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Kolan looduses ning
luusin inimtühjades
paikades.
M AR GO K ÕL AR
Helilooja

TÄNA LEHES

Harku vallal
nüüd oma logo ja
tunnuslause
Viimase aasta jooksul
küpsenud otsus luua
Harku vallale oma märk
ehk logo ning tunnuslause jõudis tulemuseni.
Reklaamiagentuur Factory loomingulise kollektiivi töö tulemusel valmis Harku valla logo –
lihtne puumotiiv sinise
merepiiri taustal. Tunnuslauseks sai fraas “Elu
kui puhkus”. / LK 2

Tilgu sadamat
haldab Otemarina
jahtklubi
Veebruarikuu vallavolikogu otsuse kohaselt jätkab Tilgu sadama heaperemehelikku hooldamist
Otemarina jahtklubi.
Enam kui 8000-ruutmeetrise maa-ala kasutamiseks ja arendamiseks
sõlmitakse klubiga leping aastani 2022. / LK 2

Harku firma pakub
metallmööblit
OÜ Metkall on tegelenud
metallmööbli müügiga
juba 1992. aastast. Harkus töötab ettevõte aastast 2010. Nii suurfirmadele, riigiasutustele kui
eraisikutele mööblit tarniva firma peakorteris
käis Harku Valla Teataja
töid ja tegemisi uurimas.
/ LK 3

Eks siis varsti näeb,
kas uued vedajad on
paremad või
halvemad. / LK 3
VELLO MALKEN
Muraste elanik

Valla koolieelikud said
ohutusõpet
Möödunud nädalal toimus Tabasalus Harku
valla lasteaedade suur
turvapäev. Koolimajas
läbi viidud üritusel tutvustasid erinevad ametimehed valla lasteaedade koolieelikutele, kuidas käituda turvaliselt
nii tänaval kui mänguväljakul. Räägiti ka, mida teevad suured inimesed selleks, et laps saaks
ennast turvaliselt tunda.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

Vallavalitsuse kultuuri- ja
spordispetsialist Karin Popsi
sõnul toimus selline üritus
vallas esmakordselt, kus erinevad turvalise elukeskkonna
nimel tegutsevad organisatsioonid olid ühekorraga koos
lastega tegelemas ning neid
õpetamas. “Ühest küljest on
selline üritus lastele lõbusaks
vahelduseks, teisalt jääb oluline info kindlasti paremini
meelde, kui see on edastatud
meelelahutuslikus vormis
ning nii, et laps saab ise kõike
järele proovida ja aktiivselt
osa võtta,” sõnas Pops.

Lapsed said teada, et võõra koeraga tutvust tehes ei ole mõistlik teda pea pealt silitada.
vad nad häda korral eelkõige
oma ema või isa poole, rääkisid
lastekaitsespetsialistid ka sellest, et on olemas veel palju
inimesi, kes võivad last aidata
ning kelle tööks on lapsele
turvalise elukeskkonna tagamine.

Ära pea pealt silita

Kõik olid kohal

Lapsed said maanteeameti
ja MTÜ Ohutusõpetuse spetsialistidelt teada, kuidas tagada enda turvalisus autos ja
ühistranspordis ning kuidas
liigelda tänaval. Prügihundi
eestvedamisel sorteeriti prügi
ning koos Nõmme loodusmaja
noorte ja nende koertega õpiti
lemmiklooma eest hoolitsema
ning seda, kuidas käituda võõra koeraga. Lapsed said teada,
et võõra koeraga tutvust tehes
ei ole mõistlik teda pea pealt
silitada.

Oma oskusi olid lastele tulnud demonstreerima ka piirivalve- ja politseikoerad koos
oma treeneritega. Tublid koerad tegid järjest tervelt üheksa eeskujulikku etteastet erinevatele rühmadele.
Õpitu kinnistamiseks said
lasteaiaõpetajad kaasa viimiseks palju harivat materjali,
mille abil edaspidi turvalisusega seonduvat lastele õpetada.
Lõbusat meeleolu aitasid
luua Prügihundid, politsei
Lõvi Leo, maanteeameti Sebra
ja jänes.
Turvapäeval osalesid kõigi
Harku valla seitsme lasteaia
koolieelikute rühmad ning ühtekokku külastas turvapäeva
enam kui 200 last. Päeva aitasid läbi viia Sisekaitseakadeemia, politsei- ja piirivalveameti
Põhja prefektuur, Tallinna
keskkonnaamet, maanteeamet, MTÜ Ohutusõpetus,
Nõmme loodusmaja, lasteabitelefon 116111, Harku valla
lastekaitse ühing, OÜ Üritusturundus ning Wowevents.
Ürituse korraldas Harku vallavalitsus.

VÕÕRAST KOERA EI
OLE MÕISTLIK PEA
PEALT SILITADA.
Politseinikud rääkisid lastele, kuidas hoolitseda selle
eest, et kaotsi ei läheks võtmed, telefon ja rahakott ning
kuidas panna tähele, et mänguväljakul turnimine oleks
ohutu. Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid ning üleriigilise
lasteabitelefoni töötaja õpetasid lastele, kelle poole pöörduda, kui on suur mure ja tundub,
et kuskilt abi ei saa.
Kuigi laste sõnul pöördu-

Oma oskusi olid tulnud demonstreerima piirivalve- ja
politseikoerad koos oma treeneritega.
3x Katrin Romanenkov

Ühtekokku külastas turvapäeva enam kui 200 last.

Volikogus
veebruaris
28. veebruari istungil:
• võeti vastu Harku valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 20132024;
• anti Tilgu sadama osa kasutuseks Otemarina jahtklubile;
• otsustati taotleda riigivara tasuta võõrandamist;
• määrati kohalike teede
nimekirja teed Vääna-Jõesuu
ja Muraste külas ning Tabasalu
alevikus;
• kinnitati uus Harku vallavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis;
• kinnitati uus Harku vallavolikogu kantselei koosseis ja
teenistuskohtade jaotus;
• muudeti Rannamõisa külas Rannamõisa Suvila 42 ja
Suvila 43 kinnistute detailplaneeringu nimetust;
• kehtestati Rannamõisa
külas Sambliku tee 8 ja Sambliku tee 10 maaüksuste ning
lähiala detailplaneering;
• kehtestati Vääna-Jõesuu
külas Puraviku tee 6 ja 10
maaüksuste ning lähiala detailplaneering;
• kehtestati Vääna-Jõesuu
külas Hiie 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering;
• kehtestati Harkujärve
külas Tooma 3, Tooma 4, Jõetooma maatükk ja Trahteri
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu osa;
• kehtestati Harkujärve
külas Sagari, Nurme ja Nurme
I maaüksuste detailplaneering;
• võeti vastu Türisalu külas AÜ Adra territooriumi ja
lähiala detailplaneering;
• muudeti Kumna külas
Künka ja Keila kirikumõisa
kinnistute detailplaneeringu
nimetust;
• võeti vastu Kumna külas
Künka ja Keila kirikumõisa
maaüksuste ning lähiala detailplaneering;
• otsutati jätkata Harkujärve külas Kiriku tee 11 ja Pillado III kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu menetlust;
• muudeti Harkujärve külas Kiriku tee 11 ja Pillado III
kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ala ulatust ja nimetust;
• jäeti algatamata Muraste
külas Ristikubja ja Suureotsa
2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine;
• võeti teadmiseks järgmised revisjonikomisjoni aktid:
29.11.2012. a akt nr 5;
21.12.2012. a. akt nr 6;
• tehti vallavalitsusele
ülesandeks pöörduda maanteeameti poole selgitamaks
Juuliku-Tabasalu maantee küsimust.
Järgmine istung toimub
28. märtsil kell 16.00.
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Harku vallal nüüd oma
logo ja tunnuslause
Küllap tunneb enamus
vallaelanikke ära Harku
valla ilusa vapi kujutise.
Väärikas ja lihtne, hõbedane rist sinisel taustal,
ülal nurgas hõbedane
kaheksaharuline põhjatäht.
K AT R IN R OMANENKOV
Kommunikatsioonijuht

Ajalooliselt on vapi kujunemislugu pärit ajastust, kui LääneEuroopa rüütlid hakkasid
võitlusse minnes kasutama
kilbile maalitud sümboleid.
Oma märk võimaldas lahingus
kindlaks teha rüütli isikut ja
tema päritolu ning olid võimu
sümboliks.
Ka tänapäeval sümboliseerib vapp riigi või omavalitsuse
suveräänsust ning erilisi omadusi. Harku valla vappi kasutatakse vallavalitsuse ja volikogu ning nende allüksuste
hoonetel, pitsatitel ja dokumentidel, samuti valla teenetemärkidel ja autasudel.
Kuni praeguseni on valla
vappi kasutatud ka erinevatel
üritustel, trükistel ja reklaamidel ning suveniiridel. Erinevate kultuuri- ja spordiürituste
korraldamisel oleme vallavalitsuses jõudnud arusaamiseni,
et väärika vapi kõrval võiks
Harku vallal olla ka veidi lõbusam ja meelelahutuslikum
oma märk. Midagi, mis ei
sümboliseeriks niivõrd võimu
ja omavalitsuse staatust, kui
ütleks midagi ka meie inimeste
ja elukeskkonna kohta.
Aasta jooksul küpses otsus
luua Harku vallale oma märk
ehk logo ning ka tunnuslause.
Konkursi tulemusel otsustati

valla visuaalsete märkide loojaks valida reklaamiagentuur
Factory, kelle loomingulise
kollektiivi töö tulemusel valmis Harku valla logo – lihtne
puumotiiv sinise merepiiri
taustal. Tunnuslauseks valis
komisjon fraasi, mis meie hinnangul iseloomustab kõige paremini seda, millisena elanikeuuringu andmetel näevad
meie elanikud oma kodukohta.
Tunnuslauseks sai fraas “Elu
kui puhkus”.
Kogu logo- ja tunnuslause
projekti aluseks võeti möödunud suvel uuringufirma Saar
Poll läbiviidud elanike küstlus
ning püüti seda pildina väljendada. Logo puumotiiv rõhutab
kasvu ja arengut. Harku valla
elanikud tunnevad ennast turvaliselt, siin on head sportimisvõimalused, värske õhk ja
kaunis loodus. Puu sümboliseerib lisaks loovust, elujõudu,
kestvust ja pikaealisust. Sinine
joon sümbliseerib merepiiri.
Tunnuslause saamislugu
algab ajaloost. Harku vald on
traditsiooniliselt tuntud kui
suvituskoht. Tänaseks on suvituspiirkonnast saanud aktiivne
elukeskkond, kuid kõik puhkusele omased väärtused on alles – loodus, turvalisus, vaikus,
rahu. Samuti käib valdav osa
vallaelanikest tööl naabruses
asuvas suurlinnas ning oma
koju tulevad nad puhkama ja
ümbritsevat nautima. Seega
võib Harku valla elanik julgelt
öelda, et meie juures on ELU
KUI PUHKUS.
Valla logo ja tunnuslauset
hakkame kasutama ürituste
reklaamidel ja erinevatel viitadel avalikus ruumis, suveniiridel ja diplomitel jpm.

