Harku valla
ametlik
häälekandja.
Ilmub kaks korda
kuus.
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Kaubanduskeskuse
rajamine on igati
tervitatav.
K R I S T I NAPAS T
Muraste elanik
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Septembriks rajatakse
koolilastele kõnniteed
Septembri alguseks valmib
kaks uut jalakäijate teed, mis
muudavad valla kahe kooli
õpilaste kooliteed turvalisemaks. Kõnniteed rajatakse
Harkujärve ja Vääna-Jõesuu
kooli juurde.
Harkujärve kooli juurde
rajatakse jalakäijate tarbeks
eraldi kõnnitee Kiriku teest
kuni koolimajani. Tähtaeg on
30. augustil, seega kui kõik
läheb plaanipäraselt, saavad
Harkujärve lapsed esimesel

koolipäeval bussipeatusest
koolimajani senisest mugavamalt ja turvalisemalt.
Vääna-Jõesuu kooli kergliiklustee rajatakse algusega
Klooga maanteest piki Hiie
teed kuni koolini. Rajatav jalakäijate tee lõppeb kooli parklaga. Asfalteerimistööde lõpetamise tähtaeg on samuti
30. augustil. Ehitustööde lõplik
valmimistähtaeg, sh haljastustööd, on septembri lõpus.
H VT

Tule Tabasalu päevale
kauplema
24. augustil toimub Harku valla aasta suurim kogupereüritus, milleks valmistumine
käib täie hooga. Ootame üritusele rohkelt laadakauplejaid
ja kirbuturulisi.
Tabasalu päeva külastajate
hulk on aasta-aastalt kasvanud
ning möödunud aastal külastas
pika päeva kestnud perepidu
ligikaudu 5000 inimest. Seega
on see suurepärane koht käsitöölisele, pirukaküpsetajale
või ükskõik millisele teisele
väikeettevõtjale tulla kodukandi inimestele pakkuma
oma kunsti või toodangut. Kui
on huvi oma telgi või letiga
kohale tulla ja üritusest osa
saada, siis palun võta ühendust
telefonil 606 3838 või e-posti
teel karin.pops@harku.ee.
Ka kirbuturg on aastaaastalt populaarsust kogunud
ning selgi aastal ootame sinna
kõiki taaskasutusest lugu pida-

vaid inimesi kasutatud asjadega kauplema. Et kirbuturg
oleks lõbusam ja liiklemine
vabam, toimub kirbuturg sel
aastal ürituse territooriumilt
väljas ning iga müüja hoolitseb
oma müügiväljapaneku eest
ise – nummerdatud laudu ei
ole. Kirbuturul osalemise soovist võiks teada anda Facebooki „Tabasalu päeva kirbukas“ lehel.
Kõigile teistele tuletame
meelde, et ürituse käepaela
saab kätte vallamajast lahtiolekuaegadel või Tabasalu Rimist argipäevadel õhtuti ning
nädalavahetustel kella 11-19.
Käepaela lunastamiseks on
vallaelanikul vaja öelda oma
isikukood. Kõigile neile, kes ei
ole Harku valla elanike registris, maksab pilet 6 eurot.
K A RIN P O P S, VA L L A
KU LTU U RI- J A
SP O RD ISP E TSIA L I S T

Uued veetöötlusjaamad
on valmimas

Katrin Romanenkov

Uus jalgpalliväljak –
kodanikualgatuse korras!
Kuu aega tagasi rajas
Tabasalu Selts kooli ja
skatepargi kõrvale
jalgpalli harjutusväljaku.
MEELIS HÄRMS
Tabasalu Selts

Maailma populaarseim spordiala jalgpall on jätkuvalt kasvatamas oma populaarsust ka
Harku valla laste ja noorte
seas. Augustis valmib lõplikult
kunstmuruväljak Tabasalu
Ühisgümnaasiumi ees, mis
annab meie noortele mängijatele võimaluse harjutada ja
võistelda värskes õhus aastaringselt.

Kolme veetöötlusjaama
ehitus, mis rajatakse läinud sügisel käivitunud
vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituse raames,
hakkab lõpule jõudma.
Neljanda pumbajaama
ehitus algab peatselt.
Ü L O R USS AK
vallaleht@harku.ee

Ehitaja, Taskar OÜ projektijuht Lennar Viiar kinnitab, et
nelja veetöötlusjaama ehitus
pidi algama korraga, aga kuna
mitmed läbi eramaade rajatavate trasside kooskõlastused
venisid, siis alustati kolme
pumbajaama ehitusega.
Neljanda ehitus algab peatselt.
Lennar Viiar: “Loodame
tellijale ehk vallale veetöötlusjaamad üle anda novembris.
Praegu oleme töödega graafikus.”
Kõige kiiremini on edenenud Vääna-Jõesuu veetöötlusjaama ehitus. Veel mõned torud paika, majale välisviimistlus ja…
Lennar Viiar: “Tegelikult
on selline majake ainult väike
osa veetöötlusjaamast. Maja
all on 150 meetri sügavune
puurkaev, filtrid vee puhastamiseks, maja taga aga ligi
kolmesaja kuupmeetrine reservuaar joogivee hoiusta-

Vallavanem Kaupo Rätsepp, Tabasalu Seltsi esindaja Meelis Härms ning Tabasalu jalgpalliklubi treener Kent Männik.

KUTSUME KÕIKI
HUVILISI VÄLJAKULE
MÄNGIMA JA TRENNI
TEGEMA.
Lukksepp Tarmo Laal
paigaldab veel viimaseid
torusid Vääna-Jõesuu
veetöötlusjaama torustikku,
siis on uus pumbajaam
valmis.
Ülo Russak
miseks. Kui pumbal peaks tekkima mingi tõrge.”
Ka on veetöötlusjaamad
omavahel torustikuga ühendatud. Kui ühes pumbajaamas
peaks midagi juhtuma, varustab piirkonda teine puurkaev
ehk veetöötlusjaam.
Lennar Viiar: “Uue veevarustussüsteemiga liitujatele
tagame kindlasti senisest parema vee kvaliteedi, kõigile
nõuetele vastava.”
Tööde tähtaeg on nihkunud
ka selle tõttu, et Elektrilevi
pole jõudnud rajada uusi ühendusi veetöötlusjaamade tarvis.

Paraku aga kaasnevad tipptasemel väljakute rajamise ja
käigushoidmisega suured kulud, mistõttu on selliste väljakute (lisaks peatselt avatavale
kunstmuruväljakule ka kõrvalasuv esindusstaadion) kasutamine tasuline ja üsna kallis.
Treeningute ja võistluste ajad
on klubide vahel ära jaotatud
ning jõudeajal, mil muuhulgas
toimuvad ka hooldustööd, pole
staadionite omaalgatuslik kasutamine noortele lubatud.

