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Vääna mõis saab peale
renoveerimist avatuks
kõigile.
AR NO HI RT E NT R E U
Vallavolikogu esimees

Koertekool Murastes ehk kuidas
saab kutsikast teenistuskoer
Murastes tegutsev Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledž
õpetab lisaks politseinikele ja piirivalvuritele ka
nende neljajalgseid abilisi – patrullkoeri, laibakoeri, süütevedelikke
otsivaid koeri- ja narkokoeri.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Reedel pärast jüripäeva jälgis
Harku Valla Teataja ajakirjanik, kuidas treeniti kutsikaid, kellel vanust napilt alla
aasta.
Teenistuskoerte koolituskeskust polnud Politsei- ja Piirivalvekolledžist just raske
leida, sest sellest annab märku
haukumine. Muruplatsil käis
parasjagu treening ning kõlasid käsklused: “Lama! Võta!
Püüa! Tubli!”.
Neli ja pool kuud vana belgia lambakoer oli juba teisel
koolitusel. “Õpetamine algas
kahekuuselt. Esimene kursus
vältas nädala ja sellel võtsime
läbi teooria. Nüüd on juba
praktika,” selgitas peaspetsialist, politseikapten Aljo Pärn.
Tema kinnitusel ühendatakse
kutsikate õpetamisel mäng,
instinkt ja tahe. Politsekapteni
sõnul võib seda tegevust võrrelda näiteks kogu pere basseinikülastusega, kus lastel on
samuti esikohal mäng.

ROHKEM TAHETAKSE
ISASEID KUTSIKAID,
SEST NENDEGA ON
VÄHEM PROBLEEME.
Tänavu alustas koolitust
kümmekond tulevast teenistuskoera.

Parimad väljastpoolt
Kuidas aga politseinikud
ning piirivalvurid koolituskeskusesse kasvandikke leiavad? Pärn rääkis, et parimad
on belgia lambakoerad ehk
malinoisid ning saksa lambakoerad.
Narkokoeri õpetatakse
reeglina välja springerspanjelitest, labradoridest ning
retriiveritest. Tähtis pole tõupaber. Koeral peab olema tahe
ning head instinktid. “Et kõrvad oleksid kikkis ja ja silmad
säraksid,” lisas Pärn.

Sobivaid koeri otsitakse
tavaliselt kas Soome, Rootsi,
Taani või Venemaa töökennelitest. “Juba nende isad, vanaisad ja vanaemad on näidanud
üles häid võimeid ja oskusi,”
ütles naine.

Harku vallas Türisalu
külas Treppoja teel olevas vanas raketibaasis
toimub neljal päeval rahvusvaheline suurõppus
Modex. Õppuse käigus
harjutavad neli riiki
koostööd katastroofiolukorras.
I NDR E K HI R S
Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Rohkem isaseid
Eestist on samuti koeri
võetud, aga siinsed kennelid
on veel üsna lapsekingades.
Rohkem tahetakse isaseid kutsikaid, sest nendega on vähem
probleeme. Emaseid on politsei- ja piirivalveametil umbes
70 koerast vaid kolm-neli.

TÄHTIS POLE TÕUPABER. KOERAL PEAB
OLEMA TAHE NING
HEAD INSTINKTID.
Aga juhul, kui tulevasel
koerajuhil on ikka soov võtta
emane koer, siis selle ta ka
saab. Tähtsamad kriteeriumid
on hea tervis ning tugev iseloom,” ütles Pärn.

Narkokoerte järglane
Koerte õpetamine vältab
kuni kaks aastat ning pärast
põhikursuse lõppu toimub
atesteerimine. Uued atesteerimised toimuvad iga kahe aasta
tagant.
Vanuse ülempiiri kehtestatud pole. “Ka üheksa või
kümme aastat vanad koerad
võivad töötada. Näiteks selle
aasta erijälje maailmameistri
võistlustel olid esindatud 11ja 12-aastased koerad,” ütles
Pärn. “Haistmisele või muudele omadustele selline vanus
veel mõju ei avalda. Vaid tagumised jalad võivad koeral väsida.”
Vahepeal läks belgia lambakoer puhkama ning trenni
tuli seitse kuud vana spanjel.
Tema perenaine Natalja Potaptšuk on töötanud narkokoertega juba aastaid. Koera kaaslased on saanud ka aasta parima narkokoera tiitlid. Nüüd
koolitatakse nendele mantlipärijat.
Kutsikas nuusutas küll palli, küll perenaist. Silmad särasid ning saba liikus edasi-tagasi. Perenaine viskas palli ja
kutsikas tormas kiirelt seda
kinni püüdma. Lisaks joosti
üle takistuste. “Tubli!” kiitis
perenaine. “Vahest juba aitab
ka. Ega looma tohi ära väsitada,” leidis Pärn.

Harku
vallas algab
suurõppus

“Koer peab käima treeneril või juhil vasakul pool,” seletas Aljo Pärn lambakoera õpetades.

Sellest seitse kuud vanast spanjelist kasvatatakse narkokoer.

2x Allar Viivik

Modex'i õppus kestab 19.
maist 22. maini. Õppuse stsenaariumi järgi oli Harku vallas 18. mail maavärin ja tsunami. Selle tulemusel on purunenud mitmed hooned, palju on kannatanuid. Samuti toimub legendi järgi konflikt
Tallinna linna ja Harku valla
vahel, sest õnnetustes kannatada saanud inimesed ei saa
piisavalt kiiresti abi valitsuselt
ega päästeteenistuselt. Õppuse reaalne osa mängitakse läbi vanas raketibaasis, mõned
tegevused on viidud ka Muraste Politsei-ja Piirivalvekolledžisse.
Õppuse jooksul harjutatakse loodusõnnetuste tagajärjel
tekkinud kahjude likvideerimist ning kannatanute abistamist.
Õppusest võtavad osa
meeskonnad Soomest, Austriast, Itaaliast ja Leedust, samuti Euroopa Liidu koordinatsioonimeeskond. Kokku osaleb
õppusel ligi kakssada inimest.
Õppusel osalevad ka otsingukoerad, kelle ülesandeks on
majarusude alt kadunud inimeste leidmine.
Õppus
korraldatakse
Treppoja teel asuvas vanas
raketibaasis, sest seal on majavaremed, mis annavad
reaalse pildi, milline võib olla
olukord pärast looduskatastroofi. Lisaks on tegemist eraldatud kohaga. Õppuse ajal ei
kasuta õppusel osalevad masinad alarme ning järgivad
liikluseeskirju. Õppuse ajaks
tähistatakse õppuse piirkond
raketibaasis lindiga, vaatlejana märgistatud piirkonda
minna ei saa.
Modex'i õppus on osa Euroopa Liidu elanikkonnakaitse
mehhanismist, mis annab erinevatele meeskondadele võimaluse harjutada koostööd
suurõnnetuse ajal ühtse Euroopa Liidu meeskonnana.
Antud õppus on neljandas
õppetsüklis teine. Kõik elanikkonnakaitse õppused korraldatakse erinevate meeskondadega ning erinevates riikides.
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Hajaasustuse programmi
taotlusvoor Harjumaal
25. aprillist algas hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme,
Keila, Kernu, Kiili, Kose,
Kuusalu, Nissi, Padise,
Raasiku, Rae, Saku ja
Saue vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada
paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 25. juunil.
Hajaasustuse programmi
eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.
Juhul kui majapidamine ei ole
elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud
tegevusi.
Toetust saavad taotleda
füüsilised isikud, kes vastavad
järgmistele nõuetele:
• taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta
toetust taotleb;
• taotleja elukoht on ka
rahvastikuregistri andmete
kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist
2014);
• taotleja leibkonda kuulub
vähemalt üks kuni 18-aastane
isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kes elab
alaliselt selles majapidamises,
millele toetust taotletakse ja
kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014);
• taotlejal ei tohi taotluse
esitamise hetkel olla riiklike

maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab
vastama taotlejaga samadele
nõuetele, v.a. alla 18-aastase
isiku või kuni 35-aastane määratud puudega isiku leibkonda
kuulumise nõue.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid
jõuaks tervikliku lahenduseni.
Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema
leibkonna vajadustele vastav
elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
Toetuse määramisel võetakse
arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse
veeprogrammist saadud toetused.
Taotleja ja kaastaotleja
oma- ja kaasfinantseering
peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles
pärast seda, kui projekti osas
on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud,
projekteerimine, riigilõivud,
notaritasud, teostusjoonised
ja veenanalüüsid on teatud
juhtudel abikõlblikud enne
toetuslepingu sõlmimist.
Selleks, et Teie taotlus
vastaks kehtestatud nõuetele,
lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige
valla ametnikuga. Taotlusvormid on EASi veebilehel www.
eas.ee.

Tabasalu looduspargi rannas käis talgujuht Kaido Taberlandi (esiplaanil vasakul) eestvedamisel prahikoristus, TÜGi
juures aga Marek Topperi juhendamisel spordiraja heakorrastus.
2 x Ülo Russak

Talgupäev meie vallas
Meie vallas toimusid kevadised koristustalgud rohkem kui
paarikümnes paigas. Täpset arvu on raske öelda, sest näiteks
Tabasalu Looduspargis töötas erinevas kohas mitu talgugruppi.
Ka alustati talgutega juba enne ametlikku talgupäeva, 3.
maid.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi pere oli seadnud eesmärgiks
uuendada talgutööga kooli kõrval asuvas pargis spordirada.
Selleks oli vilistlaste toel kooli taha veetud 60 tonni (140 kantmeetrit) kattematerjali, mis talgupäeval loodeti ATV-dega laiali
vedada.

“Kokku tuli talgutele 60 inimest, 750-meetrine rada sai 2,5
meetri laiuselt kaetud,” kinnitas talgujuht, TÜGi majandusjuht
Marek Topper. Kaasa lõid nii õpilased, õpetajad kui ka vilistlased.
Talgupäev lõppes hernesupi ja pannkookidega kooli sööklas.
Tabasalu Looduspargi all koristati randa. Looduspargi juhi
Kaido Taberlandi kutsel oli välja tulnud paarkümmend inimest.
Prahist sai puhtaks mitu kilomeetrit rannariba.
Ka leitud õlilaigud said kotti ja kotiga Tilgu sadama reostuse
kogumispunkti.
ÜL O R US S AK

H A RKU VA LLAVAL I T S U S

EKSKURSIOON PENSIONÄRIDELE
Selle suve ekskursioon pensionäridele toimub Soome 10.11. juunil. Külastame EURA valda, mis on HARKU valla
sõprusvald.
11. juunil toimuvad Eura vallas üritused eakatele, millest
saame osa võtta. Eura vald tähistab sel päeval eakate
päeva.
Tutvume Eura valla ajalooga, külastame huvitavamaid
looduskauneid kohti ja paiku.
Täpse kava, mida külastame, koostab meile Eura vald.
Toimub kohtumine Eura valla pensionäridega.
Ööbime hotellis, mis on Eura keskusest 20 km väljas.
Ööbimine on kahestes tubades ja koos hommikusöögiga.
Väljasõit toimub 10. juuni hommikul kell 5.50 Harku
vallamaja eest parklast.
Sõidame Hansabuss AS bussiga Tallinna sadamasse kell
7.30 väljuvale laevale.
Laeval on hommikusöök rootsi lauas.
Tagasi tuleme 11. juuni õhtul Helsingist laevaga, mis väljub
19.30. Tabasallu jõuame orienteeruvalt kell 11.00.
Soovijatel palume end registreerida Eakate Päevakeskuse
telefonil: 603 2171 hiljemalt 30. maiks.
Ekskursiooni omaosalus on 60 eurot.
Kuna ekskursioon on kahepäevane, siis palun võtke kaasa
oma ravimid, mida igapäevaselt võtate.
Info tel 600 3867.
Tiia Spitsõn, valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

Tänavusel teatrifestivalil lõimiti keskkonna ja säästva arengu teema teatriga.

2x Alasniidu lasteaed

Alasniidu Lasteaias toimus teatrifestival
Märtsikuu lõpus ootas
Alasniidu Lasteaed kõiki
suuri ja väikeseid teatrisõpru endale külla, vaatama ja esinema. Teatrifestival toimus teist aastat ning sellel aastal oli
etenduste sisus ühtne
eesmärk – lõimida keskkonna ja säästva arengu
teema teatriga.
K R I S T E L E I N A S T E - LU K K
Vanemõpetaja

Alasniidu Lasteaia õppejuhi
Anneli Pedaski ja muusikaõpetaja Maris Kiluski arvates
on ellu kutsutud festivali eesmärgiks äratada lastes huvi
teatrikunsti vastu, toetades
laste esinemisjulgust ja -rõõmu.
Festivali avasid Alasniidu

Lasteaia maskotid – niiduhaldjad Lilli ja Lupu, lavastusi hindas žürii kooseisus Ivo Lukk,
Kerli Kutan, Margit Ränk, kes
esindasid lapsevanemaid, Päikesejänku Lasteaia direktor
Signe Tamm ning Nukuteatri
näitleja Katri Pekri.

KUI VÄIKESTEL
NÄITLEJATEL OLI TÖÖ
TEHTUD, OOTAS KÕIKI
JÄÄTISEKOHVIK.
Esimeseks julgeks esinejaks sai Tabasalu Teelahkme
Roheline rühm, kes esitas
“Uneliiva veski loo”. Etenduse
autoriks oli Merita Tamm ning
juhendajateks Siiri Norak,
Merita Tamm ning Riina Rüütelmaa. Žürii arvates oli etendus parima muusikalise kujundusega.

