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Järsku hinnatõusu ei
ole täna põhjust
prognoosida.
VI L L E VÄR K
1Partner Kinnisvara maakler

EESTI 95

Truu kaaslane,
mu kodumaa...
Tihti leian end mõtlemast –
on armas mulle kodumaa!
Harva leian end ütlemast:
armas Sa mulle, kodumaa!
Üksi eal meid jätnud pole –
igavesti truu, isamaa!
Lohutanud meid Sa oled –
truu Sa meile, isamaa!
Sa kõike kuuled, kõike näed –
kõiki kaitsed, kodumaa!
Meid embavad Su hellad käed –
me kaitseingel – kodumaa!
Sa iga võõra vastu hea –
on süda suur Sul, Eestimaa!
Siit lahkunuidki meeles pead,
nii suur Su süda, Eestimaa!
Janika Ojamäe

Üks väike maa
Üks väike, mereäärne maa,
siin maailmas kõigi teiste seas.
Alati vapralt vastu peab –
see maa on minu kodumaa.
See mereäärne Eestimaa,
paik, mida südames kannan,
paik, mis turvatunde annab –
just see on minu kodumaa.
On mereäärsel Eestimaal,
Rukkililled põllu peal,
pääsuke kauneid viise teab –
see kõik mu armsal kodumaal.
Siin mereäärsel Eestimaal,
täna lipud uhkelt lehvimas,
ning sõnad päeva ehtimas,
sest on sünnipäev mu kodumaal.
Janika Ojamäe

Comenius tõi Tabasalu kooli
külalisi seitsmest riigist
Archimedese SA üldhariduskoolide programm,
mis on saanud nime
Tšehhi õpetlase ja filosoofi Jan Amos Komenský (lad.k. Comenius)
järgi, on pakkunud Eesti
koolidele rahvusvahelise
koostöö võimalusi juba
alates 1995. aastast.
KRISTA S AVITSCH
TÜG saksa keele õpetaja, projektijuht

2012. aastal toetati Eestis kokku 54 erinevat projekti ja koolide koostööks mõeldud toetus
ületas esimest korda Eestis
miljoni euro piiri.
Comeniuse programmi
raames tehtav projektitöö võimaldab igapäevases õppetöös
saadud teadmisi ja oskusi ka
praktikas rakendada. Õpilastel
on võimalus rohkem teha
meeskonnatööd ja kasutada
ainetundides infotehnoloogia
võimalusi. Õpetajate ja õpilaste koostöö väljaspool kooli annab hea pinnase üksteise
mõistmiseks, õpetajaid ja õpilasi ühendavad projektitööga
seotud ühised eesmärgid, kohustused ja vastutus. Head
suhted ja vastastikune lugupidamine aitavad kaasa kogu
õppeprotsessi paranemisele.

Uus partnerlusprojekt
Tabasalu ühisgümnaasium
on Comeniuse projektides
kaasa löönud juba 8 aastat.
Eriilmelised projektid on rõõmustanud nii algkooli-, põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilasi.

KÕIK KÜLALISED SAID
MÄLESTUSEKS KAASA
EESTI LIPU VÄRVIDES
SÜDAME.
Meie uus projekt “Vastutustundlik tarbimine” kestab
kaks aastat, alustasime augustis 2012 ja lõpetame augustis
2014. Projekt on mõeldud 1319-aastastele noortele ja projektis keskendutakse õpilaste
tarbimisharjumustele. Selgitatakse välja, kui teadlikud tarbijad on eri riikide õpilased.
See projekt tähendab meie
õpilastele ja ka õpetajatele
põnevaid grupitöid reklaami
tegemisest moeshow'ni, erinevaid küsitlusi õpilaste tarbimisharjumuste kohta, õpilasvahetusi, ühiseid töönädalaid

Õpilase mõtted
projektist
JO H A N N A L I I S
UDUMETS
9C klassi õpilane

Nii vahva, et meie kool
on saanud võimaluse osaleda rahvusvahelises Comeniuse projektis “Vastutustundlik tarbimine”,
mille põhirõhk on noorte
tarbimisharjumuste väljaselgitamisel.
Minu arvates on see väga
hea teema ja see peaks
panema meid rohkem
mõtlema säästvale tulevikule. Arvan, et kaasates
noori huvitavatesse projektidesse paneb see ehk
neid vastutustundlikumalt
tarbima. Kui meie, noored, ei mõtle vastutustundlikule tarbimisele,
siis sellise käitumisega
näitame me hoolimatust
järgnevatele põlvkondade vastu. Me peame hoidma ja säästvalt tarbima
seda, mis meil olemas on.
Projektiga seoses oli meie
koolis väga palju õpilasi
erinevatest Euroopa riikidest. Tänu sellele õppisime lähemalt tundma teiste riikide keeli ja erinevaid kultuure. Minu kodus elas nädal aega vahetusõpilane Lena Saksamaalt. See oli väga tore
kogemus. Sain temaga
rääkida nii saksa, inglise
kui eesti keeles.
Märtsikuus avaneb mul
nüüd võimalus osaleda
projekti osapoolte kolmandal kokkusaamisel,
mis toimub 10.-14. märtsil Poolas Varssavis. Selleks ajaks peavad kõigil
partneritel valmima oma
maad tutvustavad tervisliku toidu reklaamid.

erinevates koolides ja riikides,
kohtumisi partnerkoolidega ja
külalisi oma koolis. See tähendab tegelikult kahte põnevat
aastat täis avastusi Euroopa
erinevates riikides, uusi tutvusi, uusi ideid, uurimusi ja töögruppe nii meil kui ka mujal.
Lisaks Tabasalu koolile on
projektiga seotud veel 7 kooli
Euroopa riikidest: Nørreskov-

Rumeenia ja Türgi õpetaja suusarajal.

Projektimeeskond Türisalu pangal.
skolen (Taani), Ady Endre
Általános Iskola (Ungari),
Freiherr-vom-Stein-Schule,
Europaschule Gladenbach
(Saksamaa), Escola Básica 2,
3 D. António da Costa (Portugal), Gimnazjum im Wincentego Pallottiego w Ozarowie
Mazowieckim (Poola), Scoala
cu Clasele I-VIII “Ion Luca
Caragiale” (Rumeenia), Özel
Antalya Envar Ilkögretim
Okulu (Türgi).

Töökohtumine Tabasalus
Sügisel loodi projekti koduleht, viidi läbi videokonverents

ja uuriti õpilaste tarbimis- ja
toitumisharjumusi. Projekti
esimene töökohtumine toimus
novembris 2012 Saksamaal
Gladenbachis.
Nüüd, jaanuarikuus, oli
meie koolil võimalus võõrustada kõiki projekti partnereid
Eestis. Tabasallu koguneti
teiseks töökohtumiseks – meil
oli teistest projektiriikidest
külas kokku 19 õpilast ja 16
õpetajat. Kõik õpilased olid
majutatud peredesse. Täname
siinkohal kõiki meie õpilaste
peresid, kes neile kodusoojust
ja külalislahkust pakkusid.

Karin Lember

Marco Sepp

Sisukatesse ja töistesse
päevadesse mahtusid nii projektitööga seotud ettevõtmised,
tutvumised meie kooli, Harku
valla kui ka Tallinna vanalinnaga. Nädala jooksul osaleti
tundides, samuti käidi koos
uisutamas ja paljudki proovisid esimest korda elus suusatamist.
Lisaks uutele muljetele ja
emotsioonidele said kõik külalised endale mälestuseks kaasa ise õpitoas vilditud Eesti
lipu värvides südame. Külalised jäid kõige nähtu ja kogetuga väga rahule.
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Volikogus jaanuaris
Jaanuarikuu volikogu istungil:
• kehtestati Vääna-Jõesuu
kooli põhimäärus;
• kehtestati Harku valla
koolidest ja lasteaedades töötavate direktorite ja õpetajate
töötasustamise alused;
• muudeti Harku valla
sporditegevuse ja huvihariduse toetamise korda;
• kinnitati Harku valla
2013. aasta eelarve;
• otsustati taotleda riigilt
munitsipaalomoandisse transpordimaa teelõigud järgmistel
teedel: Kaera teel Vääna külas;
Suurkivi, Hallikasalu, Hinno
ja Otitooma teedel Türisalu
külas; Krati teel Rannamõisa
külas ning Liivaluite teel Vääna-Jõesuu külas;
• otsustati vahetada Harku
vallale kuuluv kinnistu eraisikule kuuluva kinnistu vastu;
• kinnitati Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimise
omaosalus;
• kehtestati Sõrve külas
Kadaka maaüksuse ja lähiala
detailplaneering;
• kehtestati Rannamõisa
külas Tammi tee ja Harku-

Rannamõisa tee vahelise ala
detailplaneering;
• muudeti Rannamõisa
külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu nimetust;
• võeti vastu Rannamõisa
külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste ning lähiala
detailplaneering;
• muudeti Naage külas AÜ
Siinus krunt 66 ja 67 kinnistute
detailplaneeringu nimetust;
• võeti vastu Naage külas
AÜ Siinus krunt 66 ja 67 maaüksuste ja lähiala detailplaneering;
• otsustati jätta algatamata
Tabasalu alevikus Sarapuu 9,
Sarapuu 9A, Sarapuu 9B ning
Pähkli tn 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine;
• otsustati jätta algatamata
Muraste külas Muraste hariduskompleksi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine;
• kuulati vallavalitsuse informatsiooni.
Järgmine volikogu istung
toimub 28. veebruaril algusega
kell 16.00.

