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Kuigi südameveresoonkonnahaigusi on erinevaid,
on nende taust
enamasti sarnane.
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PIRET ROSPU

Pihlakodu keti uusim
ja lähipiirkonna
moodsaim hooldekodu avab Tabasalus
uksed septembris.
Praegu on käsil
personali otsimine
ja kohtade
broneerimine.

Mida selle tasu eest saab?

Hinna kujundamisel on arvestatud ööpäevaringset täisteenust: toitlustamine, voodipesu, ruumide koristamine,
mähkmed, kõik keskuse üldja vaba aja tegevused. Teenuste
täielik nimekiri saab olema
pikem ja konkreetsem, kuid on
eelkõige kujundatud lähtudes
klientide soovist ja vastavalt
vajadustele. Kuna selliste
kompleksteenuste pakkumine
ei ole praeguste hooldekeskuste praktikas selles mahus
tavapäevane, kujunevad paljud
teenused töö käigus.

LIINA RÜÜTEL

V

Sarikapidu peetud, seinad püsti –
millal hooldekodu uksed klientidele avatakse?

Avamine on planeeritud 2019.
aasta septembrisse. Selleks ajaks
oleme valmis kliente teenindama. Kogu teenuste maht ja
sisu oleneb selleks hetkeks kujunenud nõudlusest.
Millised on Tabasalu hooldekodu eelised võrreldes teistega?

Kuna hooldusteenuste pakett ja nõudlus oma sisus ning
vormis on viimastel aastatel
pidevas muutumises nii normatiivses, kvalitatiivses kui ka
klientide hooldusvajaduse (dementsussündroomiga patsientide osakaalu suurenemine
tingib vajaduse päevase ja intervallteenuse järele) mõttes, peavad praegused ja uued rajatavad hooldekodud – kompententsikeskused – vastama senisest parematele sanitaartehnilistele nõuetele. Samuti peavad
need suutma tagada laiapõhjalist teenuste võrgustikku ka
väljaspool keskust, kaasates
kohalikku kogukonda, pakkudes ava- ja koduteenuseid,
ning suutma paindlikult reageerida nõudluse muutustele
sektoris.
Millised on hooldekodu elutingimused?

Keskusesse tulevad nüüdisaegselt sisustatud avarad
eluruumid, lai teenusevalik,
oma köök, raamatukogu, saun,
soolakamber, massaaži- ja
protseduuriruumid, aga ka
avar saal kontsertide korraldamiseks. Kokku on hooldekodusse planeeritud 180 voodikohta. Ühekohalised toad on

Perearst

euro, kuid iga konkreetse
kliendi puhul võib hind muutuda. Hind sõltub tema tervislikust seisundist ja sellest tulenevalt teenuste mahust ning
ka soovist, millise standardiga
ruume soovitakse. Stardipakett
valla poolt suunatavatele patsientidele algab 890 eurost.

Kommunikatsioonijuht

iru Haigla AS-i nõukogu esimees Igor
Pihela seeniori sõnul soovitakse välja arendada kompleksset teenuste võrgustikku:
“Tänapäevane hooldekodu on
kompetentsikeskus, mis peab
vastama senisest parematele
sanitaartehnilistele tingimustele ja tagama laiapõhjalise
teenuste võrgustiku ka väljaspool keskust.”

Foto: Liina Rüütel

Tiraaž: 6200

Aga ravimid?

Sügisel valmib Klooga mnt 13 kinnistule ümbruskonda sobituv kahekorruseline funkstiilis hoolekandekeskus. / Eskiis: Pihlakodu

Neli kuud Tabasalu Pihlakodu
avamiseni ... Milliseid võimalusi
pakub valmiv eakatekodu?
Tasub teada

Tabasalus valmib Harku valla esimene hooldekodu. / Foto: Liina Rüütel

18–20 m² ja kahekohalised 23–
25 m² suurused.
Igas toas on WC ja duširuum. Loomulikult sisustatakse iga tuba vastavalt määrusele
ja kliendi vajadustele, näiteks
lähtudes kliendi terviseseisundist – kas tava- või funktsionaalvoodiga.
Vahel on nii, et mõni inimene
soovib kaasa võtta oma kummuti või tugitooli, ka see on
võimalik, kuid muidugi tuleb
arvestada ruumiga.
Teenused

Milliseid teenuseid hooldekodus
pakutakse?

Soovime katta ja välja aren-

dada kompleksset teenuste võrgustikku, mis tagaks eakatele
pikaajalise hooldamise, ning
anda seeläbi võimaluse lähedastele, kes on praegu seotud
hooldamisega nii kodus kui
ka statsionaarsetes keskustes,
naasta tööturule.
Peale üld- ja erihoolekandeteenuste koos õendusteenuse
ja sellealase konsultatsiooniga
plaanime avada päevateenuse
ehk nn päevakeskuse ja intervallteenuse osakonna, mis
annaks lähedastele võimaluse
paigutada tööpäeva ulatuses
või lühemaks perioodiks oma
lähedane hooldekodusse. Sellesse kategooriasse kuulub ka

Hooldekodu rajamine Tabasalusse on olnud kohaliku
eakama elanikkonna kauaaegne soov ning kuna selle
tarbeks Tallinna ümbruse
nn kuldsesse ringi kuuluvad
omavalitsused Euroopa
Struktuurifondidest toetust ei
saa, otsustati kuulutada välja
kontsessioonihange hooldekodu rajamiseks ja pidamiseks erasektorile. Valla
panus on 0,48 miljonit eurot.
Kolme pakkuja hulgast
tunnistati parimaks AS-i
Viru Hoolekandeteenused
pakkumus. Hanketulemuste
tutvustamise ja kinnitamise
järel volikogus seati vastavalt
hanketingimustele võitja
kasuks 50-aastase tähtajaga
hoonestusõigus Harku valla
omandis olevale Klooga mnt
13 kinnistule, mille pindala
on 19 432 m².

Meil on eraldi teenused,
mis on suunatud majast väljapoole, kodudesse, seda eelkõige koostöös Harku valla sotsiaalteenistusega, et selgitada
välja need kogukonna liikmed,
kes on võimelised iseseisvalt
kodus elama, aga vajavad teatud määral välist abi.
Samuti on meie hooldekodus iga päev või vähemalt
viiel päeval nädalas õde. Peale
hooldekodus pakutavate teenuste saame pakkuda toitlustamist nii kohale viimisega kui
ka päevakeskuses.
Millised on päevased tegevused?

Konkreetsed tegevused kujunevad välja patsientide huvisid ja tervislikku seisundit
arvestades juba tegevusjuhendajate ettepanekul. Pärast keskuse avamist ja teenuse käivitumist on kõikidel huvilistel
võimalik kasutada päevakeskuse teenust.
Hind

olulisel määral dementsussündroomi diagnoosiga kliente. Tagame statsionaarses versioonis teatud mahus erihoolekande.

Ja peamine küsimus: mis see
kõik maksma hakkab?

Paketihinnad ei sisalda retseptiravimeid. Need tulevad
hinnale lisaks või toovad need
lähedased isikud.
Milliseid teenuseid on veel
võimalik hooldekodust saada?

Suuresti selgub lisateenuste
loetelu klientide vajadustest,
kuid maniküür, pediküür, juuksur, massaaž on võimalik kliendil kindlasti juurde osta.

Kas on võimalik juba järjekorda panna?

Avasime aprillis hooldekodu teenusele eelregistreerimise. Lisainfo ja registreerimisvorm on kättesaadav Pihlakodu
kodulehelt www.pihlakodu.ee.
Personal

Enne klientide saabumist tuleb leida personal, lõppenud on
hooldekodu juhi konkurss. Millal
hakatakse komplekteerima kogu
töötajaskonda?

Hooldekodu juhi konkurss
on jõudnud kandidaatide läbirääkimiste faasi. Huvi on
suur ja eeldused kompetentse
juhi leidmiseks head. Loodame, et juht alustab tööd juba
lähikuudel.
Vajame oma meeskonda
hooldajaid, kokki, abikokki ja
puhastusteenindajaid. Töötajaid hakkame komplekteerima
juhi tööle asudes, kuid sooviavaldused on teretulnud.
Millised on nõuded tööle asumiseks? Kuhu pöörduda?

Kõik huvilised, kes on varem mainitud tööd juba teinud
või omavad vastavat kvalifikatsiooni, saavad töö sooviavaldused edastada e-posti
aadressile ingrid@pihlakodu.ee.

Keskmised ühe kuu paketihinnad jäävad alla tuhande

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

Keskkonnaminister
Siim Kiisler algatas oma
otsusega uue, Sõrve
looduskaitseala moodustamise. Kavandatav
looduskaitseala asub
Harju maakonnas Harku
ja Saue vallas.

Algas raierahu ja istutusperiood

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuulutas seoses
lindude ja loomade pesitsusajaga välja kuni 15. juunini
kestva raierahu, metsas jätkatakse sel perioodil istutamisja metsahooldustöödega.
Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades
metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on
haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied
kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.
RMK korraldab raierahu perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide, -teede ning kuivendussüsteemide korrastamist. Tänavu istutatakse riigimetsa
21 miljonit puud, noore metsa hooldamist tehakse
42 270 hektaril ja teid hööveldatakse 7400 kilomeetrit.
Lisainfo: www.rmk.ee
(Riigimetsa Majandamise Keskus)

Liikluskorralduse muudatused

Tiskre külas Toome teel alustati katkise ühiskanalisatsioonitrassi parandustöödega, mis plaanitakse lõpetada hiljemalt
29. aprilliks.
Töid teeb Tallinna Teede Aktsiaselts. Lisainfo projektijuhi
(Gert Kase) e-posti aadressil gert.kase@ttas.ee või telefonil
5680 4860.
Vabandame tekkiva ebamugavuse pärast!
Lisainfo: www.harku.ee
(Harku Valla Teataja)

Ajutine muutus seoses
ühistranspordipeatusega

Kuni 1. maini on ehitustöödega seonduvalt linna suunduv ühistranspordipeatus “Tabasalu” rajatud ajutiselt
senisest kohast u 150 meetrit linna poole.
Ehituse lõppedes saavad mõlemad “Tabasalu” peatused
uued klaasist bussipaviljonid ja linnasuunaline peatus
jalgteeühenduse Nooruse 1a olemasolevast jalgteest.
Töid teeb Altos Teed OÜ ja need peaksid lõppema
hiljemalt 31. maiks. Lisainfo: projektijuhi (Vadim Tsõro)
e-posti aadressil vadim.tsoro@altosteed.ee või telefonil
5899 9235.
Palume jälgida kohapealseid ajutisi liiklusmärke.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Lisainfo: www.harku.ee
(Harku Valla Teataja)

Kontrolli elukohaandmeid

Mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimistega seonduvalt hakkab siseministeerium taas valijakaarte saatma.
Selleks, et paberkandjal valijakaardid kohale jõuaksid, on
oluline, et rahvastikuregistri andmed oleksid korras.
Kes ei soovi saada paberil valijakaarti, võib selle saada
elektrooniliselt. Selleks tuleb aktiveerida oma ametlik
e-posti aadress isikukood@eesti.ee ja suunata see oma
igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Seda saab
teha veebilehel www.eesti.ee.
Ühtlasi annab ametliku e-posti aadressi aktiveerimine
signaali, et soovite riigilt saada teile edastatavat teavet
elektrooniliselt ja ühe kanali kaudu.
Rahvastikuregister
Rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste kehtivad
ja korrektsed elukohaandmed, et riik ja omavalitsused
saaksid täita elanike ees oma kohustusi.
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel on
õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel ja
-küsitlustel, mille korraldamisel need aluseks võetakse.
(Siseministeerium)

Kallaste tn 12, Tabasalu
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KADY-ANN SUTT
Keskkonnaministeerium

"K

oostöös Harku vallaga
on läbi viidud mitmeid
põhjalikke elustikuuuringuid, mis kinnitavad, et
piirkonnas on loodusväärtusi,
mida tasub kaitsta. Lisaks on
ala kaitse alla võtmiseks avaldanud tugevat soovi ka sealsed
kohalikud omavalitsused, kes
samuti hindavad kõrgelt ala
elu- ja liigirikkust,” ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.
“Kavandatavale kaitsealale
jääb viimane terviklik loodusmaastik Tallinna lähistel, kus
püsivalt elutsevad ka suurulukid ja inimpelglikud liigid.
Suhteliselt väikeselt alalt on
leitud enam kui sada kaitsealust ja ohustatud liiki, sh 24
kaitsealust linnuliiki,” tõi keskkonnaminister Siim Kiisler
välja piirkonna eripära.
“Riikliku tähtsusega loodusala säilitamine on suur vastutus, mida tuleb jagada. On
rõõm, et keskkonnaministeerium algatas Harku vallavalitsuse ettepanekul Sõrve looduskaitseala loomise,” on Harku

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Sõrve looduskaitseala loomisega soovitakse kaitsta loodusväärtusi,
see kakuline on üks neist. / Foto: Erik Karits

vallavanem Erik Sandla rahul
uue looduskaitseala moodustamise kavatsusega. “Planeeritav ala hõlmab mitmeid meie
valla külasid: Sõrve, Muraste,
Viti, Vahi, Ilmandu, Rannamõisa ja Liikva. Meie valla
jaoks on oluline senisest enam
kaitsta meie rohevõrgustikku,
mille kese on Sõrve tuumala,
ning säilitada seda tulevastele
põlvkondadele,” selgitas Harku
vallavanem.
“Loodusväärtuste kaitsmine
on oluline, omavalitsuste piire

ületav küsimus,” nentis Saue
vallavanem Andres Laisk. “See
on loomulik osa meie koostööst Harku vallaga, kes Sõrve
looduskaitseala moodustamise
2017. aastal tõstatas. Saue vallas
jääb sellesse piirkonda tähelepanu väärivaid kooslusi, millest olulisim on Naistesoo.”
Käesoleva aasta algul valminud Sõrve piirkonna loodusväärtuste koonduuringus ja
kaitseala ettepanekus kinnitab
keskkonnaekspert Lauri Klein,
et Sõrve piirkonna kaitse alla

võtmiseks on eeldused olemas.
Alal leidub mitmeid loodusliku veerežiimiga looalasid –
loometsi ja -niite, mis on unikaalsed mitte ainult Eestis, vaid
kogu Euroopas. Samuti rabamaastikku, lamminiite vanajõgedega, vanu luitemännikuid
ning laane-, salu-, soostunud
ja soometsi. Ala hõlmab ka
muistseid pärandkultuurmaastikke kivikalmete ja kultusekividega. Sõrve piirkond
omab olulist tähtsust ka pealinnalähedase loodusõppe
baasina.
Seni on piirkonnas tagatud
üksikute liikide kaitse eraldiseisvate väiksemate püsielupaikadega. Alale laiema kaitse
tagamine liidaks piirkonna
väärtused laiemalt ühtseks ja
mitmekesiseks loodusalade
võrgustikuks.
Keskkonnaministri otsusele kaitseala moodustamise
algatamiseks järgneb kaitseeeskirja eelnõu ja piiride avalikustamise protsess, mille käigus
arutatakse kavandatava kaitseala kaitsekord ja piirid läbi kaitsealale jäävate maaomanike
ning teiste seotud osapooltega.