Teisena astus lavale Alasniidu Lasteaia Nurmenuku
rühm etendusega “Naksitrallid
autorallil”. Juhendajateks Maret Puhk ja Kristi Kruus. Naksitrallid olid etenduses pesuehtsad ja seetõttu hindas žürii
ka vääriliselt parimaid kostüüme.
Parima lavakujundusega
said hakkama Harku Lasteaia
Lepatriinu rühm etendusega
“Miks puud ei räägi”. Juhendajateks Anne Arvisto ja Silja
Valk. Žürii kiitis väikseid näitlejaid ka väga emotsionaalse
esinemise eest. Tibutare Lasteaia Sipsikute rühm tuli lavale etendusega “Kaasaegne
Punamütsike”, žürii tunnistas
etenduse parimaks laste omaloominguliseks lavastuseks.
Juhendajateks Meelika Kihoa
ja Birgit Vaino.
Siis oli kord Rannamõisa

Lasteaia Rõõmuritsikate rühma käes. Nemad esitasid žürii
arvates kõige fantaasiarikkama etenduse nimega “Lepatriinu seitse täppi”, juhendajateks Monika Sügis ja Kairi
Stepanova. Tallinna Lepatriinu
Lasteaia Pilvetriinude rühm
aga pärjati “Parima näitlejameisterlikkuse” auhinnaga
etenduse “Töntsa-Täntsa”
eest. Juhendajateks Kaia Beres, Kaja Eskel ning Liia Hammer.
Kui väikestel näitlejatel oli
töö tehtud, ootas kõiki jäätisekohvik. Rõõm kordaläinud festivali pärast säras nii korraldajate kui ka osalejate silmis.
Palju tänu kõigile ja kohtume
uuel aastal jälle!
Teatrifestivali toetajad ja
partnerid: Harku vald, Sound
& Light, Reklaamtoode, Premia.
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Bussiliinid läksid üle
suvisele graafikule

KÜSITLUS
Kas osalete aktiivselt külaseltsi tegevuses?

Alates 1. maist läksid maakonna läänesuuna avalikud bussiliinid üle suvistele sõiduplaanidele. Muutusid liinide 108,
118, 122, 124, 126, 127 ja 128
sõiduplaanid.
Kõige suurema muudatusena võib välja tuua bussiliini
127 marsruudi pikendamise
Kloogarannani. Uued sõiduplaanid on avalikustatud aad-

MAR IK A
ALTER
Vääna
raamatukogu
juhataja

K

ui külaseltse luuakse,
on neid vaja, ja kui selle
tagajärjel elu külas paremaks muutub, on ju tore.
Minu elukohas seltsi pole ja ei
tunne erilist vajadust ka. Õigemini pole aegagi selles osaleda. Oma küla saab kaunimaks
ja elamisväärseks muuta ka
muul moel. Näiteks eeskujuga.
Taastasime 120 meetrit kiviaeda ja naaber hakkas ka võsa
ja vanarauda oma õuelt koristama. Kõnnin igal hommikul
kilomeetri bussipeatusse ja
korjan prahi tee äärest, lihtsalt
sellepärast, et oleks ilusam ja
puhtam. Kui on suur küla, siis
saab ju palju ära teha. Hea
näide on Muraste rannakoristus.

R IIN
KIV INU RM
Harju
maavalitsuse
kultuurinõunik

O

salen aktiivselt Suurupi
Seltsi tegemistes. Laulan Suurupi “Meretule”
naiskooris, aitan korraldada
üritusi ja löön kaasa ühistes
ettevõtmistes. Näiteks käsitöös. Usun, et olen omakandi
eluga suhteliselt hästi kursis.
Aktiivne osalemine seltsielus
annab palju uusi tuttavaid ja
sõpru, kellega on rõõm ühiselt
midagi kodukandi jaoks ära
teha. Praegu valmistume laulu- ja tantsupeo “TuleTulemiseks” Suurupi alumise tuletorni õuele. Selle heakorrastamisel osalesime 3. mail Teeme
ära talgutel.

K AI R I K AUR L A
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Laulu- ja tantsupeo TuleTulemisel “Külast külla,
käest kätte” viivad kohalikud koorid, tantsurühmad ja orkestrid peotule
peolinna teatesõiduna
jalgratastel. Harku valda
Kumnasse jõuab peotuli
1. juulil ja valla territooriumilt lahkub see 2. juulil Harku mõisa juures.
K ADY- ANN S UT T
vallaleht@harku.ee

Ettevalmistustööd kaupluse ehituseks juba käivad.

T

ressil www.peatus.ee. Bussidesse on paigaldatud teated
muudatuste kohta ning mai alguses on bussides sõitjatele
jagamiseks uued koondplaanid. Bussipeatustes, kuhu on
paigaldatud sõitjainfo, teostati
sõidugraafikute vahetus aprillikuu lõpul.

Peotuli läbib Harku valda

ALLAN
KIIL
Ettevõtja

uleb tunnistada, et aktiivne kaasalööja kohalikes seltsides ja ühendustes ei ole, kogu vaba aeg
kuulub perekonnale. Vallavolikogu liikmena ja eriti volikogu
esimehena olin kursis kogu
valla kordaminekute, tegemiste ja probleemidega. Täna aga
olen palju vähem. Aga infot
ikka on, mis kodukandis toimub.
Kas külaseltse on tarvis?
Sellele küsimusele on raskem
vastata. Esimene emotsioon
oleks muidugi positiivne. Paraku muutuvad seltsid väga
kiiresti kohalike poliitikute
lemmikuteks, kus algab kihutustöö. Teisalt on ka neid, kes
poliitilistest sõnasõdadest osa
võtta ei taha, nemad aga jäävad sellisel juhul kahjuks külaseltsist kõrvale. Kui sellist
situatsiooni ei teki, siis on külaseltsil väärtust. Kui leiab
aset teine stsenaarium, siis
pigem elagu küla ilma külaseltsita ja nii on palju rahulikum.
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Murastesse tuleb
Konsum
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Käesoleva aasta detsembris avatakse Murastes Mummi trahteri ja
koolimaja vahele jääval
maa-alal Konsumi toidupood. Lisaks ehitatakse
toidupoe kõrvale Olerexi
automaattankla.

HARJU TARBIJATE
ÜHISTU EELISTUSEKS
ON LEIDA KOHAPEALT
PIISAVALT TÖÖJÕUDU.
“Piirkonnas täna kauplus
puudub ja kuna lähialadel toimub elanike juurdekasv, siis
otsustasime tulla kliendile lähemale ning pakkuda komp-

Uued töökohad
“Tegemist on uue avaliku
teenusega, mida on selle piirkonna elanikud ammu oodanud
ning muidugi soosib ka vallavalitsus uue toidupoe ehitamist,” ütles Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp. Lisaks täiendavale teenusele näeb vallavanem uue poe avamisega ka
uute töökohtade tekkimist
Harku vallas.
Jaan Marjundi kinnitas, et
nende eelistuseks on leida kohapealt piisavalt tööjõudu.

Oodatakse tulevalvesse
1. juuli õhtul toimub Suurupi Seltsi eestvedamisel Suurupis alumise tuletorni juures
suur simman teemal “Kuis
kohtuvad meri ja tuli”. TuleTulemise sündmuse raames
kutsutakse simmaniööl kohalikke elanikke valvama peotuld. Tule valvamine toimub
Suurupis alumise tuletorni
juures ning igale registreeritud
seltskonnale antakse tunnine
valvekord. Praegu vabad olevad kellaajad on 1.30, 2.30,
3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30 ja
erandina pooletunnine valvekord 8.30-9.00.
Tulevalvesse saab registreerida Harku vallavalitsuse
kultuuri- ja spordispetsialisti
Karin Popsi e-posti aadressil
karin.pops@harku.ee.
TuleTulemise ja Suurupi
alumise tuletorni juures toimuva simmani kohta tuleb
täiendavat lisainfot järgmistes
vallalehtedes.

