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Tabasalu, Rannamõisa,
Muraste, Meriküla ja
Ilmandu piirkonnas
hakatakse rekonstrueerima ning rajama ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning ehitama
veetöötlusjaamu. Kokku
mõjutavad tööd
tuhandeid kinnistuid.

LEELO TUNGAL

Kirjanik

eeskätt selleks, et tagada piirkonna elanikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi. Lisaks viiakse tööde käigus olemasolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni infrastruktuur ning
teenused vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad
põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti, samuti reovee kokkukogumist ja puhastamist.

L

ähiaastad on Harku valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamises oluline aeg. OÜ Strantum veemajandusprojektide
juhi Valdo Liiva sõnul investeeritakse maapõue ligi 9,1
miljonit eurot.

Tabasalu–Rannamõisa
veemajandusprojekt
“Lisaks oleme Ühtekuuluvusfondist saanud rahastust Tabasalu–Rannamõisa veemajandusprojektile, mis hõlmab kinnistuid ka Ilmandus, Rannamõisas ja Merikülas. Käsil on
viimased ettevalmistused ja
ehitustöödega alustatakse ap-

Loe edasi lk 5

Veemajandusprojektide valmimisel
saab ÜVK-ga liituda 1033 majapidamist

HARKU VALLAVALITSUS

Vääna veemajandusprojekt
Tänavu jõuavad lõpuni möödunud aastal Väänas alustatud
tööd. “Selleks, et tagada Vääna
reoveekogumisalas kvaliteetne
joogivesi ja reovee nõuetekohane kokkukogumine ning
puhastamine, rekonstrueeritakse reoveekogumisala trasse,” selgitab Liiv. Kvaliteetse
joogivee tagamiseks nähakse
ette veetöötlusjaamade loomist
ja amortiseerunud veevõrgu
rekonstrueerimist. Kanalisatsioonisüsteemi töökindluse tagamiseks ja põhjavee reostusohu vähendamiseks rekonstrueeritakse vananenud kanalisatsioonitorustik.
“Detsembriks rajatakse ja
rekonstrueeritakse 1,2 km veetorustikke, rekonstrueeritakse
puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam, rajatakse kaks ning likvideeritakse üks kanalisatsioonipumpla. Lisaks rajatakse
seni ÜVK-ga ühendamata
kinnistule uusi ÜVK liitumispunkte, rekonstrueeritakse ja
rajatakse 0,7 km isevoolse ja
0,5 m survelise kanalisatsiooni
torustikku,” sõnas Liiv.
Projekti kogumaksumus on
ligi 649 000 eurot, millest 70%
rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK) ja
30% OÜ Strantum ning Harku
vald. Töid teevad konsortsium
Schöttli Keskkonnatehnika AS
ja AS Viimsi Keevitus.

Kohtumine
Tabasalu koolilastega oli
südantsoojendav.

Foto: Eesti Rahvuskultuuri Fond
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Kooskõlastamine
Enamikule kinnistu omanikele
on saadetud kooskõlastamiseks liitumispunktide asukohtade kooskõlastus- ja küsitluslehed. “Palume elanikelt mõistvat suhtumist ja kooskõlastada
edastatud materjalid, sest
nende täitmata jätmise korral
rajatakse kõigile ÜVK-d mitteomavatele kinnistutele liitumispunktid projekteerija parema äranägemise järgi,” sõnas
Liiv.

Lähiaeg toob Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamises suuri muudatusi. /
Foto: OÜ Strantum arhiiv

rillis. Esialgsete plaanide kohaselt saadakse töödega valmis
2020. aasta juunis,” täiendas
Liiv.
Projekti raames laiendatakse ÜVK-d, rekonstrueeritakse
amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laien-

Paljudel majapidamistel, kel
seni ÜVK-ga liitumise võimalus
puudus, on
võimalik seda
nüüd teha.

sioonitorustikke. Rajatakse
16 ja rekonstrueeritakse üks
reoveepumpla ning purgimissõlm, mis muudab palju lihtsamaks piirkonna kogumismahutite tühjendamise. Isevoolsetest kanalisatsioonitorustikest rekonstrueeritakse
0,8 ja rajatakse 8,6 km. Viimasega luuakse lausa 233 uut liitumispunkti. Sama palju liitumispunkte loob ka 10,7 km jagu
veetorustiku rajamine. Samuti
rekonstrueeritakse 2,7 km veetorustikke ja kolm puurkaevu,”
võttis tellija esindaja tööd kokku.
Projekti kogumaksumus on
ligi 5 444 000 eurot, millest
84% rahastab KIK, 16% Harku
vald ja OÜ Strantum. Töid
teevad konsortsium Schöttli
Keskkonnatehnika AS, AS
Viimsi Keevitus ja MSM OÜ.

datakse ÜVK-d Ilmandus ja
Rannamõisas. Lisaks rekonstrueeritakse Tabasalu keskuse ehk
Tui pargi, Tasuja tänava pumpla ning Allika tänava puurkaevpumplad.
“Projekti käigus rajatakse
kokku 3,7 km ja rekonstrueeritakse 0,9 km survekanalisat-

Muraste veemajandusprojekt
Aprillis hakatakse Murastes
tegema 567 uut liitumispunkti,
rajatakse uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke, lisaks
rekonstrueeritakse amortiseerunud süsteemid. Liiv kinnitab, et torustike rekonstruee-

NB!

rimise tulemusel paraneb kogu
süsteemi töökindlus.
Projektiga ehitatakse üks
vaakumjaam, 4,5 km vaakumkanalisatsioonitorustikku, kilomeeter survekanalisatsioonitorustikku. Tööde käigus rajatakse 8,2 km uut veetorustikku,
millega saab liitumisvõimaluse
270 uut majapidamist. Lisaks
toob 13 kinnistu omanikule
liitumisvõimaluse 3,7 km veetorustiku rekonstrueerimine.
Isevoolse kanalisatsiooni
torustikke rekonstrueeritakse
0,5 km ulatuses ehk tekib 14 uut
liitumispunkti ning rajatakse
3,9 km ehk 270 uut liitumispunkti. “Kokkuvõttes tagatakse
projekti valmimisega piirkonna
elanikele ÜVK-ga liitumise
võimalus,” täiendas Liiv.
Projekti kogumaksumus
on ligi 3 063 300 eurot, mida
rahastab 70% ulatuses KIK
ning 30% OÜ Strantum ja
Harku vald. Töid teeb OÜ
Watercom.
Oluline elanikule
Liiva sõnul on veemajandusprojektide elluviimine oluline

Muudatused ja kasu
Ehitustööde alguse kohta saab
kõige täpsemat infot ja liikluskorraldusskeeme vaadata OÜ
Strantum kodulehelt. Lisaks
paigutatakse piirkonda infosildid. Juhul kui ajutiselt piiratakse juurdepääs kinnistutele,
teavitatakse sellest elanikke
isiklikult. Liiv tõdes, et paraku
toovad ehitustööd ajutiselt
kaasa ka muudatusi liikluskorralduses. “Loodame mõistvat
suhtumist, sest positiivset on
palju rohkem. Näiteks tõstab
ÜVK olemasolu kinnisvara
hinda ja palju mugavamaks
muutub praegu veel ÜVK-ga
ühendamata kinnistute kogumismahutite tühjendamine,
sest reovett saab purgida nüüd

Tallinna asemel ka Tabasalus.”
Veemajandusprojektide
juht kinnitas, et hiljemalt 2020.
aasta juuniks peaks vähenema
veeavariide arv, arvestamata
vee osakaal, reovee imbumine
pinnasesse ja kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev
negatiivne mõju veekogumite
seisundile. Samuti on oluline,
et paljudel majapidamistel, kel
seni ÜVK-ga liitumise võimalus puudus, saavad seda nüüd
teha.
“Keskkonnale mõeldes
väheneb vananenud torudest
ja lekkivatest kogumismahutitest tekkiv keskkonnareostus.
Kuna kaevatakse suures mahus,
saavad paljud teed ja tänavad
projektijärgselt uue katte,” ütles esindaja.
Ühinemine ja toetuse
saamine
Liiv toonitab, et elanikele on
liitumine tasuta, kuid kinnistuomanik peab oma kuludega
rajama torustiku liitumispunktist kinnistu piiril kuni
majani. “Uute liitumispunktide
valmimisel on vajalik ühendada elamu ÜVK-ga. Kinnistusiseste ehitustööde tegemiseks
jagab KIK Tabasalu–Rannamõisa ja Muraste piirkonnas
eraisikutele toetust. Täpsem
info on kättesaadav kodulehel
www.bit.ly/KIK-toetus.”
Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja järgi
on erandkorras lubatud olemasoleva kogumismahuti kasutamine kuni neli aastat pärast ühiskanalisatsiooni valmimist. Lisaks peavad elanikud
säilitama kõik kogumismahuti
tühjendamise väljaveotõendid
viimase kolme aasta kohta.