Hoonestatud elamumaa tehingute arv.

Harku kinnisvara täna
ehk kui rikkad me oleme?
Mis hind võib olla meie
kinnisvaral praegu? Buumiaegset maksumust
ehk teadsime, aga palju
sellest nüüd veel järele
on jäänud? Kas hind
praeguse majandusliku
ebastabiilsuse perioodil
ikka kasvab? Ja kui kasvab, siis millises tempos?
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Vallavanem Kaupo Rätsepp kuulab Avo Üpruse mõtteid
Harkujärve kiriku kujundamisest kogukonnakeskuseks.

Uus lastehoid Harkujärvel
Veebruari alguses avati
Harkujärve kiriku ruumides lastehoid. Lisaks
lastehoiule on plaanis
luua praegu tühjana
seisvatesse kirikuruumidesse kohalikule kogukonnale kooskäimiskoht
ning vaba aja veetmise
võimalused.
K AT R IN R OMANENKOV
vallaleht@harku.ee

Lastepäevahoiuteenust pakutakse Euroopa Sotsiaalfondi
rahastuse toel. Sotsiaalfondi
meede “Töölesaatmist toetavad hoolekandemeetmed” on
eraldanud Harkujärve kirikule toetuse, tänu millele saavad nad pakkuda tasuta lastehoidu kuni kuus kuud neile
lastele alates 3. eluaastast,
kelle vanemad või hooldajad
asuvad aktiivsele tööotsingule.

Kohti 10 lapsele
Teenuse eesmärgiks on
hoolduskoormuse leevendamine perekondadele, kes on tööotsijad, et lapsevanemad saaksid võimaluse tööle asumiseks.
Pilootprojekti viib ellu Eesti

Evangeelse Luterliku Kiriku
Konsistoorium.
Lastehoiu tegevjuht Keili
Kollami sõnul on praegu hoiukohti kuni 10 lapsele, paar
kohta on veel vabad. Soovijatel
tuleks ühendust võtta kas valla lastekaitsespetsialistiga või
lastehoiu juhatajaga.

Koht kogukonnale
EELK Konsistooriumi Diakooniatalituse juht Avo Üpruse sõnul on nende tulevikuvisiooniks luua Harkujärvele
kogukonnakirik, kus pakutakse kohalikele inimestele nende
vajadustele ja võimalustele
vastavaid teenuseid. “Tahame
pakkuda kohalikele kooskäimise kohta, lastehoidu, laste ja
noorte vaba aja veetmise võimalusi, ka hingehoidu ja nõustamist,” räägib Üprus. Lisaks
mainib ta, et miks mitte luua
võimalused ka võimlemise- ja
lauluringideks ning tähtpäevade tähistamise võimalus – majas ruumi jätkub. “Esmalt soovime aga kohtuda külaseltsiga,
et uurida nende arvamusi ja
ootusi,” sõnab Üprus. Pole ju
kellegi huvides, et avar ja kasutamiskõlbulik hoone seisab
tühjana ja laguneb.

Hoonestatud elamumaa keskmine hind.

Küllap on selliseid küsimusi
esitanud meist endile paljud.
On ju ikkagi tarvilik teada
oma vara väärtust – ega laenud sellest ometigi suuremad
ole? Harku Valla Teataja palvel analüüsis kinnisvara hinda
1Partner Kinnisvara atesteeritud maakler Ville Värk, toetudes büroo ja maa-ameti viimase kuue aasta tehingute
andmetele.

Ville Värk, millised on meie
kinnisvara hinnad praegu,
võrreldes 2007. aasta lõpu
või 2008. aasta algusega,
mil hinnad olid “laes”?
Ville Värk: Majanduskriisi
saabudes 2008. aastal ja “kinnisvaramulli” lõhkedes hakkasid hinnad järsult langema,
kukkudes järjest kaks aastat.
2010. aasta alguseks saavutas
kinnisvara oma madalaima
hinnataseme, püsides 2010.
aasta jooksul enam-vähem stabiilsena. Viimased kaks aastat
on olnud trend mõõdukale tõusule, olenevalt kinnisvara eripärast 5 kuni 10% aastas.
Reeglina on hoonestatud elamumaa hinnad praegusel hetkel keskmiselt kolmandiku
võrra odavamad kui need olid
2007. aasta lõpus, 2008. aasta
alguses. Hoonestamata elamumaa on buumiaegsete hindadega võrreldes teinud läbi mõneti veel suurema hinnalanguse,
samuti on viimase kahe aasta
hinnatõus olnud tagasihoidlikum. Seda põhjusel, et täna on
piisavalt müügis hoonestatud
kinnistuid, mis tuleb ostjale
kokkuvõttes tunduvalt odavam, kui osta krunt ja hakata
ise ehitama. Teiseks põhjuseks
on kindlasti ka pankade laenupoliitika, mis ei soosi elamukrundi pantimist laenutagatisena.

Kui 2007. aastal tehti hoonestatud elamumaaga Harku
vallas 153 kinnisvaratehingut
keskmise hinnaga 132 000 eurot, siis 2012. aastal tehti 126
tehingut keskmise hinnaga 86
400 eurot.
Hoonestamata elamumaaga tehti 2007. aastal 146 tehingut keskmise hinnaga 30,5
eurot/m2, 2012. aasta vastavad
näitajad on 55 tehingut keskmise hinnaga 20 eurot/m2.

Igal reeglil on reeglina ka
erandid...
Mõnevõrra väiksema hinnalanguse on läbi teinud mereäärsed eksklusiivsed hoonestamata elamumaad. Kuna selliseid kinnistuid on kindel arv
ja neid juurde tulemas pole,
siis ei antud ka suure hinnalanguse aastail hinnas nii palju
järele, pigem võeti kinnisasi
müügist ära. Välja arendatud
taristu (korralikud juurdepääsuteed, hea ühistranspordiühendus), väga hea ehituskvaliteedi ning huvitava arhitektuuri ja läbimõeldud planeeringu korral võib sama väita ka
samades piirkondades paiknevate eramute kohta.
Enim on oma tipuaegsetest
hindadest kaotanud aga põllupealsetes uusarendustes paiknevad halva ehituskvaliteediga
elamud, kus on jäänud välja
ehitamata ka teed ja kommunikatsioonid.

Juuresolevatest graafikutest on näha, et 2007. aastal
tehti Harjumaal ligi 1600 tehingut hoonestatud elamumaaga. Neist Tallinna linna
ja kolme Tallinna lähiümbruse valla – Viimsi, Rae ja
Harku – tehingute maht oli
pea pool kinnisvara tehingute mahust Harjumaal.
See on tõesti nii, et viimase
kuue aasta statistika põhjal on
Harjumaa hoonestatud elamumaa tehingutest pooled tehtud
Tallinna linnas ja neis kolmes
omavalitsuses, millest omakorda pooled tehtud Harku, Viimsi ja Rae vallas. Küllap on siin
määravaks nende valdade hea
logistiline paiknemine Tallinna
suhtes, kõigil kolmel vallal on
pikk ühine piir ja väga hea
ühendus Tallinnaga. Just nendes valdades kerkisid ehitus-

Ville Värk.
buumi aastatel suurimad Tallinna lähiümbruses paiknevad
uuselamurajoonid. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et
Harku ja Viimsi vallal on pikk
merepiir, mis omakorda tõstab
kinnisvara väärtust.

Miks on aga Harku valla
eramute hinnad madalamad
kui Viimsis? Näiteks maksis
keskmine eramu Viimsi vallas 2012. aastal 114 000 eurot, Harku vallas aga ainult
87 000 eurot?
Harku vallas on mitmeid
suuri suvilapiirkondi, nagu
Suurupi, Vääna-Jõesuu, Türisalu. Vanemate, renoveerimist
vajavate suvilate müük viib
alla ka Harku valla keskmise
tehinguhinna. Kui aga võrrelda kahe valla kinnisvara hindasid eksklusiivsemates mereäärsetes piirkondades, siis
suurt hinnavahet ei ole.