Ideest väljakuni
Jalgpallipoisid-tüdrukud
ja nende vanemad on kurtnud,
et tõsisemalt spordi tegemiseks jääb paarist ametlikust
harjutuskorrast nädalas väheks, koduaiad on aga noortele
elementide harjutamiseks lii-

V Ä L JA KU
K A S U TA MI S E R E E GL I D

• Jalgpalli mängimine
9.00-23.00.
• Öörahu: 23.00-9.00.
• Jalgpalli mängimine
omal vastutusel.
• Korrarikkujatest teata
telefonil 110 või
56 410 03.

ga väikesed, lisaks ka ohtlikud,
tugevalt löödud pall võib
majapidamises palju kahju
tekitada.
Sellest hakkaski Tabasalu
Seltsi toimekatel inimestel
küpsema idee rajada Tabasallu
üks korralik harjutusväljak,
kus meie noored saaksid
treeningute vahelisel ajal tasuta harjutamas käia ning
miks mitte ka väiksemaid
võistlusi pidada. Aasta tagasi
rajatud skatepargi kõrval
Staadioni tänava ääres oli
selleks sobiv koht olemas, kus
juuni alguses viidi läbi Harku
valla külade päev. Platsi ettevalmistamiseks ja korrastamiseks oli juba mai- ja juunikuus seltsi poolt investeeritud
mitusada töötundi, nüüd oli
tarvis veel väljak välja mõõta
ning eemaldada ohtlikud kivid
ja muu praht, edasi juba niitmisega väljakut aina paremaks
muuta.

Palju toetajaid
Koostöö Harku vallavalitsusega sujus kiiresti ja konstruktiivselt, ala kasutamiseks
sportimise ja ürituste korraldamise eesmärgil sõlmiti

Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, kuidas olete rahul
rajatud väljakuga?

Olen väga rahul, sellist väljakut oli
vallale väga tarvis. Lisaks oli selle väljaku rajamise
protsess parim näide kodanikualgatusest, kus vald loob
vajalikud tingimused ning aktiivsed inimesed koos toetajate
abiga loovad väärtuse, millest võivad osa saada kõik
kogukonna liikmed. Tahes-tahtmata tuleb kohe meelde
hiljutine juhtum, kus ühe teise külaseltsi aktivistid jalgpalliväljakul oma prahti põletasid ja selle rikkusid ning mille
vald oli hiljem sunnitud suurte rahaliste kuludega korda
tegema. Loodame ja ootame oma kodanikuühendustelt
vastutustundlikku käitumist, nagu siin Tabasalu harjutusväljakul näha on.

K AUPO R ÄT S E PP:

Kas 9-aastane leping ei hakka takistama ala võimalikku
arengut, oli sinna ju plaanis ehitada tennisekeskus?

Tõepoolest on vallal huvi antud ala arendada ning hoonestada spordifunktsiooniga rajatisega. Kahjuks ei õnnestunud
eelmisel aastal läbiviidud konkursiga tennisekeskuse rajajat leida. Tabasalu Seltsiga sõlmitud leping võimaldab vallal vajadusel etteteatamisega leping lõpetada. Siiski on
valla tahe, ning ka leping on sõlmitud mõttega, et jalgpalli
harjutusväljak seal võimalikult kaua toimiks. Kuni tulevaste võimalike ehitustööde alguseni annab vald selleks
oma panuse. Hetkel pole alale arendust ega ehitustöid
planeeritud.

9-aastane leping. Platsi väljamõõtmisel ja planeerimisel
tuli appi Tabasalu Jalgpallikool
Kent Männiku eestvedamisel.
Statsionaarsete (5x2 meetrit)
väravate metall ja võrgud
tulid sponsorluse korras firmast Kuusakoski Recycling,
väravate konstruktsioonid ehitas Tabasalus asuv ettevõte
Metek. Paigaldustööd ja betoneerimise tegi ära Tabasalu
Selts oma jõududega. Nii valmiski korralik jalgpallistaadion
100% kodanikualgatuse korras, valla rahaline panus ei

olnud vajalik. Suured tänud
kõigile, kes oma panuse andsid!
Kutsume siinkohal kõiki
huvilisi julgesti väljakule mängima ja trenni tegema. Väljaku
kasutamine on lastele ja noortele tasuta. Kui kellelgi on
soov korraldada väljakul võistlust või muud organiseeritud
üritust, palume ühendust võtta
Tabasalu Seltsiga, et kokku
leppida tingimustes.
Tel. 56 410 03,
e-post: tabasalu.selts@
eesti.ee.
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Tabasalus
avatakse uus
tankla

Kas teete igapäevased sisseostud kodukohast või eelistate suuremate keskuste
kauplusi?

LINDA
BATŠIN S K A JA
ettevõtja
Kumnast

16. augustil avab Euro
Oil Tabasalus aadressil
Ranna tee 14 uue automaattankla. Lisaks Euro
Oilile asub Tabasalus
Säästumarketi kõrval
Premium 7 tankla, mis
avati 2004. aastal.

M

inul pole väga vahet,
kus ma kaupluses
käin. Auto on olemas
ja ligi saab hästi. Keila asub
paar kilomeetrit eemal. Seal
eelistan Selverit ja Grossi,
Rõõmu kaubamaja on veidi
kallima hinnaklassiga. Tabasalus trennis käies külastan
sealset Rimi kauplust. Tallinnas eelistan Prisma ketti. Kui
Kumnas avataks kauplus, siis
oleks see kõrgete hindadega.
Praegu saavad näiteks kohalikud pensionärid korra nädalas sõita bussiga Keilassse
kaubareisile.

K R I S T JAN T E R AS E
vallaleht@harku.ee

Loodavas poes saaks Kristi Napast ja teised kohalikud käija ka jalksi või jalgrattaga.

PIR ET
GLÜKMANN
Muraste elanik

E

lan Harku vallas, kuid
töötan Õismäel prillipoes. Enamuse sisseostudest teen kas Õismäe või
Tallinna kesklinna kauplustes.
Eelistan Õismäe Rimit. Kodu
lähedal on kauplused Tabasalus, kus käin aeg-ajalt ka
Rimis. Murastesse uue kaupluse ehitamise plaanidest ning
planeeringutest olen kuulnud.
Pooldan seda. Mõtlen enda 75aastasele naabrinaisele, kes
saab siis kodu lähedalt vajaliku kauba kätte. Ta ei liigu
autoga ning peab ostma toitu
kas Tabasalust või siis Tallinnast. Seejuures sõidab ta busside ja marsruuttaksodega.

ASTR I D
V ÄIZE N E
Tabasalu elanik

S

uuremad ostud teen siiski Tallinnas kodukohale
lähemates marketites.
Kiirelt vajaminevad toidu- ja
muud kaubad ostan kodupoodidest. Üldjuhul küll Rimist.
Tallinna kauplustega võrreldes
on Harku vallas hinnad enamvähem samad. Lihtsalt suurlinnas on valikuid rohkem.