Türisalu veemajandusprojekti ettevalmistused
Möödunud aasta detsembris esitas Lahevesi AS taotluse KIK-ile
Türisalu veemajandusprojekti ehitamiseks. Otsus rahastuse kohta
peaks tulema lähikuudel.
Projekti käigus plaanitakse ehitada Türisalu ja Keila-Joa asulates
ühisveevärk ning -kanalisatsioon kõigile, kel seni teenust pole olnud.
Kokku tuleb 997 uut liitumispunkti. Lisaks on plaan rajada 26,2 km
veetorustikke, 20,6 km isevoolset kanalisatsiooni, 8,3 km survekanalisatsiooni ja 32 kanalisatsioonipumplat.
Projekti kogumaksumus on 7 661 991, millest 85% loodetakse
finantseerida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud 15%
katavad ühiselt Harku ja Lääne-Harju vald.
Töödega alustatakse pärast positiivse rahastusotsuse saamist.

Veemajandusprojektidega seonduv lisainfo: www.strantum.ee/veemajandusprojektid
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VALLAJUHTIMINE
Neljapäeval,
14. märtsil toimus
Meriküla spordi- ja
õppekompleksis
kohtumine, kuhu olid
mõtteid vahetama
oodatud kõik Harku
vallas tegutsevad
ettevõtjad.

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

Taotle välisõppe stipendiumit
Kuni 1. aprillini saavad õpilased ja üliõpilased esitada
taotlusi toetuse saamiseks välisriiki õpilas- või üliõpilasvahetuse programmide alusel õppima minekuks.
Määruse “Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele” alusel on
võimalik 15–26-aastastel õpilastel ja üliõpilastel, kes on
Harku valla elanikena kantud Eesti rahvastikuregistrisse,
taotleda stipendiumit.
Lisainfo ja viide määrusele: www.harku.ee/valisoppestipendium
(Haridus- ja kultuuriosakond)

HopKid tuli esikümne hulka
17. märtsil valiti SEB innovatsioonikeskuses välja Eesti
suurima äriideede konkursi “Ajujaht” kümme parimat
äriideed, mis liiguvad konkursi järgmisesse vooru. Teiste
seas jõudis edasi ka Harku vallast pärit idee HopKid.
Kümne parima äriidee hulka pääsesid söödavaid toidutarvikuid arendav Edible, hambakaitsegeel Frenzy, koduürituste äpp GoInvite, kleebitavaid puitpaneele tootev
Groveneer, laste sõiduplatvorm HopKid, droonide positsioneerimis- ja navigeerimisplatvorm HIVE, vaegnägijatele mõeldud lauamäng “ALU”, üürituru taustakontrolliteenus SecureBadger, kleebitav “parim enne” indikaator
Timey ja nõustamisteenus Võõras Sõber.
Telesaade “Ajujaht” on TV3 eetris alates 4. aprillist neljapäeviti algusega kell 20.00. Hooaja võitja selgub 23. mail
toimuvas otsesaates.
Lisainfo: www.bit.ly/HV-TOP10
(Carl-Ruuben Soolep, konkursi “Ajujaht” korraldusmeeskond)

Jääleminek keelatud
Alates 18. märtsist on keelatud siseveekogude jääle minek
kõikjal Eestis. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja
säästa inimelusid.
On oluline, et lapsevanemad hoiaks oma lastel veekogude läheduses silma peal ja räägiks nendega nõrga
jääga kaasnevatest riskidest. Kalameestel tasub aga silmas
pidada, et ükski kala ei ole seda väärt, et jätta veekogusse
oma elu.
Möödunud aasta kevadperioodil märtsist maini uppus
kaheksa inimest. Kokku uppus 2018. aastal 43 inimest.
Lisainfo: www.paasteamet.ee
(Päästeamet)

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks
Siseministeerium avalikustas 20. märtsil käsiraamatu
ja veebilehe, kuhu on koondatud eesti, vene ja inglise
keeles juhised, kuidas toime tulla kriisiolukordadega.
Juhised on koostanud riigikantselei elanikkonnakaitse
rakkerühm, kuhu kuulusid enam kui 20 organisatsiooni
eksperdid.
Praktika näitab, et kõige suurem tõenäosus on sattuda
kriisiolukorda, mille põhjustavad erakordsed ilmastikuolud. Olgu selleks 2005. aasta jaanuaritorm või 2010.aasta
lumetorm Monika. Samas võib see olla ka ootamatu
tehniline rike, nagu tänavu jaanuaris, kui Saaremaa jäi
mitmeks tunniks elektrita, mistõttu katkes side, internetiühendus, töö lõpetasid pangaautomaadid, poes ei
saanud kaardiga maksta ning paljud inimesed jäid kütte
ja veeta.
Käitumisjuhistega on võimalik tutvuda paberkandjal
Harku vallamajas ja veebilehel www.kriis.ee.
(Siseministeerium)

Kallaste tn 12, Tabasalu
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eminarile kohale tulnud
26 ettevõtte esindajate
ning korraldajate koosviibimise juhatas sisse Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) konsultant Eduard
Laur. Ta tutvustas vallavalitsuse tellitud Harku valla ettevõtluse analüüsi, millega sooviti saada terviklik pilt ettevõtlusest vallas, ettevõtetest, nende majanduslikust seisust ning
valitsevatest suundadest.
Vallavanem Erik Sandla
tervitas ettevõtjaid ja tegi ettekande Harku valla arengusuundadest ja ettevõtluse toetamisest ning pakkus välja
mõtteid, kuidas valla ja ettevõtjate koostööd aktiveerida.
Kui Sandla Harku valla arengukava tutvustav ettekanne
lõppes, sai sõna Meriküla spordija õppekeskuse juht Silva Kiili,
kes tegi ülevaate hoonest ja
sealsetest võimalustest. Kompleks sai valla omandisse 2018.
aasta keskel ning pärast väiksemaid renoveerimistöid ja
maja sisustamist on koostööpartneritel ning huvilistel võimalus kasutada peahoonet,
spordihoonet ja 160 voodikohaga majutuskeskust.
Koosmõtlemise vajadus
olemas
Valla ettevõtlusmaastikku kirjeldades ütles Sandla, et kuigi
ettevõtteid on vallas erinevaid,
siis on enim esindatud firmad,
mis tegelevad töötleva tööstuse, ehituse, kaubanduse ning
veonduse ja laonduse valdkonnas.
“Kuna ülekaalus on madalat kvalifikatsiooni nõudvad töökohad, siis selliseid
inimesi meie vallast ei leia
ja enamik tööjõudu tuuakse
teistest omavalitsustest. See
tähendab, et tulumaks läheb
naaberomavalitsustesse, aga
kasutatakse meie infrastruktuuri, mida peame korras hoidma. Samas on meil ka mitmeid
eksportivaid ja kõrgemat lisandväärtust loovaid ettevõtteid,
mida näitas HEAK-i koostatud analüüs Harku vallas tegutsevate ettevõtete kohta,” sõnas
vallajuht.
Sandla ütles, et tuli koosviibimisele lootusega, et 2009.
aastal Harku vallavalitsuse
initsiatiivil ellu kutsutud Harku
valla ettevõtjate liit, mis oli
vahepeal tegevuse lõpetanud,

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

Ümarlaual arutati, kuidas
elavdada ettevõtjate ja
valla koostööd

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

Koosviibimisel mõtiskleti, kuidas muuta valla ettevõtlusmaastikku atraktiivsemaks. / Foto: Liina Rüütel

saaks uuesti hoo sisse. Ta oli
ise selle idee algataja.
Vallavanem kinnitas, et sai
kogunemiselt positiivset tagasisidet ja kindla arusaama, et
kokku tulnud ettevõtjad tunnevad vajadust teatud regulaarsusega kohtuda ja nii ettevõtlusmaastiku kui ka ühiskonna olulisi teemasid omavahel arutada. “Ettevõtjad on
vallavalitsusele heaks partneriks, kellelt saada tagasisidet,
millised ootused on neil vallale,
millist tööjõudu vajatakse ja
kas vastavate oskustega tööjõudu on võimalik leida meie
vallast,” tõdes Sandla.
Töökohad kodu lähedale
Kui vaadata kümne aasta
perspektiivi, näeb vallavanem
Harku valda kui head kohta,
kuhu luua kvalifitseeritud töökohti ja kus leiavad tööd üle
keskmise haritud inimesed,
vähendades igapäevast pendelrännet Tallinna ja Harku valla
vahel. See on oluline, toonitas
ta, sest valla põhiline tulu tuleb
üksikisiku tulumaksust ja
saavutada tuleb see, et ka töökohad oleksid kodu lähedal.
“Sellele aitab kaasa ka nn kaugtöökohtade loomine ettevõtjate
endi poolt,” ütles Sandla ja
kinnitas, et kuigi vald ei saa otseselt sekkuda ettevõtlusesse,
saame luua tingimusi ettevõtteid luua. “Selleks oleme
kavandanud vastavad tootmisja äripiirkonnad oma üldplaneeringus. Püüame valla-