Vaadake varasemas vallalehes ilmunud artiklit ja tutvuge uuringuga: wwww.bit.ly/HV-Sõrve

Türisalu saab nõuetekohase veevarustuse
Keskkonna-investeeringute Keskus (KIK)
otsustas rahastada
Türisalu veemajandusprojekti ehitamist.
Projekti kogumaksumus
on esialgse prognoosi
kohaselt üle 7,6 mln euro.
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

n rõõm, et KIK otsustas
Türisalu – Keila-Joa vee"O
majandusprojekti finantseeri-

da ligi 6,5 mln ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Ülejäänud osa katame ühiselt
Lääne-Harju vallaga,” sõnas
vallavanem Erik Sandla.
Projekti käigus plaanitakse

Türisalu veemajandusprojekt valmib 2020. aasta
detsembri lõpuks. / Kaart: Maa-amet

ehitada Türisalu ja Keila-Joa
asulates ühisveevärk ning -kanalisatsioon kõigile, kel seni teenust pole olnud. “Veemajandusprojekti raames luuakse piir-

konnas 997 uut liitumispunkti,
lisaks 26,2 km veetorustikke,
87 tuletõrjehüdranti, 20,6 km

isevoolset kanalisatsiooni,
8,3 km survekanalisatsiooni ja
32 reoveepumplat. Ehk kokkuvõtvalt saame öelda, et veemajandusprojekti elluviimisel
vähenevad püsikulud, paranevad kohalike elanike elutingimused ja nõuetekohane
tuletõrje veevarustus ning tõuseb kinnisvara hind,” täiendas
vallajuht.
Kui hanked sujuvad plaanipäraselt, alustatakse töödega
suve keskpaigas. Kogu projekt
realiseerub 2020. aasta detsembri lõpuks.
Piirkonna vee-ettevõtja on
AS Lahevesi.
Palume ehitustööde ajaks
kohalikelt elanikelt mõistvat
suhtumist ja vabandame ajutise ebamugavuse pärast.
Lisainfo: wwww.lahevesi.ee

Riigipüha tõttu on kolmapäeval,
1. mail Harku vallamaja suletud.
Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

Samm lähemale
Sõrve looduskaitseala
loomisele

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

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

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. 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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TEATED
Kevade ja soojade ilmade
saabumisega saavad
demineerijad aina enam
väljakutseid lõhkekehade
leidmisest. Möödunud
aastal kutsuti PõhjaEesti pommigrupp välja
453 korral, millest 266
lõhkekehade tõttu.
2018. aastal leiti ja tehti
kahjutuks kokku 1567
lõhkekeha.

Leitud lõhkekehast
andke teada kohe!

JANE GRIDASSOV
Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

L

õhkekehad võivad olla
väga erineva suuruse ja
kujuga ning kindlasti
on nende väljanägemisele
jätnud jälje ka aeg, mistõttu
võivad need olla tundmatuseni
muutunud. Kui inimene leiab
eseme, mis on lõhkekehaga
sarnane, või ta ei saa aru, millega on tegu, tuleks kohe teavitada leiust numbril 112. Peale
selle on oluline tagada ka enda
ja teiste läheduses olevate inimeste ohutus, järgides järgmisi
reegleid:
• lõhkekeha ei tohi puutuda,
liigutamine võib selle aktiveerida;
• leiust tuleb teavitada häirekeskust numbril 112 ja täita
sealt saadud juhiseid;
• jätke häirekeskusele oma
kontaktid ja olge kättesaadav;
• märgistage leiukoht;
• hoiatage läheduses viibivaid

Möödunud aastal leiti enim lõhkekehi Reidi tee ehituselt. / Foto: Päästeamet

inimesi ja ärge laske kedagi
leitud eseme lähedusse.
Kindlasti ei peaks inimesed kartma, et demineerijad
tulevad kaua või nende kutsumine toob kaasa sehkendusi.
Demineerijad on valves 24/7 ja
reageerivad kõigile sündmus-

tele kohe. Kui demineerijad on
hõivatud teise väljakutsega,
võtavad nad teiega ühendust ja
lepitakse kokku edasine tegevus: kaua peab ootama, kuhu
sõita, kuidas tagada leiu puutumatus jne.
Peale selle tuletavad demi-

neerijad meelde, et vabatahtlik
lõhkematerjali loovutamine
ei too leidjale kaasa liigseid
kohustusi. Leiust teatamine on
vajalik ohu likvideerimiseks ja
on seaduse järgi kodanikule
kohustus. Lõhkematerjali on
võimalik loovutada aasta ringi.

Suvepuhkuseks puhas joogivesi ja
kanalisatsioon majja!
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) ootab eraisikuid
taotlema toetust vee
ja kanalisatsiooniga
liitumiseks või reovee
kogumismahuti
paigaldamiseks.
KATI RAUDSAAR
Keskkonnainvesteeringute Keskus

ühisveevärgi ja
E raisikute
-kanalisatsiooniga liitu-

mise taotlusvoorust saab toetust üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooniga ning elamu
kogumismahuti rajamiseks või
ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust
piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ja kus on
teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata. Ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui
selleks on võimalus olemas,

aga mingil põhjusel pole liitutud.
“Kui praegu taotlus ära
esitada, saab ehitustöödega
alustada hiljemalt juunikuu
alguses. Pärast positiivset otsust on vajalike tööde tegemiseks aega kuus kuud,” selgitab
KIKi veemajanduse valdkonnajuht Kai Eisenberg. “Seega on
praegu just sobiv aeg taotluste
esitamiseks, et suveperioodil
puhas joogivesi ja kanalisatsioon majja saada,” täiendas ta.
Ühe kinnistu kohta võib esi-

tada ühe taotluse. Toetust saab
taotleda kuni vooru eelarve
täitumiseni või kuni 31.12.2020.
Taotleda saab e-toetuse keskkonna või KIK-i kodulehelt
leitava vormi kaudu, e-posti
teel (info@kik.ee) ja paberkandjal (Narva mnt 7a, Tallinn).
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014–2020
meetmest “Veemajandustaristu arendamine” ja Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja
keskkonnaministeerium.

Lisainfo: kontrolli, kas sinul on võimalik toetust taotleda www.kik.ee,
projektikoordinaatori (Kadri Haamer) e-posti aadressil kadri.haamer@kik.ee või telefonil 627 4183

LÜHIUUDISED
Remonttööd riigimaanteedel

Maanteeametil on ka tänavu plaanis teha mitmeid
teetöid riigimaanteedel, mitmedki neist puudutavad ka
Harku valla elanikke.
Tänavune suurim ja enim vallaelanikke puudutav on
kaherealise riigimaantee, Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee ehitamine neljarealiseks. Muudatus puudutab
kilomeetreid 2,6–4,1 ehk neljarealiseks muudetakse lõik
Tiskre ojast kuni Vahepere ringini, mis asub vahetult
enne Tabasalu mäge. Lisaks ehitatakse Vana-Rannamõisa
tee juurde turbo-ringristmik.
Teelõik, mis algab Vana-Rannamõisa tee ristist ja lõpeb
Tiskre oja juures, jääb endiselt kaherajaliseks.
Esialgsete plaanide kohaselt alustatakse ehitustegevusega juuni lõpul või juulis. Kohalike elanike jaoks toob
see kaasa osalisi piiranguid, kuid eesmärk on ehitusperioodi ajal tagada sarnaselt praeguse olukorraga
1 + 1-sõidurajaga liiklus. Suuri ümbersõite ja takistusi
püütakse vältida.
Kogu projekti eeldatav maksumus on 3,55 miljonit
eurot ja planeeritav valmimise aeg on 2019 lõpp / 2020
algus.
Liiklemise ohutumaks muutmine
Lisaks on plaanis mitmed väiksemad tööd. Tallinn–
Paldiski maantee kilomeetritel 12,15–13,45 ehitatakse
tänavu jalg- ja jalgrattatee ning kilomeetritel 12,2–15,5
paigaldatakse sõidusuundade eraldamiseks kummipostid.
Harkujärve külasse jääval Järvekalda tee esimesel kilomeetril tehakse taastusremonti.
Tabasalu aleviku, Rannamõisa ja Laabi külade piiril
oleva Harku-Rannamõisa ning Sütemetsa tee ristmik
ehitatakse senisest ohutumaks.
Vabandame ebamugavuste pärast!
(Liina Rüütel, kommunikatsioonijuht)

Laskeharjutused Humala linnakus

PMTÜ Riigikaitse Rügement viib kaitseliidule kuuluval
kinnistul Humala linnakus asuvas lasketiirus ka sel hooajal läbi praktilisi laskeharjutusi juhendaja kontrolli all.
Võimalikest täiendavatest aegadest ja muudatustest
teavitatakse külaseltside ning valla kanalite kaudu.
Laskeürituste ajal tagatakse turvalisus inimestele,
loomadele ja loodusele.
Laskepaiga kasutusgraafik:
• aprill: 20.04 vahemikus kell 12.00–19.00;
• mai: 18. ja 22.05 vahemikus kell 12.00–19.00;
• juuni: 1., 5. ja 8.06 vahemikus kell 12.00–19.00 ning
9.06 vahemikus kell 9.00–14.00;
• august: 28.08 vahemikus kell 9.00–14.00;
• september: 19.09 ja 20.09 vahemikus kell 12.00–19.00.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Lisainfo: www.rugement.ee
(MTÜ Riigikaitse Rügement)

Laskeharjutustel kasutatakse laskemoona. / Foto: Liina Rüütel
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KÜLAELU
LÜHIUUDISED
Soeta sinililletooteid, toeta veterane

Aprill on veteranikuu ja 23. aprillil tähistasime seitsmendat korda Eestis veteranipäeva – missioonisõdurite ning
teenistuses vigastada saanud Eesti sõjameeste päeva.
Sinilillekampaania tooteid on kuni kuu lõpuni võimalik
soetada ka vallavalitsusest.
Soetades kampaaniatooteid, saad toetada veterane,
nende lähedasi ning tervishoiu- ja spordivaldkonda
laiemalt. Sinilillesümboolika müügist saadav tulu aitab
tänavu Lõuna-Eesti Haigla Sihtasutusel soetada taastusraviseadmeid, MTÜ-l Peaasi jätkata tegevust vaimse
tervise edendamisel, Võru linnal rajada välijõusaali ning
Eesti Invaspordi Liidul viia läbi istevõrkpalli treeninguid
ning osaleda võistlustel.
(“Anname au” korraldustoimkond)

Meretule tähistas ERM-is sünnipäeva

Suurupi naiskoor Meretule tähistas 8. sünnipäeva, osaledes Eesti Rahva Muuseumi (ERM) koorimuusikaprojektis
“ERM heliseb”.

Naiskoor Meretule ERM-is esinemas. / Foto: Lembit Kitsel

Nii EV 100. ja laulupeo 150. kui ka Meretule sünnipäeva
puhul kõlas valik laule 27. üldlaulupeo “Minu arm” laulikust. Koori juhatas dirigent Elen Ilves, kontsertmeister oli
Aime Pärisalu. Laulust ja külaskäigust valmib detsembriks
ka muuseumis väljapanek.
Meretule loodi 1. aprillil 2011, esimene proov toimus
Suurupis Rehe talu peahoones, kuhu kogunes 15 huvilist.
Naiskooris on 46 naist, koguneme proovideks esmaspäeviti kell 19.00–21.00 Muraste koolis. Meretule ootab alati
uusi lauluhuvilisi. Kui sinus tuksub muusika, võta ühendust
Facebooki kaudu või e-posti aadressil meretule@gmail.com.
Täname Harku valda hea koostöö ja toetuse eest.
(Kristel Einaste-Lukk, laulja)

Jumalateenistus ETV ekraanil

Harkujärve kogukonnakiriku 21. aprilli ülestõusmispüha
jumalateenistusest tegi otseülekande Eesti Televisoon
(ETV).
Jumalateenistuse juhtiv liturg oli Avo Üprus, kaasa
teenisid Ariel Süvari, Hando Laanet ja Kai Laanet. Muusikaliselt teenis Suurupi naiskoor Meretule dirigent Elen
Ilvese juhendamisel.
Jumalateenistust on võimalik järele vaadata www.etv.ee.
(Harku Valla Teataja)

Suviste ilmade
saabumisega on merel
seilamist alustamas ka
Tilgu Sadama Jahtklubi
liikmed. Hooaeg
avatakse ühiste talgute ja
treeningutega.

