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MÜRAREFORM

Peagi jõustuva korrakaitseseadusega
pannakse alus heanaaberlikele suhetele ja
muudetakse öörahu kellaaega.

TOIMUB NELJAS TÄNAVAKOSSU TURNIIR

Neljas tänavakossu turniir “3 on 3” toimub
Tiskres Alasniidu korvpalliväljakul 05. juulil
2014 algusega kell 11.00.

Lk 3

TRADITSIOONILINE
KEVADJOOKS

Juuni alguses toimunud suurel kevadjooksul osalesid 1.-12. klasside õpilased
üle kogu Harku valla.

UUENENUD
VALLALEHT
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Harku Valla Teataja

Korraldajad soovitavad
üldlaulu- ja tantsupeole
tulla võimalusel jala
või jalgrattaga.
ANNE-LY MITT
/ Suurupi Selts

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Konkurss
“Harku
valla kaunis
kodu“ 2014
ootab
kandidaate
Harku vallavalitsus
kutsub eramuomanikke ja korteriühistuid,
koole ja lasteaedu ning
ettevõtteid osalema
heakorrakonkursil
“Harku valla kaunis
kodu“ 2014.
Konkursile võivad oma
eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte
aia esitada kõik valla kinnistuomanikud; iga vallakodanik võib konkursile
esitada ka naaberaia või
teisi vallas asuvaid kauneid aedu. Selleks palume teatada osalemissoovist-soovitusest
Harku
vallavalitsusele kirjalikult
e-posti teel Marion.Aare@
harku.ee või suuliselt
telefonil 600 3866. Kui
esitate konkursile naabri
või lähikonnas oleva aia,
peab osalemiseks nõusoleku andma ka konkursile
esitatud objekti omanik.

Konkurssi tähtaeg
31.07

Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 31.07.2014. Hinnatakse järgmist: objekti
üldmulje, välishooldus ja
sobivus maastikku, haljastus (lilled, hekid, puud
jne), dekoratiivelemendid
(sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne).
1. augustist kuni 30. septembrini hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon
konkursile esitatud objekte
ja esitab võitjad vallavalitsusele kinnitamiseks. Võitjaid autasustatakse tänukirja, meenelise auhinna või
aiakaupluse kinkekaardiga.
Ootame rohket osavõttu.

MARION AARE
Heakorraspetsialist

Lorem ipsum
dolor sit

Keskel Alasniidu Seltsi projektijuht Erik Sandla, kelle kõrval
seisavad Alvar Kraut (vasakul) ja
Toomas Kivistik Kasevälja Küla
Seltsist. / Foto: Olavi Ruhno

Harku valla sovhoositeemalise Külade Päeva pidulik rongkäik. / Foto: Olavi Ruhno

Külade Päevast võttis osa
poolteist tuhat külastajat
7. juunil toimus Alasniidul Tiskre külas tänavune Külade Päev, kus jagus
lustimist nii suurtele kui ka väikestele. Peo laitmatu õnnestumise tagas
eeskujulik korraldustöö, hea ilm ning sõbralikud külastajad. 	
Tänavuse Sovhoositeemalise Külade Päeva korraldaja
oli Alasniidu Selts. Külalisi
tervitasid endised Kumna-Tutermaa linnukasvatajad, mehhanisaatorid Vääna kandist
ja sovhoosi keskkontorist Tabasalust, piirivalvurid Suurupi
sidelinnakust, raketiväelased
Türisalust, Vääna-Jõesuu pioneerid, teadurid Harkus toimetavast Bioloogiainstituudist ja
Muraste suvilakooperatiivide
suvitajad.
Esinesid Marko Matvere ja
Väikeste Lõõtspillide Ühing,
kohalikud rahvatantsijad, koorilauljad ja muusikud. Tegevust jagus nii laste Kirbuturul,
Avatud Aedades kui ka Hoovikohvikutes.
Alasniidu Seltsi esindaja
Mihkel Jürissoni sõnul oli ettevalmistustöö küll pikk ja aega-

võttev, kuid seeläbi kasvas külaseltsi omavaheline lähedus
ning töiste tegemiste vahele
mahtus ka lõbusa ajaveetmise nautimist. Tõsi, töine osa
moodustas ettevalmistusperioodist küll enamiku, kuid eks
kõik Külade Päeval osalenud
saavad nõustuda, et kogu see
pingutus tasus end küllaga ära.
Järgmise aasta Külade Päeva korraldamise õiguse võitis
Alasniidu Selts, kes otsustas
korraldamise au üle anda Suurupi asuvale Kasevälja Küla
Seltsile.
Kuidas korraldajad pidupäevaga rahule jäid?
Korraldajad saavad rahulolu
taset mõõta peamiselt laekuvast tagasisidest lähtuvalt ja
see on olnud üdini positiivne.
Oleme lausa kohmetud kiidu-

TABASALU
PÄEV

23. aug

tulvast. Korraldajad jäid väga
rahule. Tegijate-toimetajate
endi rahulolust olulisem on
aga külastajate mulje ja mälestus.
Soovime tänada kõiki kohaletulnuid, oma küla inimesi, kes aiad huvilistele avasid



Oleme lausa
kohmetud
kiidutulvast

ja väga menukaiks kujunenud
hoovikohvikud püsti panid!
Aitäh kõigile, kes oma tavapärases elukorralduses muudatusi pidi tegema seoses küla
vahel möllava peoga ja selle
kõik rahulikult vastu võtsid.
Suur tänu kõigile projektiga
seotud meeskonnaliikmetele
ja toetajatele.

ust

Palju Külade Päeval
osalejaid oli?
Põhisündmusest nädala varem toimunud jalgpallivõistlusest võttis osa 8 võistkonda kokku ca 70 mängijaga,
võitjana tuli platsilt Tabasalu,
teisena Alasniidu ja kolmandana Türisalu. Korvpallis oli
mõõtu võtmas 5 võistkonda
20 mängijaga, võrkpallis oli
võistkondi parajalt pjedestaali
jagu. Üldtabelisse sai punkti
nii mõnelgi alal kirja 8 erinevat küla, mis on ehk kõige
suurem ületrumpamise koht
järgmistele
korraldajatele.
Päeva tipphetkel oli ametlikus
parklas üle 200 sõiduki ja rahvast korraga piduplatsil pooleteist tuhande ringis.
Miks andis Alasniidu Selts
korraldamise üle Kasevälja Küla Seltsile?
Lisaks aule sisaldab sellise ürituse korraldamine ka
paraja annuse kohustusi ja et

kartus kohustuste alla mattumise ees ei hakkaks pärssima
ausat sportlikku mõõduvõttu
parasjagu käimasolevate Külade Päeva raames, on juba
vähemasti möödunud aastast
“õhus” soov väljakujunenud
reglemendi muutmiseks nii, et
kokkuvõttes enim punkte teeninud küla või kant ei peaks
sundrauda korraldama järgmist üritust. Nii eelmisel kui
ka käesoleval aastal on selles
küsimuses kenasti kokkuleppele saadud ja korraldus viidud väiksematesse kantidesse,
kes muidu suurte ja rahvarohkete Tabasalude-Murastete
vastu ju ei saaks.

