lõpetab külasimman
mererannas. Päikeseloojangul
saab tantsida küla pillimeeste
saatel. Ootame osalema kõiki
lähedalt või kaugelt. Tegevused on tasuta ja toimuvad promenaadi poolses rannaosas.
Tule veeda mõnus suvepäev
Vääna-Jõesuu rannas!
Võistlustele registreerumine
e-posti aadressil vjkselts@
gmail.com või telefonil 5670
9395.
Uuri lisa www.vjkselts.ee
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SUVI KODUVALLAS
Harku valla suurim
perepäev Tabasalu Päev
toimub juba 26. augustil
Tui pargis Tabasalus.
Õhtu peaesinejad on
Boris Lehtlaan, kelle
eestvedamisel laulame
koos eesti laule, Liis
Lemsalu bänd ja
ansambel Metsatöll.

Tabasalu Päev tuleb
26. augustil

Lisaks saab vaadata kohalike
tantsutüdrukute etteasteid
Tabasalu Ühisgümnaasiumist
ja MyDance tantsuklubist,
teha EV100 kujulist torti, hüpata erinevatel batuutidel,
mängida palli, vaadata beebide võimlemise rõngakava
ja proovida muid põnevaid
tegemisi.
Perepäeva suur koostööpartner koos Harku valla noorte
malevlastega on Huvitegevuse
ja Noorsootöö Sihtasutus, tänu
kellele saavad töökogemuse
meie valla noored.

KRISTA DREGER
Kultuuri-, spordi- ja
noorsootööspetsialist

Pealaval

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

A

vatud on laada- ja toiduala ning lasteala, samuti
toimub paljude külastajate lemmikuks kujunenud
kirbuturg.
Kirbuturg

Kell 10–13 toimub Sellerist
üle tee autoparklas traditsiooniline kirbuturg, kus kõigil
on võimalus tuulutada oma
kappe ning anda oma vanadele
asjadele uus elu. Tavapäraselt
kaubeldakse riiete, jalanõude,
ehete, mänguasjade ja kodukaupadega.
Eelregistreerimist ei ole, osavõtt on kõigile tasuta.
Lasteala

Pere pisemaid ja suuremaid
lõbustavad 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 klouniauhinnad!
Esmakordselt tuleb lastealale
välja Tarvo Alevi muinasjutufotostuudio, kus on võimalik
printside ja printsesside kostüümides jäädvustada meeleolukas foto. Fotode tegemise
hind on 10 eurot, tasumine
sularahas.

Õhtu peaesinejaks on ansambel Metsatöll. / Foto: Erlend Štaub

Lastealal on võimalus külastada punupatsimeistri ja
näomaalijate tasuta töötuba.
Juba teist aastat korraldame vaprate ja andekate laste
konkurssi “Harku valla sädemed”, kus kõigil soovijatel
on võimalus demonstreerida

Tabasalu päev
on koduvalla
suurim perepäev!
oma andekust – laulmises,
võimlemises, tantsimises jms.
Registreerimine toimub kohapeal.

Kell 15.30 algab suurel peolaval meie valla tantsijate ja
lauljate kontsert. Lauludega
astuvad lavale Kammerkoor
ja konkursi “Harku valla laululaps 2018” parimad. Tantsudega esinevad JJ Street tänavatantsijad ning kohalikud
rahvatantsijad
grupist AS-SA
ja Vääna-Jõesuu
Kohtume Tui
segarahvatantsurühmast Pöörepargis pühapäeval,
line.
26. augustil!
Pealaval tunnustatakse fotovõistluse “EV100
Harku vallas”
võitjaid. Eesti Foto fotokoolilt
on auhindadeks fotokursus algajatele ning fototöötuba “Valgusmaaling”. Lisaks on 1300
euro suurune auhinna-fond!
Õhtusel kontserdil on kõigil
võimalus kaasa laulda eestlastele tuntud ja armastatud laule
Boris Lehtlaane eestvedamisel. Perepäeva lõpetavad Liis
Lemsalu bänd ning ansambel
Metsatöll ilutulestikuga.
Keskkonnasõbralikum
perepäev

Eelnevatel aastatel on prügikastid täitunud väga kiiresti
ning tekitatud jäätmete kogus
väga suur. Kui eelmisel kahel aastal oleme platsil prügi
sorteerinud pakenditeks ja
olmeprügiks, siis sel aastal
Perepäeval saab lustida olenemata vanusest. / Foto: Olavi Ruhno