valitsuses menetleda ehitusküsimusi võimalikult kiiresti,
nõustame ettevõtjaid planeerimise vallas. Praegu on meil
kaks sellist piirkonda, kus
on võimalik äri- ja tootmishooneid rajada: Tabasalus
mõlemal pool Harku teed
Sütemetsa ja Tammi tee ääres,
Tutermaa-Kumna ja Harkujärve-Tiskre kandis.”
Ettevõtjad arengust
huvitatud
Pärast sõnavõtte oli kõigil võimalus osaleda arutelul. Suurupi elanik ja ettevõtja Nemo
Vunk OÜ-st Meridein ütles
vallalehele, et tuli üritusele eesmärgiga teada saada, millised
on plaanid Tabasalu keskuse
ja valla meelelahutusliku küljega. Mees sõnas, et praegu ei
ole vallas kohta, kus rahvas
koos saaks käia. “Kui võrdleme end Viimsiga, siis seal on
korralikud treeningukohad,
täiskasvanute spaa ja kino ning
muu säärane, mis on sellisel
tasemel, et kohalik elanik ei
pea mujale sõitmagi. Kõik on
käe-jala juures.” Ta avaldas
lootust, et ka meil võiks midagi sarnast olla: “Ei pea just Tabasalus olema, miks mitte võtta
suund Muraste-Suurupi kanti.”
Vunk lisas, et see annab võimaluse ka uute töökohtade
loomiseks ja paneks teda kui
ettevõtjat oma äri arendama
või pinda rentima. “Kui ma
täna tahan siia luua toitlustusettevõtet, siis sellist kohta ei

ole, kuhu pinda rentida,” sõnas
ettevõtja ja arvas, et kui vald
leiab sobiva paiga ja panustab
sinna näiteks trasside ja muu
vajaliku infrastruktuuri ehitusega, annavad oma osa ka ettevõtjad. Ainult nii, ühiselt tegutsedes, võib ettevõtluspinnas muutuda viljakaks.
Domare Kinnisvara OÜ
kutseline maakler Eleri Soonsein tuli ümarlauale sooviga
saada uut infot valla tegevuse,
plaanide ja ettevõtjate kohta.
“Kuna tegutsen kinnisvaravaldkonnas, huvitasid ennekõike need arengusuunad. Samuti oleme huvitatud koostööst ja uute tutvuste loomisest
teiste ettevõtjatega,” tõdes ta
ja leidis, et sai koosviibimisel
ülevaate, milline on praegu
ettevõtjate koostöö.
Mõtted, mida jagati, vajavad
tema sõnul edasi arendamist.
Praegust ettevõtlusmaastikku
vaadates leidsid maaklerid Eleri
ja Andrus Soosein, et pluss on
see, et Harku vallas käib aktiivne
ehitustegevus, elamupiirkonnad järjest kasvavad, samuti
nõudlus uute elamispindade
järele. Maaklerid toetavad valla nägemust ja soovi seaduse
muutuse teemal, et ettevõtluse
tulumaksust riigile võiks väike
osa kuuluda vallale. Andrus
Soosein arvas ka, et kindlasti
on ettevõtjate ümarlaua idee
väga oluline – alguses on see
küll vaid infovahetuseks, kuid
hiljem võib sellest välja kasvada midagi enamat.

Tutvu Harku valla ettevõtluse analüüsiga: www.harku.ee/ettevotlus

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann
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VALLAJUHTIMINE

Vallavanema kolumn

Erik Sandla: ”Koduvalla
areng on õigel kursil – on
traditsioone ja muutusi.”
Vallavanem Erik Sandla võtab kord kvartalis kokku
olulisemad tegevused, otsused ja sündmused.

Peatus "Tabasalu" ümbrus saab lähiajal nüüdisaegsema väljanägemise. / Foto: Liina Rüütel

Aprillis algab
novembrini kestev
suvehoolduse
periood, mille raames
tehakse puhastustöid,
rekonstrueeritakse
ja ehitatakse teid
ning paigaldatakse
tänavavalgustust.

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

M

ärtsi keskpaigast alustati esimeste suviste
töödega: libedustõrjeks mõeldud graniitkillustiku koristamisega kergliiklusteedelt ja viltu vajunud
liiklusmärkide korrastamisega.
Juunis hakkavad pindamistööd Sõpruse teel, Sauevälja
teel, Tuule teel, Luige teel,
Looduspargi parklas teedel/
tänavatel jms. Orienteeruvalt
peaks tööd lõppema juulis.
Valla teede ja tänavate remondiks, järelevalveks ning
liikluskorralduseks on sel aastal planeeritud 204 900 eurot.
Teede ehitus
Valla teede ehitusele ja projekteerimisele on tänavu planeeritud ligi 1,25 miljonit eurot.
Tabasalu alevikus on planeeritud tee-ehitustöödena
rajatava hoolekandekeskuse
mahasõidu, sh Mere tee ja
Kodu põigu vahelise kergtee
rajamine, Kodu tänava ja Kodu
põigu sissesõiduteede ehitamine, Jõhvika ja Sirmiku tänava teekatendi asfalteerimine
ja Lehe tee väljaehitamine
(Kloogranna maanteest kuni
Tammede alleeni). Bussipeatustest ehitatakse peatus “Tabasalu” välja koos uute bussiootepaviljonide ja kergliiklusteega,
mis parandab tunduvalt jalakäijate ohutust bussipeatusesse
liikumiseks.
Muraste külas on plaanis
Nõlvaku ja Kivi tee laiendatud
ühendustee väljaehitamine

Suvehoolduse ja
suurimate teetööde
periood on algamas
koos jalgteega. Tiskre külas
muudetakse Nurmika tee
asfaltkattega teeks, sh paigaldatakse terviklik tänavavalgustus.
Kergliiklusteede rajamine
Hiljemalt 30. maiks viiakse
lõpule Harku-Rannamõisa
jalgratta- ja jalgtee ehitustööd.
Lähiajal alustab Warren
Teed OÜ Kumna jalgratta- ja
jalgtee ehitamist Puusepa teest
kuni Tähe teeni. Töödega loodetakse lõpule jõuda hiljemalt
augusti alguseks.
Uueks õppeaastaks valmib
Hiie tee jalgratta- ja jalgtee,
mis algab Vääna-Jõesuu koolimaja eest ning kulgeb kuni
Osooni teeni. Töödega alustatakse mais.
Lisaks on sel aastal plaanis
Tabasalu alevikus Staadioni
tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Nooruse tänavast kuni
tennisehallini. Samuti loodetakse lähiajal jõuda kokkuleppele Sarapuu tänava kinnistu omanikega, et rajada
kõnnitee, mis algaks Sarapuu
põigus 4 ja lõppeks Pähkli
tänava ristmikul. Mõlema projekti projekteerimistööd peaksid lõppema aprillis.
Tänavavalgustuse
projekteerimine ja ehitus
Tänavavalgustuste projekteerimisse ja ehitusse on plaanis
investeerida ligi 645 000 eurot, sellest suurem osa taristu
renoveerimisse.
Tabasalu alevikus on sel
aastal juba valminud tänavavalgustus Ranniku teel (Klooga maantee kuni Tammede
alleeni), jätkatakse 2018. aastal
alustatud Pihlaka ja Ööbiku
tänava tänavavalgustuse ehi-

tuse teist etappi. Ühiskondlikest objektidest panustatakse
tänavu Tibutare lasteaia õueala
valgustuse projekteerimisse.
Muraste külas on plaanis
Palkoja tee, Tiskre külas Nurmika tee ja Suurupi külas Sõpruse tee tänavavalgustuse ehitamine. Koos Elektrileviga jätkatakse möödunud aastal alustatud tänavavalgustuse rajamist Naage külas Naage teel.
Suurim projekt on
Tui park
Valla keskuse üldise ilme ja
rekreatsioonivõimaluste parendamiseks on tänavu suurim
projekt Tabasalus asuva Tui
pargi arendamine. Sinna on
planeeritud rajada läbi pargi
liikuvaid teid koos tänavavalgustusega, mis ühendab sel
aastal valmiva tervisekeskuse
kergliiklusteed Tui pargiga. Samuti on planeeritud Tui pargi
ehituse raames uuendada Teenuste tänava kõrghaljastust.
Teemaa korrashoid
Kõikidel teedel on ette nähtud
eraldi transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, mis on mõeldud teetarindite, -osade ja
-elementide paigaldamiseks
ning tee korrashoiuks. Teemaale ei tohi paigutada ega
seal hoiustada kive, aedu, üle
kinnistu piiri paiknevaid hekke, puid, põõsaid, lillepeenraid, kaupa või muid takistusi,
mis piiravad nähtavust ning
seeläbi suurendavad liiklusriske.
Tuletame meelde, et iga
kinnistu omanik on kohustatud teemaalt tema poolt paigaldatud objektid eemaldama.
Selleks palume kõikidel teega
piirnevate kinnistute omanikel