MEELI S
HÄR M S
Tabasalu elanik

O

len suur Kallaste kaupluse austaja, sest 99%
igapäevaselt vajalikest
asjadest leian sealt. Mugav
külapood sõbraliku ja hea
suhtumisega kollektiiviga.
Olenemata külastajate arvust
pole ma pidanud seal kunagi
üle minuti kassajärjekorras
seisma.
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Ülo Russak

Muraste külla tuleb
kaubanduskeskus
Muraste elanikud võivad
järgmisel aastal saada
oma kaubanduskeskuse.
Külaelanikud suhtuvad
poe rajamise plaani
valdavalt positiivselt.
RIH O PA RA M O N OV
vallaleht@harku.ee

Ehkki kavandatava kaubanduskeskusega kaasnevad mõningad kartused, toetavad
kohalikud elanikud plaani eelkõige seetõttu, et lähimad
poed jäävad Tabasallu ja
Vääna-Jõesuusse. Need ei suuda kohalike elanike vajadusi
täielikult rahuldada.
„Minu jaoks on kaubanduskeskuse rajamine igati tervitatav uudis! Kuna elan ja
töötan Murastes, siis on nii
minu kui ka mu vanemate
jaoks probleemiks see, et siin
pole poodi, kust kiirelt toiduaineid saada. Pean selleks
spetsiaalselt linna või Tabasallu sõitma,“ selgitab Muraste
elanik Kristi Napast.

Poe nimi lahtine
Kaubanduskeskust planeeritakse Ristikubja ja Suureotsa 2 maaüksustele ning nende lähialale. Nimetatud maaala detailplaneeringuga saavad inimesed Harku vallamajas tutvuda 18. augustini.
Planeeringulahendusega jagatakse 0,8-hektariline maa-ala
transpordi- ja tootmismaaks
ning kaheks ärikrundiks. Ühel
ärikrundil nähakse ette kaubanduskeskuse ning teisel ärikrundil automaattankla ehitamist.
Milline kaubanduskeskus
Murastesse tuleb, on veel lahtine. „Võimaliku kauplusega
on läbirääkimised pooleli, kuid

tõenäoliselt saab selleks olema
Konsum ning nende kontseptsioonis olev aia-ehituspood,“
räägib detailplaneeringu algatanud firma Muraste Kaubandus OÜ esindaja Urmas
Niine. Niine sõnul on natuke
suurustav nimetada loodavat
poodi kaubanduskeskuseks.
Ta nimetaks seda pigem lähipoeks.
Harku valla elanike Facebooki kommuunis on loodava
kaubanduskeskuse üle aktiivselt arutletud. Arutelust selgub, et elanikud pooldavad
kõige enam Selverit, seejärel
soodsamate hindadega Konsumit.

Euro Oili bensiinijaama ehitust alustati selle aasta mais.
Juba järgmisel kuul valmiva
tankla maksumus on umbes
300 000 eurot. Kuigi ettevõtte
lähimad jaamad asuvad Vääna-Vitis ja Haaberstis, otsustati Euro Oili uus tankla rajada Tabasallu eelkõige seepärast, et tegemist on Tallinna
lähedal asuva kiiresti areneva
piirkonnaga.

Soodne asukoht
Tabasalu jaama näol on
tegemist Euro Oili tüüplahendusega kiirtanklaga, kus on
kaardimakseterminal, väike
katusealune ning pakutakse
bensiini oktaanarvuga 95 ja
98. Uue tankla krundil asus
varem aastaid mahajäetuna
seisnud ja ohtlik betoonehitis.
Uue tankla asukoht on soodne. Hästi on lahendatud ka
sisse- ja väljasõidud, mistõttu
mahuvad siia mugavalt ka
suured sõidukid tankima.

K AU P O R Ä T S E PP
Harku vallavanem

Väikse kaubanduskeskuse tulek Murastesse on väga
positiivne uudis nii Harku valla kui ka sealse piirkonna
inimeste jaoks. Oma kodupoodi on Muraste ja Suurupi
piirkonnas elavad inimesed juba kaua oodanud. Tänase
info põhjal on sinna tulemas ETK oma Konsumi toidupoe
ja väikse ehituspoega, lisaks Olerexi automaattankla.
Uue poe tulek võib olemasolevaid poode mõjutada, kuid
olen veendunud, et poodide konkurentsist võidavad
tarbijad. Julgen kahelda, et see mõju oleks selline, et mõni
teine pood end sulgema peaks hakkama.
Arendaja sõnul soovitakse ehitustegevusega alustada veel
sellel aastal ja plaanitav keskuse avamine jääks 2014.
aasta suve algusesse.

Hirm liigveega
Facebooki arutelust nähtub, et piirkonna elanikud
peavad oluliseks, et pood ei
kahjustaks keskkonda ega
ümbruskonda. Kuna ärimaa
kruntide alla jääv madal ala
on kevadeti ja sügiseti üle ujutatud, kardetakse et maatükki
asfalteerimine tingib liigvee
ümbruskonnas.

Konkurents on hea
Euro Oil konkurentsi ei
karda. “Pigem on konkurents
tervitatav ning sunnib pakkuma ainult kvaliteetset kütust
ja soodsaid tankimisvõimalusi,” usutakse ettevõttes.
Kiire ampsu otsijad aga
Euro Oilist lohutust ei leia, kuivõrd ettevõte on keskendunud
üksnes kütuse müügile. Ka
terves Eestis levib üha enam
automaattanklate võrgustik ja
vähesed kütusefirmad tegelevad veel toitlustusega. “Tänu
sellele, et automaattanklates
puudub personal, on ettevõttel
võimalik pakkuda oma klientidele võimalikult soodsat
hinda,” kinnitatakse Euro
Oilis.

MILLINE KAUBANDUSKESKUS MURASTESSE
TULEB, ON VEEL
LAHTINE.
Kavandatava poe vahetus
läheduses asuva Mummi trahteri esindaja Rene Süld poes
midagi negatiivset ei näe. Küll
ütleb ta: „Kuna mul endal on
palkhoone ja ümberringi kasvavad kadakad, siis suur
plekk-kärakas, nagu neid
ehitatakse, siia ilmselt hästi ei
sobi“.
Detailplaneeringuga kaasnevast menetlusest selgub, et
võimalikust liigvee-problee-

Uue kaubanduskeskuse asukoht.
mist on vald teadlik ning otsus
leida lahendus liigvee ärajuhtimiseks on tehtud. Ühe võimalusena nähakse vanade ja
lagunenud kraavide taastamist.
Detailplaneeringu järgi

OpenStreetMaps

kavandatakse pood teraskonstruktsioonil kihtpaneel-hoonena. Dokumendis sedastatakse, et hoone välisilme
peab olema kaasaegne ning
ehitis sobituma piirkonna miljöösse.