Milliseid nõuandeid annate oma kogemustest
järgmise aasta Külade
Päeva korraldajatele?

Julgelt ja loominguliselt!
Inimesed ja ideed tulevad teie
juurde ise, kui asjaga rõõmsalt
pihta hakkate!
Mida kujutas endast oksjon, mille käigus koguti
163 eurot?
Oksjoni näol on tegemist
küll mitte väga pika, aga sellegipoolest toreda traditsiooniga
panna heategevuseks kokku
väikene panus kõikidelt Külade Päeval osalevatelt kantidelt. Tänavusel korral oli
“haamri all” peamiselt kahte
tüüpi kaupu – sovhoosi ajast
tarbeesemed ja kohalik Harku
vallas tehtud käsitöö. Laekunud pisku adressaadi otsustab
vallavalitsuse sotsiaalosakond
ja kuuldavasti on abisaajad
juba valitud.
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Tulekul on
mürareform

Pakume Tabasalu Päeva
raames noortele tööd
Tegusad noored, kes
mub 23. augustil kell 12.00soovivad suvel taskuraha
23.00. Töötasu on 3,50 €
teenida, on oodatud Tatunnis (netotasu).
basalu Päeva raames tööle.
Oodatud on noored vanuses
Harku vallavalitsus pakub
tööd noortele piletimüüjatele
Tabasalu Rimis ja abitöölistele Tabasalu Päevale, kes aitaksid hoolitseda selle eest, et
23. augustil toimuv Tabasalu
Päev kulgeks sujuvalt ja
plaanipäraselt. Tabasalu Päeva piletite müümine toimub
11.-22. augustil Tabasalu
Rimis. Tabasalu Päev toi-

13-19 aastat. Alla 18- aastaste
noorte puhul on vajalik lapsevanema kirjalik luba. Huvilistel palume enda töösoovist kirjutada kas Harku vallavalitsuse
kultuuri- ja spordispetsialistile
e-posti aadressil karin.pops@
harku.ee või kommunikatsioonijuhile e-posti aadressil
kady-ann.sutt@harku.ee.
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Keskkonnakäpp
tegi pai!

Keskkonnaameti korraldatud keskkonnasõbraliku haridustegevuse
konkursil „Keskkonnakäpp 2014“ tunnustati kokku
26 algatuse seas ka kahte Harku valla projekti.
Kategoorias „Õnnelik õppija 2014“ pälvis tunnustuse
Rannamõisa Lasteaia õpetaja
Kersti Heil puutöö õpetamise eest lasteaias, kategoorias
„Tark tarbija 2014“ tunnustati
Alasniidu Lasteaia projekti
„Vee teed“. Võitjatele andis
auhinnad üle keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Konkursiga soovis Keskkonnaamet esile tõsta kõiki,
kes on endast jätnud positiivse
jälje mõne keskkonnateadliku
algatusega või panustanud
keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse. Konkursile esitati kokku 187 tööd
üle Eesti, töid hinnati kuues
eri kategoorias: tubli tegutseja, tark tarbija, õnnelik õppija,
kogukonna kaasaja, innukas
innovaator ja rahva lemmik.
Tublid lasteaiad
„Õnneliku õppija keskkonnakäpaga“ auhinnatud Kersti
Heili rühmades on puutööga
tegeldud nüüdseks kaheksa
aastat. Algsest plekkämbris
hoitud puupakust, millesse
naelu toksida, on välja kasvanud puutöökeskus, kus
saab ka saagida, hööveldada,
viilida, lihvida ja treida, mis
on kõik olulised protsessid
laste oma meisterduste valmimisel. Puutöö õpetab maast
madalast praktilisi tööoskusi,
planeerimist ja kavandamist,
aga eelkõige avatud silmadega looduses käimist, et materjali koguda, ning austust
ja armastust elava puu vastu.
Puutöönurgas on valminud
nii mänguasju, pille, pinaleid
kui ka ehteid. Kersti Heili sõnul on puutöö väärtus silmale

nähtamatu; see on juurte juurde tagasiminek, teraapiline
tegevus, mille käigus õpivad
lapsed väärtustama asjade
sündi.
Tark tarbimine
„Targa Tarbija Keskkonnakäpa“ saanud Alasniidu Lasteaia projekt „Vee teed“ sai alguse õppeaasta jooksul käsitletud
vee ja looduse säästmise teemadest, mille tulemusel sündis
jutustus „Vee teed“. Jutustuse
autor Alasniidu Lasteaia õpetaja Anne Auväärt lavastas loo
ka Alasniidu II teatrifestivaliks. Lasteaia suurimaks probleemiks oli vee liigtarbimine.
Selle ning looduse reostamise tagajärgede mõistetavaks
muutmiseks sündis jutustus
maja veevarudest, kes pahandasid vee raiskamise peale
ning läksid rännakule veekuninga poole, et tema abi paluda. Veekuningas andis abipalujatele kaasa võluvee, mis
aitab inimestel näha, et nad
on valesti toiminud, sõnades:
„Inimesed peavad mõistma, et
kui nad ei hoia loodust, siis ei
hooli nad ka enda ja oma laste
tulevikust.“
Õppealajuhataja Anneli Pedaski sõnul on lapsed projekti
tulemusel tähelepanelikumad
looduse ja selle hoidmise suhtes. Mitmed Alasniidu Lasteaia õpetajad osalevad praegu
keskkonna ja säästva arengu
koolitusel, nii sellest kui ka
auhinnast ajendatuna jätkub
keskkonnaharidus lasteaias ka
tulevikus.
Harku vallavalitsus õnnitleb
tublisi lasteaedu.
AULE SAGEN
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1. juulist jõustuv Korrakaitseseadus paneb aluse
heanaaberlikule kooselule, muutes muuhulgas ka
öörahu kellaaegu.
Korrakaitseseaduse
kohaselt tähendab avalik kord
tavade, heade kommete, normide või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid
ühiskonnas, mis tagavad igaühe avaliku kindlustunde ja
võimaluse realiseerida oma
õigusi, vabadusi ja kohustusi
ning see on ühtemoodi kogu
Eestis.
Avalik korra lähtekohaks
on põhimõte – inimene on
vaba realiseerima oma õigusi
talle sobival moel kuni piirini, et ta ei takista teisel isikul
omi õigusi realiseerimast.
Avaliku korra eest on
vastutav isik, kelle
tegevusest tuleneb
avaliku korra rikkumine või oht
sellele. Piisab
kui ta on oma
tegevusega
loonud võimaluse, mille
realiseerumisel tekib
ohukahtlus
või oht avalikule korrale. Omanik on
vastutav, sest
tal on kohustus
mitte
kasutada
oma omandit üldiste
huvide vastaselt.
Looma puhul peab avaliku korra tagama tema omanik või isik, kes tegelikult
looma hooldab. Kui hundikoer haugub elurajoonis ööd
ja päevad läbi, siis sellega
rikub koera omanik avalikku
korda, sest ta ei tee midagi
naabreid häiriva haukumise
ärahoidmiseks.
Kuidas käituda avalikus
kohas?
Seadus loeb avalikuks koha,
mis on antud määratlemata
isikute ringile kasutamiseks
või mida tegelikult avalikult
kasutatakse. Paljude kohtade kasutusotstarve ja sellest
tulenevalt nende avalikuks
kohaks olek või mitteolek on
ajas muutuv.
Õigusriigis on inimesed vabad oma õigusi seaduslikult
realiseerima ja piiriks on teise
inimese täpselt samasugune
õigus. Inimesed on seaduse
ees võrdsed ja seetõttu ongi
avalikus kohas käitumise
üldnõude põhiline kriteerium
mitte häirida teist inimest.
Kuna inimesed on erineva