Purjetajad avavad
juubelihooaja

RAUL KALEP
Tilgu Sadama Jahtklubi
kommodoor

S

elle aasta purjetamise
algkursused lastele viime
läbi juunis. Kolmenädalasel kursusel saavad lapsed
teoreetilised algteadmised ja
omandavad praktiliste treeningute käigus Optimistidega purjetamiseks vajalikud
esmased tehnilised oskused.
Ootame algkursustele kõiki
poisse ja tüdrukuid vanuses
7–12 aastat. Algkursustele registreerimine kestab kuni
27. maini. Registreerida saab jahtklubi kodulehel www.tmyc.ee,
kust leiate ka lisateavet. Lastele,
kes juba eelmistel suvedel purjetasid, algab hooaeg Tilgus
regulaarsete treeningutega mai
teises pooles. Purjetajatel on
suvel ees ootamas mitmed võistlused ja plaanis on ka ühistreeningud teiste klubide purjetajatega.
Algaval Tilgu sadama jahtklubi kümnendal hooajal on
kõigil meie valla väikestel ja
suurtel elanikel võimalus võtta
osa Meresõbra pop-up-merekooli pakutavast õppeprogrammist. Meresõbra nädal saab
teoks tänu Harku valla toetusele ja toimub 10.–15. juunil
Tilgu sadamas. Kõigil soovijatel on võimalik õppida sõitma
parimate instruktorite käe all
purjeka, kajaki ja aerusurfilauaga (SUP-laud). Samuti
saab omandada teisi vajalikke
oskusi ja proovida lohesurfi.
Tilgu regatt
Juulikuu 13. ja 14. päeval ootame meie koduvalda kõiki
noori purjetajaid kogu Eestist
seitsmendale Tilgu regatile.

Algkursusele on oodatud 7–12-aastased poisid ja tüdrukud, registreerimine on avatud
kuni 27. maini. / Foto: Tilgu Sadama Jahtklubi

tamises Optimisti ja Zoom 8
klassis, kust saavad osa võtta
kõik koduvalla purjetajad,
olenemata jahtklubist.

Regatil osalejate arv on iga aastaga kasvanud ja võistlus on
tuntust kogunud jahtklubide
ja purjetajate hulgas.
Samal ajal Tilgu regatiga
viime läbi ka neljandad Harku
valla karikavõistlused purje-

Tule külla ja appi
Selleks, et juubelihooaeg saaks
kenasti alata, teeme 4. mail sadamas ja rannaalal talgupäeva.
Sel aastal korraldab jahtklubi Harku valla avatud külade
nädala raames Tilgu sadamapäeva 20. juulil. Augusti lõpus
saadame üheskoos suve ära
tavapärase Muinastulede ööga.
Algava merendushooaja
Tilgus muudab eriti oodatuks sadama ehituse esimese

etapi valmimine. Harku valla,
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi
ja kohalike kutseliste kalurite ühine koostöö on sadama
ehitajate tubli töö tulemusena
realiseerumas meie koduvalla
mereväravate näol. Need mereväravad aitavad avada meie
valla merepiiri kõigile huvilistele ja hakkavad pakkuma
kaitset nii noorkaptenitele kui
ka vanadele merekarudele.
Jahtklubi juubelisuvi tuleb põnev, kus jätkub tegevust kõigile.
Ootame kõiki huvilisi uuenenud kodusadamasse Tilgus.
Lisainfo: www.tmyc.ee
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KESKKOND
Iga-kevadine talgupäev
toimub tänavu
4. mail. Kõik inimesed
ja organisatsioonid on
oodatud talguid eest
vedama ning aktiivselt
kaasa lööma!

ERKKI PEETSALU
“Teeme ära!” korraldustoimkond

T

algupäev “Teeme ära!”
on kümnete tuhandete
eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos ära kodupaiga kõige vajalikumad tööd.
Tänavuse talgukevade fookuses on erinevad talguteemad:
koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega on sel kevadel üks üleskutse korrastada oma kodukandis lauluja tantsupeo tuleteekonnale
jäävaid kultuuriväärtuslikke
paiku; toimuvad õueraamatukogude meisterdamise ja nurmenukutalgud. Kuid nagu ikka,
on talgupäeval “Teeme ära!”
teretulnud ka kõik muud tööd
ja tegemised, mis on vaja kodukandis ühiselt ette võtta.
Stardipakett
Traditsiooniliselt jagab ka tänavu korraldustoimkond talgu-

Talgupäev kutsub
osalema!
“TEEME ÄRA 2019” HARKU VALLAS

20. aprilli seisuga on registreeritud eesolevad talgud, kuhu oodatakse abikäsi. Lisainfo talgupäeva
veebilehel. Võtke ühendust talgujuhiga ja andke oma tulekust teada!

Aeg

Kogunemiskoht

Tegevus

Talgujuht

27. aprill
k 10–16

Sauevälja tee, Viti küla

Kolme ühistu talgud

Svetlana Ljutova, 503 9304,
svetlana.ljutova@gmail.com

4. mai
10–13

Talvoja tee 11, Türisalu küla Türisalu Raketibaasis

Don Simon Tompel, 5554 4555,
donsimon@harkuarendus.ee

4. mai
k 10-14

Tilgu Sadam, Meriküla küla

Tilgu Talgupäev

Marius Mericyll, 5349 9779,
marius.mericyll@icloud.com

4. mai
k 10–15

Viljapuuaia tee 4, Vääna
küla

Vääna mõisapark
kaunimaks

Maris Viisileht, 5341 4536,
maris.viisileht@gmail.com,

4. mai
k 10–16

Kapteni 4, Rannamõisa
küla

Rannamõisa küla ja Tabasalu Looduspargi talgud

Kaido Taberland, 522 7987,
kaidotaberland@gmail.com

4. mai
k 10–16

Muraste küla

Nurmenukutalgud

Annika Hinn, 5656 3607,
annika.hinn@murastekool.edu.ee

4. mai
k 10–16

Hiie tee 21, Vääna-Jõesuu
küla

Vääna-Jõesuu küla talgud

Kristina Nurmetalu, 5670 9395,
kristina.nurmetalu@gmail.com

4. mai
k 11–16

Harkujärve küla

Harkujärve heaolu

Jaan Väli, 514 7694,
jaancconnect@me.com

4. mai
k 11–15.30

Kasevälja küla mänguväljak Kasevälja küla mängu(sissepääs Kasevälja teelt ja väljaku korrastamine
Välja teelt), Suurupi küla

Andres Parts, 501 8982,
andres.parts@eesti.ee

4. mai
k 16–18

Tabasalu aleviku
mobiilimasti kõrval

Andrus Emerson, 5648 2161,
info@hikingestonia.com

juhile stardipakette, mis jõuavad Omniva pakiautomaatide abil talgujuhtideni kuni
4. maini.
Talgute stardipakett sisaldab esmaabitarbeid, töökindaid, majapidamiskindaid,

Tabasalu mobiilimasti
ümber oleva pargi talgud

kaerabatoone, pannkoogijahu,
ketšupit, “Indiaani tarkuste
raamatut”, ajakirja National
Geographic Eesti värsket
numbrit, ajalehte Talguline,

ehitus- ja aiapoe sooduskupongi, laevareisi vautšerit, talgujuhi märki, kleepse, talgukuulutusi, kriisijuhist, talgujuhi meelespead jm nõuandeid.

Lisainfo ja registreerimine: www.teemeara.ee

Türisalu endises raketibaasis antakse uus start
Harku Valla
Arendusühingu algatatud
koostööprojekt “Teeme
ära 2019 – Türisalu
raketibaasis” on esimene
samm territooriumi
puhtamaks ja
ohutumaks tegemiseks.
Start antakse 4. mail kell
10.00 Talvoja tee 11.
Maa-amet varustab
konteinerite, prügikottide
ja kinnastega.
Talgutoitu pakub
Türisalu külaselts.

DON SIMON TOMPEL
Harku Valla Arendusühing

KARMEN KAUKVER
Maa-amet

aa-amet hindab kõrgelt
M
kohaliku kogukonna
ning Harku Valla Arendusühingu algatust ja aktiivsust
Nõukogude armeest maha
jäänud Türisalu raketibaasi ala
korrastamisel. Selliste suurte
territooriumide igapäevane järelevalve käib haldajatele tihti
üle jõu ja seetõttu on naabrivalve ning kodanikuaktiivsus
hädavajalikud.

Omavoliliselt maha pandud
jäätmed ei riku mitte ainult
silmailu, vaid põhjustavad ka
keskkonnaprobleeme. Näiteks
kui saaste jõuab põhjavette,
liigub see edasi Türisalu elanike kaevudesse. Seega on
loodusesse viidud prügi suur
mure nii maaomanikule kui ka
kohalikele elanikele. Jäätmete
loodusest kokku kogumine on
kulukas ettevõtmine. Seetõttu
on kohaliku kogukonna ja
vabatahtlike panus väga tänuväärne, kuna hoiame sellega
kokku kulusid, mida muidu tuleks katta riigieelarvest
ehk meie kõigi ühisest rahakotist.

Maa-amet kutsub üles Türisalu elanikke ja teisi ühiskondlikult aktiivseid inimesi märkama prügistajaid ja sellest teavitama kohalikku omavalitsust
või keskkonnainspektsiooni
(1313). Iga asitõend, sealhulgas
salvestus, aitab prügistaja välja
selgitada ja seista üheskoos
parema elukeskkonna eest.
Türisalu raketibaasi ala on
suur ja korrastamine võtab aega. Loodame, et koostöös tublide eestvedajate ja kogukonnaga saab raketibaasi puhastamisest ning ohutuks tegemisest edulugu, mis aitab kaasa
teistegi endiste militaarobjektide likvideerimisele.

LÜHIUUDISED
Kuulutati välja tuleohtlik aeg

Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid, pidage
meeles järgmisi reegleid:
• lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses,
sest lendu läinud sädemed võivad hoone süüdata;
• enne lõkke tegemist tuleks veenduda, et seal ei oleks
talveunes loomi või linde, näiteks siil või hiir;
• alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest
vähemalt 8 m kaugusel;
• lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m
kaugusel;
• lõket tuleb valvata ja hoida selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, tulekustuti;
• lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest,
okstest ja muust põlevast materjalist;
• lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
• lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s;
• lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära
põleda või see kustutada.
Lisaks peab meeles pidama, et lõkkes tohib põletada
ainult kuiva puitu, oksi, immutamata puitu, kiletamata
pappi ja paberit ning muud töötlemata looduslikku
materjali. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve,
plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende
põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste
mürgitamisega.
Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta
saab päästeala infotelefonilt 1524.
Lisainfo: www.kodutuleohutuks.ee/tuleoht-metsades
(Mariann Mäeots, Päästeamet)

Kaitse end puukentsefaliidi eest

Puukentsefaliit on puukidega leviv viiruslik kesknärvisüsteemi haigus, mille põdemise järel võib saada mitmeid
tüsistusi, nagu tasakaalu- ja koordinatsioonihäired, jäsemete halvatused, peavalu, keskendumis- ja mäluhäired jms.
Puukentsefaliidivastaseid süste tehakse skeemi järgi:
esimesed kaks ühe- kuni kolmekuulise vaheajaga, kolmas
9–12 kuud hiljem. Pärast seda tuleb esimene kordussüst
teha kolme aasta möödudes, järgmised viieaastase
intervalliga.
Puukentsefaliidi vastu tuleks end vaktsineerida ka linnainimestel, sest puuke võib leida nii rohust, lasteaiast kui
ka kodumurult. Ohtlikke putukaid võivad tuua ka lemmikloomad, mistõttu on oluline ka neid puukide eest kaitsta.
Vahendeid on mitmeid – apteekides ja kliinikutes on
saadaval erinevaid tilgalahuseid, aerosoole, kaelarihmu
ning tablette.
Tänavu saab esimest korda vaktsineerida puukentsefaliidi vastu ka apteegis. Näiteks Rocca al Mare Apothekas
T, K, R kell 16.30–19.30 ja L kell 10.00–15.00.
Lisainfo: www.vaktsineeriapteegis.ee
(Eesti Apteekide Ühendus)

Konnade kevadränne ja konnatalgud

Konnade massiline kevadränne on soojade ilmade tõttu
taas hoogu kogumas.
Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub vabatahtlikke
üles konni abistama ja palub autojuhtidel pimeduse
saabudes olla väga tähelepanelikud nii kahepaiksete kui
ka neid abistavate vabatahtlike suhtes. Võimalusel võiks
aprillikuu soojadel ja vihmastel hilisõhtutel vältida autosõite kohtades, kus konnad ületavad massiliselt teed.
Lisainfo konnatalgute ja luulekonkursi kohta:
www.konnad.elfond.ee
(Eestimaa Looduse Fond)
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NOORED
LASTEKAITSE

Maailma kõige
erilisem amet
Kas oled mõelnud, et sinu elus võiks olla palju
rohkem rõõmu ja armastust? Pere võiks suureneda
ja lapsi võiks rohkem olla? Võib-olla soovid oma
elus pöörata uue lehekülje?
ANNIKA REMMEL

Veebruaris kuulutas
JA Eesti välja vabariikliku
ettevõtlusmuinasjuttude
võistluse 4.–9. klassi
õpilastele. Esikoha sai
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 6.b klassi õpilane
Grete Rüütli muinasjutuga
“Kolm pagaripõssat”.