Uus tankla asub HarkuRannamõisa tee ja Ranna
tee ristis.
Erakogu
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Võõrsil töötamas
Viimastel aastatel on
paljud eestlased läinud
välismaale tööle. Mis aga
juhtub nende inimeste
ravikindlustusega ning
kuidas saada võõrsil
arstiabi? Millised dokumendid on selleks vaja
korda ajada?
A DO V IIK
EHK Harju osakonna direktor

Kui töötaja saadetakse EL-i
riikidesse, Norra, Liechtensteini, Islandile või Šveitsi pikemaajalisele töölähetusele,
peab tal kaasas olema sotsiaalkindlustusametist väljastatud
tõend E101. See tõendab tema
maksude laekumist Eestisse.
Vajaminevat arstiabi saab
kohapeal Euroopa ravikindlustuskaardiga, see tuleb kindlasti eelnevalt Eesti haigekassast tellida.
Kui lähetus on pikem kui
aasta, tuleb lisaks vormile
E101 kaasa võtta ka vorm
E106, mis tuleb lähetusriiki
jõudes registreerida. Selle
alusel tekib õigus saada igasugust arstiabi võrdselt elukohariigi kindlustatutega. Kui
kaasas on ka pere, siis märgitakse nemadki E106 vormile
ning nad saavad samuti kindlustuse.
Mõlemal juhul peab arvestama sellega, et ise tuleb
maksta kõik arstiabiga seotud
omavastutustasud (näiteks
visiiditasu, voodipäevatasu,
mingi protsent teenuse/ravimi
hinnast jne), nii nagu Eestiski.

Välismaa tööandja
Kui inimene on tööle läinud
mõne Euroopa Liidu tööandja
juurde ning tema maksud, sh

sotsiaalmaks, laekuvad välisriiki, tekib tal ravikindlustus
selles riigis ning ravikindlustus
Eestis katkeb. Kahes riigis
korraga ravikindlustust olla ei
saa. Töötades kahes liikmesriigis korraga, on inimene
kindlustatud seal, kus ta elab.
Mõnes teises Euroopa riigis
kindlustatu saab Eestis viibides arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Kui
mingil põhjusel on vaja saada
plaanilist arstiabi Eestis, peab
küsima selleks nõusolekut
ning vormi E112 oma kindlustajariigilt. Eesti kodakondsus
ei ole aluseks ravikindlustusele
ja sellega kaasnevatele õigustele Eestis.

Pea meeles!
Kui töötate välismaal või
mitmes riigis korraga, tuleb
enne sinna minekut kindlasti
suhelda nii sotsiaalkindlustusameti (www.ensib.ee), Eesti haigekassa (www.haigekassa.ee) kui mitmetel juhtudel ka maksu- ja tolliametiga
(www.emta.ee). Tööõnnetustega seoses saab informatsiooni tööinspektsioonilt
(www.ti.ee).
Teie maksud peavad laekuma ainult ühte riiki (ka näiteks juhtudel, kus töötate
füüsilisest isikust ettevõtjana
ühes riigis ning töötajana teises jne) ning teie ravikindlustus saab olla ainult ühes
riigis korraga.
Ärge jääge lootma ainult
tööandjale – tundke ka ise
huvi, kas teil on ravikindlustus olemas ning kõik seadusandlusest tulenevad kohustused täidetud! Paljudes
riikides on töötaja kohustus
tasuda makse ning ravikindlustatuna ennast ise arvele
võtta.

Tantsu-tralli ja rõõmsat olemist jätkus hiliste öötundideni.
Adra külaselts

Adra küla
kokkutulek 2013
Kõik, kes on lugenud
muinasjutte, teavad, et
mõnikord võib võluväel
muutuda ka kõrvits
tõllaks ja väiksest inetust
konnas võib saada nägus
prints.
KRI STA K ANNISTE
MTÜ Adra Külaselts

Kui imedesse uskuda, siis
teinekord saavad need ka
teoks. Niisiis, mitte väga
ammu, ühel ilusal juunikuu
õhtul siinsamas Harku vallas,
Keila jõe lähedal, Adra küla
haljendaval heinamaal saigi
unistus teoks.
Meie küla inimeste jaoks
sai püsti pandud külakoda

koos söögi-joogi ja rõõmsate
pillimeestega. Aga seda ainult
üheks õhtuks, nii nagu muinasjutus tavaks.
Pillimehed Mart, Ene, Sander ja Jan mängisid soovilugusid alates “Läänemere
lainetest“ kuni “Insener Garini
hüperboloidini”.
Tantsu-tralli ja rõõmsat
olemist jätkus hiliste öötundideni. Hommikuks oli kõik pakitud ja koristatud, justkui poleks midagi olnudki. Päike
säras endiselt ja Adra küla
heinamaadel voogas hein.
Täname siinkohal kõiki,
kes nõu ja jõuga abiks olid.
Samuti Harku vallavalitsust
ja Harju maavalitsust osutatud
toetuse eest.

Vääna Jõesuu peatselt avatava kooli ees ja sees käivad viimased tööd. Sees koristatakse ehitusprahist klassiruume, väljas
käib haljastus. Ehitusmees Priit Hussar (esiplaanil) valmistab pinda ette muru külvamiseks. Sisustamist ootab ka kooli
sildi taga asuvas aatriumis olev raamatukogu. Või koolipere puhkeruum.
2x Ülo Russak

Valmiv Vääna-Jõesuu
koolimaja ootab õpilasi
1. septembril alustab
tööd endise pioneerilaagri territooriumile
rajatud kuueklassiline
Vääna-Jõesuu kool, mis
ootab praegu haridus- ja
teadusministeeriumi
heakskiitu.

Ehitajad kinnitasid aga, et
augusti lõpuks on Hiie tee –
ehk kooliesine tänav – kaetud
freesitud asfaltpuruga. Esimesel koolipäeval tee enam ei
tolma. Hiljem, ehituse lõppedes, tuleb Hiie teele asfaltkate.