üle vaadata oma kinnistu piirid ja teisaldada kõik kinnistu
piiridest väljapoole jääv oma
kinnistu piiridesse.
Samuti on oodatud e-posti
aadressile harku@harku.ee
teavitused teemaal olevate
puude, kivide jms kohta. Kui
märkate puuoksi või objekte,
mis takistavad suuremate sõidukite (nt prügiauto, hooldustehnika, kaubaauto) ohutut
liiklemist, siis teavitage ka
neist. Teavitusse palume lisada
täpse aadressi ja võimalusel
foto.
Teemaadel korraldab töid
tee omanik ehk erateedel eraisik, kohalike omavalitsuste
teedel vallavalitsuse lepingupartner ja riigimaanteedel
Maanteeamet.
Lisainfo
Harku valla sõiduteid, kõnnija kergliiklusteid ning parklaid
hooldab OÜ Strantum. Lisainfo teehooldespetsialistilt
(Ain Soone) tel 5886 6881 (24 h)
või e-posti aadressil teehooldus@strantum.ee. Valla teehooldekaart on leitav aadressil
www.strantum.ee/teede-jatanavate-hooldus.
Riigimaanteid hooldab
Harku vallas Eesti Teed AS.
Kaebused ja päringud riigimaanteede kohta saab edastada Maanteeinfokeskuse telefonil 1510 (24 h) või e-posti
aadressil teeinfo@mnt.ee.
Tänavavalgustuse kohta
saab lisainfot tehnovõrkude
spetsialisti (Rein Kooli) telefonil 600 3859 või e-posti
aadressil rein.kooli@harku.ee.
Muredest võib teada anda
ka Harku valla abitelefoni
1345 teel või e-posti aadressil
1345@112.ee.

Hea vallarahvas, aasta esimene kvartal
on lõppemas. Oleme
astunud mitmeid
samme, hoidnud traditsioone ja panustatud nii valla kui ka riigi
tulevikku.
Alustame olulisemast. Lähiajal saame rõõmuga öelda, et
rahvastikuregistri järgi elab
meie vallas 15 000 elanikku.
Aasta alguses juubeldasime,
et vallas elab 14 932 inimest,
ent vahepeal muutus seadus
ja seetõttu oli märtsi alguses
meie pere 14 921 liikme suurune. Loodame, et juba aprillis on meid 15 000.
Valla üldine pilt
On olnud märgiline aasta –
teeme ettevalmistusi Tabasalu hariduslinnaku ehitamiseks, Tabasalu Pihlakodu
hoolekandekeskusele on asetatud nurgakivi ja sarikapidugi peetud, valmimas on
ka uus ja avar tervisekeskus
Tabasalus.
Suurematest arenguprojektidest jätkatakse ajaloolise
Tilgu kalasadama rekonstrueerimisega. Loetud nädalad
tagasi jõudsid kohale ka esimesed ujuvkai elemendid,
mis annavad lootust, et töödega jõutakse valmis navigatsioonihooaja alguseks.
Fookuses haridus
Alusharidusvõrku vaadates
oli suurimaks sündmuseks
valla kaheksanda, Harkujärve lasteaia avamine jaanuaris. Ühtlasi on märtsis
tööd alustanud haridusasutus
üks paremaid ja kiiremaid
võimalusi lasteaiakohtade
puuduse lahendamiseks.
Käivad tulised arutelud
ka valla koolivõrgu arengu
teemadel, kas meie lapsed
saavad jätkata põhikooli kolmandas astmes haridusteed
Tabasalus või vastavalt Muraste-Suurupi elanike soovidele lisaks ka selles kandis.
Vastavalt volikogust saadud
suunisele on vallavalitsus
asunud otsima lahendusi,
kuidas Muraste kooli õpi-

lastele pakkuda juba alates
sügisest võimalust minna
7. klassi oma kodu lähedal.
Olulisi samme, mida astusime, on veel. Jaanuarist
kehtima hakanud määruse
põhjal on sel aastal esimest
korda võimalik saada stipendiumit vahetusaastaks välismaale õppima suundumiseks.
Esimene tähtaeg on 1. aprill.
Rõõm ja mure käivad
käsikäes
Peale rõõmude oli ka murekohti. Aasta alguses tulid taas
päevakorda probleemid valla
siseliinibussidega. Vallavalitsuse kindel seisukoht on, et
valla elanikele pakutakse
kvaliteetset teenust. Teeme
MTÜ-ga Põhja-Eesti Ühisteenustekeskus koostööd, et
leiaksime sellele probleemile
lähiajal lahenduse.
Samuti tekitas paljudel
küsimusi 1. aprillist kehtima
hakkavad uued jäätmeveohinnad. Usun, et enamik
küsimusi said eelmises vallalehes vastatud. Peamine on
selle juures, et ükski lisateenus ei hakka kehtima enne,
kui klient on selleks ise soovi
avaldanud.
Kultuuri- ja valimiste
aasta
On hea meel, et meie inimesed väärtustavad kultuurielu
ja löövad ka poliitmaastikul
aktiivselt kaasa. Märtsis toimunud Riigikogu valimistel
oli meie vallas hääletanute
osakaal 10,8% kõrgem üleriigilistest näitajatest ja 4,8%
kõrgem Harjumaal valimas
käinutest.
See aasta on ka kultuuriaasta. Eesti Vabariigi 101. aastapäeva auks korraldasime sarnaselt juubeliaastaga 24. veebruaril vallamaja esisel väljakul piduliku lipuheiskamise
koos piduliku rivistuse ning
väikese laulu- ja tantsupeoga.
Aitäh kõigile, kes osalesid!
Aitäh meie laulu- ja tantsurahvale! Soovin teile jõudu
suvise laulu- ja tantsupeo
proovideks.
Ilusat saabunud kevadet!

Hetk Tilgu sadama elementide saabumisest. / Foto: Liina Rüütel

4

kolmapäev, 27. märts 2019 // HARKU VALLA TEATAJA

KESKKOND
Et kevad pole enam
mägede taga, kordame
üle põhitõed, mille
järgimine tagab kena
ja korras kinnistu ning
vastavuse valla heakorraeeskirjale.

Hoia oma kinnistu korras
Tasub teada

MARI KUKK

H

eakorrastatud kinnistu
on selline, mida on hea
vaadata ja mis ei riiva
silma võrreldes naaberkinnistutega. Kinnistu on niidetud,
puud-põõsad hooldatud, kinnistul ei ole prügihunnikuid
ega seisma jäänud asju, olgu
selleks siis lauavirn, vana kodumasin vms. Enamik kinnistuid on korras, tõdeb Harku
valla keskkonnaspetsialist
Lembe Reiman. Suhtumine
oma kinnistu korrashoidu on
tema sõnul erinev: “Enamik
inimesi reageerib kinnistu heakorrale tähelepanu juhtides
kohe ja seda rohkem korrata
ei ole vaja, kuid mõnda tuleb
pidevalt korrale kutsuda, see
tähendab: üks kord teeb korda,
aga varsti on kinnistu jälle
korrast ära.”
Kelle poole pöörduda, kui
asi on korrast ära, ja mil määral vald olukorda kontrollib?
“Kui naaberkinnistu on korrast ära, siis kõigepealt tuleks
ikka naabriga rääkida. Kui see
ei ole võimalik, tuleks teatada
vallavalitsusele. Viimane saab
juhtida omaniku tähelepanu
kinnistu heakorrale kas telefoni teel, e- või märgukirjaga,
kui eelnev ei ole aidanud.
Kui ka märgukiri ei aita, saab
määrata sunniraha,” sõnab
Reiman. Seni on omanikele
märgukirju saadetud nii niitmata kinnistu kui ka teemaale
(loe lisa lk 3 – toim.) rajatud
hekkide, puude või sinna pai-

Probleemseks on kinnistud, kus hoiustatakse meeletus koguses vanarauda ja jäätmeid, näiteks
romusõidukeid, mahuteid ja vanu rehve. / Foto: Lembe Reiman

Tee nii!
Valla keskkonnaspetsialist Lembe Reiman ja järelevalvespetsialist
Vladimir Teder soovitavad silmas pidada järgmisi tõdesid:
• probleemide korral räägi naabriga ja püüdke leida lahendus;
• ära istuta puid ega põõsaid või hekki oma kinnistust väljapoole;
• ära paigalda tõkkeid, näiteks kive, oma kinnistust väljapoole;
• kui istutad oma kinnistule puu, siis mõtle asukoht hästi läbi ja
arvesta, et puu kasvab suureks ning võib tulevikus ohustada enda
või naabri hoonet, varjata valgust enda või naabri koduhoovis;
• niida vastavalt vajadusele: kujunda aias mõni koht, kus rohi saab
kõrgemaks kasvada ja mida pole vaja üldse niita või siis niita aastas
ainult korra, või raja niidu-/lillemuru, mis nõuab palju vähem hoolt.