Tabasalu koolis
õpib parim muinasjutukirjutaja
Õnnitleme!

GRETE RÜÜTLI

SOS Lasteküla

Tabasalu Ühisgümnaasium 6b

SOS Lasteküla ootab uutesse kodudesse elama
abielupaare, elukaaslasi või üksikuid perevanemaid, kes tahaksid pakkuda kodu 2–6 väikesele
särasilmale. Omalt poolt garanteerime ühele
vanemale Tallinna keskmise sissetuleku, mis
tähendab seda, et palgatööl pole vaja käia ja
saab täielikult lastele keskenduda.
SOS Lasteküla tagab professionaalse abi enne laste
perre tulekut ja on pere kõrval alati, kui tuge on vaja.
Oleme loomas integreeritud lasteküla, mille eesmärk
on pakkuda peredele senisest privaatsemaid elamistingimusi. Ruumikad ja uued kodud asuvad Tallinnas ja
selle lähiümbruses ning pole mingil viisil äratuntavad.
See tähendab, et naabridki ei pruugi teada, et nende
kõrval elab SOS-pere, kui pere ise sellest teada anda ei
soovi. Ollaksegi täiesti tavaline perekond, kus ema ja
isa ei ole lihtsalt laste bioloogilised vanemad.
Tule kuulama!
25. aprillil kell 18.00–19.30 toimub Keila Lasteküla (Ülase
11) külalistemajas kogukonnaõhtu, kus SOS-ema räägib
kogemustest laste kasvatamisel, samuti saab vastused
tekkinud küsimustele. Pereema Irina julgustab kõiki
huvilisi uurima lisa ja võimalusel osalema: “Pered, kes
ehk mõtlevad selle peale praegu, võiksid teada, et pole
tähtis, mida sa ise oskad või tead, kas elad mehega koos
või oled üksikema – kõige tähtsam on, et kodus oleks
soojust, armastust ja üksteisemõistmist.”

Heategevusaktsioon
“Kevadkoputus”
4. mail koputab üle 260 tudengi kõigi heade
inimeste ustele, et koguda annetusi perest
eraldamisohus lastele.
ANNIKA REMMEL
SOS Lasteküla

SOS Lasteküla 11-aastane kogemus keeruliste
perede abistamisel näitab, et õigeaegne toetamine
võimaldab perel ise oma lapsed üles kasvatada.
Riik sellist ennetustegevust ei rahasta ja vajalik
summa tuleb koguda lahkete annetajate abiga.
13 aastat tagasi ellukutsutud heategevusaktsiooni “Kevadkoputus” raames kogutud summa on suur
osa organisatsiooni peretugevdusprogrammi aasta eelarvest, 304 712 eurost. Varasemalt, 2017. aastal koguti üle
Eesti ligi 50 000 eurot, 2018. aastal juba rohkem, 57 790
eurot. Loodame, et tänavu panustame üheskoos veel enam!
Kui minu uksele ei koputata ...
Kõik head inimesed saavad projekti toetada, tehes ülekande SOS Lasteküla Eesti Ühingule EE062200221001178590
või helistades annetusnumbritele 900 6690 (annetad
5 eurot), 900 6680 (10 eurot) või 900 6670 (25 eurot).
Aitäh, et avate oma kodu ukse ja südame – tänu teile
jäävad oma ema ja isaga kokku lapsed, kelle koduks oleks
saanud lasteküla.

Kolm pagaripõssat
lasid kord kolm põrsakest.
Nagu arvatavasti kõik juba
teavad, siis kolm põrsakest
ehitasid endale eelmisel sügisel
majad, et talv üle elada. Kõik
põrsakesed ehitasid omale sellise maja, nagu nad ise tahtsid.
Nende ehitustööd takistas
hunt, kes tahtis põrsakesed
nahka pista, sest tal oli tohutu
nälg. Kahe põrsa nõrgad majad oli hunt puhudes hävitanud. Kolmanda põrsakese
maja oli kividest ja seda hunt
hävitada ei suutnud. Hunt
otsustas majja ronida korstnast, kuid korstnas oli tuli
ja hunt kõrvetas ennast ära.
Peale kõrvetavat valu pani
hunt ulgudes vehkat.
Sellel aastal polnud põrsakesed kriimsilma näinud
ja otsustasid kodu lähedale
metsa marjule minna. Põrsakesed korjasid korvitäie vaarikaid, ämbritäie maasikaid
ja kärutäie mustikaid. Põrsakestel oli nii palju marju, et
nad otsustasid ühiselt luua
ettevõtte marjade müümiseks.
Õhtul valmistasid põrsakesed marjadest kooke, moose,
mahlasid, pirukaid, kompotte
ja veel ja veel ja veel. Järgmise
päeva hommikul marssisid
põrsakesed linna ja panid oma
müügiputka püsti. Putka peal
seisev silt lausus “Kolm metsikut marja!”. Põrsad müüsid
oma kaupu, kuni nad märkasid, et kari hunte nende suunas
ähkides ja ulgudes kihutasid.
Üks hunt oli neile äärmiselt
tuttava näoga.
Polnud ka mingi ime, see
oli toosama hunt, kes eelmise
aasta sügisel põrsakesi nälja-

Ettevõtlusmuinasjuttude
võistlusele laekus 195 tööd.
Töid hindas žürii kahes
vanuserühmas ja välja jagati
kümme auhinda, millest viis
tõid koju Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilased.

E

Ettevõtlike põrsakeste jaoks ei ole miski keeruline!
Nende ampluaaks on ehitamine ja küpsetamine. / Foto: Pexels

selt taga ajas. Hunt ja tema
semud jõudsid koos putkani ja
hundi suust kukkusid välja ähvardavad sõnad: “Kättemaks!”
Põrsakesed ja ostjad ehmusid
ning jooksid kiiresti ära. Üks
põrsakestest vaatas veel taha ja
nägi, kuidas hundikari nende
töö ja vaeva ära hävitasid. Kõik
oli lõhutud ja nahka pistetud.
Põrsakesed jõudsid ohates
koju. Üks põrsakestest lausus
kohe: “Vennad, me ei anna
alla!”
Põrsaste uus müügiplaan sai
valmis. Põrsakesed otsustasid,
et hakkavad oma küpsetisi ja
tooteid vaikselt ning salaja
müüma, et hundid ei pane
tähelegi. Nad teadsid, et hundid ei oska arvutit kasutada,
seega tegid nad kodulehe ja
hakkasid oma saadusi müüma
internetis.
Kolm põrsakest müüsid
oma kaupa, kuni neil oli nii
palju raha ja said osta materjale suure poe ehitamiseks. Nad

Lisainfo: www.sos-lastekyla.ee

olid väga head ehitajad, võiks
isegi öelda, et ühed parimad,
keda teatakse, ja võib lausa
kihla vedada, et koos suutsid
nad teha vaid parimat.
Möödus pikk aeg ja saabus
taimede tärkamise aeg, kevad.
Maja oli valmis ja põrsakesed
said lõpuks oma marja- ja

pagariäriga alustada. Põrsad
otsustasid kaua nime üle ja
lõpuks otsustasid panna oma
poe nimeks Pagaripõssad.
Põrsaste äri oli nii hästi läinud, et põrsad said kuulsateks
ehitajateks ja veel kuulsateks
pagarivendadeks. Hundid aga
jäid vaesteks hulgusteks edasi
ega saavutanud oma kurjusega
tuhkagi. Nüüd teavad kõik,
et see, kes pingutab ja vaeva
näeb, saab võrratu vaevatasu.
Kui nad surnud ei ole, siis
tegutsevad kolm põrsakest
tänaseni.

Mini-minifirmad said esimest korda kokku
5. aprillil toimus
Tabasalu Ühisgümnaasiumis esimene
mini-minifirmade laat
Tabamini.
JANE TAMM

Eestis eraldatakse igal aastal oma vanematest 250 last,
abivajavaid lapsi on kahjuks tuhandetes. SOS Lasteküla on
450 perele tõestanud, et lapse jaoks on parim kasvukeskkond oma kodu, mitte lasteküla. Meie töö tulemusena on
1100 last jäänud oma vanematega kokku. Kõik need pered
saavad oma laste kasvatamisega ise hakkama.
Oleme veendunud, et laste äravõtmine oma vanemate
juurest ei lahenda probleemi, sest neis peredes sünnib lapsi
aina juurde. Vajalikum on panustada ennetustegevusse ehk
õpetada vanematele, kuidas lastekasvatamise ja igapäevaeluga paremini toime tulla.

Parim muinasjutukirjutaja
Grete Rüütli. / Foto: erakogu

4.–6. klasside arvestuses:
• 1. koht: Grete Rüütli (6.b
klass) muinasjutuga “Kolm
pagaripõssat”.
• 2. koht: Paul Oskar Tomberg
(5.b klass) muinasjutuga
“Raudmees”.
• Eripreemia "Parim tarkust
väärtustav muinasjutt“: Gert
Martin Savitsch (6.b klass)
muinasjutu “Tarkusetablett”
eest.
Õpilasi juhendas õpetaja
Janika Ojamäe.
7.–9. klasside arvestuses:
• 3. koht: Kevin-Markus Paul
mann (7.d klass) muinasjutuga “Jänese ja karu äri”.
• Eripreemia "Parim kuuldemäng“: Rico Praks, Vivian
Kolberg, Karoliina Liis Ruuto
(7.b klass) muinasjutuga
“Gilgamore ja tema planeet”.
Õpilasi juhendas õpetaja
Krista Savitsch.

Tabasalu Ühisgümnaasium

äeva jooksul näitasid müüP
gioskust 16 mini-minifirmat. Kõik firmad olid laadale

toonud kvaliteetse ja nägusa
toote, oskasid seda esitleda ja
müüa. Laadal osalesid õpilased
21. Koolist, Viljandi Kesklinna
Koolist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Tilsi Põhikoolist,
Pärnu Tammsaare Koolist,
Pärnu Ülejõe Põhikoolist,
Rocca al Mare Vodja Koolist,

Parim mini-minifirma on
Pärlipuu. / Foto: erakogu

Tabasalu Ühisgümnaasiumist
ja Pirita Majandusgümnaasiumist. Projekti finantseeris
Euroopa Liidu Sotsiaalfond.
Laadale eelnes pakenditeemaline koolitus, mille viis
läbi koolitaja Rudolf-Gustav
Hanni.

Eesti parimad
mini-minifirmad
• Eesti parim mini-minifirma,
1. koht: Pärlipuu (Gustav Adolfi
Gümnaasium). Auhinnad pani
välja ettevõte Venten OÜ.
• Eesti parim mini-minifirma,
2. koht: Pehme Lõngakera
(Pärnu Tammsaare Kool). Auhinnad pani välja Venten OÜ.
• Eesti parim mini-minifirma,
3. koht: Käsitööinglid (Tilsi Põhikool). Auhinnad pani välja
Venten OÜ.
• Eripreemia “Oskuslik ja särav
müügitöö”: Cake Pop Queens
(Tallinna 21. Kool)
• Eripreemia “Keskkonnasõbralik
toode”: Aktor (Rocca al Mare
Vodja Kool)
• Eripreemia “Nutikas toode”:
Nunnud Pallid (Viljandi Kesklinna Kool)
• Eripreemia “Tulevikulootus” ja

"Rahvalemmik”: Feels (Tabasalu

Ühisgümnaasium)
• Eripreemia “Parim kohalik miniminifirma”: Kork (Tabasalu Ühisgümnaasium)
• Eripreemia “Stiilipreemia” :
Vahva Toit (Pärnu Tammsaare
Kool)
• Eripreemia “Parim meeskonnatöö”: Krõbe Küpsis (Tabasalu
Ühisgümnaasium)
• Eripreemia “Parim maitseelamus”: Mitu Maitset (21. Kool)
Täname päevajuhte Gerli
Veeleidi ja Risto Pärna, RudolfGustav Hannit, kõiki juhendajaid ja saatjaid. Aitäh toetajatele: OÜ Venten, MTÜ Tabasalu Koolituskeskus, Tabasalu Ühisgümnaasium, Harku
vallavalitsus, OÜ Realister,
Tarplan Kaubanduse AS, AS
Polexplast, Pitsastuudio, Tegudekalender ja Kirjastus SEIK.
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TERVIS & SPORT
Südame-veresoonkonnahaigused on ehe
näide sellest, kuidas
50% tervisest määravad
eluviisid, 20% geneetika,
20% keskkond ja
arstiabile jääb kanda
vaid õnnetu 10%, mis
on juba tagajärgedega
tegelemine ja probleemide süvenemise
pidurdamine.

