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Oleme õppinud neilt
euroopalikku asjaajamist ja korrektsust.
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Eakatele
toimus mitu
kevadüritust
Maikuu tähistab enamikule valla pensionäridest
kindlasti aina pikemaid
päevi aias ja peenramaal
toimetades. Siiski leiab
kevadtööde tuhinas osalejaid ka mitu traditsioonilist kevadüritust.
K AT RI N R OMANENKOV
vallaleht@harku.ee

Eakate päevakeskuses toimus
7.-21. maini traditsiooniline
pensionäride käsitööringi näitus. Juba kuuendat aastat tegutseva käsitööringi kevadnäitusel oli näha väga erinevas
stiilis ja tehnikas käsitööd.
Ringi juhendaja Pille Riimaa
sõnul katsetatakse igal hooajal
mitmeid erinevaid tehnikaid.
Sel talvel õpiti näiteks ruumilist tikandit, prooviti kätt traaditöös ja ehtekunstis, kaunistati puidust karbikesi dekupaaž- ehk salvrätitehnikas
jpm.
Jätkati ka nende tegevustega, mis kunstiringi memmede seas varemgi populaarsed
olnud.
“Igaühel on oma lemmiktegevused ning oma tugevad
küljed,” räägib ringi juhendaja Pille Riimaa oma õpilastest.
“Teeme igal hooajal palju traditsioonilisi asju, aga kes soovib, saab alati ka midagi uut
õppida.”
Kevadnäitusele sätitakse
välja kõik talve jooksul tehtu
teistelegi imetlemiseks. Päevakeskuse juhataja Ülle kiitis
tööde autoreid ja sõnas, et kuigi osalejate ring on aasta aastalt üsna sama, on tööde hulgas
alati põnevaid üllatusi. “Väga
huvitav näitus oli sel aastal,”
kiitis ta.

Emadepäevakontsert
Traditsiooniliselt toimus
ka emadepäevakontsert meie
valla eakatele. Ilusa päeva tähistamiseks esines Tabasalu
Ühisgümnaasiumi saalis kõigile emadele ja vanaemadele
tuntud poisteansambel Noorkuu suurepärase kontserdiga.
Kohalviibijaid oli tervitamas
ka vallavanem.

Suvealguse ringreis
Valla pensionäride ja klubi
Hõbehall liikmete iga-aastane
suvealguse Eesti tuur viib sedakorda Ida-Virumaa kaevandustesse ning imekaunisse
Toila mõisaparki ja hästi säilinud Narva kindlusesse. Loe
lisainfot lk 7.

Püramiidide keskel on
taas positiivne energia
Tegelikult ju püramiidide
küla pole olemas. On ajalooline Adra küla. Ja
vaid küla ühte osa, mis
jääb Keila-Joalt Väänasse viiva tee äärde, on
hakatud rahvasuus püramiidide külaks kutsuma. Sest sealsed eramud
on püramiidikujulised.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Kõnnime küla arendaja, ettevõtja ja idamaiste sensitiivsete
kunstide austaja Margus Aruga püramiidide vahel. On laupäeva hiline pärastlõuna. Kuskil popsub muruniiduk, teisal
käib kadakate vahele kiviktaimla rajamine, kuskil on
hilinetud viljapuude okstelõikusega.
Palju kõneainet andnud
püramiidmajad tukuvad soojas kevadpäikses. Ehk koondavad energiat? Talveks. Karmiks talveks, mil lumi oli külateedel lahti lükkamata ja
üsna mitu peret lumevangis.
Kõik see sunnib küsima – kust
tuli noorel mehel pähe mõte
rajada looduskaunisse paika,
Vääna maastikukaitseala serva püramiidide küla?
Margus Aru mõtleb veidi,
ütleb siis rahulikul moel: “Läinud aastatuhande viimastel
aastatel – olin siis natuke üle
kahekümne – kohtusin ma siin
õige mitmel korral teadjamees
Gunnar Aarmaga. Meie maailmapildid klappisid – kõnelesime pikalt energiatest. Tema
kinnitas igal meie kohtumisel,
et see koht on väga hea energiaga. Kui siia ehitada veel
energiat koondav püramiidmaja, võib inimese elukvaliteet
– tervis, enesetunne, rahulolu
ümbritsevaga – oluliselt paraneda. 2001. aastal ehitasingi
esimese maja. Iseendale.”

algasid meil 2008. aastal või
natuke varem. Esimesed püramiidmajad meeldisid inimestele, hakkasime teist detailplaneeringut tegema. Kümnele
majale. Iga maja juurde oli
planeeritud hektar maad. Siis
aga muutusid seadused ja...”
Uute seaduste järgi hajaasustatud alal enam hektarist
ei piisanud. Detailplaneering
vajas kahte hektarit maad.
Arendustegevus peatus. Arendajal jäi saamata PRIAlt lubatud miljon krooni.
Margus Aru: “Eks meil oli
ka juhtimisalaseid altminekuid. Kui tegutsed ekstreemses olukorras – lubadused on
elanikele ja vallavalitsusele
antud –, aga raha pole, siis
hakkadki tegutsema riski piiril, tulevad valed otsused.”
Nii läks ka püramiidide külal. Külakeskuse ja mänguväljakute ehitamist küll alustati,
külakeskuseks mõeldud püramiidi ehitus ka lõpetati, aga
hoone võttis pank laenude katteks tagatisvarana endale. See
tekitas vastuolusid arendaja
ja vallavalitsuse, arendaja ja
külainimeste vahel. Küla, mille eesmärk oli elanikesse rahu,
eneseusu ja energia siirdamine, muutus hoopis tülipesaks,
mis inimestelt viimsegi energia võttis.

