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Tabasalu Päeva
seekordne peaesineja
on 2 Quick Start.
K AR I N POPS
Valla haridus- ja kultuurispetsialist

Laulupeolt
“laevadele”
Eesti Jahtklubide Liit kinnitas
Tilgu Sadama Jahtklubi ja
Eesti Optimistiliidu ühistaotluse ja kirjutas Tilgu Regati
2014 selle suve kalendrisse,
12.-13. juulile.
7. juulist kuni 11. juulini
viime läbi traditsioonilise lastelaagri 9-12-aastastele mudilastele. Uudiseks on, et samal
ajal on Tilgus treeninglaagris
ka edasijõudnud, kes Optimistidega Harku järvelt selleks
nädalaks merele kolivad.
Laagri lõpp kulmineerub
Tilgu Regatiga. Optimistide
kõrval tulevad seekord starti
ka Laserid ja starte tuleb 7-8,
sest võistlus on kahepäevane.
Tilku tehtud investeeringud ja
kalurionude heasoovlikkus
loob meile võimaluse kaugelt
tulnud kaptenitele Tilgus ka
öömaja pakkuda ja muudki
elumured murda.
Möödunud aastal oli meil
Tilgu regati korraldamisel nõu
ja jõuga abiks hulk Harku
valla ettevõtteid. Olge te tuhandest tänatud ja ärge üllatuge, kui taas teiega kontakti
otsime.
Juuni esimeses pooles lähevad tüdrukud-poisid taas
Kalevi Jahtklubi kasvandikega
Harku järvele. Kui teie peres
kasvab purjespordist huvituvaid lapsi, siis meie kaudu
saate liituda. Ainus eeltingimus on korralik ujumisoskus.
Juuni algusest hakkame
registreerima lastelaagrisse
soovijaid.
Kui teie pere otsustab
meie üleskutsele reageerida,
siis saate meiega kontakti eaadressil enn@tktk.ee või
taskutelefonil 502 8848.
EN N TAMMAR U
TSJK Lastelaagri ja Tilgu Regati
sideohvitser

Koolieelikute
võistlused
Aprilli viimasel nädalal toimus Harku valla koolieelikute
spordipäev. Kokku oli osavõtjaid 72. Parimad võistkonnad
selgitati teatevõistlustes ja
köieveos. Kuue erineva võistluse ja võistkonnaliikmete
koostöö tulemusena sai Harku
valla teatevõistluste võitja
rändkarika Tabasalu lasteaed
Tibutare, teiseks tuli Pangapealse Lasteaed ja kolmandaks
Alasniidu Lasteaed. Köieveo
võitjate rändkarika viisid koju Pangapealse lasteaia poisid,
teiseks tuli Tabasalu Teelahkme lasteaed, kolmandaks Harku lasteaed. (Anna Sõõrd)

Muusikakooli õpilased
said rekordarvu esikohti
Tabasalu muusikakooli
õpilased võitsid peatselt
lõppeval õppeaastal mitmetelt konkurssidelt ja
võistlumängimistelt rekordilised kaheksa esikohta, hulga väiksemaid
auhindu ning kiituskirju.
A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Valla ainus muusikaline õppeasutus loodi aastal 1986. Kümme aastat hiljem asus seda
juhtima Kalev Konsa. Õppeaastale 2013/2014 tagasi vaadates peab ta seda ülimalt
edukaks. “Nii palju konkursivõite ja muid häid kohti pole
vähemalt minu ametisoleku
ajal küll tulnud,” oli direktor
õnnelik.
Loomulikult ei tule esikohad ning kiituskirjad suure
tööta. Õpilased peavad harjutama pille tundides ning ka
kodus. “Eks konkursivõidud
on paljuski sõnum sellest, et
koolis on hea töökeskkond.
Õpetajad ja õpilased saavad
hästi läbi ning veavad ühist
vankrit,” leidis Konsa.
Millised olid õpilaste saavutused? Koolijuht tundis rõõmu, et kaks aastat tagasi loodud klarnetieriala on ennast
tõestanud. Suure sammu edasi
tegi klaverieriala, saades mitu
esikohta.

Tublid pianistid
Esimesed head tulemused
saadi novembris, kui Tabasalus
toimus Loode-Eesti muusikakoolide konkurss.
Esikoha sai Ursula Väljaotsa õpilane Sofi Kamilla Lõssenko. Teisele kohale tulid
Sarah Nehari ja Marlen Müller. Edu jätkus aprillis pianistide Loode-Eesti konkursil.
Lõssenko ja Lehari tõid koju
esikohad nooremas klassis.
Vanematest saavutas kolmanda koha Müller.
“Sofi Kamilla on kiirelt
arenev ning talendikas tüdruk,” kiitis Konsa.
Pianistide edu lõid aga üle
vask- ja puupuhkpillide õpilased. Tabasalus peetud LoodeEesti konkursil said esikohad
tenorhornil Erik Kotkas ja
Dominik Klimenko. Martin
Linna tenorhornil, tuubamängija Mihkel Roomet, trompetistid Enriko Armand Kalk ja
Alexander Ruubel said teise
koha. Koju jäid ka kolmandad

Sofi Kamilla Lõssenko harjutas külaskäigu päeval Bachi klaveripalu. Teda juhendas
Ursula Väljaots.
Allar Viivik
kohad. Poisse õpetab Valdo
Rüütelmaa. Tema juhitud orkestrid tulid Eesti noortekonkursil teisele kohale.

ÕPETAJAD JA ÕPILASED SAAVAD HÄSTI
LÄBI NING VEAVAD
ÜHIST VANKRIT.
Sauel toimunud puupuhkpillide konkursil tõid esikoha
Moona Õunamaa (plokkfööt)
ja Triin Teneli Tammik (klarnet). Õpetavad neid Natalia
Kostrõkina ja Katri Kaasik.
“Teisi kohti oli kokku kolm –
Reeli Pao klarnetil, Saara Pais
ja Sandra Väizene plokkflöödil.
Kolmandaid kohti oli kokku
kuus ning lisaks sai minu õpilane diplomi,” loetles Kalev
Konsa.
Edu ja kordaminekuid jätkus ka teistele erialadele. Nii
tõi 25. aprillil Viljandi üleriigiliselt võistumängimiselt

esikoha väikekandlel Karolin
Härm. Kolmas koht kuulus
Karmen Juhkamile. Õpetaja
on neil Leanne Barbo.
Märtsi esimesel päeval
Kiilis peetud Loode-Eesti keelpillimängijate konkursil sai 3.
koha Mari-Liis Keldo õpilane
Anna Vähi.

Luua kaks orkestrit?
Millised on kooli kevadsuvised ning kaugema tuleviku
plaanid? Eelmisel nädalal esinesid saksofonikvartett ja
veel paar õpilast koos direktoriga Tveri 3. muusikakoolis.
Tegu oli vastukülaskäiguga
Venemaa muusikute visiidile
tunamullu novembris. “Suvel
külastab vanamuusikaansambel Gotlandi muusikapäevi.
Esinetakse saare tähtsaimas
pühakojas ehk Visby toomkirikus,” ütles Konsa.
Kaugematest plaanidest
rääkides tahaks koolijuht avada tšello eriala. Samuti võiks

Muusikakool ootab
õppima

Loome valda
Kaitseliidu
üksuse!
Viimasel ajal on Harku
vallas huvi tuntud kohaliku Kaitseliidu üksuse
loomise kohta. Muraste
küla vabatahtlikud otsustanud, et aeg on küps
Harjumaa maleva koosseisu kuuluva malevkonna asutamiseks.
Olla Kaitseliidu liige ei tähenda, et tuleb sõduriks hakata.
Siiski on soovi korral võimalik
läbi Kaitseliidu teha sõjaväelist karjääri või tulla ajateenistusest Kaitseliidu liikmeks,
ilma, et peaks sõduri baaskursust läbima. Tänaseks on Kaitseliidus ligi 23000 vabatahtlikku.
Kaitseliitlane, astudes liikmeks, läbib esialgse koolituse,
kus õpitakse tundma organisatsiooni ja selle toimimist,
samuti omandatakse teadmised esmaabist, topograafiast
ja läbitakse relvaõpe. Viimane
annab võimaluse sooritada
relvaeksam ja omada relvaluba.
Juhised liitumiseks leiab
kodulehelt http://www.kaitseliit.ee/et/tule-kaitseliitu.
Kuna kohaliku iseseisva
malevkonna loomiseks peab
liikmete arv olema vähemalt
200 inimest, siis esialgu tuleb
soovijail avaldusele märkida
mõni teine üksus, näiteks Harjumaa Männiku malevkond.
Ka ei ole loodaval malevkonnal
veel kindlat kokkusaamise
kohta, seega kõik ettepanekud
on teretulnud.
Küsimuste puhul pöörduge
minu poole: silvakiili@hotmail.
ee või telefonil 513 5882. Kontakteeruda saab minuga ka
läbi Facebooki.
S I LVA K I I L I

• Kooli sisseastumiskatsed toimuvad laupäeval,
31. mail kell 11.0015.00 ja 2. juunil kell
15.00-19.00.
• Enne katseid on võimalik osaleda konsultatsioonidel 28. ja 29.
mail kell 15.00-19.00.
• Konsultatsiooniks ja
katseteks on vajalik
registreerida aadressil
ainsalu@gmail.com.
kutsuda ellu keelpilliorkestri
ja bigbändi. “Huvi muusika
vastu on suur. MP3 ja arvutid
ei ole naturaalpillidel mängimist välja suretanud. Aga eks
plaanidele seab praegu piirid
ruumikitsikus,” ütles koolijuht.