Pakendite sorteerimine lihasmälusse
Tänavusel Tabasalu
päeval kasutab Harku
vald hiljuti surfilaagris
debüüdi teinud TVO
uut prügisorteerimise
projekti, millega
luuakse esteetiline
lahendus visuaalse
kommunikatsiooni
kaudu.
MEELIK SAMEL

TVO turundus- ja
kommunikatsioonijuht

2016. aastal tehtud uuringu põhjal peavad pakendite
sorteerimist oluliseks paljud
eestlased, kuid vähesed neist
tegutsevad selle nimel. Inimesed justkui oleksid valmis
pakendeid sorteerima, aga
vajaksid mugavamaid ja arusaadavamaid lahendusi. Tänaseni ei ole aga Eestis ühtset

Loogilised pildid ja laused prügikastil teevad sorteerimise senisest lihtsamaks. / Foto: TVO

sorteerimislahendust ürituste
tarbeks veel olemas.
Võttes suviselt palava ilmaga
jäätise ümbert paberi, ei vaevu
me tihti vaatama, millisesse
prügikasti me selle paneme.
Loomulikult on ka meie aju
sedasi konstrueeritud, et negatiivsed assotsiatsioonid üha
kasvavatest prügilatest meis

neil momentidel esile ei tõuse.
Lahenduste nimel on vaja
pidevat tööd esteetiliste ja
lihtsate juhistega lahenduste
osas. Alati tasub meenutada, et
kõiki eri liiki pakendeid võib
kokku panna ja need jõuavad
eraldi sorteerimisliinidele.
Seda kõike on nüüd uue süsteemi loomisel silmas peetud.
Tabasalu päev näitab teed
– kõik on võimalik. Oleme
teerajajad uue projekti vastuvõtmisel ja seame sihid
pakendite sorteerimisele
tulevikus toimuvatel sise- ja
väliüritustel.
Enamik meie poolt tekitatud jäätmetest ongi pakendid ja kõiki pakendeid saab
taaskasutada. See omakorda
tekitab positiivse assotsiatsiooni ringmajandusest. Pakendi viskamine õigesse kasti
võikski iga kord tekitada hea
tunde, kuni selline teguviis
saab osaks meie lihasmälust.
Kohtumiseni perepäeval!

teeme järgmise suure sammu
säästlikuma sündmuse poole
ja kasutame korduvkasutusega
joogitopse.
Joogitopsi telgist saab pandi
eest soetada valla logoga topsi,
mille tagastades saab pandi
tasu tagasi. Soovi korral võid
kujundatud topsi jätta endale.
Pilet ja lisainfo

Soetades pileti Tabasalu Rimist või Muraste Konsumist
vahemikus 14.–25. august on
Harku valla elanikele piletihind 3 eurot. Perepäeval, 26.
augustil, Tui pargi väravas
on vallaelanikele piletihind
5 eurot. Elaniku soodustuse
saamise eelduseks on isikut
tõendav dokument (nt ID-kaart, pensionitunnistus, õpilaspilet).
Inimestele, kes ei ole registreeritud Harku valla elanikuks
(ehk ilma isikut tõendava dokumendita) on pileti hind 10
eurot.
Harku valla eakatele alates
65. eluaastast ja puuetega inimestele ning kõigile kuni 14aastastele noortele on perepäeva külastamine tasuta.
Nullpileti saamise aluseks on
soodustust tõendav dokument, millel on isikukood (nt
õpilaspilet, ID-kaart, pensionitunnistus, puudega isiku kaart,
töövõime hindamise kaart).
Registreeri end elanikuks

Kui elad Harku vallas, kuid ei
ole seda rahvastikuregistris
oma elukohaks märkinud,
siis tee seda nüüd! Avaldust
saab esitada nii paberil kui
ka riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisainfo ja vormid veebiaadressilt www.harku.ee/elanikuks-registreerimine.
Registreerides end elanikuks hiljemalt 10. augustil, on
võimalik pileteid osta müügipunktis. Juhul, kui registreerid
end hiljem, saad pileteid osta
Harku vallamajast E, N kell
8.30–18; T, K kell 8.30–16, R
kell 8.30–14.