Ü L O R U S S A K , K R I S T JA N
TERASE
vallaleht@harku.ee

Vastavalt kehtivale seadusele tuleb uue kooli loomisel
esitada haridus- ja teadusministeeriumile koolitusloa
taotlus. 24. juulil jäi VäänaJõesuu kool dokumentides esitatud puuduste tõttu koolitusloata, kuid juba 15. augustil
võetakse avaldus taas menetlusse. “Vääna-Jõesuu kooli
puhul jäid esitamata terviseameti ja päästeameti hinnangud,” selgitab ministeeriumi
välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid.
Direktor Eddi Tomband ei
näe bürokraatias suurt probleemi, kuna asjaajamine ametkondadega võibki olla aeganõudev.
Värske direktor on kooliperega äärmiselt rahul. Õpetajate valimisel oli üheks kriteeriumiks inglise keele oskus,
eesmärk on seda juba esimesest klassist õpetada. “Lisaks keelteoskusele on kooli
valikul õppekavas lisatunnid
matemaatikas ja kehalises
kasvatuses,” avab Tomband
kooli plaane ning mainib, et
plaanis on ka kõik lapsed
laulma panna.
Huviringide asjus ootab
kool vanemate tagasisidet.
Samuti soovib kool ühe piirkonna lapsed samasse klassi
panna ning koolibussi marsruudi koostamisel arvestatakse
õpilaste vajaduste ja lapsevanemate soovidega.

Aasta esimeses pooles alanud
Harku valla suurprojekti ehitustööd on lõpule jõudmas
ning kooliperegi on juba uusi
õpilasi värsketesse ruumidesse ootamas. Tänavu asub
Vääna-Jõesuu kooli õppima 70
last, kooliperre kuulub 15 inimest. Direktor Eddi Tomband
valiti ametisse veebruaris toimunud konkursil osalenud 13
kandidaadi hulgast.

Töö on graafikus
Vääna-Jõesuu kooli ehitab
Eventus Ehitus OÜ. Esmaspäeva, 5. augusti hommikul
käis kooli ees vilgas askeldamine. Kaks kopp-laadurit
vedasid kahe asfalttee vahele
mulda, kolm poisiohtu noormeest silusid seda rehadega
tasaseks. Käis tõsine haljastus
– 1. septembriks peab ju lastel
olema oma kodukooli ilus tulla. Seda enam et paljudele
neist on see esimene koolipäev
elus.
“Töödega oleme graafikus,” kinnitab ehitaja esindaja,
objektijuht Raivo Reineberk.
Lepingu järgi tuleb tellijale
ehk vallale kool üle anda
15. augustil.
“Jõuame,” on Raivo Reineberk veendunud. Koolimaja
siseruumides on põhiliselt
jäänud teha veel koristustöid

Kooskõlastamine käsil

Kooli ees olev katteta jäänud teelt (Hiie tänav) tõuseb
liiklemisel – aga seda on seal praegu kõvasti – küll tolmu,
aga ehitajad kinnitavad, et augusti lõpuks on freesasfaldist
kate teel. Hea lastel kooliteed alustada.
ja mõni uks paigaldada. Et aga
õpperuume on palju, siis on ka
töö maht suur. Koos alltöövõtjatega on iga päev ehitusel
ametis 15 töölist.

VÄRSKE DIREKTOR ON
KOOLIPEREGA
ÄÄRMISELT RAHUL.
“Kui tellija ütleb, et homme tahame hakata just seda
klassi mööbliga sisustama, siis
selle klassi me ka üle anname,”
kinnitab ehitusjuht. Kooli spordisaali põrand tahab veel lihvimist ja lakkimist, söökla ja
köögiruum pisut viimistlemist.
Kooli nimesildi taga olevas
aatriumis asuv raamatukogu
ootab aga riiuleid ja raamatuid.
See on mõeldud kooliperele ka

puhkeruumiks. Oma käsitööklassi saavad nii poisid kui ka
tüdrukud.

Viimased ettevalmistused
Esialgu on kool vee saamiseks ühendatud kohaliku
pumbajaamaga ja reoveele on
rajatud 30 kuupmeetrine mahuti. “Nii kui Vääna-Jõesuusse
rajatav veetrass ja kanalisatsioonisüsteem valmib, võib
uue kooli sellega ühendada,”
kinnitab Raivo Reineberk. Torustik liitumiskohani on juba
valmis.
Muret tekitab elanikele ja
tulevastele koolikasutajatele
aga kooliesine tee. Asfalt on
eemaldatud, tee tolmab ja
liiklus on sellel tihe. Nii on ka
tolmupilved alatihti õhus.
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Kohalike valimiste
reeglitest

REIS

Muusikakooli
puhkpilliorkester
San Fransiscos

A L O H E I N S A LU
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

25. juunist 3. juulini
viibis Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri
vähendatud koosseis
USAs San Franciscos
kontsertreisil. Orkestril
oli hea võimalus osaleda
Lääneranniku Eesti päevadel (LEP) ja ülemaailmsetel Eesti päevadel
(ESTO), mis seekord
toimusid üheaegselt.
VA L DO R ÜÜTELMA A
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri
dirigent

Orkester mängis koos Eesti
Noorte Puhkpilliorkestriga.
Esinemised toimusid LEPESTO avatseremoonial, laulupeol ja tantsupeol.
Lennuk Tabasalu muusikutega tõusis õhku Tallinnast
ümberistumisega Helsingis
25. juunil ja maandus Chicagos. Lennu pikkus oli kokku
9 tundi. Lendamise ajal võis
aknast näha ookeani ja seda,
et vahepeal olime Islandi kohal. Chicagost läks lend juba
Ameerika Ühendriikide siseliinil San Franciscosse, mis
kestis ca 4 tundi. Ameerikas
pidi harjuma päeva ja öö
vahetusega. Pille ja pulte meil
kaasas ei olnud. Need renditi
meile korraldajate poolt.

Tore peomeeleolu
Orkestri esinemistel avatseremoonial ja laulupeol olid
väliseesti kooride kõrval ka
lauljad kodu-Eestist.
Väga hästi õnnestus tantsupidu, mille alguses puhkpilliorkester marssis rongkäiguga kontserdiväljakule ja
esitas kõigile tuntud pala „Jää
vabaks, Eesti meri“. Tantsupeol osales kokku 10 rahvatantsurühma. Neist 8 väliseesti
rühmad (USAst ja Kanadast)
ning 2 kodu-Eestist (Pärnust
ja Kiilist). Ühendtantsude
saateks mängis puhkpilliorkester. Esinemised õnnestusid suurepäraselt ja tagasiside vaatajatelt-kuulajatelt oli
väga hea. Publikut jätkus kõiki-

dele üritustele ja piletid olid
aegsasti välja müüdud. Inimesed olid avatud ja valitses
tore peomeeleolu. Kahju, et
kolmanda põlvkonna nooremad väliseestlased ei räägi
enam paljud eesti keelt ja
nendega peab inglise keeles
suhtlema.
LEP-ESTO raames korraldati ka rahvapidu, kus publikule õpetati akordionimuusika saatel eesti rahvatantse.
Orus, kus pidu toimus, oli ligi
40 soojakraadi, vähendati
plaanitud programmi ja osalejad võisid välibasseini ennast jahutama minna.