Kui inimene tahab oma eramut müüa, mida soovitaksite?
Elukondliku kinnisvara
turg on stabiilne, hinnad väikeses, kuid pidevas tõusutrendis. Ostja saab täna pangalaenu
suhteliselt soodsatel tingimustel. Seega – kui on vajadus
müüa, siis ei maksa ka müüjal
väga oodata, järsku hinnatõusu
ei ole täna põhjust prognoosida.
Ühte soovitan oma kinnisvara müüjatele veel – kui era-

Ülo Russak

R UTA AR UM ÄE
SEB analüütik

Kinnisvarabuumist rääkida on veel vara. Kinnisvara hinnad on tõusnud
2005. aasta tasemele, mil
buum alles algas. Kui hinnad iga aasta kümme
protsenti kasvaksid, siis
läheks tipuaegse hinna
saavutamiseks veel viis
aastat.
Allikas: Postimees,
2. veebruar 2013

mu või majaosa on müügivalmis, siis peaks tähelepanu
pöörama ka sellele, et kogu
kinnisasja puudutav dokumentatsioon alates ehitusprojektist
ja ehitusloast kuni kasutusloani oleks korras. Ostuhuvilised on hakanud dokumentatsioonile tunduvalt rohkem tähelepanu pöörama. Dokumendid saavad järjest rohkem
määravaks lõpliku tehinguhinna kujunemisel. 9.01.2013.
a jõustunud ehitusseaduse
muudatusest tulenevalt on sisekliima tagamisega hoone
üürimisel või võõrandamisel
müüjal/üürijal kohustus esitada ostjale/üürnikule energiamärgis, vastav info peab sisalduma ka kinnisasja müügikuulutuses.

UUDISED / HARKU VALLA TEATAJA /

Neljapäev, 14. veebruar 2013
KÜSITLUS
Kas ja kuidas räägid kaasa
valla elus?

PIR ET
GLÜKMANN
Muraste elanik

K

ahjuks on antud küsimustes minu vastus
suhteliselt üksluine.
Meie pere ei osale eriti Harku
valla elus. Ühistu koosolekule
pole aastaid jõudnud, sest minu tööpäevad kestavad kella
19-20-ni.
Loomulikult loeme me valla lehte ja hoiame niimoodi
omavalitsuses toimuval silma
peal. Ja kindlasti läheb meile
valla areng korda. Eriti need
valdkonnad mis puudutavad
lapsi ja näiteks liiklusohutust.
Seoses sügiseks 2012 lõppenud
tee-ehitusega on nüüd ka meie
“valulapsel” ehk Mummi trahteri juures ülekäigurada. Selle
üle on tõeliselt hea meel.
Veel on rõõm, et sportimisvõimalused meie vallas on
endiselt head. Käime perega
sulgpalli mängimas ning ujumas Tabasalu spordikompleksis.

EDDI
TOMB A N D
Türisalu küla
elanik

V

olikogu liikmena viin
ennast kurssi valla
õigusaktidega ja teen
vahel parandusettepanekuid.
Olen vaidlustanud mõned detailplaneeringud, mis minu
hinnangul kahjustavad looduskeskkonda. Näiteks Tabasalu tööstuspargi detailplaneeringu korrigeerimine. Selle
tulemusena säilis metsloomadel juurdepääs Tabasalu rabasse. Samuti Viti suurarenduse peatamine. Tolle puhul
oli vaidlustajaid rohkem.
Tahan, et inimesed oleks
terved ja sportlikud. Seepärast
korraldan kümme avalikku
üritust aastas ja juhin igapäevaselt Türisalu spordiklubi tegevust. Algatasin kohaliku külaseltsi ja juhatuse esimehena
korraldan selle tegevust. Lööge punti, Türisalu rahvas!
Koostan iga-aastaselt oma küla arengukava.
Volikogu võttis äsja vastu
meie külakeskuse detailplaneeringu. Tänan kõiki, kes selleks oma panuse andsid.

MAR KO
KUUS A LU
Kumna küla
elanik

V

alla arengus ja elus räägin kaasa koos külaseltsiga. Kuulun selle juhatusse. Suur tugi on muidugi ka
vabaühenduste ümarlaud. Ettepanekuid teeme siiski koos
külaseltsiga, sest need hõlmavad tavaliselt tervet asulat.
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Sihtasutuse juht: lapsed tahavad
rohkem sporti teha
Möödunud sügisel tehti
mitmeid muudatusi Harku valla laste huvitegevuse korralduses. Selge
ja vajadustele vastava
süsteemi loomiseks moodustati sihtasustus, mille
kohustuseks sai muuhulgas korraldada ka Tabasalu koolis pikapäevarühma teenuse pakkumist.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

Sihtasutuse loomise vajaduse
üle on arutletud erinevates
instantsides ning erinevate
osapoolte vahel. Oma arvamus
on olnud nii vallavalitsusel,
volikogu liikmetel, koolijuhtidel kui ka lapsevanematel. On
neid, kes leiavad, et sihtasutus
avardab võimalusi pakkuda
lastele kvaliteetsemaid ja mitmekesisemaid huviringe ning
paremat pikapäevarühma teenust. Aga on ka neid, kellel
napib usku, et sihtasutuse loomine võiks postiiviseid muudatusi valla laste huviringide
süsteemi tuua.

Uus nõuab harjumist
Sihtasutusel on tänaseks
seljataga ligi pool aastat aktiivset tegutsemist ning mõned arengud on juba toimunud.
Uuest aastast alustas Tabasalu
Ühisgümnasiumis rida uusi
huviringe, muudeti ka pikapäevarühmade korraldust. Tõhusat kvaliteedi tõusu ei ole
võimalik planeerida seniste
vahenditega, samuti ei saa valla kassast eraldatavaid summasid oluliselt suurendada.
Seepärast kehtestati pikapäevarühma kohale lapsevanema
omaosalustasu ning samuti
tuleb osade huviringide eest
lapsevanemal maksta tasu.
Uus kord hakkas kehtima selle
aasta algusest.
Lapsevanemate omaosalusest laekuvast tulust kaetakse pikapäevarühma õpetajate
ja treenerite tasu ning uute
täiendavate võimaluste loomine, samuti vahendite soetamine.
Kuna iga muudatus vajab
selgitamist ja harjumist, siis
on sihtasutuse juhi sõnul tehtud tihedat koostööd kooli tu-

M A R JU A O L A I D
Volikogu hariduse-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni esimees

Algus on tehtud ja olen
kindel, et teeme õiget
asja. Kindlasti on SA
poolt pakutavatel teenustel veel arenguruumi ja
võimalusi. Oluline on, et
saame osalejate tegeliku
huvi ja rahalised võimalused kokku viia, seejuures kaasates ka lapsevanemaid, kes saavad oma
lapse huviharidusse panustada osalustasuga.
Hea meel on, et on tekkinud täiesti uusi kaasaegseid huvialaringe, mis
võimaldab kaasata enam
noori huvitegevustesse.
Pikapäevarühma SA alla
viimine on uuendus, mis
võtab veel aega harjumiseks ja õigesse töörütmi
saamiseks. Kutsun lapsevanemaid üles rääkima
soovidest ja tegema ettepanekuid, millistest huvitegevustest on teie lapsed
huvitatud. Minu ootus on
suunatud tulevikku, kui
SA suudab huvialaringe
pakkuda terves vallas.
gistruktuuridega ning püütud
kõigi soovidega arvestada.
“Pikapäevarühma osas tulime
vastu vanematekogu palvele
kehtestada üleminekuajaks
soodsam hind 5 eurot kuus,
alates järgmisest sügisest tasu
mõnevõrra tõuseb,” toob Siilbek näiteks. Võrreldes Tallinna tasuliste pikapäevarühmade
hindadega on see umbes neli
korda odavam.
Elina Siilbek: “Pikapäevarühmaõpetaja töötasu arvesse
võttes on ühe lapse kohatasu
pikapäevarühmas enam kui 20
eurot kuus kuus. Seega moodustab lapsevanema omaosalus pikapäevarühmatasust vähem kui veerandi, ülejäänu
tasub jätkuvalt vald. Samuti ei
kajastu kohatasus kulutused
ruumide ülalpidamiseks, materjalide ja mänguasjade ostuks jms, mis tehakse valla
eelarvest.”
Vanemate osalustasudest

Kooli huviringid, nagu rahvatants ja koorilaul, on jätkuvalt tasuta.
laekunud sissetulek on sihtasutuse juhi sõnul juba praegu
võimaldanud oluliselt teenuse
kvaliteeti tõsta. “Oleme võtnud eesmärgiks hoida rühmad
väiksena ning igal rühmal on
alati oma pikapäevaõpetaja.
See loob esiteks lastele rahulikuma õhkkonna tundide järgse vaba aja veetmiseks ning
koolitööde tegemiseks, samuti
aitab see suurendada turvatunnet,” selgitab Siilbek.
Tundub, et uue süsteemi
järgi käivitunud pikapäevarühm saavutab populaarsust,
sest peatselt tuleb avada juba
kuues pikapäevarühm, soovijaid on lihtsalt niivõrd palju.