Aprill on südamekuu
Kui veres on liiga palju
LDL-kolesterooli, võib see
tähendada liiga kiiret rasvade ladestumist veresoontes.
Ajapikku hakkavad esialgu
pehmed rasvased naastud
kaltsiumisoolade lisandumise
tagajärjel lupjuma, veresooned
muutuvad jäigaks ja rabedaks
umbes nagu elastsed kummitorud päikese kätte jätmisel.
Kõrge LDL-kolesterooli tase
on suures osas geneetiline, aga
seda mõjutab palju ka elustiil.

PIRET ROSPU
Tabasalu perearstikeskuse
perearst

S

üdame-veresoonkonnahaigused on üldine mõiste, mis hõlmab paljusid
eri haigusi, näiteks kõrgvererõhktõbi, südame pärgarterite
lupjumine, infarkt, insult, aga
ka südame rütmihäired, südameklappide probleemid ja
mitmed muud haigused.
Südame-veresoonkonnahaiguste taust on sarnane.
Paljusid haigusi mõjutavad
liikumine, toitumine, suitsetamine, alkoholi tarvitamine
ja geneetiline foon. Mida rohkem riski tõstvaid tegureid,
seda suurem on tõenäosus, et
vererõhk hakkab tõusma, veresooned lupjuvad, süda saab
üle koormatud ja väsib.
Tunnusteks võivad olla koormustaluvuse vähenemine, hingelduse ja õhupuudustunde
tekkimine tavapärasest väiksema pingutuse juures, valud
rinnus, jalgade paistetamine,
öine urineerimine, südame rütmihäired. Vererõhu tõusu tunnusteks võivad olla näo punetus, higistamine, värisemine,
peavalu, surumistunne peas –,
aga mõnikord võib kõrge vererõhk olla igasuguste muutusteta enesetundes.
KUIDAS KAITSTA OMA
SÜDANT?
Ülekaal ja rasvumine
Ülekaal ja rasvumine on südame-veresoonkonnahaiguste
üks juhtivaid riskitegureid.
Ebatervislik toitumine ja vähene liikumine on mõlemad
ülekaalu soodustavad tegurid.

Parem südame-veresoonkonna tervis keskeas, normaalne kehakaal, veresuhkrutase ja -rõhk
vähendavad südamehaiguste tekkeriski, kuid ka dementsuse kujunemist hilisemas eas! / Fotod: Pexels

Füüsiline aktiivsus
Täiskasvanutel peaks nädalas
olema vähemalt 150 minutit
mõõdukat füüsilist koormust.
Hästi sobivad käimine, kepikõnd, ujumine, jalgrattasõit,
aga ka aiatööd või talvine lume
rookimine. On näidatud, et
eakatele annavad arvestatava
koormuse ka kodused toimetused, nagu koristamine või
toidu valmistamine.
Toitumine
Toitumine mõjutab südameveresoonkonnahaigusi mitmel
tasemel. Liigne soola tarbimine tõstab soolatundlikel inimestel vererõhku. Liigne rasvade ja suhkrute tarbimine
tõstab ülekaalulisuse ja diabeedi riski. Köögi- ja puuviljadel
ning kiudaineterikastel toitudel on tervisele palju soodsaid
mõjusid, neid on soovituslik
on süüa päevas viis peotäit.
Südame-veresoonkonnahaiguste suhtes kaitsva mõjuga on Vahemere dieet, mida
iseloomustab rohke köögi- ja
puuviljade, kaunviljade, täisteratoodete, mereandide, oliiviõli ja pähklite-seemnete tar-

vitamine koos liha tagasihoidliku osakaaluga. Lisaks on Vahemere toitumiskommete juures
oluline söömine koos perekonnaga ja mõõdukas punase
veini joomine (viimane ei ole
kohustuslik element). Eesti
oludes võiks siia lisada ka marjad, mis on kasulik nii südamele kui ka ajule.
Alkohol
Ohutuid alkoholikoguseid ei
ole, regulaarne ja/või suurtes
kogustes alkoholi tarbimine
on vererõhku tõstva ja südamele toksilise mõjuga. Igasse
nädalasse peaks jääma vähemalt kolm alkoholivaba päeva
(muidugi võib ka rohkem),
ohutute koguste kohta saab
täpsemat infot veebilehelt
www.alkoinfo.ee
Suitsetamine
Tänapäeval õnneks järjest ebapopulaarsemaks muutuv suitsetamine ahendab veresooni,
sunnib südant kiiremini töötama ja tõstab vererõhku. Tubakat peetakse sõltuvust tekitavate ainete hulgast üheks
tugevamatest. Loobumiseks

on tänapäeval võimalik kasutada eri abivahendeid.
Kõrge vererõhk
Ühest küljest on kõrgvererõhktõbi iseseisev haigus, mis
teisest küljest soodustab teiste
südame-veresoonkonnahaiguste kujunemise tõenäosust.
Kõrge vererõhk panustab tugevalt näiteks südame rütmihäirete, südamepuudulikkuse,
infarkti ja insuldi tekkesse.
Ideaalseks vererõhuks loetakse 120/70 mm Hg, kõrgvererõhktõbe diagnoositakse,
kui vererõhk arstikabinetis
mõõtmisel on pidevalt üle
140/90 mm Hg.
Kolesterool
Räägitakse üldisest kolesteroolist, samuti heast (HDL) ja
halvast (LDL) kolesteroolist.
Tegelikult on see ikka üks ja
sama kolesterool, mis on veres transportimiseks seotud
erinevate valkudega. HDL on
kolesterool, mida transporditakse vereringest ära maksa,
LDL on kolesterool, mida
transporditakse veresoonte
seintesse.

Diabeet
Kõrge veresuhkrutase kahjustab veresoonte seinu ja
kiirendab arterite lupjumist.
Ülekaalulisus, ebatervislik
dieet, vähene liikumine kõik
väsitavad kehas veresuhkrutaset reguleerivaid süsteeme
ja tagajärjeks on veresuhkrutaseme tõus kuni diabeedi kujunemiseni.
Stress
Seosed stressi ja südame-veresoonkonnahaiguste vahel ei
ole päris selged, aga stress on
tihedalt läbi põimunud paljude südame-veresoonkonnahaiguste riskiteguritega. Stressi
ohjamiseks on võimalik õppida konkreetseid tehnikaid.
Toetavad inimsuhted
Üksildus on nii südamehaiguste kui insuldi riskiteguriks.
Parema südametervisega seostatakse nii inimestevaheliste
suhete arvu kui ka kvaliteeti.
Igemepõletik
Igemepõletik ja vilets suuõõne
tervis on südamehaigustega
tihedalt seotud. Arterite lupjumise kolletest on leitud neid
samu haigustekitajaid mikroobe, mis põhjustavad parodontiiti.
MITTEMUUDETAVAD
SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE RISKITEGURID
Osa südamehaiguste teket
soodustavaid tegureid jäävad
siiski väljapoole meie kontrolli. Vanust (kõrgem vanus tä-

hendab suuremat riski), sugu
(meestel hakkavad südameveresoonkonnahaigused kujunema naistest kümme aastat
varem) või geneetilist tausta
(varane südame-veresoonkonnahaiguste avaldumine
meessoost lähisugulastel enne
55. või naissoost lähisugulastel
enne 65. eluaastat) me ise kuidagi muuta ei saa. Südamehaiguste suhtes vastuvõtlikumaks
loetakse ka nn A-tüüpi isiksusi
(kergesti ärrituvad, plahvatuslikud, põlevad heleda leegiga).
On mitmeid uuringuid, mis
näitavad, et elustiilitegurid
(nn muudetavad riskifaktorid) on suurema kaaluga kui
geneetiline foon.
Riiklik programm
Eestis on juba aastaid käimas
eraldi programm südameveresoonkonnahaiguste varaseks avastamiseks. Selle raames peaks kõiki ilma südameveresoonkonnahaiguste diagnoosita 40-60-aastaseid ravikindlustatud isikuid kontrollima vähemalt kord viie aasta
jooksul. Kontroll toimub suure
tõenäosusega pereõe juures
ning hõlmab vererõhu mõõtmist ja vereproovist üldkolesterooli määramist. Igapäevases
töös käib kolesterooli kõrvale
tavaliselt ka veresuhkrutaseme
määramine, pikkuse, kehakaalu ja vööümbermõõdu kontrollimine, eri südame-veresoonkonnahaiguste riski mõjutavate tegurite kaardistamine ja nende osas nõustamine.
Südame ja veresoonte tervisele on mõtet rõhku panna
mitte ainult südamehaiguste
ennetuse nimel. Parem südame-veresoonkonna tervis
keskeas, madalam vererõhk,
normaalne kehakaal ja veresuhkrutase aitavad selgelt vähendada dementsuse kujunemist hilisemas eas. Südamesõbralikud harjumused kujundatakse juba lapseeas. Tervetest lastest saavad suurema
tõenäosusega terved täiskasvanud ja edukalt vananevad
eakad, seega on tegemist kogu
elukaare olulise küsimusega.

Tabasalu Jalgpalliklubil oli edukas mängupäev
Pärast kolme järjestikust
kaotust oli seekordne
5 : 0 võit Põhja-Tallinna
JK Volta üle vägagi
magus ja motiveeriv.
ANNE-GRETH LIPP
LIINA OKAS
ELIZABETH ELSTEIN
JK Tabasalu

H

oolimata sellest, et 8. aprillil oli vihmane ilm, oli
kohal palju fänne. Loosi läksid juba tavapäraseks saanud
burgeri- ja pitsapiletid ning
superloosis oli Rademari 150eurone kinkekaart.
Mängijad Kersten Lõppe ja
Kristjan Stüff, kes kahe peale
kokku saatsid vastasmeeskon-

Tabasalu noor mängumees Märten Subka palliga vastaste vahel
väravat ründamas. / Fotod: Mihkel Naukas

na väravavahi selja taha lausa
neli märkimisväärselt tähtsat
palli, jagasid kommentaare.
“Esimene võit kodus lõpuks olemas. Loodan, et see

oli toetajatele sama oluline kui
meile. Jäime mänguga rahule,
kuna suutsime tekitada palju
soodsaid momente ja neist
viis ka väravateks vormistada.

Järgmine kodumäng toimub
4. mail, olge kõik kohal!” ütles
Kristjan Stüff.
Kersten Lõppe sõnul oli emotsioon väga hea: “Vajasime seda
võitu pärast paari ebaõnnestunud mängu. Meeskond oli tubli, võit annab motivatsiooni
edasi pingutada. Aitäh kõigile,
kes kohale tulid ja omasid toetasid.”
Meeskond ootab vallarahvast järgmistele kodumängudele, mille kohta leiab infot Eesti
Jalgpalli Liidu kodulehelt. Tabasalu Arenale on oodatud ka
vastasmängijate fännid, mängijatele on oluline fännide toetus ja kaasaelamine.
Olles esiliigas B uustulnukad, asub Tabasalu Jalgpalliklubi pärast esmaspäevast mängu liiga tabelis tublil kaheksandal kohal.

SÜDAMEKUUL
ANNAB NÕU
APTEEKER
24. aprillil kell 12.00
tuleb eakate päevakeskusesse
(Tabasalu, Teenuste 12)

proviisor
ENE BÖTKER

Info: 600 3867
Tiia Spitsõn
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
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KULTUUR
Motokrossitreening
koondab algajad ja veidi
kogenumad huvilised iganädalastesse tundidesse
ning treeningutesse.
Eesmärgiks on pakkuda
süsteemset lähenemist
krossile kui hobile.

Motokrossihooaeg alustab taas
Kaks kukkumist ja kõvasti action’it
Väike motokrossisõber ütleb, et “motatrenni” juures on kõige
ägedam see, kui saab teistest mööda kihutada.
Suurupis elav Taavi Toomere nakatus motokrossipisikuga eelmisel
kevadel, mil ta esimest korda motokrossitrenni läks. “Nüüd hakkasime issiga jälle käima,” teatab poiss. Et suvel toimuvad motokrossilaagrid, on kuueaastasel Taavil plaan ka sinna minna. Aga eks elu
näita, tõdeb ta arukalt.
Huvi motomaailma vastu on tal olnud päris pisikesest peale. Isa
Veikko sõnul on rattad poja jaoks loomulik osa elust, ka jalgrattaga
õppis poiss sõitma umbes kolmeselt ja iial pole abirattaid vaja olnud.
Kuidas Taavi motokrossitrenni sattus? Taavi selgitab: “Ema luges
ühest ajakirjast, et motatrenn alustab. Küsis, kas tahan minna.
Jah, tahan küll minna,” vastasin. Ema ütles okei, ja nii me läksimegi
esimene kord emaga koos.”
Noor motofänn ütleb, et trenn hakkas meeldima esimesest
korrast peale.

MARI KUKK

A

asta ringi toimuvad
motokrossitreeningud
alustasid aprillis suvisthooaega. Selle puhul rääkisime
Tabasalus treeninguid läbiviiva MTÜ Motokrossipisik
krossikoolitaja Hannes Prikkiga.

Hannes, milline on krossihooaeg ning kes on treeningutele
oodatud?