Täitub 15 aastat
Piisavalt jäi Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri liikmetel aega ka San Francisco
linnaga tutvumiseks. Ilmad
olid sealoleku ajal suurepärased. Päike paistis ja vihma
ei sadanud. Võis sõita San
Francisco vanaaegse trammiga, külastada kirikuid ja
jalutada ookeani rannal.
2. juuli hommikul alustas
orkester koduteed. Vahemaandumine oli New Yorgis ja
Helsingist tõi meid lennuk
Tallinna.

INIMESED OLID
AVATUD JA VALITSES
TORE PEOMEELEOLU.
Osavõtt LEP-ESTO päevadest oli piisavalt kulukas ja
suur tänu Harku vallavalitsusele orkestri reisi toetamise
eest!
Augustikuus võtab Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester ette väiksema reisi ja
läheb orkestrilaagrisse Hiiumaale, kus osaleb Hiiumaa
Puhkpillipäevadel.
27. septembril täitub orkestri tegevuse 15. aasta ja
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester annab sellel puhul koos sõpruskollektiividega
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
saalis kell 18.00 kontserdi.
Orkester ootab algaval hooajal oma ridadesse uusi puhkpilli- ja löökpillimängijaid!

20. oktoobril toimuvad järjekordsed kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised. Täna on
paslik meelde tuletada olulisemad kuupäevad ja toimingud, millele tähelepanu pöörata. Eelkõige puudutab see
hääletamise ja kandideerimise
tähtaegasid, valimisliitudega
seotud muudatusi, aga ka
mitmeid uuendusi.

Kes saavad kandideerida?
Kandideerida saavad vähemalt 18-aastased Eesti või
Euroopa Liidu kodanikud.
Sealjuures on oluline, et
1. augusti seisuga oleks kandideerija püsiv elukoht rahvastikuregistri järgselt selles
vallas või linnas, kus kandideeritakse.
Järgmine oluline tähtaeg
on 21. august, mil algab kandidaatide ja valimisliitude
registreerimiseks esitamine.
Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb 5. septembril ja kandidaatide
registreerimiseks esitamine
10. septembril.
Samuti tuleb arvestada, et
samaaegselt saab kandideerida
ainult ühes valimisringkonnas
ja ühe erakonna või valimisliidu nimekirjas. Kandideerida
on võimalik ka üksikkandidaadina.

Valimisliidu moodustamine
Valimisliidu saavad moodustada antud vallas või linnas
hääleõiguslikud isikud. Isik
saab olla vaid ühe valimisliidu
moodustajaks.
Esimese sammuna tuleb
valimisliidu moodustajatel sõlmida omavahel seltsinguleping. Seltsingulepingu sõlmimise kohustust varasemalt ei
olnud ja seetõttu tuleks sellele
eriti tähelepanu pöörata. Valimisliidu moodustajaid ehk
lepingule allakirjutajaid peab
olema vähemalt kaks isikut,
kes ei pruugi olla ise kandidaatideks. Moodustajad peavad endi seast valima juhtima
õigustatud isikud, kes vastutavad valimisliidu erakonnaseadusest tulenevate kohustuste (näiteks valimiskulude
aruannete esitamine) täitmise
eest.
Samuti tuleb määrata vähemalt üks volitatud esindaja.
Volitatud esindaja esindab valimisliitu suhtluses valla või
linna valimiskomisjoniga, sealhulgas tegeleb kandidaatide
registreerimisdokumentide
esitamisega. Valimisliidu registreerimiseks esitamise teatise juurde tuleb lisada seltsinguleping, mille näidis on
kättesaadav Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel. Lisainfot antud küsimustes jagavad ka valla- ja linnasekretärid.

Hääletamisinfo

Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester San Fransiscos.
Erakogu

Hääleõigust omavad vähemalt 18-aastased Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud ning
teiste riikide kodanikud ja
kodakondsuseta isikud, kes
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• Valimispäev on
20. oktoober 2013.
• Eelhääletamine toimub
10.-16. oktoober 2013.
• Vabariigi Valimiskomisjoni veebileht on
www.vvk.ee.
• Elektroonilise hääletamise komisjoni
veebileht on
www.valimised.ee.
• Valimiste infotelefon
valimiste ajal on
631 6633.

elavad alaliselt Eestis. Hääletada ei saa teovõimetuse või
vanglakaristuse kandmise
korral. Valija peab olema
20. septembri seisuga kantud
valijate nimekirja rahvastikujärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus valija hääletab.
Hääletamisviise on Eestis
mitmeid: valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja
elektrooniline hääletamine.
Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 10. oktoobrist, kuni pühapäeva, 13. oktoobrini. See hääletusaeg on
lisandunud, et võrdsustada
valimisjaoskonnas hääletamise aeg elektroonilise hääletamise ajaga ning selleks, et
anda valijale võimalus hääletada ka valimispäevale eelneval nädalavahetusel.

VALIMISPÄEVAL SAAB
HÄÄLETADA AINULT
ELUKOHAJÄRGSES
VALIMISJAOSKONNAS.
Elukohajärgses jaoskonnas
saab eelhääletada 14.-16. oktoobrini. Igas vallas või linnas
on sel perioodil avatud ka
vähemalt üks valimisjaoskond,
kus saab hääletada väljaspool
elukohta. Elukohajärgse valimisjaoskonna saab teada valijakaardilt, mis saadetakse
valijale posti teel koju. Võimalik on valijakaart tellida

endale ka elektroonilisel kujul
oma e-posti aadressile riigiportaalist eesti.ee.
Kui valija ei viibi hääletamise ajal elukohas näiteks
terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse korral, siis on
võimalik taotleda hääletamist
asukohas (näiteks haiglas,
hooldekodus, elukohas, mis ei
ole tema rahvastikuregistri
järgne elukoht). Selliselt hääletada on võimalik valimispäevale eelse nädala esmaspäevast
kolmapäevani. Hääletamise
soovist tuleb eelnevalt kirjalikult teada anda lähimale
jaoskonnakomisjonile või valla- ja linnavalitsusele.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse korral on
võimalik taotleda hääletamist
ka kodus. Kodus hääletamine
muutub valijale lihtsamaks,
kuna hääletamistaotlust saab
esitada lisaks kirjalikule avaldusele ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti
koju tellida ainult valimispäeval kuni kella 14-ni. Elukohajärgse valimisjaoskonna
telefoninumbri leiab valijakaardilt või veebilehelt www.
vvk.ee.