1600 m2 suurune hoone
Planeeritav hoone on 1600
m2 ja müügipinda tuleb ca 900
m2. “Kaupluse tootevalik ja
müügipinna suurus on otseselt
sõltuvuses teeninduspiirkonna
elanike arvust,” täpsustas
Marjundi. Parkimiskohti tuleb
kaupluse juurde 65.
Konsum rajatakse aadressile Lee tee 1, Muraste küla.
Kaupluse ja Olerexi bensiinijama ehitaja on Nordecon AS.
Seoses valmiva Muraste kooli
ning uue toidukauplusega
peab vallavalitsus läbirääkimisi Maanteeametiga, et ohutu ja mugava liiklemise nimel
paigaldada poe vahetusse lähedusse jäävale ristmikule
jalakäijate valgusfoor.

Vaade Suurupi alumisele tuletornile.

Detsembris valmiv Muraste Konsum.
lektselt koos toiduga ka ehitusja remondimaterjalide müüki,” selgitas Harju Tarbijate
Ühistu esimees Jaan Marjundi.
Marjundi sõnul püütakse
pakutava tootevalikuga lahendada kõigi piirkonna elanike
ja läbisõitjate ostuvajadusi
vastavalt kaupluse müügipinna
võimalustele.

TuleTulemise teekond

Ehh, uhhuduur; RT rühm
Känd ja Käbid; Tabasalu Kammerkoor; Euroopa kultuuripealinna SEK; Vääna-Viti Kodu
“Väänikud”; Suurupi NAK
Meretule; RT rühm Harku
Harakad; Tabasalu RT rühm
Tammed ja Toomed; Muraste
külaselts; Tabasalu RT rühm
Toots ja Teele; Inseneride
MEK. Kõik teised huvilised,
kes soovivad samuti tuleteekonnal osaleda, on oodatud
isiklikel jalgratastel kaasa
liikuma.

Harku valda läbib laulu- ja
tantsupeo tuli esmakordselt.
Tuli võetakse vastu Keila vallalt ning antakse üle Saue vallale. TuleTulemise teekond
Harku vallas on Kumna Kultuuriait-Vääna Külakoda-Vääna-Viti–Suurupi alumine tuletorn-Pangapealse LasteaedTabasalu-Harku mõis.
Tuleteekonnal Vääna Külakojast Vääna-Vitini sõidab
pearattal, millega peotuli liigub, Harku vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu ja teekonnal Vääna-Vitist Suurupisse Harku vallavanem Kaupo
Rätsepp.
Harku valla tuleteekonna
ametlikeks saatjateks on praegu registreerunud Harjumaa
Ühistranspordikeskus; Eesti
Rahvusraamatukogu NAK;

K A DY-A N N SU TT
vallaleht@harku.ee

Muraste ja Suurupi elanikel
ning teistel piirkonna lähinaabruses elavatel inimestel
on võimalik alates detsembrist
hakata sisseoste tegema kodulähedases toidupoes, kust
saab osta nii toidu- kui esmatarbekaupa. Muraste kauplusehoone rajab kinnisvaraarendaja Muraste Kaubandus
OÜ ja Harju Tarbijate Ühistu
asub sellesse kaupluse operaatorina, avades hoones Konsumi kontseptsiooni kuuluva
toidu- ja esmatarbekaupluse.
Lisaks avatakse E-Ehituskeskus ning on planeeritud
pinnad ka apteegile ja lillekauplusele.

Laulu- ja tantsupeo TuleTulemine liigub üle terve Eesti
ning sellel aastal läbib peotuli
ka Harku valda. Enam kui
1000-kilomeetrine teekond
kulgeb Tartust läbi Tartu-, Jõgeva-, Ida- ja Lääne-Virumaa,
Järva-, Rapla- ning Harjumaa
Tallinna.
Tartu Meeskoor Akadeemiline Emajõgi koos naiskooriga Emajõe Laulikud said
Laulu- ja Tantsupeo SA korraldatud avaliku ideekonkursi
võitmisel austava ülesande
viia 2014. aasta laulu- ja tantsupeo tuli Tartust Tallinnasse.
Peotuli süüdatakse Raadil 15.
juunil päikesetõusul ja see
jõuab tantsupeole 4. juuli õhtuks.

Kristina Sepp, MiHo OÜ

“Saaksime külaelust hea ülevaate ja oleksime kõikide
arengute ja piirkonna vajadustega hästi informeeritud,”
ütles Marjundi.

Anne-Ly Mitt
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Harku valla
perespordipäev
toimus 22. korda
Käesolev aasta on
liikumisaasta. Tabasalu
Triatloniklubi kutsus
kõiki liikumisest rõõmu
tundvaid inimesi seda
tähistama Tabasalu XXII
jooksul.
Imeliselt säraval kevadpäeval
tuli tibatillukestel lastel läbida
250 m pikkune jooksuring,
natuke suurematel lastel 1,3
km distants ja kõigil ülejäänutel 4,8 km. Rajale mindi
väga erinevate eesmärkidega
ja finišiprotokollis said aja
kirja kõik 159 jooksusõpra,
kelle hulgas leidus nii liikumisest lihtsalt rõõmu tundvaid
pereemasid kui ka kõrgete
sportlike eesmärkidega harjutavaid tulemussportlasi.
Lastejooksu kiireimad oma
vanuseklassides olid Mia Mireia Uusorg, Juss Joosep Ilisson, Elizabeth Halliko, Richard
Pottmann, Teele Loho, Robin
Aibast, Solveig Agur ja Henry
Chris Peensaar.
1,3 km jooksu võitis Tabasalu Triatloniklubis treeniv
Merili-Mai Kivimets kiireima
poisi Kaspar Rõõmussaare
ees. Oma vanuseklasside võitjateks tulid veel Ilja Tšernõh,
Emma Roberta Rajando, Mia
Lisett Meringo ja Hannes Erik
Plado.
4,8 km distantsilt saabus
võitjana maratoonar Kaupo
Sasmin ajaga 15.08, jättes teiseks kahe eelneva aasta võitja
Hans Kormani (15.35), kolmandana finišeerus Harri
Sokk (15.44).
Kiireim naine Kaidi Kivioja lõpetas ajaga 17.02, saavutades üldkokkuvõttes 9. koha.
Perede arvestuses läks juba kolmandat aastat järjest
esikoht kuueliikmelisele triatloniperele Bondarchukile.
Teise koha saavutas viie liikmega osalenud perekond Tõnisson/Adamson ning 3. koha
võitsid neli perekonda, kes
kõik olid esindatud nelja liikmega: perekond Kübard/Kassatkin, Plado, Heinsaar ja
Simm/Linde.
Harku valla perespordipäev sai teoks tänu Harku
vallavalitsuse, Prolexplasti,
Tarplani Kaubanduse, Ansawerti, Tabasalu Spordikompleksi, Freesport Tradingu,
Warren Safety, BabyBack
Ribs & BBQ, Bagginsi, Osvaldi
Kohviku, Karupoeg Puhhi, We
Print, Oska Koolitused ja M.
I.Massaažikool toetusele.
Järgmine Tabasalu Triatloniklubi korraldusel toimuv
spordisündmus Tabasalus on
17. mail, siis võisteldakse
duatlonis. Võistlus toimub Muraste Piirivalvekooli juures.
Lisainfo ja registreerimisvõimalused leiate ETL kodulehelt
www.triatlon.ee.
T IINA PALLAS

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.