TABASALU
PÄEV

23. aug

taluvuslävega siis on seaduse tähenduses kriteeriumiks
keskmine objektiivne isik ja
eesmärk, milleks avalikku
kohta tavapäraselt kasutatakse, ning ka selle piirkonna tavad. Seega kui häiritu
annab häirijale märku, et ta
on häiritud, aga nad ei jõua
omavahel kokkuleppele ehk
häirimine kestab edasi, siis
kehastub kohalekutsutud politseinik keskmiseks inimeseks, kes siis otsustab.

Üldiselt on avalikus kohas
keelatud tekitada teist isikut
oluliselt häirivat müra või
valgusefekte. Kõik kaubanduskeskuste parklates, mererandades valjusti muusikat kuulavad isikud rikuvad

Öine aeg algab tööpäeviti
kella 22.00-st
ja kestab kuni
06.00-ni



avalikku korda, kui häiritakse oluliselt vähemalt ühte
inimest.
Öisel ajal on inimeste
häirimine
selgesõnaliselt
keelatud, sest öörahu on
esmane ja elementaarne vajadus eelkõige rahvatervise
seisukohalt. Öine aeg algab
tööpäeviti kella 22.00-st ja

ust

kestab kuni 06.00-ni,
puhkepäevale eelneval ööl 00.00-st kuni
07.00-ni.
Oma õiguste eest
tuleb seista
Korrakaitseseaduse kohaselt ei tohi
keegi oma õigusi realiseerida viisil, et see
oluliselt häirib teist inimest.
Muusika nautlejal on alati
võimalus kasutada kõrvaklappe, aga ta ei saa nõuda
naabrilt, et pane tropid kõrva,
kui vaikust soovid. Praktikas on vaja naabrile
viisakalt öelda, et
tema tegevus häirib. Mõnikord
on vaja ka teist
korda öelda.
Igasugune
omavoli ja
vägivald
on lubamatu, sest see
muudab
teid kohe
kannatajast
õigusrikkujaks. Mäletate Voldemar
Kuslapi juhtumit, kes korteris
pidutsenud noorukeid korrale kutsudes
ühel neist sõrme vigastas
ja niimoodi ise kurjategijaks
osutus. Kui häirimine tähelepanujuhtimisele vaatamata
edasi kestab, tuleb politsei
kutsuda.
Muru niitmise või puude
saagimise puhul on politsei
kutsumise asemel mõistlik
naabruskonnas kokkulepe
saavutada, millal mürarikkaid töid tehakse. Naabritevahelised kokkulepped on
loomulik osa kodanikuühiskonnast.
Igaüks elab oma kinnistul
oma elu ja püüab võimalikult vähe oma elutegevuse
mõjudega teisteni jõuda. Nii
muutub kogu ühiskond hoolivamaks ja paremaks elupaigaks meile kõigile.
PS! Rohkem informatsiooni
häiriva müra vastu võitlemise koht saab lugeda:
http://www.toniskoiv.ee/
sildid/mura/
TÕNIS KÕIV
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige

Uue
ilmega
Harku
Valla
Teataja

Harku valla leht Harku
Valla Teataja on sellest
numbrist saanud uue
kujunduse.
Maketi uuendamise eesmärk on kaasajastada Harku
Valla Teataja väljanägemist
ning hõlbustada uue sisu
paigutusega lehelugeja jaoks
olulise informatsiooni väljapaistvust. Värske kujunduse
puhul on enam rõhku pandud lehe atraktiivsusele ning
sellele, et erinevate artiklite
ja uudiste eristatavus oleks
lugejale silmasõbralik ning
mugav lugeda.
Lisaks on vahetunud Harku
Valla Teataja väljaandja. Suur
tänu senisele väljaandjale
Harjumaa Ühinenud Meedia
OÜ-le koostöö eest!
Alates käesolevast numbrist
palume saata reklaamisoovid
ning kaastööd ühisele e-posti
aadressile vallaleht@harku.
ee. Kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala kolmapäevaks.
Vallaleht ilmub endiselt
kaks korda kuus – teisel ja
neljandal neljapäeval. Erandiks on juulikuu, kui leht
ilmub vaid korra kuus. Järgmine Harku Valla Teataja
ilmub 10.07 (4 lk) ning ülejärgmine vallaleht ilmub juba
14.08.2014.
KADY-ANN SUTT
Kommunikatsioonijuht
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Harku valla kevadjooksul osales ligi
1000 rõõmsat last
diüritusel, otsustas vallavalitsus möödunud aastal koos
heade partneritega algatada
koolijooksu traditsiooni.
Suur tänu abi eest Saku
Õlletehasele, kes andis lastele joogiks karastusjooke, ja
Balbiinole, kes varustas lapsi
jäätisega. Aitäh laste õpetajatele ja toetajatele.

2. juunil toimus Harku valla koolide kevadjooks.
Tabasalu Looduspargis jooksid ligi 1000 last, trotsides nii külma tuult kui paduvihma.
Suurel kevadjooksul osalesid 1.-12. klasside õpilased Tabasalu Ühisgümnaasiumist, Harkujärve koolist,
Vääna Mõisakoolist ja Vääna-Jõesuu Koolist.
Harku valla koolide kevadjooks toimus teist aastat järjest. Vastavalt vanusegruppidele olid distantsid jagatud 2,2
ja 3,3 kilomeetri pikkusteks.
Lapsed 1.-2. klassist jooksid
lühema distantsi ning 3.-12.
klasside õpilased jooksid kilomeetri võrra pikema vahemaa.
Rada oli varustatud stardi- ja finišikoridoridega, iga
osaleja sai rinnale võistlejanumbri, ajavõtt toimus elektrooniliselt. Rada oli tähistatud lintidega ning raja ääres
juhendasid lapsi vabatahtlikud abilised.
Kõiki osalejaid ootas finišis
Saku Õlletehaselt karastusjook ja Balbiino Jätsiabilt
jäätis, iga vanusegrupi kolme
esimest autasustati medali,
diplomi ja auhindadega.
Rahvaspordiüritused
on
viimastel aastatel aina enam
populaarsust kogunud ning

üle Eesti toimub palju erinevaid sportlikke võistlussarju,
kus on väga rohkearvuliselt
osalejaid. Et innustada lapsi
sportima ning pakkuda neile
võimalust kogeda osalemist
lastele mõeldud rahvaspor-

POISID
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1.-2. klass
1. Raimond Välk
2. Ronaldo Sebastian Soans
3. Roland Lõuke

Rohkem pilte:
www.harku.ee/et/
pildigaleriid

1. Mia Lisett Meringo
2. Linda Maria Olop
3. Hanna-Liisa Värik

3.-4. klass
1. Rene Busch
2. Sten Jakob Viidas
3. Robin Küttis

1. Sandra Pärn
2. Saara Pais
3. Gabriela Busch

5.-6. klass
1. Kristjan Stüff
2. Kristo Hussar
3. Karl-Erik Pukk

1. Birgit Loot
2. Helena Urbla
3. Kätlyn Vestholm

7.- … klass
1. Geir Valdt
2. Jarmo Kurba
3. Robin Sööt

1. Katrin Glück
2. Andrea Lääne
3. Andra Junalainen

* Kõik jooksu tulemused koos jooksuaegadega on kirjas Harku
valla kodulehel www.harku.ee.