“NÜÜD TAHAN KÜLAINIMESTELE ANTUD
LUBADUSED LUNASTADA.”
Arendaja Margus Aru:
“Otsisin siis arendustegevuse
toetajaid, vaimseid mõttekaaslasi, nii välismaalt kui Eestist.
Leidsingi. Nüüd tahan külainimestele antud lubadused
lunastada ja ka arendustegevusega jätkata. Detailplaneering on juba kinnitatud.”

Miljon jäi saamata

Kiirustada pole vaja

2002 sai valmis detailplaneering kuuele krundile. Inimesed ostsid rajatud püramiidmaju hea meelega. Osaühing Püramiidmaja, mida
Margus Aru siis juhtis, ehitas
kokku seitse püramiideramut
ja paar püramiidikujulist sauna. Elanikele ja vallale sai
arendaja poolt lubatud ka külakeskus, tennise- ja korvpalliplats, lastele mänguväljak.
Külakeskus ja spordiplatsid
ehitati ka valmis, aga...
Margus Aru: “Raskused

Hilise pärastlõuna kevadpäike soojendab ikka veel püramiidi ja kadakaid. Muruniiduk popsub ikka veel. Margus
Aru pilk on suunatud aga
maha, külateele. Kas julgeb
nüüd mees veel pilgu tõsta,
külainimestele jälle silma vaadata?
Margus Aru tõstab pilgu.
“Julgen!”, ütleb ta oma vaiksel, rahulikul moel. Ja pöörab
pilgu sinna, kus kaks last just
majast välja tormavad, tütarlapseohtu ema kannul.

Ohtlike jäätmete
kogumisring
1. maist 31. maini kestab
Harku vallas heakorrakuu. Heakorrakuu raames toimub samaaegselt
kaks kogumisringi – ohtlike ning elektroonika
jäätmete kogumisring.
K E RT T U E L L E R M A A
Heakorraspetsialist

Püramiidmajade vahele on rajatud ka külakeskus (fotol
tagaplaanil), mille juurde kuuluvad ka tenniseväljak ja
kohe-kohe valmiv korvpalliplats. Küla arendajal Margus
Arul on veel liivakoorem laiali visata, siis on ka laste mänguväljak valmis. Valmivat mänguväljakut on uudistama
tulnud Mirjam.
Ülo Russak
“Külakeskus on pankrotipesast välja ostetud, tenniseväljak on mängimiseks jälle
kõigile avatud, korvirõngas
saab paika järgmise nädala lõpuks, selleks ajaks on valmis
ka laste mänguväljak. Paigaldada on veel ühe püramiidi
katusekivid ja aknad.”
Astume ühte õue. Sinna,
kus proua Kersti – oma teist
nime ta ei nimeta ja pildi peale
jäämast keeldub! – teeb oma
põnevat, loodusega harmoneeruvat kiviktaimlat veel põnevamaks. Aga torkivale küsimusele on ta nõus vastama.
“Ma ei ütleks,” lausub
proua Kersti, “et arendaja ja
külarahva suhted nüüd päriselt korras oleks. Aga me suhtleme jälle, arutame ühiselt
asju. Seegi on suur samm
edasi.”
Nüüd on siis nii, et selle
projektiga ei saanud arendaja
rikkamaks, aga kellegi ees
enam võlgu ka pole. Aga Eestimaa, Harku vald, on saanud
ühe omanäolise küla võrra
rikkamaks.
“Nii see päris ei ole,” ütleb

Ohtlike jäätmete kogumisringil saavad valla elanikud tasuta ära anda majapidamises
tekkinud ohtlikud jäätmed nagu kasutatud õlid, õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud,
värvi-, liimi- ja lakijäätmed,
lahustid, mürgid ja tõrjeained,
elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid ja väikeakud.
Kogumisringid on mõeldud
ainult eraisikutele, ettevõtetelt
ohtlike jäätmeid vastu ei võeta. Eraettevõtted on kohustatud ise üle andma oma ohtlikud
jäätmed vastavalt jäätmeluba
omavale jäätmekäitlejale.
Ohtlike jäätmete kogumisauto ei võta vastu vanu elektrija elektroonikaseadmeid ning
autorehve. Elektri- ja elektroonikaseadmete tarvis toimub
paralleelselt ohtlike jäätmete
kogumisringiga elektroonika
jäätmete kogumisring, mille
käigus saavad valla elanikud
ära anda vanad külmkapid,
pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms.
Käesoleval aastal toimub
ohtlike ning elektroonika jäätmete kogumisring Harku valla territooriumil laupäeval 26.
mail, kui autod peatuvad järgmistes peatuspaikades:

Lahtiste uste
päev
Püramiidide küla lahtiste
uste päev toimub küla
keskuses pühapäeval, 3.
juunil algusega kell
12.00. Kavas meditatsioon, spordivõistlused,
kontsert. Täpsem info
www.tahevarav.ee.

Margus Aru. Ikka oma rahulikul moel. “Ka mina olen saanud rikkamaks. Seesmiselt. Ja
targemaks. Ei tohi arenguid
tagant kiirustada, kõik peab
minema loomulikku rada.”
3. juunil tahab Margus Aru
korraldada külakeskuses lahtiste uste päeva. Siis saavad
tutvuda kõik meditatsioonivõimalustega, proovida kätt
korvpalli- või tenniseväljakul,
viia ennast kurssi külakeskuse
tegevusega. Ehk pole see
enam kiirustatud areng vaid
sündmuste loomulik kulg?