Uuri lisa sotsiaalmeediast @Tabasalupaev ja
kodulehelt www.tabasalupäev.ee

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

Algus

Mis toimub

Kus

Lisainfo

9. august

20.00

EMV jalgpallis 15. vooru kohtumine: Tabasalu vs Türi Ganvix JK

Tabasalu staadion

www.tabasalujk.ee

10. august

16.00

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

Harku raamatukogu

Harku raamatukogu;
tel 5858 7687

10. august

11.00

Tuletorni päev

Suurupi ülemine ja
alumine tuletorn

www.suurupi.ee
Tuletorni päeva puhul
avatud soodsamalt!

10. august

19.00

Päikeseloojangu kontsert
Nele-Liis Vaiksooga

Suurupi ülemine
tuletorn

www.suurupi.ee
Tuletorni päeva puhul
avatud soodsamalt!

11. august

16.00

Meresjooks – 100 jooksjat
merre!

Vääna-Jõesuu rand

kristina.nurmetalu@
gmail.com;
tel 5670 9395
Loe lk 5

11. august

19.00

Vääna-Jõesuu külapäev, päikeseloojangu ühislaulmine ja
simman

Vääna-Jõesuu rand

kristina.nurmetalu@
gmail.com;
tel 5670 9395

14. august

17.00

Tallinna orienteerumisneljapäevak

Vääna-Jõesuu

www.teisipaevakud.ee

18. august

10.00

Külastuspäev “Unustatud
mõisad“

Vääna mõis
Kumna mõis

www.vanakool.edu.ee
www.kumnamanor.ee
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SPORT & TERVIS
spordiuudised
Karikavõistlustel võidukalt
Eesti karikavõistluste 1/32 finaalis kohtus JK Tabasalu
18. juulil koduväljakul FC Lellega. Keset suvepuhkust
võõrustas kodumeeskond külalisi uuenenud koosseisus.
Oma esimese mängu esindusmeeskonna eest said kirja
klubi noored Ronald Juksar, Rihard Kristjan Sirel ja Endrik
Reose.
FC Lelle keskendus kaitsetööle, et hoida tulemust soliidsena ja Tabasalu kontrollis sündmusi. Avaväravat tuli
oodata kõigest 8 minutit, kui äsja FC Florast Tabasaluga
liitunud Aleksander Ojari palli külaliste võrku lõi. Kersten
Lõppe lõi avapoolaja lõpuks veel ühe värava ja teisel poolajal kui külalised juba väsisid, löödi kokku veel 4 väravat.
Viimase värava lõi debütant Endrik Reose.
Kindel 6:0 võit kodumeeskonnale ja järgmise päeva
loosiratas tõi 1/16 finaali vastaseks liigakaaslase Pärnu JK
Poseidoni. (Riho Saksus, JK Tabasalu)

Tagasi kodus, klubis JK Tabasalu
Tabasalu jalgpalliklubi kasvandik Freddie Heinmaa, kes
vahepeal mängis FC Flora ja Tallinna Kalevi ridades ning
treenis Eesti Premium Liigas, on nüüd kodus tagasi. Tabasalu ja Tallinna Kalevi vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt
mängib Freddie nüüd jälle oma kodumeeskonna eest.
(Riho Saksus, JK Tabasalu)

Aikido treeningud Merikülas
17. augustil algavad Meriküla Õppe- ja Spordikeskuses
Aikido treeningud, esimene treening on tasuta.
Treeningud toimuvad teisipäeviti ja reedeti kell 19–21
treener Hillar Pliiatsi ja asendustreener Heigo Kaare juhendamisel.
Treeningute eest tasumiseks on kaks võimalust: üks
treeningukord (7 eurot) ja kuutasuna (25 eurot kuus lastele,
40 eurot kuus täiskasvanutele). Sauna ja pesuruumide
kasutamine on hinna sees.
Lisainformatsioon ja registreerimine telefonil 510 7352 ja
www.agatsu.ee. (Harku Valla Teataja)

Ironman Tallinn
Möödunud nädalavahetusel toimus esmakordselt triatlon
Ironman Tallinn, etapp tekitas liiklusseisakuid ka Harku
vallas.
Ironmani triatlon koosneb 3,86 km ujumisest, 180,25 km
rattasõidust ja 42,20 km jooksmisest.
Täispika triatloni võitis šveitslane Philipp Koutny, teisel
kohal lõpetas sakslane Marc Duelsen, pikalt juhtinud eestlane Marko Albert langes lõpukilomeetritega kolmandaks.
Korraldajad tänavad kõiki elanikke ja külalisi mõistva
suhtumise eest.
Tutvu tulemustega www.eu.ironman.com.
(Ironman Tallinn)

Suvi on täies hoos ja
õige aeg on liiklejatele
taas meenutada
rattasõidu reegleid.