Sombusele ilmale vaatamata osales jooksul palju särasilmseid koolilapsi. / Foto: Olavi Ruhno

Tee lõket nii, et see
sinu tervist ei rikuks!
MTÜ Ökomeedia ja
Keskkonnaministeerium
juhivad tähelepanu
lõkkes prügi põletamise
ohtlikkusele.
Keskkonnainspektsioon puutub üsna sageli kokku jäätmete põletamise probleemiga.
Inimeste seas levib endiselt
arusaam, et jäätmeid võib põletada. Mõnikümmend aastat
tagasi pakiti näiteks vorst paberisse, mille põletamine ei
olnudki kuigi suur keskkonnarisk. Praegu aga kasutatakse valdavalt plastpakendeid,
mis paiskavad põlemisel õhku
hulgaliselt nii inimeste tervist
kui ka keskkonda rikkuvaid
ohtlikke aineid. Seepärast
tuleb jälgida, et lõkkesse ei
satuks midagi muud peale immutamata ja värvimata puidu
ning paberi.
Prügi põletamine sageneb
just kevadel ja suvel, kui võetakse ette suurpuhastused majas, kõrvalhoonetes või aias.
Leitakse, et kõige lihtsam on
kogunenud risu ja kasutuks
muutunud kraam lõkkesse visata.
Vahel kasutatakse prügi
lõkkes põletamist ka kulude
vähendamise viisina. Ma-

japidamisse tellitakse kõige
väiksem prügikonteiner või
väidetakse, et majapidamist
üldse ei kasutata. Tekkinud
jäätmed, mis prügikasti ära ei
mahu või mida kuskile panna
ei ole, põletatakse lõkkes.
Seguplastide madalal temperatuuril (lõkkes) põlemisel
paiskuvad aga õhku tervist
kahjustavad ühendid, mis
langevad tagasi maapinnale.
Mürgiseid ühendeid hingavad
sisse nii inimesed kui ka loomad, mürgiga kattub taimes-

tik. Koduaias prügi põletades
kattuvad ohtlike ainetega muu
seas ka maasikad ja õunad,
mida süüakse otse aiast korjatuna.
Seega – sobimatute jäätmete lõkkes põletamise korral on
tegemist looduse ja inimeste
mürgitamisega. Prügi lõkkes
põletamise ohtudest ja alternatiividest saab lähemalt lugedaa veel KIKi toel valminud veebilehelt www.lõke.ee.


Katrin Jõgisaar

MIDA JÄÄTMETEGA TEHA?
www.kesto.ee/kogumispunktid-harku.html.
n Prügi põletamist nähes
teatage sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Valvetelefon 1313
töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab
valida nii mobiililt kui ka
n Harku valla jäätmejaam
lauatelefonilt. Maksimaalne
(Kooli 5A, Tabasalu) on avatud trahvisumma eraisikule prüneljapäeval ja reedel 14.00gi lõkkes põletamise eest on
19.00, laupäeval ja pühapäeval 300 trahviühikut, mis 2014.
10.00-15.00, riigipühadel
aasta mai seisuga tähendab
suletud. Täpsem info vastuvõetavate jäätmete kohta on
Rohkem infot:
jäätmejaama kodulehel
www.lõke.ee
n Jäätmeid sortige juba

tekkekohal ehk kodus või
töökohas ning kasutage jäätmete taaskasutussüsteeme
(jäätmejaamad, jäätmekogumispunktid; kokkuostud),
isegi kui need paiknevad
kaugemal.

i
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Pidulik aktus tall-tõllakuuris
Juuni esimesel nädalal toimus värskelt restaureeritud
Vääna mõisa tall-tõllakuuris mõisakooli pidulik lõpuaktus,
mis avas väärika sündmusena ajaloolise hoone taastamisjärgse kasutuse.

Kauni aktuse avasid tervituskõnedega Vääna Mõisakooli direktor Gled-Airiin
Saarso ja Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp.
Õpetajad tänasid kõiki
tublisid klassi lõpetajaid
ning tunnustasid lapsi heade
tulemuste eest kiituskirjadega. Eriti rohkelt kiituskirju
pälvisid lapsed muusika ja
kunsti õpetuses.
Tublid kuuendikud
Kuigi kõik Vääna Mõisakooli 1.-6. klassi õpilased
olid möödunud õppeaastal
väga tublid ning väärisid
heade õpitulemuste eest
tunnustust ja kiitust, olid
seekordse aktuse väljapaistvaimad õpilased kindlasti
kuuenda klassi lõpetajad.
Nimelt kuuendikkudel oli
möödunud aasta viimaseks
õppeaastaks senises armas
ja hubases Vääna Mõisakoolis. Alates tulevast õppeaastast alustavad Vääna
Mõisakooli viimase klassi
lapsed kooliteed juba uutes
koolides.
Palju õnne kõikidele klassi lõpetajatele ning toredat
suvepuhkust!


KADY-ANN SUTT

Vääna Mõisakooli väga heade tulemustega lõpetanud õpilased külastasid direktori
Gled-Airiin Saarso kutsel Eesti Rahvusraamatukogu saale, hoidlaid ja kogusid.
/ Foto: Vääna Mõisakool

Neljas TÄNAVAKOSSU TURNIIR
“3 on 3” toimub
Tiskres Alasniidu
korvpalliväljakul
5. juulil 2014
algusega kell 11.00.
Võistlused toimuvad
ühes vanuseklassis
(täiskasvanud ja noored
koos), võistkonnas kuni
neli mängijat. Mängitakse kolm kolme
vastu.
Kolmele paremale
võistkonnale karikad,
medalid ja eriauhinnad.
Parimale võistkonnale
aastaks rändkarikas.
Mängitakse EKL tänavakossu reeglite järgi.Litsentseeritud kohtunikud.
Osavõtutasu meeskonna
kohta 10 eurot.
Eelregistreerimine
kuni 1. juulini aadressil
erik.sandla@harku.ee.
Palume teatada meeskonna esindaja kontaktandmed (tel. number,
e-mail) ja meeskonna
nimi ning liikmete arv.
Korraldab: MTÜ
Alasniidu Selts
Lisainfo: Erik Sandla
tel 5016304
Toetab Harku
Vallavalitsus