Üldjoones on treeningud
jaotatud kaheks hooajaks ning
treeningutega saab liituda ka
hooaja keskel.
Aprillikuust novembrini
saab sõita suvistes tingimustes
ja detsembrist märtsini on lume olemasolu korral võimalik
lihvida sõiduoskusi lumel ja
jääl. Talvine hooaeg on mõnele
sõitjale põnevam, sest naelrehve me ei kasuta ja saab “driftida”.
Trennikavast saab valida
sobivale treeninggrupile vastava päeva. Grupid oleme jaganud mootorrataste suurusest
lähtudes nelja gruppi: 4–6aastased, 6–8-aastased, 8–12aastased ning vanemad kui
12-aastased. Loomulikult peame arvestama iga lapse iseärasustega. Pole harv juhus, kui
6-aastane sõitja harjutab 8–12aastaste grupis – laps on suuremat kasvu ja suurema ratta taltsutamine ei tekita probleeme.
Treeningutes osalevad ka
täiskasvanuid, enamasti naised. Mõni mees on ka. Meestele pole meil lihtsalt sobivaid
mootorrattaid, kuid algõpetust
saab meie masinapargiga teha
küll. Naistele sobivad meie
kõige suuremad mootorrattad
hästi.
Kas treeningutel osalemise
eelduseks on oma sõiduvahend?

Hea meelega ootame trenni
ka poisse-tüdrukuid, kellel
oma mootorratas olemas.

Motokrossitrenni on oodatud nii poisid kui ka tüdrukud. / Fotod: erakogu

Meie klubi motopargis on
üheksa mootorrattast. Kasutame trennides n-ö harrastajate
krossimootorrattaid. Need on
vastupidavamad ja nendega on
lihtsam sõita. Samas on meil
olemas ka 65 cm3 võistlusratas, millega teevad trenni
poisid-tüdrukud, kes soovivad
siseneda võistlussporti.
Mis varustus peaks mul trennis olemas olema?

Kui endal varustus puudub,
siis meil on kõik olemas. Meil
on suur valik krossisaapaid,
põlve- ja küünarnukikaitsmeid, kehakaitsmeid, prille,
kindaid ja kiivreid. Trenni
tulles peaks seljas olema mugavad riided, mis määrdumist
ei karda, ning isiklik torusall.
Meie ühe trennitunni tasu
on 20 eurot ja see sisaldab
kõike vajalikku.
Täna mõte, homme rajale?

Piltlikult võib nii öelda küll,
sõitma saab peaaegu et kohe.
Alustajad teevad oma esimesed tiirud lihtsal siledal rajal,
nii saab keskenduda peamisele – gaasi keeramisele ja pidurdamisele. Edasi sõltub iga sõitja arengust. Mõni saab krossirada proovima minna pärast
viieminutilist sissejuhatust,

teine tahab lihtsal rajal harjuda
3–4 tundi.
Millest trenn koosneb?

Esimese asjana püüame
liikuma ja pidama saada. Kui
need selged, hakkame vaatama
juba erinevaid sõidutehnika
aspekte. Palju pöörame tähelepanu kurvitehnikale. Kiired
võidusõitjad on kiired ennekõike kurvides. Sirgel oskab
igaüks sõita. Mida konkreetses trennis teeme, on individuaalne – kel kurvitehnika, kel
kehaasend, kel pidurdamine
jms. Kindlasti sõidame ja selle
käigus võib iga treenija harjutada ise asja.
Millised on eeldused ja mida
treeningud annavad?

Meil on ainult üks eeldus –
laps peab oskama sõita abiratasteta jalgrattaga. Kui see
selge, tasub proovima tulla.
Kindlasti saab trennist distsipliini ja keskendumist. Krossirajal suurel kiirusel tsikli
taltsutamine nõuab 100% tegevuses ehk kohalolemist. Väiksemgi kõrvaline tähelepanu ei
jää karistuseta ja mootorratas
karistab füüsiliselt. Õnneks
õpivad meie poisid-tüdrukud
seda väikesel kiirusel.
Kui trenniskäijast võidu-

sõitjat ei saa, saab temast tulevane turvaline liikleja – ta on
võimalikke ohte juba tajunud
ja suudab liiklust paremini
jälgida. Trennides pöörame
tähelepanu sellele, kus tsikliga
sõita ja kus kindlasti mitte.
Millised on vanemate põhimured?

Arvatakse, et motospordis
on palju traumasid. Muidugi
on tegemist kõrgendatud riskiga alaga, kuid motokrossi
ohtlikkus on pisut üle paisutatud. Enda oskusi mitte üle
hinnates ja samas ka muud
üldkehalist trenni tehes saame
traumasid ennetada.
Vahel valivad vanemad lapsele ainult motokrossitrenni.
Meie meelest peaks see olema
alles teine või kolmas valik.
Mida rohkem laps osaleb teistes trennides, seda osavam on
ta motokrossitrennis. Motokross on kallis spordiala. Rattad on kallid, ka kvaliteetne
turvavarustus nõuab korralikke summasid, kuid saame pakkuda taskukohasema hinnaga
alaga tutvumist. Sellele, kes
soovib siseneda võistlussporti,
jagame meeleldi nõu.
Ja lõpetuseks – mis vahe on
motokrossi- ja tavamootorrattal?

Väike, aga võimas motikas
Trennis, teab Taavi rääkida, peab
olema korralikult riides ja loetleb
vajalikku atribuutikat: “Kehakaitse, küünarnukikaitse, põlvekaitse,
kindad, saapad ja kiiver.”
Poiss, kes tahab suureks
saades hakata politseinikuks
või motokrossisõitjaks, on kahel
korral ka kukkunud. See käib asja
juurde. “Ühel korral sõitsin rajalt
välja, gaas jäi peale ja panin põllu
peale maha! Ajasin mota püsti,
sõitsin edasi,” räägib ta ja näitab
parema käe väikest sõrme, mis
põrutada sai. Teine kord juhtus
Taavi sõnul nii, et “üks kollane
mota pani mulle mootorisse.
Kukkusime mõlemad maha.”
Missugune motikas sul on?
Trennis peab olema turvaline,
teab Taavi, kes on fotol täis“Mul on väike motikas. Niipea, kui
varustuses.
gaasi panen, hakkab kihutama.”
Mis tunne on ratta seljas olla?
“Hea. Vahel on tunne, et võin kukkuda, aga mõnikord on väga kindel
tunne. Kõige ägedam on aga siis, kui saan teistest mööda kihutada.”

See on küsimus, mida küsitakse tihti … Motokrossimootorrattad on mõeldud
kasutamiseks vaid selleks ettenähtud radadel, neid ei saa
maanteeametis arvele võtta,
puuduvad nõuetekohased tuled jms. Krossitsikkel on konstrueeritud sõitmiseks suurtel
kiirustel tehismaastikul, kus
on suured hüpped, augud,
roopad. Need seavad suured
nõudmised amortisaatoritele.
Tavamootorrattaga hüppamine pole ilmselt probleem,

kuid maandumine võib tekitada “tagasilööke”. Samuti on
mootori kubatuurile seatud
piirid ja seetõttu proovivad
tootjad väikese silindri töömahu juures arendada suurt
võimsust.
Tundub kummaline, kuid
krossimootorrataste tippkiirus
pole eriti suur, kuni 110–120 km/h.
See-eest on neil võimas kiirendus. Krossitsiklitel kasutatakse
ka spetsiaalseid krossirehve,
et pinnasega parem haakuvus
saavutada.

Lisainfo treeningute kohta: www.motokrossipisik.eu

Koolieelikud pidasid spordipäeva
Kavas oli kuus eri raskusastmega kombineeritud teatevõistlust poistele ja tüdrukutele, kus peale kiirete jalgade
läks vaja ka nutikust ja osavust.
Lisaks teatevõistlustele selgitasid poisid välja kõige tugevama võistkonna köieveos, mis
pakkus võistlejatele ja kaasaelajatele palju põnevust.

9. aprillil kogunesid
kaheksandat korda
Harku valla koolieelikud
Tabasalu Ühisgümnaasiumi jalgpallistaadionile, et värskes
ja karges õhus Tabasalu
Tibutare lasteaia liikumisõpetaja eestvedamisel
üheskoos maha pidada
üks sportlik päev.
ANNA SÕÕRD
Tibutare liikumisõpetaja, spordipäeva korraldaja ja peakohtunik

Harku valla lasteP eale
aedade ehk Tibutare, Alas-

Üheskoos spordiga sai palju nalja! / Foto: Aili Tamm

niidu, Teelahkme ja Pangapealse lasteaia osalesid spordipäeval külalisvõistlejad Tallinna lasteaiast Mooniõied ja

Harjumaalt Nõlvaku lasteaiast.
Kokku võttis päevast osa 72 last
koos õpetajate, kohtunike, abikohtunike ja lapsevanematega.

Õnnitleme!
Head energiat ja spordirõõmu
olid täis kõik võistkonnad.
Keegi ei andnud lihtsalt alla,
eriti emotsionaalne oli poiste
köievedu, kus parimad selgusid väga tasavägises võitluses.
Kõige kiiremad ja osavamad
olid Pangapealse lasteaia lapsed,
kes saavutasid kombineeritud
teatevõistluste üldarvestuses esi-

koha ja võtsid endaga aastaks
lasteaeda kaasa rändkarika.
Teisele kohale tuli Alasniidu
lasteaed ja kolmandale Tibutare lasteaia võistkond. Kõige
tugevamad poisid käivad Harjumaal Nõlvaku lasteaias, kes
viisid koju köieveo rändkarika,
teine oli Pangapealse lasteaed
ja kolmandale kohale tuli Tallinna lasteaed Mooniõied.
Täname!
Pärast võistlemist ootasid kõiki lapsi diplom, šokolaadimedal, kosutav mahlajook,
mullitaja, BabyBack Ribs &
BBQ kinkekaart ja pisut kommi
Harku vallalt jõuvarude kiireks taastamiseks.
12. aprillil toimub koolieelikutele sportlik jõukatsu-

mine üle-eestilisel spordipäeval
Audentese spordikeskuses, kus
osaleb 36 lasteaeda.
Suur tänu kohtunikele ja
abilistele! Eriti tahan ära märkida kõigi osalejate tublidust,
kes ei lasknud ennast segada
külmast ega lörtsisest ilmast
ning andsid oma parima nii
kohtunike kui ka võistlejatena.
Jätkame traditsiooni ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi staadion ootab juba järgmisel aastal
taas spordipäevale koolieelikute võistkondi kõigist Harku
valla lasteaedadest ning külalisvõistlejaid, et teadvustada
liikumise tähtsust ja tervislikke
eluviise juba varases nooruses
ning kujundada spordi kaudu
lapse isiksust.
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KÜLAELU & KULTUUR
Eesti keele aastale
pühendatud kohtumisel
rääkis kirjanik keelest ja
kirjanikuametist.
MARIKA ALTER
Vääna raamatukogu direktor

evade hakul, 20. märtsil
K
tuli Vääna Mõisakooli lastega kohtuma paljude lemmik
Aidi Vallik. Hakatuseks rääkis
ta eesti keelest, meie emakeelest, ja arutles, miks see meile
nii oluline on. Samuti kõneles
ta keeleaastast ja sellest, mida
see endast kujutab. Paljudele
on kirjanik tuttav Anni lugude
kaudu.
Nüüd aga tutvustas naine

Vääna Mõisakoolis toimus
kohtumine Aidi Vallikuga
oma raamatuid “Paremad palad”, “Minna ja hernetont”,
“Lumehelbe töö” ja “Mannikese lugu” ka kõige pisematele,
kes alles lugema õpivad. Üllatusena saime teada, et Aidi
Valliku lemmikžanr on hoopis
lasteluuletused. Tema tuntumad lasteluulekogud on “Imelised inimesed” ja “Kust said:
luulelood loomadest”.
Kohtumise lõpul oli lastel
palju küsimusi, näiteks: kuidas
saadakse kirjanikuks? Vastus:
“Tuleb tahta ja palju lugeda.”
Kas kirjutamise eest raha ka
makstakse? “Makstakse.” Kus

“Emakeel ja rahvameel”
Aidi Vallik

Olgu täna või siis homme
emadel on kena komme
kõneleda emakeelt,
hoida elus rahva meelt,
kombeid, laule, ütlemisi,
ja neid temalt tasapisi.
Õpib iga kasvav laps,
kuni selge nagu naks
on tal ilus emakeel
ja hinges elab rahva meel.

kirjanikuks õppida saab? “Ei
saagi, ise peab tundma endas
soovi kirjutada.” Küsimusi oli
veel palju. Õpilastel oli võimalus ka raamatuid kaasa osta ja
neisse autogramm saada.
Aidi Vallik töötas üheksa
aastat emakeele õpetajana
Haapsalus Wiedemanni Gümnaasiumis ja loogilise jätkuna
koostas sel aastal ilmuva viienda klassi eesti keele õpiku, kus
peategelased on tema kunagised lemmikloomad Pints
ja Tutsik.
Täname kõiki osalejaid ja
kohtumiseni raamatukogus!