Nelikümmend hopparit
Siilbek rõõmustab, et uued
huviringid on osutunud ülipopulaarseks. Kui esialgu oli väike hirm, et kas näiteks autokoolile tekib piisavalt huvilisi,
siis selgus, et kõik kartused
olid asjatud. Uute ringidena
töötavad praegu autokool,
eelkool, hip-hop ning märtsist
alustab laste batuuditrenn.
“On näha, et lastel on just
väga suur huvi sporditegevuste
vastu,” räägib Siilbek. “Hip-

Allar Viivik

Omaosalustasu kehtestamisega seoses on küsitud, et
kas vald on vähendanud laste huvitegevuseks eraldatud summasid eelarves?
K AUPO R ÄT S E PP
Vallavanem

Valla laste huviharidusele eraldatavaid summasid ei ole
viimastel aastatel eelarves vähendatud ega ei vähendatud
ka alanud aastal. Eelarves on laste ja noorte huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseks ette nähtud ligi 800 000 eurot.
Sinna hulka kuulub Tabasalu Muusikakooli finantseerimine, spordi- ja huvitegevuse toetused, huvikoolide toetused,
laste- ja noortelaagrite toetused jpm. Huviharidust toetab
vald rahaliselt olulisel määral ka edaspidi, kavanud laste
hulk on aga viimastel aastatel suurendanud oluliselt süsteemi haldamise koormust. Seetõttu saigi loodud sihtasutus,
mille ülesandeks on tagada, et nii valla eelarvest kui ka
lapsevanemate omaosalusest laekuvat raha kasutataks otstarbekalt ning laste ja lapsevanemate ootustele vastavalt.

hopi tantsutrenni osas arvasime, et rühma suuruseks võiks
olla kümmekond last ning planeerisime ühe rühma. Huvilisi
tuli aga 40, kes kõik nüüd saavad ka trennis käia.”
Sarnaselt on läinud ka
märtsi alguses alustava batuuditreeninguga, kuhu registreerus ühe päevaga kolm kor-

da rohkem lapsi kui rühmas
kohti. Nüüd tegeleb sihtasutuse juht täiendavate saaliaegade osas läbirääkimiste pidamisega, sest tahaks ju, et kõik
soovijad siiski treeningule
pääsevad.
Huviringide tasu jääb vahemikku 6-16 eurot, kulukamad on auto- ning eelkool.

Maamaksuvabastuse asemel kompensatsioon
Paljude vallaelanike postkasti
on lähipäevil laekumas maamaksuteade. Uuest maamaksuseadusest tulenevalt tuleb
elanikul tasuda maamaks ning
seejärel on võimalik vallalt
taotleda maamaksu kompensatsiooni.
Nii nagu kahel varasemal
aastal on Harku valla elanik
kodualuse maa maksust vabastatud ka 2013. aastal. Vastavalt uuele maamaksuseadusele ei ole võimalik aga
määrata elanikele täiendavat
maamaksuvabastust, küll on
aga elanikel võimalik taotleda
100% ulatuses maamaksu toetust. Lühidalt öeldes – senise

maamaksuvabastuse asemel
pakume elanikele maamaksutoetust ning sellest tulenevalt
on muutunud ka protseduurireeglid.
Veebruarikuu alguses väljastas maksu- ja tolliamet
maamaksuteatised kõigile neile koduomanikele, kelle kinnistud on suuremad riigi poolt
maamaksust vabastatavast
määrast. Elanikul tuleb maamaks tasuda ning tasumise
järgselt esitada vallavalitsusele taotlus maamaksutoetuse
saamiseks. Toetuse taotlust
2013. aasta maamaksu kompenseerimiseks saab esitada
kuni 5. detsembrini 2013. Toe-

tust saab taotleda füüsiline
isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on
31. detsembri 2012 seisuga
Harku vallas. Toetust saab
taotleda taotleja omandis oleva elamumaa sihtotstarbega
maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus
oleva elamu aluse õuemaa
eest. Toetuse aluse maa hulka
loetakse kuni 1 hektari ulatuses elamumaa sihtotstarbega
maaüksus ning maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse
koosseisus olev õuemaa kõlvik vastavalt kehtivale üldplaneeringule.
H A R KU V V

Tasub teada
• Maksu- ja tolliamet väljastab maksuteated elanikele,
kelle kinnistud on suuremad kui 1500 m2 ja hajaasustuses kuni 2 hektarit.
• Harku valla elanik peab tasuma maksu- ja tolliametile
ette nähtud maamaksu summa.
• Peale maamaksu tasumist tuleb vallavalitsusele esitada
maamaksu toetuse taotlus, maamaksu teatis ning maksekorraldus, mille alusel kompenseeritakse maamaks.
• Toetuse taotlusi saab esitada kuni 5. detsembrini 2013.
• Vt lisainfot www.harku.ee.
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Tabasalu spordiuudised
Jaanuari keskel osalesid Tabasalu ühisgümnaasiumi poisid Harjumaa koolidevahelisel
saalijalgpalliturniiril Viimsis.
Osales kuus võistkonda ning
mängiti kahes alagrupis. Tabasalu kooliga ühes alagrupis
olid Viimsi ja Kurtna.
Esimene mäng oli Viimsiga, Viimsi lõi oma võiduvärava mängu viimasel minutil.
Seega tuli meie poistel vastu
võtta valus kaotus. Teine mäng
Kurtnaga oli väga tasavägine,
normaalaeg lõppes 0:0. Edasi
tulid penaltid, kus võitjana
väljusid TÜG-i poisid. Poolfinaalis saadi vastaseks Jüri
gümnaasium, kaotasime 0:2.
Kokkuvõtteks saadi turniiril
3.-4. koht.
Veel peeti jaanuarikuus
Vinnis 21. korda Eesti Koolispordi liidu ujumisvõistlused. Kavas olid 50 m vabalt, 50
m rinnuli, 50 m selili ja 6x50
m teateujumine. Tabasalu kooli võistkond oli esindatud tervelt 21 ujujaga. Eriti tublilt
esinesid tüdrukud, kes tõid koju hulgaliselt medaleid, üks
säravaimaid oli teateujumise
1. koht. Võidukas võistkonnas

ujusid Reelika Tüür, Grete
Anette Treiman, Eva Lotta
Penjam, Eva Liisa Oks, Gitta
Kuhi, Kristina Maria Jaamul.
Tüdrukute edukaim oli Kristina-Maria Jaamul, kes võitis
omas vanuseklassis 1.-5. kl
kõik distantsid ja lisaks saavutas veel ka teateujumises esikoha.
Väga tublid olid ka GreteAnette Treiman (rinnuli 3.
koht ja kaks 4. kohta, pluss
teateujumise esimene koht),
Eva Lotta Penjam (2. koht selili, 5. koht ja 8. koht). Koha
esikümnes saavutasid veel
Reelika Tüür (6., 6., 8., ja teateujumise 1. koht), Kirke Penter (5.).
Poistest mahtus esikümnesse Märten Joosep Penjam,
selili 7. koht, ning Heikko
Pennsaar 10. kohaga. Ka poisid esinesid südilt, teateujumises ujusid välja päeva 6.
aja, aga kahjuks oli üks valestart ja tulemus ei läinud arvesse.
Tänud treeneritele! Võistlustel saatis õpilasi kehalise
kasvatuse õpetaja Lea Ilves.
TÜ G

Aasta spordisõber 2012 on
Urmas Kaljuvee
Jaanuari lõpus tõmmati
joon alla Tabasalu spordikompleksi konkursile
Spordisõber 2012. Võitjaks tuli seekord Urmas
Kaljuvee. Autasuks kalligraafiline kinnituskiri,
reisibüroo 1000-eurone
kinkekaart ja mehine
käepigistus spordikompleksi juhatajalt Peeter
Kallaselt.
Ü L O R USS AK
vallaleht@harku.ee

Spordikompleksi juhataja
Peeter Kallas: “See oli esimene kord, mil korraldasime
konkursi Aasta spordisõber.
Võistluse eesmärgiks oli tuua
rohkem inimesi sportima kodukoha spordikompleksi, oma
tervise ja vaimu eest hoolt
kandma.Tänutäheks headele
ja aktiivsetele klientidele
panime omalt poolt võitjatele
väikese motivatsioonipaketi
sihikindluse eest. Lisaks saime hea ülevaate meie klientide eelistustest ja käitumismudelitest, mis annab meile
hea võimaluse kliente edaspidi
paremini teenindada ja hea
kvaliteediga teenust pakkuda.
Ja on hea tõdeda,et esimene
spordisõber on Harku valla
elanik ja pikaajaline meie maja jõusaali klient.”

Terve elu spordiga
Teise koha ja 300-eurose
teenusepaketi Tabasalu spordikompleksis sai Jürka Teesalu, kes oli tubli ujuja, ja kolmanda koha ning 200-eurose
teenusepaketi squashimängija
Kalle-Kaspar Sepper.
“Kõik kolm meest on aastaid siin treenimas käinud,”
kinnitab Peeter Kallas,” nii et
auhinnad läksid igati väärilistele tegijatele. Ka võistlus
oli kõigiti tasavägine, Spordisõber 2012 Urmas Kaljuvee
rebis teistest tugevalt ette
suvekuudel, juunis ja augustis,
mil enamik konkurente tiitlile
suvemõnusid nautisid.”