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine
on üks võimalus teiste hääletamisviiside kõrval, mis võimaldab hääletada asukohast
sõltumatult. Elektrooniliselt
saab hääletada üksnes IDkaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega arvuti
olemasolul. Elektrooniline
hääletamine algab neljapäeval,
10. oktoobril kell 9.00 ja lõpeb
kolmapäeval, 16. oktoobril kell
18.00. Meeles tuleks pidada, et
valimispäeval elektrooniliselt
hääletada ei saa. E-häält on
võimalik muuta, hääletades
eelhääletamise ajal uuesti
elektrooniliselt või minnes
eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama.
Kui elektrooniliselt hääletanu
muudab oma häält valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse
seal antud paberhääl. Kehtib
põhimõte, et iga valija kohta
läheb arvesse vaid üks hääl.
Sügisel on võimalik katsetada ka e-hääle kontrollimist
ehk verifitseerimist. See
tähendab, et e-hääletajal on
võimalus katseliselt kontrollida Android-süsteemil põhineva nutitelefoniga oma hääle
kohalejõudmist. Vahetult peale e-hääletamist kuvatakse
lühikese aja vältel valijarakenduse vaates arvutiekraanile
QR-kood. Koodi nutitelefoniga
pildistades on võimalik veenduda oma soovitud hääle jõudmises e-hääletamise kesksüsteemi. Kontrolli eesmärgiks on veenduda, et valija
arvutis ei ole pahavara, mis
võiks mõjutada hääletamistoimingut.
Kontrollrakendust saab
valimiste ajal alla laadida
elektroonilise hääletamise
komisjoni veebilehelt www.
valimised.ee.
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Harku noored aitasid
lastehaiglat
Kümme Harku valla
noort vabatahtlikku kogusid koos Saku ja Kiili
eakaaslastega juunis
Tallinna Lastehaigla
toetuseks 1897 eurot.
Raha anti üle haigla toetusfondile ning on mõeldud laste reanimobiili
sisustamiseks.
AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

Lastekaitsepäeva heategevusüritusel osales üle 50 vabatahtliku, kes kogusid Järve ja
Ülemiste keskuse, Laagri Maksimarketi, Haabersti ja Laagri
Rimi ning Laagri Bauhofi
juures annetusi ja jaotasid
spetsiaalselt selleks puhuks
valmistatud käsitöömaiustusi.
Aktsiooni eestvedajad olid
Kiili, Saku ja Harku valla
noortekeskused ning noorsootöötajad.

Tulid kiirelt kaasa
Tänaseni noorte käekäigust
huvituv Kumna kultuuriaida
perenaine Kaja Rasmann
rääkis vallalehele järgmist:
“Urmet Haas Kiilist, kellega
koos osalesime CEBARE4YOU
projektis, kutsus mind ühinema noorteprojektiga. Harku
vallast osalesid noored ja me
olime üheskoos Haabersti
Rimi juures.”
Heategevusaktsiooniga
tulid tema sõnul kiiremini
kaasa tüdrukud. Poisse oli
vaja natuke rohkem veenda.
“Aga kui paar poissi nõus oli,
siis oli juba kergem ka sõbrad
kaasa haarata. Mina olin rohkem rühmajuht ja toetaja,
noored olid aktiivsed ja asjalikud ning said suurepäraselt
hakkama,” kinnitas Rasmann.

Tublid noored
Olgu siin nimetatud ka
tublid vabatahtlikud: Kirke
Viira , Johanna Brita Uusmees,
Ruth Kübard, Laura Karilaid,
Gitta Kuhi, Victoria Kübard,
Karl-Erik Glück, Roland Liivak, Silver Rohuniit ja Toomas-Hendrik Tomberg. “Tänu
nendele noortele sai Lastehaigla Toetusfond lisaraha uue
reanimobiili ostmiseks. Minul
on küll põhjust olla uhke
nende noorte üle,” rõõmustas
Kaja Rasmann. Kokku kogusid
poolsada kolme valla vabatahtlikku nelja tunniga 1897
eurot ja 53 senti.
Tšekk selle rahasummaga
anti 4. juunil Tallinna Kuulsaalis üle Lastehaigla Toetusfondi juhatajale Inna Kramerile. “See oli väga vahva, et
noored sellise heateo peale
tulid. Suur tänu abi eest,” ütles
Kramer.
T OE T US F OND JA
L AS T E HAI GL A

• SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on
heategevusfond, mille
eesmräk on aidata
kaasa igati lastesõbraliku haigla kujundamisele ja parima võimaliku meditsiinilise abi
toomisele haiglasse.
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kuulutab välja
konkursi
KOKA
ametikohale.

otsib õpetajaabi.
Tööleasumise aeg
september 2013.
CV saata e-postile info@
pangapealselasteaed.ee.
Lisainfo telefonil 6098230/
6098231 / 5569 6286.

Kui maitsvate roogade valmistamine on sinu
kutsumus ja saad positiivset energiat
maitseelamustest, siis oled teretulnud
meie meeskonda!
Pakume kaasaaegseid töötingimusi, listasu
teenimise võimalust, suurepärast tööaega, pikka
suvepuhkust, arenemisvõimalusi koolitustel.
Tööleasumine alates oktoober 2013. a
CV saata e-postile info@pangapealselasteaed.ee
Lisainfo telefonil 6098230 / 6098231 / 55696286

K-Kate Katused OÜ, 18 aastast kogemust omav professionaalne partner katuste ja
fassaadide ehitamisel ning renoveerimisel, võtab oma kollektiivi kohusetundlikke
katuseehitajaid
fassaaditööde teostajaid
maalreid

(kontakt erki.heliste@k-kate.ee)
(kontakt illar.jahisoo@k-kate.ee)
(kontakt illar.jahisoo@k-kate.ee)

Nõutav eelnev kogemus. Hea töö eest ka konkurentsivõimeline palk!
Ootame Sinu kontaktandmeid ja kirjeldust oma ehitusalasest kogemusest vastavale e-posti aadressile.

Kõik ajaloohuvilised on oodatud
15. august 2013 algusega kell 18.00
Viti mõisa saali
Vääna-Jõesuu kandi ajalugu kajastava

raamatu
“Ajas on lugu, loos on aeg”
esitlusele

Vääna Jõesuu Külaseltsi juhatus
täiendav info: Hiie Grauberg tel 5120025,
hiie@vjkulaselts.ee
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MTÜ Rannamõisa
Meistrite Selts
korraldab viljapuude lõikamise praktilise
õppepäeva Rannamõisas
17. augustil algusega kell 10.00
Koolitusel saab selgeks viljapuude sügishooldus ehk iga
aastane lõikus. Milline on mõistlik tööriistade valik?
Milliseid väetisi kasutada? Küsimused saavad vastused.
Palume registreeruda hiljemalt 12. augustiks e-post
aadressil margus@meistriteselts.ee Toimumiskoha
teatame registreerunutele. Osavõtutasu 10€
Koolituse viib läbi aednik-aiakujundaja Piret Pihtjõe.
Lisainfo www.õunapuu.eu

Kui sul on idee või
teema, millest
vallalehes peaks
kindlasti kirjutama,
anna teada
vallaleht@harku.ee.