Lennupäev
31. mail kell 12 algab Muraste
küla paeplatsil iseehitatud
lennuki-, kopteri- ning automudelite päev. Päeva korraldavad HMK Pealinna Õhuasjade Ühing ja Muraste külaselts.
Külaseltsi juht Andrus Saliste rääkis, et lennupäeva
peetakse esimest korda ning
sügisest on plaanis alustada
külas ka mudelismiringiga.
Tänaseks on lubanud päevale
tulla veerandsada kohalikku
ning kaugemalt pärit harrastajat.
Kui ilm vähegi lubab, siis
võetab raadio teel juhitav kopter ette lennu Naissaarele ja
tagasi. (HVT)
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Väärtuslik kogemus IdaAnatooliast
Mais külastas Harku valla delegatsioon Ida-Türgis asuvat Mus'i provintsi. Visiit toimus Comenius Regio haridusprojekti raames, kus kahe
riigi omavalitsused vahetavad kogemusi õpimotivatsiooni, väärtuskasvatuse ning noorte
sotsiaalse kaasatuse teemadel.
K AT R IN R OMANENKOV
Projekti “Students with good character”
koordinaator

Võiks arvata, et põhjamaises
Eestis asuva Harku valla ning
ligi 4000 km kaugusel Türgi
idaosas asuva Mus'i provintsi
koolinoorte rõõmud ja mured
ei saa kuigivõrd sarnased olla.
Siiski leidis seekordse visiidi
käigus kinnitust see, milles
projekti osapooled juba möödunud sügisel Eestis toimunud
kohtumisel ühisele arusaamisele jõudsid. Nii Mus'i provintsi kui Harku valla täiskasvanuid ühendab vastutustunne
ja soov tagada lastele parimad
võimalused eneseteostuseks,
õpetada neile eluks olulisi toimetulekuoskusi ning väärtuseid, innustada neid õppima ja
avastama.
Koostööprojekt Mus'iga
algas möödunud aasta sügisel
ning kestab 2015. a suveni.
Projektiperioodi vältel toimuvad Tabasalu Ühisgümnaasiumis koolitused ning seminarid
õpetajatele ja lapsevanematele
ning mitmed loengud, töötoad
ja õppekäigud õpilastele. Külaskäigul Mus'i osales ka viis
Tabasalu kooli 8D klassi õpilast ning allpool saab põgusalt
lugeda Silvia ja Alice muljeid
reisist.

Silvia
Projekti raames korraldas
meie klass Tabasalu Ühisgümnaasiumis saalijalgpalli turniiri, kus said osaleda kõik 7.-8.
klassid. Usun, et saime sellega
enam-vähem hakkama, kuid
ka arenguruumi on veel kindlasti. Türgi reisile valiti viis
õpilast, arvestades nende hindeid ja õpetajate soovitusi.
Türgi reisiks pidime tegema
esitluse jalgpalliturniiri kohta
ning seda seal tutvustama.
Oma ettekande tegime koha-

Harku delegatsioon Tatvani
mägedes.
Katrin Romanenkov
liku haridusameti kontoris nii
Türgi kui Eesti osapooltele.
Pärast kohtumist külastasime
linnapead.
Kolmapäeval sõitsime
Mus'i kooli, kus võeti meid
vastu Türgi traditsioonilise
tantsuga. Sealsed õpilased olid
väga julged ja sõbralikud.
Tutvusime kooliga ja võtsime
osa inglise keele tunnist.
Hiljem külastasime Mus'i ülikooli, mis asus suures hoones
mägede vahel. Ekskursioon oli
väga ilus ja huvitav.
See reis oli meile kultuuriliselt hariv ja põnev. Reisist
jäävad eriti meelde Mus'i sõbralikud inimesed ja vaatamisväärsused. Samuti suur austus
tee vastu, mida pakuti ja joodi
mitu korda päevas. Paar päeva
kodus olles tunneme juba
puudust Türgi maitsvatest kebabidest ja soojadest ilmadest.

Alice
Esimese õhtu saabudes
tundsin ennast põnevil ja samas ka veidike hirmul, kuna
teadsin, et seal on kultuur,
keel ja kombed täiesti erinevad Eestist.
Kohtumist kooliga ootasin
ma väga. Kõik õpilased tahtsid
meiega rääkida ja pilti teha,
samuti oli nende inglise keele
tund väga huvitav, lõbus ja
teistsugune, me laulsime ja
tegime grupitööd. Huvitavad
olid ka nende tahvlid: smartboard'id, mis olid Eesti omadest erinevad ja lahedamad.
Türgi reisist on mul ainult
head mälestused ja võimaluse
avanedes läheksin sinna hea
meelega tagasi. Samuti sain
endale palju häid sõpru reisilt
ja ka reisikaaslased oli kõik
lõbusad ning nendega sai palju
nalja.

Noored saavad alkoholi
täiskasvanute käest
Kohe on käes suvi koos koolilõpu pidudega. Paraku ei tohi noored ka sellel kordumatul
päeval endale kõike lubada.
Et see päev tõesti meeldejäävaks kujuneks, on teatud
reeglid ja piirid, millest tuleb
kinni pidada.
Kui pidu organiseeritakse,
arutatakse omavahel, mida
kaasa võtta, mida selga panna,
aga ei arutata, kuidas pidu
probleemideta mööda saata.
Läbimõtlemata peo tagajärjed
võivad paraku olla väga valusad.
Suvel tarbivad noored alkoholi suisa täiskasvanute silme all, avalikus kohas – plastikpudelisse on villitud viin
mahla või energiajoogiga.
Noored tunnistavad, et ikka

leitakse täiskasvanu, kes on
lahkelt mõne eurosendi või
paari lonksu viina eest valmis
poest neile meelemürki ostma.
Paraku on vähe on neid, kes
sekkuvad noorte ennasthävitavasse tegevusse. Tähelepanu
pälvib alkoholi tarbinud alaealine kaaskodaniku silmis
alles siis, kui ta on muutunud
lärmakalt häirivaks ja ei püsi
püsti, siis kutsutakse politsei.
Mõistetavalt puuduvad politseil võimalused valvata iga
kaupluse uksel taga või passida igas peopaigas. Paneme
müüjatele südamele, et neil
jaguks julgust küsida igalt alaealisena tunduvalt noorelt dokumenti.
M A RE T M A RIP U
Harku valla noorsoopolitseinik
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Jaanipäevaks vald
kauniks
Kas Harku valla elanik
võib heakorraga rahule
jääda? Kas valla heakorraspetsialist Marion Aare
ise on oma töö tulemustega rahul? Millised on
valla põhiprobleemid
heakorrast rääkides?
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Vanarahvas teab öelda, et uus
luud pühib hästi. Poolteist aastat on meie valla heakorraspetsialistiks olnud Marion Aare,
kes varem pidas Tallinnas sama ametit.
“Ega linnas või maal töötades heakorraspetsialisti ametil
suurt vahet pole. Probleemid
on samasugused – mõned inimesed ei taha heakorrast lugu
pidada, ei enda territooriumil
ega avalikus ruumis,” sõnas
Marion Aare.
Rahul on spetsialist sellega,et viimase aasta jooksul
oleme korraldatud jäätmeveoga liitnud üle 1500 kinnistu,
tänu sellele on vähenenud ka
teeäärtesse ja bussipeatustesse
toodava olmeprügi hulk.
Kõige keerulisem on prügiveoga liitumise kohustuse
täitmist jälgida endistes suvilapiirkondades. Ka sealsed
mittealalised elanikud on kohustatud prügi äraveoks lepingu sõlmima, mida võib küll
mingiks perioodiks – näiteks
talvekuudeks – peatada. Pahatihti ei taha elanikud lepingut
sõlmida, nende eneseõigustus
on, et nad seal tegelikult üldse
ei käi ja prügi ei tekita.
“Peale suvilapiirkondadesse veevärgi ehitamist ning kui
sinna rohkem inimesi aastaringselt elama asub, paraneb
ka seal üldine heakord,” kiitis
Marion Aare valla arengut.
Muret teevad heakorraspetsialistile väikeehitajad,
kes ehitusprahti ettenähtult
jäätmekeskustesse ei vii, vaid
kilekotiga kuskile metsa alla
või bussipeatusse poetavad.
Veel hullemad on vallast läbisõitjad, kes mujalt piirkonnast
autoga tulles prügikoormaga
metsaalust reostavad. “Selliseid oleme ka tabanud ja lasknud neil prügi ära koristada,”
kõneles Marion Aare kõige
suuremast probleemist.
Siiski on prahi metsa alla
vedamine spetsialisti hinnangul pigem vähenev kui süvenev tendents. Aga ikkagi koguti möödunud talgutel teede
äärtest, haljasaladelt ja metsaalustest kokku 20 suurt konteineritäit prahti – just nii palju
konteinereid vallavalitsus erinevatesse paikkondadesse
välja jagas.

Rohkem hooldust
Heakorraspetsialisti teine
suur töövaldkond on valla
maade hooldamine, regulaarne
koristamine ja niitmine. Asulad on jaotatud erineva hooldussagedusega aladeks, vastavalt sellele, kui lähedal elamutele ja asulakeskusele need
asuvad. Tabasalu ja Harku
alevis, Harkujärve ja Vääna
küla keskustes niidetakse

Põnev öö mõisakoolis.
2x Vääna Mõisakool

Öö
mõisakoolis

Marion Aare, valla heakorraspetsialist.