Harku vallavalitsus

kuulutab välja konkursi juristi ametikohale.
Peamised tööülesanded:
• õigusliku sisuga dokumentide eelnõude koostamine;
• arvamuse andmine õigusliku sisuga dokumentide ja nende
eelnõude vastavuse kohta seadusele ja nõuetele ning ettepanekute tegemine seaduste ja nõuetega vastavusse viimiseks;
• vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate õigusalane
nõustamine;
• õigusliku arvamuse andmine vallavalitsuse ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste tegevusega seotud probleemidele ja
võimalike lahenduste pakkumine;
• valla ja vallavalitsuse esindamine kohtus ja ametiasutustes;
• vallasekretäri asendamine tema äraolekul.
Nõudmised kandidaadile:
• vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55
lõikes 2 sätestatud nõuetele;
• väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
• väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosimise võime;
• iseseisvus ja algatusvõime;
• hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle;
• kohusetundlikkus ja täpsus.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
• toetavat meeskonda.
Sinu sooviavaldust ja CV-d
ootame hiljemalt 7. aprilliks
2013 portaali CV Online
vahendusel või personalijuhi
(Kaile Põldme) mailiaadressile
kaile.poldme@harku.ee.

Otemarina jahiklubiga sõlmiti 10-aastane Tilgu sadama kasutamise leping.

Tilgu sadamat haldab
Otemarina jahtklubi
Veebruarikuu vallavolikogu otsuse kohaselt jätkab Tilgu sadama heaperemehelikku hooldamist
Otemarina jahtklubi.
Enam kui 8000-ruutmeetrise maa-ala kasutamiseks ja arendamiseks
sõlmitakse klubiga leping aastani 2022.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Möödunud aasta jooksul on
Tilgu sadama territooriumil
toimunud silmaga nähtavad
muudatused. Tänu vallavalitsuse taotletud PRIA projektirahastusele ja vallavalitsuse
toele viis sadama haldaja Otemarina jahtklubi ellu pikki
aastaid plaanitu – tehti korda
sadamakai, ehitati juurde teine slipp.
Samuti said kohalikud rannakalurid uhiuued võrgupuhastus- ja riietusruumid, rajati
ka sadamakaptenihoone. Väga
olulised uued rajatised on ellingud, mis annavad võimaluse sadamas kohapeal jahtide ja paatide remonditööde

teostamiseks. Juba pisut enam
sadama moodi muutunud rannaäär ja sadamakai meelitas
kiiresti ligi purjespordisõpru
ning sadama territooriumil
leidsid kiiresti omale pesa
mitmed jahid ja kalapaadid.
Korrastatud sadam ja edasine arendamine vajab aga
selget sihti, samuti valvamist
ja hooldamist. Kuna sadamaala haldamisega varasemalt
lepinguga seotud Otemarina
jahtklubi andis nõusoleku vallale kuuluva vara hooldamiseks
ning kinnitanud, et nad on
valmis täitma sadamaseadusest tulenevaid kohustusi,
otsustati sõlmida klubiga 10aastane vallavara tasuta kasutamise leping.

SADAMA EDASINE
ARENDAMINE VAJAB
SELGET SIHTI,
VALVAMIST JA
HOOLDAMIST.
Siiski ei olnud volikogus
Tilgu sadama saatuse otsustamine üksmeelne ning sadama
haldamise leping tekitas elava
arutelu. Diskuteeriti selle üle,

Harku valla aiaselts korraldab Harku valla
avatud aedade päevad 2013. aasta
maist kuni oktoobrini!

Külastada saab mitmeid auhinnatud aedasid Harku vallas. Aeda.
des avatud aiakohvikud, korraldatakse loenguid ja töötubasid.
Aiaomanikud, kes soovivad avada oma aiad huvilistele,
võtke meiega ühendust!
Infot jagavad Marika Raudsoo telefonil 5804 5717 ja e-posti
teel Luule Agu luule@agu.ee, Maire Tilkson mairetikson@hot.
ee.

kuivõrd on põhjendatud sadama hoolduse delegeerimine
just Otemarina jahtklubile
ning kaaluti, kas ja millised
teised ühendused Harku vallas võiksid jahtklubiga selle
teenuse osutamisel konkureerida. Häältega 10 poolt, 4 vastu
ja 2 erapooletut otsustati Tilgu
sadama haldamine anda Otemarina jahtklubile.

Majanduskomisjoni esimees
Meelis Härms (IRL), miks
vald valis lepingupartneriks
just Otemarina jahtklubi?
Kõige olulisem põhjus on
see, et Otemarina jahtklubiga
oli vallal juba kehtiv sadama
haldamise leping aastast 2009
ning nad olid tõestanud ennast
hea peremehe ja valla jaoks
jätkusuutliku partnerina. Volikogus kerkis esile ka mõte, et
miks mitte korraldada sadama
halduseks konkurss ning valida parim selts või ettevõte.
Seda ei pea me hetkel otstarbekaks, sest kuni sadama territooriumil puudub kehtestatud detailplaneering, ei ole
võimalik seal ühtegi kapitaalset ehitust teha.
Seega pole meil potent-

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.

Katrin Romanenov

siaalsele arendajale pakkuda
häid tingimusi ning me ei saa
sellisele arendajale ka omalt
poolt mingeid nõudmisi esitada.
Vallavalitsus on pidanud
läbirääkimisi Rannamõisa
Laevaseltsiga, aga nad ei soovinud lepingut sõlmida.

Eesti Reformierakonna Harku fraktsiooni esimees Ott
Kasuri:
Volikogus esitati ettepanek
avaliku konkursi korraldamiseks Reformierakonna fraktsiooni poolt ja seda toetasid ka
valimisliidu liikmed volikogus.
Tilgu sadama alal tegutseb
MTÜ Rannamõisa Laevaselts,
kes on korraldanud viimastel
aastatel seal Muinastulede öö
ja Tilgu laada. Rannamõisa
laevaseltsi liikmed Argo Aruvald ja Kaido Taberland esitasid PRIAsse taotluse, mille
tulemusena ongi sadama-alale
kerkinud soojakud ja ellinguruum. Seepärast pidasime vajalikuks anda võimaluse ka
Rannamõisa laevaseltsi aktiivsetele liikmetele olla kaasatud sadama territooriumi
haldamisel.
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KÜSITLUS
Kuidas olete rahul vallas
sõitvate bussidega?

ASTR I D
V ÄIZE N E
Tabasalu elanik

O

len “autoinimene”. Linnas käin harva, kindlatel põhjustel või ettevõtmistel, üritustel ja seda ikka oma autoga. Samuti külastan muid Harku valla kohti
ikka ise autot juhtides.
Miks oma autoga? Vastus
on see, et oleks turvaline ja et
saaksin igal ajal liikuma, kui
tekib vajadus ja tahtmine. Ja
mulle meeldib autot juhtida.
Pigem on minu jaoks probleem
linnas parkimine. Kui minu
12-aastasel lapsel on tarvis linna saada, siis olen teda ka
siiani ikka transportinud, sest
nii on turvalisem. Eks ta jõuab
veel iseseisvuda.

EV ELI N
TIIR IK
Muraste elanik

K

ui on vaja ühistranspordiga liikuda, siis ei
ühti graafikud alati reisija vajadustega. Tuleb ette ka
olukordi, kus koolipäev lõpeb
tervel Tabasalu ühisgümnaasiumil korraga. Siis jääb peatusesse järgmist bussi ootama
ühe bussi jagu väikeseid reisijaid. Seega arenguruumi ühistranspordi parandamiseks on
alati.

V ELLO
MALKE N
Muraste elanik

O

len avalike liinide busside ning ka kommertsbussidega rahul. Graafikud on piisavalt tihedad, sõidukid turvalised ning puhtad.
Juhid lahked ning sümpaatsed.
Õnnetusi või muid intsidente
pole õnneks juhtunud. Mõned
nooremad juhid on vahetanud
töökohta ning sõitnud üle lahe
Soome.
Praegu teenindab meie
kandi bussiliine Mulgi Reisid.
Aga varsti asendab seda Atko.
Eks siis näeb, kas uued vedajad on paremad või halvemad.

NB! Üleminek suveajale:
30. märtsi ööl vastu
31. märtsi läheme üle
suveajale. Kellaosutid tuleb
tunni võrra edasi keerata.