galdatud muude tõkete ja kinnistu üldise välimuse tõttu.
Ohutu kord
Heakorraeeskirja kohaselt on
omanikul ülesanne hoida oma
vara sellises korras ja seisun-

dis, mis ei põhjusta ohtu teiste
isikute elule, tervisele, varale
või elu- ning looduskeskkonnale. “Omanik on kohustatud
tagama heakorra, koristama
kinnistu üldist välisilmet rikkuvad esemed, sealhulgas

Tabasalu elanik palub
meelde tuletada, et heakorraeeskirjad kehtivad
kõikidele vallaelanikele
võrdselt.
MARI KUKK

ui Helve Pomerants toiK
metusse helistab ja muret
kurdab, kinnitab ta kõne ajal
mitu korda, et tema eesmärk
ei ole musta pesu avalikkuse
ees pesta või mingil juhul vaenutseda. “Minu lugu olgu
hoiatuseks ja teadmiseks kõikidele, kes ei oska säärast asja
ette näha,” ütleb ta. Pomerants
on Tabasalus elanud 1980. aastast, millest viimased viisteist
on tema sõnul möödunud
pimeduses ja rõskuses.
Asi on naabri aias kasvavas
hekis. Kunagistest pisikestest
hekitaimedest on sirgunud
kõrged kuused, mis on naise
sõnul ohtlikud. “Kui hekk kasvas üle nelja meetri, hakkas see
mu aiaäärt varjutama,” räägib
Pomerants ja näitab telefonist

Helve Pomerants on mures, et
tormisel ööl võivad kõrged puud
majale peale kukkuda.
/ Foto: Mari Kukk

fotosid, mis on tehtud eelmise
aasta aprillis ja kus puude varju
tõttu veel ports lund maas on.
Kaugel pole lindude pesitsusaeg, seega tuleks hekkidepuude korrastamine kiiremas
korras ette võtta, leiab proua.
Tuletage reegleid
meelde
Naabrinaisega on Pomerants
murest rääkinud, kuid tema
enda sõnul tulutult. Naaber
ei näi mõistvat tema igatsust
päikesevalguse järele ega näe
hirmu, et tormisel ööl võivad

kommentaar

Kõrgeks kasvanud puud
põhjustasid jageluse naabriga
Lea Reiter
Naaber

“Ega me eriti suhtle,
temaga on raske
suhelda. Eelmisel aastal kutsus naaber mind
välja ja me rääkisime.
Poeg võttis saega
puudel oksad alt ära
ja valgust on küllaga.
Minu arvates ajab ta
käojaani.”

puud langeda ja kahju tekitada.
Kurioossel kombel oli ta ise
abiks, kui seda hekki istutati.
“Uskusin, et ta hooldab seda
… Ma ei taha lärmata, aga
mida ette võtta, ka ei tea,” on
naine mures. Pomerants ütleb,
et paljudel tema tuttavatel on
sama probleem ja seega teeb ta
ettepaneku, et lehes tuletataks
meelde vallaelanikele kehtivaid reegleid: “Tahan, et nii
senised kui ka uued elanikud
loeks ja teaks, millised on
reeglid.”

murdunud puud, prügi ning
rakendama meetmeid kinnistu
reostamise ja risustamise vältimiseks,” sõnab Reiman. Järelevalvespetsialist Vladimir Teder
ütleb, et eelmisel aastal oli olukord üldiselt hea. “Probleemsed
on pigem need, kes ei kasuta
kinnistuid, sealhulgas vanemad inimesed, kes enam ei
jõua suvilas käia ja seda hooldada. Samuti on tihti probleemiks tühjad, hoonestamata
kinnistud, mis ootavad müüki
või on nn pensionisambaks.”
Aiajäätmete ja prahi
põletamine
Reiman ja Teder tuletavad meelde, et aiajäätmete hävitamisel
on mitmeid asjaolusid, millega
arvestada. Aiajäätmete põletamist tuleks üldjuhul vältida.
Kui aga lõkke tegemine on vajalik, näiteks soovitakse põ-

Omanik ei tohi:
• reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada avalikus kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel,
sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta,
samuti reostada veekogu;
• paigutada vallavalitsuse nõusolekuta avalikku kohta väikevorme,
sealhulgas jäätmemahuteid, pinke, tõkkepiirdeid, vitriine, info- ja
reklaamstende, suunaviitasid, asulakaarte jms;
• avalikku kohta ilma vallavalitsuse nõusolekuta rajada haljastust,
istutada puid ega põõsaid ning paigaldada liikumist piiravaid kive.
Omanik on kohustatud:
• hoidma vara korras ja seisundis, mis ei põhjusta ohtu teiste isikute
elule, tervisele, varale või elu- ning looduskeskkonnale;
• tagama heakorra, koristama kinnistu üldist välisilmet rikkuvad esemed, sealhulgas murdunud puud, prügi ning rakendama meetmeid
kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
• kärpima avalikult kasutatava tee ääres kasvavad puud ja põõsad
sel määral, et need ei takistaks liiklust, ei piiraks nähtavust teel ega
varjaks liikluskorraldusvahendeid;
• niitma hoone või avalikult kasutatava teega piirnevaid rohttaimedega kaetud alasid vähemalt üks kord kalendriaastas ja söötis
põlde üks kord kalendriaastas 1. oktoobriks;
• niitma tiheasustusalal asuval kinnistul rohtu, sealhulgas muru,
sagedusega, et selle kõrgus ei ületaks 15 cm. Nõuet ei kohaldata
tiheasustusalal asuval metsatunnustega alal ja maatulundusmaa
sihtotstarbega looduslikul alal.

letada kuivi oksi, tuleb arvestada, et lõket võib teha ainult
tuulevaikse ilmaga ning lõkkease ja selle ümbrus peavad olema puhastatud kergesti süttivatest materjalidest. Kindlasti
tuleb arvestada ka lõkke kaugust hoonetest ja metsast ning
seda, et lõke ei häiriks teisi isikuid. Oksad, lehed, aiast
kogutud taimejäänused ja kuluhein on väärtuslik materjal
kompostiks.
Müra tekitavate toimingute
juures on oluline silmas pidada
korrakaitseseadusest tulenevat

öörahuaega ehk teisisõnu: teisi
isikuid häirivat müra ei tohi
tekitada kella 22-st kuni 6-ni
ja puhkepäevale eelneval ööl
südaööst hommikul 7-ni. Kui
aga piirkonna elanikud või
ühistu teevad omavahel kokkuleppe, et mingil kindlal ajal ei
niideta, tuleks seda ka järgida.
Uutele peredele, kes meie
valda elama tulevad, soovitavad Teder ja Reiman hoida
oma kinnistu samamoodi korras kui naabril … või veel
paremas.

Tutvu heakorra eeskirjaga: www.harku.ee/heakord

Kas tänavune Keskkonnakäpp
on Harku vallas?
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

prilli alguses kuulutab keskkonnaminisA
teerium välja Keskkonnakäpa konkursi,
et tunnustada keskkonna-

säästlikku haridustegevust.
Tunnustuse andmisega
tõstetakse esile kõiki, kes
on jätnud möödunud aastal
positiivse jälje mõne keskkonnateadliku algatusega
või panustanud keskkonnasäästliku haridustegevuse
edendamisse. Oodatud on
ideed, mis on lõppenud või
jõudnud vaheetappi ning
mis on suurendanud teadmisi keskkonnast ja kujundanud säästvat
arengut toetavaid hoiakuid.
Kokku on konkursil viis kandideerimise
rühma: lasteaed, õpilasrühm või -klass,
õpetaja, kool ja keskkonnaharidust pakkuv
organisatsioon. Kandideerida saab kategooriates “Tubli tegutseja”, “Tark tarbija”,
“Õnnelik õpe”, “Kogukonna kaasamine” ja
“Innukas innovaator”. Välja antakse kuni
26 auhinda. Rahvas valib oma lemmiku

igas kandideerimise rühmas.
Ministeerium kutsub esitama nominente,
olenemata keskkonnasäästliku tegevuse suurusest, väikesest kollektiivist või
koolideüleselt, sest just teie tegu võib olla
parimast parim!
Head kogemused
Konkursil on esindatust
olnud ka varem. Näiteks
möödunud aastal oli üks
Õnnelik Õppija 2018 laureaat Muraste Kooli algatus
“Õpime loodust tundma
looduses viibides”.
Tunnustust pälvis kooli
looduskeskkonda väärtustav
haridus – igapäevane pikk
õuevahetund, kevadel ja sügisel on vähemalt kord nädalas terve päev
tunnid õues ning tunnid rabas ja metsas.
Esita kandidaat
Usume, et meie vallas on mitmeid vahvaid
projekte, mis vajaks tunnustamist! Vaata
lisainfot ja esita kandidaat enne 28. aprilli
veebiaadressil www.keskkonnakäpp.ee.
Võitjad selguvad Keskkonnakäpa auhinnaüritusel juunikuu alguses.
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HARIDUS & SPORT