Urmas Kaljuvee, Aasta
spordisõber.
Erakogu
“Ega ma nüüd võitmise
ega auhinna peal väljas olnud,”
lausus võitja Urmas Kaljuvee
auhinna üleandmisel. “Olen
lihtsalt terve elu sporti teinud,
alustasin poisikesena juba siis,
kui siin spordikompleksi koha
peal olid veel Ranna sovhoosi
kaarhallid. Ragistasime siis
nendes poistega rauda tõsta.”
Nüüdki on võitja meeliskohaks jõusaal, peale rauaga
rassimist lõõgastub bassseinis.
“Käin basseinis vahetevahel
ka sõprade või lastega ujumas,” kinnitab võitja.

Uus võistlus alanud
Kas aga ka naised nii demokraatlikus võistluses, kus
loeb ainult osavõtt, mitte läbiujutud kilomeetrid või tõstetud rauatonnid, esikohti on
püüdmas?
“Seekord naisi esikümnesse ei mahtunud. Täna on Tabasalu spordikompleksis huvitavaid tegevusi ka naisperele,
nagu zumbatants, jõusaali
ringtreening, tantsuline aeroobika, daamide võimlemine ja
vesiaeroobika. Need tegevused
annavad hea võimaluse, et juba startinud Spordisõber 2013
võitja võiks olla õrnema soo
esindaja,” kinnitab Peeter Kallas.
Uus võistlus Spordisõbra
tiitlile on juba alanud, konkursi
tingimused kodulehel www.
tabasalusport.ee väljas. Lisaks
tehakse igakuiseid kokkuvõtteid ja võistluste käik on reaalajas kõigile nähtav.

“Kodudes, mis on teistele avatud, on palju soojust,” ütlevad Evelin ja Marko Tiirik. 24. veebruariks on perekond kutsutud
president Toomas Hendrik Ilvese vastuvõtule Estonia teatrimajja.
2x Allar Viivik

Aasta kodu tiitel tuli
Muraste valitsejamajja
Konkursi Aasta Kodu
peapreemia võitis esitatud 70 kodu hulgas perekond Tiirikute elamine
Murastes. Maja on pererahvas koos sõpradega
korda teinud.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Aasta Kodu auhinnad anti kätte 23. jaanuaril Tallinna raekojas. Kutse autasustamisele
said ka Evelin ja Marko Tiirik
Murastest. “Me ei teadnud
viimase hetkeni, kas saame
eripreemia, esimese koha või
üldse midagi,” tunnistavad
mõlemad.
Ajakirja Kodukiri konkursi
patroon Evelin Ilves külastas
Tiirikute kodu Murastes paar
päeva varem. Aga peapreemia
saaja oli lõpuni saladuses.
“Rahvahääletuse võitja hüüti
välja eelviimasena. Ja siis
kuulutati meie perekond Aasta
Kodu laureaadiks,” ütleb Evelin.
Raekojas olid kaasas ka 5aastane Annaliisa ja kolmene
Moonaliisa. Vallalehe külaskäigu ajal on ema ja isaga kodus
vaid pesamuna.

Kodu oma kätega
Evelin ja Marko Tiirik ei
nurise, et kodu uudistajaid
oleks liialt palju. Samas majas
kasvanud Erni Krusten on kirjutanud loo “Ma elan teeäärses
majas...”
Täna räägivad inimesed
hea meelega mälestusi ajast,
kui mõisas tegutsesid lastekodu ja kool. “Siin majas õppisid
algklassid,” ütleb Evelin.
“Praegu on meie kodu avatud
Muraste külaseltsi koosolekutele. Kogukond on meid alati
aidanud ja meie kogukonda.”
Tiirikute maja ehitusel on
peaaegu kõik tööd pererahva
enda tehtud. Kommentaarides

Muraste mõisa valitsejamaja ehitati 19. sajandil. Seal on sündinud ja kasvanud Erni, Otto
ja Peeter Krustern.
on küll küsitud, et kuidas peremees nii palju jõuab. Ilmselt
mõeldakse, et ta lööb vaid viimase, sümboolse naela seina.
“Meil nii ei olnud. 85 protsenti on oma ja sõprade töö. 15
protsenti firmade tehtud. Tellitud on vaid katusekonstruktsioonide ja korstnate ehitus
ning soojuspump maakütte
jaoks. Võtmed kätte variant
meid ei rahuldanud, kuna isetegemine kaalus üle tööde tellimise” kinnitab pereisa.

“1999. AASTAL TULIME
SIIA JA VAATASIME.
KOHATI OLI OLUKORD
PÄRIS HIRMUS.”
Ehitussaaga algas juba eelmisel sajandil. Majas elas
varem Evelin koos vanemate
ning õdedega. Vahepeal ehitati
oma maja. “1999. aastal tulime
siia ja vaatasime. Kohati oli
olukord päris hirmus. Mõttes

oli teha vähemalt uued põrandad,” meenutab Marko.
Aga varsti lõhuti esimene
korrus tühjaks ning algas aasta kestnud remont. “Evelini
isa soovitas seda teha,” täpsustab pereisa.

Tõid välja loomuliku ilu
Esimesele korrusele koliti
sisse aastal 2000. Seejärel võeti 2005. aastal ette ka teine
korrus. Üheskoos heade naabritega renoveeriti fassaad,
kogu teine korrus. Samuti vahetati katus ning rajati väike
juurdeehitus. Pereisa räägib
suures elutoas, et kodused tööpäevad algasid tavaliselt kell
viis õhtul. Vahepeal jõudis ta
süüa õhtust ning toimetas veel
paar tundi. Maja asub muinsuskaitsevööndis ning selle
välisilme peab olema muutumatu.
“Tõime remondiga välja
just ajaloo ilu ja looduslikud
materjalid. Ise krohvisime

seinu,” räägib Evelin. Ta mäletab hästi, kuidas ise välisseinte
karniise taastas.
Esimesel korrusel on lisaks elu- ja söögitubadele ka
köök, saun ning esik. Välisesikust saab ka naabrite elamisse,
kellele kuulub maja teine pool.
Elutoast viib trepp teisele korrusele.
Teisel korrusel on vannituba, kolm magamistuba ja väike hall. Viimases on põrandas
klaasi all laulu-ja palveraamat
ja veel mõned vanad esemed.
Tubades on kasutatud vanavanemate mööblit.
“Liiva väljakühveldamisel
lae pealt leidsin palju padruneid. Osad olid kasutamata
ning need sai viidud päästeametile. Naabrimehega naersime, et relva pole siiani leidnud,” naerab Marko Tiirik.
Viimased põrandaliistud said
paika mullu. Pärast seda otsustatigi osaleda konkursil Aasta
Kodu.
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Suurupi külamaja jõudis
sarikapeoni
Kivist tuletorni kunagises tehnohoones peaks
tuleval aastal valmima
muuseum-külakeskus.
Veebruari alguses peeti
majakese sarikapidu
ning räägiti selle tulevikust.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

Ülemise tuletorni kõrval asuvast kivimajast oli vallalehes
pikemalt juttu mullu aprillis.
Siis rääkis kohaliku seltsi juht
Anne-Ly Mitt veel ehitusplaanidest.
6. veebruariks sai kohalikud Suurupisse taas külalisi
kutsuda. Ehita OÜ töömehed
on sügisest alates näinud kõvasti vaeva. 1952. aastal ehitatud tuletorni tehnohoone on
saamas uut sisu. Katusel on
sarikad ning osaliselt on need
juba isolatsioonikihiga kaetud.
Seinal olev infotahvel teatab,
et valmimise tähtaeg on tänavu juulis. Tellija on MTÜ Suurupi Selts.
Anne-Ly Mitt räägib, et
rajamine käib etapiviisiliselt.
“Ehitust rahastab PRIA. Esimese etapi rahaeralduse otsus
saadi septembris. Teisele etapile saime heakskiidu Nelja
Valla Kogust ning ootame vastust PRIA-lt,” ütleb Mitt. Kahe
järgmise ehitusetapi jaoks tuleb veel taotlused kokku panna.

Liftiga teisele korrusele
Külakeskus saab plekkkatuse. Samuti saavad korda
siseseinad- ja laed. Esimesele
korrusele on planeeritud muuseum, kus saab ülevaate mõlemast tuletornist, asula kultuuri- ja militaarloost. Samuti
hakkavad alumisel korrusel
toimuma seminarid ja koolitused. Teisele korruse saab enda
valdusse selts. “Koosoleku ja
koori harjutusruum ning muu
vajalik. Ülakorrusele pääsevad
ka ratastooliga külastajad,
sest plaanis on ehitada lift,”

Triinu Roosaare “Õienupud vihmas”.