Harku aleviku firma
pakub metallmööblit
“OÜ Metkall on tegelenud metallmööbli müügiga juba 1992. aastast.
Selle aja jooksul on elu
Eestis tublisti arenenud.
“Just tööstus on valdkond, kuhu meie poolt
pakutav mööbel kõige
paremini sobib,” kirjutab
firma kodulehel tutvustuses.

Maist kuni juulini kestab
Saue ning Harku vallas
asuva kuuekilomeetrise
teelõigu remont. Maantee saab uue katte ning
Rannamõisa ristmikule
ehitatakse ohutussaareke. Tööd maksavad
840 000 eurot.
Varasematel aastatel on valla
suurimad teetööd käinud Tallinn-Rannamõisa-Keila-Joa
maanteel. Mullu korrastati
veidi rohkem kui kahe miljoni
euro eest 2,7-kilomeetrist lõiku. Tee rekonstrueeriti, ehitati
uued kommunikatsioonid ning
ristmikule ring. Teekate taastati osaliselt.
Tänavu on maanteeamet
võtnud plaani Harku-Rannamõisa teelõigu, mille pikkus
on 5,8 kilomeetrit. Ehitama
hakkab Nordecon AS ning juuliks peaksid töö olema lõppenud.

Teekate on vilets

“Kõikivõimaliku kauba ning miks mitte ka arhiividokumentide või ajalehtede veoks on
olemas kärud,” näitab Marko Tali.
2x Allar Viivik

Soomlaste mööblit
Milliste firmade mööblit
ning muud vajalikku müüakse? Marko Tali ning müügimees Toomas Erini kinnitusel
on läbi kahe aastakümne olnud
hea partner Soome tööstusmööblit tootev firma Sovella,
mille ainuesindaja Eestis ongi
Metkall. Soome ettevõtte mööbel moodustab käibest suurima osa.

“KA RIIGIASUTUSED
ON LEIDNUD MEILT
PALJU VAJALIKKU.”
Lisaks tehakse koostööd
Punta ning Saksa-Rootsi-Soome kataloogi toodete müüja
Gerdmansiga. Eesti tootjatest
on hea koostöö näiteks OÜ
Falkonet Metalliga.
Samuti pakutakse plasttooteid ning töömehed saavad
vajaduse korral soovitu kokku
panna.
“Põhiosa on muidugi mööbel ja abivahendid ettevõtetele,
tööstustele, ladudele ning kontoritele. Kuid on ka asju, mis
sobivad mujale,” räägivad Tali
ja Erin. Nende kinnitusel andis Sovella välja kataloogi, kus
on näiteks koduse mööbli ja
abivahendite näidised. Nii
saab soetada riiuleid garderoobidesse, esikutesse, kööki-

Mais algab HarkuRannamõisa teel
remont

AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Mida Metkall müüb ning millised on olnud huvitavamad
ehitused, mida sisustatud, seda Harku Valla Teataja uuriski.
Ettevõtet leida on tegelikult kerge. See asub TallinnKeila-Paldiski maantee ääres,
väikeses tööstuskülas. Ühel
pool maanteed on Saue vald,
teisel pool Harku vald. Just
viimase territooriumil, Harku
alevikus Metkall tegutsebki.
Naabriteks BRC Autokeskus,
Cramo ning ka segusõlm. Mitte kaugel pole ilmajaam, kuid
see asub juba Tallinna linna
piirides.
Juhataja Marko Tali räägib, et Harkus töötab ettevõte
aastast 2010. Varem tegutseti
Tallinnas Kalda tänaval. Aga
seal jäid ruumid kitsaks ning
ette võeti kolimine Harkusse.
Nii BRC Autokeskus kui Metkall on United Partners gruppi
kuuluvad ettevõtted. Nii saadigi automüügiga üleaedseteks.
“Tööd on palju. Meeskond
on meil väike, aga tegus.
Ettevõttes töötab kokku neli
inimest. Kaks müügimeest,
raamatupidaja ning juhataja”
räägib Tali.
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OÜ Metkall asub Tallinn-Keila maantee ääres. Varem on
samas paigas töötanud näiteks suusavabriku saeveski ning
BRC Vallasvara müügikeskus.
desse, panipaikadesse või garaažidesse.

Tööstusest arhiivini
Millised on suurimad ja
huvitavamad ehitised või tööstusrajatised, kuhu OÜ Metkall
on mööblit müünud?
Tali kinnitusel on nimekiri
pikk ja soliidne. Nii kuuluvad
klientide hulka näiteks Tallinna tehnikaülikool, Tallinna

tööstushariduskeskus ja teised, kes on nende abiga sisustanud mitmeid vanu ning uusi
õppekorpusi. “Palju on suuri
tööstusettevõtteid. Näiteks
Tänassilma tehnopargi firma
Stoneridge Electronic. Elektroonikafirmadest Keilas asuvad ABB, Ensto Ensek ning
PKC Eesti,” loetleb Tali. Lisaks
veel Ericsson Eesti, Metus
EST, Molycorp Silmet (endine

Vagunid ja liikuvad
riiulid
• Metkalli pakutava
mööbli ja muu varustuse kõrval on olemas ka
tööstusvagunid. Need ei
liigu siiski rööbastel,
vaid põrandatel. Vaguniga saab vedada tööriistu ning -tarbeid kiiresti ja mugavalt ühest
kohast teise.
• Arhiivimaterjalide ja
-dokumentide jaoks on
olemas liikumatud ning
liikuvad riiulid. Viimaseid saab vändata tihedalt üksteise vastu. See
hoiab ruumi tublisti
kokku ning kõikvõimalikku materjali mahub
riiulitele rohkem.
• Vaata lisa www.
metkall.ee.
Silmet), Norma, suur hulk
automüüjaid ning paljud Eesti
kodud. “Ka riigiasutused ning
kohalikud omavalitsused on
leidnud meilt palju vajalikku,”
ütleb Erin ja selgitab, et näiteks Eesti rahvusarhiiv tellis
endale aastate eest mitme miljoni krooni eest metallriiuleid.
Neid vajasid tuhanded toimikud, dokumendid ning muud
säilikud.

Lähemalt räägib remondist
maanteeameti pressiesindaja
Allan Kasesalu. Tema sõnul on
teekate osaliselt deformeerunud ning esineb üsna palju
pikiroopaid ja auke. Seepärast
võetaksegi ette katte tasandusfreesimine, paigaldatakse
asfaldist tasanduskiht ja täies
laiuses ülekate. “Tee ei muutu
laiemaks ega seda ei õgvendata. Muldkeha on korras ning
see ei vaja remonti,” ütleb Kasesalu.
Harku-Rannamõisa ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ristmikul ehitatakse sõidusuundi eraldav
saar. Selle pikkus on kuus ja
laius poolteist meetrit. Tammi
tee juurde ehitatakse kaks uut
autobussipeatust. Jalg- või
jalgrattateid pole plaanis
maanteelõigule ehitada. Nordecon alustab töid mais ning
need maksavad 840 000 eurot.

Kiirust piiratakse
Kas maanteelõik on suletud või saavad autod sõita?
Kasesalu räägib, et tee on liiklusele avatud. “Ette on nähtud
liikluse reguleerijate kasutamine tipptundidel. See juhtub
tööpäevadel kell 7-10 ja 16-19.
Töötsoonis on ka kiirusepiirang
kuni 30 km/h,” selgitab ta.
Asfalteerimistööde ajaks paigutatakse tõenäoliselt ka ajutisi foore.
Tulevaste aastate teeremondi ja ehitusplaanidest on
Allan Kasesalu sõnul veel vara
rääkida. Sest “Teehoiukava
aastateks 2014-2020” pole veel
lõplikult kokku pandud.

2011. aasta augustis algas
Muraste-Suurupi 1,2 kilomeetrise kergliiklustee lõigu rajamine. Tänavu ei
ehitata Rannamõisa-KeilaJoa maanteel midagi.
Ülo Russak
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Muutus kohaliku
omaalgatuse programmist
toetuse taotlemine
2013. aastast haldab
programmi Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(KÜSK), mis on üks
etapp kodanikuühenduste rahastamise korrastamise süsteemist
(www.siseministeerium.
ee/rahakon), mille on
ette võtnud siseministeerium.
DEMIS VOSS
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
arenduskonsultant

Lühidalt kokkuvõttes tuleb
toetusprogramm viia kooskõlla siseministeeriumi haldusala
kodanikuühiskonna arengut
puudutavate arengukavadega
ja viia toetuste jagamine eesmärgi- ja tulemuspõhiseks.
Hetkel saab tulemuslikkust
hinnata ainult arvuliselt – 12
aasta jooksul on Harju maakonnas toetatud 1300 projekti
kogusummas 1,6 miljonit eurot.
Mis on olnud nende projektide sisuline tulemus, seda
on üsna võimatu analüüsida.
Hinnanguliselt pooled projektidest on seotud erinevate kogukonnas läbiviidud üritustega
(koolitus, tähtpäev jms), ülejäänud poolest kolmveerand
on erinevad soetused (telk, arvuti, helitehnika jms) ja kõige
väiksem osa on olnud investeeringuprojektid (spordimänguväljak).

EELDATAKSE INIMESTE
PANUSE SUURENEMIST,
SEST RIIGI HUVI EI OLE
KÕIKE KINNI MAKSTA.
Siseministeeriumil kui
rahastajal on tekkinud õigustatud küsimus, millele raha
jagatakse, kas see teenib avalikkuse huve ning on tulemuslik. Selles kontekstis ongi
programmi muudetud.