Leelo Tungal kohtus emakeelepäeva eel lastega

Foto: Dmitri Kotjuh

14. märtsil tähistati
emakeelepäeva. Päev
varem külastas Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
armastatud kirjanik
Leelo Tungal.
JANIKA OJAMÄE
Eesti keele õpetaja

kommentaar

T

ema tulekuks valmistumine algas koos õpilastega juba nädal aega
varem, mitmed klassid tegid
Leelo Tungla kohta plakateid,
mida naine ka ise suure huviga
uuris. Aulas kohtus kirjanik
3.b, 6.b ja viiendate klassidega. Huvilisi oleks tõenäoliselt
olnud veel, kuid paraku saali
rohkem ei mahtunud.
Tungal kõneles sellest, miks
me tähistame just Kristjan
Jaak Petersoni sünnipäeval
emakeelepäeva, samuti emakeele olulisusest, aga ka keele
muutumisest ja uute sõnade
tulekust eesti keelde.
Õpilased kuulasid huviga,
nad said kaasa rääkida, vastata
küsimustele, mida kirjanik
esitas. Lapsed said ka ise küsimusi esitada ja seda võimalust
kasutati aktiivselt. Kui kohtu-

Kui kohtumisaeg läbi, said soovijad paluda raamatusse autogrammi. / Foto: Jane Tamm

misaeg lõppes, oli võimalik
paluda raamatusse autogrammi – õpilastel oli kaasas nii
proosa- kui ka luuleraamatuid,
tuldi ka aabitsatega.

Kui Tunglaga koolimaja
peal jalutasime, astusid paljud
lapsed kirjaniku juurde, ütlesid talle midagi ilusat, palusid
autogrammi ja jagati kallistusi.

Oli näha rõõmu laste silmis,
kui nad kohtusid silmast silma
kirjanikuga, kelle loominguga
nad on varem koolitundides
kokku puutunud.

Leelo Tungal
Kirjanik

“Kohtumine Tabasalu koolilastega oli südantsoojendav –
mind rõõmustas see, et laste jaoks paistis emakeele üle arutlemine olevat huvitav teema, igatahes kuulasid nad hoolega
ja ilmselt mõtlesid päris paljud kaasa. Ametlik emakeelepäev
sai ju tänavu juba kahekümneaastaseks, nii et minu põlvkond
võib meenutada selle esimesi tähistamisi, kuid aulas viibinud
laste jaoks on see juba enesestmõistetav pidupäev.
Usun, et nad said aru, kui tähtis on alal hoida meie vanarahva mahlakat kõnepruuki, kuid vähem tähtis pole ka uutele
nähtustele eestikeelsete nimede andmine, ajaga kaasas
käimine.
Muide, tänavu lõid ka paljud Eesti algkoolilapsed kaasa
uute emakeelsete sõnade leiutamises: ajakirjade Täheke ja
Hea Laps sõnaloomevõistlusest võttis osa üle 600 lapse ja nii
mõnigi pakutud uudissõna võib tulevikus kasutusele tulla.
Aeg lendab kiiresti ja minul, kes ma ligi veerand sajandit
toimetasin ajakirja Hea Laps, oli rõõm kohtuda meie kunagise
kirjalapse Janika Ojamäega, kes töötab juba teist aastat
Tabasalus emakeeleõpetajana.”

Tabasalu sai valusa kaotuse
Esimest korda esiliigas
B mängiva JK Tabasalu
esimene kodumäng liiga
teises voorus Pärnu JK
vastu lõppes valusa 1 : 2
kaotusega.

Fakte
Pealtvaatajaid: 335
Peakohtunik: Mart Martin
Abikohtunikud: Rein Väin,
Marto Kiisk

RIHO SAKSUS
JK tabasalu

uurepärase kodupubliku
S
ees mängu algust täielikult
domineerinud kodumeeskond

Luulelembesed lapsed, õpetajad ja külalised tulid kokku, et “Luulekarusselliga” tähistada
emakeelepäeva. / Foto: Anneli Laamann

Harku valla lasteaedade luulepäev
Eripedagoog-logopeed
Sirle Kaljendi luuleridade saatel algas tädi
Luule ja karu Mesikäpa
eestvedamisel kolmapäeval, 13. märtsil
Tabasalu Teelahkme
lasteaias emakeelepäevale pühendatud
Harku valla lasteaedade
“Luulekarussell”.
ANNELI LAAMANN
Teelahkme lasteaed

äikeseid osalejaid tuli kokV
ku neljast lasteaiast: Pangapealse, Harku, Tabasalu Tibutare ja Tabasalu Teelahkme
lasteaiast. Mudilased olid tub-

lid ja lugesid ilmekalt õpitud
luuletusi. Samuti oli suur teene
laste juhendajatel ja vanematel.
Kõik osalejad said meened ja
žürii abiga anti välja auhinnalised kohad.
Noorem vanuserühm:

• I koht Marta Loore Krumm
Tibubutare lasteaiast
• II koht Vjatseslav Burkov Harku
lasteaiast
• III koht Tobias Tikk Pangapealse lasteaiast
Keskmine vanuserühm:

• I koht Robert Soo Tabasalu
Teelahkme lasteaiast
• II koht Sten Brinkmann Tabasalu Teelahkme lasteaiast
• III koht Alexandra Kotkas
Pangapealse lasteaiast
Vanem vanuserühm
(6–7-aastased):

• I koht Katariina Saskia Krumm

ja Otto Härmas Tibutare lasteaiast
• II koht Gabriele Amine Ahwazian Tabasalu Teelahkme lasteaiast
• III koht Mirtel Eensalu Pangapealse lasteaiast
Eripreemia sai Karl-Joonas
Kolbre Pangapealse lasteaiast
väga pika luuletuse lugemise eest.
Suur tänu juhendajatele ja
žüriile, kuhu kuulusid Piret
Klooren, Ülle Jurtom ja Hardi
Volmer.
Laste säravad silmad ja mõnus luuleline õhkkond andis
läbiviijatele julgust, et üritust
juba järgmisel õppeaastal, taas
emakeelepäeva paiku korrata.
Esimest korda toimunud
Harku valla lasteaedade luulepäeva “Luulekarussell” eestvedaja oli Teelahkme lasteaed.

lasi pärnakatel poolaja keskel
ennast vasturünnakust teravalt
nõelata ja enam tagaajaja rollist ei pääsetudki.
Esimese värava lõi 28. minutil Kein Makovei, 35. minutil lõi värava Jako Kanter. 44. minutil sai hoiatuse Lucas Liiva.
Esimene poolaeg lõppes seisuga 0 : 2 Tabasalu kahjuks.
Võimalusi loodi palju, aga
alati jäi i-le täpp peale panemata või natuke õnnest puudu. Vahetusmees Carl Maidla
suutis mõni minut enne lõppu,
83. minutil küll auvärava lüüa,
aga rohkemaks seekord jaksu
polnud.

Sel korral pidi kodumeeskond
pärnakatele alla vanduma. /
Foto: Mihkel Naukas

JK Tabasalu meeskonnas
mängisid Kaarel Rumberg,
Kert Koljal (78. Carl Henrik
Kristofer Maidla), Valeri Makarov, Kristjan Stüff (80. Priidu Nurmik), Kristo Hussar,
Märten Subka, Robin Sööt (73.

Garry Väiko), Rasmus Tomson (46. Aleksander Ojari),
Lucas Liiva (61. Kardo Koljal),
Kersten Lõppe, Freddie Heinmaa. Varupingil olid Priidu
Nurmik, Rihard Kristjan Kristel, Kardo Koljal, Aleksander
Ojari, Garry Väiko, Kaspar
Veeväli, Carl Henrik Kristofer
Maidla.
Pärnu JK meeskonnas olid
Kermo Hunt, Risto Pärnat,
Hevar Aas, Daniel Barinov,
Jako Kanter, Igor Mohhov,
Jevgeni Novikov (85. Chris
Makovei), Aleksander Algo,
Risto Kauniste, Joonas Sild,
Kein Makovei. Varupingil olid
Kaupo Koort, Jevgeni Korjagin, Reimo Madissoo, Chris
Makovei.
Järgmine kodumäng on
4. aprillil kell 19.30 meie suure
rivaali Viimsi JK vastu.