Vallavanem Kaupo Rätsepp õnnitles
õpilasi kooliaasta lõpetamise puhul.
/ Foto: Kady-Ann Sutt (2x)

OOTAVAD AIAHUVILISI!
29.juunil 2014 kell 12:00 – 15:00 Ülle Michelsoni

paekalda kallakule rajatud liigirohke kollektsioonaia tutvustus.
Münditeede degustatsioon. Osalustasu 3 EUR.
Etteregistreerimisega, grupi suurus 10 inimest.
Aadress Tuuleranna tee 15, Naage
Registreerimine: Luule Agu e-mail luule@agu.ee telefon 5201295

6.juuli 2014 kell 12:00 – 15:00 Perekond Aave veidi
boheemlaslik aed, lillelis-dekoratiivsete arenduste, toidutaimede
platsi ning permakultuuri katsetustega. Harku valla hinnatud
koduaed 2013. Aadress Sombre tee 4, Suurupi.
19. juuli 2014 Avatud Aiad Muraste külas- jälgige infot!
Aedu lisandub, jälgige infot!

Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

Harku Valla Aiaselts

Direktor Gled-Airiin Saarso pidulikku kõnet pidamas. Direktori kõrval istuvad kuuendikud koos klassijuhatajaga, kelle sõnul olid tema klassi lapsed justkui pusletükid. Iga
tükk isemoodi varjundiga, kuid kokku moodustasid nad harmoonilise terviku.

Mudelistide vaatemäng
Muraste paeplatsil
Juunikuu hakul kogunes mõnikümmend mudelisti
Muraste paeplatsile, et looduskaunis paekarjääris
tutvustada rahvale põnevat hobi ning pakkuda
teistlaadi vaatemängu.
Saue Hobi Zone automudelistid ning crawler’id ehk
ronijad. Soetada oli võimalik
mudelismi raamatuid ja kaeda
algajate valmistatud masinaid.
Ei puudunud ka Muraste külaseltsi küpsetatud kuumad pannkoogid!
Sitikalaadsed liikurid
Esmalt pakkusid pinget
maitsi liikuvad mudelautod.
Täna Eestis veel väikse, kuid
püsiva rakukesena oli lõbusat
etteastet pakkumas ronimismasinate kamp. Need suurte
ratastega sitikalaadsed liikurid
näitasid oma erakordset ronimisoskust mööda looduslikke

TABASALU
PÄEV

23. aug

künkaid ja takistusi. Vastandina neile, rahulikele ronijatele,
olid kohal ka äkilised kiirendajad. Kiirete mudelautode
harrastajaid on Eestis oluliselt
rohkem ja nii sai näha sõitmas
mitmeid erinevaid masinaid.
Teiste seas oli oma puldijuhtimise oskusi esitlemas ka
üheksa-aastane Liis Lattik.
Järgmisena lendasid pealtvaatajate silme all ülesse mitmesugused plaanerid ja koptereid. Vihmast õhku pikeerisid
nii iseehitatud vigurlennukid,
mis suutsid sõita samahästi
tagurpidi kui saltosid teha, kui
ka skaalamudelid ehk originaalsõiduvahendi minikoo-

ust

piad. Näiteks oli oma vägevat
3D kopterit demonstreerimas
Eesti meister Ville Vellend.
Ootusärevus kasvas
Kogu
päeva
põnevaimaks hetkeks oli kujunemas
1,9-meetrise X7 vaidtiib õhusõiduki Naissaarele lennutamine. Muraste külaselts oli
saare ainsale püsielanikule
Peedu Rohtlale ehk Petkale
ette valmistanud kingipakikese, mis osavalt X7 külge
kinnitati ja õigel hetkel raadio
teel juhituna oli valmis maale
sadama. Kaameraga varustatud X7 õhusõiduki missioonilennu jälgimiseks seati üles ka
ekraan. Ootusärevus kasvas ja
nõndasamuti näitas oma sajusemat palet järjest halvenev
ilm, mis lõpuks oma tahtmise
sai. X7 missioonilend Naissaarele oli see kord vihma-

pilvede tõttu targem ära jätta!
Ent Muraste omadel ei tasu
siiski kurvastada, sest sügisel
plaanivad lennumudelistidest
entusiastid Andres Madissoo
ja Tiit Tõnurist hakata valmivas koolihoones vedama mudelismiringi.
Küll jõutakse siis ühiselt
mudelite ehitamise kõrval leida üks hea lennuilm, et Petkale kingitus viivitusega kohale
toimetada.
MARTINA MAMONTOV

Mudelistide jõuproov /
Foto: Muraste külaselts
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Vahetusaasta värskendab
külakooris laulmine on üks
parimaid võimalusi saada osa
siinsest rahvakultuurist.
Mujalt pärit vahetusõpilastelt olen saanud põnevaid teadmisi ka teiste riikide kohta, näiteks tai keeles
hääldatakse numbrit 5 „ha“
ning seetõttu kirjutavad noored „hahaha“ asemel „555“
ja Uus-Meremaal on tõesti
palju lambaid. Kuigi kohtume teiste vahetusõpilastega
harva, on need üle maailma
sõlmitud sõprussidemed hindamatud.

Elin Viisileht jagab oma
muljeid Austrias vahetusõpilasena veedetud
aastast. Elin on pärit
Harku vallast Vaila
külast, ta on lõpetanud
Vääna Mõisakooli ja
Tabasalu Muusikakooli.
Praegu on ta Gustav Adolfi
Gümnaasiumi õpilane, lõppeva õppeaasta veetis ta
organisatsiooni YFU (Youth
For Understanding) kaudu
vahetusõpilasena Hartbergi
Gümnaasiumis Austrias.
Armas koduvalla rahvas,
kirjutan teile siit küngaste
vahelt, kus veedan imelised
10 kuud vahetusõpilasena.
Vahetusaastat
ootasin
kauem, kui siin tegelikult
olla saan. Väikeses Vääna
koolis üleskasvanuna oli
mul raske uskuda, et jõuan
kord Austriasse õppima.
Sellest võimalusest sain
teada põhikoolis vahetusõpilaste blogisid lugedes,
kuid pelgasin programmiga
seotud asjaajamist ja olin
eestlaslikult tagasihoidlik.
Sõbrannalt kuuldud vahetusaasta elamused andsid
tõuke ennast siiski proovile
panna. Otsustamise järel ei
olnud ka dokumentide vormistamine nii raske. Siinkohal suured tänusoovid
Harku Vallavalitsusele ja
Tabasalu Lions Klubile, kes
toetasid lahkelt mu unistuse
teokssaamist!
Keelenüansid
jäävad külge
Vahetusriigiks
valisin
Austria, kuna soovisin
omandada saksa keele ja
Austria tundus selleks põnev koht. Keele omandamine selle õiges keskkonnas



Elin Viisileht (keskel) mängib sel õppeaastal Austrias
„Marktmusikkapelle Grafendorfis“ / Foto: erakogu

erineb koolis õppimisest
suuresti. Innukalt kuulates
jäävad keelenüansid tege-



Kas teil
Eestis on
McDonalds?