Mis muutus?
Peamine muutus on selles,
et võrreldes varasema toetuskorraga on eristatud 4 erinevat
meedet, kuid tegevusi, milleks
toetusi saab taotleda, ei ole
vähendatud. Kui eelnevalt sai
ühe taotluse raames küsida
toetust erinevate tegevuste
jaoks korraga, siis nüüd on
põhimõtteline erinevus selles,
et iga toetusvajadus peab olema eesmärgistatud ning seotud konkreetse tulemusega
(mis muutub projekti lõppedes?).
Küla jaanipäeva korraldamine ja võrkpalliplatsi rajamine on iseloomult täiesti erinevad projektid, nende ettevalmistus on erinev, tulemus
on erinev, jätkusuutlikkus on
erinev. Loogiline oleks, et sarnased taotlused oleksid hinnatavad samas kategoorias. See
loob hindamise läbipaistvamaks ning omavahel paremini
võrreldavamaks ning suurendab omavahelist konkurentsi.
Just konkurentsi vähesus
on olnud Harju maakonna
probleem, sest toetusraha kipub üle jääma. Ent hindajatel
ei ole eetiline anda välja raha,
mille sihipärane kasutamine
ei ole kindel.
Täiendusena on loodud
eraldi meede “Õpiring”, mille

KOPi infopäev
Tallinnas.

Styna Eerma

idee on soodustada kogukonnaliikmete õppimist enda
jaoks huvitaval teemal. Viimastel aegadel kippusid koolitusprojektid olema suunatud
ainult väiksele seltskonnale,
kus on raske näha avalikku
huvi – mida annab seltsi juhatuse osalemine keraamikakoolitusel külarahvale? Enesearenduse soodustamiseks
on riik näidanud head tahet
ning toetab initsiatiivi, kuid
eeldatakse inimeste panuse
suurenemist, sest riigi huvi ei
ole kõike kinni maksta.
Muud uuendused on pigem
kosmeetilised (kahe taotluse
esitamise piirang, uued hindamiskriteeriumid jms) ning kohandatud vastavalt KÜSKi põhimõtetele. KÜSK soovib pakkuda paindlikkust ning anda
vastutus ühendustele. Näiteks
10% toetuse summast võib
panna üldkuludeks, mida
ühing ei pea dokumentidega
tõendama, mis tekitaks rohkem bürokraatiat kui asi väärt
on. Samas lasub ühingul vastutus – raamatupidamise korrashoidmise eest vastutab
juhatus ning usalduse kaotamisel on edaspidi toetuse saamine raskendatud.
Toetuse summa, 1600 eurot, kahjuks ei suurenenud,
kuid diskussioonid on üleval.

Arenguruumi jagub
Arenguruumi on meil kõigil. Taotlejad peaksid õppima
rohkem projektikeelt s.t tegema vahet eesmärgil ja tegevusel, eristama väljundit ja tulemust ning siduma investeeringuid kulude ja võimalike
tuludega. Toetust küsides peab
paraku mängima rahastaja
reeglite järgi. Hindajad peavad olema töös järjepidevad
ja tagama taotlejate võrdse
kohtlemise. Rahastaja ja elluviija peavad tagama programmi vastavuse korrastatud rahastamise põhimõtetele.
Tehtud uuendused ei muutnud menetlustähtaegu, mis
arvestades toetuse väiksust
on ebamõistlikud. Tulevikus
tuleb kaaluda tähtaegade nihutamist – praegusel juhul on
pärsitud kevadiste tegevuste
elluviimine, sest otsustusprotsess on nii pikk. Paranduskohti
leiab veelgi, näiteks liikumine
e-taotlemise suunas, keegi ei
täida enam käsitsi taotlusvorme. Seega kokkuvõttes räägime 2013. a. programmi määrusest, mis tähendab, et praegune ei ole kindlasti kivisse raiutud ja on avatud ettepanekutele
tuleviku suhtes.
Programmi tingimused ja
vormid on saadaval www.
kysk.ee. Projektiidee konsulteerimiseks võite pöörduda
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultantide poole,
aga seda aegsasti, sest tähtaeg
on juba 1. aprill.

Neljapäev, 28. märts 2013

Margo Kõlar: “Jüripäeval
kolisimegi Harku valda!”
Ligi üheksa aastat koos
perega Harku vallas elav
helilooja ja muusik Margo Kõlar hindab siinset
suurepärast loodust, vaikust ning enda jaoks
avastamist ootavaid paiku.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Helilooja ning muusik võtab
ajakirjaniku vastu Eesti muusika- ja teatriakadeemia elektronmuusika stuudios, kus salvestatakse parasjagu tema
loodud uut koorilaulu. “Reedel
on Tallinnas tulemas laulupeo
seminar ning seal on tarvis
lugu ette mängida. Teksti autor on Leelo Tungal. Head voolavad sõnad,” ütleb Kõlar. Ja
lisab kohe, et tegu on tema
esimese üldlaulupeo kavva
võetud koorilauluga. Varem
on esitatud kahte orkestrilugu
ning mitmele viisile on ta
teinud ka seade.
Paljud teavad aga Margo
Kõlarit ennekõike filmi “Nimed marmortahvlil” muusika
autorina. Mees ütleb, et tegelikult peab professionaalne helilooja suutma kirjutada kõike.
Ehk siis alates pisikestest tunnusmeloodiatest kuni filmimuusikani välja. “Minu imestuseks saavutas “Nimed marmortahvlil” armastuse teema
ehk “Marta juures” suure populaarsuse,” ütleb ta.

Vääna ja Beethoven
Kuidas said Margo Kõlarist, ta abikaasast Anust ja
lastest Harku valla Vaila küla
elanikud?
“Üheksa aastat tagasi leidsime oma perele uue kodu ja
jüripäeval 2004 kolisimegi
Tallinnast Vaila külla,” ütleb
mees. Osa kuuest lapsest on
alustanud omaette elu ning
lapselapsigi on juba neli.
Kohalikus elus püüab muusik ikka osaleda. Kui Vääna
mõisakooli juhatas Maris Viisileht, siis oli sealse rahvaga
väga tihe koostöö. “Moodustus
väike kultuurihuviliste inimeste tuumik. Korraldasime kontserte ning see on jätkunud tänaseni,” ütleb Kõlar.

“TEISMEEA PARIMAD
AASTAD PÜHENDASIN
KAHELE ASJALE, MIS
OLID SPORT JA
MUUSIKA.”
Lisaks tehti ka näitemänge
ning seda huvitaval teemal.
Nimelt võib kummalisel kombel olla Vääna mõisaga seotud
helilooja Ludwig van Beethoven. Vääna mõisa vabahärra
parun Christoph Adam von
Stackelbergi abikaasa krahvinna Josephine von Brunswick oli Beethoveni klaveriõpilane ja igatsetud armastatu.
Maris ja Ann Viisilehe koostatud näidend põhines helilooja
ja tema südamedaami kirjavahetusel.
“Stackelbergi abielu purunedes sündis Josephinel tütar
Minona (tagurpidi lugedes

Margo Kõlar juhatab Eesti muusikaadeemia elektronmuusika stuudiot. “Minu vokaalansamblil “Heinavanker” on ka varsti esinemine ja seda juba 6. aprillil Tallinn Music Weeki
raames,” lisab ta.
Allar Viivik
“anonim” – tundmatu). Ei saa
välistada, et ta oli Beethoveni
tütar, kes käis tõenäoliselt ka
Väänas,” fantaseerib Kõlar.
Et Vaila ning Vääna ümbruses on suurepärane loodus,
siis on ka muusiku hobid põhiliselt sellega seotud. “Kolan
looduses ning luusin inimtühjades paikades. Kakerdan soodes ja ronin puude otsa,” tunnistab ta. Õnneks on Vääna
kandis ümbruskonna üks suuremaid metsamassiive ning
avastamata paiku jagub veel
piisavalt.

Spordimehest muusikuks
1970ndate lõpu ning
1980ndate alguse spordisõbrad
mäletavad Margo Kõlarit ka
tubli kardisõitjana. Ise kommenteerib ta seda järgmiselt:
“Teismeea parimad aastad pühendasin kahele asjale, mis
olid sport ja muusika. Võimalik, et kardile kulus isegi aega
rohkem,” ütleb ta. Sportlasekarjäär osutus edukaks, millest annavad tunnistust kaks
NSVL-i meistritiitlit. “Aga

Margo Kõlar
• Sündinud 2. oktoobril 1962. aastal Tartus muusiku ja
dirigendi Erich Kõlari pojana.
• Lõpetas 1986. aastal Tallinna Konservatooriumi
heliloomingu klassi professor Eino Tambergi õpilasena.
• Töötanud mh. Eesti Raadios ning Tartu muusikakoolis.
Aastast 1999 on Muusikaadeemia elektronmuusika
stuudio juht ning õppejõud.
• Juhatanud aastatel 1987-2001 kammerkoori “Gloria”
ning aastast 1996 sakraalmuusika ansamblit
“Heinavanker”.
• Kirjutanud kantaate, koorilaule, teatri- ja filmimuusikat
ning instrumentaalteoseid.
ühel päeval tuli valida spordi
ja muusika vahel. Tundus, et
spordis on liiga palju asju ette
antud. Muusikas on aga vabadust rohkem,” räägib Kõlar.
1986. aastal lõpetas ta toonase
Tallinna konservatooriumi
heliloomingu alal. Õpetaja oli
professor Eino Tamberg. 13
aastat hiljem lõpetas ta juba
Eesti muusikaakadeemia magistrantuuri ning 2006. aastal
kaitses samas doktorikraadi.
Enda kirjutatud teoste üle

pole Margo Kõlar täpset arvestust pidanud. “Mis on teos?
Ega meloodia, mida vilistad,
pole veel teos. See tuleb anda
vorm, panna kirja, orkestreerida, teha korralik noodigraafika, leida esitajad ja tuua ettekandele, salvestada, kirjastada ja levitada,” vastab ta.
“Minu loomingu nimekirjas
on sadu erineva mahuga muusikapalu. Alates koolikella meloodiast kuni vokaalsümfoonilise suurvormini.”
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Vääna mõisakooli pargis
peeti talispordipäevi