Hea rattur, ära unusta
põhitõdesid!
teel liiklejatele;
- teelt ära sõites või pöördeid tehes tuleb anda teed
jalakäijatele;
- manöövrite korral tuleb
kasutada hoiatusmärguandeid;
- täita tuleb teekattemärgistuste, liiklusmärkide ja teiste
liikluskorraldusvahendite
nõudeid.

aveli aal-tjurin
Noorsoopolitseinik

M

ul on hea meel, et jalgratas on populaarne
sõiduvahend, kuid
kuna tegemist on liiklusseaduse mõistes liiklusvahendiga,
siis on sellega ohutuks liiklemiseks kehtestatud reeglid.
Liiklusreeglid ei ole aga välja
mõeldud lihtsalt niisama, vaid
selleks, et oleks tagatud kõigi
liiklejate ohutus.
Tuletan meelde, et jalgrattal
peavad olema töökorras pidurid ning signaalkell. Ees valge
ja taga punane ning vähemalt
ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Pimedal
ajal või halva nähtavuse korral
peab põlema ees valge ja taga
punane tuli. Oluline on ka, et
jalgratta rehvid oleks küllaldaselt täis pumbatud, jalgratta
kett oleks paraja pinge all ja
kõik kinnitusmutrid piisavalt
pingutatud.
Kui täiskasvanud liiklejatel
on jalgratturi kiivri kandmine
soovituslik, siis kuni 16-aastasel noorel on see kohustuslik.
Tänaval liikudes olen tähele
pannud, et paljud lapsed ei
kanna rattasõidu ajal kiivrit,
sest mingil põhjusel ei peeta
seda vajalikuks. Õigesti täna-

Jalgrattur ei tohi:

Kandes kiivrit oled lastele eeskujuks! / Foto: Liina Rüütel

Kuni 16-aastasel
noorel on kiivri kandmine kohustuslik.

val liiklemine ehk üldiselt liiklusreeglitest kinnipidamine,
sealhulgas kiivri kandmine,
ei ole vajalik ainult seaduse
täitmiseks, vaid eelkõige sel-

leks, et oleks tagatud lapse ja
teiste liiklejate ohutus.
Kui lapsevanem on veendunud, et laps on valmis
jalgratturina üksi liikluses
osalema, siis võib laps sõita
mööda kõnni- või õuealateed.
Sõiduteel või jalgrattarajal üksi
sõitmiseks peab 10–15-aastane jalgrattur olema läbinud
jalgratta koolituse ja kaasas
kandma jalgratta juhiluba.
Sõiduteed kasutades peab
järgima samu liiklusreegleid, mis sõidukijuhidki:

- teele välja sõites anna teed

- sõita juhtrauast kahe käega
kinni hoidmata, välja arvatud
käega hoiatusmärguandmise
ajal. Jalgrattur ei tohi sõita käega juhtrauast kinni hoidmata;
- sõidutada sõitjat, kes ei
istu sõitjale ettenähtud istmel
või ei kanna kinni rihmatud
nõuetekohast kiivrit;
- olla joobes või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude tajumist.
Kui jalgratturil on vaja teed
ületada, siis seda on kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud
sõidutee ületamise kohtades,
tulles jalgrattalt maha ja lükates jalgratast enda kõrval.
Siinkohal tahan kõigile lastevanematele ja kaasliiklejatele
meelde tuletada – jälgige laste
liiklemist tänaval, sest kõige
tähtsam on nende ohutus ja
turvalisus. Eeltoodud reeglite
täitmine ei käi kellelegi üle jõu.
Olge lastele eeskujuks!

Ühine ajaveetmine tervele perele – discgolf
kohasel disci-pargi asetusel
mängida.

Eestis on discgolf paari
viimase aasta kestel
läbinud plahvatusliku
arengu – üksikute veidrike
kuskil nurgatagustes
omaette toksitavast
kurioosumist üldrahvalikuks liikumisharrastuseks ning maailmatasemel sportlastega
paraadalaks.