Ülo Russak

Kuhu viia vanad autorehvid ja katkine mobiiltelefon?

• Tabasalus Kooli tn 5a asub jäätmejaam, mis on avatud
igal neljapäeval ja reedel kell 14-19 ning laupäeval ja
pühapäeval kell 10-15. Riiklikel pühadel on jäätmejaam
suletud.
• Jäätmejaama haldab Harku vallavalitsuse tellimusel OÜ
Kesto, jäätmejaama telefon 5303 6779.
• Jäätmete üleandmiseks tuleb pöörduda jäätmejaama
töötaja poole. Vastu võetakse ainult nimetatud jäätmeid
ja ainult jäätmejaama lahtioleku aegadel. Jäätmejaama
värava taha jäätmeid jätta ei tohi!
• Jäätmejaamas on avatud ka taaskasutuse ruum, kust
igaüks võib vajadusel võtta endale sobivaid asju. Taaskasutuse ruumist leiab nii võrevoodi kui väärtuslikke raamatuid, riideid ja jalanõusid, mänguasju, lauanõusid,
keraamilisi plaate jpm.
• Jäätmejaam on avatud olnud alates aastast 2008 ja
jäätmejaama külastatavus ning sinna toodavate jäätmete
kogus suureneb aasta-aastalt. Näiteks 2013. aastal koguti jäätmejaamas 30 t segapakendeid, 42 t vanarehve,
170 t ehitusjäätmeid, 19 t vanapaberit ja pappi, 25 t
lehtklaasi, 9 t haljastusjäätmeid, 28 t suurjäätmeid, 40 t
elektroonikajäätmeid ja 33 t värvijäätmeid.
• Täpse info tasuta ja tasu eest vastuvõetavate esemete
kohta leiate Harku valla kodulehelt www.harku.ee.
kord nädalas; Kumna ja Tutermaa külas ning asulakeskustest kaugemal ja looduslikumatel aladel toimub niitmine
korra kuus.
Iga elamukrundi omanik
peab oma maatüki eest ise
hoolt kandma, ka siis, kui elamut pole veel ehitatud. Kus
avalik huvi suurem, seal on
heakorraspetsialist seda krundiomanikule teinekord ka
meelde tuletanud.

Load raieks
“Varsti on käes jaanipäev,
iga maaomanik peaks vähemalt selleks ajaks oma kinnistu korda tegema,” rõhutas Marion Aare. “Heakorrainimene

ju igale poole näpuga näitama
ei jõua.”
Ka oma krundilt puu langetamisel tuleb heakorraspetsialistilt raieluba taotleda. “Elanik mõtleb, et mis see siis on,
võtan ühe või mõne puukese
maha. Tegelikult langetatakse
aga Harku vallas aastas umbes
tuhat puud. Ja seda on palju,”
kinnitas Marion Aare. Sellepärast ongi vallavalitsuse nõue,
et tiheasustusaladel peab puude langetamiseks, mille läbimõõt rinna kõrguselt on rohkem kui kaheksa sentimeetrit,
raieluba olema.
See on meie kõikide huvides – et Harku vald oleks ikka
roheline ja inimsõbralik.

29. aprill oli juba hommikust
alates Vääna Mõisakoolis
teistsugune. Oli tunda elevust
ja ärevust, varakult hakati
saalis magamiskohti broneerima. Koolis ööbimist on korraldatud mitmed aastad ja see
on laste poolt oodatud üritus.
Peale koolipäeva läksid
õpilased koju ning õhtul kella
kuue ajal tulid seljakottide ja
magamistarvetega mõisa tagasi. Ürituse alguses rivistati
õpilased mõisa ette ja jaotati
võistkondadesse, et teatevõistlustes rammu katsuda. Peaauhinnaks oli võrkkiik, lohutusauhindadeks kommipakid.
Pärast sportimist olid kõhud tühjad ja liiguti üheskoos
lõkkeplatsile. Iga laps sai lõkkel endale ja kaaslasele leiba
või viinerit küpsetada. Samuti
olid oodatud magustoiduks vahukommid.
Õues läks juba päris jahedaks, kui mõisa sisse mindi.
Koolisaal oli täis magamiskohti
nagu “silgud pütis”. Sõbralikult
üksteise kõrval pikutades, lobisedes või iPadi ja tahvelarvutiga mängides veedeti aega.
Kõik nutivahendid olid sel
õhtul lubatud.
Mõnel õpilasel tekkis küsimus: “Kas mõisas ka kummitab?” Koos otsiti vanast hoonest taskulampidega kummitusi ja vaime. Loomulikult ei
puudunud sel õhtul ka disko ja
värvimuusika. Soovilugude
järjekord õpetajate toa ukse
taga oli pikk.
Kell hakkas lähenema juba
keskööle, kui mõisas jutukõmin vaiksemaks jäi. Mõned
ärksamad suutsid vastu pidada ja sosistada varajaste hommikutundideni.
Sel ööl oli uni lühike kõigil
koolisviibijatel, sest ka hommik algas tavapärasest varem.
Seekordne üritus oli viimane
selles suures saalis, sest mõis
läheb suvel remonti ning tagasi tulles saali enam ei ole.
Suur tänu meie hoolekogu
liikmetele, kes aitasid üritust
organiseerida, muretsesid toidu ja auhinnad. Suur tänu ka
kõikidele teistele abistajatele,
osavõtjatele ja ööbijatele.
JANE TAM P
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Harku
valda läbib
sauekate
rattaretk

Tibutare võitis üle-eestilise
lasteaedade spordipäeva
Tabasalu lasteaia Tibutare
kuuest poisist ja tüdrukust
koosnev võistkond, kuhu kuulusid Paul Oskar Tomberga,
Georg Hein, Juss Joosep Ilisson, Ricco-Marcus Melk, Thomas Matvejev, Gert Sarapu,
Roberta Küttis, Elisabeth
Kukk, Gerda Guštšin, MinnaBrit Jõelaid, Heti Desiree
Kangro, Gerle Saar, võitis üleeestilise lasteaedade spordipäeva.
Lasteaedade spordipäev
toimus 2. mail Tallinnas Audentese Spordikeskuses, kohale oli sõitnud 432 last 36
lasteaiast. Kavas oli neli spor-

diala: teatejooks, kombineeritud teatevõistlus, osavusvõistlus tüdrukutele ja poiste
köievedu. Tibutare lasteaed
oli Eesti kõige kiirem kombineeritud teatejooksus ja tüdrukute osavusvõistluses. Teatejooksus tulid tibutarelased
neljandaks ja köieveos jäid
poisid jagama 10.-13. kohta.
Meeldejääva spordiürituse
õnnestumisele aitasid kaasa
kaks sportlikku isa Danel
Hein ja Raul Tomberg, aitäh
teile!

Sel aastal toimub juba
kaheksandat korda Saue
valla rattaretk. Sellel aastal ühendame jõud ja liigume ühiselt Saue linna
rahvaga ning sõidame
külla Harku vallale.
K AT R I N K R AUS E
Rattaretke peakorraldaja

A N N A SÕ Õ RD
Tabasalu lasteaed Tibutare
liikumisõpetaja, pedagoog-metoodik

Tabasalust kujuneb Filtersarja keskus
Tabasalu võõrustab sel suvel
kolme Filter-sarja etappi. 21.
mail ja 23. juulil toimuvad
Tabasalus Filter Temposõidu
Karikasarja etapid ning 15.
juunil kogunevad ratturid ligi
4000 elanikuga alevikku, et
osaleda Filter Maanteekarikasarja etapil.
“Varasem kogemus on näidanud, et Tabasalus saab edukalt rattavõistlusi läbi viia ja
korraldajatele lisab indu omavalitsusjuhtide soosiv suhtumine spordiüritustesse,” ütles
Aerobike Cycling Agency juht
Mihkel Reile
Reile sõnul on Tabasalus
peetavatel individuaalse temposõidu etappidel eesmärk
viia korraldus uuele tasemele
ning 17 km pikkune rada täielikult liiklusele sulgeda. Star-

di- ja finišilinnak asub Tabasalu spordikompleksi ees.
Filter Maanteekarikasarja
etappi võõrustab Tabasalu
juba neljandat aastat järjest.
Eelmisel aastal tuli koos lastesõitudega starti üle 600 osaleja.
Tänavu saavad rattasõbrad
valida 106 ja 41 km pikkuste
distantside vahel. Filter Maanteekarikasarja korraldajad
loodavad sel aastal varasemast
rohkem stardis näha just neid
inimesi, kelle kokkupuude rattaspordiga on olnud tagasihoidlik ja kelle füüsiline ettevalmistus pole kõige parem.
Nimelt läheb rajale Tervisespordi stardigrupp, kus treeneri juhendamisel läbitakse
rada kõigile jõukohase kiirusega. (Liina Märtin)

Projektiõpe Vääna lasteaias
Tänapäeval elame põneval ja
kiiresti muutuval ajal, kus on
nii võimalused kui ohud (mõnest rääkis ka meie president
vabariigi aastapäeva kõnes).
Kuigi võiks öelda, et lasteaiaelu püsib samana, siis nii
see alati siiski pole. Näiteks
õppetöö korraldamise valdavaks põhimõtteks on saanud
tegevuste lõimimine, et lastel
kujuneks terviklik nägemus
õpitavast. Siit oleme astunud
sammu edasi ning rakendanud
projektipõhist õppevormi. See
toetab eriti hästi meie selle
õppeaasta üldise eesmärgi
“hooli ja hoia” täitmist. Lähtudes pedagoogika alustõest,
et lastega tuleb käsitletavatele
teemadele läheneda põhimõttega “lähedalt kaugemale”,
alustasime sügisel esimese
projektiga “Puu kui elupaik”
taas mõisa ümbritsevast pargist, loodusest.
Isadepäevaks kutsusime
õpetajatele ja peredele lindude
pesakastide ehitamisest ja
nende vajalikkusest rääkima
Val Rajasaare Muraste Looduskoolist. Lootsime, et isad
meisterdavad koos lastega
pesakaste nii koju kui ka mõne
meile mõisaparki. Meie lootused täitis Mõisa Miisude rühma Kertu isa, kes valmistas
parki ülespanemiseks kaks
pesakasti, ühe kuldnokale ja
teise mõnele väiksemale pesitsejale, kes inimlähedust ei
pelga.
Pesakastid said üles pandud ja nüüd jälgime neid hoolega.