• 09.30-09.50 Harkujärvel
Germund Kaup esisel platsil.
• 10.00-10.20 Harku alevikus Instituudi teel telefoni
alajaama platsil.
• 10.50-11.15 Tutermaal
korterelamute piirkonnas.
• 11.25-11.50 Kumnas endise poe esisel platsil.
• 12.20-12.40 Väänas korterelamute esisel platsil.
• 13.10-13.30 Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli katlamaja juures.
• 13.45-14.15 Vääna-Jõesuus bussipeatuse taga oleval
platsil.
• 14.30-14.50 Muraste bussipeatuse juures.
• 15.10-15.30 Pangapealse
lasteaia parklas.
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20 aastat sõprussuhteid
Maikuus möödus 20 aastat
Harku valla ja Soome Eura
valla sõprussuhete loomisest.
Paar nädalat tagasi Eestis viibinud kolleegidega Eura vallavalitsusest meenutasime
ühise läbikäimise algusaastaid.
Soomlaste sõnul on kahe valla
inimeste vaheline suhtlemine
näidanud neile, kuidas ühest
kehval järjel omavalitsusest
on saanud arenenud ning hästi
toimetulev vald. Ka Harku
valla jaoks on sõprussidemed
Soome omavalitsusega olnud
heaks kogemuste saamise
ning teadmiste vahetamise
allikaks.
Peale Eesti riigi taasiseseisvumist otsis enamik omavalitsustest väljundeid Soome, sest
nendega oli väiksem keeleprobleem ja lihtsam suhelda.
Konkreetse ettepaneku
Eura vallaga sõprussidemete
loomiseks tegi meile tolleaegne Eesti-Soome sõprusühing,
sest Eura vald otsis samuti
Eestist sõprusvalda ja just
kohaliku ühingu vahendusel.
Meie eesmärgiks oli saada
kogemusi kohaliku omavalitsuse tööks ja elukorralduseks,
sest algusaastatel nappis meil
endil teadmisi. Ka materiaalne
abi oli tol ajal teretulnud. Mäletan, et esimese bussiga toodi
meile Eurast kontoripaberit,
sest Eestis ei olnud seda saada,
kuid Euras asus suur Ahlströmi paberitehas. Samuti toodi
meile paberihunt mittevajalike
dokumentide hävitamiseks.
Eestis ei teadnud sellise asja
olemasolust sel ajal keegi!
Suhtlus oli algusaastatel
oluliselt tihedam, viimasel ajal
on vastastikused külaskäigud
jäänud harvemaks. Alguses
korraldasid soomlased Euras
lausa Eesti nädala, kus meilt
käisid muusikakooli lapsed ja
korvpallimeeskond. Samuti
osales Harku vald kohalikul
turismimessil “Pyhäjärvi
Messut”.
Eura delegatsioon külastas
igal aastal Tabasalu Päevi, kus
võisteldi males, korvpallis ja
esinesid taidlejad. Samuti osales Eura laste jalgpallivõistkond 1990ndate alguses “Kotkas Cup” turniiridel, mida korraldati Tabasalus.
Viimastel aastatel on läbikäimine jäänud harvemaks,
sest oleme ise omandanud
juba vajalikud kogemused ja
materiaalse baasi. Suhtlus toimub peamiselt kultuuri, spordi ja sõprussuhete tasandil.
Omavahelised suhted on
muutunud konkreetsemaks ja
erialasemaks – näiteks eelmi-

sel aastal külastasid Eura valla lasteaedu meie Pangapealse
ja Tibutare lasteaedade töötajad, meie noorteüritustel on
käinud Eura valla noortebändid ning omavahelisi suhteid
hoiavad ka kirikukogudused.
Valdade juhid proovivad ikka
korra aastas kokku saada.
Soome ja Eesti omavalitsuste süsteemis on mitmeid erinevusi. Olulisim erinevus on
see, et Soomes on omavalitsus
üle 100 aasta vana. Meie vald
ja Eesti omavalitsused üldse
on vaid 20-aastase ajalooga.
Poliitilises süsteemis on suurim erinevus see, et Soomes ei
valita uut vallavanemat iga
kord pärast kohaliku volikogude valimisi, vaid see mees on
ametis nagu ametnik, mitte
poliitiline figuur. Eura vallavanem Matti Lahtinen on ametis
juba üle 25 aasta. See tagab
järjepidevuse. Meil on selle
aja jooksul ametis olnud neli
vallavanemat. Samuti määratakse seal erinevalt Eestist
vallavalitsuse liikmed volikogu liikmete hulgast, valla tegevjuhid sinna ei kuulu. Volikogus on neil 35 liiget, meil 21.
Elanike arv peaaegu võrdne.
Suur vahe on ka see, et
nende elanike arv ei kasva,
vaid on stabiilne. Uusi elurajoone juurde ei tule ja süsteem
on ammu sisse töötanud. See
võimaldab tegelda selliste
asjadega nagu viikingite küla
rajamine, esivanemate ajaloo
uurimine jne. Praegu on neil
käsil ca 21 mln eurot maksev
spordihoone renoveerimine.
Meil elanike arv kasvab ja
see nõuab väga suuri investeeringuid, et täita elanike esmaseid nõudmisi ja vajadusi.
Kasu kogemuste omandamise ja õppimise seisukohalt,
eriti algusaastatel, oli väga
suur. Oleme õppinud neilt
euroopalikku asjaajamist ja
korrektsust, samuti vastutustunnet. Soomes on poliitiline
kultuur ka tänasel päeval meie
omast arenenum. Eesti poliitik
ei taju seda vastutust ega tunne sellist uhkust nagu soomlane. Nende volikogu liikmed
peavad oma staatust auasjaks
ning nad tajuvad kogu aeg, et
esindavad oma rahvast. Meil
jääb sellest veel puudu.
Praegu aga õpivad soomlased mõnda asja meilt. Näiteks
imetlevad nad iga kord meie
muusikakooli, sest neil sellist
asja ei ole. Oleme neile vastu
andnud avatud suhtlemist,
meie kultuuri ning näidanud
seda, kuidas arenev omavalitsus toime tuleb.