Vääna-Jõesuu
discgolfirada

Vääna-Jõesuu lastele “süstisid
disci-pisikut” aktiivsed valla
discgolfi mängijad.
/ Foto: Karmen Riik-Romanenkov

mihkel jürisson
Diskre DGK MTÜ

uigi Tallinn ning selle
K
lähiümbrus, kus tagasihoidliku arvestuse järgi pea
pool Eesti rahvastikust elab,
on endiselt “vaeslapse” tasemel
võistlusi võimaldavate täismõõtmetes discgolfiparkide
osas, saab meie vallas veidi
lohutust.
Eelmisest aastast alates jätkuva Muraste discgolfipargi menu tuules on sarnane
suve hakul püsti saadud ka
Vääna-Jõesuu kooli juurde.
Päris valmis pole kumbki
park, eriti toores on veel noorem veli Vääna-Jõesuus, aga
mõningase vikati-oksakääriihurammu kombinatsiooni
sihipärase rakendamise järel
asi muutub.
Muraste discgolfirada

Muraste vana paemurru servas paikneva discgolfipargi

Discgolfi koodeks
PDGA (Professional Disc Golf
Association) on välja arendanud mängijate jaoks koodeksi, mille järgimine on auasi
igale endast lugupidavale
discgolfi huvilisele. Peamine
eesmärk on tagada spordiala
jätkusuutlikkus ja areng ning
peamine, mitte unustada
lõbu discgolfi mängides.

1

Mängi targalt – ära kunagi
viska “pimedale” alale või
teiste mängijate, jalutajate,
pealtvaatajate suunas. Kasutage spottereid.

sõpradel on põhjust ärevalt
oodata, sest nagu varasemalt
lubatud, seisab ees pargi
laiendamine. Täna 11-korvilise pargi täismõõtmeliseks,
18-korviliseks, ehitamine on
plaanis veel enne suurt sügist,
et valla esimesed discgolfi
meistrivõistlused juba normi-

Vääna-Jõesuu küla noortel
möödunud suvel koorunud
idee rajada kodukülla discgolfirada on täna, aasta hiljem, 9-korvilisena realiseerunud. Raja 3600-eurosest
kogumaksumusest kattis 1884
eurot kohaliku omaalgatuse
programm, 1500 eurot Harku
vallavalitsus ning 216 eurot
Vääna-Jõesuu külaselts. Projekti elluviimist vedas eest ja
tõukas takka külaseltsi liige
Ain Lillepalu koos idee algatanud noortega.
Seni tehtusse on panustanud seltsi liikmed ja küla
noored, kes on lubanud tulevikus raja hoolduse eest ka
hea seista. Kohalikud tänavad
kõiki rahastajaid, toetajaid ja
kaasamõtlejaid ning ootavad
kohtumisi disci-rajal!
Vääna-Jõesuu ja Muraste
discgolfirajad ootavad kõiki
harjutama valla esimesteks
meistrivõistlusteks. / Foto:
Liina Rüütel

2
3

Austa rada – jälgi raja
reegleid, ära riku varustust.
Esinda sporti – ole positiivne ja vastutav, õpeta
algajaid.

Uuri lisa Facebookist @MurasteDGpark
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Harku vallavalitsus teataB:
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED
Harku Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega nr 69
algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu
alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:
1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:
1063) maaüksustel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on varasemalt kehtestatud Tabasalu alevikus
Sootaguse 1 maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine Mesika tn 2 maaüksuse osas ja
Kuusiku 3 maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine Mesika tn 4 maaüksuse osas.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
selgitada välja võimalused Mesika tn 2 kinnistu
jagamiseks elamumaa, sotsiaalmaa ning transpordimaa sihtotstarbega kruntideks.
Detailplaneeringuga soovitakse moodustada
ajutine u 300 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse Mesika tn 4 maaüksusega ning kavandatavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus. Lisaks moodustatakse Mesika tn 2 maaüksusest 150 m² suurune
transpordimaa sihtotstarbega krunt projekteeritud kergliiklustee tarbeks (11191 HarkuRannamõisa maanteega külgneva jalgratta- ja
jalgtee tehniline projekt töö nr TL-10-122), ülejäänud maaüksus jääb kasutusse üldkasutatava
maana. Planeeritava ala suurus on u 0,2 ha.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.
harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/180730_249/avalik.
Harku Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega
nr 70 algatati detailplaneeringu koostamine
Muraste külas Käbala tee 1 (katastritunnus
19805:003:0430) maaüksusel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on ehitusjärgus oleva üksikelamu seadustamine
ehitusõiguse täpsustamisega.
Planeeritava ala suurus on 0,1 ha.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik) neljapäeval 30.08.2018 kell 17.00.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.
harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/
180322_236/avalik.
Harku Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega nr 71
algatati detailplaneeringu koostamine Liikva
külas Otsa põik 9 (katastritunnus 19801:001:1002)
ja Otsa põik 10 (katastritunnus 19801:001:1003)
maaüksustel ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 22.05.2007 korraldus nr 787 “Liikva
külas Valli 4 maaüksuse detailplaneeringu
algatamine”.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on selgitada välja võimalused Otsa põik 9 ja
Otsa põik 10 maaüksustest u 6000 m² suuruse
elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine
ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja
abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailpla-

neeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus on u 3,54 ha.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.
harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/180208_233/avalik.
Harku Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega nr 72
algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu
alevikus Looduse tn 6 (katastritunnus 19801:
002:0350) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
selgitada välja võimalused maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus on 0,4 ha.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.
harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/180523_244/avalik.

planeeringu kohasele rohevõrgustiku Naage
koridori alale.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.
harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/040615_649/avalik.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK ISTUNG
Harku Vallavalitsus teatas avatud menetluse
algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Ilmandu külas Runtsi tee 2 puurkaevu
rajamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku
väljapaneku ajal esitati 2 küsimust/vastuväidet.
Projekteerimistingimuste avalik istung
toimub 23.08.2018 kell 17.00 Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 2, Tabasalu alevik).
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD
MENETLUS
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse
algatamisest detailplaneeringut täpsustavate
projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi
külas Matso tee 5 maaüksusele Harku Vallavolikogu 29.05.2003 otsusega nr 42 kehtestatud
Suurupi külas Suur-Mäeranna elamurajooni
II järgu detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 22.08.2018–06.09.2018 k.a. aadressil kaart.
harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik.
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab
tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada
kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 22.08.2018–
06.09.2018 k.a.
Lisainfot saab arhitektilt: Margus Pilter,
e-kirja teel Margus.Pilter@harku.ee või telefon
600 3849.

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Harku Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega nr 73
kehtestati Naage külas Taavi (katastritunnus
19801:011:0332) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ
(rg-kood 11038715) tööle nr 10/08. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu
muutmiseks. Üldplaneeringu muudatus seisneb
elamumaa krundi suuruse osas erandi tegemises.
Planeeritav maa-ala suurusega u 3,13 ha.
Detailplaneeringuga kavandatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Taavi maaüksuse jagamine
kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks
suurustega vastavalt (Pos 1a) 3272 m², (Pos 2a)
3026 m², (Pos 3a) 4415 m² ning iga elamumaa
sihtotstarbega krundi juurde moodustatakse
kolm ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt (Pos 1b)
6812 m², (Pos 2b) 6495 m², (Pos 3b) 4621 m²,
lisaks moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega vastavalt (Pos 4)
2717 m². Detailplaneeringuga määratakse igale
elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 m².
Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
4,5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud on
katusekalded vahemikus 30º - 40º. Detailplaneeringuga moodustatud maatulundusmaa
kruntidele ehitusõigust ei kavandata ning lubatud ei ole ka piirdeaedade püstitamine, kuna
maatulundusmaa krundid on moodustatud üld-

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE JA
AVALIKU VÄLJAPANEKU TEATE TÄPSUSTAMINE
Harku Vallavalitsus teavitas 11.07.2018
Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust perioodil 01.08.201815.08.2018 k.a.
Teates oli märgitud, et juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Kiriku teelt mööda
Hobuseraua teed. Täpsustame, et juurdepääs
planeeritavale alale Kiriku teelt mööda Hobuseraua teed ei ole käesoleval hetkel võimalik, kuna
tee on osaliselt eraomandis ja liikumine teel on
tõkestatud. Detailplaneeringuga on planeeritava
ala idaserva kavandatud transpordimaa krunt,
mis tulevikus võimaldab ühendada Hobuseraua
tee, Kaarle tee ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna riigimaantee (T-11390), mis jääb planeeritud alast 400 meetri kaugusele põhja poole.
Samuti on tulevikus juurdepääsuna võimalik
kasutada Välgu teed, mis ühendatakse Toome
tee ja Apametsa tee või Liiva tee kaudu TallinnRannamõisa-Kloogaranna riigimaanteega.
Lisaks märgime, et lisaks vallamajale ja
vallavalitsuse veebilehele on planeeringuga
võimalik tutvuda Harkujärve külas Harkujärve
Olerexi tanklas (Paldiski mnt 150) ja vähendatud
suurusega (A3) põhijoonisega planeeringualale
paigaldataval tahvlil.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