Tabasalu Muusikakooli õpilased esinesid kauni ja mitmekülgse kavaga. Pildil pillimängijad koos kooli direktori Kalev Konsaga.

Tänuavaldus kallitele emadele
Maikuu teisel reedel toimus
Tabasalu Ühisgümnaasiumis
südamlik emadepäeva kontsert, mis oli pühendatud valla
eakatele. Laulu ja pillimänguga esinesid Tabasalu Muusikakooli õpilased ja nende
juhendajad, kes pakkusid oma
kaunite muusikapaladega
kuulajatele meeldiva elamuse.
Kontserdikülalisi tervitasid Harku valla sotsiaal- ja
tervishoiu osakonna juhataja
Tiia Spitsõn, kes oli kontserdi
korraldaja, ja Harku vallavolikogu aseesimees Helikar
Õepa.
K A DY- A N N S U T T

Pildil paremalt naudivad kontserti Harku vallavolikogu
aseesimees Helikar Õepa, valla sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja Tiia Spitsõn ja valla elanikud, kelle seas oli
nii eakaid kui ka lapsi.
2x Kady-Ann Sutt

Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumine

Pesakastid said üles pandud
ja nüüd jälgime neid hoolega.
Vääna lasteaed
See projekt kestab veel
mõnda aega, sest ka kevadised
teemad on meil pargipuudega
seotud. Teine projekt kestis
aga vabariigi sünnipäevakuu
algusest emakeelepäevani
ning selle teema oli seotud
kodukoha ja Eestimaaga. Projekt lõppes 13. märtsil Keila
raamatukogu külastamisega,
kus tähistasime emakeelepäeva ning vaatasime meie
laste Eesti-teemalist maalinäitust. Maalimistöö oli tehtud
osana projektist ning Keila
raamatukogusse said tööd üles
tänu õpetaja Kerti algatatud
sõprussuhetele.
M Õ IS A M Õ M M ID E
Õ P E TA J A P IRE T
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Vääna-Jõesuus ja Vitis
on ühisveevärk ja -kanalisatsioon valmis ning
Suurupis lähiajal valmimas. Torustike valmimise ja käikuandmisega
seoses kutsume kõiki
kinnistuomanikke alustama liitumisprotsessiga
ning kordan lühidalt üle
peamised liitumisega
seotud tegevused.
VA I D O VA L I N G
OÜ Strantum vee- ja kanalisatsiooniosakonna juhataja

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise esimeseks sammuks on liitumise- ja tehniliste
tingimuste taotluse esitamine.
Taotluse vormi leiate Strantumi kodulehelt või saate
meie büroost, aadressil Kooli
2a, Tabasalu, III korrus. Taotlus tuleks saata kas aadressile
strantum@strantum.ee või
postitada tavapostiga. Taotluse võib tuua Strantumissse
ka ise kohale.
Taotluse alusel koostatakse
liitumise tehnilised tingimused
ning lisatakse taotluse esitaja
kontaktandmed andmebaasi,
mis tagab edaspidise tõrgeteta

asjaajamise ja informatsiooni
liikumise.

Mis saab edasi?
Tehnilised tingimused
käes, peab kinnistu omanik
koostama või tellima kinnistu
veevarustuse ja kanalisatsiooni
projekti. Projekt peab olema
vähemalt eskiisi tasemel ning
minimaalselt peab selles olema näidatud torustike paiknemine kinnistul, kasutatavad
materjalid, veemõõdusõlme
skeem ja asupaik.
Siinkohal on vajalik rõhutada, et mida täpsem ja kvaliteetsem on projekt, seda täpsema ja korrektsema pakkumise saab esitada ehitaja. Ebatäpse või väga üldise projekti
puhul on ka pakkumine ebatäpsem ning algselt projekti
arvelt kokku hoitud raha läheb
reeglina ehitaja riskide katteks ja tema taskusse.
Pärast projekti kooskõlastamist Strantumiga võib alustada kinnistutorustike ehitust.
Ehituse üle teostab järelevalvet vee-ettevõtja esindaja,
kes kutsutakse kohale enne
kaevikute tagasitäidet, veetorustiku surveprooviks ning
veemõõdusõlme registreerimiseks ja plommimiseks.

Torustike ehituse kohta
koostatakse teostusjoonis, mille digitaalne versioon antakse
üle vee-ettevõtjale ning mille
olemasolu on eelduseks ka
tarbimislepingu sõlmimiseks.

Tarbimisleping vajalik
Õiguse teenust kasutada
annab tarbimisleping, mis sõlmitakse pärast kinnistutorustike käikulubamist ja veemõõdusõlme registreerimist. Loomulikult peab enne tarbimislepingu sõlmimist olema sõlmitud ka liitumisleping ja
tasutud liitumistasu või peab
olema omavalitsusel tehtud
otsus selle kompenseerimiseks.
Kinnistuomanikele tahaks
südamele panna, et teenuste
kasutamist ei alustataks ilma
vee-ettevõtja loata ja teenuslepinguta. Kahetsusega peab
tõdema, et selliseid näiteid
kipub ikka esinema ning nende avastamisel kaasneb kõigile osapooltele ebameeldiv menetlusprotsess ja omavoliliselt
teenuse kasutamist alustanud
kliendile enamasti ka märgatavalt suuremad kulutused
võrreldes tavapärase teenusekasutusega.

Retk saab alguse 8. juunil
Vanamõisa vabaõhukeskeskusest Saue vallas, kus kell
10.00-11.00 toimuvad maanteeameti korraldatavad tegevused “Jalgrattaga liiklusesse”
ning kell 11 asutakse ühiselt
retkele. Raja pikkus on 52 km
ja retke enamik marsruudist
kulgeb Harku vallas. Retke
põnevamad osad on kindlasti
Harku vallas Humala ja Naage külas asuvad Peeter Suure
aegsed kaitserajatised, kus
võtab sauekaid vastu ja räägib
kaitserajatiste ajaloost Deiw
Rahumägi.

Simman Vanamõisas
Sisemist hingejõudu taastab Adra külas püstitatud püramiidelamutega tutvumine.
Silmailu pakub kaunis taastatud Kumna mõis, mille ajaloost räägivad mõisa tänased
haldajad. Mõisahõngu lisab
Vääna mõisapark ning uudne
tall-tõllakuur, kus võõrustajateks on MTÜ Vääna Külakoda.
Vanamõisa vabaõhukeskusesse tagasi jõuame orienteeruvalt 17.30. Toimub auhindade loosimine ja simman
koos bändiga Brocol. Kogu
retke sõidab kaasa päevajuht
Sven Sumberg ning kõik peatuskohad on varustatud helitehnikaga, et meie peatuspaikades toimuv kõigile osalejatele kenasti jõuaks. Liikluskorralduse tagavad liikluskorraldajad ja suuremate teede
ületust koordineerib ka politsei patrull.

Osalejate arv piiratud
Lisaks on korraldajatel
palve kõigile Kumna, Humala,
Naage, Adra, Vahi, Vääna küla
elanikele proovida hoida 8.
juuni koerad koduaias. Täpsema marsruudiga saab tutvuda
www.vabaõhukeskus.ee.
Ootame kõiki elanikke raja
äärde tervitama naabervalla
rattureid.
Kuigi osalejate arv on piiratud ja kokku saame registreerida 400 ratturit, on korraldajatel heameel tõdeda, et ka
Harku valla elanikele on planeerinud paarkümmend kohta
retke osavõtuks. Seega, kes
ees, see mees! Täpsem info
registreerimise kohta on
www.vabaõhukeskus.ee.