Creatlon jõudis
kevadehakul
edukalt finišisse
2012. a oktoobrist kuni
2013. a märtsi alguseni
osalesid Tabasalu ühisgümnaasiumi 9B klassi
õpilased väga edukalt
Junior Achievementi
poolt korraldatud üleriigilisel majandus- ja ettevõtlusmängul Creatlon.
K RI S TA S AV ITSCH JA
L ENNELI A AS A
TÜG õpetajad, kreatleetide juhendajad

Creatlon koosnes kolmest etapist: 1. online-viktoriin majandusest ja ettevõtlusest, 2. ettevõtlik meeskonnamäng, 3.
reklaamivõistlus või ettevõtlusmuinasjuttude võistlus.
14. jaanuarist kuni 17.
veebruarini toimunud üleriigilise majandus- ja ettevõtlusmängu Creatlon 2. etapil
(meeskonnamängus) saavutas
meie kooli võistkond OÜ Lambine ja Jalg kooseisus Robert
Kivipelto, Ronald Kivipelto ja
Jarek Laande 3. koha ja võistkond MaSiLa koosseisus Marco Sepp, Silver Rohuniit ja
Lauri Siir 5. koha. Meeskonnamängule registreerus 77 võistkonda, neist vaid 19 võistkonda
suutsid etteantud 8 ülesannet
lahendada. Tabasalu ühisgümnaasiumi võistkonnad näitasid
üles ülimat südikust ja majanduslikku ning ettevõtlikku
mõtlemist ja said iga ülesandega väga hästi hakkama.
Üleriigilisel meeskonnamängul osalesid 8.-9. klassi
õpilaste 1-3-liikmelised võistkonnad.
3. etapil otsustasid meie
kooli võistkonnad reklaamivõistluse kasuks. Võistluse juhend lubas teha kas plakati
või video teemal “Ettevõtja
kui positiivne eeskuju”. Kolme
etapi ehk kogu Creatloni võistluse lõppkokkuvõttes saavutas
meie võistkond MaSiLa 3. koha. 1. koht läks Aravete ja 2.
koht Pärnu Raeküla kooli
võistkondadele. MaSiLa võistkond suutis eelmisel aastal
saavutatud 5. koha sel aastal
vormistada tubliks poodiumikohaks. Võistkond OÜ Lambine ja Jalg saavutas lõppkokkuvõttes 6. koha. Tore oli tõdeda,
et meie kooli kaks võistkonda
mahtusid esikuuikusse.
Parimaid kreatleete tunnustatakse 28. märtsil toimuval pidulikul aktusel EBSis.
Aktusele on oodatud meie kooli mõlemad võistkonnad koos
juhendajatega. Auväärne 3.
koht annab poistele võimaluse
lennata üheks päevaks saarele,
kus neid ootab ees ärimehele
vääriline päev. Mõnusat lendu
neile!
Parimatest parimad kreatleedid saavad võimaluse tasuta õppekohaks EBSi gümnaasiumi ettevõtlusklassis.
Siinkohal oleks sobilik tänada isikuid ja ettevõtteid, kes
meie tublisid kreatleete sel
raskel, aga põneval teekonnal
aitasid ja toetasid: Andrus
Saliste, Evelin Tiirik, Peeter
Kallas, Ene Alttoa, Heigo Ritsbek, Karin Lember, Muraste
külaselts, Tabasalu spordikompleks, Altia Eesti AS – teile kuulub meie kõigi tänu!
Täpsemat infot Junior
Achievementi korraldatava
üleriigilise majandus- ja ettevõtlusmängu Creatlon kohta
saab aadressilt www.ja.ee/
creatlon.

Selgunud on võitja! Valla koolidevahelisel turniiril osales 95 võistkonda.

Katrin Romanenkov

Vääna lapsed said
lauajalgpallilaua
Veebruaris ja märtsis
toimusid valla koolide
vahelised lauajalgpalliturniirid. Finaal peeti 12.
märtsil Tabasalu ühisgümnaasiumis, kus kõigi
osalejate vahel läks loosi
üks suur lauajalgpallilaud. Fortuuna tahtel sai
jalgpallilaua endale Vääna mõisakool.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

Varakevadised vahetunnid
möödusid valla koolides meeleolukalt – kõik Harku valla
kolm kooli said oma valdusesse nädalaks suure lauajalg-

pallilaua, kus kõik lapsed said
eelseisvaks suurvõistluseks
kätt harjutada ning osavaimatest jalgpalluritest tiime moodustada. Nädalalõpus toimusid
koolisisesed turniirid, kus selgusid võistkonnad, kes läksid
12. märtsil Tabasalu ühisgümnaasiumisse ülevallalisele
lauajalgpallivõistlusele oma
kooli esindama. Lauajalgpallihuvilisi leidus meie koolides
ohtralt – kolme kooli peale
moodustati 1.-6. klassi lastest
tervelt 95 võistkonda, kokku
osales võistlustel ligi 200
last.
Finaalmängude päeva lõpuks selgusid kõige osavamad:
1. koht Kristo Hussar ja

Cris Roosaar Tabasalu ühisgümnaasiumist,
2. koht Martin Vahe ja
Marko Vartla Harkujärve põhikoolist,
3. koht Sander – Johann
Salu ja Kenri Tops Harkujärve
põhikoolist,
4. Egert Müürisepp ja Allar-Norman Alliksaar Harkujärve põhikoolist.
Võidukad tiimid said hulgaliselt toredaid auhindu. Peaauhind – ühele valla koolile
mõeldud suur lauajalgpallilaud
– läks kõigi võistkondade vahel loosimisele. Võitjaks osutus Vääna mõisakool, kus nüüd
saavad lapsed vahetunde lõbusalt-sportlikult sisustada. Turniiri korraldas vallavalitsus.

Harku vald võitis talimängude
lauatenniseturniiri
Märtsi esimesel nädalavahetusel toimusid Võrus 12. Eestimaa talimängud, kus omavahel
võtsid mõõtu valdade ja
linnade võistkonnad.

Tipud kohal
Harku vald oli esindatud
meeste korvpallis ja lauatennises.
Korvpallimeeskonna laeks
jäi eelturniir, kus ühe võiduga
jäädi alagrupis kolmandaks,
kokkuvõttes jagati 31 võistkonna seas 17.-22. kohta.
Lauatennises asuti aga
kaitsma mullust esikoha karikat. Harku valla võistkond
komplekteeriti ka seekord
kohaliku lauatenniseklubi Kalev baasil. Kui eelmisel aastal
kattus talimängude aeg Eesti
meistrivõistlustega ja päris
tippe kohal ei olnud, siis sel
aastal toimusid talimängud
nädal varem ning kohal olid

Naiste teatesõidus oli lisaks märkilaskmisele distantsi lõpus ülesanne – tulekustutiga kustutada põlev ämber!

Rajale läksid kõige nooremad võistlejad. Nemad läbisid
350-meetrise suusaraja.
3x erakogu

Credit24 Rahvaliiga
korrastab taas väljakuid
Kuni 21. aprillini ootab
Credit24 Rahvaliiga avaldusi konkursile “Võrguplatsid korda”, et rajada
või korrastada sel suvel
kaksteist võrkpalliväljakut. Kahel eelneval
aastal on uue võrkpalliväljaku saanud ligi veerandsada kohta üle Eesti.

M E E LIS H Ä RM S

Ürituse populaarsusest ja
mastaapsusest annavad aimu
numbrid: ligi 2900 (!) sportlast
25 linnast ja 60 vallast, esindatud olid kõik maakonnad.
Lisaks tavapärastele talialadele (murdmaa-, mäe ja laskesuusatamine, suusaorienteerumine, suusahüpped ja
jäähoki) võisteldi ka ujumises,
maadluses, motokrossis, korvpallis, lauatennises ning males
ja kabes.

Vääna III talispordipäevade võidukad osalejad. Võistluskavas oli nii meeste kui naiste (laskesuusa)sprint, laste suusavõistlused, perede teatevõistlused. Osalejaid kokku ligikaudu 30. Ürituse korraldajaks oli Vääna Vabatahtlik Tuletõrjeühing ning nõu ja jõuga olid abiks Militaarkeskus,
Tamrex Ohutuse OÜ,Vääna Mõisakool, Rossi Sepaäri, Tabasalu spordikompleks, OÜ Ristallika ning Puumarket.

R OBI N R I S T M ÄE
Eesti Võrkpalli Liidu projektijuht

Lauatenniseturniiri autasustamistseremoonia. Esimesel
pjedestaali astmel Harku, teisel Viimsi, kolmandal Tähtvere. Meie omade särkidel on valla vapid ka.
Meelis Härms
ka paljud Eesti tippmängijad.
Vastavalt reeglitele oli igas
võistkonnas 2 meest, 1 naine,
üks tütarlaps ja üks noormees
(kuni 16 aasta vanused). Kokku oli lauatenniseturniiril 185
mängijat, valdade konkurentsis 22 võistkonda.

Viimsist parem
Lauatennisele tavapäratus
(tavaliselt males kasutatavas)
šveitsi süsteemis mängiti kokku 6 vooru. Harku valla võistkond võitis kõik matšid, sealhulgas võideti teise koha saavutanud Viimsi valda skooriga
5:1. Kolmanda koha saavutas

Tähtvere vald Tartumaalt.
Harku ja Viimsi vald tagasid
Harjumaale esikoha maakondade arvestuses.
Harku valla võidukasse
võistkonda kuulusid Allan
Kottise, Johannes Kant, Kätlin
Latt, Marion Tamm ja Hendrik
Valgemäe. Võistkonna esinemist talimängudel toetasid
Harku vald ja Saku Õlletehas.
Nädal hiljem toimunud
Eesti individaalsetel meistrivõistlustel võitis Kätlin Latt
ühe kuld- ja ühe pronksmedali,
Allan Kottise ühe hõbemedali.