Rahvakalendrist: volbripäev – 1. mai
ANTS ALEV
Vallalehe kolumnist

V

olbripäev on eestirootslaste kaudu meile jõudnud
rahvakalendri tähtpäev, nõidade ja tarkade päev, kui
lendavad ringi nõiad ja liiguvad ringi igasugu kentsakad
olendid iludustest peletisteni.
Tõsi, see toimub juba eelneval õhtul ja ööl. Püha on oma
nime saanud katoliku kiriku naispühaku Walburga järgi.
Nõidade peod polnud kõikjal ühtviisi tuntud. Läänemaal
ja saartel teati veel 20. sajandi keskpaigas, et nõiad käivad
loksperil. Sinna sõitsid enamjaolt peremehed, samuti kõik
need, kes valdasid nõiakunsti. Loksperi tulenes Saksa pärimusest, mille järgi kogunesid nõiad lõbutsema sealsele
kõrgeimale mäetipule, Blocksbergile. Metsikut, ligipääsmatut
ja pilvedesse peitunud mäetippu peeti surnute asupaigaks.
Sealne mõõkadega vehkimine paistis maa peale virmalistena.
Volbripäeva saabumine tähistas kevade lõplikku võitu talve
üle, Eesti kombestikus oli levinumaks märgiks kaunviljade
külvamine. Keskaegsetes Euroopa ja ka Eesti linnades toimusid

pidustused, kus pakuti sööki-jooki ning korraldati võistlusi.
Tuntuim nendest on maikrahvi või -krahvinna valimine,
mille oluliseks osaks on tänini tuntud papagoilaskmine.
Tartus on volbripidustuste jäme ots tudengite ja korporantide käes. Lõbutsemine algab juba 30. aprillil, kui
täisvärvides korporandid ja nende järel ka tudengid liiguvad lippude ning tõrvikute
saatel raekojaplatsi kaudu
ülikooli ette, kus kohtutakse
rektoriga, keda kostitatakse
õllega. Lauldakse pala “Vivat
academia”. Edasi minnakse
Toomemäele, kus K. E. von
Baeri kujule seotakse kaela
Volbripäeva saabumine lips ja tema pead pestakse
tähistas kevade lõplikku võitu
vahuveiniga. Järgnevad etentalve üle. / Fotod: Ants Alev
dused, õllelauad, ühislaulmised ja värvide andmine ehk liikmeks võtmine. Linnapea
on üheks ööks andnud võimu tudengite kätte.
Nautigem siis nõidade ööd, süüdakem lõkked, tervitagem kevadet!

Kuhu minna, mida teha

Vaadake Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu
noortetoa, Vääna noortetoa ja Harkujärve noortekeskuse
sündmusi www.noortekeskused.ee.

Päev

Algus

Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

25. aprill

18.00

Discgolf’i nädalamäng

Muraste discgolf’irada

www.discgolfmetrix.com

25. aprill

19.00

Talisuplus: Tilgu sadamas

Tilgu sadam

Facebook @Taliujumine
Tilgus

26. aprill

19.00

Noorte kohvik

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

27. aprill

18.00

Nimetu näitemänguseltskond: “Alice
Imedemaal“

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.muraste.ee

28. aprill

10.00

Tabasalu XXVI jooks

Kogunemine: Rannamõisa lasteaed
(Merepiiga tee 8)

www.harku.ee/kalender

28. aprill

10.30

Jumalateenistus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

28. aprill

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve
kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

28. aprill

17.00

Saue valla mänguteater: “Veel üks pilet“

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.muraste.ee

29. aprill

18.00

Algajate discgolf’i võistlus

Muraste discgolf’irada

www.discgolfmetrix.com,
Facebook TeamPinkPurple

29. aprill

18.30

Rahvusvahelise tantsupäeva
ühistantsimine

Peaministrite tammikus (pererestorani
Seller kõrval)

www.harku.ee, Facebook @
HarkuVald
www.harku.ee/kalender

30. aprill

12.00

Tabasalu Raamatukogus: Agu Veetamm

Tabasalu Raamatukogu (Teenuste 2)

30. aprill

19.00

Orienteerumisteisipäevak

Kogunemine: Meriküla Spordi- ja Õppekeskus www.teisipaevakud.ee

30. aprill

19.00

Volbriõhtu Vääna-Jõesuus

Külakeskuse kõrval parkmetsas (Hiie tee 21)

Facebook @vjkselts

30. aprill

20.00

Volbriöö ja -tuli Kumnas

Kumna kultuuriait (Kivikirsi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

1. mai

12.00

Tuletornid avavad hooaja

Suurupi ülemine ja alumine tuletorn

www.suurupi.ee

3. mai

19.00

Kinoõhtu Murastes: “Ott Tänak”

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.muraste.ee

Talgupäev

Harku vald

www.teemeara.ee

4. mai
4. mai

14.00

Prügifest 2019

Türisalu külaplats (Otitoome tee 32)

www.harkuarendus.ee

4. mai

17.00

Harku valla kevadpidu: Smilers JK
Tabasalu vs. Keila JK

Tabasalu spordikompleks (Kooli 1)

www.jktabasalu.ee

5. mai

10.30

Jumalateenistus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

5. mai

13.00

Vääna külaseltsi üldkoosolek

Vääna külakeskus (Hiie tee 21)

Facebook @vjkselts

5. mai

17.00

Jumalateenistus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

6. mai

18.00

Algajate discgolf’i võistlus

Muraste discgolf’irada

www.discgolfmetrix.com,
Facebook TeamPinkPurple

8. mai

18.30

Töötuba: purukattega trühvlid

Tabasalu käsitöökamber (Sarapuu 12)

Facebook @EffieEesti

14.–21. juulini korraldavad külaseltsid esimest
korda Harku valla avatud külade nädalat. Kuni
juulini tutvustame nädalaga seotud tegemisi.
Nädalat rahastatakse osaliselt valla eelarvest.

Avasta salapärane Suurupi
Suurupi küla asub Suurupi poolsaare rannajoonel,
on liigendatud mitme väikese neemega ja kerkib
järk-järgult merest devoni liivakivi astangutena.
Merest umbes kilomeetri kaugusel kõrgub
Baltiklint, mille nukil on vana paekivist tuletorn.
KRISTIINA ADAMSON
Suurupi ülemise tuletorni perenaine

Surpe oli kirjas juba 1566. aastal hollandlasest
meresõitja ja kartograaf Cornelis Anthoniszé
meresõiduraamatus. Nimi tuleneb sõnadest
suur + pea, kuna poolsaar on suure pea kujuline.
Suurupi sai oma nime 1977. aastal, kui
Suurupisse rajati uus sõidutee ja hakati ehitama
massiliselt suvilaid. Enne oli pangapealse küla nimi
Orava ja pangaaluse Rannapere.
Praeguseks on külla rajatud mitu uuselamurajooni,
mõni neist on “uus-rannaküla”, osa on rajatud metsa
sisse. Elanike arvult on Suurupi Harku valla suuruselt
kolmas asula ja võib arvata, et suviti kasvab Suurupi
elanike arv kahekordseks.
Suurupis jagub vaatamist
ja avastamist nii matkajale
kui ka militaarajaloo huvilistele. Siin paiknevad Peeter Suure merekindluse rajatised, mis moodustasid osa
Suurupi-Naissaare-Porkala
liinist, mille ülesanne oli
riivistada Soome laht vaenulike läänest lähenevate vägede eest. Valmis jõuti ehitada
teine ja kolmas positsioon
koos helgiheitja positsioonidega ning teenindava kindlus- Suurupi ülemine tuletorn. /
raudtee võrguga. Eesti WabaFoto: Riho Kirss
riigi ajal rekonstrueeriti positsioonid 1 ja 2 rannikukaitsepatareideks 3 ja 6. Ka
NSV Liidu väed hindasid Suurupi poolsaare oluliseks,
siin asusid sideväed, piirivalve positsioonid, alustati ka
sõjasadama rajamist.
Kuid see kõik pole olnud
ainult halb, inimtegevuse
eemale hoidmine sõjaväe
poolt on säilitanud meie ajani
palju metsa ja metsikut loodust. Suurupi on ümbritsetud loodukaitsealadega, mis
aitavad hoida looduskooslust ka tulevastele põlvedele.
Suurupi poolsaar on olnud
aastasadu osa Tallinna mereväravast ja Peeter I ajast on
säilinud juhised Suurupi meremärgi järgi Revali sadaSuurupi alumine tuletorn. / masse sisenemiseks.
1760. aastal rajatud uus
Foto: Sven Začek
paekivist tuletorn on vanim
töötav Mandri-Eesti tuletorn. 1859. aastal ehitati Suurupi
randa puidust sihttuletorn, tänavu tähistab tuletorn väärikat 160. sünnipäeva. 19. juulil tähistame sünnipäeva
Jassi Zahharovi kontserdiga.
Tuletornid avavad oma uksed suvehooajaks 1. mail.
Juba traditsiooniks saanud Tuletornipäev toimub sel
aastal 21. juulil, mõlema Suurupi tuletorni uksed on
avatud ja hoovikohvikutest saab osta head-paremat. Õhtu
ja kogu sündmusterikka nädala lõpetavad Kukerpillid
merepeoga Suurupi ülemise tuletorni jalamil.
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DETAILPLANEERINGU ALGATAMISED
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu
külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:
0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:
024:0040) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada
välja võimalused Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10
maaüksuste liitmiseks ning maaüksusele ehitusõiguse
määramiseks üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks
on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus on u 0,52 ha, see paikneb VäänaJõesuu külas Nõmmerohu tee ääres, piirnedes põhjast
Nõmmerohu tee 6 (katastritunnus 19809:024:0005) maatulundusmaaga, idast Nõmmerohu tee (lähiaadress
Puraviku tee L2, katastritunnus 19801:001:2937) transpordimaaga, lõunast Nõmmerohu tee 12 (katastritunnus 19809:024:0003) elamumaaga ning läänest Jõekalda
(katastritunnus 19801:011:0533) elamumaaga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus
Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksustel
ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada
välja võimalused planeeringualale jäävate maaüksuste
sihtotstarbe muutmiseks elamu-, transpordi- ja üldkasutatavaks maaks ning ehitusõiguse määramiseks üksik- ja
ridaelamute püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu
koostamise eesmärk juurdepääsutee ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus on u
12,36 ha, see paikneb Tabasalu alevikus Sütemetsa tee
ja Kalda tänava vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb
läänes ja põhjas Kalda tn 72 (katastritunnus 19801:002:0098) maatulundusmaaga, kirdes ja idas Alasniidu tee 36
(katastritunnus 19801:002:1345), Alasniidu tee 38 (katastritunnus 19801:002:1348), Kalda tn 13 (katastritunnus
19801:002:1296), Kalda tn 15 (katastritunnus 19801:002:
1297), Kalda tn 17 (katastritunnus 19801:001:2533)
elamumaadega ja Kalda tänav L12 (katastritunnus
19801:002:1302) transpordimaaga, kagus ja lõunas Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) transpordimaaga. Juurdepääs maaüksusele on Sütemetsa teelt.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vaja-

dust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda
Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA
ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas
Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksusele ühe üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete
rajamiseks ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus on u 0,2 ha, paikneb Muraste
külas Muraste kooli vahetus läheduses, piirnedes põhjast
Hiievälja pargi (katastritunnus 19801:001:2276) üldkasutatava maaga, lõunast Raba tee (katastritunnus 19801:
001:2145) transpordimaaga, idast Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) elamumaaga ning läänest Kase
tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593) elamumaaga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine
toimub 02.05.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi
materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil
Kaart.harku.ee/DP/181207_274/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE
HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMINE
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Aiba
tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusel
ja lähialal ning otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada
välja võimalused maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks
tootmismaast elamu- ja ärimaaks ning ehitusõiguse

Emadepäeva
pidulik tähistamine
9. mail algusega kell 17.00
toimub EMADEPÄEVA KONTSERT valla pensionäridele
Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas (Kooli tn 1, Tabasalu).
Oodatud on kõik valla pensionärid.

KAVAS:
• Tervituskõned
Emadepäeva kontserdil esinevad:
• MTÜ Loovlend viiuliansambel VÕLUKEELED
• Tabasalu Muusikakooli õpilased
• Tabasalu Kammerkoor
Pärast kontserti on kook, suupisted,
kohv, tee.
Bussigraafik
Buss 1
Metsakool ....................................... 16.00
Türisalu ........................................... 16.02
Naage .............................................. 16.05
Vääna-Jõesuu ................................ 16.10
Vääna-Viti ....................................... 16.13
Suurupi teerist ................................ 16.15
Tuletorni .......................................... 16.20
Kivi tee ............................................. 16.22
Muraste ........................................... 16.30
Ranna tee ........................................ 16.33
Maasika .......................................... 16.36
Rannamõisa kirik ............................ 16.38
Tabasalu – Harku tee ..................... 16.40
Tabasalu kool ................................. 16.45

määramine üksikelamu ja autoremonditöökoja ning
neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on
detailplaneeringu koostamise eesmärk juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,94 ha, paikneb Viti külas,
ümbritsetuna Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0493)
maatulundusmaa katastriüksusest.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja
on Harku vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901
Tabasalu, Harjumaa); koostamise korraldaja Harku vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostaja on OÜ Hirundo (äriregistrikood 11220970;
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst
218-13, 13416; taimi.kirs@gmail.com).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse mõistes.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta
kehtivat üldplaneeringut, kavandades üldplaneeringu kohasele tootmismaa juhtfunktsiooniga kinnistule elamu- ja ärimaa sega-sihtotstarve ning kavandada
olemasoleva ehitise osale rajatud elamule elamu ehitusõigus.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on
võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee/DP/140227_7/avalik.
DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMINE
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 jäeti
algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu eesmärk on Kiriku tee 11 katastriüksuse (katastritunnus 19801:002:1645) kruntideks jagamine ja moodustatud elamumaa kruntidele ehitusõiguse
määramine. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja
on Harku vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901
Tabasalu, Harjumaa); kehtestaja Harku vallavolikogu
(aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa);
koostaja on OÜ Hirundo (Sõpruse pst 218-13, Tallinn,
taimi.kirs@gmail.com).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna pla-

neeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse mõistes.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Harku
valla üldplaneeringut, vähendades Harku oja ehituskeeluvööndit olemasoleva elamu ulatuses.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on
võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee/DP/091006_1232/avalik.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSTE LÕPETAMISED
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 34 lõpetati Liikva külas Päikese (katastritunnus 19801:011:
0812) ja Päikesekiire (endine lähiaadress Päikese I,
katastritunnus 19801:011:0813) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks
Harku vallavalitsuse 18. septembri 2008 otsus nr 98
“Liikva külas Päikese ja Päikese I kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu algatamine”.
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35
lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Vesilind
(katastritunnus 19809:008:0550) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku
vallavalitsuse 17. oktoobri 2013 otsus nr 132 “VäänaJõesuu külas AÜ Vesilind maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine”.
Harku vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 36
lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Masinaehitaja territooriumil maaüksuse detailplaneeringu
koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku vallavalitsuse
12. augusti 2008 korraldus nr 1115 “Detailplaneeringu
algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Vääna-Jõesuu
külas AÜ Masinaehitaja territooriumil”.
Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel,
veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
∙ Viti külas Datli tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks;
∙ Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
KOMMUNIKATSIOONIJUHI
töökohale

See töö sobib Sulle, kui leiad väljakutseid:
• valla teabe- ja suhtekorralduse planeerimises, koordineerimises ja analüüsimises;
• vallalehe väljaandmise korraldamises ja sisuloomes;
• mainekujundusprojektide algatamises ja elluviimises;
• meeskonna kommunikatsioonialases nõustamises;
• sotsiaalmeedia haldamises ja arendamises;
• kodulehe haldamises ja arendamises.
Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:
• erialane kõrgharidus (kommunikatsioonijuhtimine, suhtekorraldus või ajakirjandus);
• vähemalt 2-aastane töökogemus organisatsiooni kommunikatsiooni juhtimises;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (sh artiklite ja kõnede koostamine);
• kogemused ja oskused sotsiaalmeedia ja kodulehe haldamises ja arendamises;
• teadmised ja oskused fotografeerimises ja vastavate programmide kasutamiseks:
• iseseisvus, algatusvõime, loovus, suhtlemisoskus;
• valmisolek väljaspool tööaega töötamiseks.