Peole tulnud jälgisid traditsioonilise pärja mahavõtmist. Ehitajate, tellijate ning
projekteerijate ühispilt tehti veel lageda taeva all. Pea kohal vaid paikapandud sarikad.

Suurupi ja tuletornid
• Aastast 1566 seisab
maailma navigatsiooniteatmikes kirjas Surpe.
Praegu on see kant
Suurupi poolsaar.
• Paikkond on enim tuntud oma kahe tuletorni
poolest. Ülemine kivitorn valmis aastal
1760. Alumine puittorn
valmis aastal 1859.
Läheduses paiknevad
ka Peeter Suure Merekindluse objektid.
• Mullu elas külas 878
elanikku. Suvel võib see
arv koguni kahekordistuda. Kohalik selts asutati aastal 2003.
• Vaata lisa www.
suurupiselts.ee.
räägib Anne-Ly Mitt külalistele.
Kokku maksab ehitis koos
sisustusega 240 000 eurot. Uut
külakeskust hakkavad kütma
soojuspump, ülemise korruse
kamin ja alumise korruse
ahi.
Ehita OÜ juhatuse liige

Peeter Teedla “Jääskulptuure nautimas”.

Külakeskuseks ümberehitatav endine tehnohoone asub
paarikümne meetri kaugusel tuletornist. Ehituse projekti
autor on Jüri Pilliroog.
2x Allar Viivik
Kalmer Schüts kinnitab, et
ehitamine pole läinud sugugi
lihtsalt. “Aga näeme vaeva
ning tahame maja valmis ehitada. Projekt on ju olemas,”
kinnitab mees.

Ranged nõudmised
Suveks on hoonel katus
peal, uksed ning aknad ees
Haljastus ja välitööd jäävad
soojale ajale.
Et tehnohoone jääb tuletorni muinsuskaitsevööndisse,
ei tohi selle välimust muuta.
Nii peavad uksed ning aknad

olema puidust ning seinad tuleb krohvida.
“Ajalooliselt oli see generaatorite hoone, kust sai tuletorn energiat ja millest tööd
juhiti,” lisab Mitt. Koha aadress on huvitav – lihtsalt Suurupi tehnohoone. Veel paar
aastat tagasi töötas esimesel
korrusel betoonkuubikul seismograaf.
Kui kõik läheb plaanipäraselt ning ehitusraha taotlused
“jah” vastused saavad, siis
valmib paikkonna muuseumkülakeskus järgmisel aastal.

Videoprojektorid jõudsid Vääna kooli
Selle aasta esimestel
päevadel alustati Vääna
mõisakoolis videoprojektorite ülespanekut.
PI RET JÜR NA
Vääna mõisakooli direktor

Läinud aastal olid õpetajad ja
õpilased kooli juhtkonna ning
Vääna Mõisakooli sihtasutuse
silmis äärmiselt tublid olnud
ning jõulutaat tõi kõikidesse
klassidesse projektorid.
Vääna mõisakooli õpetajate
arvates annab videoprojektori
kasutamine võimaluse õpetamist diferentseerida ning seeläbi muuta õppeprotsessi õpetamine nii õpilastele kui ka
õpetajatele huvitavaks ning
nauditavaks. Meie koolis sai
nii õppetundide läbiviimine
kui õppimine kindlasti rohkem
innustust juurde.
Projektorid on kasutusel
igapäevaselt ning nende kasu-

tamine õpetajate jaoks on imelihtne. Kindlasti annavad uued
tehnikavidinad koolis lisaväärtust aine-ja klassijuhatajatunni
ning ka lastevanemate koosolekute läbiviimisele.
Vaimustust ja elevust on
õpetajate tuba täis olnud juba
nädalaid, väärtuslikku infot,
mida on hea tunnis kasutada,
jagatakse meelsasti üksteisega. Vääna mõisakooli õpetajatel on varasemalt projektori
kasutamisega vähe kokkupuuteid, kuid meie koolis toimib
suurepäraselt mentorlus. Kõik
toetavad ja õpetavad kõiki.
Võõrkeele õpetaja Anu Kihulane rõhutab, et oluline on
luua õpilastele põnevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja
ka -vahendeid. Klassiõpetajate
Anne Änilase ja Svea Sokka
arvates on projektori kasutamine ainetunnis ning õppevideote vaatamine tõstnud oluliselt õpilaste huvi õppimise

Katarina Elling “Meie küla mänguväljak”.

Selgusid Harku valla
fotokonkursi parimad
Talvisel jaanuarikuul selgusid Harku valla fotokonkursi parimad võistlustööd.
ANNE - LY M I T T
MTÜ Suurupi Selts

Videoprojektorid muudavad koolitunni huvitavamaks nii
õpetajale kui õpilastele.
Vääna mõisakool
vastu. Kauaaegne Vääna mõisakooli õpetaja Tiiu Tuisk
leiab, et tänu videoprojektorile
on märkimisväärselt lihtne
läbi viia üleklassitööd ja mee-

leolukat näitlikustamist. Oluline on õpilase motiveerimine
ning õppehuvi äratamine,
ütlevad kõik õpetajad ühest
suust.

Laste klassis osales vaid üks
väike fotohuviline. Kuna ta oli
nii tubli, anname talle välja
lohutusauhinna.
8-16-aastaste laste seas tuli
võitjaks Triinu Roosaare, kes
saab auhinnaks kompaktkaamera COOLPIX AW100 firmalt Nikon. Teise koha saavutas Marie Aare, talle auhinnaks
kingitus I AM Photographer
PRO Shopilt. Kolmas koht läks
Maria Ellingule, talle auhinnaks meene Harku vallalt.
Täiskasvanute seas saavutas esimese koha Peeter Teedla, auhinnaks talle fotokaamera
Nikon 1 J1 Kit. Teise koha sai
Jevgeni Ivanov, keda peab
kingitusega meeles I AM Pho-

Lapsed 8-16a
1. Triinu Roosaare
2. Marie Aare
3. Maria Elling
Noored ja täiskasvanud (alates 17 a)
1. Peeter Teedla
2. Jevgeni Ivanov
3. Hans Kass
tographer PRO Shop. Kolmanda koha saavutas Hans Kass,
kellele annab auhinna Harku
vald.
Rahvahääletuse võitis 6aastane Katarina Elling, kes
saab auhinna Harku vallalt.
Kõik võidutööd paneme
üles Harku vallamajja. Näitus
on avatud 18. veebruarist. Palju õnne kõikidele võitjatele!
Konkurssi toetavad Nikon,
I AM Photographer PRO Shop,
Netiemme.ee ja Harku vald.

6 / HARKU VALLA TEATAJA / VALLAELU

Neljapäev, 14. veebruar 2013

Ants, meie küla
masinamees
Valla suusaparemik ja järelkasv.

2x Eddi Tomband

Selgusid valla meistrid
Pühapäeval, 10. veebruaril, Tabasalu Looduspargis peetud suusavõistlusel osales 39 suusatajat,
neist 13 olid mehed.
EDDI TOMBAND
Türisalu Spordiklubi

Meeste 10 km distantsil pärjati Harku valla meistriks Stanislav Zelentsov ajaga 31.36.
Järgnesid Sulo Manninen ajaga 33.17 ja Indrek Petai ajaga
37.18.
Kui naistel mahtus mullu
kolm esimest kolme sekundi
sisse, siis tänavu olid vahed
selged: 5 km raja läbis kõige
kiiremini Kaire Taberland ajaga 23.23, talle järgnesid Merle
Rump ajaga 26.10 ning Tiina
Sild ajaga 30.01.
Noortest seenioridest olid

parimad Indrek Ruiso (30.08)
ja Eve Leesment.
Lumisel rajal sõitsid jälje
sisse kõige nooremad. Alla 8aastastest poistest võitis 1 km
rajal Mihkel Tingas (3.37)
Kris-Jarlet Pajumetsa (4.20)
ja Ander Nulli (5.05) ees. U10
vanusegrupi distantsiks oli 2
km ning esikolmik kujunes
järgmiseks: Kuldar Null
(11.09), Vahur Paist (13.37) ja
Kristo Kurn (13.47). Oma vanuseklassis olid kiireimad ka
Eliise Ilves (16.11), Anastasia
Kralle (22.00), Anni Ilves
(5.53), Andres Urbla (20.33),
Birgit Look (20.59). U16 grupis
sõitnud Heikko Peensaare aeg
5 km distantsil (19.45) oleks
lubanud tempot hoides tulla
meeste 10 km distantsil neljandaks. Mõnusat suusatalve!