Pilt koolitusest, mida viib läbi Kaie Toobal.

“Juured maas – latv
taevas” jõudis lõpule
PROJEKTI TOETAB
Kuidas on koolitusprogrammis osalemine mõjutanud
teid, teie organisatsiooni ja kogukonda?
NELE NÕU

Koolitustsükli raames sai arutatud mitmeid olulisi teemasid – kas kandipõhine lähenemine valla arendustegevuses
on õigustatud; kas Harku valda iseloomustav külaseltside
aktiivsus ja rohkus on piisav ning kogukond ei vaja paralleelselt ka külavanemaid; kuidas saaks külaselts tulu teenida. Lisaks liitusid koolitusega mitmed uued vallaelanikud, kes enne valla arendustegevusse kaasatud ei olnud.
Dialoog kogukonna ja vallavalitsuse vahel on väga oluline,
sest ainult seotud osapooli kaasates ja neilt saadud sisendeid arvesse võttes on tõenäosus jõuda osapoolte vajadustele ja võimalustele vastava, avalikke huve kaitsva ja tulemusliku kogukonna arendamiseni.
ENELI HINNO

Koolitusel osalemine andis Lastekaitse Ühingu Riidekapi
vedamiseks palju vajalikku infot ja uusi ideid. Suurim
tänu!
IVI PROOS

Selle projekti raames käivitus vabaühenduste ümarlaud,
mille raames toimub vabaühenduste koostöö. Jätkuvalt on
palju osalejaid ja külaseltside vahel on tekkinud küünarnukitunne. Koolitustel arutlesime paljut, saime teada, millega
üks või teine külaselts tegeleb ning milline on seltside suutlikus. Kuna osa koolitustel osalesid volikogu esimees ja vallavanem, tekkis seal hea mõttevahetuste foorum. Osapooled said valla küsimuste üle mõtteid vahetada. Vallaesindajad said teada, mille üle külade esindajad südant valutavad. Põhiline on ikkagi see, et see tegevus lõi jätkusuutliku
suhtlemise fooni vabaühenduste ning vallajuhtide ja vabaühenduste vahel. Ümarlaud on meie koostöökogu, kus osaleb alati vähemalt üks valla esindaja, valla jaoks on ümarlaud uus jõud, millega peab arvestama.
MARIS VIISILEHT

Koolitusprogrammis osalemine mõjutas mind senistele
arusaamadele kinnitust saama. Seda enam, et koolitajad
olid oma ala professionaalid ja tõid üle-eestilisi näiteid,
võib nende tõekspidamisi ja soovitusi, kuidas kogukonna
arengule kaasa aidata, igati usaldada. Koolitusel kinnistus
ka minu tõekspidamine, et just sotsiaalne kapital (inimestevahelised suhted, kohtumised, ühistegevus ja inimestevaheline usaldus) hoiab kodanikuühiskonda koos.
Harku valla esindajad külalistega Eurast.

Katrin Romanenkov

Erakogu

2010. a novembris Muraste külaseltsi algatusel
kokku kutsutud Harku
valla vabaühenduse
ümarlaud on saanud sisse täishoo.
AUL E K I K AS
Projektijuht, Muraste külaseltsi juhatuse
liige

Igakuised kokkusaamised on
andnud kinnitust taolise koostöövormi vajalikkusele ning
see omakorda loonud eeldused
edasiseks tulemuslikuks tegevuseks. 2011. a kevadel ühise
ettevõtmisena algatatud ning
ühe aasta kestnud koostööprojekt “Juured maas – latv taevas” on otsi kokku tõmbamas.
Projekti peamine eemärk
oli parandada Harku valla vabaühenduste omavahelist
koostööd, kujundada ühised
väärtushinnangud ja tegevusepõhimõtted. Eesmärgiks oli
kindlasti ka vabaühenduste ja
vallavalitsuse omavahelise
koostöö suurendamine ja partnersuhete kujundamine. Projekti ühe tulemina valmis Harku valla vabaühenduste edulugude album, kuhu on koondatud paarikümne vallas aktiivselt tegutseva vabaühenduse
edulood. Album annab ülevaate ka valla asutustest, kes on
vabaühendustele toeks ja
abiks. Trükise originaalversioon, iga seltsi poolt omavalmistatud leheküljega album,
on kingitud Harku vallale.
Teine olulisem väljund oli
Harku valla vabaühenduste

tunnustamise statuudi väljatöötamine. Viimasel kümnendil
on märgatavalt kasvanud Harku vallas vabaühenduste arv
ning hoogustunud nende tegevus. Aktiivselt tegutseb ligi 60
seltsi ja ühingut. Ühingute tegevust pole seniajani Harku
vallas süsteemselt tunnustatud
ning seepärast otsustas Muraste külaselts koostööd Harku vallavalitsusega välja töötada vabatahtliku töö tunnustamise põhimõtted ja protseduurireeglid.
Mahuka osa projektist
moodustasid koolitused, mis
korraldati koostöös koolituskeskusega Kodukant. Seitsmel
koolituspäeval osales kokku
42 inimest 23 organisatsioonist.
Läbivateks teemadeks olid tulemuslik kaasamine kogukonnas; demokraatiakool kohalikul tasandil; koostöö kodanike
ja omavalitsuse vahel; seadusandlus ja asjaajamine mittetulundusühendustes; tasuvusarvestus, finantsprognoosimine ja turundus; omatuluteenimise võimalused ühendustes;
organisatsiooni suhtekorraldus.
Projekt kinnitab jätkuvat
koostöövajadust erinevates
otsustusprotsessides. Projekt
“Juured maas – latv taevas”
on lõppenud ning side Harku
valla vabaühenduste vahel on
varasemast tugevam. Suur
aitäh kõigile osalejatele! Tänusõnad ka projekti vedajatele:
Evelin Tiirik, Martina Mamontov ja Andrus Saliste ning toetajad Kodanikuühiskonna
Sihtkapital ja Harku vald.
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KÜSITLUS
Kas kasutate valla kergliiklusteid?

PILLE
R ÕIVA S
Tutermaa küla
elanik

K

asutan kergliiklusteid
aktiivselt, peamiselt
rattasõiduks. Kahjuks
minu kodu läheduses, Tutermaa kandis, ei ole ühtegi kergliiklusteed. Kohalikud elanikud tunnevad nendest väga
suurt puudust. Siinsetel elanikel pole teid, kus rulluisutada,
jalutada pikemalt kui vaid külavahel ning rääkimata pikema
distantsiga rulluisutamisest.
Kaua sa ikka vana EPT ees
olevas parklas viitsid uisutada
või jalutada. Rattasõitu oleme
sunnitud tegema suure liikluskoormusega maanteel või konarlikul kõrvalteel. Kumbki
neist pole ei mugav ega turvaline.

R IHO
R ÕÕM U S
Ilmandu küla
elanik

H

arku valda läbiva kergliiklustee, mis nüüd
ulatub juba Tallinnani
välja, võtsid kõik elanikud tänutundega vastu. Pigem võib
imestada , kuidas varem ilma
selleta hakkama saadi. Lisaks
sellele, et teed on vaja jalakäijatele, tõi uus rajatis kaasa ka
kohe aktiivse spordiliikumise.
Aga nagu ikka – tõe kriteeriumiks on praktika. Nüüd, kus
on olemas üks olulise pikkusega kergliiklustee, saame arutleda, millised ohud ja probleemid see kaasa toob.
Minu isiklik kogemus, pigem autosõitjana, on see, et
üks ohtlik koht on näiteks Tilgu teelt väljapööre Tallinna
poole. Ja ka vastupidi. Jalgrattasõitjad ja rulluisutajad, kes
hooga sõidavad, ei pruugi suuta pidurdada ja võivad autodega kokku põrgata. Samuti on
ühes suunas autojuhtidele
nähtavus teeäärse majaga
piiratud.
Tilgu tee, mis viib piirivalvekooli ja sadama poole, vajaks samuti mingitki kergliiklusrada või siis osalist tee
laiendust. Jalutusteena on ta
populaarne, sest paljud lähevad seda kaudu bussi peale.
Aga liiklus on samas kordades
sellel kitsal teel tihenenud.

PIR ET
AR SLA MOV
Muraste elanik

O

len kergliiklusteedega
rahul. Murastest trahteri juurest saab otse
Tallinna, Koplisse välja. Ise
sõidan teel ning jalutan, uiskudel olen kunagi ammu proovinud.
Väike mure on hirmsa hooga kihutavate ratturitega. Paljud teevad ju kergliiklusteedel
kõva treeningut. Kuid vähese
kogemusega liiklejad või lapsed ei oska ohtu oodata.
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Kes veab prügi
metsa?

Tule mõtle ja räägi kaasa
kodukandi teemadel Facebook'is,
grupp “Harku valla elanikud”.

Harku valla elanike Facebooki lehel leidis hiljuti
palju vastukaja prügiteema. Arutleti selle üle,
miks tekib meie metsaalustesse prügi ning kuidas on vallapoolne järelevalve korraldatud.
Prügi meie metsaalustes torkab silma eriti kevadeti, kui
lumi on juba sulanud, aga
taimkate ei ole veel piisavalt
lopsakas, et teeäärtesse visatud prügikotte varjata. Ümbritsevast loodusest hooliva
inimese peas tekib paratamatult küsimus: kes küll viib
prügi lihtsalt metsa alla?
Tundub uskumatu, et see
võiks olla kohalik inimene, kes
ise igapäevaselt seda prügimäge siis nägema peab; arvatakse, et ehk on tegu näiteks
Tallinna inimestega.

Metsaalusest prügist ja
korraldatud jäätmeveost kirjutab valla keskkonnaspetsialist Lembe Reiman.
Tegelikult on üsna kindel,
et metsa alla jäetud prügi on
tekkinud kuskil lähiümbruses.
Ilmselt on tegemist valla püsielaniku, suvitaja, maaomaniku
või ajutiselt meie vallas viibiva inimesega, sest ei ole tõenäoline, et Tallinna inimene
sõidaks linnast välja 10-20 km,
et oma prügikotid teeäärde
maha poetada. Prügiveoteenus
on Eestis nii odav, et kui inimene on juba otsustanud selle
eest mitte maksta, siis ta ei
hakka kulutama raha ja energiat, et see kuskile kaugele
viia. Näiteks maksab 150 l
jäätmekoti äravedu 1.50 eurot.
Kõige koledamad kohad on
meil läbi aastate olnud samad
– Sõrve ja Viti – Vääna maanteede ääred, kuhu tekivad regulaarselt kotid olmeprügiga.
Kuna kohad on alati samad
ja ka prügiliik on sama – tavaline olmeprügi –, siis võib oletada, et prügi viivad ühed ja
samad inimesed. Kõige tõenäolisemalt lähedalasuvate
suvilapiirkondade elanikud,

kes kevadel oma majades taas
käima hakkavad.
Kui olmeprügi poetatakse
autost teeäärde, siis suuremad
asjad viiakse kaugemale metsa. Eelkõige leiab metsadest
ehitusprahti ja võib arvata, et
seda viivad sinna kas remonditöid teostavad elanikud või
läheduses tellimustöid täitvad
väikeehitusfirmad, kes ei soovi oma ressursse kulutada
prügilamaksule.
Aastaid tagasi, kui oli veel
avatud Sõrve prügila, paigutati
erinevatesse piirkondadesse
kevadeti suured prügikonteinerid. Tasuta suurte konteinerite paigutamine ei ole aga
jätkusuutlik ega ka õiglane,
sest tegelikult see tähendab ju
seda, et võetakse ühtede elanike taskust raha, et teiste
prügiveo eest maksta. Elu on
näidanud, et nendesse kohtadesse, kuhu on mõneks ajaks
viidud konteiner ja antud elanikele võimalus tasuta prügi
ära tuua, tekivad hiljem nö
spontaansed prügimäed. Ka
siis, kui konteiner on ära viidud, jätkavad inimesed sinna
prügi toomist ja peatselt on
keset asulat tekkinud inetu
hunnik kõikvõimaliku prügiga,
alustades vanast mööblist, lõpetades külmkappide ja olmeprügiga.
Rahvusvaheliselt kehtib
põhimõte “saastaja maksab”,
mis tähendab seda, et jäätmetekke eest peab maksma jäätmetekitaja. Sellest lähtume ka
meie ning oleme võtnud eesmärgiks saavutada selle, et
kõik meie valla elanikud, suvitajad, maaomanikud ja ettevõtted omaksid prügiveolepingut.
Peamine vahend selle saavutamiseks on pidev järelevalve ja kontroll, kuid tuleb
tunnistada, et eelnevatel aastatel on vallapoolne järelevalve
jäätmetekitajate osas olnud
üsna nõrk.
Selle talve jooksul käis valla järelevalve spetsialist läbi
kõik valla suvilapiirkonnad
ning kontrollis majapidamisi,
mis ei olnud korraldatud prügiveoteenusega liitunud. Kui

Harku valla jäätmejaam

Jäätmejaam Tabasalus Kooli tn 5a on avatud igal neljapäeval ja reedel kell 14 kuni
19 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10
kuni 15. Riiklikel pühadel on jäätmejaam
suletud.
Jäätmejaamas võetakse eraisikutelt tasuta
vastu:
• sõiduauto vanarehve (kuni 8 tükki)
• kompleksseid elektroonikaromusid (külmkapid, pesumasinad, elektripliidid, televiisorid, raadiod jms)
• jääkõlisid ja õlifiltreid, õliseid pühkmematerjale (kuni 20 liitrit)
• värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmeid jaepakendis (kuni 10 liitrit)
• elavhõbelampe (kuni 10 tükki)
• aegunud ja kasutuskõlbmatuid ravimeid ja
muid meditsiinilisi jäätmeid (kuni 2 kg)
• kemikaale ja pestitsiidide jäätmeid (kuni
10 liitrit)
• elavhõbekraadiklaase ja muid elavhõbedat
sisaldavaid jäätmeid (kuni 2 kg)

ikka majaesine on lumest puhtaks roogitud ja korstnast tuleb suitsu, siis on selge, et
suvilas elatakse sees ka talvel.
Kontrolli tulemusel saatsime
välja 250 kirja korraldatud
jäätmeveoga liitunuks lugemise kohta. Neile, kes ei reageerinud, saadeti ühepoolselt leping ja alustati prügiveoga.
Tänu kontrollile on alates
möödunud aasta detsembrist
kuni käesoleva aasta aprillini
lepingu sõlminud enam kui
200 majapidamist. Suve jooksul on plaanis suvilarajoonid
uuesti läbi käia, et vaadata üle,
kas kõik suveelanikud on sõlminud prügilepingu. Prügiveoleping sõlmitakse küll aastaringseks veoks, kuid talveks
on see võimalik peatada, kui
inimene tõesti talveperioodil
oma suvilas ei käi. Lisaks käime nüüd kevade jooksul läbi
ka kõik meie uuselurajoonid
ning kontrollime ükshaaval
üle need majapidamised, kus
inimesed on palunud prügiveoteenusest vabastust, väites, et
kinnistu seisab tühjalt.
Ametlikult jäätmeveost
vabastatud majapidamisi on
vallas vähem kui 50 ja nende
puhul on tegemist kinnistutega, kus ei elata ja mida ei
kasutata. Vabastust ei anta
kergekäeliselt ning kindlasti
eelneb vabastuse andmisele
põhjalik kontroll. Käime kohapeal olukorda hindamas, nõuame omanikult tõendit selle
kohta, et kinnistul ei tarbita
elektrit jne.
Lõpetada tahaks aga siiski
positiivselt – kuigi Eesti inimeste keskkonnakaitsealane
teadlikkus ning valmisolek panustada ümbritseva keskkonna
puhtana hoidmisesse on suhteliselt madal, siis tegelikult
tekib täna meie valla teede
äärde prügi oluliselt vähem
kui 5 aastat tagasi. Kui suudame saavutada selle, et valdav
osa valla majapidamisest on
kaetud korralise prügiveoteenusega, siis olen veendunud,
et prügi meie loodusesse tekib
veel vähem. Inimestel pole
lihtsalt põhjust enam prahti
metsa alla maha visata.

• patareisid ja akusid (piiramatus koguses)
• vanapaberit ja pappi
• segapakendeid
• plastijäätmeid
• penoplasti
• lehtklaasi
• vanametalli
• töötlemata puitu
• betoon, tellised, plaadid ja
keraamikatooted
• kasutuskõlbulikku mööblit
• aia- ja pargijäätmeid (kuni 0,4 m3)
Tasu eest võetakse vastu:
• suurjäätmeid (18.85 eur/m3)
• ehitusjäätmeid (18.85 eur/m3)
• aia- ja pargijäätmeid (11.50 eur/m3)
• eterniiti (44.85 eur/m3)
Jäätmejaama vastuvõtja kontakt: Tiina
5303 6779.
Jäätmete üleandmiseks tuleb pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Vastu võetakse ainult nimetatud jäätmeid ja ainult jäätmejaama lahtioleku aegadel. Jäätmejaama värava
taha jäätmeid jätta ei tohi!

Tabasalu muusikakooli kandleõpilane Karmen Juhkam
võitis esikoha Viljandi Pärimusmuusika aidas toimunud
üleriiklikul võistumängimisel.
Tabasalu muusikakool

Õppima Tabasalu
Muusikakooli!
Tänavune õppeaasta on
muusikakoolile olnud
väga töine ja tulemusrikas. Aktiivseim on taas
olnud muusikakooli saksofonikvartett, kes on
õppeaasta jooksul andnud 20 kontserti, salvestanud ja välja andnud
heliplaadi ja kelle hooaeg lõppeb kontsertreisiga Itaaliasse.
K AL E V KONS A
Tabasalu muusikakooli direktor

Muusikakooli erialaõpetajatest kolmveerand on oma õpetuse taset nii kõrgeks hinnanud, et on pidanud võimalikuks
oma õpilastega osaleda mitmesugustel konkurssidel. Tulemused on rahuldust pakkuvad – lisaks meie traditsiooniliselt edukale puhkpilliosakonnale, mille õpilased ka sel
aastal võitsid hulgaliselt auhinnalisi kohti, läks väga hästi
ka klaveriosakonnal.

Esikoht Viljandis
Hiljutine hea uudis oli, et
meie kandleõpilane Karmen
Juhkam võitis esikoha Viljandi
Pärimusmuusika aidas toimunud üleriiklikul võistumängimisel! Väga suur saavutus
oli muusikakooli puhkpilliorkestri esikoht ja kulddiplom
märtsis Estonia kontserdisaalis
toimunud Eesti noorteorkestrite konkursil Est-Nok 2012.
Lisaks osalemisele konkurssidel oleme loomulikult sisustanud muusikalise poolega
suurema osa Harku vallas toimunud sündmustest.
Sel aastal lõpetab muusikakooli 11 õpilast. Kui möödunud
aastal läks meilt edasi Otsakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õppima koguni neli õpilast, siis ka sel aastal on mitmeid, kes soovivad muusikat
edasi õppida ja ehk ka oma
tuleviku muusikaga siduda.

Ise pean ülioluliseks seda,
et muusikakoolis on väga hea
loominguline õhkkond ja et
meil on tööl nii palju oma eriala armastavaid ja oskavaid
õpetajaid. Koolijuhina näen, et
meile õppima tulevad Harku
valla lapsed on aasta-aastalt
intelligentsemad, avatumad ja
andekamad. Pean tõsimeelselt
kooliharidust ilma muusikahariduseta poolikuks hariduseks
ja arvan, et veel suurem osa
andekatest Harku valla lastest
peaks omama võimalust käia
muusikakoolis, kuid ruumipuudus on üks meie arengut oluliselt pärssivaid tegureid.

MEILE ÕPPIMA TULEVAD HARKU VALLA
LAPSED ON AASTAAASTALT AVATUMAD
JA ANDEKAMAD.
Kindlasti vääriksid ka Harku valla lapsed palju enamate
võimalustega keskkonda muusikaõpinguteks, nii nagu see
viimastel aastatel on võimalikuks saanud näiteks Jõhvi,
Türi ja Keila lastel.

Suvel Leetu
Ees on ootamas suvi ja paljud meie õpetajad pakuvad ka
siis oma õpilastele arendavaid
võimalusi. Nii näiteks seisab
puhkpilliorkestril ees kontsertreis Leetu ja traditsiooniline suvine orkestrilaager
Hiiumaal, plokkflöödiõpilased
osalevad vanamuusikalaagrites, saksofoniõpilased uudses
rütmimuusikalaagris Saaremaal, paljud meie õpilased
osalevad Harjumaa noorteorkestrites jne. Arendavat ja
mõtestatud tegevust jätkub
kogu suveks.
28. mail ja 1. juunil toimuvad muusikakooli vastuvõtukatsed.
Üksikasjalik info on väljas
kooli kodulehel www.tabasalumuusikakool.ee.

