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SAABUV
TARKUSEKUU

Valla lasteaiad on oma uksed juba
avanud, koolides aga toimuvad
viimased ettevalmistused.
Tiraaž: 6050
www.harku.ee

HarkuVald

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

Tallinn-Harku
aeroloogiajaam on
üks olulisemaid!
Loe edasi lk 4

MIINA KRABBI

Ilmavaatluste osakonna
juhataja

Harku valla uus arengukava on jõudnud volikogu
eelnõu staadiumisse.
Esimene lugemine on
kavas juba augusti lõpus.
Seega on aeg teha kokkuvõte arengukava koostamisest ja peamistest
kokkulepetest.
Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting konsultant

K

ohaliku omavalitsuse
arengukava määratleb
alused kindlaks perioodiks, praegusel juhul kuni aastani 2037.
Tegemist on laiapõhjalise kokkuleppega, mis loob
raamistiku Harku valla tuleviku kujundamiseks. Lühidalt, selles on majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist
ja looduskeskkonda arvesse
võttes lepitud kokku eesmärkides ning nende saavutamise
viisides. Oluline on tähele
panna, et lisaks arengukavale (koos eelarvestrateegiaga)
moodustavad omavalitsuse
juhtimisinstrumendi veel
üldplaneering (eesmärkide
ruumiline väljendus) ja vallaeelarve (detailne tulude ja kulude ülevaade üheks aastaks).
Need dokumendid on teineteisega lahutamatult seotud.
Arengukava koostamisest

Harku valla arengukava koostati perioodil aprill – august
2018. Kava koostamise käigus
toimusid mitmed koosolekud
ja seminarid, kus osalised vallavalitsuse, -volikogu, ettevõtjate, kogukondade ja vabaühenduste esindajad. Eesmärkide
ja tegevuste jaoks sisendi
kogumiseks toimusid valdkondlikud arutelud. Esialgse
strateegia tutvustamiseks korraldati avalik arutelu. Lisaks
toimusid arengukava juhtrühma (vallavalitsuse ja -volikogu esindajad) koosolekud
vahekokkuvõtete tegemiseks.
Muuhulgas viidi elanikkonna
seas läbi lühiküsitlus, millele
vastas enam kui 400 inimest.
Lisaks visioonis, programmides, eesmärkides ja tegevuskavas kokku leppimisele vaadeldi arengukava koostamise
vältel ka Harku valla praegust
olukorda ning sõnastati peamised väljakutsed (alternatiiv
mõistele “probleemid”, kuna
“väljakutse” on olemuslikult
lahendusele suunatud). Peamine neist on seotud elanikkonnaga. Rahvastikuarengute
ennustamiseks koostati Harku
valla elanike arvu prognoos.
Kui sisserännet mitte arvesta-

Valla arengukava

eelnõu jõuab augustis volikokku

da, jääb elanikkonna arvukus
enam-vähem praegusele tasemele (s.o 2018. aasta augusti
seisuga 14 664 inimest). Rännet arvestades võib see tõusta
enam kui 17 tuhande elanikuni.
Lisaks vaadeldi praeguseks
kehtestatud ja realiseeritud
detailplaneeringuid, saamaks
aru, kuhu ja kui palju võiks
potentsiaalselt elanikke lisanduda. Selgus, et teoreetiliselt
võiks Harku valda lisanduda
ligikaudu 7500 elanikku, kellest suurem osa siirduks elama
Harku alevikku, Harkujärve
ja Tiskre küladesse. See tähendab, et prognoosiperioodi
lõpuks võiks Harkus elada
isegi kuni 22 tuhat elanikku
(s.o enam kui 400 lisanduvat inimest aastas). On aga

tõenäoline, et kõik planeeringud täies mahus ei realiseeru. Sellest hoolimata tuleb
vähemalt lähematel aastatel
arvestada elanikkonna kasvuga, mis tähendab ühest küljest
suurenevat tulubaasi, teisest
on aga tarvis leida lahendus
koolikohtade osas. Lisaks
suureneb märgatavalt vanemaealise elanikkonna osakaal,
mis tähendab vajadust sellele
eagrupile suunatud teenuste
arendamiseks.
Arengusuunad

Jätkuvat arendamist vajavad
veel teede ja tänavate võrgustik
(sh Tabasalu alevikku läbiv
transiit, parem ligipääsetavus
Meriküla õppe- ja spordikompleksile), avalik ruum (val-

la keskuse arendamine), looduskeskkond (Sõrve looduskaitseala moodustamine ja
olemasoleva rohevõrgustiku
säilitamine), ühisveevärk ja
-kanalisatsioon.
Harku valla strateegia on
üles ehitatud programmide
ja valdkondlike eesmärkide
põhiselt, mis on suunatud visiooni täitmisele.
Visioon 2037

Harku vald on Eesti omavalitsuste lipulaev. Valda arendatakse vastutustundlikult ja
Eesti kui terviku huve silmas
pidades, siinsed algatused rikastavad ka teisi piirkondi.
Eeskujulikud avalikud teenused on korraldatud läbimõeldult ja elanike soove ning

vajadusi arvestades. Ettevõtjad
teavad, et nad on Harku vallas
teretulnud, seda näitab nende
mitmekesisus ja soov valla
arengusse panustada. Elu- ja
looduskeskkond on roheline
ja sõbralik, õigustades täiel
määral hüüdlauset “Elu kui
puhkus”.
Lisaks konkreetsetele arendusvaldkondadele on välja koorunud kolm suuremat teemavaldkonda. Esiteks, Harku
vald on mereäärne omavalitsus. 22-kilomeetrine merepiir
loob suurepärased eeldused
nii rekreatsiooniks kui turismi arendamiseks. Sestap
sisaldub arengukavas valla
merele avamise programm,
mis tähendab turismiinfrastruktuuri, pääsu merele ja

mereäärset teedevõrgustikku. Teine oluline suund on
kaasamine ja teadlikkus, mis
hõlmab nii elanike kaasamist
vallas toimuvasse kui ka üldise
teadlikkuse suurendamist.
Konkurentsivõime programm
on aga suunatud kohapealsete “tarkade” (s.o kõrget lisandväärtust loovate) töökohtade
loomisele.
Harku valla strateegias on
kokku lepitud eesmärkides
valla juhtimisest sotsiaalse
kaitseni. Elanikkonda võiks
neist huvitada esmajoones
teede, tänavavalgustuse, veemajanduse, looduskeskkonna
ja haridusega seonduv. Just
need teemad leidsid ka elanikkonna küsitluses kõige enam
tagasisidet.
Järgnevatel aastatel on kavas jätkata valla teedevõrgu
arendamist, et asustusüksused
oleksid omavahel hästi ühendatud. Perioodiks 2019–2022
on kavandatud investeeringuid ligi 5 miljoni euro vääringus. Samas suurusjärgus on
planeeritud arendada ühisveevärki ja -kanalisatsiooni.
Lahenduse peaksid saama Türisalu, Tabasalu-Rannamõisa,
Muraste, Harku (Pargitaguse
elamurajoon) ja veel teised
väiksemad kohad. Tänavavalgustuse investeeringuid on
samuti plaanis mitmeid. Suur
osa investeeringutest on aga
suunatud haridusvaldkonda.
Riigigümnaasiumi rajamine
Tabasallu eeldab ka vallapoolset panust hariduslinnaku
edendamisse.
Edasine menetlus

Arengukava eelnõu poleks
aga sündinud ilma kõikide
panuseta! Muidugi mõista on
võimalik dokument ka üksinda laua taga istudes valmis kirjutada, kuid siis ei oleks tegemist laiapõhjalise arengukokkuleppega, vaid lihtsalt dokumendiga vormi täiteks. Kindlasti leidub ka selles arengukavas aspekte, mis kõigile sajaprotsendiliselt ei meeldi. Arengukava on aga olemuslikult
kompromiss, kus teinekord tuleb
arvesse võtta vastakaid seisukohti. Kui aga üldine suund
on ühine, vajavad vaidlemist
üksnes kohale jõudmise viisid.
Esialgu on aga tegemist veel
eelnõuga, mis tähendab, et
eesmärgid ja investeeringud
võivad veel täpsustuda. Arengukava eelnõu I lugemine toimub 30. augusti istungil, II
lugemine on planeeritud läbi
viia vallavolikogu septembri
kuu istungil.
Arengukava eelnõu on kättesaadav Harku valla veebilehel
www.harku.ee/valla-arengukavad.