Harku vallavalitsus teatab
Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
määrata teenimed järgmiselt:
1) Ilmandu külas Tilgu teelt läänesuunas kulgevale seni
ametliku nimeta teele nimeks Tilgu põik.
2) Tabasalu alevikus Orava tänavalt kagusuunas kulgevale
seni ametliku nimeta teele nimeks Remmelga tänav.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade
kohanime määramise kohta avalikustatakse 14.02.2013 ajalehes “Harku Valla Teataja” ja Harku valla veebilehel.
Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas.
Õigusakt:
Kohanimeseadus: www.riigiteataja.ee/akt/13316388.
----------------------------------------------------------------------------------------Vastavalt kehtivale ehitusmäärusele avaldab vallavalitsus
vallalehes projekteerimistingimuste ja lisatingimuste määramise infot. Kinnistule määratud projekteerimistingimuste
näol on tegemist avaliku ruumi kujundamisega, mis mõjutab
ka ümbritsevat elukeskkonda ja naabreid. Korralduste
täistekstid on avalikud Harku valla õigusaktide registris.
Jaanuaris määrati projekteerimistingimused:
• Türisalu külas Põllupeenra tee 3 aiamaja püstitamiseks;
• Viti külas Meriheina tee 6 aiamaja laiendamiseks;
• Viti külas Helgi tee 19 aiamaja ja majapidamisabihoone
püstitamiseks;
• Viti külas Helgi tee 11 aiamaja laiendamiseks;
• Tabasalu alevikus Lasteaia 7 madalseiklusraja projekteerimiseks.
Jaanuaris määrati arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused:
• Tabasalu alevikus Madise tn 7 väikeehitise projekteerimiseks;
• Tabasalu alevikus Kalda tn 20 üksikelamule terrassi ehitamiseks.
Projekteerimistingimused ja lisatingimused kehtivad
väljastamise hetkest 2 aastat.
----------------------------------------------------------------------------------------Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
25.02-10.03.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) ja Naage külas Naage tee alguses paikneval infotahvlil
Naage külas Naage tee 22 (katastritunnus 19810:005:0590) ja
Naage tee 24 (katastritunnus 19810:005:0580) maaüksuste
ning lähiala (endine AÜ Siinus krunt 66 ja 67) detailplaneeringu
avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse 12.10.2010

Ega tali taeva jää, on
meie kui põhjamaa rahva hilissügisene käibeväljend. Liikva külas
asuva Kopli vanatalu
peremehele Ants Marole
(61) tähendab see ööpäevaringset valmisolekut
traktorirooli minekuks.
H E I N A RT P U H K I M
Vääna-Jõesuu külaselts

Ta on oma kohustuseks võtnud
talvise lumekoristuse Harku
valla külavaheteedel Vahikülast Tugamanni veski juurest
kuni Vääna Jõesuuni. Antsule
helistades vastab abikaasa
tihti, et ei saa kutsuda, sest
Ants tuli öösel vastu hommikut
töölt ja puhkab. Õhtul läheb
uuele lumekoristuse ringile.
Ants arvas, et tänavune
talv ei ole lume poolest väga
hull olnud. Vaatamata paarile
suuremale lumesajule ja tuisule on külavaheteed läbitavad
olnud ja rahvas oma sõiduautodega hommikul linna poole
liikuma saanud. On hullemaid
talvesid olnud.
Ja kui keegi on pidanud
natuke oma eramu teeotsas
hommikuti lumelabidat liigutama – see käib maal elamise
võlude juurde. Kuigi ikka on
inimesi, kes torisevad: miks

Ants mu magamistoa ukse
eest lume lükkamata jättis.
Igal juhul on Ants teinud mis
tema võimuses.

Kogu elu masinal
Ants on kogu elu masinamees olnud. Isegi omaaegse
Kirovi kalurikolhoosi Kakumäe osakonna põlde harinud.
Seal, kus praegune eliiteramurajoon asub. Ants on selline
aristokraatlikult muhe masinaja põllumees. Kui külavaheteel

Ants, lapselapsed ja traktor.

korraldusega nr 1261. Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha,
asub Harku vallas, Naage külas, Naage tee ja Lamedi tee
vahelisel alal nimetatud teede ristmiku vahetus läheduses.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate
katastriüksuste piiride muutmine ja ehitusõiguse määramine.
Planeeringulahendusega muudetakse kahe katastriüksuse
vahelist piiri viisil, mis tagab Naage tee 22 ja Naage tee 24
katastriüksuste piiril paikneva hoone edaspidise asetuse täiel
määral Naage tee 22 maaüksusel, lisaks märatakse planeeringuga olemasolevale hoonele ehitusõigus, mis võimaldab
seda edaspidi seadustada.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritav ala on puhkeotstarbelisel
tihehoonestusalal.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla uue (vastu võetud
Harku vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr 71), üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritav ala kavandatud elamumaa
juhtfunktsiooniga alale.
Kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga on võimalik
tutvuda tööpäevadel Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu), samaaegselt on detailplaneeringu materjalid välja
pandud Harku valla kodulehel (www.harku.ee).
25.02-24.03.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) ja Rannamõisa lasteaia hoones (Merepiiga tee 8, Rannamõisa) Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu avalikustatud lahendust on avalikustamise järgselt korrigeeritud ja täiendatud
ning planeeringulahendusele on Rannamõisa küla elanikelt
laekunud hulgaliselt nii toetavaid kui ka vastuväitvaid seisukohti, peab Harku vallavolikogu vajalikuks korrigeeritud
planeeringulahendus uuesti vastu võtta ning avalikustada.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavolikogu 27.08.2009
otsusega nr 74. Planeeritava ala suurus on ca 3,0 ha, asub
Harku vallas Rannamõisa külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna riigimaantee ja Balti klindi vahelisel alal asuva endise
suvilapiirkonna keskel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada
võimalused kinnistu korrastamiseks, juurdepääsu lahendamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse
määramiseks kultuuri-, spordi- ja vabaajakeskuse ning muusikakooli rajamiseks.
Algselt planeeritud kontserdimaja asemele kavandatakse
samas ehitusmahus valla muusikakooli rajamist, mis hõlmaks
endas ka kooli aulana kontserdisaali mahutavusega kuni 212
kohta. Kontserdisaali istekohtade piirarvu määramisel on
aluseks võetud planeeritavale alale paigutatavate sõiduautode
parkimiskohtade arv, arvestades 1 parkimiskoha kohta 2
istekohta. Parkimiskohti on kavandatud 106.

vastu sõidab, tervitab traktoriroolist nii end kui sind nii lugupidavalt, et tahaks kohe
mitu korda vastu tervitada!
1989. aastal hakkas Liikvas
oma isatalu pidama ja püüdis
koos naabrimeestega masinaühistut teha. Lootuses, et suures talude taastamise õhinas
õnnestub sellega oma peret
üleval pidada. 1995. aastaks
hakkas jõud otsa saama, sest
piima kokkuostuhind ei katnud
tootmiskulusid ja sedagi raha

ei saanud piimakombinaadist
kätte. Viimases hädas püüdis
Lasnamäe majade vahel ja
sotsiaalmajas oma kümnekonna lehma piima turustada.
Muidugi oli valus lüpsilehmi
lihakombinaati viia.

Au masinamehele!
Antsu Kopli talu põllul on
muistne kultusekivi tunnistamaks, et vähemalt tuhatkond
aastat on neid põlde haritud.
Antsu sooviks ongi, et lumerookimise kõrval oleks kunagi
mõtet jälle oma talu põlde harida. Antsu pojad ja nende lapsed on kõik siinsamas Kopli
talu maadel kasvamas. Valus
on põllumehel ka vaadata, kui
viljakad Vääna jõe luha sajad
hektarid head põllumaad on
võssa kasvamas.
Varsti on Eesti Vabariigi
95. sünnipäev. Sel puhul annetatakse ordeneid ja muid tunnustusi. Kahjuks ei mäleta, et
ühelegi masinamehele. Ka
nendele, kes 25 tundi ööpäevas
tööl.
Õnnitlen siis mina Aiba tee
paljude naabrite nimel Antsu
ja tema pere kolme põlvkonda
saabuva tähtpäeva puhul. Täname teda, sest vaatamata tuisustele hommikutele oleme
siit ikka liikuma pääsenud.