• Muraste külas Käbala tee 1 maaüksuse ja

• Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 85

Volikogu istungilt:
26. juulil 2018 toimus Harku Vallavolikogu
istung, kus osales 17 Harku Vallavolikogu liiget,
istungit juhatas Harku Vallavolikogu esimees
Kalle Palling.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Tabasalu alevikus Mesika tn 2 ja Mesika tn
4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
algatamine;

lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Liikva külas Otsa põik 9 ja Otsa põik 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Tabasalu alevikus Looduse tn 6 maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine;

“Harku Vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni moodustamine“ muutmine.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMINE MÄÄRUS:

• Harku Vallavolikogu 31.07.2014 määruse nr
12 “Õpilastele sõidusoodustuse andmise
kord“ muutmine.
Harku Vallavolikogu kantselei

Meteki missioon on pakkuda energiasäästlikke ja kvaliteetseid täislahendusi hoone välisfassaadi ehitamiseks. Oleme
usaldusväärne ja kindel partner projekteerimisel, tootmisel,
projektijuhtimisel ning paigaldamisel.
Otsime oma meeskonda

TOOTMISTÖÖTAJAT
Tööülesanded
• Termopaneelide tootmine; akende paigaldus elementidele;
ettevalmistus
Nõudmised kandidaadile
• Varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
• Jooniste lugemise oskus
• Korrektsus
Kasuks tuleb
• Erialane haridus või selle omandamine
• AutoCad’i kasutamise oskus
Omalt poolt pakume
• Stabiilset töösuhet kiiresti arenevas ettevõttes
• Motiveerivat ja tulemustest sõltuvat töötasu
• Kvaliteetseid töövahendeid ja kaasaegseid töötingimusi
• Toetavat nooruslikku meeskonda
• Õppimis- ja arenguvõimalusi ettevõtte sees
• Soodustusi erinevates spordiklubides, rahvaspordi üritustel
Töö tegemise asukoht on Õispuu tee 1, Tabasalu.
Kandideerimiseks palume saata oma CV aadressile
pille.liiv@metek.ee hiljemalt 31.08.2018.
Kontaktisik: Pille Liiv, 58799129, pille.liiv@metek.ee
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Teated:
TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554, janek@
janelldisain.ee.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänava- ja
unikivide puhastus. Tel 5624 1509
(Andres).

Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055.

Teostan santehnilisi ja pisiremonttöid. Tel 503 8313.

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, eposti aadress 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.

ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike
puude raie, puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsa niitmine.
WWW.PUUKIRURG.EE, info@puukirurg.ee, tel 505 7786.
Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. Tel 5850 4300.
www.terrassikaubamaja.ee –
ehitame uusi terrasse ja valmistame lükanduksi ning katuseid
terrassidele. Küsi lisa tel 5344 1811
või info@terrassikaubamaja.ee.
Väsinud ja sammaldunud katuste pesu ja värvimine. Keskendume katustelt sambla eemaldusele,
katuste värvimisele professionaalsete värvidega ning vihmaveesüsteemide puhastamisele. Anname
oma tehtud töödele kuni 10-aastase garantii. Lisainfo tel 5688 4141
või e-postil toots@sunluna.ee.
Uued puitkarkassmajad,
saunad, katused, fassaadid,
terrassid, aiad. Vanade majade
taastamine. Fassaadi pesu ja
värvimine. Samuti laome fibo ja
teeme vundamente. Küsi hinnapakkumist! Tel 5671 4797,
ouemlak@gmail.com, EMLAK OÜ.

MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. Tel 5352 9476,
e-post ehitus@miltongrupp.ee.

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.

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

Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki;
võib pakkuda ka ülevaatuseta!