Neljapäev, 8. mai 2014

Tähistati mõisa
remondi algust
Meie esivanematele oli
jüripäev looduse ärkamise püha, samuti igati
sobilik aeg põllutöödega
alustamiseks, teenistuslepingute sõlmimiseks ja
elukoha vahetamiseks.
Sõnaga – oluline päev
tähtsate ettevõtmistega
alustamiseks.

Sigrid Suppi, Annabel Mikk ja Reena-Rebecca Int.

Harkujärve laste pildid
hooldusravikliinikus

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Nii oli see Vääna Mõisakoolis
ka tänavusel jüripäeval. Vallavalitsuse kutsel olid mõisa
saali kogunenud kõik need,
keda ajutine koolipere kolimine ja mõisahoone renoveerimistööd puudutavad. Saalis
olid õpetajad, ehitajate esindajad, vallavalitsuse ja -volikogu
liikmed, lapsevanemad. Ja
muidugi need, kes uuenenud
koolihoonet kõige enam ootavad – õpilased.
“Mõis on ajalooliselt olnud
inimeste kodu. Täna on ta
kooli kodu. See tähendab, et ta
on teiseks koduks paljudelepaljudele inimestele. Ja kõik
me tahame, et meie kodu oleks
remonditud ja korras. Selleks
tuleb vahel ka endal muutustega kaasa minna,” kinnitas
mõisakooli direktor Gled-Airiin Saarso koolipere valmisolekut remondiks ja kolimiseks. “Aga loodan, et see hoone, kuhu 2015. aasta sügisel
naaseme, on nii ruumikam kui
mugavam õppetöö läbiviimiseks.”
Remondiga saab kool keldrikorrusele avara garderoobi
ja kaasaegse muusikaklassi,
samuti hakkab ahjukütte asemel maja kütma keskkütte.
“Mõis, mis on tunnustatud

Erakogu

Mõisamaja üleandmiseks ehitajatele on kõik valmis. Viimast nõu peavad volikogu esimees Arno Hirtentreu, arhitekt Jaan Jõgi (vasakul), Scandec Ehitus OÜ projektijuht
Aivo Raud, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi mõisakoolide programmi koordinaator Riin Alatalu,
mõisakooli direktor Gled-Airiin Saarso. Istub vallavalitsuse
arendus- ja haldusosakonna juhataja Nele Nõu.
Ülo Russak

kultuurimälestis, saab peale
renoveerimist avatuks kõigile,” lubas vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu. “See ei
suurenda ainult Vääna kandi
tähtsust, vaid on oluline kogu
vallale. On ju üldteada tõde, et
vanad majad säilivad ikka
eluga, mis neis käib.”
Mahuka projekti rahastamisest kõneles valla arendusja haldusosakonna juhataja
Nele Nõu. Valla rahastamistaotlus rahuldati teisel katsel
just Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi programmist “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise.”

Kuidas tulevikus mõisahoonet kui kultuuriloolist objekti
kasutama hakatakse, sellest
kõneles valla arendusspetsialist Rando Lai. “Vääna mõis
on küll tuntud ja tunnustatud
kultuuri- ja muinsusobjekt,
aga meie eesmärk on koos turismiarendajatega tutvustada
meie ajaloolist mõisa ka väljapoole Eesti piire,” rääkis Lai
vallavalitsuse plaanidest.
Et mõisakoolil on enda
tutvustamiseks ja ajaloolise
hoone vastu huvi äratamiseks
ilus legend, seda demonstreerisid kooli kuuenda klassi õpilased Beethoveni klaverietüüdi
“Elisele” imeliste helide saatel. Õpetajate Katrin Järvlepa
ja Anu Änilase õpilased esitasid kokkutulnuile etenduse.
Ehitaja, Scandec Ehituse
OÜ, projektijuhi Aivo Raua
kinnitusel algavad renoveerimistööd mai teisel nädalal. Et
tunde vähem segada, alustavad ehitajad välistöödega.

ITK Hooldusravikliiniku II
õendusabiosakonna pikad koridorid on nüüd värvilised ja
rõõmsailmelised tänu Harkujärve Põhikooli koolilaste joonistatud piltidele. Mõni
memm või taat toob omale
tooli ja vaatab neid kauneid
töid kohe mitu tundi.
Kolm vahvat laululast –
Sigrid Suppi, Annabel Mikk ja
Reena-Rebecca Int – on kolme

aasta vältel käinud tähtpäevadel patsientidele laulmas,
pühadekaarte, värvilisi mune
ja muud pühadega seonduvat
jagamas. Tähtis on ka see, et
kõik jagatav on oma kätega
valmistatud. Nii mõnegi vanakese silmanurgas hiilgab pisar
peale neid külaskäike.
Suur tänu kõikidele lastele!

Kus asuvad need lohukivid?

2x Eddi Tomband

R I I NA- R . I NT

Playbox – õhtu täis naeru ja nalja!
11. aprilli õhtul toimus
Tabasalu Ühisgümnaasiumis Playbox. See on
üritus, kus esinejatel on
ülesandeks teha järele
oma valitud bändi või
artisti. Üritusel osalesid
8.-12. klassid.
Õhtut viisid läbi Tabasalu
Ühisgümnaasiumi õpilased
Kristel Roosimaa ja Ander
Nõmm. Võitjad aitas välja selgitada žürii, kuhu kuulusid
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
ajalooõpetaja Ene Alttoa,
võistlustantsuspetsialist Marko Kiigajaan, Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse
president Helis Sepp, võistlustantsuekspert Oliver Papp ja

PAKUME VEE- JA
KANALISATSIOONITRASSIDE RAJAMISTÖID LIITUMISPUNKTIDEST KUNI
HOONETENI!

KOOSTAME IGALE
SOOVIJALE PERSONAALSE
PAKKUMISE.
TEL +372 5388 6262

JJ-Streeti tantsija Brita Kikas.
Esikolmiku valimine ostus
raskeks, sest kõik osalejad
olid tulnud headele ideedele
ning kasutanud oma talente
tantsu- või huumorivaldkonnas.
Esimese koha saavutasid 10.
klassi poisid Silver Rohuniit,
Holger Ader ja Andre Luige,
kes jäljendasid pop-staari
Rihanna laulu “Stay”. Teiseks
jäid tõelised 9. klassi “vene
vanaemad”. Kõrgesse ikka
jõudnud naistel polnud raskusi
koos oma lapselastega tantsu
lüüa. Tegemist oli laulumixiga.
Kolmanda koha sai 10. ja 11.
klassi õpilaste segagrupp. Ka
nemad esitasid mixi ning
lähenesid ülesandele humoorikalt.