Armas Teele, avaldame sulle südamlikku kaastunnet kalli

Paigaldan/hooldan
ripsmepikendusi,
geelküüsi, teen
maniküüri/pediküüri,
katan küüsi Biosoft
geeliga. Töid teen
Murastes. Vaata ka
www.enfirme.weebly.
com

Tulekul rannavolle võistlused!

EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Rannamõisa lasteaiast

Traditsioonilised valla meistrivõistlused segapaaridele
peame pühapäeval, 25. augustil kell 17
Vääna-Jõesuu rannas, jõe suudme kõrval.
Teave ja registreerimine edditomband@gmail.com,
tel 5695 7822

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord,

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord.

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Telefonid 661 1600, 502 9295, Enn

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

Ostame kasvavat võsa (raiume võsast puhtaks
kraavid, tee- ja põlluääred, lepikud, haavikud jne).
Info 5593 3899, kaido@reinpaul.ee.
Ostame ladustatud võsa ja puidu töötlemise jääke.

Rannamõisa lasteaed pakub tööd
usinale ja kohusetundlikule
ÕPETAJA ABILE.
Palun võta ühendust esimesel
võimalusel. Sooviavaldus saata
e-postile margit@rannamoisa.edu.ee
Info telefonil 603 2351 või
603 2350

Tabasalu lasteaed Tibutare
võtab tööle koka (1,0).

Täisväärtuslik kuivtoit Sinu koerale.
Sisaldab 20% lihatooteid, Omega-3
ja -6 rasvhappeid. Ilma värvaineteta.
Lisainfo: www.dogo.ee
25 kg – 39 € (1,56 €/kg)
3 kg – 6 €

Kohaletoimetamine tasuta.
Kontakt: Horre@dogo.ee tel. 5800 7706

Ettevõtlusega pole kunagi hilja alustada!
BCS Koolitus pakub mittetöötavatele Tallinna, Harju- ja Raplamaa
elanikele võimalust osaleda ettevõtluskoolitusel.
Koolitus toimub 26.08.-27.09 Tallinna kesklinnas. Koolitusel on veel
mõned vabad kohad!
Tasuta koolitus on suunatud 50-74-aastastele ning hõlmab endas 200
akadeemilist tundi kestvat intensiivõpet. Koolituse eesmärgiks on anda
ettevõtluses vajaminevaid teadmisi ja oskusi teemadel nagu ettevõtlus,
turundus, finantsid, IT, juhtimine, tootearendus, isiksusejuhtimine.
Koolitusel on suur rõhk praktiliste oskuste õpetamisel ja kursuslased
teevad enamus õpitust koolituse käigus reaalselt ka läbi.
Kõikidele osalejatele võimaldatakse koolituse järgselt osalemine Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlusega seonduvatel seminaridel.
Projekti info meie veebilehelt: www.bcs.ee/ettevotluskoolitus/.
Projektis osalemine on kursuslasele tasuta. Kursuslastele on ette nähtud
stipendium ja sõidutoetus.
Koolitus toimib Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel projekti
“Vanemaealiste aktiivsuse suunamine äritegevuseks” raames.
Lisainfo saamiseks ja koolitusele registreerimiseks võta ühendust
projektijuhiga: Airi Aljas, BCS Koolitus, tel 688 8860, airi.aljas@bcs.ee.

Tööleasumise aeg alates
augustist 2013. a.
Vajalikud dokumendid:
avaldus, CV ja muud
dokumendid, mida kandidaat
peab oluliseks, esitada
aadressile Lasteaia 7, Tabasalu,
Harku vald 76901
või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2211.
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• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Freesasfaldi müük ja paigaldus. Kõnniteed,
platsid, sõiduteed, tänavakivitööd ja
haljastustööd. Samas ka väiksemad
asfalteerimistööd. Tel 56494154
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa saetud-lõhutud toorest ja kuiva leppa.
Hind alates 36 eur/ruum. Info 55541063
• Müüa sõelutud muld, liiv, killustik, freesasfalt,
kruus. Kojuvedu 2-8 tonni. Kaeve- ja planeerimistööd, septikud, haljastus, kõnniteed, ohtlike puude raie jm. Info tel. 5878 0000. Hinnad soodsad!
www.sulane.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame
tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista
565 8686!
• Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda võib kõike. Tel 5674 0940, Mart
• Otsin Harku valda kogemustega lapsehoidjat
1,8 – aastasele poisile üks kord nädalas
(teisipäev, kolmapäev või neljapäev) põhiliselt
lapse kodus. Kontakt Marianne 53437323
• Otsime lapsehoidjat 4-a pojale Tiskres
tööpäeviti kl 7.30-17.30. Töötasu
kokkuleppel. Lisainfo ulvi89@hot.ee
• Paadi, jahi, kaatri hoiuteenus, Tallinnast 15 km
kaugusel. Aastaringselt plusskraadid. Video- ja
mehitatud valve. Soodne hind! Info 555 81 673,
nautilo@hot.ee www.paaditalvekorter.weebly.com
• Pakume tööd meesterahvale, täiskohaga
müüja-laohoidjale. Info tel 5214925
• Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste pesu ja värvimine. Viies Fassaad OÜ, Andres, tel 5624 1509
• Siberi lehisest kvaliteetsed terrassi- ja voodrilauad, aialipid. Eritellimustööd (võib ka kuusest ja
männist). Tel 5919 2469, www.wellmax.ee
• Sõelutud mulla müük koos transpordiga.
Tel 53990245
• “Süstime seinad soojaks” hingava termovahuga. Omame pikaajalist kogemust hoonete soojustamises. Therm OÜ, kontakt www.therm.ee,
info@therm.ee, tel 5660 6010
• Tabasalus asuv eramaja soovib palgata
aastaringselt koristaja/aedniku. Info telefonil
5643445, anders@pellet.ee
• Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, ehitusja remonditööd, Tel 58152803.
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Väikeveod, veoteenus kalluriga: killustik, liiv,
erinevad mullad, segud, jpm. Tel 501 5992,
forame.grupp@gmail.com
• 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

Vääna-Viti Kodu
kutsub külla
Viti külas on valminud
uued kodud psüühikahäiretega inimestele. Enne
veel kui uued elanikud oma
kodusse elama asuvad,
kutsume Sind lahtiste uste
päevale. Seal saad näha
millised tingimused on
loodud uutele vallakodanikele elamiseks. Meie
kodu ootab alati sõbralikke
ja abivalmis külalisi.
Lahtiste uste päev toimub
15. augustil kell 11.0016.00. Tule mõisa majast
läbi ja lähme tutvume uue
külaga.

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@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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PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

• katuseplekid,

• lisaplekid,
• plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind!
Tel. 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn

Neljapäev, 8. august 2013