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

Pakkuda võib kõike! kasutult.
seisevauto@mail.ee, 5459 5118,
Magnus.

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: e-post silver@agu.ee,
tel 504 1285.
Lõikan hekki, trimmeriga pika
rohu ja heina niitmine. Tel 5554
7291.
Fassaadi hooldusteenus: hooldus, vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine.
Tel 5656 2440, Sunluna Trade OÜ.

Koolialguseks juuksed korda!
Juuksurisalongis Ilutegu ootab
teid uus kogemustega naiste-,
meeste- ja lastejuuksur-iluhoidja
Keryra.
Lisainfo ja broneerimine tel 517
9042
Teenuste 2, Tabasalu

Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto! Ei
pea olema ülevaatust ega kindlustust! Lisainfo tel 5457 5055,
alka515@hotmail.com. Kuulutus
ei vanane!
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib olla remonti
vajav. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee.
MÜÜK
Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud
põllumuld. Kuivsegud, täide, sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod
100 kg – 8 t. Tel 501 5992.

Harku Valla Teataja

LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362.
LAO TÜHJENDUSMÜÜK. Antiikja vanamööbel Belgiast. Kauplusladu Tallinnas, Peterburi tee 65. Info
5563 2859, www.altermoobel.ee.

Reklaami
või
kuulutuse
tellimine

5556 5434
vallaleht@harku.ee
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Muraste 6-klassiline Kool ootab oma meeskonda

VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT/ERIPEDAGOOGI
Lisainformatsioon:
Soovime, et väikeklassi õpetaja/eripedagoog alustab
tööd 3. septembril.
Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 24. augustiks 2018 e-posti aadressil
priit.joe@murastekool.edu.ee.
Rohkem infot:
www.murastekool.edu.ee/vabad-tookohad. Tööpäevadel
kell 10.00–17.00 lisainfo koolijuhilt (Priit Jõe 5557 9709).

Harku Vallavalitsus koostöös Alasniidu Lasteaiaga
soovib leida uude, peatselt valmivasse Alasniidu Lasteaia
Harkujärve filiaali pühendunud, arenemissooviga ja uuendustega hästi kohanevaid oma eriala spetsialiste:

LOGOPEED,
ERIPEDAGOOG,
TEGEVUSTERAPEUT,
ERIRÜHMA ÕPETAJAD
Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on:
• tahtmine mõista ja oskus suunata laste arengut;
• tead, et iga laps on ainulaadne ja püüad leida igaühe
jaoks sobiva lahenduse;
• positiivne ellusuhtumine ja oled vastutustundlik;
• head organiseerimisoskused ja algatusvõime;
• erialane kõrgharidus.
Omalt poolt pakume:
• kaasaegseid töötingimusi;
• võimalust oma ideid ellu viia;
• kvalifikatsioonile vastavat töötasu;
• enesetäiendus- ja soodsaid sportimisvõimalusi.

Ootame Sinu elulookirjeldust, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid ja motivatsioonikirja hiljemalt 15. septembriks
2018 e-posti aadressile anneli.pedask@alasniidulasteaed.eu.
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Kas sinu kodus/tööjuures on ventilatsiooni puhastus tehtud? Kui ei,
siis telli ventilatsiooni puhastus ja filtrite vahetus oma ala proffidelt!
enne

Lisaks tuleohtlikule tolmule, tekib
niiskusega ka hallitus, mis võib põhjustada
erinevaid allergiaid ja haiguseid.
pärast

IN
VALE H

AH
ALLA R
V
A
M
O

VIRGE VALDI

Jäid tehtud, tegemata teod, / nii palju hellust andnud peod, /
jäi kaduvkauge koduhõng / ja ajahabras elulõng ...
/O.Saar/

lähedastele.

VIRGE VALDI

Südamlik kaastunne

Vääna Mõisakooli
suured ja väikesed

Mälestame ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Vääna Mõisakooli lasteaed

www.airpower.ee
Tel 5656 7116
Airpower.airpower@gmail.com

JUMALATEENISTUSED
Avaldame kaastunnet

VIRGE VALDI
lähedastele.
Sõbrad

HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00
Õpetaja Avo Üprus
Tel 502 0827
www.inglitiib.eu

US -20%

DUST
NASOO

JUMALATEENISTUSED
RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel
www.rannamoisakogudus.ee