Buss 2
Tutermaa ........................................ 16.00
Kumna ............................................. 16.02
Kumna / Metsaküla ........................ 16.05
Kütke ............................................... 16.08
Humala ........................................... 16.10
Vääna .............................................. 16.15
Harku mäel suunaga Tallinna ........ 16.25
Harku keskus .................................. 16.28
Bioloogia suunaga Tallinna ............ 16.30
Harkujärve bussipeatus ................. 16.35
Kiriku ............................................... 16.36
Alasniidu tee ................................... 16.38
Oja tee ............................................. 16.39
Tabasalu kool ................................. 16.45

Peatustes palume kohal olla 10 minutit varem.
Info: valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn tel 600 3867

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
PERSONALIJUHI
töökohale*

See töö sobib Sulle, kui leiad väljakutseid:
• personali värbamises ja valiku korraldamises ning personaliarvestuse pidamises;
• personalipoliitika väljatöötamises osalemises ja elluviimise korraldamises;
• teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide nõustamises personalitöö küsimustes ning
personalitööd puudutava sisekommunikatsiooni juhtimises;
• töötajate koolitamise ja arendamise korraldamises.
Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:
• kõrgharidus (soovitavalt erialane);
• head teadmised personalivaldkonna õigusaktidest;
• varasem töökogemus personalivaldkonnas;
• teadmised kohaliku omavalitsuse tööst;
• iseseisvus, algatusvõime, loovus, suhtlemisoskus;
• oskus planeerida aega, lahendada kriisiolukordi.
Tuleb kasuks, kui Sul on:
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Mälestame

Aino Kangrot

(21.02.1931–27.03.2019).
Sõbrad ja endised töökaaslased
Ranna sovhoosi päevilt

Südamlik kaastunne Lennale
kalli isa

Janek Alliksaare
kaotuse puhul.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi
1c klass ja klassijuhataja

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Pakume eneseteostus ja -arenguvõimalusi, koolitusi, sporditoetust, puhkust 35 kalendripäeva,
haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast ning toetavat meeskonda.
Edasta CV ja vabas vormis kokkuvõte Sinu tugevatest külgetest ning huvidest (hiljemalt 24. aprillil,
kui kandideerid kommunikatsioonijuhi ametikohale, ning hiljemalt 3. maiks, kui kandideerid personalijuhi
ametikohale) portaali CV-Online vahendusel või e-posti aadressil personal@harku.ee.
Kommunikatsioonijuhi töökohale kandideerides esita ka portfoolio.
* Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks.
Lisainfo: www.harku.ee/toopakkumised
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Alasniidu Lasteaed

soovib leida Harkujärve lasteaeda

Tabasalu Lasteaed Tibutare

KOKKA JA KÖÖGITÖÖLIST
Ootame Sind, kui:
• sul on tahtmine valmistada maitsvat ja tervislikku sööki;
• tead, et puhtus on oluline ja soovid panustada selle
tagamisse;
• oled positiivse ellusuhtumisega, korrektne ja vastutustundlik.
Omalt poolt pakume:
• kaasaegseid töötingimusi uuendusmeelses lasteaias;
• võimalust osaleda meeskonna üritustel, koolitustel;
• tööaega kell 7–17;
• pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.
Tööle asumise aeg: juuli 2019.

kutsub oma lasteaiaperre tööle
alates 1. augustist 2019

KOKA,

(1,0 kohta)
Pakume:
· sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi
· pikendatud puhkust suvel (35 kalendripäeva)
· tervist edendavat töökeskkonda
· personali võimlemistrenni töökohal
· ujula või jõusaali tasuta kasutamise võimalust
· võimalust anda panus laste terviseteadlikku arengusse

Harkujärve lasteaed asub Harkujärvel, Venteri tee 6.
Meie juurde sõidab Tallinna linnaliinibuss nr 27.
Edasta oma CV hiljemalt 26. aprilliks e-posti aadressil
direktor@alasniidulasteaed.eu. Lisainfo telefonil 5553 8003.

Asukoht: Lasteaia 7, Tabasalu alevik, Harku vald
Dokumendid (CV, haridust tõendavad dokumendid)
esitada: direktor@tibutare.edu.ee Info: 5551 8218.

Muraste Kool

kuulutab välja konkursi

KLASSIÕPETAJA
leidmiseks

Tabasalu raamatukokku tuleb külla Keila lehe
peatoimetaja ja raamatu “Laulasmaa & Lohusalu
– loomerahva suvekodu” autor AGU VEETAMM, kes
räägib teose saamisloost.
Ootame kõiki 30. aprillil kell 12.00!

Nõudmised kandidaadile:
• pedagoogiline kõrgharidus;
• soov pühendada aega ja oskusi lastele;
• panustamine kooli arengusse;
• avatud suhtumine, usaldusväärsus ja algatusvõime.
Pakume:
• võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli
loomisse;
• hubast ja moodsat töökeskkonda;
• isikliku arengu võimalusi, väljakutseterohket tööd.
Tööleasumise aeg 21.08.2019. Motivatsioonikiri, haridust tõendavad
dokumendid, CV ja avaldus palume esitada 17. maiks k.a
e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5557 9709, www.murastekool.edu.ee.

Harku Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi planeerimis- ja ehitusosakonna

MAAKORRALDAJA
ametikohale

Peamised tööülesanded:
• maade ostueesõigusega erastamisega, hoonestusõiguse
seadmise toimingute teostamine;
• kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise avalduste
lahendamine;
• maade tagastamine ja kompenseerimise toimingud;
• maakorraldustoimingute teostamine;
• õiendite väljastamine maareformi seisu ja maa omandi
kuuluvuse kohta;
• detailplaneeringute läbivaatamine ning kooskõlastamine;
• asjakohaste infosüsteemide haldamine.
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• erialane kõrgharidus (soovitavalt geodeesia või maakorralduse erialal);
• arvutikasutamise oskus (sh ArcGIS, geodeesias ja
projekteerimises kasutatavate programmide tundmine);
• eesti keel kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
• teadmised planeerimis- ja ehitusvaldkonna õigusaktidest;
• oskust aega tõhusalt kasutada ja süstemaatiliselt tegelda
ülesannete täitmisega.
Pakume eneseteostus ja -arenguvõimalusi, koolitusi, sporditoetust, puhkust 35 kalendripäeva, haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast ning toetavat meeskonda.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Edasta CV ja kokkuvõte Sinu tugevustest ja huvidest hiljemalt 7. mai
CV-Online vahendusel või e-posti aadressile personal@harku.ee.
Info: osakonnajuhataja Taniel Vain tel 600 3861, personalijuhi
Jana Laari tel 600 3845.

TAIMAUT
LASTELAAGRID Ujumise-, vabaajaja puhkelaager
2019
Kloogarannas
16.06-21.06.2019

Spordi- ja ujumise
lastelaager
Kloogarannas
25.06-30.06.2019

Vabaaja- ja
puhkelaager
Karksi-Nuias
01.07-07.07.2019

Vabaaja- ja
puhkelaager
Pärlseljal
28.07-03.08.2019

INFO JA
REGISTREERUMINE:
52 04 057
info@taimaut.ee
WWW.TAIMAUT.EE

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post:
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
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.
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.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud
töid. Vihmaveerennid toodame kohapeal valtsimismasinaga - puuduvad liitekohad. Vihmaveerennid OÜ,
tel 527 1059, e-post:
info@vihmaveerennid.ee.
Lõikan hekki, teen saetöid aias.
Tel 5554 7291.
Korstnapühkija teenused,
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt) tel 504 0875.
Korstnapitside ehitus.
Tel 5557 9399.
Elektriseadmed ohutuks! Kõik
elektritööd pädevalt elektrikult.
Tel 5331 3215.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
Arboristi teenused. Ohtlike puude raie. Puude hoolduslõikus. Hekkide hooldus, kändude freesimine.
Raieteenused, võsatööd. Puude
istutus. www.puukirurg.ee, e-post:
info@puukirurg.ee, tel 505 7786.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Elkinss OÜ. Raamatupidamisteenused ja majandusaasta aruanded OÜ, MTÜ, FIE. Soodne hind.
Tel 5569 6917, e-post:
elkinss.gerbera@gmail.com.
Elkinss OÜ.Plekitooted, katuse
lisaplekid, käsitöödetailid teie jooniste järgi. Võimalik abi paigaldamisel. Tel 5569 6917, e-post:
elkinss.gerbera@gmail.com.
Müüme liiva, mulda, kruusa,
killustikku ja pakume kallurteenust.
Tel 529 5909, www.kallur24.ee.

Liiv, killustik, muld veoga.
Tel 507 9362.
Haljastustööd, tänavakivide
paigaldus ja ehitustööd. Tel
5843 9879, www.sakuehitus.ee.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd. Tel 5639 1093,
e-post: eleanor31@online.ee.
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport, tel 535 3788.
Metsaküla Piim AS müüb sõnnikut. Hind 6 eurot/tonn + käibemaks 20%. Kohalevedu tellimisel.
Tel 604 9826, 5648 3533.
Harkus aastaid tegutsenud
ehitusbrigaad võtab algavaks
hooajaks vastu objekte. Tegeleme
erinevate aedade, terrasside, fassaadide ning suvilate ümberehitusega, sh renoveerimistöödega.
Omame ka plaatija tunnistusi. Info
tel 503 7466.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. Tel 562 41509,
Andres.
Paigaldame tänava- ja äärekive,
puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd ja lammutustööd. Tel 5630
1364, e-post: grandstone@neti.ee.
Müüa loomasõnnikut,
mulda, liiva, killustikku ja täitepinnast. Tel 5697 1079, e-post:
taluaed@hot.ee.
Kas sinu puitfassaad, terrass või
aed vajavad uuendust? Kui jah, siis
küsi pakkumist. tel 5696 3580,
e-post: dhserviceou@gmail.com.
Kompostmuld, kõdusõnnik,
sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos
veoga. väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595
eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m
avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee,
tel 5895 8809, e-post:
info@koduvärav.ee.
Tuleohutusnõuded OÜ pakub:
ehitusprojekti tuleohutusosa koostamine ja audit, ehitise tuleohutusaudit, küttesüsteemi ekspertiis.
Info: tel 5301 2340, e-post:
tuleohutusnouded@gmail.com.
TÖÖ
Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria autojuhile (kallur). Asukoht Saue, info 506 7491.
Otsime suvisteks aiatöödeks
abilist, kes aitaks lillepeenraid, aiamaad ja teed-rajad korras hoida.
Asume Vääna külas, Harku vallas.
Tel 5615 1594, e-post:
renekytt@gmail.com.
Kutsume tööle automehaaniku.
Sobivalt kandidaadilt eeldame
kogemusi auto- ja mehaanikavaldkonnas. Pakume võimalust enesearenguks ning panusele väärilist
tasu. Töö asukoht Keila lähedal
Kumnas. Helista 502 8725, e-post:
arvi@bennett.ee.
Metsaküla Piim AS Harjumaal
Kumnas otsib traktoristi. Lisainfo
tel 502 3434, 5343 1763, e-post:
info@metsakylapiim.ee
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Auto ost. Ostan kõiki marke, igas
seisukorras sõiduautosid ja kaubikuid, ka remonti vajavaid. Tel 5365
4085, e-post: skampus@online.ee.

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

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Harku Haljastus

KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

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

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

 haljastusmuld
 liiv
 killustik
 purustatud betoon
 freesitud asfalt (Eesti oma)

Toome kauba ise kohale

Kopp-laaduri teenus
kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

+372 513 7017

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis