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

Žürii jagas välja ka eriauhindu hea tantsuoskuse ja huvitavate lahenduste eest. Eriauhinna sai ka Tabasalu Ühisgümnaasiumi 9. klassi poistebänd, kes esinesid ainukesena
live’is. Üritust sponsoreerisid
Actual Print OÜ, kes tegi esinejatele tänukirjad, Tabasalu
Spordikompleks, kelle poolt
olid tasuta pääsmed jõusaali
ja ujulasse, ning Pagaripoisid,
kes valmistasid kringleid. JJStreet jagas omalt poolt samuti tasuta pääsmeid treeningutele ning Megazone ja Rocca
al Mare bowling toetasid üritust, andes kinkekaarte tasuta
mängudele. Lisaks sellele andis omapoolse kinkekaardi
Pirita Seikluspark.
T Ü G Õ P I L AS E S I NDUS

Ohtlike puude
turvaline langetamine
Kruntide puhastamine
Puujäätmete äravedu
Raietööd
Tel 525 0893,
5626 0344

Meie vald on pikitud
lohukividega
Harku vallas on viljakaid muldi, mida on haritud juba 5000
aastat. Kinnituseks sellele on
45 lohukivi. Igaüks saab nende
asukohta vaadata maa-ameti
kodulehel kultuurimälestiste
kaardil. Tihedamalt on kive
Ilmandu, Sõrve, Adra ja eriti
Kütke külas.
Lohukivid on muistsete
põldude juures. Lohkude tegemise komme on saanud siin
alguse umbes 4000 aastat tagasi ja hääbus aastaks 200.
Mis täpselt lohkudega tehti,
jääb saladuseks. On mitmeid
teooriaid. Arvan, et osa seemneviljast pandi lohku, mis tähistas surnut või sündinut.

28. aprillil avastasin Liikva
külast 32 lohuga kivi. Sel kevadel (2014) olen leidnud vallast neli kivi, varem kaks. Olemasolevaid või uusi kultusekive leida on mõnus ajaviide
värskes õhus. Seda saab teha
matkates, joostes või jalgrattal.
Fotodel ongi lohukivid,
mille leidjatele on AJ Tooted
pannud välja auhinnad. Esimese, 32 lohuga kivi põhjalaiuseks on 59* 25’ 4,05’’, teisel
idapikkuseks 24* 25’ 55,21’’.
Täpsem mängujuhis on
blogis muistisejaht.blogspot.
com.
E DDI T OM BAND
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Külade Päevani on jäänud
vähem kui kuu
Jätkame Külade Päeva
tutvustamist ka selles ja
järgnevas Harku Valla
Teatajas.
Selle aasta päev toimub 7. juunil Tiskre külas Alasniidul,
kuhu ootame kõigi valla külade esindusi osalema nii spordikui kultuurisündmustel. Spordialadest osaletakse traditsioonilistel aladel: korvpall,
võrkpall ja jalgpall. Lisaks
toimub lõbus teatevõistlus,
mis peaks olema kõigile kontimööda.
Spordivõistlustega alustame juba nädalajagu varem
ehk 31. mail algusega kell
10.00. Siis toimub minijalgpalliturniir Tabasalu kunstmuruväljakul, mis jagatakse ristipidi kaheks, et saaks kaks mängu paralleelselt toimuda. Mängijaid väljakul saab olema 5+1

(väravavaht), mängitakse üks
poolaeg (20 minutit jooksvat
aega). Võitjad selgitatakse
välja samal päeval ning kolme
esimest võistkonda autasustatakse Külade Päeval.
Korvpalli eelvõistlused
mängitakse 31.05 algusega
kell 11.00 Alasniidu spordiväljakul tänavakorvpalli reeglite
järgi, kus võistkonnas on kolm
mängijat, lisaks lubatud üks
varumängija. Korvpalliturniiri
poolfinaalid ja finaalid mängitakse 7. juunil Külade Päeval
algusega kell 11.00.
Võrkpallivõistluste eelvoorud toimuvad analoogselt
korvpallile Alasniidu spordiplatsil 31.05 algusega kell
11.00. Mängitakse liivaga kaetud rannavolle platsil. Poolfinaalid ja finaalid peetakse
Külade Päeval 7. juunil algusega kell 11.00.

Palume kõigil sportmängudel (ja ka teistel kavas olevatel võistlustel) osalevatel
võistkondadel oma osalemisest
teatada aegsasti e-mailil harkuvallakuladepaev@gmail.
com märkides küla ja esindaja
nime ning kontaktid (e-mail,
telefon ja alad, millel osaletakse).
Lisaks toimub sellel päeval
mitmeid teisigi huvitavaid
sündmusi, kus külade esindused saavad osaleda oma võistkonnaga ja vallaelanikud koos
lastega lihtsalt mõnusalt aega
veeta, sest valik on üsna lai.
Nii toimuvad platsil kirbuturg
lastele ja täiskasvanutele (eelregistreerimisega), avatud
aiad ja rohevahetus Harku
valla aiaseltsi eestvedamisel,
avatud on tänava -ja aiakohvikud, töötoad käsitööhuvilistele, loomapidamise ja ten-
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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

Active Studio

Külade Päeva korvpalliväljak. Pildil möödunud aasta
Alasniidu CUP.
Erik Sandla
nisemängu kiirkoolitused.
Laste alal toimub erinevat laadi meelelahutusüritusi, mida
saab nii vaadata kui ka ise
kaasa lüüa oma küla esindades.
Loomulikult toimuvad laval
terve päeva vältel huvitavad
etteasted nii valla noorte ja
täiskasvanute taidluskollektiivide kui külaseltside osavõtul. Õhtu lõpetab Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide
Ühingu kontsert.

Palume külaseltsidel oma
osalemisest aktiivsemalt korraldajaid teavitada, et oleksime varakult valmis teile pakkuma vajalikku teenindust
(telgiruumi, elektrit jne).
Pane 31. mai ja 7. juuni varakult oma kalendrisse kirja
ning tule koos perega ja kutsu
ka oma naabripere toredale
vallapeole lõbusalt aega veetma.
AL AS NI I DU S E LT S

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

Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

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.