Foto: Keskkonnaagentuur
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VALLAJUHTIMINE

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

Koolivõrgustrateegia eksperthinnagu
tutvustamine
Olete oodatud 24. augustil algusega kell 16 Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulasse Harku valla koolivõrgu strateegiale
koostatud eksperthinnangu avalikule tutvustusele.
Eksperthinnang toob välja võtmeküsimused, hinnangud,
vajadused, võimalused, soovitused ja eeldavate väljundite/
tulemuste prognoosi edasiseks koolivõrgu arendamiseks.
Vallavalitsuse poolt tellitud eksperthinnangut tutvustab
OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
(Harku Vallavalitsus)

Räägi kaasa valla eelarve
kujundamisel
Harku valla kaasava eelarve raames ootab vallavalitsus
elanike ettepanekuid kuni 50 000-eurose maksumusega
projekti elluviimiseks, mis pakuks avalikku hüve ning oleks
kõigile kasutatav.
Välja 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.
Tutvu tingimustega www.harku.ee/kaasaveelarve.
(Harku Vallavalitsus)

Harku-Rannamõisa jalgratta- ja
jalgtee ning ÜVK rajamine

Toetusvoor mikroettevõtjatele ja
turismiarendajatele
MTÜ Nelja Valla Kogu (NVK) välja kuulutatud toetusvooru
taotlusi on võimalik esitada 27.08–02.09.2018 www.pria.
ee/epria keskkonna kaudu.
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.
Lisainfo www.4kogu.ee.
(Annika Jõks, MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht)

Kallaste tn 12, Tabasalu
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Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

rajamise õiguslikku alust tõendavad andmed (nt puurkaevu
pass, viide keskkonnaregistris
registreeritud puurkaevu andmetele), samuti reovee, sh
reoveesette väljaveo tõendid
ja reovee kohtkäitlusrajatise
toimivusdeklaratsioon.

Ehitusjärelevalve spetsialist

K

asutusluba antakse, kui
ehitis vastab õigusaktides
sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Teisisõnu
võib öelda, et kasutusloa üks
eesmärkidest on ehitusjärgne
järelevalve ehk kontroll, et
ehitis oleks nõuetekohane.
Praktikas tuleb ette hooneid,
mis ei vasta kõikidele ehitisele
esitatud nõuetele ning vajavad
seetõttu täiendavaid ehitustöid. Samuti esineb hooneid,
mis on ehitatud ehitusloa alusest ehitusprojektist oluliselt
teisiti ning seetõttu on vaja
enne kasutusloa saamist taotleda näiteks uus ehitusluba.
Kinnisvara võõrandamise
puhul annab kasutusloa olemasolu ostjale kindluse, et
ehitis on nõuetekohaselt ehitatud. Vallavalitsuse poole
pöördub väga palju isikuid, kes
enne oma kinnisvara müümist
soovivad taotleda kasutusluba,
kuna vastasel juhul ei anna
pank kinnisvara ostjale laenu.
Kasutusluba taotletakse läbi
ehitisregistri. Taotlust esitades
on oluline lisada vajalikud
dokumendid: ehitusprojekt,
energiamärgise koopia, ehitise
mahamärkimise akt, elektri- ja gaasipaigaldise nõuetekohasuse tunnistused koos
mõõdistamiste aruannetega, ehitustööde päevikud ja
kaetud tööde aktid. Taotluste
juurde nõuame lisaks koopiad
teenuslepingutest ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni, elektri-,

Kasutuslubade
menetlemine

Elamule kasutusloa andmise eelduseks on kohaliku omavalitsuse ja
Päästeameti kontroll. / Foto: Sten-Erik Unt

gaasi- ja jäätmeveo teenusepakkujaga.
Kui ehitamise ajast pole
säilinud ehitustööde päevikuid ja kaetud tööde akte,
võib need asendada sisulise
ehituseksperdi aktiga, mis
on koostatud kehtivat ehitiste
ekspertiisi tegemise pädevust
omava füüsilise või juriidilise
isiku poolt.
Elamu ja seda teenindava
rajatise kasutusloa taotluse
läbivaatamise eest on riigilõiv
30 eurot. Mitteelamu ja seda
teenindava rajatise kasutusloa
taotluse läbivaatamise eest on
riigilõiv 60 eurot.
Kasutusloa kohustuslikud
ehitised on märgitud ehitusseadustiku lisas.
Kooskõlastused

Lisaks kohalikule omavalitsusele kontrollib hoone nõuetele
vastavust ka Päästeamet, kelle
kooskõlastuse andmiseks on
vaja nt korstnapühkimise akti, oluliste ehitustoodete ja

NB!

Kasutusluba on
oluline kinnisvara müümiseks ja
soetamiseks –
kasutusloa puudumisel ei anna pank
ostjale laenu.
materjalide sertifikaate või
vastavusdeklaratsioone. Eelkõige vajavad kontrollimist
kütteseadmed, moodulkorstnad, teras-ja betoonkonstruktsioonid ning tuletõkkeuksed,
aknad ja luugid.
Juhul kui vesi ja kanalisatsioon ei tule vee-ettevõttelt, on
vajalik joogivee mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate
analüüs, mis ei ole vanem kui
3 aastat. Puurkaevu olemasolul tuleb esitada puurkaevu

Kasutusloa taotluse ehitisregistrisse esitamise järgselt
võtame taotluse menetlusse
ning kontrollime, kas kõik
vajalikud dokumendid on
olemas ja nõuetele vastavad.
Samuti kontrollime, et kasutusloa taotluses esitatud
ehitusprojekt vastaks ehitusloa
alusele ehitusprojektile.
Kui dokumendid on korras, lepitakse taotlejaga kokku
sobiv aeg objekti ülevaatamiseks. Võimalusel kaasatakse
Päästeameti esindaja. Objekti
vaatlusel kontrollitakse, kas
hoone vastab ehitusprojektile,
kas paikneb õiges kohas ning
vastab ka kõikidele parameetritele sh kontrollitakse kaugusmõõtjaga näiteks välisseinade
pikkusi ja lae kõrgusi.
Kui dokumendid on nõuetekohased, hoone vastab ehitusprojektile ja hoonet on võimalik ohutult kasutada, annab
omavalitsus kasutusloa.
Lisainfo

Ehitusjärelevalve spetsialisti
telefonil 606 8821 või e-posti
aadressil Renee.Kokmann@
harku.ee; kasutuslubade spetsialisti telefonil 606 8822, eposti aadressil Ruth.Teder@
harku.ee.

Taotlused ja juhised kasutusloa taotlemiseks www.harku.ee/taotlused-ja-juhised.

Sügisesed muudatused ühistranspordis
Alates 1. septembrist
muutuvad Harku valla
siseliinide (H-liinide)
sõiduplaanid, samuti on
muudatusi õpilaste.
RANDO LAI
arendusspetsialist

muutuvad val1H4,septembrist
la siseliinide (H1, H2, H3,
H5, H6, H7, H8, H9, H10)
graafikud.
Sõiduplaane saab vaadata

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA on avatud:

Kasutusluba annab
kindluse, et ehitis vastab
nõuetele

RENEE KOKMANN

Kasutusloa taotlemine

Augusti keskpaigas alustas Viaston Infra OÜ ettevalmistustöid Harku-Rannamõisa jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks.
Tööd lõppevad detsembris.
Projekti raames rajatakse 2,9 km pikkune kergliiklustee,
mis algab Tallinn-Rannamõisa-Klooga maantee Rannamõisa bussipeatusest ja kulgeb Sütemetsa tee ja Alasi
tee ristmikuni. Paigaldatakse 62 uut posti LED tänavavalgustitega, teostatakse vee- ja kanalisatsioonide ehitus,
paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ning rajatakse uus
ülekäigukoht.
Ehituse ajal palume juhinduda ajutisest liikluskorraldusest. Küsimuste korral on võimalik pöörduda e-posti
aadressil info@viaston.ee või telefonil 600 9969. Vabandame ebamugavuste pärast!
(Viaston Infra OÜ)

E

Kasutusluba on
haldusakt, mis antakse
kui valminud ehitis
vastab ehitusloale
ning ehitist on võimalik
kasutada nõuete ja
otstarbe kohaselt.

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

Harju ÜTK kodulehel www.
harjuytk.ee ja www.peatus.ee.
Muudatused õpilastele

Uuest õppeaastast on kõigile
põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele siseliinidel
ja maakonna avalikel liinidel
sõitmine tasuta. Tasuta saavad
sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.
Kuna 1. juulist kehtib Harjumaa avalikel bussiliinidel nulleurone piletihind kuni 19-aas-

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

tastele noortele, siis 20-aastastel
ja vanematel üldhariduskoolis
või põhikooli baasil kutsekoolis
õppivatel õpilastel tuleb esitada
vastavasisuline avaldus. Kõigil
(sh alla 20-aastastel õpilastel)
põhi- või keskharidust või
tasemeõppes kutseharidust
omandavatel õpilastel tasuta
sõiduks ühistranspordi avalike
rongiliinidega tuleb esitada
avaldus valla veebilehe kaudu.
Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastiku-

registrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu
saab taotleda kooli ja elukoha
vahelisel marsruudil.
Lisainfo

Sõidukaartide taotlemise osas
andmetöötlusspetsialistilt telefonil 600 3869 või e-posti
aadressilt Kadri.Kelgo@harku.
ee; bussiliikluse osas arendusspetsialisti telefonil 600 3850
või e-posti aadressilt Rando.
Lai@harku.ee.

Avalduste põhjad www.harku.ee/taotlused-ja-juhised.

Reklaam ja müük
5556 5434
vallaleht@harku.ee

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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HARIDUS & LASTEKAITSE

Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

K

oolipered valmistuvad
tarkusepäeva aktusteks,
mis Vääna-Jõesuu Koolis toimub laupäeval, 1. septembril algusega kell 11. Kõigi
teiste meie koolide aktused on
esmaspäeval, 3. septembril.
(Vaata lähemalt lk 9.)
Õpilaste arv kasvab

Uuel õppeaastal õpib meie
koolides ca 1800 õpilast, mis
on saja võrra rohkem kui lõppenud õppeaastal. Tabasalu
Ühisgümnaasiumi õpilaste arv
võib uuel õppeaastal ületada
tuhande piiri, kuna kooli võeti
vastu kaks uut gümnaasiumi
klassi ning avati üks lisaklass
valla 6-klassiliste koolide
lõpetajatele.
Kõige rohkem õpilasi lisandus Muraste Kooli, kus uuel
õppeaastal õpib üle 320 õpilase. Võrreldes eelmise aastaga
tuli juurde poolsada õpilast.
Harkujärve Põhikooli esimestes klassides alustab õpinguid
46 õpilast, kooli õpilaste koguarv jõuab 250-ni. Vääna Mõisakoolis on uuel õppeaastal õpilasi 99, esimeses klassis alustab
19 õpilast.
Vääna-Jõesuu Kooli 120liikmeline õpilaspere täieneb
21 esimese klassi õpilase võrra,

Igal lapsel on õigus
turvalisele lapsepõlvele ja tema vajadustele vastavatele
arengutingimustele.

Ettevalmistused
uueks õppeaastaks

mata muinsuskaitsega kooskõlastamisest tekkinud viivitusest valmib uus puidutööklass
1. septembriks.
Haridusjuhtide rõõmud

Valla lasteaiad avasid oma uksed lastele augustis, koolides aga kulub augustikuu
kibekiirelt uue õppeaastaks valmistumise tähe all.

aastal, Harkujärvel lasteaia
avamise järgselt.

kõige arvukam on aga kooli
viimane, 37 õpilasega klass.
Tabasalu Muusikakoolis hakkab õppima kokku 160 õpilast,
neist ettevalmistusklassides 25
ja esimeses klassis 20.
Kõigile esimese klassi õpilasele kingime valla logoga
õpilaspileti hoidja ja helkurribaga sussikoti.

nimel tuleb ebamugavus lihtsalt üle elada,” usub direktor
Priit Jõe.
Vääna Mõisakooli direktor
Heli Rannik loodab, et hooli-

Õpetajate tööturg

Pedagoogid vahetavad töökohti tavaliselt kahe õppeperioodi vahel. Tabasalu Ühisgümnaasium on otsimas vene
keele ja matemaatikaõpetajat.
Pangapealse lasteaed loodab
veel ühe õpetaja leida, Muraste
Kool loodab värvata väikeklassi õpetaja/eripedagoogining Harkujärve Kool ja Vääna
Mõisakool otsivad logopeede.

Lasteaialapsi on rohkem

Meie lasteaedades (sh lastehoius) käib uuel õppeaastal üle
860 lapse. Tänavu on kokku
lisandunud üle 210 lapse. Kevadel 3-aastaste laste rühmade
moodustamise järel oli võimalus pakkuda uueks õppeaastaks üle 90 koha 2-aastastele
lastele. Rannamõisa lasteaias
loodi eraldi 2-aastaste laste
rühm, teistes lasteaedades on
2-aastased lapsed koos vanemate lastega.
Üksikuid vabu kohti on
Harku, Pangapealse, Alasniidu
ja Rannamõisa lasteaedades.
Lasteaiakohtade nappusele
võib lõppu prognoosida 2019.

Juurdeehitused

“Rõõmu teeb uus koolimaja,
kus on uus õpetajate tuba, raamatukogu ning mille ümbrus
on saanud haljastuse,” sõnas
Harkujärve Kooli direktor
Külli Riistop.
Muraste kooliperel tuleb
paar kuud ruumikitsikuses
kannatlik olla. 1. septembriks
on ehitaja lubanud üle anda
fuajee ja söökla. “Õppekorralduses tekib kindlasti lisapinget, ent helgema tuleviku

Head õpilased, vanemad ja õpetajad!
Taas on kätte jõudmas aeg, kus kooliaasta alguseni on
jäänud vaid loetud päevad.
Head õpilased! Nautige päikest ja võtke soojadest ilmadest veel kõik, mis võtta annab, et minna energiliselt ning
positiivselt vastu edukale uuele õppeaastale!
Soovin õpetajatele jõudu ja jaksu, lapsevanematele
kannatlikkust ja mõistmist oma laste toetamisel õpingutel
ning kõigile osapooltele soovin omavahelist tulemuslikku
ja jätkuvat koostööd.
Meeldejäävat kooliaasta algust ja kordaminekuid
algaval õppeaastal ning head saabuvat teadmistepäeva ja
tarkusekuud!

Lastekaitsetöö
kohalikus omavalitsuses
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tervis

L

ED
US
UV
AJ

AD

identiteet

RE

juhendamine
ja piiride
seadmine

LA

US

PS

EA

K
LIK

tundeelu ja
käitumine

emotsionaalne
kohalolek

UT

NG

pere- ja
perevälised
suhted

turvalisus

SU

Harku vallavalitsuses on esimene lastekaitsespetsialist tööle võetud 1997. aasta jaanuaris,
töökoormuse suurenemise

haridus
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Lastekaitse vallas

esmane hoolitsus
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apse areng on otseses
sõltuvuses tema suhetest
vanemaga ning vanema
oskusega näha lapse vajadusi.
Mida paremini vanem teadvustab lapse vajadusi ja neile
vastab, seda õnnelikuma lapse
ta kasvatab.
Laste areng ja toimetulek
haridusasutustes on väga erinev ning meie kõigi ülesanne
on märgata varakult last, kes
vajab täiendavat abi ja vanem
nõustamist. Kohaliku omavalitsuse lastekaitse on lapsele
ja perele abiks vajaliku nõustamise vm teenuse saamisel.
Tulenevalt Lastekaitse seadusest on igaühel kohustus
teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest. Teatada
tuleb kas kohalikule lastekaitsele, politseile või helistada
lasteabi telefonil 116111.
Abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti
ei avalikustata, välja arvatud
süüteomenetluses. Samuti on
teavitaval isikul enda või oma
perekonna kaitseks õigus jätta
teavitamisel enda kohta andmed avaldamata.

PERE JA KESKKOND
pere ajalugu
ja praegune
olukord

sotsiaalne
võrgustik

elutingimused

majanduslik
olukord

Lapse heaolu kolmnurk. / Graafika: Meedium

tõttu loodi 2012. aastal lisaks
teine lastekaitsespetsialisti
ametikoht ning 2016 kolmas.
Ülesanded:
• vanemate teavitamine ja
nõustamine lapse eakohasest
arengust, vajadustest, õigustest

ning suunamine psühholoogilisele vm teenusele;
• laste ja noorte nõustamine
koduse olukorra, konfliktide
lahendamise, kiusamise jm
puhul ning teenustele suunamine;

Rannamõisa lasteaia direktor
Margit Toomalaid: “Meie loodushariduslikku õppe- ja kasvatustegevust tunnustati kevadel rahvusvahelise Rohelise lipuga. Sügisest on õppetegevus täies mahus üles ehitatud keskkonnaharidusest
lähtuvalt.”
Tabasalu Tibutare Lasteaia direktor Reeli Simanson:
“Rõõmustame, et suvel remonditi 1/3 maja elektrisüsteem,
kolm kabinetti ja ventilatsioonisüsteem.”
Pangapealse lasteaia direktor
Kairi Tammiste: “Meil on erinevad aktiivõppekeskused
õues – muda-mänguköögid,
kus lapsed saavad kokata, seik-

Anne-Ly Gross-Mitt
Abivallavanem

pöördumine

AIVAR SOE

• kodukülastuste teostamine,
koduse olukorraga tutvumiseks ja abivajaduse väljaselgitamiseks;
• juhtumipõhine võrgus-

tikutöö erinevate asutuste ja
spetsialistidega;
• vanemate nõustamine
hooldusõiguse küsimustes,
kokkulepete sõlmimine lapse
elukorralduse, suhtlemise jm
küsimustes ning lepitamisele
suunamine;
• kohtule arvamuse esitamine: lapse suhtlemiseks lahuselava vanemaga, hooldusõiguse üleandmise, piiramise või
äravõtmise küsimustes;
• vanemliku hoolitsuseta
lapse õiguste tagamiseks kohtule avalduse esitamine. Hooldusperre, eeskostele või asendushooldus teenusele suunamine ja koostöö teenuse
osutajaga;
• elatise küsimustes nõustamine;
• koostöös politseiga kodukülastused ja vestlused peredega, kui peres on vägivaldsed
suhted või laste suhtes kasutatakse vägivalda;
• koostöö haridusasutuste ja
lapsevanemaga lapse käitumise-, õpiraskuse-, haridusliku
erivajaduse vm probleemide
ilmnemisel nõustamine ja vaLASTEKAITSE
SPETSIALISTIDE
KONTAKTID:
Helve Keel, e-post Helve.
Keel@harku.ee, tel 515
4807; Liisa Rüütel, e-post
liisa.ruutel@harku.ee,
tel 5558 3442; Kaja Saat,
e-post kaja.saat@harku.ee,
tel 555 1706.

luspark ja uus suur ronila.”
Teelahkme lasteaia direktor
Anneli Laamann: “Õuealal on
uus ronimisatraktsioon – laev.
Vanemate abiga sai vanast
kuurist mängumaja ja poriköök täienes kaablirullidest
laudade ja toolidega.”
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
direktor Martin Öövel: “Teist
aastat järjest saime kooli ajaloo
kõrgemad eksamite tulemused; valmis siseõu, sisustasime
koridore ja galerii remont.”
Vääna-Jõesuu Kooli direktor
Eddi Tomband: “Staadioni rekonstrueerimise esimene etapp
on valmis, kooli garantiiremont pahteldamise- ja värvimise osa tehtud, kooli skatepark tellitud.”
Harku lasteaia direktor Juta
Meringo: “Põrandad hooldatud ja vahatatud, I korruse
koridori seinad värskelt värvitud, lasteaed kena ja me kõik
nautisime kaunist ja sooja
suve.”
Alasniidu lasteaia uus direktor Mariana Gutjuma: “Uus
õppejuht leitud!”
Tabasalu Muusikakooli direktor Kalev Konsa: “Suvi on
olnud tegus! Osaletud on klarneti suvekoolis; improvisatsiooni-, orkestri-, rahvapilli-,
flöödi- ja vanamuusikalaagris.“
Uus õppeaasta algab Harku
vallas põnevalt ja hästi, mis
on kordaminekuteks tähtis
eeldus.

jadusel teenusele suunamine
ning juhtumiplaani koostamine;
• koostöö koolidega lapse
koolikohustuse täitmiseks,
vajadusel probleemide kaardistamine, teenusele suunamine ja järelevalve;

Igaühel on
kohustus teatada abivajavast
või hädaohus
olevast lapsest.
• haridusasutuste spetsialistide nõustamine lapse eakohase arengu, vajaduste ja
õiguste küsimustes;
• koostöös haridusasutustega lastele ja lapsevanematele
koolituste läbiviimine lapse
arengut toetavatel teemadel.
• 16–26-aastaste mitteõppivate või -töötavate noorte
nõustamine.
2016. aastal jõustunud lastekaitse seadus kohustab enne
abivajavale lapsele sobiva
meetme kohaldamist hindama
lapse seisundit kolmeteistkümnes valdkonnas, mis keskenduvad olulistele tahkudele
lapse elus. Abivajaduse hindamisele kaasatakse erinevate
valdkondade spetsialiste ning
tehakse koostööd haridusasutustega.

Tutvu lastekaitsespetsialistide piirkondadega www.harku.ee/lastehoolekanne.
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INTERVJUU
Vaid mõnisada meetrit
Harku valla piirist
asub Tallinn-Harku
aeroloogiajaam, Riigi
Ilmateenistuse üks
suurimaid ja olulisemaid
ilmajaamu, kus mõõdeti
29. juulil tänavune Eesti
suve kuumarekord –
+ 34,2 °C.

Miina Krabbi vaatlusväljakul. /
Fotod: Liina Rüütel

• õhutemperatuuri mõõt-

mised (maapinna temperatuur; minimaalne
õhutemperatuur 2 cm
kõrgusel maapinnast;
pinnase temperatuur: 5,
10, 15, 20 cm sügavusel;
pinnase temperatuur
rohukatte all: 0,2; 0,4; 0,8;
1,2; 1,6; 3,2 m sügavusel)
• õhuniiskus
• õhurõhk
• sademete hulk
• tuule suund ja kiirus
• pilvede hulk, liigid ja
kõrgus
• nähtavuskaugus;
• atmosfäärinähtused;
• maapinna seisund;
• lumikatte paksus ja raskus
vaatlusväljakul;
• jäite-härma ladestus
• päikesepaiste kestus
• UV-indeks
• summaarne kiirgus
• raadiosondi vaatlused
• pilootpalli vaatlused
• radar

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

A

lates 1977. aastast tehakse Tallinn-Harku
aeroloogiajaamas ehk
Harku ilmajaamas, kõrgemate
õhukihtide sondeerimist ehk
raadiosondi vaatlusi. Üldiste
meteoroloogiliste vaatlustega
alustati 1. mail 1980. Täna on
ilmajaamas toimuvaga ning
ilmajaama muuseumiga võimalik eelkokkuleppel tutvuma
tulla nii lasteaia-, kooli- kui ka
töökollektiivil.
Kohtusin Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbiga
Harku ilmajaamas, et rääkida
kuumarekorditest ja meteoroloogilistest vaatlustest. Krabbi
alustas oma karjääri 2002. aastal ja on tänaseks meteoroloogias töötanud 16 aastat. Baashariduse ilmavaatluseks omandas Krabbi Eesti Mereakadeemias, kus õppis hüdrometeoroloogia inseneriks. Tema õpingud jätkusid Tartu Ülikoolis
loodusgeograafia erialal ning
viimaks Tallinna Tehnikaülikoolis maa-teaduste õppekava
raames.

Töö ilmajaamas

Eesti ilmajaamade seirevõrgustikus on kokku 104 jaama,
neist 26 suure vaatlusväljakuga. Lisaks on radarid, mille
abil saab jälgida sademeid ja
kaks äikesedetektorit, mis
kuuluvad põhjamaade äikesedetektorite võrgustikku.
Harku ilmajaam on kahtlemata üks Eesti olulisemaid,
sest see on Eesti ainus aeroloogiajaam, siin on suur vaatlusväljak ning ühtlasi kuulub see
ka maailma kliima baasjaamade võrgustikku, saates kord
kuus andmed rahvusvahelisse
kliimaandmebaasi.
“Meie siinne personal koosneb viiest tublist meteoroloogist: Larissa Beltjukova, Helen
Aart, Tatjana Turevskaja, Galina Koval ja Larissa Makarevits,” tutvustas Krabbi.
“Iga hommik algab vahetuse ülevõtmise-andmise ning
eelmise päeva ilmainfost kokkuvõtete tegemisega. Sellele järgnevad mitmed põhivaatlused
– pilootpalli õhku saatmine,
pilvede liigi ja hulga määramine, sademete mõõtmine
jms – ning andmete edastamine sünoptikutele. Olenemata
rutiinist on elu ilmajaamas
alati põnev, sest näiteks pilved
on alati uued, mitte kunagi
sellised nagu eile!”
“Päikselistel ja vaiksetel päevadel on meteoroloogidel aega
vanadest käsitsi kirjutatud
raamatutest andmeid arhiivi
digiteerida. Tallinna kohta on
meil paberil materjal ka 150
aasta taguse aja kohta,” sõnas
Krabbi.

Harku ilmajaamas tehtavad
meteoroloogilised
vaatlused

Miina Krabbi:

“Ekslik” ilmateade

“Viimati mõõdeti Harku
ilmajaamas kuumarekord
24 aastat tagasi“
Meteoroloogilised
vaatlused

Kolm kuni viis korda päevas
saadetakse õhku pilootpall,
mille lendu oli intervjuu ajal
võimalik ka jälgida. Pilootpall
– punane nagu Winny Puhhi

õhupall – täidetakse loetud
sekundite jooksul ettevaatlikult, järgneb mõnikümmend
meetrit jalutamist ning hetk
hiljem on pall juba lennanud
taevalaotusesse. “Pilootpall
annab meile võimaluse mõõta

tuule suunda ja kiirust kuni
kilomeetri kõrgusel. Kõige
olulisem on kogu vaatluse vältel palli mitte silmist lasta, sest
vastasel juhul on pea võimatu
seda taas leida. Seekord jälgib palli meteoroloog-tehnik
Galina Koval, kes on ilmajaamas töötanud üle 34 aasta. Ta
teab täpselt, kuhu teodoliit pöörata,” tutvustas Krabbi.
Pilootpallilt saadav informatsioon on eelkõige oluline
Tallinna lennujaama lennutornile lennuliikluse planeerimiseks.
“Lisaks vaatleme pilvi, nende liiki, hulka, mõõdame sademeid ja palju muud. Kõik
manuaalselt tehtavad vaatlused salvestame vaatluste
programmi, mis edastab informatsiooni peakontorisse.”
Kõige olulisem vaatlus

Meteoroloog-tehnik Galina Koval teeb iga vahetuse jooksul kolm kuni
viis pilootpalli vaatlust. Tänaseks on ta seda tööd teinud 34 aastat.

Kõige erilisem ja olulisem
vaatlus on igal ööl toimuv
raadiosondi õhku saatmine.
“Raadiosondiga mõõdame
meteoroloogilisi elemente ülemistes õhukihtides: õhurõhku,
-temperatuuri ja -niiskust ning
tuule suunda ja kiirust. Temperatuuri- ja veeauru väljade
vertikaalsete struktuuride täpsed mõõtmised troposfääris
on äärmiselt olulised ilmaprognooside koostamisel.
Raadiosondi õhku saatmine
on ühtlasi üks kallimaid vaatlusi – üks kord maksab 120
eurot. Riigi Ilmateenistusel
on kasutusel Prantsusmaal
loodud sondid, mis kaaluvad
u 150 g.

Inimene vs tehnika

Suurem ilmajaamade automatiseerimine toimus aastatel
2002–2003, Harku ilmajaam
oli siin esimeste seas. “Aastaaastalt see laieneb, näiteks
siinse jaama viimane uuendus
leidis aset mõned nädalad
tagasi, kui paigaldati esimene
automaatne lumekaal.

Elu ilmajaamas
on alati põnev,
sest pilved
ei ole mitte
kunagi samasugused nagu
olid eile.

Ühes asjas on parem masin,
teises inimsilm ja duubeldatakse nii mõndagi. Näiteks heliograaf, mis mõõdab päikesepaiste kestust. “Päikeseliste
tundide mõõtmiseks on meil
olemas manuaalne mõõteriist, mis põletab läbi klaaskuuli paberile jälje. Siinkohal on kindlasti automaatne
mõõtmine täpsem, sest reageerib päikesekiirgusele varem. Samas pilvede jälgimisel on vastupidi – inimsilm
suudab määrata rohkem eri
liiki pilvi.”

Kes meist ei sooviks jaanipäeval teada, kas jõulude ajal on
lumi maas või mitte. “Internetis leidub portaale, kust saab
ilmaprognoose vaadata nädalaid või lausa kuid ette, aga soovitame suhtuda sellesse kriitiliselt. Meie kogenud sünoptikud
kinnitavad, et kõige täpsema
ilmaprognoosi saab maksimaalselt neljaks päevaks.”
Kohalikud sünoptikud näevad ja tunnevad kohalikke
ilmaolusid alati kõige paremini. “Ikka juhtub, et vaatame
telekanalitest õhtuseid uudiseid ning üks lubab soojemat
ilma kui teine. See vahe tuleneb peamiselt andmebaaside
erinevusest. Meie ilmaprognoosid on olemas veebilehel
www.ilmateenistus.ee ning
ERRi uudistes.”
Erakordselt soe suvi

29. juulil mõõdeti Harku ilmajaamas käesoleva aasta kuumarekord + 34,2 °C. Viimati
mõõdeti siinse ilmajaama
kuumarekord, vaid 0,1 kraadi
rohkem – + 34,3 °C – 24. aastat
tagasi, 30. juulil 1994. Kogu
Eesti kuumarekord – +35,6 °C
– on aga mõõdetud 11. augustil 1992 Võrus.”
Ametlikest kuumarekorditest näitasid kodused kraadiklaasid aga kõrgemaid tulemusi. “Kodustes tingimustes on
pea võimatu õiget temperatuuri teada saada – rolli hakkavad mängima mõõtmisvead,
täpsusvahed ning termomeetri
asukoht.
Kõige täpsema tulemuse
saamiseks tuleb õhutemperatuuri mõõta 2 meetri kõrgusel
maapinnast, rohukattega alal,
mis on tuultele avatud. Temperatuuriandur peab olema
päikese eest varjatud.
Ilm 22. augustil

Vallaleht ilmumise päevaks
prognoosivad sünoptikud vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib sadada hoovihma.
Tuul pöördub läänest lõunasse
3-9, õhtul tugevneb saartel
lõunatuul puhanguti 15 m/s.
Õhutemperatuur on 17...20°C.

Lk 2

KAVA

Lk 3

Tutvu valla suurima
perepäeva kavaga!

ESMAKORDSELT
TABASALU PÄEVAL

Lk 4

KÜSITLUS
Miks tulla Tabasalu
Päevale?

Tänavuse suurimad uuendused ehk 5 asja,
mida varem ei ole perepäeval olnud.

Tiraaž: 6500
www.harku.ee

HarkuVald

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

Perepäeva raames
toimub ka Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud
laulupidu!
Loe edasi lk 2

ERIK SANDLA
Vallavanem

Foto: Olga Makina
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TABASALU PÄEV

Tabasalu päeval on hea võimalus kohtuda uute ja vanade sõpradega! / Foto: Olavi Ruhno

Tule kogu valla ühisele
perepäevale
Juba eelootaval
pühapäeval, 26. augustil,
toimub kauaoodatud
IX Tabasalu päev.

ERIK SANDLA

Eesti Vabariik 100 ja õhtune
programm

Vallavanem

M

tega kontserdid. Avatud on ka laada-,
toidu- ja lasteala.
Lisaks kõigele vanale ja heale on tänavusel perepäeval ka mitmeid uuendusi. Näiteks anname vallalehe lisana
välja erilehe; mõtleme keskkonnasõbralikumalt, kasutades korduvkasutatavaid joogitopse; kaasame elanikkonna teadlikkuse suurendamiseks
Tilgu Merepääste Seltsi ja Politsei- ja
Piirivalveameti, avame muinasjutufotostuudio, kutsume mõtlema ja
annetama vähihaigete heaks, õpetame
drooni ja nutitelefoniga pildistama.

ul on hea meel, et aasta
-aastalt on Tabasalu päevast saanud meie valla
oodatuim sündmus –
päev, kus Tui pargis saavad kokku lähemad ja kaugemad
naabrid, et nautida üheskoos meeldivalt aega.
Tabasalu päeva raames toimuvad
juba traditsiooniks saanud kirbuturg
ning suurepäraste lauljate ja tantsija-

Ka Tabasalu päev pühendab end Eesti
Vabariigi juubeliaastale. Üheskoos
teevad spordiklubide ning huviringide
lapsed ja noored EV100 küpsisetorti,
oled oodatud kell 18 ühisele tordisöömisele!
Lisaks toimub fotokonkursi “EV100
Harku vallas” auhinnatseremoonia,
kus tunnustatakse Eesti Foto fotograafide Kaupo Kikkase ja Urmas Tartese
poolt väljavalitud fotosid rahalise preemia ja eriauhindadega – Eesti Foto
fotokoolitustega.
Nii nagu alati on ka tänavu võimalus

nautida tipptasemel kontserdiprogrammi, kus võimsa heli-, valgus- ja
videotehnika kaasabil sünnib kõigi
aegade suurim lavasõu!
Kontserdil on kõigil võimalus kaasa
laulda Boris Lehtlaane eestvedamisel
eestlastele tuntud ja armastatud laule
ehk saame öelda, et Eesti Vabariigi
100. sünnipäevanädala raames toimub
meie valla esimene öölaulupidu.
Lisaks esinevad tänavusel “Eesti otsib superstaari” saates esikümnesse
jõudnud Harku valla noor lauljanna ja
tulevikutäht Johanna Randmann ning
sama saate neljanda hooaja võitja Liis
Lemsalu koos bändiga. Õhtu lõpetab
suure lavasõuga ansambel Metsatöll
ning suurejooneline ilutulestik!
Hea elanik!

Selleks, et saaksime järgmisel aastal,
Tabasalu päeva juubeliaastal, pakkuda
vallaelanikele parimat programmi
ning esinejaid, on e-posti aadressile
harku@harku.ee teretulnud kõik soovid ja mõtted.
Tutvu erilehega ning tule koos pere
ja sõpradega Tabasalu päevale, et
üheskoos nautida üht vahvat kogukonnas toimuvat päeva. Kohtumiseni
pühapäeval!

Liikle teadlikult ja turvaliselt!
Seoses läheneva Tabasalu päevaga paneme kõikidele liiklejatele südamele, et
oleksite liikluses eriti tähelepanelikud, kuna korraga on alevikus tavapärasest
rohkem liiklejaid.
René Uustalu
Harku valla piirkonnapolitseinik

ii lähenev kooli algus kui
N
ka Tabasalu päev toob
liiklusesse tavapärasest rohkem lapsi, kes ei oska ohte
alati õigesti hinnata ja võivad
seetõttu tahtmatult liiklusohtlikke olukordi tekitada.
Kui vähegi võimalik, siis
külastage perepäeva jala, rattaga või ühistranspordiga, et
poleks vaja muretseda kuhu ja
kuidas sõiduvahend parkida.

Kui muud varianti siiski ei ole
ja peate autoga tulema, siis
parkige sõiduk selleks ettenähtud kohta nii, et see teisi
liiklejaid ei takistaks.
Jalgratastega tulijad peaksid
rattad kindlasti lukustama perepäeva rattaparklasse, lähedal
asuva rattahoidja või tänavavalgustusposti külge, et vältida
varguse ohvriks langemist.
Enne, kui astud – veendu!
Jalakäijana kõnniteel liikuge
alati kõnnitee paremal poolel ning sõiduteed ületamisel

veenduge, et autojuht on teid
märganud.
Sõidutee ohutuks ületamiseks ei piisa vaid teadmisest, et
jalakäijal on eesõigus ehk enne
sõiduteed ületama hakkamist
veenduge, et autojuht on teid
märganud. Vaatamata jalakäija
eesõigusele ülekäigurajal võib
tekkida olukordi, kus sõidukijuht teda mingil põhjusel ei
märka. Sõiduteele on palju
turvalisem astuda, kui kõik
sõidukid on peatunud ja valmis jalakäijat üle tee laskma.
Perepäeva valguses soovi-

tame kõigil rääkida oma pere
pisematele, kuidas teed turvaliselt ületada. Juhin tähelepanu
ka asjaolule, et kui jalakäija ületab sõiduteed ülekäigurajal,
siis on juht kohustatud teed
andma, kuid ülekäigukohtades,
mida meie piirkonnas on ka
üsna mitmeid, jalakäijal sõidukijuhi suhtes eesõigust ei ole,
välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal teed,
millele sõidukijuht pöörab.
Jalgrattaga ülekäigurada ületades on kõige turvalisem tulla
rattalt maha ja veenduda, et
sõidukit ei tule või juht on teid
märganud ning ratas käekõrval, tee ületada.
Turvalist liiklemist ja toredat
Tabasalu päeva!
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TABASALU PÄEV
Eesti vanasõna ütleb,
et kõik aastad ei ole
vennakesed, nii on ka
Tabasalu päevaga.
IX korda toimuval
perepäeval on tänavu
mitmeid uuendusi.

6 uut tulijat ehk esmakordselt
Tabasalu päeval
tavalt lapse käele.
Olenemata nimepaelte olemasolust vastutab perepäeva
territooriumil lapse eest täiskasvanud saatja.

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht
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Fotostuudio

1

Lastealal on esmakordselt
võimalik külastada fotostuudiot! Harku vallas
asuv Tarvo Alevi fotostuudio
tuleb perepäevale tegema muinasjutuliselt kauneid fotosid.
Tulla võib koos perega või
saata pildile ainult lapsed. Pisematel lastel on kohapeal
võimalik riietuda tõeliseks
printsessiks või
printsiks. Ühe foto
hind on 10 eurot,
Kohtume Tui
tasumine sularahas.
pargis pühapäeval,
Enne pildistamist on aga või26. augustil!
malik külastada
ka näomaalijaid
ning patsipunujat.

Piletimüük kaardimaksega

Kui varasemalt on pidanud perepäeva pileti soetamiseks varuma sularaha, siis tänavu on võimalik
nii eelmüügist kui ka Tui pargi
värvas tasuda kaardimaksega.

2

Kingime elu

Meie perepäevale on tulemas ka SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi “Kingitud Elu” esindajad, kelle missioon on aidata vähihaigeid,
kelle ravimist ei pea riik parasjagu piisavalt “kulutõhusaks”.
Fond ei saa kellelegi elupäevi
garanteerida, küll aga säilitada lootuse ja anda võimaluse
proovida parimat ravi, elada
või terveks saada.
Kutsume teid kõiki panustama hädavajalikke kaasaegsete
ravimite ja raviprotseduuride
tasumisse, kinkides seeläbi nii
haigetele kui ka nende perekondadele lootuse, võimaluse
kauem elada või koguni täielikult terveneda.
Annetada on võimalik nii
sularahas kui ka kaardiga.

3

Joogitopsid

Sel aastal teeme suure
sammu säästlikuma
sündmuse poole ja kasutame korduvkasutusega joogitopse.
Enne meelepärase joogi ostmist soeta topsitelgist omale
tops. Valla logoga topsi pandiraha on 1 euro. Ilma valla logota topsi pandiraha on 4 eurot. Panti tagastades saab tasu
tagasi.
Topsiringi mugavaks toimimiseks on hea, kui annad pandiraha müntides. Topsi eest

Lastele mõeldud korduvkasutatavad nimepaelad on erineva disainiga ning seetõttu meeldivad ka kõikidele lastele. / Foto: tootja

on pandiraha võimalik anda
vaid sularahas.
Enne uue joogi soetamist
on võimalik topsi perepäeva
territooriumil ka loputada.
Soovi korral võid kujundatud topsi jätta endale.

4

Lastele nimepaelad

Sel aastal on võimalus
juba peaväravas oma
lapsele panna lisa käepael ehk nimepael, kuhu saab
kirjutada lapse nime ning vanemate kontaktandmed.
Käepaelad on korduvkasutatavad, vee ning ilmastikukindlad, rebimiskindlad, kõrge
kvaliteediga trükitud ning
valmistatud kestmaks erinevates tingimustes. Käepaelad
on mõeldud just lastele ning
nende suurust saab muuta vas-

Keskkonnasõbralikum perepäev
Tabasalu päeval sorteerime prügi ja unustame
ühekordse kasutusega
joogitopsid - kõik selleks,
et vähendada jäätmete
hulka ja säästa meie
ühist keskkonda.
LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

oostöös TootjavastutusK
organisatsioon OÜ-ga
(TVO) alustati Tabasalu päe-

val 2016. aastal territooriumil
prügi sorteerimisega. Kuna
suur osa perepäeval tekkivatest jäätmetest on pakendid,
mida saab taaskasutada, siis
olid kõrvuti 2 erinevat prügikotti – kollane pakendite jaoks
ja must olmeprügi jaoks. Prügi
eraldi kogumine jätkus ka

Pildid ja laused prügikastil teevad sorteerimise lihtsaks. / Foto: TVO

Tilgu Merepääste Selts tutvustab perepäeval päästevarustust.
Fotol merepäästes oluline signaalrakett. / Foto: Tilgu Merepääste Selts

Tabasalu päeval 2017. aastal.
Tänavu on prügikastide
peal pildid ja laused, mis teevad sorteerimise lihtsamaks.
Pakendi prügikasti saavad
külastajad visata kõik puhtad
pakendid. Näiteks kilekotid ja
pappkarbid, kommipaberid,
tühjad klaaspudelid, plastpudelid ja plekkpurgid, plastlusikad, -noad ja -kahvlid.
Olmeprügi prügikasti tuleb
aga panna kogu muu tekkiv
praht – määrdunud ühekordsed papp- või plasttaldrikud,
toidujäätmed, suitsukonid,
kasutatud beebimähkmed
jmt. Samuti kõik pakendid,
mis sisaldavad veel toitu (nt
pooltühjad jogurtitopsid).
Prügikastides asuvad kotid viivad õpilasmalevlased
sorteeritult konteineritesse.
Nõnda saab sorteeritud pakendid suunata taaskasutusse,
et uuesti toota paberit, pappi,
plastikut, metalli või klaasi.
Sorteeritud olmeprügi aga
suunatakse põletusse, et toota
soojus- või elektrienergiat.

Taaskasutatavad
joogitopsid

Lisaks pakendite eraldi kogumisele astume Tabasalu päeval
edasi järgmise suure sammu

Valla logoga
topsi pandiraha
on 1 euro. Ilma
valla logota topsi
pandiraha on
4 eurot. Topsi
eest on võimalik
tasuda vaid
sularahas!

jäätmete vähendamise suunas,
püüdes jäätmete teket vältida.
Kui tavapäraselt on üritusel
joogid valatud ühekordse
kasutusega topsidesse, mis

Merepäästest ja
veeohutusest

6

Seekord teevad Tabasalu
päeval merepääste-alast
ennetustööd Tilgu Merepääste Seltsi liikmed. Teadmisi veeohutuse ja piiriületamise
kohta jagavad Politsei- ja Piirivalveameti teenistujad.
Merepäästeseltsi töötoas
on kõigil merendushuvilistel
võimalik tutvuda seltsi päästevarustuse ning tegevustega.
Ligi kaks aastat tagasi sõpruskonna poolt loodud Tilgu Merepääste Selts on läbi teinud
kiire arengu ning tänaseks on
kogukonnal iseseisvat merepäästevõimekust omav päästeühing.
Politsei- ja Piirivalveameti
töötoas on võimalik omandada uusi ja kindlasti aastaringselt vajalikke teadmisi veeohutusest. Samuti on võimalik
vaadata ja võrrelda päris ning
võltsitud reisidokumente.

tühjaks saades kohe prügikasti
visatakse, siis sel korral on
kasutusel ainult korduvkasutusega joogitopsid.
Spetsiaalselt kujundatud valla
logoga joogitopsid muretseti
kasutamiseks Tabasalu päeval
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) ringmajanduse
programmi projekti raames.
Topsi saab endale perepäeva
territooriumilt vastavatest
müügipunktidest pandiraha
eest. Kui jook otsas, siis saab
topsi ära loputada ja kasutatud topsi uue joogi osta. Kui
enam uut jooki ei soovita, saab
topsi müügipunkti tagastada ja
pandiraha tagasi. Soovi korral
võib topsi jätta endale ning
kasutada seda uuesti ja uuesti!
Peale perepäeva pestakse
tagastatud kasutatud topsid
puhtaks, et neid oleks võimalus taaskord kasutada järgmistel Harku valla üritustel.
Usume, et meist jääb maha
puhtam peoplats ning võimalikult väike ökoloogiline
jalajälg!
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TABASALU PÄEV

Üks küsimus

Mis toob teid Tabasalu
päevale?
Küsis

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

Andres Urbla
Õpilasmalevlane
Minu jaoks on Tabasalu
päev eelkõige suurim rahvapidu koduvallas – tuntud ja
kvaliteetsed artistid kõrvuti
meie enda laululastega.
Lisaks loomulikult laat ning
üldine melu.
Olen tänaseks käinud vähemalt viiel Tabasalu päeval,
kolmel korral neist õpilasmalevlasena tööl. Lisaks
olen esinenud nii laulu kui
ka tantsuga ning loomulikult nautinud perepäeva
üldist melu. Tänavu müün
õpilasmalevlasena pileteid.
Loodan, et tuleb varasematest aastastest rohkem
rahvast, hea ilm ning taaskord hea muusika – Metsatöllult ootan korralikku
lavašõud. Kuna esmakordselt on võimalik tasuda ka
kaardiga, siis ootan ka kaardimakseid ning loomulikult
positiivseid kliente.

Markus Teeäär
Ansambel Metsatöll laulja
ja kitarrist

Metsatöllu kollektiiv külastab Tabasalu päeva esmakordselt ning peame tunnistama, et oleme igati põnevil.
Kas teadsite näiteks, et Metsatöll on suhteliselt Tabasalu
lähedalt pärit?
Ühtlasi kutsun teid kõiki
meie kontserdile! Tabasalu
on väega koht ja juba praegu on meil valmis väekas
kava, et inimesed, kes kohale tulevad saaks ammutada
head väge algavasse sügisesse ja järgnevasse aastasse.
Tabasalu päeval toimuv
kontsert on meie suve üks
viimaseid, seega kindlasti
me ei hellita. Olgu ilm milline tahes, koos inimestega
paneme sellele päevale raju
punkti!
Need, kellele meie muusika korda läheb, teavad, et
see sobib nii noortele kui
vanadele. Tulge kohale ja
lööme mesti!

Merle Lõhmus
Alasniidu elanik
Kui Tabasalu päev satub ajale,
mil oleme perega kodumail
olnud, siis oleme ka osa
võtnud – kas siis päeval lastega, aga õhtusele kontserdile ja ilutulestikku vaatama
kohe kindlasti. Sel korral,
just eelneval päeval, korraldame ise Alasniidul juba
kümnendat korda oma kandi rahvale perepeo, kuhu
ootame osalejaid nii lähedalt kui kaugelt, sea võib
võtta ka kui Tabasalu päeva
soojenduspidu.
Mulle väga meeldib Harku

vald, 12 aasta jooksul siin
elades on mul tekkinud palju armsaid sõpru ja perepäev
on just see üritus, kus kokku
saada ja paljuski ka sümboolselt suve lõppu tähistada.
Tänavuselt Tabasalu päevaks soovin, et ilmaga veaks,
kõik muu sõltub juba endast.

Merike Kens
MyDance Tantsuklubi
Osalen koos tantsuklubi
MyDance liikmetega Tabasalu päeval teist aastat.
Soovime oma treeningute
tutvustamisega motiveerida senisest enam noori aktiivselt end liigutama, sest
teadagi – liikumises peitub
jõud!
Igapäevaselt panustame
MyDance Tantsuklubiga
Harku valla noorte liikumisharrastuste väljakujundamisse, viies läbi Tibutare,
Rannamõisa, Pangapealse ja
Alasniidu lasteaias ning Vääna-Jõesuu, Muraste ja Tabasalu koolis huvitegevust.

Marko Valler
Palmatin OÜ
Harku valla ettevõttena
oleme Tabasalu päeval osalenud alates 2015. aastast

Seda eelkõige seetõttu,
et soovime anda omapoolse
panuse kogukonna tegevustesse, hea meelega toetame
kogukondlikku perepäeva ja
panustame ürituste korraldamisse.
Kohtumiseni juba pühapäeval!

Aule Kikas
Muraste Külaselts
Olen suviselt Tabasalu päevalt ikka läbi astunud –
teinud tiiru väljapanekuga
osalevate ettevõtjate vahel
ning nautinud kontserte.
Näiteks mullune Tabasalu
Muusikakooli Funky Big
Bandi esinemine koos
Uku Suvistega toob senini
meelde häid mälupilte ja
helisid.
Selliste kogukondlike
ettevõtmiste mõte ongi
pakkuda esinemisvõimalusi
oma taidlejatele, tutvustada
vallas toimuvat läbi esinejate ja ettevõtjate, leida põnevaid koostöökohti ja nautida elu koduvallas.
Paraku ei jõua me seekord osalema külaseltsi
esindusega, küll aga käivad
mõtted Muraste Nimetul
Näitemänguseltskonna
rahval järgmisel aastal etendusega üles astuda. Tänavu
külastan ma kindlasti kontserte koos Londonis töötava
ja arstiteaduse magistrantuuris õppiva ning väga
harva kodumaile jõudva
tütrega – tean, et ta naudib
Liis Lemsalu stiili ja muusikat.
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SPORT & KULTUUR
LÜHIuudised
Rahvatantsijad Saksamaal
Tantsuselts As-Sa rahvatantsurühmad Tammed ja Toomed ning Harku Harakad osalesid juulis 17-ndal rahvusvahelisel festivalil “Erinevad rahvariided ja rahvuskultuur”,
mis toimus Saksamaal Scheesselis.
2017. aasta sügisel sai tantsuselt As-Sa kutse osalemaks
Saksamaal toimuvale festivalile Hamburgist 70 km kaugusel asuvasse väikelinna Scheesseelisse.
Segarühm Tammed ja Toomed, kes kannab Põhja-Eesti
rahvariideid ning naisrühm Harku Harakad, kes kannab
aga Lõuna- Eesti rahvariideid, otsustasid küllakutse vastu
võtta, olles ainsad külalisrühmad Eestist. Lisaks osalesid
festivalil rühmad Ungarist, Hollandist, Küproselt, LõunaSaksamaalt ning kohalikud Scheesseli folkloorirühmad.
Festivali programmis olid kontserdid kahel päeval,
vallavanema vastuvõtt ning osalejate ühine jumalateenistus Scheesseli St. Lucase kirikus. Tantsijad said tuttavaks kohaliku eluoluga, ööbides peredes. Tagasiteel koju
peatusime Hamburgis ning andsime kontserdi täissaalile
Carl-Toepferi Sihtasutuses. Kogesime suurt huvi Eesti riigi
ja meie rahvuskultuuri vastu.
Täname Harku valda toetuse eest.
(Astrid Väizene, rahvatantsurühmade juhendaja)

Folkfestivalil esinemine jäi selle koosseisu jaoks viimaseks ühiseks esinemiseks. / Foto: Svea Sokka

AntsudLeenud käisid
Horvaatia folkfestivalil
Vääna Mõisakooli segatantsurühm AntsudLeenud osales Horvaatias
rahvusvahelisel folkloorifestivalil Adriatica Folk Fest 2018.
Svea Sokka
Rahvatantsuõpetaja

F

estivalil käimine tähendas
10-päevast bussisõitu, mis
algul tundus tantsijatele
hirmutav, kuid mõnekümne
sõidutunni järel juba tore ja
meeldiv reisimise viis.
Peale VMK AntsudeLeenude olid bussis veel Tamsalu rühm Pastlad Kulunud
ja Koeru rühm Varbad Villis.
Sõidu ajal toimus nt Rubiku
kuubiku keerutamise võistlus,
mille võitjaks krooniti Vääna
tantsija Martin.
Horvaatiasse sõitsime läbi
Poola, Austria ja Sloveenia.
Läbisime 7,5 km pikkuse tunneli, mis viis Austriast Sloveeniasse. Sloveenias tegime

pikema peatuse Bledi linnakeses. Seal soovitati meil käia
Bledi järve ääres, kus avanes
suurepärane vaade. Järgmine
sihtpunkt oli Postojna koopad.
Koobastes oli küll külm ja
rõske, giidi jutu järgi on seal
aastaringselt vaid 10 kraadi
sooja, kuid sellest hoolimata
avanes lummav vaatepilt. Nimelt moodustasid stalaktiidid
ja stalagmiidid imepäraseid
looduslikke skulptuure.
Omaette elamus oli ka sõit
maa-aluse rongiga. Tunne oli
nagu lõbustuspargi Ameerika mägedes, kuid siin pidid
pikemad külastajad hoopis
hoidma oma pead, et seda
mitte ära lüüa.
Horvaatias peatusime kohas
nimega Uvala Scott, kus pakuti
meile neljaks ööks peavarju.

Festivali esimesel päeval jõudsime külastada Plitvice’i rahvusparki. See on kindlasti üks
Euroopa ilusamaid rahvusparke. Metsaga kaetud kõrgete
mägede vahel peidavad end
kristallpuhta veega järved ja
maagilised kosed.
Festivalil esinesime kahel
õhtul, esimene kord Novi

Horvaatia festival
oli Vääna Mõisakooli
tantsijatele esimene
välisesinemine.

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

Algus

Mis toimub

Kus

Lisainfo

25. august

10.00

Alasniidu 10. pereolümpia

Alasniidu mänguplatsil

www.fb.com/Alasniidu

25. august

13.00

Avatud aiad Alasniidul

Puisniidu tee 23, Käämo tee 22

www.aiaselts.ee

26. august

11.00

IX Tabasalu Päev

Tui park, Tabasalu

www.tabasalupaev.ee

27. august

20.00

Jalgpall: JK Tabasalu vs
FC Kuressaare II

Tabasalu staadion

www.jktabasalu.ee

1. september

11.00

Vääna-Jõesuu aktus

Vääna-Jõesuu Kool

www.vjk.edu.ee

3. september

10.00

Tabasalu Ühisgümnaasiumi
2.-11. klasside aktus

Tabasalu Ühisgümnaasium

www.tyg.edu.ee

3. september

11.00

Muraste Kooli aktus

Muraste Kool

www.murastekool.edu.ee

3. september

11.00

Harkujärve Kooli aktus

Harkujärve Kool

www.harkujarve.kovtp.ee

3. september

12.00

Vääna Mõisakooli aktus

Tall-tõllakuur

www.vaanakool.edu.ee

3. september

12.00

Tabasalu Ühisgümnaasiumi
1. ja 12. klasside aktus

Tabasalu Ühisgümnaasium

www.tyg.edu.ee

Vinodolskis ja teisel korral
Crikvenica linnas. Horvaatia
festival oli Vääna Mõisakooli
tantsijatele esimene välisesinemine ja seda oli ka esimesel õhtul näha. Tantsijate
oskused panid proovile, kuid
saime kenasti hakkama. Teisel esinemisel läks kõik juba
suurepäraselt.
Kui veel rääkida elamustest,
siis Krki vanalinn, sõit Košluni
saarele ja Krki mudarand koos
suplusega Vahemeres täitsid
meie viimast päeva Horvaatias. Tagasitee viis meid läbi
Itaalia, kus peatuspaigaks oli
Jolly Camping ja reisisihiks
Veneetsia. Saarele sõitsime
veetrammiga ja juba kanalisse
sisenemisel võttis vaatepilt
hingetuks. Veneetsia pakkus
tõelist naudingut oma väikeste
poekeste, võrratute vaadete,
pizza ja gelatoga. Sinna oleks
võinud jäädagi!
Aga koduigatsus kippus ligi
ja Eestisse tagasi jõudes olime
õnnelikud. Aitäh armsad tantsijad, teiega koos oli vahva seigelda! Aitäh Eesti Europeade
Komiteele reisi korraldamise
eest! Aitäh bussijuhid, Ango
ja Agu Kübarsepp!

Jalgpalliklubi ja SA Kingitud Elu
tegid head
Eesti meistrivõistluste 15. vooru kohtumine oli Tabasalu
jaoks eriline nii mitmeski mõttes – kindel võit ja panustamine vähiravifondi.
Peale järjestikuseid kaotusi Tallinna JK Legionile ja
Paide Linnameeskond III-le vajas kodumeeskond Türi
Ganvixi vastu kindlasti võitu, et säilitada edasipääsulootusi esiliiga B-sse. Sama mängu raames viis klubi läbi heategevusliku sündmuse koostöös vähiravifondiga Kingitud Elu, et toetada klubi noortetreeneri ja esindusmeeskonna mängija Andrus Miti lähikondse Aivo Uibo suurt
võitlust raske haigusega.
Mänguõhtu oli eriline, läbi piletimüügi, loteriide ja
annetuste koguti fondile üle 1200 euro ja tänu Rasmus
Tomsoni väravale sai Tabasalu ka sel õhtul 1:0 võidu.
JK Tabasalu jätkab liigas 3-ndal kohal, kuue punkti kaugusel liider Paide Linnameeskonnast.
(Riho Saksus, JK Tabasalu)

Võit SuperCup turniiril
Seoses ajaloolise UEFA Super Cup finaalmängu toimumisega Eestis pani Eesti Jalgpalli Liit Tallinnas Vabaduse
väljakul üles mängu ametliku fänniala. Kõik huvilised said
superkarikatega pilti teha, nautida programmi ja festivalimelu.
Ürituse raames toimunud jalgpalli noorteturniiridel
õnnestus Tabasalu 2009. a poistel edestada kõiki teisi
turniirile kutsutud parimaid Eesti võistkondi ja nii tuli
SuperCupi esikoht koju, Harku valda!
Mängu tulemused: Tallinna FC Flora 1-1; Tallinna Kalev
2-0; Viimsi MRJK 3-3; FC Tallinn 3-1.
(Riho Saksus, JK Tabasalu)
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TEATED & REKLAAM

Teated:
Pangapealse Lasteaed kuulutab välja konkursi

Muraste 6-klassiline Kool ootab oma meeskonda

ÕPETAJA

VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT/ERIPEDAGOOGI

ametikohale.
Pakume tööd 1+2 süsteemis, väga head töötasu, pikk
puhkus, asutuse motivatsioonisüsteemist lähtuvaid
hüvesid.
Tööle asumine kokkuleppel.
CV ja motivatsioonikiri edastada e-posti aadressile
direktor@pangapealselasteaed.ee.

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).

Tabasalu Lastehoid pakub tööd

LAPSEHOIDJALE
Põhilised tööülesanded:
Laste hoid ja arendavate tegevuste läbiviimine
2–3-aastastele lastele.
Kui Sul on oskus märgata ja tunda rõõmu väikestest
asjadest ning meeldib töö lastega, siis küsi lisa telefonil
5564 0648 (Ülle Jurtom) või e-posti aadressil
tabasalulastehoid@harku.ee.
Tööle asumise aeg: September 2018.

TEENUS
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.

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.

MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. Tel 5352 9476,
e-post 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.
Lõikan hekki, trimmeriga pika
rohu ja heina niitmine. Tel 5554
7291.
Teostan san-tehnilisi ja pisiremonttöid. 503 8313.
Fassaadi hooldusteenus: hooldus, vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine.
5656 2440, Sunluna Trade OÜ.

Viime tasuta ära teie vanaraua
(pliidid, vannid, torud, akud jne).
Tel 5554 1036.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavaja unikivide puhastus. 5624 1509
Andres.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike
puude raie, puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsa niitmine.
WWW.PUUKIRURG.EE; info@puukirurg.ee; 505 7786.
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.
Õhksoojuspumba paigaldus
ja hooldus, hind 150 eurot. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfo tel 5656 2191.
Harku arvutiremont. Tööaeg:
kell 8-20.00. Tel 562 10720 (Janek).
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Võtan alates septembrist hoida
3-5-aaastase tüdruku. Tel 5381 3013.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto! Ei
pea olema ülevaatust ega kindlustust! 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.
Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud põllumuld. Kuivsegud, täide,
sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod 100 kg – 8 t. Tel 501 5992.
TÖÖ
Ekspordile suunatud terasest
mastide tootmine Flekstom OÜ
ootab oma meeskonda asjalikku
abitöölist. Väljaõpe kohapeal.
Tootmine asub Harkujärvel.
Tel 503 3200, info@flekstom.com.
Pakkuda tööd sõidu- ja veoautopesulas Keilas. Töö tööpäevadel
kell 8-17. Lisainfo: info@carstyle.ee,
tel 5827 1622 (Hannes).
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REKLAAM

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

Mälestame meie armast
õue Matit ja avaldame
kaastunnet Marcole kalli
isa kaotuse puhul.
Rannamõisa Lasteaia
töötajad, lapsed ja vanemad

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

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