Suvine lasteaia valverühm
Tööpäevadel, 1.–31. juulini kell 7.00–18.30 pakub valvelasteaia teenust Alasniidu lasteaia
filiaal Harkujärve lasteaed (J. Venteri tee 6).
Valverühma komplekteerimine toimub avalduste alusel kuni kohtade täitumiseni. Avalduses
palume märkida soovitud perioodi: I nädal (1.–5.07), II nädal (8.–12.07), III nädal (15.–19.07),
IV nädal (22.–26.07), V nädal (29.–31.07).
Kohatasu arvestatakse vastavalt määrusele “Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude
kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord”. Toidupäeva maksumus on
5 eurot.
Koha saamisel suverühma tuleb tasuda ettemaksuna nii kohamaks kui ka kogu toiduraha
olenemata sellest, kas laps kasutab näidatud perioodil valverühma kohta või mitte. Tagasiarvestust koha kasutamata jätmise korral ei toimu.
Lisainfo ja digiallkirjastatud avalduste edastamine e-posti aadressil kai.edo@alasniidulasteaed.eu.
(Haridus- ja kultuuriosakond)
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Rahvakalendrist:
maarjapäevadest
ANTS ALEV
Vallalehe kolumnist

Muraste kogukonnakeskuse projektijuhi
Aule Kikase sõnul
vaadatakse kinos enim
Eesti filme ja välismaiseid
lastefilme, leigem on huvi
Euroopa kvaliteetfilmide
vastu. Varsti saab mis
tahes linateoseid nautida
ka tundlikum-nõudlikum
kõrv, sest praegu käib
töö parema helisüsteemi
hankimise nimel.

Kohalik kinopunkt saab
peagi uue helisüsteemi

MARI KUKK

F

ilmide vaatamise võimalus on Muraste koolimajas
olnud juba kolm aastat.
Kuidas teil läheb?

Maarjapäeval tuleb võtta aega, et puhata ja lõõgastuda, näiteks nautida õhtuvalgust. / Foto: Ants Alev

eie rahvakalender tunneb nelja maarjapäeva: paastuM
maarjapäeva 25. märtsil, heinamaarjapäeva 2. juulil,
rukkimaarjapäeva 15. augustil ja ussimaarjapäeva 8.
septembril – igaühel oma tähendus ja tähtsus. Seekord
keskendume neist esimesele, puna- või kapsamaarjapäevale.
Selle kevadtalvise pühaga seostuvad kevade algus ja
päikese tervitamine, naistepüha, ebaõnne tõrjumine
ja edu maagia. Naistepühi on palju teisigi. Neid kõiki
iseloomustasid paljud töökeelud, mille eiramisega võis
kaasneda ebameeldivusi – soovimatute putukate ja
loomade sigimine, tööjärje kadumine. See oli päev, kui
naised pidutsesid ja käisid kõrtsis. Päeva tunnuseks oli
punajoomise tava, et saada kogu aastaks puna põskedele.
Külla minnes tuli puna kaasa võtta. Maarjapäeval pidid
naistepeole eksinud mehed tanu pähe tõmbama ja naistele
välja tegema, seda päeva iseloomustas vastassugupoole
kimbutamine, tembud ja rituaalsed mängud, samuti
valgete riiete kandmine.
Selle püha roll oli pakkuda lõõgastust igapäevatööst –
maarjapäevaks pidid ketramine ja kudumine olema
lõpetatud. Oluline koht oli maagial: põllule tuli “seemneks” vedada koorem sõnnikut, pidi segama viljaseemet,
säilitatud kapsad tuli üle vaadata ja külvata esimesed
kapsaseemned. Suurte kapsaste ja suure saagi lootuses
küpsetati suuri pannkooke ja karaskeid – Lõuna-Eestis
ilmtingimata valgeid rõivaid kandes.
Kas ei peaks neid vanu kombeid tänapäevalgi usinamalt järgima? Pideva kiirustamise ja rabelemise,
nutiseadmetesse uppumise ja maailma siunamise asemel
võiksime sagedamini mõnusalt aega veeta sõprade ja
lähedaste seltsis, neid sõbralikult tögades, kombekalt
puna rüübates ning maagiasse uskudes.

Muraste kinopunkt on Kinokoja võrgustikku kuuluv ja
valdavalt nende levis olevaid
filme kasutav väikekino. Rahvahulga ja tagasiside järgi hinnates on meie kodune kinopunkt väga hästi vastu võetud.
Eesti filmid ja välismaised
lastefilmid on alati väga oodatud, pisut tagasihoidlikum on
huvi Euroopa kvaliteetfilmide
vastu.
Filmide valiku teeme paar
korda aastas toimuvatel Eesti
Filmi Instituudi pressipäevadel, kui kinodele tutvustatakse
levisse jõudvaid linateoseid
ning kohtutakse silmast silma
nende loojatega.
Kes on peamised kinokülastajad?

Vaatajad on valdavalt ikka
meie valla igas vanuses inimesed. Ehkki me pole aktiivselt paberplakateid kuhugi
kleepinud, on inimesed juba
harjunud jälgima Muraste
nädala- ja kinokava sotsiaalmeedia kaudu Harku valla
elanike grupis ning Muraste
külaseltsi veebilehel.

Muraste kinopunkt on Muraste kogukonnakeskuse üks
avalikest teenustest. / Foto: Aule Kikas

Hea abiline turundamisel
on ka Harku Valla Teatajas
olev kultuurikalender. Lisaks
saavad kõik soovijad liituda
meie e-kirja listiga, mille kaudu nädala infokiri huvilisteni
jõuab.

Millised on olnud probleemid
ja rõõmud?

Rõõmu kinokülastajatest
on palju! Üha enam tulevad
nad tänama – vahel hea filmi
ja saadud emotsiooni eest, mõnikord ka mugavuse eest näha
oodatud filme kodukandis.
Üsna sageli jäädakse filmi lõppedes nähtu üle mõtteid vahetama. Näiteks väga elavat
arutelu on tekitanud “Tõe ja
õiguse” mõlemad seansid.
Rõõmu pakub ka suurepärane meeskond – Katre Kuusik,
Evar Ojasaar, Liisa Oviir ja
mitmed teised vabatahtlikud,
kes vajadusel abiks.
Viperuste eest pole muidugi
keegi kaitstud: kord kadus
seansi ajal pilt, kord hakkas
filmi ajal turvasüsteemi häire
tööle, kord olime valinud vale

helikanali. Kolme tegevusaasta
kohta pole seda õnneks sugugi
palju. Praegu oleme uue helisüsteemi paigaldamise ootuses. Saime riigieelarvelise toetusena 10 000 eurot, et paigaldada kinosaali korralik
stereosüsteem – see peaks pakkuma ka nõudlikule kõrvale
head, liikuvat heli.
Eks vahel ole ka väikseid
ebamugavusi. Vahel lähevad
lapsed liiga ulakaks, vahel ei
jagu istumispatju. Oleme inimesi julgustanud mõnusat
seljatagust-istumisalust kaasa
võtma, seda võimalust kasutatakse aktiivselt. Kinotoolide
soetamist me praegu reaalseks
ei pea – isegi kui võimalus
oleks, vähendaks see koolisaali
mahutavust enam kui poole
võrra.
Millised filmid on toonud enim
vaatajaid?

Kaugelt üle saja filmisõbra
on toonud saali “Eia jõulud
Tondikakul”, “Lotte ja kadu-

nud lohed”, “November”, samuti “Klassikokkutuleku” triloogia. “Tõde ja õigust” näitasime suisa kahel korral. Eelkõige Muraste kooli lastes on
tekitanud rõõmsat elevust välismaised filmid, kus filmi tegelastele on andnud hääle n-ö
oma küla poiss Thor-Tobias.
Väga muhe oli kohtumine
ja vestlus “Johannes Pääsukese
tõelise elu” režissööri Hardi
Volmeri ja ühe osalise, Tõnu
Ojaga. Selliste kohtumistega
jätkame, hoidke aga silm peal
meie infokanalitel.
Mis filme veel oodata on?

Selle kevade oodatumad filmid on kindlasti soomlaste suurepärane humoorikas loodusfilm “Väikese põhjapõdra
Ailo suur seiklus” ja maailma
filmifestivalidel lained lööv
“Kapten Morten lollide laeval”. Kõiki filme üles loetlema
ei hakka, liiatigi – nimekiri
täieneb ja kõige täpsem teave
on leitav ikka meie veebilehel.

Kas mingi aeg tuleb ka paus,
millega kirglik käija peaks
arvestama?

Eks suvine puhkuste aeg
ole ka meie kinos vaiksem,
seda mitmel põhjusel: väljas
on valge ja Muraste koolimaja
aatriumi pimendamine on
paras (kuid mitte võimatu)
väljakutse. Kindlasti tuleb üks
filmirikkam periood Harku
valla külade nädala raames.
Arvestama peame alati ka koolimajas toimuvaga, sest number üks on ikkagi koolitöö ja
kinosaaliks muutub aatrium
siis, kui koolipere tegemised
tehtud.