Harku vallavalitsus teatab
Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste
tutvustamise avalikud arutelud
Harku vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise
taotlus Vääna-Jõesuu külas Rannasauna I (katastritunnus
19801:001:2100), Urgu II (katastritunnus 19801:001:2050), Klause I (katastritunnus 19801:001:0920) ja Klause II (katastritunnus
19801:001:0930) maaüksustele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk 10 elamumaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine. 22.05.2014 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 Tabasalu alevikus Klooga mnt 12a (katastritunnus
19801:002:2196) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk maaüksusele autopesula ja automaattankla rajamine. 26.05.2014 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 Viti külas Mihkli (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise
eesmärk maaüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast
elamumaaks ning üksikelamu ehitusõiguse määramine.
27.05.2014 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 Rannamõisa külas Suuretamme (katastritunnus 19801:
002:0547) maaüksusele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu
algatamise eesmärk kehtiva Rannamõisa külas Paju ja Suuretamme maaüksuste detailplaneeringuga (kehtestatud Harku
vallavolikogu 27.03.2007 otsusega nr 22) määratud krundi
hoonestusala suurendamine ja muutmine, rajamaks elamu
maksimaalsele kaugusele väärtuslikest tamme- ja männipuudest, mille läbi saavutada parem valguse langemine krundile.
28.05.2014 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.
Kehtestatud detailplaneeringud
1. Harku vallavolikogu kehtestas 24.04.2014 otsusega nr 45
Vääna-Jõesuu külas Vöödiku tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
2. Harku vallavolikogu kehtestas 24.04.2014 otsusega nr 46
Tabasalu alevikus Käbi tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
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 Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab
Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud
järgnevad detailplaneeringu algatamise taotlused Vääna-

Jõesuu külas Paisupi 14 (katastritunnus 19809:013:0110) ja
Paisupi 16 (katastritunnus 19809:013:0120) maaüksusele.
Taotluse kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk
Paisupi tee 16 osaline liitmine Paisupi tee 14 maaüksusega.
Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega
otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Harku vallavolikogu on 24.04.2014 võtnud vastu otsuse nr 47
“Tabasalu Ühisgümnaasiumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine”. Harku vallavolikogu kehtestas 25.04.2002
otsusega nr 27 Tabasalu Ühisgümnaasiumi detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga jagati kooli juurde kuuluv maa 11 krundiks. Krunt nr 1, suurusega 20 468 m2, moodustati olemasoleva
koolihoone teenindamiseks ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega.
Krundi ehitusõiguseks määrati 1 hoone ehitusaluse pindalaga
kuni 2225 m2 ning korruselisusega kuni 4 korrust + katusekorrus. Krundi maksimaalseks täisehituseks määrati 11%.
Detailplaneeringus fikseeriti toona sisuliselt olemasolev olukord, mis ei näe ette kooli laiendamise võimalusi. Aastatega
on kasvanud Harku valla elanike arv ja nõudlus lasteaia- ja
koolikohtadele. Üheks võimaluseks leevendada õpilaskohtade
defitsiiti on mahutada Harku valla põhikoolide õpilased olemasolevatesse koolihoonetesse ning rajada Harku valda riigigümnaasium. Sellest tulenevalt on Harku vallavolikogu võtnud
vastu otsuse tunnistada kehtetuks Tabasalu Ühisgümnaasiumi
detailplaneering kavandatud krundi nr 1 so Kooli 1 ja Kooli 1C
maaüksuste ehitusõiguse ja hoonestusala osas. See annab
võimaluse vallavalitsusel koostada ja väljastada ehituslikud ja
arhitektuursed lisatingimused ehitusõiguse määramiseks
Tabasalu Ühisgümnaasiumi detailplaneeringuga kavandatud
krundi nr 1 so Kooli 1 ja Kooli 1C maaüksuste osas. Ülejäänud
osas jääb detailplaneering kehtima. Otsusega 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.
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Tule vaata, kui tore on Vääna-Jõesuu koolis!
Vääna-Jõesuu kool ootab neljapäeval, 8 mail kõiki meie
kooli pürgijaid koos vanematega avatud uste päevale.
Kell 11.45-12.30 saab jälgida esimese klassi tundi,
järgneb väike ülesanne lastele ja ringkäik koolis. Palun
registreeruda telefonil 5695 7822.
Lugupidamisega Eddi Tomband,
Vääna-Jõesuu Kooli direktor

pakub tööd lapsehoidjale lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja
asendajaks
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.

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.

Harku valla Huvikool otsib
liikumistreenereid

huviringide juhendajaid.

(tantsuline liikumine, aeroobika, hip hop,
akrobaatika, showtants jm).
Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi
sihtasutus korraldab valla laste ja noorte
õppekavavälist tegevust. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja
noortele Harku vallas võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja
täiendõppeks. Tahame Harku valla lastele
pakkuda uusi võimalusi vaba aja sisustamiseks.
Tööülesanded:
• Tantsulise liikumise või liikumistreenigute läbiviimine Tabasalus, Harkujärvel
või Murastes
• 1.-4. klassidele 1-2 korda nädalas
• 5.-12. klassidele 1-2 korda nädalas
Nõudmised kandidaadile:
• treeningute läbiviimise kogemus

Tahame Harku valla lastele pakkuda uusi
võimalusi vaba aja sisustamiseks. Ootame
uuel hooajal oma meeskonda erinevate huviringide juhendajaid: kunstiringi, kokanduse, väitlus- ja kõnekunsti, matemaatikaja nuputamise, male, arvutiringi, liikumistreeningute ja teiste huviringide läbiviijaid.
Kui soovid oma huviala teistega jagada,
anna endast märku!

Mida ma kuulen, selle ma unustan!
Mida ma näen, seda ma mäletan!
Mida ma teen, sellest saan ma aru!
ÕIGE AEG REGISTREERUDA SUVELAAGRITESSE!

“Coppelius ja Coppelia” 30.06-07.07
“Ehtemeister” 04.08-08.08
“Väikesed pillimeistrid” 07.07-11.07
“Muusika me ümber” 11.08-15.08
“Meisterdame mõnuga” 14.07-18.07
“Lusti, lasti kõigile” 11.08-15.08
“Koogel-moogel kokakunst” 21.07-25.07
“Vahva viltimine” 18.08-22.08
Näitemängulaager “Jaan läks, Jaan läks... Jõulumaale” 28.07-01.08
Kohe registreerides hind soodsam!
http://lovimeri.onepagefree.com/
Alanud on 2014/2015 õppeaastaks lasteaiakohtade broneerimine muusikasuunitlusega eralasteaias Lõvimeri Harku vallas elavatele lastele: 211 eurot kuus,
osaline koht sõimerühmas: 128 eurot kuus.
(NB! Hinnast on maha arvestatud KOV toetus ja tulumaksutagastus. Hinnale
lisandub toiduraha!) Lasteaed pakub täiendavaid soodustusi, kui lasteaias käib
ühest peres rohkem kui üks laps või kui kohatasu makstakse kvartaalse maksena!
Lisainfo telefonidel 5558 1688, 5553 5578, 5650 8932.

Tööülesanded:
• Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve põhikoolis või
Muraste koolis vastavalt kokkuleppele 1-2
korda nädalas
Nõudmised kandidaadile:
• oma huviala põhjalik tundmine

• väga head suhtlemisoskused
• soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus
• täpsus ja korrektsus
• kõrge motiveeritus ja sügav soov ning oskus töötada lastega
Omalt poolt pakume:
• võimalust kaasa rääkida treeningute/huviringide arendamises ja uuendustes
• eneseteostuse võimalust ja huvitavat tööd
• meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi
• toredat meeskonda
Tööle asumise aeg: 01.09.2014.a.
Nõutud keeled: Eesti
Asukoht: Harku valla koolides ja lasteaedades
CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt 19. maiks 2014 sihtasutuse
e-mailiaadressile huviharidus@harku.ee

VANAMEMM ON HEA (Leelo Tungal)
Vanamemm on hea – ta emal oli emaks, pärast aga mulle vanaemaks sai.
Vabal tahtel hakkas mulle vanaemaks – juba selle eest ta teenis pika pai!
Vanamemm on hea – ta lubab teha kõike, ja kui vahel eksin, mind ei laida ta.
Kui kord olen suur ja vanamemm on väike – ma ka luban temal ennast aidata.