Saue valla rattaretk toimub
8. korda.
Katrin Krause
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TuleTulemise pidu Suurupis
XXVI laulu- ja XIX tantsupidu “Aja puudutus.
Puudutuse aeg.” on peagi käes!
ANNE-LY MITT
annely@suurupiselts.ee
www.suurupi.ee

15. juunist 4. juulini toimuval
TuleTulemisel “Külast-külla,
käest kätte” viivad kohalikud
koorid, tantsurühmad ja orkestrid laulu- ja tantsupeo
tule peolinna teatesõiduna
jalgratastel. Peotuli liigub külast külla mööda maanteid ja
külavaheteid jalgrataste teatesõiduna. Igas teatepunktis
antakse peotuli käest kätte
üle järgmisele koorile, tantsurühmale või orkestrile. Õhtuti on peatuskohas rahvapidu.
TuleTulemise pidu “KUIS
KOHTUVAD MERI JA TULI”
Suurupi alumise tuletorni juures toimub 1. juulil kell 17.0023.00. Peolaeva roolib Peep
Raun.
Peomeeleolu loovad Harku
valla kultuurikollektiivid: Suurupi naiskoor Meretule, Tabasalu kammerkoor, Tabasalu
naistantsurühm Harku Harakad, Tabasalu segatantsurühm
Tammed ja Toomed, Tabasalu
memmede tantsurühm, Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester, Tabasalu Muusikakooli Vanamuusikaansambel
ning TÜG ja Vääna Mõisakooli
laste rahvatantsu kollektiivid.
Külalistena astuvad lavale
Harku valla sõprusvalla Eura
kultuurikollektiivid, improvisatsiooniteater Improkraatia,
AX-teater ja Väikeste Lõõtspillide Ühing ning Marko Matvere.
Peo tähtsaim hetk on pidulik tule saabumise tseremoonia, kus peoplatsile jõuab lau-

Vaade Suurupi alumisele
tuletornile.
Anne-Ly Mitt
lu- ja tantsupeo tuli! Teekonna
peoplatsile muudavad meeleolukaks AX-teatri näitlejad ja
Tabasalu muusikakooli õpilased.
Lasteala on avatud kell
17.00-20.00, kuni tule saabumiseni. Kohale on purjetanud
Pipilota Viktuaalia Rullkardiine Piparmünta Eefraimitütar
Pikksukk, kes koos oma vahvate abilistega lastele palju
lustlikke tegevusi korraldab.
Lepatriinu teater kutsub aga
vaatama etendust “Ajamasin”,
mis on lugu poisist, kes satub
oma uudishimu ja kärsituse
tõttu ajamasinaga rändama.
Osavaid käsi saab proovile
panna Rannamõisa Laevaseltsi
telgis ja Käsitöötelgis.
Iga soovija saab oma panuse anda laulu- ja tantsupeo
TuleTulemise seinavaiba valmimisse ning Tulepesa ankruketi valmistamisel. Koos teeme AJALUGU!
Peoplatsil on võimalik osta
kodumaist käsitööd. Peolisi
toitlustab Osvald Catering
ning jäätise on kohale toonud
Premia. Arveldamine toimub
sularahas.
Ootame soovijaid registreeruma laulu- ja tantsupeo
tule valvesse. Valvesse saavad
registreeruda kõik suuremad
või väiksemad kollektiivid ja
ühendused või siis mõnusaks

seltskonnaks kogunenud tutvusringkonnad. Selleks tuleb
täita meie kodulehel olev ankeet ja valida oma kollektiivile
sobiv valvekord. Sooja aitab
sees hoida Saunabuss!
Palume võimalusel peole
tulla jala või jalgrattaga! Avatud tasuta jalgrattaparkla!
Autoparkla asub Murastes
Kallaku teel, parklast saab
peoplatsile kas jalgsi või peobussiga.
TuleTulemise pidu on alkoholivaba! Kohapeal kangeim
jook on kali, peoplatsile oma
alkoholiga ei lubata.
Säti selga parimad suvise
õuepeo riided, löö kingad läikima, laula hääl lahti, korda
üle tantsusammud ja asuta
ennast teele! Oled oodatud selle suve meeldejäävamale rahvapeole! Üheskoos meisterdame, tantsime ja laulame
ning tervitame aja puudutusi
kogenud vana ja väärika valge
tuletorni kõrval laulu- ja tantsupeo tule saabumist!
TuleTulemise peo info on
üleval kodulehel: tuletulemine.
suurupi.ee. Koduleht täieneb
pidevalt ning sinna saab minna
uusimat infot ammutama kuni
peopäevani.

mittetarvilik kraam võib leida
uue õnneliku omaniku. Lastekaupu saab müüa, vahetada ja
niisama sõbrale heameeleks
ära anda. Miks mitte proovida
laste kirbuturul kohviku pidamist või raha kogumist enda
tehtud käsitöö müügiga. Müügiplatsi ülesse seadmisel on
kindlasti vajalik lastevanemate abi.
Alasniidul on kohal ka vanad head sõbrad – klounid Piip

ja Tuut, kellega koos saab nii
mõndagi ette võtta ja nalja
saab ka.
Meisterdamishuvilistel
lastel on võimalus teha päris
enda raamat, käelist tegevust
juhendab Loovuslabori ja Tabasalu käsitöökambri eestvedajad. Oma etteaste teeb
Harkujärve Põhikooli lastekoor, lauluõpetaja Ingrid Kajaku juhendamisel. See lastekoor
esineb alati suure lustiga ja on
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Tabasalu Päev –
ta tuleb jälle!
Traditsiooniline suve
suursündmus Tabasalu
Päev toimub sellel aastal
23. augustil. Ka tänavu
pakume külastajatele
vägevaid esinejaid, põnevaid töötubasid, uhket
laata ja kirbuturgu ning
lastele toredaid batuute
ja suurt mängudetelki.
KARIN POPS
Haridus- ja kultuurispetsialist

Juba viiendat aastat toimuva
Tabasalu Päeva seekordne
peaesineja on 2 Quick Start,
kes annab suurejoonelise öökontserdi. Enne 2 Quick Starti
ülesastumist rõõmustavad
kuulajaid oma esinemistega
meie oma valla laululapsed –
tublid poisid ja tüdrukud, kes
valiti suurpeole esinema tänavusel Harku valla Laululapse
konkursil. Laululastel on varuks ka tore üllatus – nad esinevad koos ülipopulaarse Põhja-Tallinnaga!
Lisaks mainitud toredatele
artistidele on tänavusel Tabasalu Päeval üles astumas tõeliselt palju erinevaid Harku valla tantsu- ja laulurühmasid
ning on väga rõõmustav, et
nende huvi suurpeol esinemiseks on nõnda erakordselt
suur.
Ka sellel aastal toimub
mitmekülgne laat ja kirbuturg,
kuhu on kõik huvilised osalema oodatud. Kohalikud toitlus-

tajad hoolitsevad maitsenaudingute eest ning pakuvad
meeldivaid võimalusi hea söögi ja joogi nautimiseks.
Laste- ja noortealal on avatud põnevad batuudid, airjump ning uudne zorb-pall,
mis on täispuhutud plastikust
pall, kus sees saab sõita nii
maismaal kui veepinnal!
Spetsiaalselt lastele on planeeritud tegevusterohke programm, mille raames korraldatakse lastejooksud ning võistlused vilekommi puhumises,
köietõmbamises, puslede kokkupanemises ning lisaks on
tulemas laste rammumehe ja
kiiruse peale läbitavate supertunnelite võistlused.
Noortealal avatakse suur
mängude telk, kus sellel aastal
on esmakordselt võimalik
mängida ka elektroonilisi
mänge, nagu Wii mängud, erinevad Playstationid, Sony
lauajalgpall, õhuhoki ja palju-

palju muud põnevat. Laste- ja
noortealal on enamik atraktsioone tasuta.
Tabasalu Päeva rõõmsat
meeleolu ja külastajate lustlikku meelt aitab luua ja hoida
tuntud ning tunnustatud Tauri
Tallermaa, kes suurt kogupere
pidupäeva juhib.
Harku valla elanikele on
kogu lusti- ja tulepidu tasuta!
Kes veel elanikuks registreerunud ei ole, saavad seda teha
kas vallamajas või Internetis.
Kõigile teistele on pilet 7 eurot.
Sündmuse käepaelu hakkame jagama alates 1. augustist vallamajas ja Tabasalu
Rimis.
Tabasalu Päeva raames
töötada soovivaid noori ootab
endaga kontakteeruma Harku
valla kultuuri- ja spordispetsialist Karin Pops telefonil
606 3838 või e-posti aadressil
Karin.pops@harku.ee.

kõige paremas valmisolekus
osalemaks suvisel laulupeol.
Külapeol saab sõita Kukrumäe ratsatalu poniga ja nii
mõnegi selle talu loomaga saavad lapsed lähemalt tutvust
teha. Samuti on lubanud tulla
Balbiinost Jeti, kes korraldab
lastele erinevaid mänge.
Iga tõsiselt võetava külapeo juurde kuulub muidugi ka
batuudinurk, suhkruvatt ja
jäätis. Avatud on kohalike ela-

nike poolt aiakohvikud, erinevad töötoad, kus saab tegelda
nii keraamika valmistamisega
kui õppida koerte eest hoolitsemist. Toimub taimede ehk
rohevahetus ja näha saab kohaliku küla kaunemaid aedu.
Seekordse Külade Päeva
läbiv idee on aeg kuni Eesti
vabariigi taasloomiseni ehk
meenutame rõõmsalt elatuid
aastaid nõukogude rahvaste
ühises peres, kus au sees olid

loosungid ja elu kulges viisaastakute kaupa. Püüame taastada korraks ka sovhooside ja
kolhooside ideed ja valla eri
kandi külaseltsid muutuvad
üheks päevaks majandi eri
osakondadeks, kes pakuvad
vastavateemalisi etteasteid ja
riietust. Näha saab loosungeid
nagu “Au tööle” ja “Käib töö
ja vile koos!” jne. Rõõmsa kohtumiseni Alasniidul 7. juulil.