Sel aastal saavad uue võrgu,
postid ja platsi piirid kaksteist
võrkpalliväljakut üle Eesti.
Žürii valib konkursile laekunud avalduste põhjal välja kaheksa kohta, mis avaldatakse
29. aprillil. Lisaks valib žürii
välja veel kümme paika, mille
seast selgitatakse välja neli
võrguplatsi varustuse saavat
kohta rahvahääletuse tulemusena.
Kõigi kümne koha lühikirjeldused koos fotomaterjaliga
lähevad üles Credit24 Rahvaliiga Facebooki lehele ja Delfi
Eesti Elu portaali 30. aprillil,
kus kõik inimesed saavad anda oma soosikule poolthääle.
Võrkpalliväljakud rajatakse
lisaks veel nelja paika, mis koguvad 13. mai südaööks kõige
enam like-hääli. Neli rahvahää-

letuse võitjat avalikustatakse
14. mail. Kõigi 12. väljaku saaja hooleks jääb platsi ettevalmistus, vahendite paigaldamine ning hilisem hooldus.
Konkursi Võrguplatsid
korda raames esitatud võrkpalliväljaku eelistatud asukoht
on kas munitsipaal- või kohaliku omavalitsuse maa. Eramaa on avalduse esitamiseks
lubatud vaid siis, kui maaomanik tagab avaliku ligipääsu
väljakule ja mänguplats asub
nähtavas, juurdepääsetavas
ning inimestele ohutus kohas.
Taotleja peab asukoha kohta
lisama vabas vormis kooskõlastuse kinnituse koos kohaliku omavalitsuse või eraomaniku kontaktandmetega. Vajalik on lisada ka selgitus, miks
antud piirkonda võrkpalliväljakut rajada soovitakse.
Samuti tuleb lisada ka asukoha
plaan ja võimalusel fotomaterjali, mis tuleb kasuks valiku
tegemisel.
Konkursi taotlusvormi ja
osalustingimused leiab aadressilt www.volley.ee/vorguplatsidkorda.
Täidetud dokumendid ja lisad tuleb saata hiljemalt 21.
aprillil e-posti aadressile rahvaliiga@evf.ee või Eesti Võrkpalli Liitu, postiaadressile Pirita tee 12, Tallinn.
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Too vanad riided
Humanasse
11. märtsil algab Humana kauplustes riidekogumiskampaania “Kapid
korda”, mille eesmärk
on taaskord rõhutada
rõivaste taaskasutuse
keskkonnasõbralikkust.
Sel aastal teeb Humana kampaania raames koostööd Tallinna keskkonnaametiga, kes
avab linlastele kaks kogumispunkti aadressidel Harju 13
ning Tulika 33b (mõlemad kogumispunktid on avatud E-R
9-17). Kampaania raames
ootab iga annetajat väike kingitus või tasuta Humana kliendikaart. Tee Sinagi kevadeks
oma kapid korda ja too üleliigsed asjad Humanasse – nii
võib Sinu vanast seelikust või
särgist saada kellegi uus.
Kõigist riietest, mis Eestis
läbi sorteeritakse, jõuab ligikaudu veerand Eesti ja Läti
Humana kauplustesse, viiendiku toodangust annetame
oma partnerorganisatsioonid
ele Angolas, Malawis, Mosambiigis ja Guinea-Bissaus. Aafrika riikides ei jagata riideid
aga tasuta, vaid pannakse
müüki kohalike Humana orga-

nisatsioonide kauplustes või
müüakse hulgi väikeettevõtjatele. Riidemüügist saadud
tuluga viiakse ellu erinevaid
arenguprojekte, mis panustavad arenguriikide elanike heaolusse.
Need läbisorteeritud rõivad, mis enam selga panna ei
kõlba, kuid sobivad ümbertöötluseks, eksporditakse. Kokku
eksporditi ümbertöödeldavaid
kategooriaid ligi 5000 tonni.
2012. aastal sorteeriti ligi
10 000 tonni esemeid – teisisõnu jõudis tänu Humana tegevusele prügimägedele
10 000 tonni vähem prügi.
Eestis toetavad riideannetustega hoolekandekeskusi ja
teisi sotsiaalseid organisatsioone Humana kauplused.
2012. aastal annetasime Eestis
abivajajatele üle 500 tonni riideid. Samal ajal pakume Eesti
elanikkonnale võimalust oma
seismajäänud riided taaskasutusse suunata. Kõik Humana
kauplused võtavad vastu riideid, jalatseid, mänguasju, aksessuaare ning kodutekstiili –
neid korduv- ja taaskasutades
saame vähendada nõudlust
uute rõivaste järgi ning säästame loodusvarasid. (Humana)

Tänapäeval kasutatakse oluliselt rohkem elektriseadmeid kui mõni aastakümme tagasi ja need seadmed on
pingekvaliteedi osas tundlikumad.

Mida teha, kui
pingekvaliteet ei rahulda
Viimasel ajal on palju tähelepanu saanud pingekvaliteedi probleem. Kui
aastas kogeb elektrikatkestusi sadu tuhandeid
kliente, siis pingekvaliteedi probleemiga oleme
lõpusirgel – kindlakstehtult ei vasta pinge nõuetele ligikaudu 4500 majapidamises.

Underi ja Adsoni suvila asemetähis ja sündmusel
osalejad.

Erakogu

Adsoni ja Underi suvila ase
Vääna-Jõesuus sai tähise
Eesti kirjanikud Artur
Adson ja Marie Under
suvitasid Vääna-Jõesuus
aastatel 1938-1941. Mereäärses männikus paiknes
nende seitsme puitsambaga suvekodu, millest
mereni jäi jalutada viis
minutit.
S I GR ID S A AR EP

1944. aasta sügisel põgenesid
Adson ja Under koos perega
sõja jalust üle mere Rootsi,
kus elasid elu lõpuni (Adson
1889-1977 ja Under 18831980). Oma mälestustes meenutasid nad ka kauneid suvesid 1930. aastate lõpu VäänaJõesuus.
Luuletaja, dramaturg ja
filmitsensor Artur Adson võis
omale ostmiseks suvilaplatsi
valida 1937. aastal. Juba järgmisel suvel ehitati arhitekt
Ernst Kesa (1910-1994) projekti järgi kõigest kuue nädala
jooksul üles suvekodu mere ja
jõekääru vahel paiknevale liivikule.
Meenutused Adsoni Rootsi
päevikust: “Vääna-Jõesuus oli
meie suvila veel nii värske ja
putukaid polnud seal sugugi,
nii et meie katuse alla pääsukesi ei tekkinud. Aga jõe pilliroo ladvastik oli neid ühel sumedal hämaral suveõhtul nii

kihinal täis, et süda otse hüppas...! Nende pärast üksi tahaks veel kodumaale ja VäänaJõesuhu minna. Meie suvila
on seal pärast meie põgenemist
maha põletatud. Aga pääsukesed on seal ümbruskonna laudakestes ja kindlasti ka kõrkjate kohal alles.”
Kuid Adsoni ja Underi
Vääna-Jõesuu idüll ei kestnud
kaua: juba 1939. aasta sügisel
tulid Eestisse NSV Liidu sõjaväebaasid, 1940. juunis Eesti
okupeeriti, Adsoni ja Underi
suved muutusid mõrkjaks
olemiseks võõrsõdurite pilgu
all ning suvila hävitati. Praeguseks on kunagisest suvekodust näha vaid vundamendi
jäänused mändide all. Otseseid
pärijaid Adsonil ja Underil
polnud, praegu paikneb nende
suvila ase Vääna-Jõesuu õppekeskuse kaitsetsoonis, riigikaitsemaal.
Adsoni ja Underi kunagise
suvila ase on kergesti leitav,
see paikneb Vääna-Jõesuu
Luige tee autoparkla lõunapoolsest servast ca 100 meetrit
lõunasse jääval künkal. Suvila
varemed tähistati Vääna-Jõesuu kandi külaseltsi ja Kaasaegse rahvakunsti keskuse
eestvõttel. 23. märtsil aset
leidnud üritusel osalesid Tabasalu kultuuriseltsi ja sihtasutuse Vääna Mõis esindajad.

JA A N U S T I I S V E N D
Elektrilevi varahalduse valdkonna juht

Kui 2008. aastal tegime pingeprobleemide tuvastamiseks
oma klientide seas küsitluse
ja kaardistasime “laia pildi”,
siis viimastel aastatel on
jooksvalt juurde tulnud igal
aastal umbes 150 juhtumit,
mil tuvastame nõuetele mittevastava pinge. Seega ei ole
probleem numbrites mastaapne, kuid mõistame, et iga
klient, kel kehv pingekvaliteet
igapäevast elu häirib, soovib
olukorrale lahendust.

Mis on põhjus
Pingekvaliteedi probleem
esineb peamiselt elektriliinidel, mis on ehitatud enne 1980.
aastat. Kuna tol ajal kasutati
elektrit majapidamistes eelkõige valgustuseks, toodi elekter kohale pikkade madalpingeliinide kaudu, mille lõpus
võis pinge olla juba üsna madal. Tänapäeval kasutatakse
aga oluliselt rohkem elektriseadmeid ja need on pingekvaliteedi osas tundlikumad –
tarbimisharjumused on muutunud.
Elektrivõrk on siiski ehitatud ehitusaegsete normide ja
toonase tarbimise iseloomu
järgi ning seda üleöö korraga
uuendada pole võimalik.
Ebakvaliteetne pinge väljendub näiteks selles, et pirnid
ei põle täie võimsusega või kodumasinaid saab sisse lülitada
ainult kordamööda. Probleemid võivad ilmneda ka siis,
kui mõni naaber lülitab sisse
suurt võimsust nõudva seadme.