Tutvu kinokavaga: www.muraste.ee

Kuhu minna, mida teha

Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit
veebilehel www.harku.ee/kalender.
Vaata Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu noortetoa ja
Harkujärve noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.

Päev

Algus

Mis toimub

Kus

Lisainfo

27. märts

9.00

Harku valla lasteaedade teatrifestival

Alasniidu Lasteaed

27. märts

18.00

Lapsevanemate suhtlustreening
(Gordoni perekool)

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.sinamina.ee

27. märts

18.30

Töötuba: pildiraamide tuunimine
krakleetehnikas

Tabasalu käsitöökamber (Sarapuu 12)

Facebook @EffieEesti

27. märts

20.30

Vääna-Jõesuu talisupleb

Vääna-Jõesuu jõgi

Facebook @vjkselts

29. märts

19.00

Harku valla mälumäng “Ajuragin“

Portsmani bistroo (Teenuste 2)

www.harku.ee

29. märts

19.00

Kinoõhtu Murastes: “Mehed“

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.muraste.ee

29. märts

19.00

Noorte kohvik Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kogudusemaja

www.rannamoisakogudus.ee

30. märts

11.00

Lapsevanemate suhtlustreening
(Gordoni perekool)

Restoran Seller (Klooga mnt 6a)

www.sinamina.ee

31. märts

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

31. märts

11.00

Harku valla laululaps 2019

Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli tn 1)

www.harku.ee

31. märts

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

3. aprill

18.30

Töötuba: lihavõttepärg

Tabasalu käsitöökamber (Sarapuu 12)

Facebook @EffieEesti

3. aprill

20.30

Vääna-Jõesuu talisupleb

Vääna-Jõesuu jõgi

Facebook @vjkselts

4. aprill

19.30

Esiliiga B: JK Tabasalu vs Viimsi JK

Tabasalu staadion (Kooli 1)

www.jktabasalu.ee

7. aprill

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

7. aprill

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

9. aprill

9.45

Harku valla koolieelikute sportlik tervisepäev

Tabasalu staadioni jalgpalli
harjutusväljak (Kooli tn 1)

www.tibutare.ee

10. aprill

18.00

Lapsevanemate suhtlustreening
(Gordoni perekool)

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.sinamina.ee

11. aprill

17.00

Muusikakooli ansamblite ja lisapillide kontsert

Tabasalu Muusikakool (Kooli tn 1)

www.tabasalumuusikakool.ee

12. aprill

19.00

Kinoõhtu Murastes: “Skandinaavia vaikus“

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.muraste.ee

13. aprill

19.00

Õhtu täis muusikat: Ivo Linna ja Antti Kammiste

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.muraste.ee
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KUULUTUSED & REKLAAM

Harku Lasteaed

otsib oma meeskonda täistööajaga

Harkujärve Põhikool

otsib oma töökasse kollektiivi

PSÜHHOLOOGI
(0,5)

LOGOPEEDI
(1,0)

ERIPEDAGOOGI
(1,0)

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Lisainfo: Harkujärve Põhikooli direktori Külli Riistopi tel 5556 7507
või e-posti aadressil kulli.riistop@harkujarve.edu.ee.

KOKKA,

kes on kutsealase koolitusega, majandusliku mõtlemisega,
töötab iseseisvalt, planeerib oma aega, oskab koostada
menüüd ja käidelda toitu vastavalt laste toitlustamisele
ettenähtud nõuetele ja vajadustele.
Hindame ausust, korrektsust, täpsust ning maitsva ja
tervisliku toidu väärtustamist.
Kui tundsid ennast ära, siis just sind me otsime!
Pakume võimalust töötada kaasaegses ja hästi sisustatud
köögis, abiks toimekas abikokk. Sind ootab sõbralik kollektiiv, abivalmis juhtkond ja rõõmsad lapsed.
Pakume stabiilset palka, puhkust suvel (35 päeva) ning
soodsaid sportimistingimusi.
Tööle asumise aeg august 2019. Sinu CV-d ootame e-posti
aadressil juta.meringo@harkulasteaed.ee. Lisainfo telefonil 651 0450.

Muraste Kool

Muraste Kool

1. KLASSI ÕPETAJAT

ABIKOKKA

otsib oma meeskonda
I. klassi õpetaja põhiülesanded on õpilaste arengu toetamine lähtudes nende tasemest ning arvestades õppekavades
seatud eesmärke.

Õpetajad alustavad tööd alates 21. augustist. Kandideerimiseks palume
esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 29. märtsiks 2019
e-posti aadressil kontakt@murastekool.edu.ee.ee.
Lisainfo ja täpne töökuulutus: www.murastekool.edu.ee/vabad-tookohad.

ootab oma meeskonda
Tööülesanded: koka abistamine toidu valmistamisel ja
serveerimisel, koristustööd.

Kui Sul on tahe ja oskus töötada toredas meeskonnas ning
soov hoolitseda vahva koolipere kõhutäie eest, siis ootame
Sinu sooviavaldust ning elulookirjeldust hiljemalt 19. aprilliks 2019
e-posti aadressil kontakt@murastekool.edu.ee.

Vääna Mõisakool on 164. aastane pikkade
traditsioonidega lasteaed ja kool, mis asub kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisas.

Vääna Mõisakool

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554, e-post:
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. Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Pakume koduabi teenust
eakatele ja erivajadusega
inimes-tele. Tel 5682 4388, e-post:
innerkteam@gmail.com.
Raamatupidamisteenus Eesti,
Läti ja Norra väiksematele-ja
keskmise suurusega ettevõtetele.
Info tel 5033175 või e-post:
info@weldnor.com.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel: 502 9075; e-post:
liuguksed@kallion.net.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.

Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud
töid. Vihmaveerennid toodame
kohapeal valtsimismasinaga –
puuduvad liitekohad. Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059,
e-post: info@vihmaveerennid.ee.
Otsime kodukoristajaid
Harku valla eri piirkondadesse.
Tel 515 3390, e-post:
outreehill@gmail.com.
Korstnapühkija teenused,
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Lõikan hekki, teen saetöid aias.
Tel 5554 7291.
Elektriseadmed ohutuks! Kõik
elektritööd pädevalt elektrikult.
Tel. 5331 3215.
Liiv, killustik, muld veoga.
Tel 507 9362.
Teostame eramute ehitust
ja üldehitustöid (puitkarkassmajade, katuste, vundamentide,
sisesaunade ehitus, betoonitööd, puutööd jne). Kalver,
tel 5663 8330.
Arboristi teenused. Ohtlike
puude raie. Puude hoolduslõikus.
Hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. www.puukirurg.ee,
info@puukirurg.ee, 505 7786.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel: 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki;
võib pakkuda ka ülevaatuseta!
Pakkuda võib kõike! kasutult.
Tel 5459 5118, e-post:
seisevauto@mail.ee, Magnus.
Ostan põllumajandustehnikat:
traktor, heinapress, sõnnikulaotaja,
saksavirtspütt. Tel 5609 6431.

võtab tööle

AEDNIKU

Aedniku ülesanne on maist kuni oktoobrini hoolitseda kauni
Vääna mõisa pargi eest. Lisaks regulaarsele hooldustööle
tasandada hekki, kasta lilli ning teha umbrohutõrjet.

Tööle asumise aeg on mai. Kandideerimiseks palume saata
oma sooviavaldus e-posti aadressile kontakt@vaanakool.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5551 2080.

Tiskres asuv itaaliapärane pererestoran Lucca
otsib oma sõbralikku meeskonda rõõmsameelset
baariabilist.
Paindlik töögraaﬁk ja poole- või täiskohaga töö.
Lisaküsimused telefonil: 53 735960
CV palun saata: lucca@restoranlucca.ee
Lisai
Lisainformatsiooni leiate: www.restoranlucca.ee

ERAMAJADE EHITUS
5595 4609
puitkinnisvara@gmail.com
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REKLAAM

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Tule Kakumäe Selverisse tööle

TEENINDAJAKS
(kassa, lett, saal)

TRANSPORDITÖÖLISEKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS

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

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

(kauba tellijaks)

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti aadressile
personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet kodulehel
või kaupluse infoletis.

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

Harku Haljastus
pakub erinevaid haljastusteenuseid
alates mururajamisest kuni piirdeaedade ehitamiseni.
www.harkuhaljastus.ee
e-post: info@harkuhaljastus.ee
tel 5744 1750, 510 5762

Avaldame kaastunnet Maris Viisilehele

kalli isa
kaotuse puhul.
Harku Vallavalitsus ja Harku Vallavolikogu

Südamlik kaastunne
Maris Viisilehele perega

armsa isa ja vanaisa
lahkumise puhul.
Töökaaslased Vääna
Mõisakooli päevilt

Avaldame kaastunnet
Heljo Vahtramäele
kalli õe

Elleni

surma puhul.
Klubi Hõbehall