Külade Päeval jagub lusti kogu perele!
Mõnusast perepäevast
osa võtma on oodatud
kõik valla lastega pered.
Lastele mõeldud tegevused on planeeritud eraldi
alale ja mõeldud nii kaasa löömiseks kui kaasa
elamiseks.
Esmalt alustab laste kirbuturg, kuhu on oodatud kauplema eelkõige lapsed. Kõik

Külade Päeval avatakse ka põnev laste kirbuturg, kuhu on eelkõige oodatud kauplema
lapsed ise.
Kaire Raiend
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Neljapäev, 22. mai 2014
Ohtlike jäätmete kogumisring 24. mail
Käesoleval aastal toimub ohtlike jäätmete kogumisring Harku valla territooriumil laupäeval, 24. mail, kus BAO Ohtlikud Jäätmed OÜ
kaubik peatub järgmistes peatuspaikades:
• 10.00-10.20 Harkujärvel Germund Kaup
esisel platsil
• 10.30-10.50 Harku alevikus Instituudi teel
telefoni alajaama platsil
• 11.20-11.40 Tutermaal korterelamute
piirkonnas
• 11.50-12.10 Kumnas endise poe esisel
platsil
• 12.30-12.50 Väänas korterelamute esisel
platsil
• 13.10-13.30 Keila-Joa Sanatoorse
Internaatkooli katlamaja juures
• 14.00-14.20 Vääna-Jõesuus bussipeatuse
taga oleval platsil
• 14.40-15.00 Muraste bussipeatuse juures
• 15.10-15.30 Pangapealse lasteaia parklas

Ohtlike jäätmete kogumisringil saavad valla
elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed nagu kasutatud õlid,
õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja
tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
raskeid metalle sisaldavad patareid ja väikeakud.
Kogumisringid on mõeldud ainult eraisikutele,
ettevõtetelt ohtlike jäätmeid vastu ei võeta.
Eraettevõtted on kohustatud ise üle andma
oma ohtlikud jäätmed vastavat jäätmeluba
omavatele jäätmekäitlejatele.
Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu
vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve. Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed, nagu külmkapid, pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms, saab tasuta üle anda Harku valla
jäätmejaama Kooli tn 5, mis on avatud N, R
14-19 ja L, P 10-15.

Silmade
kontroll
Silmaarst võtab taas vastu
järgmistel kuupäevadel:
19. mai, 18. juuni, 25. juuni.
OÜ Silmarõõm teenused: • silmade kontroll • silmarõhu mõõtmine • prillide müük
• prillide pisiremont • optilised päikeseprillid
Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse tonomeetriga. Vanaduspensionäridele, kes
ei tööta, on silmade kontroll tasuta. Silmade kontroll (koos silmarõhu mõõtmisega) on 6
eurot. OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik) kell
10.00-17.00. Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal on mõeldud kõigile
vallaelanikele, lastele (alates 13. eluaastast), täiskasvanutele ja pensionäridele, kellel
nägemisega probleeme. Palume soovijatel registreerida telefonil 603 2171 (alates kell
11.00). Arsti visiit on tasuline. Neile, kes tellivad prillid, visiiditasu ei ole. Silmarõõm
külastab Harku valda taas sügisel.
Info telefonil 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn või
Eakate Päevakeskus – 603 2171.

Finesta Baltic OÜ tegeleb personalialaste konsultatsioonide pakkumisega,
personaliotsingu ning tööjõurendiga.

Seoses töömahu kasvuga otsime
TOOTMISTÖÖLISI meie klientide
Tallinna ja Tabasalu tehastesse.
NÕUDMISED:





Vamisolek uute teadmiste kiireks omandamiseks
Kohusetundlikkus, kiirus, täpsus
Hea füüsiline vorm
Valmisolek töötada graafiku alusel erinevates vahetustes, sh. ka öösiti

KASUKS TULEB:

 Eelnev tootmistöö kogemus
 Eesti ja vene keele oskus

MEIE PAKUME:





Ametialast koolitust ettevõttes kohapeal
Kaasaegset töökeskkonda
Meeldivat kollektiivi
Enesearendamise võimalusi

 Tallinnast Tabasalu tehasesse tasuta transport tööle ja koju

Kui tunned, et see töö sobib Sulle ja oled valmis muutma
tulevikku koos meiega, siis ootame Sinu CV-d aadressile
info@finesta.ee või võta ühendust numbril 54 552 939.

Tabasalu koolituskeskus ootab lapsi
koolivalmidust toetavasse eelkooli ja
mängukooli.

Ootame kõiki 4-5 aastaseid lapsi mängukooli
ja 6-7 aastaseid lapsi eelkooli.
Pakume eelkooli ka venekeelt kõnelevatele lastele.
Lisainfo ja registreerumine 2014/2015 toimuvasse eelkooli
ja mängukooli kuni 6. juunini 2014
telefonil 5666 6154, tabasalukoolitus@gmail.com
või www.tabasalukoolituskeskus.ee.
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Türisalu Kuulijänn
25. mail kell 17.00
Ootame vanu tegijaid ja uusi
proovijaid Türisallu kooli
staadionile. Alustame, nagu ikka,
kuuli endast eemaldamisega viiel
erineval moel nii naistele kui
meestele. Lapsed viskavad samal
ajal palli. Pärast heidame ketast.
Siis saab auhindu.

MAANTEESÕIT
ON POPP!
Info ja registreerimine:
www.aerobike.ee

Tabasalu

Pandivere

Elva
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pakub tööd lapsehoidjale lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja
asendajaks

Võru

NE

15.06 Tabasalu 4. Rattaralli
Põhidistants: 106 km
Lühike distants: 41 km

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on lapsehoidja kutsetunnistus või oled
lõpetanud eripedagoogika,
koolieelse pedagoogika,
lapsehoidja või sotsiaaltöö
eriala.

ja lapsehoidja abile.

Kui tunned endas soovi
töötada väikeses hubases
majas koos särasilmsete
lastega, oled loov ja
sõbralik, siis võta meiega
ühendust telefonil
5564 0648 (Ülle Jurtom)
või saada oma
sooviavaldus ja CV
e-mailile tabasalulastehoid@gmail.com hiljemalt
30. mail 2014. a.
Tööleasumise aeg augustis.

Peatoetaja:

Suurtoetajad:

Hea Muraste külaseltsi
liige, armas külaelanik!
Muraste külaseltsi üldkoosolek toimub neljapäeval, 29. mail 2014. a algusega kell 18.30
Pankranniku mänguväljakul (Kivi nt 1).
Koosolekul tehakse kokkuvõte 2013. aastast,
räägitakse sel aastal ees ootavatest sündmustest, heidetakse pilk tulevikku ning valitakse
uusi juhatuse liikmeid; kavas on ka väikesed
üllatused. 2013. a majandusaasta- ja tegevusaruandega saab tutvuda www.muraste.ee.
Koosolekule on teretulnud kõik külaelanikud
ja külalised, kes tunnevad huvi meie külas
toimuva vastu. Olete oodatud astuma külaseltsi liikmeks ning panustama oma tegevusega külaseltsi (ja juhatuse) tegevuses.
Külaseltsi liige, Sinu osalemine üldkoosolekul
on oluline! Üldkoosoleku sujuva läbiviimise
tagamiseks teata palun oma osalemisest/
mitteosalemisest
aule.kikas@gmail.com.
Lugupidamisega
Muraste
külaseltsi juhatus.

kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

Kuusalu

Haapsalu

TREE

Active Studio

Neljapäev, 22. mai 2014

Harku vallavalitsus teatab
Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste
tutvustamise avalikud arutelud
• 2.06.2014 kell 16.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee
1, Tabasalu) Viti külas Sooja tee 11 ja Sooja tee 13 maaüksuste
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Harku
vallavolikogu 30.01.2014. a otsusega nr 4. Planeeritav ala asub
Viti külas Sooja tee 11 ja Sooja tee 13 maaüksustel. Detailplaneeringu ala suurus on 1451 m2. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on selgitada välja võimalused liita Sooja tee 11 ja
Sooja tee 13 maaüksused ning määrata moodustatavale elamukrundile elamu ehitusõigus.
• Harku vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus Tabasalu alevikus Kustavi 10a (katastritunnus
19801:002:0402) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk kehtiva BTI, Punase Risti ja
Tooma maaüksuste detailplaneeringuga (kehtestatud Harku
vallavolikogu 24.08.2000 otsusega nr 62) määratud maatulundusmaa sihtotstarbega krundi muutmine elamumaaks ning
üksikelamu ehitusõiguse määramine.
2.06.2014 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee
1, Tabasalu) algatamise eelne lähteseisukohti ja eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada avalikul arutelul kohapeal või kirja teel, edastades need aadressile Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa 76901
või harku@harku.ee.
• Harku vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus
19809:024:0280) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk ühe pereelamumaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine.
3.06.2014 kell 15.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee
1, Tabasalu) algatamise eelne lähteseisukohti ja eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Ettepanekuid ja vastuväiteid on
võimalik esitada avalikul arutelul kohapeal või kirja teel,
edastades need aadressile Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa
76901 või harku@harku.ee.
• Harku vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus Suurupi külas Kaasiku (katastritunnus 19801:
001:2111) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
algatamise eesmärk olemasoleva hoonestatud 6679 m2 suuruse
elamumaa krundi jagamine kaheks ning moodustatavale uuele
elamumaakrundile hoonestustingimuste määramine.
4.06.2014 kell 15.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee
1, Tabasalu) algatamise eelne lähteseisukohti ja eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada avalikul arutelul kohapeal või kirja teel, edastades need aadressile Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa 76901
või harku@harku.ee.
Detailplaneeringute materjalid on üleval Harku valla kodulehel www.harku.ee ning kogu detailplaneeringute dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses Ranna tee 1,
Tabasalu.
Detailplaneeringute algatamine
• Harku vallavolikogu 24.04.2014. a otsusega nr 43 on algatatud
Muraste külas Lepalaane tn 32 (katastritunnus 19801:001:0977)
maaüksuse detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta
Lepalaane tn 32 maaüksuse sihtotstarbe elamumaaks ning
määrata sinna üksikelamu ehitusõigus kuni kahekordse hoone
püstitamiseks. Planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha. Harku
vallavolikogu kehtestas 23.05.2002 otsusega nr 36 Muraste
külas Hansu-1 ja Hindreku-1 maaüksuste detailplaneeringu,
millega määrati Lepalaane 32 maaüksuse sihtotstarbeks ärimaa. Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb Lepalaane tn
32 maaüksus täies ulatuses elamumaa juhtfunktsiooniga
tihehoonestusalale, kus maksimaalseks täisehituse määraks
on 20%. Detailplaneeringu taotlus on kooskõlas üldplaneeringu
tingimustega.
• Harku vallavolikogu 24.04.2014. a otsusega nr 44 on algatatud
Tabasalu alevikus Looduse tn 9 (katastritunnus 19801:002:1711)
maaüksuse detailplaneeringu koostamine eesmärgiga suurendada kehtiva Tabasalu põhjaosa 13. kvartali osa detailplaneeringuga (kehtestatud Harku vallavolikogu 27.09.2007 otsusega
nr 90) määratud krundi ehitusalust pinda ja täisehituse protsenti juba rajatud kõrvalhoone seadustamiseks ja välikamina
rajamiseks. Elamumaa sihtotstarbega maaüksuse suurus on
3243 m2. Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb Looduse
tn 9 maaüksus täies ulatuses elamumaa juhtfunktsiooniga
tihehoonestusalale, kus maksimaalseks täisehituse määraks
on 20%. Detailplaneeringu taotlus on kooskõlas üldplaneeringu
tingimustega.
• Harku vallavolikogu 24.04.2014. a otsusega nr 42 on algatatud
Rannamõisa külas Lepiku (katastritunnusega 19801:002:3310)
maaüksuse põhjapoolse osa detailplaneeringu koostamine,
eesmärgiga Lepiku maaüksusest välja kruntida 1 ärimaa, 1
elamumaa ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Elamu-

maale soovitakse kavandada üksikelamu ehitusõigus, ärimaale
kaubandus-teenindushoone ehitusõigus metsa- ja aiatehnika
müügi, hoolduse ja remondiga tegelemiseks. Transpordimaa
krundid kavandatakse juurdepääsu tagamiseks ning maanteemaa koridori ühtlustamiseks. Detailplaneering soovitakse
koostada olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega, ca 3,2
ha suuruse Lepiku maaüksuse põhjapoolsele alale, ca 0,6 ha
suurusele osale, mis jääb Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna
maantee äärde. Algatatud detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
• Harku vallavolikogu 24.04.2014. a otsusega nr 40 on algatatud
Harkujärve külas Põllu 7a-2 (katastritunnus 19814:001:0280)
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga
selgitada välja võimalused jagada olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarbega maaüksus neljaks elamumaa, kaheks transpordimaa, üheks maatulundusmaa ja üheks üldkasutatava maa
sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaakruntidele
üksikelamute ehitusõigus. Planeeritava ala suurus on 4,01 ha.
Algatatud detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringu
tingimustega.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide
registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel
www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressiga Ranna tee
1, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 teatame Harku vallavolikogu
24.04.2014 otsuse nr 41 “Harkujärve külas Põllu 7a-2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine” vastuvõtmisest.
Planeeritava ala moodustab maatulundusmaa sihtotstarbega
Põllu 7a-2 maaüksus (19814:001:0280), mis paikneb Harkujärve
kaldal ning mida läbib Hobuseraua tee. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused jagada
olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus kaheks transpordimaa, neljaks elamumaa, üheks maatulundusmaa
ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning
määrata elamumaa krundile ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering algatati Harku vallavolikogu 24.04.2014
otsusega nr 40, koostamise korraldaja on Harku vallavalitsus
(Ranna tee 1 Tabasalu) ja kehtestaja Harku vallavolikogu
(Ranna tee 1 Tabasalu).
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.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuses tööpäeviti
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel
aadressil www.harku.ee.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste
tutvustamise avalik arutelu
5.06.2014 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee
1, Tabasalu) Harkujärve külas Põllu 7a-2 (katastritunnus
19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik
arutelu. Detailplaneeringu eesmärk on moodustada neli
elamumaa, kaks transpordimaa, üks maatulundusmaa ja üks
üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ning määrata elamumaakruntidele üksikelamute ehitusõigus. Algatatud detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
Detailplaneeringu algatamise taotlus
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud järgnev
detailplaneeringu algatamise taotlus: Vaila külas Alt-Kopli
(katastritunnus 19801:011:0569) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk ühe üksikelamu
rajamine. Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse,
millega otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata
jätmine.
Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
määrata kohanimed järgmistele maaüksustele
• Harku alevikus seni ametliku nimeta tänavale nimeks Aia
põik;
• Kumna külas seni ametliku nimeta teele nimeks Kivikirsi
põik.
Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
muuta Harku vallavalitsuse 14.06.2011 määrusega nr 21
määratud Aia tänava ruumikuju. Vastavalt kohanimeseaduse
§ 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta
avalikustatakse 22.05.2014 ajalehes “Harku Valla Teataja” ja
Harku valla veebilehel. Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas.
Õigusakt:
kohanimeseadus
www.riigiteataja.ee/
akt/13316388.
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Tunneme kaasa Grete
Mariale ja Gert Martinile
kalli

VANAEMA

kaotuse puhul.
Klassikaaslased (3.a ja 1.b )
Tabasalu
Ühisgümnaasiumist

Südamlik kaastunne
Kristiina Grünthalile

Südamlik kaastunne
Lainele kalli abikaasa

kaotuse puhul.

surma puhul.

Klassikaaslased (3. a)
Tabasalu
Ühisgümnaasiumist

Kolleegid Harku valla
hariduse, kultuuri ja spordi
sihtasutusest

MATI
TOMINGA

Tunneme kaasa Hendrik
Gerritile kalli

VANAEMA

EMA

kaotuse puhul.

Ester, Milvi, Jnge, Jüri, Eini

Surnuaiapühad
7. juunil 2014 kell 14.00-17.00 avanevad aiad Alasniidul
Harku valla külade päeva raames. ROHEVAHETUS
toimub Seltsi telgis. Tule vahetama! Perekond Lindebergi
suveterrassiga päikselise koduaia tutvustus. Aadress
Puisniidu tee 23. Külli ja Andri koduaed alpiaia, tiigi ja
jõekesega ning aias rohtu nosivate merisigadega. Avatud
koduaia kohvik. Aadress Puisniidu tee 28.
29. juunil 2014 kell 12.00-15.00 Ülle Michelsoni paekalda
kallakule rajatud liigirohke kollektsioonaia tutvustus.
Münditeede degustatsioon. Osalustasu 3 eurot. Etteregistreerimisega, grupi suurus 10 inimest. Aadress Tuuleranna
tee 15, Naage küla. Registreerimine: Luule Agu e-mail
luule@agu.ee, telefon 520 1295.

Aedu lisandub, jälgige infot!
Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

Korvi kalmistul 8. juunil kell 14.00,
teenivad EELK Keila koguduse abiõpetaja
Juha Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Rannamõisa kalmistul 15. juunil kell 11.00,
teenib EELK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel

pakub tööd õpetajale.

Ootame kandideerima ka lapsehoidja kutsetunnistusega kandidaate! Sind ootavad paindlik
tööaeg, kaasaegsed töötingimused, loov ja sõbralik töökollektiiv,
särasilmsed lapsed. Töösoovist
palun teada anda tel 609 8230 või e-postile
kairi@pangapealselasteaed.ee.

Rannamõisa lasteaed pakub tööd
hoolivale ja usinale ÕPETAJA
ABILE.
Palun võtke ühendust
hiljemalt 13.juunil
margit@rannamoisa.edu.ee
või 603 2350.
Tööle asumise aeg august 2014.

TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Abi maja kasutusloa saamisel. Tel 522 0023,
Mikk
• Ehitus- ja remonttööd. Teostame ka väiksemaid
töid (segistite, kraanikausside, wc-pottide, uste,
mööbli paigaldus). Tel +372 5660 7554
• Freesasfaldi müük ja paigaldus. Haljastustööd,
tänavakivide müük ja paigaldus, väiksemad
asfalteerimistööd. Tel 5649 4154
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Keila kütteladu müüb saetud-lõhutud toorest
lehtpuu kütet. Hind alates 36 eur/ruum. Info
5554 1063
• Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Konsultatsioon
tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee

Käesoleval suvel on tellitud meie valla lastele kaks
laagrivahetust (120-le noorele) Lastekaitse Liidu
lastelaagrisse Pivarootsi. Laagrivahetused on kuuepäevased, kahes erinevas vanusegrupis ning eesmärgiga pakkuda tegevust vastavalt eale. Laagrit
viivad läbi meie valla noorsootöötajad ning laste ja
noortega töötavad inime-sed. Laagrisse sõit ja tagasi
tulek toimub ühiselt bus-siga. Laagri maksumus on
150 eurot.
Info laagrite kohta: www.harku.ee,
www.harkulaps.ee, www.noortekeskused.ee.
I vahetus 14.-19.06.2014
laagrijuht Kadri Pihelo
Noortele vanuses 7-12
Info ja registreerimine
e-post: info@noortekeskused.ee
II vahetus 18.-23.08.2014
laagrijuht Kaja Rasmann
Noortele vanuses 11-17
Info ja registreerimine
e-post helve.keel@harku.ee
tel 600 3868, 515 4807
28.07-02.08.2014 Uue Peedu
Noortelaager, 10 sotsiaaltuusikut.
Laagri maksumus on 63.60 ning
lisaks tasuda 10 eurot laagrisse
viimise ja toomise eest.
Info ja registreerimine
www.peedu.ee
e-post: helve.keel@harku.ee
Registreerimisel märkida
• lapse ees ja perekonnanimi
• isikukood
• aadress
• lapse pikkus
• lapsevanema kontakt

Tule koos perega lastekaitsepäevale
pühapäeval, 1. juunil kell 11.00-14.00
Tabasalu Ühisgümnaasiumi sisehoovis
Kavas on palju põnevat:
• tegutsevad meisterdamise töötoad
• esinemised ja etteasted
• noortega tegeleb MTÜ RuaCrew
• turnida saab roniseinal
• avatud on kohvik
• “Sõbralik laps 2014” ja “Sõbralik
õpetaja 2014” tunnustamine
• registreerunud osavõtjate vahel
loositakse välja auhinnad
Ootame kõiki peresid, lapsi ja noori!
Lisainfo www.harkulaps.ee, korraldavad
Harku Valla Lastekaitse Ühing
Harku vallavalitsus

Head lapsevanemad, olete oodatud
28.05.2014 kell 17.00-18.30 Alasniidu
lasteaeda koolitusele “Emotsionaalselt
tasakaalus oleva lapse
kasvatamine”
• kuidas oled õppinud tundma?
• milliseid tõlgendusi kasutad
ümbritsevast aru saamiseks?
• kas emotsionaalsed vajadused on
sama, mis meelehea pakkumine?
Koolitaja:
Petra Poolamets, psühhiaater
Koolitusele registreerimine ja
info küsimine
Helve. Keel@harku.ee

• Ostan maja teie kandis (Harkus, Harku vallas)
suurusega 100-140 m2. Hind kuni 150 000 eurot.
Ootan pakkumisi telefonil +372 5306 8844.
Diana
• Ostan sõidukorras dokumentidega Moskvitši.
Sobivad kõik aastakäigud. Tel 511 5448
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
• Paigaldame vastavalt projektile Teie kinnistule
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja ühendame
ühisveevärgiga . Majasisesed sanitaartehnilised
tööd. Veemõõdu konsooli paigaldus, veetorustiku
survestus. Kaevetööd, aiateede kivitamine ja
äärekivide paigaldus. Keevitustööd. Tehtud töödele garantii. Tel 5656 7690, Enno,
worldwidebuilding@gmail.com
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ

• Kopplaaduri teenus. Tel 5834 1341

• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com

• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

• Puurkaevude ja -aukude projekteerimine ning
puurimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel.
502 1279, www.puurkaevumeistrid.ee

• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee

• Ripsmepikendused Lucca restorani lähedal.
Hooldus 10, paigaldus 12 eurot. Tel 5590 6905

• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega:
kask 40 eurot, lepp 33 eurot, metsakuiv okaspuu
34 eurot. Tel 509 9598
• Müüa metsakuivi küttepuid (alates 35 eurot/
rm) ja tooreid lõhutud lehtpuid (alates 30 eurot/
rm), mõõdud tellija soovil, tarne alates 10 rm,
transport hinnas. Tel 502 4895
• Müüa muld, liiv, killustik veoga, ning bobcati
teenus. Tel 5660 4607
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• Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid
kojutoomisega. Tel 507 0150
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei
kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775

• Teostame kvaliteetseid värvimistöid. Renoveerime, paigaldame välisvoodrit ja restaureerime
uksi ning aknaid. Telli kõik ehituspuusepa ja
maalritööd meilt! Tel 5695 0175
• Vahetan kasvuhoone klaasid plastiku vastu ja
ehitan varikatuseid. Tel 5673 0411
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Väikeveod kalluriga killustik, liiv, erinevad
mullad, segud jpm. Kaubaveod kaubikuga.
Tel 501 5992
• Väiksemad asfalteerimistööd, asfaldiaukude
lappimine, freesasfaldist teed ja platsid. Tänavakivid. Haljastustööd. Harjukivi OÜ. Tel 5649 4154
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet. Teostan puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Reklaami või kuulutuse tellimine,
e-mail myyk@harjuelu.ee, telefon 646 2214

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Kady-Ann Sutt,
tel 606 3830,
kady-ann.sutt@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.

8 / HARKU VALLA TEATAJA / REKLAAM
Müüa lõhutud
küttepuid kuni 60 cm.
Hind alates 34 eurot
ruum.
Tel 525 0893, e-mail
info@vahergrupp.ee
Teostame väikesemahulisi
transporditeenuseid erinevate
järelhaagistega (kuni 3t).
Liiva, killustiku ja mulla müük,
transporditeenus.
Müüme ka väikeses koguses
saematerjali ja võrkkottidesse
pakitud saepindasid, halupuid.
Tel 525 1989
info@haagisterent.ee
www.haagisterent.ee

E-N 10-18

2€

R 10-16

Neljapäev, 22. mai 2014

ElkinsS OÜ

L 10-15

Türisalu küla, Harku vald
tel/тел 5569 6917
e-post/эл.почта
elkinss.gerbera@gmail.com

SUVI KALTSUKAPIS

Terve suvi on kõik kaubad 2€
ja vähem!
Teisipäevad on kaubapäevad.
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Leia Kaltsukapp

TEEME SINU AEDA
KÕIK AIARAJATISED

Vihmaveeplekitooted ja
erinevad profiilid Teie
kodule. Mõõdame,
valmistame, paigaldame.

Peenrakastid, kompostikasti, puitmööbli, laste mängumajad, väliköögi,
lehtla, tööriistade kuuri, kasvuhoone, terassid, aia jne.
Anna oma soovist teada:
margus@hang.ee
504 2092

Tegusam elu – sellest mõtteviisist
juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks ja
mitmekülgseks eluks kogukonnas.

www.hoolekandeteenused.ee
AS Hoolekandeteenused otsib

Valkla Kodu
tegevusjuhendajat.
AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis maakondades. Osutame teenust ca 2400 psüühilise erivajadusega inimesele 24 üksuses üle Eesti.
Valkla Kodu asub Harjumaal Valkla külas, Valkla
ranna lähistel, Kuusalu vallas Harjumaal. Pakume
Valkla Kodus ööpäevaringset erihooldusteenust
kohtumääruse alusel suunatud klientidele ja ööpäevaringse hooldamise teenust kokku ligi 170-le
inimesele.

Дождевые системы и
профили из жести для
Вашего дома. Замеряем,
изготавливаем и
устанавливаем.

Põnev päevalaager
8-10-aastastele lastele
Kas soovid, et sinu lapse vaheaeg algaks sisukalt? Tahad,
et ta saaks päeval sooja toitu ja et tal ei oleks igav? Et
tal oleks huvitavaid tegevusi ja põnevaid seiklusi? Siis
registreeri oma laps kohe põnevasse päevalaagrisse!
Meid ootavad:
• džungliseikluste päev, kus rändame looduses ja õpime
matkatarkusi;
• vingete tegelaste päev, kus kehastume kellekski teiseks;
• katsete ja trikkide päev, kus õpime maailma tundma
ja teeme nalja;
• palju muud vahvat viie sisuka päeva jooksul!
Harku valla Huvikooli päevalaager toimub 9.-13. juuni
2014 kell 10-16 Tabasalus. Päevalaagri hind on 59 eurot.
Hind sisaldab hommikuputru ja sooja lõunasööki, vahendeid ja meisterdamistarbeid ning erinevaid tegevusi 6
tundi päevas. Lastega tegelevad kogenud juhendajad.
Registreerimine ja täpsem info aadressil info@huviringid.
ee kuni 13. maini 2014.
NB! Kohti jätkub kuni 20 lapsele, kiirustage registreerimisega! Lähem info www.huviringid.ee.

Konkurss kestab kuni 30.05.2014, täpsemad kandideerimistingimused AS Hoolekandeteenused kodulehel www.hoolekandeteenused.ee ja CV-Keskuses.

MURASTE

LENNUPÄEV 31. mail kell 12.00

Muraste Külaselts ja
HMK Pealinna Õhuasjade Ühing
ootavad mudelismihuvilisi Muraste vanas paekarjääris.
Üritusel lendavad lennukid ja kopterid ning kihutavad autod.
Soodsate ilmaolude korral toimub mudellennuki
mehitamata lend Muraste – Naissaar – Muraste.
Huvilistel on võimalus proovida oma
lennuoskust lennusimulaatoris.
Võta kaasa oma lendav või sõitev mudel!
Kohapeal müügil Hubsani multikopterid!

HIIUMAA MUDELIKLUBI

)OLWRQ

KOPERDAJAD

M U LT I K O P T E R I D

HIIUMAA MUDELIKLUBI PEALINNA ÕHUASJADE ÜHING