Erakogu

Planeeringulahendusega kavandatakse vallale kuuluvale
Rannamõisa laod maaüksusele määrata erinevate ühiskondlike
hoonete ehitusõigus valdavalt olemasolevate hoonete asukohtadele. Muusikakooli ehitusmaht on kavandatud olemasolevate
hoonete vahele. Riigile kuuluvale Aiaäärse maaüksusele on
kavandatud valdavalt mänguväljakud ja parkimisalad ning
noortekeskuse hoone laiendus tingimusel, et maaüksuse
munitsipaalomandisse taotlemine osutub edukaks.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Tabasalu
aleviku põhjaosa üldplaneeringut, kus planeeritav ala on
valdavalt kavandatud pargialana ja vähesel määral ühiskondlike hoonete maana.
Detailplaneering on kooskõlas uue Harku valla üldplaneeringuga, mis on vastu võetud Harku vallavolikogu otsusega
27.08.2009 nr 71, selle järgi on planeeritav ala valdavalt
kavandatud üldkasutatava hoone maana, kõrvalfunktsioonina
on planeeringuga kavandatud kuni 20% ulatuses määrata
ärimaa sihtotstarve kavandatavates üldkasutatavates
hoonetes ärilistel eesmärkidel teenuste pakkumiseks, näiteks
avalikud üritused muusikakooli aulas, spordisaali kasutamine
ja muu sarnane tegevus. Vähesel määral kõrvalfunktsiooni
määramise puhul ei ole tegemist üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse põhilahenduse muutmisega.
Kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga on võimalik
tutvuda tööpäevadel Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu), samaaegselt on detailplaneeringu materjalid välja
pandud Harku valla kodulehel (www.harku.ee).
----------------------------------------------------------------------------------------Detailplaneeringute kehtestamise teated.
Harku vallavolikogu 31.01.2013 otsusega nr 10 on kehtestatud
Sõrve külas Kadaka maaüksuse (katastritunnus
19801:001:0010) ja lähiala detailplaneering.
Harku vallavolikogu 31.01.2013 otsusega nr 11 on kehtestatud
Rannamõisa külas Tammi tee ja Harku-Rannamõisa tee
vahelise ala detailplaneering.
----------------------------------------------------------------------------------------Detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu.
19.11-16.12.2012 oli Tabasalus Ranna tee 1 ja Vääna-Jõesuu
külas Vääna-Jõesuu bussiootepaviljoni seinal avalikul väljapanekul Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Vöödiku tee 6 (endise nimega Antsu, katastritunnus 19801:011:0251) maaüksuse
ja lähiala detailplaneering. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule kolm vastuväidetega avaldust.
Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik
arutelu toimub 21.02.2013 kell 17.00 Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu).

TEATED / HARKU VALLA TEATAJA /

Neljapäev, 14. veebruar 2013

Active Studio

Uus seltskonnatantsu kursus alustab
Rohujuure Keskuses (Kallaste Keskus 2,
Tabasalu) 13. veebruaril.
www.activestudio.ee info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Avaldame sügavat kaastunnet Mait Kornetile ema

MAGDA-HELENE KORNETI

Tabasalu muusikakool
avaldab kaastunnet
õpetaja Valdo
Rüütelmaale

surma puhul.

ISA

Töökaaslased Harku vallavalitsusest

surma puhul.

Vääna mõisakool võtab tööle
ERIPEDAGOOG-LOGOPEEDI (1,0).
Tööleasumine esimesel võimalusel.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid esitada
e-aadressil
piret.jurna@vaanakool.edu.ee.
Lisateave tel 674 9240, 501 5293.

7

Kristallhelikausside ja
gongide suur
kontsert 15.02 Viimsi
huvikeskuses, Nelgi tee 1,
Viimsi vald.
Algus 19:00, pääse 7
eurot. Facebook:
KRISTALLIHARMOONIA,
www.huvikeskus.ee

Harku valla noorsootöö keskus kuulutab
välja konkursi erinoorsootöötaja
ametikohale (0,5 kohta)
Kandideerijalt eeldame:
• kõrgharidust noorsootöö, sotsiaaltöö või eripedagoogika erialal
• oskust ja tahtmist töötada laste ja noortega
• empaatiavõimet ja loovust
• pingetaluvust
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekesist tööd toredas meeskonnas
• paindlikku tööaega
• enesetäiendamise võimalusi
Oma CV koos sooviavaldusega saata hiljemalt
25.veebruariks aadressile kadri@noortekeskused.ee.

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva üritus
valla pensionäridele toimub 24.
veebruaril 2013 algusega kell 12.00
Tabasalu ühisgümnaasiumi aulas.

Kuulutame välja konkursi
õpetaja ametikohale (1,0)
põhikohaga õpetaja
lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Vajalikud dokumendid –
avaldus ja CV saata e-postile
info@pangapealselasteaed.ee
Lisainfo telefonil 609 8230.

Kavas:
• Aastapäeva kõne – vallavolikogu esimees Helikar Õepa
• Harku vald aastal 2013 – vallavanem Kaupo Rätsepp
• Kontsert, tort, suupisted, kohv, tee
Bussigraafik:
10.35
Kumna (endise poe vastas)
10.40
Tutermaa bussipeatus (suunaga Tallinna poole)
10.50
Vääna ristteelt Keila-Joa poole
10.55
Türisalu (Kooli ja Türisalu bussipeatus)
11.00
Naages Viti bussipeatus
11.05
Vääna-Jõesuu
11.10
Suurupi teerist
11.10
Muraste
11.10
Ranna tee bussipeatus
11.15
Maasika bussipeatus
11.15
Rannamõisa kirik
11.15
Hääletajad Rannamõisa Harku teel
11.20
Tabasalu ühisgümnaasium
11.35
Harkujärve koolimaja (Kiriku kaudu)
11.40
Bioloogia bussipeatus
11.48
Hooldekodu
11.50
Tabasalu ühisgümnaasium
Palume peatustes kohal olla 10 min varem.
Info: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõn 600 3867

Toetus õpilasvahetuse
programmis osalejale

Pangapealse lasteaed otsib õpetaja-abi.
Kui sulle meeldivad lapsed ja nende siirus, oled
tegutsemishimuline ning rõõmsameelne siis sind me
otsime! Varasem töökogemus on soovituslik.
Tööaeg E-R 8.00-16.30.
Tööülesanded: õpetaja abistamine erinevates tegevustes,
rühma-ruumide korrashoid ja toidu serveerimine.
Omalt poolt pakume: kaasaaegset töökeskkonda,
suvepuhkust juulis, head töötasu, ujumise võimalust
spordikompleksis!
Palume oma CV saata aadressile
kairi@pangapealselasteaed.ee, lisainfo tel: 5569 6286.

Harku valla noortel on võimalik
taotleda vallalt toetust õpilasvahetuse programmis osalemiseks.
Toetuse taotlusi võivad esitada
nii gümnaasiumiõpilased kui ka
üliõpilasvahetuse programmis
osaleda soovijad. Taotlusi ootame
31. märtsini. Seejärel vaatab
laekunud taotlused läbi komisjon,
kes otsustab raha eraldamise.
Lisainfo kultuuri- ja spordispetsialist Karin Popsilt telefonil
606 3838.

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.

8 / HARKU VALLA TEATAJA / REKLAAM
PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

Müüa

• katuseplekid,

puitbrikett (10 kg pakend) –
160 eurot alus (960 kg),
puidugraanul – 190 eurot alus
(1005 kg).
Transport hinna sees!
Tellimine ja info
5647 2579, 684 3831
info@briketimeistrid.ee
www.briketimeistrid.ee

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

Juhtimisalased
konsultatsioonid ja
nõustamine: kvaliteedijuhtimissüsteemid,
LEAN tootmine,
probleemilahendusmeetodid, 5S, FMEA
jne. Tel. 501 1253.

Neljapäev, 14. veebruar 2013

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

Ettevõte Usin-TR OÜ Keilas
otsib oma kauplus-kohvikusse

klienditeenindajat.
Usin-TR OÜ,
Tehase 1 76605 Keila
Telefon:
+372 524 9426,
e-post:
katrin.mand@usin.ee

“Haljastusprojekt
telli talvel,
haljastuse
rajamine suvel.”
Eesti rahva vanasõna

TEATED
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee

Tabasalu Spordikompleksis

603 2043
www.tabasaluilusalong.ee

Veebruari lõpuni kõik müügitooted

-20%!

tel 5647 3164
mail info@greenlander.eu
web greenlander.eu

• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Ehitusalane nõustamine. M. Mikk. Tel 522 0023
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
• Ostan sõiduauto, võib vajada remonti. Tel
508 3933
• Otsime talihooajatöölisi Soome lumekoristustöödele. Tel 5916 8596
• Otsin vene keele õpetajat 8. klassi poisile. Tel
5664 1235
• Raamatupidamisteenus väikeettevõtetele
kogemustega raamatupidajalt. Info 5551 9517
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka saartelt, tel 5557 7007
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Võtan koristada eramu. Aeg ja tasu
kokkuleppel. Tel 5591 5576,
maianu9@gmail.com

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

Mittetulundusühing
Tervendavad Aiad kutsub
19. veebruaril kohtumisõhtule

AIAHOOLDUSE NIPID.
Pika aiandusalase kogemusega
aednik-haljastajad RIHO RAUDI ja
MARE TALVISTE Kloogarannast
jagavad kogemusi, kuidas muuta
aiahooldus kergemaks ja
tervislikumaks.
Teretulnud on kõik aiandusalased
küsimused ja ka omapoolsed
kogemused!
Oodatud on nii asjaarmastajad
aiahuvilised kui kutselised aiategijad.
Kohtumiskohaks kohvik “Rohujuur”
Tabasalus, algus kell 18.00,
pilet 7 eurot.
Palume eelregistreeruda
tervaiad@gmail.com või tel
503 7504.