Kuidas Elektrilevi pingekvaliteedi probleeme kindlaks
teeb?
Pingeprobleemi ei saa me
kindlaks teha ainuüksi liini või
alajaama parameetrite või
infosüsteemi järgi, vaid üldjuhul mõõtmiste alusel konkreetses majapidamises. Pingekvaliteet sõltub muuhulgas majapidamise enda elektritarbimisest, naabrite tarbimisest, maja kaugusest alajaamast ning
see ei väljendu ka kõikidele
sama liini toitel olevatele majapidamistele sarnaselt.
On ka olukordi, kus näiteks
majades, mida kasutatakse
üksnes suveperioodil, ei pruugita probleemi tunnetada, kuid
samal liinil olevatel aastaringselt kasutatavates hoonetes on
ebaühtlane või madal pinge
talveperioodil suureks probleemiks.

PINGEKVALITEEDI
PROBLEEM ESINEB
PEAMISELT ELEKTRILIINIDEL, MIS ON
EHITATUD ENNE 1980.
AASTAT.
Seetõttu käib probleemi
tuvastamine enamasti iga
kliendi kaupa. Mõõtmise tegemise eelduseks on see, et
klient tajub häireid pingekvaliteedis ja selle teadasaamiseks
oleme teinud “kahtlusaluste”
majapidamise seas küsitluse.
Kuna meie võrku lisandub aga
igal aastal ka endisi suvilakooperatiivide või aiandusühistute elektrivõrkusid, siis mõistagi on ka potentsiaalselt pingeprobleemsete majapidamiste arv muutuv suurus.

80 % soodustust
Soodustuse andmist ei reguleeri seadus ega konkurentsiameti metoodika, kuid oleme
võrgulepingu tüüptingimustega klientidele lubanud, et
nõuetele mittevastava pinge
korral vähendame 50 protsendi võrra võrgutasusid. Tegelikkuses vähendame tasusid 80
protsenti, kuna mõistame, et

ebakvaliteetne pinge võib elutegevust oluliselt häirida ja
klient ei saa nõuetekohasele
kvaliteedile vastavat teenust.
Seega – kõikidel klientidel, kel
oleme tuvastanud pingeprobleemi, on õigus saada seejärel
võrgutasudelt 80 protsenti
hinnaalandust.
Sellekohase teavituse saab
klient koos pingekvaliteedi tuvastamise otsusega ja tasude
vähendamine toimub seejärel
automaatselt. Erandlikud
meedias käsitletud juhtumid,
kus selle põhimõtte vastu on
eksitud, on sisemise töökorralduse vead, mille vältimiseks
oleme ette võtnud samme.
Kindlasti palume klientidel,
kellele mingil põhjusel ei ole
pingeprobleemi tuvastamise
järel soodustust rakendatud,
meiega ühendust võtta.
Millal aga pingeprobleemid
minevikku jäävad?
Aus vastus sellele on, et
seda pole võimalik öelda.
Saame kinnitada, et valdavas
osas on potentsiaalselt pingeprobleemsetel majapidamistel
liinid korda saanud ja oleme
selle probleemiga jõudsalt tegelenud. Aastatel 2008-2012
oleme saanud pingekvaliteeti
parandada ligi 4900 kliendil,
investeerides selleks vajalikku
võrguehitusse ligi 50 miljonit
eurot.
Liinide kordategemise järjekorra valikul oleme arvestanud, milline on mõjutatud
majapidamiste arv, samuti
seda, kas tegemist on näiteks
suvilatega, mis aastas mõne
kuu elektrit vajavad või suurema tarbimismahuga piirkonnaga, kus ebakvaliteetne
elektrivarustus võib oluliselt
rohkem probleeme valmistada
ja elukvaliteeti vähendada.
Nüüd oleme jõudnud aga
“hõredalt asustatud” liinideni,
kus suuri summasid tuleb investeerida väheste majade
olukorra parandamiseks. Nii
oleme arvestanud, et kui korda teha täna teadaoleva probleemiga 4500 kliendile pinge,
kulub selleks 100 miljonit eurot. See tähendab, et kui me

Internet

kolm aastat ei investeeriks
katkestuste vähendamiseks,
siis saaksime tänased pingeprobleemid 4500 kliendile lahendatud. Sellised on meie ees
seisvad valikud, mis viib selleni, et nii mõnedki kliendid
peavad veel paraku aastaid
leppima kordatehtud liinide
asemel vähendatud tasuga.

Mida häirete korral teha
Pingekvaliteedi probleemist teatamiseks tuleks esitada Elektrilevile vabas vormis
avaldus kas e-postiga aadressile info@elektrilevi.ee, Eesti
Energia teenindusbüroos või
helistades klienditelefonile
1545. Pöördumises palume
võimalikult täpselt kirjeldada,
mis ajast, kuidas ja kus pingekvaliteedi probleem väljendub.
Anname pöördumisele vastuse hiljemalt 10 päeva jooksul. Vajadusel lepime kokku
mõõtmised, et pinge kvaliteeti
kontrollida ja teavitame Teie
mõõtmiste tulemustest. Kui
tuvastame nõuetele mittevastava pinge, vähendame Teil
võrgutasusid 80 protsenti ja
anname sellest otsuses ka teada. Lisainfot, kuidas käituda
pingekvaliteedi häirete korral,
saab lugeda meie veebilehelt.
Kui meie võrguhäirete tõttu on kahjustunud Teie kodumasinaid või muud elektroonikaseadmeid, andke meile alati
sellest võimalikult ruttu teada,
kuna näiteks aastatetaguseid
juhtumeid ei ole meil võimalik
tagasiulatuvalt lahendada.
Kahjunõude avalduse vormi
leiate meie veebilehelt või
teenindusbüroost. Kontrollime
seadme kahjustumise ajal
meie võrgus toimunud sündmusi ning kui kahjustused on
põhjustatud meie võrgust, hüvitame kahjud vastavalt korrale, mis on toodud kodulehel.
Möödunud aastal esitati meile
ligi 900 kahjunõuet, millest
hüvitamisele kuulusid pooled.
Võrguhäiretest tingitud kahjusid on võimalik ennetada, rakendades selleks vastavaid
kaitsemeetmeid.
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Active Studio

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

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

Segarahvatantsurühm “Tammed ja Toomed” võtab oma rõõmasse kollektiivi vastu uusi
Tammesid. Just nüüd on õige aeg meiega liituda, sest juba aprillis alustame 2014. aasta
tantsupeo tantsude õppimisega. Treeningud toimuvad neljapäeviti TÜG aulas.
Anna endast teada juhendaja Astridile, tel 504 0565.

Võta ühendust e-maili teel või küsi teavet telefonil
646 2214. Vahendame reklaame ajalehtedesse
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PKC Eesti AS on PKC Group OY
kontserni kuuluv ettevõte, mille
põhitegevuseks on juhtmeköidiste
ja ühenduskaablite tootmine Skandinaavia juhtivatele auto- ja elektroonikatööstusettevõtetele.

Otsime oma meeskonda kiiresti
t o o t m i s t ö ö t a j a i d (tähtajatu lepinguga).
Töö peamiseks ülesandeks on juhtmeköidiste
valmistamine vastavalt tööjuhistele ja lauajoonistele.
Sobiv inimene on:
• vähemalt põhiharidusega,
• korrektne, täpne,
• valmis töötama vahetustega.

Lisainfo:
• Töökoha asukoht on Keila
• Tööaeg: täistööaeg, vahetustega
• Vajalik oma transpordivahendi olemasolu

Kandideerimiseks: saada oma CV emailile:
personal.eesti@pkcgroup.com, täida ära kodulehel
www.pkcgroup.com töökoha taotleja ankeet või tule ankeedi
täitmiseks kohale aadressil Paldiski mnt 31 Keila PKC Eesti AS
personaliosakond. Lisainfo telefonil 639 0216

MTÜ Rannamõisa Meistrite Selts korraldab
õunapuude lõikamise praktilise õppepäeva
Rannamõisas 13. aprillil algusega kell 10.00.
Koolitusel saab selgeks õuna, pirni, ploomi, kirsi, astelpaju ja
marjapõõsaste noorendamise, kujundamise ja iga-aastase
hooldamise. Saab teada, mida teha vähikahjustusega, kuidas
haigusi ja kahjureid ennetada, kuidas ja millal väetada, milline
on mõistlik tööriistade valik, mis on spaleerpuu ja kuidas teda
kasvatada ning palju muud. Küsimused saavad vastused.
Palume registreeruda hiljemalt 5. aprilliks e-posti aadressil
margus@meistriteselts.ee.
Toimumiskoha teatame
registreerunutele.
Osavõtutasu 10 eurot.
Koolituse viib läbi
aednik-aiakujundaja Piret
Pihtjõe. Lisainfo
www.õunapuu.eu.

TEATED
• Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290

• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581

reklaam@harjuelu.ee

Kokku 18

LEMBIT PALLAST

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee

myyk@harjuelu.ee

Hinnakirjad www.harjuelu.ee.