likult kergelt külge, kuigi
Austria saksa keel veidi
Saksamaal kõneldavast erineb. Jõudnud augusti lõpus
siia, räägin juba alates oktoobrist ainult saksa keeles.
Alguses oli oluline purssida,
kui ka pooli sõnu ei tea, mitte
minna üle inglise keelele.
Pidasin Austriat üheks rikkaks, mägiseks ja tihedalt
muusikaga seotud maaks.
Palgad on siin tõesti kõrgemad kui Eestis, ent elamine on kallim ning jõukus ei
paista otseselt silma. Mäed
on sama võimsad kui ku-

jutlesin, kuid Alpid ei laiu
kogu riigi alal ja idapiiripoolsed liidumaad on üsna
tasased. Mu koduküla asub
umbes 400 meetrit üle merepinna; aknast näen 1200
meetri kõrgust mäekest, mis
kohalike jaoks on küngas.
Isegi pärast kaheksat kuud
siinse maastikuga harjumist
imetlen ikka Austria vooremaad ja armastan seal uusi
radu avastada.
Kaks korda rohkem
orkestreid
Muusikaelugi vastas mu
kujutlustele. Populaarsed on
siin puhkpilliorkestrid, kus
ka ise trompetit puhun. Austrias on Lääne-Harjumaa suurusel alal kaks korda rohkem
orkestreid kui kogu Harjumaal ja igas neist mängib
vähemalt 30 inimest. Kohalikus orkestris mängimine ja

Peab ise kogema
Üks vahetusõpilaseks olemise eesmärkidest on minu
arvates oma kodumaa tutvustamine. Paljud teavad
siin Balti riike, aga ajavad
segamini nende asukohad ja
pealinnad. Usun, et olen suutnud sellesse selgust tuua ning
vastanud muidu põnevatele
küsimustele nagu „Kas teil
Eestis on McDonalds?“.
Kogu vahetusaastat ei ole
kahjuks võimalik sõnadesse
panna, vaid seda tuleb ise
kogeda. Ükskõik, mis riiki
minna, selle aastaga võib
iseenda kohta palju õppida,
mõtetes selgust luua, unustamatuid mälestusi saada,
ja värskemana kodumaale
naasta. Praegu saab kandideerida 2015/16. õppeaasta
talveprogrammides vahetusõpilaseks, juhised selleks
leiab veebilehelt www.yfu.
ee. Kui alustada tänavu sügisel ettevalmistustega, siis
on võimalik minna vahetusaastale ka juba 2015/16.
õppeaastal.
Vahetusõpilasteks minejaid toetab Harku vallavalitsus kuni 500 euroga.
ELIN VIISILEHT

Pangapealse Lasteaia tantsulapsed
/ Foto: Pangapealse lasteaed

Pangapealse
Lasteaia
III tantsupäev

27. mai hommikul kogunes Pangapealse lasteaia
saali seitsme lasteaia 280 tantsulast, et jutustada
lugu Printsessist, kes otsis Draakonitüdrukut.
Tantsupäeva peeti juba
kolmandat korda ja see kandis nime „Tule, tule sõbrake, kingi mulle tuluke”. Loo
idee pärineb Edgar Valteri
muinasjutust „Lugu lahkest
lohe Justusest ja printsess
Miniminnist“. Meie ürituse
sisu võib aga kokku võtta
järgmiselt.
Jalgrattaga mööda ilma
rännates ja Draakontüdrukut otsides jõudis Printsess
ootamatult rõõmsate tantsulasteni. Lastega koos otsustati draakon tantsudega välja
meelitada. Esitati mitmeid
asjakohaseid tantse nagu näiteks „Tuleloits“, „Tuleleegid“, Kommikuninga tants“
ja „Pannkoogitants“ – prooviti kõike, mis võiks draakonitele meeldida või nendega
seostuda. Lõpuks viis sihile
„Hea tuju tants“ Pangapealse

laste esituses. Kuid hea tuju
eest hoolitsesid kõik kohaletulnud Laulasmaa, Rannamõisa, Tibutare, Teelahkme,
Alasniidu ja Harku lasteaedadest. Peo ametlik osa lõppes laste ja õpetajate ühistantsuga, kust ei puudunud
ka Printsess ja Draakonitüdruk ise. Enne koduteele asumist kostitati kõiki magusate
saiakestega, gruppide juhendajatele kingiti Pangapealse
õpetajate valmistatud savist
meened.
Pangapealse Lasteaed tänab kõiki – tantsulapsi ja
nende juhendajaid, õpetajaid, külalisi ja eraldi Harku
Vallavalitsust tantsupäeva
toetamise eest.
ELIKO ROOMET
Pangapealse lasteaiaõpetaja

Harku vallavalitus teatab:

DETAILPLANEERINGUD
n Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste
tutvustamise avalikud arutelud:
Seoses asjaoluga, et 5. juunil toimunud
Harkujärve külas Põllu 7a-2 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avaliku arutelu
toimumise teade ei olnud üleval Harku
valla kodulehel, korraldab Harku Vallavalitsus 26. juunil 2014 kell 17.00 Harku
Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu)
Harkujärve külas Põllu 7a-2 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu teistkordse
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamise avaliku arutelu.
Detailplaneeringu eesmärk on moodustada 4 elamumaa, 2 transpordimaa,
1 maatulundusmaa ja 1 üldkasutatava
maa sihtotstarbega krunt ning määrata
elamumaakruntidele üksikelamute ehitusõigus. Algatatud detailplaneering on
kooskõlas üldplaneeringu tingimustega
(Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla kodulehel (www.harku.
ee) ning kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).

Detailplaneeringu
algatamise taotlused:
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse
§ 9 lõikest 1 annab Harku Vallavalitsus
teada, et vallavalitsusele on esitatud
järgnevad detailplaneeringu algatamise
taotlused:
1. Adra Külaselts on esitanud detailplaneeringu
algatamise
taotluse Adra külas reformimata riigimaale. Taotletav planeeringuala jääb
Viisi 2 (19801:011:0441) ja Matsu
(19801:011:0316) maaüksuste vahele,
piirnedes Humala-Keila-Joa teega. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk külaseltsile kooskäimise
koha ning Vääna vabatahtliku tuletõrjeühingu tarbeks tuletõrje tehnika hoidmise koha kavandamine.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotluse
menetlusse, millega otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
2.
Tabasalu
alevikus
Harku
tee 5566 (katastritunnus 19801:002:3520)
maa-üksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk olemasoleva hoonestatud 5034 m² suuruse
elamumaa sihtotstarbega maaüksuse ja-

gamine kaheks elamumaa krundiks ning
ehitusõiguse määramine.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotluse
menetlusse, millega otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
Kehtestatud
detailplaneeringud:
1. Harku Vallavolikogu kehtestas 29.
mai 2014 otsusega nr 63 Tabasalu alevikus Looduse tn 1 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku
valla õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel
http://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 29.
mai 2014 otsuse nr 64 “Vääna-Jõesuu
külas Lennujaama puhkelaager maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” vastuvõtmisest.
Planeeritava ca 3,9 ha suuruse ala

n

moodustab Hiie tee 21 maaüksus
(19801:011:0140), mis asub Vääna-Jõesuu külas Hiie tee ja Terra tee vahelisel
alal, u 100 m kaugusel Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna maanteest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on jagada olemasolev maaüksus ühiskondlike ehitiste- (kavandatav kool ja
lasteaed), tootmis- (olemasolev tegevus
olemasolevas hoones) ja elamumaa (olemasolev kasutus olemasolevas hoones)
kruntideks. Detailplaneering algatati
Harku Vallavolikogu 28. juuni 2012 otsusega nr 44, 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.
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HARKU VALLAVALITSUS
otsib
veespetsialisti
Peamised
tööülesanded:

Suurim kivide väljapanek Eestis
Kohaletoimetamine 5 päevaga
Koha peal üle 200 kivi
Personaalne teenindus

l

veevarustuse ja kanalisatsiooni
projekteerimise, ehitamise,
haldamise ja teenuste osutamise
korraldamine;
l veevarustuse ja kanalisatsiooni
rajamiseks projekteerimistingimuste koostamine;
l ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamine ja ettepanekute tegemine veevarustuse
ja kanalisatsiooni osas;
l veevarustuse ja kanalisatsiooni
rajatiste andmete süsteemi loomine ning andmete sisestamine
geoinfosüsteemi (GIS);
l osalemine võrkude rajamiseks
vajaliku asjaõiguse seadmise
menetlusprotsessis;
l veevarustuse ja kanalisatsiooni
alase nõustamise korraldamine
ning vastavatele kirjadele vastamine;
l koostöö korraldamine riigi, teiste
omavalitsuste, maaomanike,
arendajate ja teiste isikutega
veevarustuse ja kanalisatsiooni
projekteerimisel, ehitamisel,
haldamisel ja hooldamisel;
l ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
seadusest tulenevate kohaliku
omavalitsuse ülesannete täitmine, sh vee-ettevõtjate määramisega seonduv, ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni tagamisel tekkinud vaidluste lahendamine, vee
ja kanalisatsiooni hinna taotluste
läbivaatamine;
l sadevee ärajuhtimisega seonduvate küsimuste lahendamine ning
sadevee süsteemide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise
korraldamine;
l

Hinnad
alates
99 €

põhjaveevarude üle arvestuse
pidamine.

Nõudmised sobivale
kandidaadile:

kõrgharidus;
teadmiste olemasolu kohaliku
omavalitsuse tööst, veemajandust
reguleerivatest õigusaktidest;
l vene keele oskus suhtlustasandil;
l projekti lugemise oskus;
l kohusetunne, täpsus, otsustus- ja
vastutusvõime, sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne
täitmine;
l töötahe, meeskonnatööoskus,
usaldusväärsus ja väga hea suhtlemisoskus;
l hea pingetaluvus.
l
l

Kasuks tuleb:

varasem töökogemus seotud
töövaldkonnas ja avalikus
sektoris;
l isikliku sõiduauto kasutamise
võimalus.
l

Omalt poolt pakume:

huvitavat tööd kiiresti arenevas
omavalitsuses;
l häid võimalusi eneseteostuseks
ja –arenguks;
l toetavat meeskonda.
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n Aastaringne fekaalivedu ja
kuni 10m3 kogumismahutite
tühjendamine. OÜ Norringsen.
Tel 5662 1300 (detsembrikuu
lõpuni)
n Auto seisab või ei tööta?
Ostan selle ära, pakkuda
võib kõike! Tel 5674 0940,
Mart (19.06, 10.07, 24.07)
n Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727, 24h,
hind 1,09 eur/min.
VT ka ennustus.ee
n Kogenud puuhooldajad
teevad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust.
Konsultatsioon tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626
3857, info@arbormen.ee

n Vanametalli kokkuost,
konteinerite tellimine
ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asime Tutermaal, tel 6782055
n Väikeveod kalluriga:
killustik, liiv, erinevad segud
jpm. Kaubaveod kaubikuga.
Tel 501 5992 (19.06,
10.07, 24.07, 14.08)

n Liuguksed ja riidekapid.
Abi kapi või garderoobi
projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 5221151,
www.nagusul.ee

n 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 (19.06, 10.07, 24.07)

n Müüa soodsalt talusea liha
ja suitsulihatooteid kojutoomisega. Tel 5070150 (makstud
19.06) 7. Niidan muru, trimmerdan, hekilõikus, saetööd,
võsalõikus. Tel 5554 7291

n Ostame metsakinnistuid
ja raieõigust. Pakume
metsa ülestöötamise ja
väljaveo teenust üle eesti.
tonisevara@gmail.com,
tel 5332 5752

n Ohtlike puude aastaringne
raie-, hooldus- ja saetööd.
Katuserennide puhastus.
Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

n Müüa Suurupis pool
suvilat ja krunti 23 000 eur.
Tel 5841 7373

l

Sinu motivatsioonikirja ja CV-d
ootame hiljemalt 26. juuniks
2014 portaali CV Online vahendusel või personalijuhi Kaile
Põldme meiliaadressile kaile.
poldme@harku.ee. Lisainformatsioon personalijuhi Kaile
Põldme telefonil 600 3845.

n Ostame ära Teie sõiduki,
mida Te enam ei kasuta.
Tuleme ise järgi ja pakume
parimat hinda. Tel 5695 5775
n OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,

MTÜ Tervendavad Aiad
Loengusari „METS kui Tervendav aed“
29. juunil 2014
kell 11.00-14.00

Asukoht
Paldiski mnt 21, Keila (Harju KEK territooriumil)

n Muru niitmine, trimmerdamine, võsa lõikamine.
Tel 5378 5742
n Ostan 2-4 toalise korteri
või maja Tallinna piires.
Vastan kõigile pakku
mistele. Tel 58 200 800 (kuni
septembri lõpuni)

AITAN MÜÜA
KINNISVARA
HARKU VALLAS
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

ÕPIÕU
RANNAMÕISA PARKMETSAS

Väravad

Õpetajaks keskkonnateaduste õppejõud
REET PRIIMAN (PhD)

www.edurus.ee

514 5215, info@est-land.ee
(detsembrikuu lõpuni)

Vaatleme taimestikku, liivakristalle, veepiisku, rannikukive. Räägime päikesekiirguse ning looduse
„heade“ ja „halbade“ kohtade mõjust taimedele ja
inimestele. Arendame oma loodustunnetust. Õpime
lihtsaid tervendavaid harjutusi.

Kontaktid:
5886 5950
Info@edurus.ee

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Kogunemine kell 10.45 Rannamõisa Lasteaia ees
Merepiiga tee 8

Müüa lõhutud
küttepuid kuni 60cm.
Hind alates
34 eurot ruum.
Tel 525 0893, e-mail
info@vahergrupp.ee

Teostame erinevate järelhaagistega väikesemahulisi
transporditeenuseid (kuni 3t).
Liiva, killustiku ja mulla müük;
transporditeenus. Müüme ka
väikses koguses saematerjali ja võrkkottidesse pakitud saepindasid – vajaksid kuivamist.
info@haagisterent.ee
www.haagisterent.ee

MERIKE HUNT
HAMBARAVI

Osalustasu annetuslik. Palume eelregistreeruda
tervaiad@gmail.com, 50 37 504

e-post
vallaleht@harku.ee

HAMMASTE RAVI JA
PROTEESIMINE.
604 8082 / 503 2292

telefon
606 3830

ALLA 19-AASTASTE
HAMBARAVI TASUTA!

TABASALU
PÄEV

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE
TELLIMINE

23. aug

ust
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Lastelaager

SÕBRAD, PUHKUS JA NATUKE TÖÖD
MTÜ Arengukeskus GENECA ja
MTÜ Tabasalu Koolituskeskus
ootavad 1.-5. klassi õpilasi
4. augustist kuni 08. augustini päevalaagrisse
Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži
juures (Tilgu tee 55 c).
Laagri maksumus lapsevanemale on 60 eurot.
Laagripäev algab kell 8.15
ja kestab õhtul ~ kell 18.00,
süüa saavad lapsed kolm
korda päevas.
Kui ilmad lubavad, kuulub
iga päeva juurde ka päike,
meri ja pisut korrastustöid
rannas või kolledži juures.

Seoses plaaniliste hooldus-remonttöödega
Tabasalu gaasikatlamajas katkestatakse
soojusvarustus Tabasalu
kaugküttevõrgus alates

Laagri päevakavas on erinevad huvitegevused:
kunstitegevused, maastikumäng, nuputamisvõistlused, sportlikud tegevused õues, vihmase
ilma korral on tegevused kolledžis.
Registreerimine ja lisainfo marge.ensling@gmail.com
või telefonil 517 2627 hiljemalt 20. juunini.

7.07.2014
kella 8.00 kuni
11.07.2014
kella 18.00-ni.

21. JUUNI • ALGUSEGA 19.00

Vabandame võimalike
ebamugavuste pärast.
OÜ Strantum

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
SAUE VALLAS

KODUNE JA ARMAS VÄIKELASTE
PÄEVAHOID OOTAB UUSI LAPSI!
Meil on suur aiaga piiratud hooviala!
Asume turvalises ja vaikses
piirkonnas, Tuulerahu teel, Ilmandu külas.

Vaata meie kodulehekülge www.dzungel.eu
või kirjuta meile e-maili aadressil merili@dzungel.

Silmatera Mudilasmaja lastehoid
jätkab 1,8-3a laste vastuvõttu 1.aug.
avatavasse uude rühma.

Asume Murastes, pangapealses, põhjaristi pst7.
Veel viimased vabad kohad!
info ja reg. silmateramudilasmaja@hot.ee,
www.silmatera.ee tel. 5013833

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku vallavalitsus,
Ranna tee 1, Tabasalu 76901, Harju
maakond, tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Kady-Ann Sutt
Tel 600 3830
kady-ann.sutt@harku.ee
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
tel 606 3830
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus:
Liisi Elken
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja
neljandal neljapäeval (v.a juulikuus).
Riigipühadel vallaleht ei ilmu. Kaastööd ja kuulutused palume saata
hiljemalt ilmumiseelse nädala
kolmapäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja
redigeerida. Vallalehe avaldamiseks
saadetud reklaamidele toimetus
keelekorrektuuri ei teosta.

Tabasalu lasteaed
Tibutare kuulutab välja
konkursiõpetaja ametikohale (1,0) põhikohaga
õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.

KULDNE TRIO
VÕISTLUSED JA
MÕÕDUVÕTMISED
LASTEALA

Tööleasumise aeg 1.september
2014.a. Meil on toredad lapsed,
ühtehoidev kollektiiv ja õpetajal
puhkus 56 päeva!

Soojendavad: BROCOL
JA MENTAL FLOSS
ÕHTUT JUHIB
VALMAR DREGER

PILET 6€, alla 140 cm sissepääs tasuta

www.vabaõhukeskus.ee

Vajalikud dokumendid:
avaldus, CV ning haridustja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad
esitada 1.augustiks 2014.a.
aadressile Lasteaia 7,
Tabasalu, Harku vald,
76901või e-postile juhataja(ät)
tibutare.edu.ee
Lisainfo telefonil 6032211

MULTILIFTKONTEINERITE RENT,
PRAHIVEDU

HALJASTUS-JA PINNASETÖÖD
LAMMUTUSTÖÖD
MULD, LIIV, KILLUSTIK KOHALE VEOGA
INFO@TUNNELTRANS.EE
TEL:56604607
www.tunneltrans.ee

MUUDA OMA SUVI PÕNEVAKS, LEIA TOREDAID SÕPRU
JA OMANDA UUSI OSKUSI.
Veel on kohti järgmistesse suvelaagritesse lastele
vanuses 4 – 12 eluaastat!
„Coppelius ja Coppelia“ 30.06-07.07
„Väikesed pillimeistrid“ 07.07 -11.07 3 kohta!!!
„Meisterdame mõnuga“ 14.07 – 18.07 2kohta!!!
Näitemängulaager „Jaan läks, Jaan läks....Jõulumaale“ 28.07 – 01.08
„Muusika me ümber“ 11.08 – 15.08
„Lusti, lasti kõigile“ 11.08 -15.08
„Vahva viltimine“ 18.08-22.08!
LAAGRI TASU 135 €
Hind sisaldab toredaid ettevõtmisi 5 päeval, kõiki väljasõite, materjale,
pileteid, toitlustamist 3 korda päevas
Laagrid on väikesed – 10 kuni 12 last ühes vahetuses.
http://lovimeri.onepagefree.com/
Lisainformatsioon telefonidel: 55581688, 55535578, 56508932
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Tähelepanu!
LIIKLUSKORRALDUSE
MUUDATUS TEISIPÄEVAL,
1.JUULIL kell 14:00-24:00!
Teisipäeval, 1. juulil toimub Üldlaulu- ja tantsupeo TuleTulemise pidu Suurupis, alumise tuletorni juures. Seoses sellega
on liikluskorraldust muudetud. Palume arvestada, et Kallaku teel, Pärtli teel, Liivakivi teel ja Vööri teel ning nende lähiümbruses on liiklus suletud või häiritud. Sõidukijuhtidel
tuleb jälgida ajutisi liikluskorraldusmärke ning reguleerijate
märguandeid ja soovitusi.
Keelatud on märgistatud piirkonnas teede äärde parkimine. Sissesõit on lubatud piirkonna elanikel.
Palume kõik sõidukid parkida hoovi, kuna tee äärde pargitud sõiduk jääb liiklust takistama ning võidakse teisaldada.
Peo külastajatele on avatud autoparkla Kallaku tee ja
Klooga maantee ristis Muraste mõisa vastas. Parklast viib
külastajad peoplatsile tasuta eribuss. Korraldajad soovitavad
Üldlaulu- ja tantsupeole tulla võimalusel jala või jalgrattaga.
Avatud on tasuta jalgrattaparkla peoala kõrval, Pärtli tee 27.
Suurupi Selts
www.tuletulemine.suurupi.ee
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