09. mail 2014 algusega kell 16.00 toimub emadepäeva
kontsert valla pensionäridele Tabasalu ÜG-s, Kooli tänav 1
Tabasalus. Oodatud on kõik valla pensionärid.

KAVAS:
Vallavanem Kaupo Rätsepp tervituskõne,
emadepäeva kontsert, kringel, tee, kohv.
Bussigraafik:
14.43
Kumna (endise poe vastas)
14.45
Tutermaa
14.55
Vääna (Vääna ristteelt Keila-Joa poole)
15.00
Türisalu (Kooli ja Türisalu bussipeatus)
15.05
Naages Viti bussipeatus
15.10
Vääna-Jõesuu
15.14
Suurupi teerist
15.16
Muraste

15.18
Ranna tee bussipeatus
15.19
Maasika bussipeatus
15.20
Rannamõisa kirik
15.23
Kuusiku
15.25
Tabasalu ÜG (kooli juures ringtee)
15.40
Harkujärve koolimaja (Kiriku kaudu)
15.45
Bioloogia bussipeatus
15.46
Harku Hooldekodu
15.50
Tabasalu ÜG
Kohal peatustes palume olla 10 min varem.
Info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõn, telefon 600 3867
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TAIMAUT LASTELAAGRID, SUVI 2014
Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogaranna Noortelaagris
Toimumisaeg: 14.-19.06.2014
Tuusiku hind: 140 eurot
Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias
Toimumisaeg: 25.06-01.07.2014

Südamlik kaastunne
Urmasele, Ingale ja Alarile
ema, ämma ja vanaema

Avaldame kaastunnet
Urmas Jõgile

Seikluslik puhke- ja vabaaja lastelaager Pärnumaal
Toimumisaeg: 03.-09.08.2014
Tuusiku hind: 164 eurot
Vanus: 7-16 aastased lapsed
INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee tel 520 4057 info@taimaut.ee

TEATED

surma puhul.

EMA

surma puhul.

• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300

• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei
kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775

Jaana, Vaido, Moonika ja
Avo

OÜ Strantum

• Abi maja kasutusloa saamisel. Tel 522 0023,
Mikk

• Otsime inimest Tabasalus lihtsatele aiatöödele
(rohimine, riisumine jne), 2.50 eurot/h kätte. Tel
5333 3644

SALME JÕGI

• Freesasfaldi müük ja paigaldus. Haljastustööd,
tänavakivide müük ja paigaldus, väiksemad
asfalteerimistööd. Tel 5649 4154

Tuusiku hind: 159 eurot

Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager Karksi-Nuias
Toimumisaeg: 14.-20.07.2014
Tuusiku hind: 159 eurot

Surnuaiapühad
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

• Heade kommetega 22-a noormees soovib
üürida toa Keilas. Tel 5373 2665, Martin
• 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
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

Laulasmaa Spa otsib oma meeskonda:
• toateenijaid
• vanemtoateenijaid
• hotelli vastuvõtu administraatoreid
• tehnikut
• abitöölist
• hommikusöögi teenindajaid
• klienditeenindajaid restorani
• nõudepesijat

Suviseks hooajaks pakume tööd:
• toateenijatele
• parklapoistele
• teenindajatele restorani (alates 18 eluaastat)
Oled rõõmsameelne ja kohusetundlik ning sul on siiras soov
töötada inimestega, siis oled just sina see õige kandidaat valitud
ametikohale! Kandideerimiseks saada oma CV ja sooviavaldus
aadressile sales@laulasmaa.ee. Lisateave: +372 687 0888.
Kandideerimise tähtaeg: 31.05.2014.

7

• Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa kolmetoaline kõigi mugavustega korter
Rakkes, 2 rõdu, garaaž, aiamaa, looduskaunis
koht. Tel 5647 8115
• 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
• 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

• 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
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Puurkaevude ja -aukude projekteerimine ning
puurimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel.
502 1279, www.puurkaevumeistrid.ee
• Vahetan välja katkised kasvuhoone klaasid
purunematu plastiku vastu. Tel 5673 0411
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024
• Viljapuude- ja põõsaste kevadine noorendusvõi hoolduslõikus. Lisainfo tel 513 8553,
info@enela.ee, www.enela.ee
• 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.
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Uus
teenus!

Asume Tabasalu Spordikompleksi
I korrusel. Salong on avatud iga
päev kell 9-20, tel 603 2043.
Külasta meie
uuenenud kodulehte
www.tabasaluilusalong.ee!

Näonaha mikrodermabrasioon ja
mesoporatsioon.
Lisainfot leiad
kodulehelt, FB
fännilehelt või
salongist!

Septembrist 2014 alustab Harkujärve koolis
tööd eelkool. Õpetame eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust, käelist tegevust ja inglise
keelt. Tunnid toimuvad Harkujärve koolihoones
kord nädalas septembri 3. nädalast aprillini.
Rühma suurus: 12-15 last. Kuutasu: 50 eurot
(kui rühmas 15 last) Registreerumiseks saata
vabas vormis avaldus aadressile
kaire@harkujarve.edu.ee kuni 31. maini 2014.

Vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus
Taotlen projekteerimistingimused – 32 €
Teen projekti ja kooskõlastan – alates 120 €
Veetrassi ehitus – alates 25 €/m
Vesi + kanalisatsioon – alates 50 €/m
Tel 525 0941

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.

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

Pensionäride käsitööringi näitus

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

9.-20. mai, eakate päevakeskus
(Teenuste 2, Tabasalu)
Lisainfo tel 603 2171
E, N 11.00-17.00
T, K, R 11.00-16.00

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

LAAGRISUVI 2014
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.

ootavad aiahuvilisi!
18. mai 2014 kell 12.00-15.00 hooaja avaüritus - Triinu Loometi
Luigelille kollektsioonaia tutvustus ja rohevahetus Viti külas, Euro
Oili bensiinijaama vastas, Vääna-Viti-Vääna tee alguses.
7. juuni 2014 Avatud Aiad Alasniidul Harku valla külade päeva
raames.
29. juuni 2014 kell 12.00-15.00 Ülle Michelsoni paekalda
kallakule rajatud liigirohke kollektsioon-aia 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!

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

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

Tule koos perega lastekaitsepäevale
pühapäeval, 1. juunil kella 11.00-14.00
Tabasalu Ühisgümnaasiumi sisehoovis
Kavas on palju põnevat:
• tegutsevad meisterdamise töötoad
(koostöös Harku valla külaseltsidega)
• esinemised ja etteasted
• noortega tegeleb MTÜ RuaCrew
• 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