Tabasalu triatloniklubi
lapsed ja lapsevanemad
soovivad õnnitleda
(6.04.2013) 60. juubeli puhul
oma klubi treenerit

• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491

myyk@harjuelu.ee

Harku vallavalitsus teatab
Harku Vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku määrata Kumna külas Pärnaõue
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkinud seni ametliku nimeta teele nimeks
Pärnaõue tee.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta avalikustatakse 28.03.2013 ajalehes
“Harku Valla Teataja” ja Harku valla veebilehel. Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku
vallamajas. Õigusakt – kohanimeseadus: www.riigiteataja.ee/akt/13316388.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detailplaneeringute avalikud arutelud
• 27.01.-23.02.2011 oli Tabasalus Ranna tee 1 ja Suurupi külas Kivi tee bussipeatuses, bussiootepaviljoni seinal avalikul väljapanekul Suurupi külas Vahenurme II, Vana-Pääla II, Uue-Pääla
II ja Uue-Pääla Ic kinnistute detailplaneering. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule
21 vastuväidetega avaldust.
Detailplaneeringu menetlemisel (14.04.2011) selgus, et enne vastuväidetele ja ettepanekutele
vastavate seisukohtade andmist on vajalik täpsustada planeeringu järgset veevarustuse ja
kanalisatsiooni lahendust. Selleks taotleti valla vee-ettevõtjalt uued tehnilised tingimused.
Detailplaneeringu lahendust korrigeeriti vastavalt OÜ Strantum poolt väljastatud tehnilistele
tingimustele. Kuna detailplaneeringu põhilahendust ei muudetud, ei ole planeeringu uue avaliku väljapaneku korraldamine vajalik. Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne
avalik arutelu toimub 04.04.2013 kell 17.00 Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
• 28.01.-24.02.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) ja Naage külas Naage tee
algu-ses paikneval infotahvlil Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk
III) detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 1
tähelepanekutega avaldus planeeringu lahenduse kohta.
Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 08.04.2013 kell
16.00 Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
• 21.01.-10.02.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Tabasalu
keskuse I etapi detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 6 ettepanekute ja vastuväidetega avaldust.
Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 08.04.2013 kell
17.00 Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
• 11.02.-24.02.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Tabasalu
keskuse II etapi detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 3 ettepanekute ja tähelepanekutega avaldust.
Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 11.04.2013 kell
16.00 Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
• 21.01.-24.02.2013 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Juhani tn
2 ja Juhani tn 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 4 ettepanekute ja vastuväidetega avaldust.
Nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 11.04.2013 kell
17.00 Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu
10.04.2013 kell 15.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Ilmandu külas
Tilgu munitsipaalsadama detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise
III avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse 12.12.2006. a korraldusega nr 2034. Planeeritav ala asub Harku vallas Ilmandu külas Kakumäe lahe ääres kaldaastangu alusel alal, jäädes Tilgu tee ja merevahelisele alale.
Planeeringusse on haaratud maismaa poolt ainult Tilgu sadama maaüksus (katastritunnus
19801:001:0011, tootmismaa, katastriüksuse pindala planeeringu koostamise ajal 2,26 ha) ja
mere poolt kaide ning muulide rajamiseks vajalik sadamaga külgnev vee-ala. Planeeringuala
piires olev ala sh vee-ala on kokku 9,0 ha, sellest on omakorda kavandatav maa-ala (olemasolev
maa-ala ja täidetav ala koos) kokku ca 5,9 ha. Detailplaneeringuga võimaldab uute sadamakaide
ja mereala täitmisega luua täiendavalt juurde ca 3,6 ha maa-ala.
Detailplaneering on algatatud eesmärgiga võimaldada Tilgu sadama maaüksusel (katastritunnus 19801:001:0011, planeeringu algatamise hetkel suurus 2,26 ha) välja arendada jahisadam. Detailplaneeringuga määratakse planeeringualal kruntide ja maaüksuste sihtotstarbed,
ehitusõigus, tehnosüsteemide lahendamise põhimõtted, kitsendused ning servituutide vajadus
ja antakse parkimise lahendus ning liikluskorralduse põhimõtted. Detailplaneeringu
materjalid on üleval Harku valla kodulehel (www.harku.ee) ning kogu detailplaneeringu dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detailplaneeringu avaliku väljapaneku pikendamine
Seoses planeeritava maa-ala elanike ning kinnisasjade omanike täiendava teavitamisega on
25.03.-07.04.2013 Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) ja Keila-Joa sanatoorses internaatkoolis (Joakooli tee 25, Türisalu) Türisalu külas AÜ Adra territooriumi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku aega pikendatud kuni 14.04.2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seoses Harku valla uue kodulehe kasutusele võtmisega, mis tingis detailplaneeringu materjalidele ajavahemikus 13.-18.03 keerulisema juurdepääsu (uuel kodulehel oli link vanale kodulehele (vana.harku.ee), kus planeeringu materjalid üleval olid) on 25.02.-24.03.2013 Harku
vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) ja Rannamõisa lasteaia hoones (Merepiiga tee 8, Rannamõisa) Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku aega pikendatud kuni 07.04.2013.
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• 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
• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Ehitusalane nõustamine. M. Mikk. Tel 522 0023
• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega,
lepp (toores) 36 eur/rm. Tel 509 9598
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ohtlike puude langetamine. Kruntide puhastamine võsast ja puidujääkidest. Raietööd. Küttepuude müük. Tel 525 0893, 5626 0344, e-mail
info@vahergrupp.ee, www.raietööd.ee
• Ostan sõiduauto, võib vajada remonti. Tel
508 3933
• Tabasalus elav pere soovib leida koduabilist
1 korraks nädalas. Huvi korral palume võtta
ühendust tel 529 3111
• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka saartelt, tel 5557 7007
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• 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

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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Viljapuude lõikamise aeg!

Silmatera Mudilasmaja

Luua metsanduskooli haridusega
spetsialistid lõikavad viljapuid,
(õunapuud, pirnipuud, luuviljalised)
jälgime, et kõik haiged, murdunud
ja üksteise vastu hõõrduvad oksad
saaks välja lõigatud ning võra oleks
ühtlane ning lõikus puule parim –
see tagab hea saagi ning puu kasvab
ilusaks ja tugevaks. Tel 5558 3776

Asume Tabasalu
Spordikompleksi
I korrusel. Salong on
avatud iga päev
kell 9-20, tel 603 2043.
Jälgi meie tegemisi ka
FB fännilehe kaudu:
www.tabasaluilusalong.ee

Neljapäev, 28. märts 2013

(väikelaste päevahoid) alustab
vastuvõttu 1. augustil 2013
avatavasse uude 2-aastaste laste
rühma. Asume Murastes, Põhjaristi
pst 7, Pangapealse lasteaia taga.
Lastehoid avatud E-R 7.30-18.00
info ja reg. 501 3833, Janne
koduleht www.silmatera.ee
e-kiri silmateramudilasmaja@hot.ee

Ostes juuste värvimise
ja lõikusteenuse
saad kingituseks 20 €
väärtuses šampooni ja
palsami firmalt

Moons OÜ vajab seoses tellimuste
kasvuga tublit TISLERIT.
Moons on oma klientidele täispuidust eritellimusmööbliga rõõmu teinud juba 15 aastat.
Kui Sul on tisleri väljaõpe või kogemusega
saadud oskused, siis helista 600 5600 või
509 4909 ja kirjutada saab aadressile
moons@moons.ee. Asume Tabasalu külje all, Laabi külas.

Toetus õpilasvahetuse
programmis osalejale
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.

Kevade tulekut kuulutab koduteed alustanud
toonekurg Priidu, ent suurim kevadekuulutaja on
7. korda maikuu alguses ilmuv Harju Elu eriväljaanne

KEVAD ja AED eriväljande leiavad oma
ajalehe vahelt kõik maakonnalehe Harju Elu, Kiili Lehe,
Kose Teataja, Jõelähtme vallalehe ja Harku Valla Teataja
lugejad. Erilehte KEVAD ja AED ilmub kokku

16 000 eksemplari!
Sellekevadised teemad:
M Kasvuhooned meie oma Harjumaa tootjalt – Heikkinen OÜ
M Kahjurid aias ja põllul ning tõhusad tõrjevahendid
M Tõusev trend aianduses – tšillikasvatus
M Värskeimad uudised Juhani Puukoolist
M Need imelised rododendronid
M Kevad- ja suvelaadad
M ning palju muud
M huvitavat ja
M kasulikku.

Kiirete päralt on reklaampind! Viimane tähtaeg
reklaami saatmiseks on
19. aprill!
Reklaami avaldamiseks ja nõu pidamiseks helista
646 2214, 5858 9131 või saada mail aadressile
myyk@harjuelu.ee.
myyk@harjuelu.ee

MTÜ Tervendavad Aiad
loengusari
“Tervislik koduaed”
7. aprillil 11.00-15.00: “Aia energeetiline arhitektuur”
Geobioloog, loodusterapeut, vitsa- ja pendlimees Kalju Paldis räägib aia
energeetilisest puhastamisest, maa ja kosmiliste kiirguste mõjust ja erinevatest
vormi kujunditest aias. Samuti taimede energeetilisest sobivusest teineteise suhtes.
14. aprillil 11.00-12.45 “Köögiviljade tervistavad omadused”
Toitumisterapeut (C.N.C., AANC) Ülle Hõbemägi tutvustab meie aedviljade
kasulikke omadusi ja annab nõuandeid, milliste haiguste puhul mida tarvitada.
Jagab oma kogemust, kuidas väikesesse aeda mahutada nii ilutaimed kui köögiviljad.
14. aprillil 13.00-15.00 “Tervisliku toitumise alaseid uudiseid
laiast maailmast”
Loodustohter, psühhiaater Tiina Keldrima vahendab välismeedias avaldatud
teemakohaste teadusuuringute tulemusi, milles on paljugi uut ja üllatavat.
Loengud toimuvad spordiklubis Arigato Rannamõisa tee 3, kohtade piiratuse tõttu
palume eelregistreeruda tervaiad@gmail.com või 503 7504.
Ühe loengupäeva hind 12.00 eurot.