Vigade parandus
Eelmisesse Harku Valla Teatajasse sattus sisse viga.
Leheküljel 4 Glitteri võitjate pildi all oli kirjas Harku
Harakad Jõgeval. Oleks pidanud olema Glitteri
võitnud tantsijad.
Vabandame!
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Rannamõisa
Laevaseltsi hooaeg
on alanud

Perearst Ulvi Usgam kolib
Tallinna

Tänavuse hooaja moto
on meil “Koos jõuame
rohkem!” Ja juba me tegutseme mitmete teiste
seltsidega koos.

Uskumatult kiiresti on möödunud viis aastat. Ajutiselt meile
kasutusse antud ruumide leping on lõppenud.
Lugupeetud patsiendid,
kelle perearstiks on Ulvi Usgam ja pereõeks Anna Ilves,
meie edasine koostöö jätkub!
1. juunist olete kutsutud
kõik Haabersti Tervisekeskusesse, aadressiga Ehitajate tee
137. Asume 4. korrusel, teie
jalavaeva vähendavad liftid,
ratastooliga liikumine tagatud.
Tingimused patsientide
vastuvõtuks on kordades paremad ,valgusküllased kabinetid,
privaatsus, uuringud samas
majas.
Tervisekeskusesse tuleb
ka LTKH Psühhiaatriakeskuse
ja LTKH eriarstiabi (kirurgia,

MA I R OLD VAIK
Laevaseltsi liige

Peale talviseid koosolekuid ja
ajurünnakuid alustasime välitöid: koos Tabasalu looduspargiga koristasime Rannamõisa
kultuuriküla ja oleme koos
Otemarina jahtklubiga toimetanud Tilgu sadama alal.
Meie seltsi tegevus on laienenud mitmetesse tegevusvaldkondadesse. Lisaks kodustele tegemistele on plaanis ka
kaugemal plaane tutvustada
ja õpetada huvilisi puutööd
tegema. 26. mail osaleme Keila linna päevadel koos aktiivsemate sõpradega.
Koostöös Harku valla
Noorsootöö keskusega osaleme Tabasalu gümnaasiumi
“Koolilõpumöllus”, kus tutvustame endid, merd ja rannapärandit. Laevaselts korraldab
ka töötubasid Pivarootsi merelaagris suve keskel. Hea on
koostöö Viimsi vallas tegutseva Rannarahva kojaga, kellega
on plaanis külastada mitmeid
merelisi suveüritusi üle Eesti.
Praegu on käsil Tilgu sadama kaluritele mõeldud moodulmajade, ellingu ja teiste
objektide planeerimise ja nendega seotud ehituslepete sõlmimine. Oleme vallale ja jahtklubile selles projektis head
partnerid. Koostöö sujub hästi
ja loodame peale bürokraatiarägastikke sel suvel Tilgu sadamas näha juba uusi hooneid.
Kuid me ei ole unustanud
ka laevaehitusplaane. Varakevadel alustasime puitlaevade
projekteerimise taotlustega,
sihiks ikka Ahto Valteri kunagiste laevade koopiate tegemine. Struktuurfondide toel
saimegi rahastuse laevade
projekteerimiseks. Koos joonistega saab kaante vahele ka
põhjarannikut ja kunagist rannaelu tutvustav raamat. Raamatu koostab Harku Valla
Ajaloo Sõprade Selts eesotsas
Terje Urbanikuga.
Suve tähtsaim töö on põhjaranniku randades kasutatava
paaditüübi ehk eistuki ehitus,
millega alustame juba 2. juunil
Murastes toimuval külade
päeval. Töötuba võib tulla kaema ka 3. juunil ja järgneval
nädalavahetusel Tilgu sadamasse.
Kohal on MTÜ Prangli
Saarte Seltsi paadimeister ja
meie seltsi õpipoisid. Õpitakse
puidu ettevalimist ja elementaarseid paadiehituse töövõtteid. Meister võtab kaasa ka
näidispaadi, mille järgi nelja
päeva jooksul peaksid laevaseltsi tulevased paadimeistrid
juba iseseisvalt suutma valmistada näidisele sarnase veesõiduki.
Kellel aga huvi selle paaditüübi ehituse ja muude paadiehitusnippide vastu, on
oodatud meie töötoatelki. Et
ikka jutt libedamalt laabuks,
pakume rannarahvale kohaselt
ka suitsukala ja mahedat keelekastet. Istume koos pakkudega “Käramiseringil”, et ajada törts merejuttu. Tegemist
on ka lastele ja naistele.
Vaata www.laevaselts.ee.

dermato-veneroloogia, kardioloogia, neuroloogia, günekoloogia, oftalmoloogia, stamatoloogia), füsioteraapia, taastusravi, labori- ning piltdiagnostika. Bassein nii imikutele kui
ka täiskasvanutele.
Palume ette vabandust, kui
mai viimasel nädalal on töö
häiritud. Informatsiooni saab
ka meie kodulehelt www.
ulviusgam.ee ja telefonidelt
607 4263, 656 1632 ja 5647 2138
või e-maili kaudu ulviusgam@
gmail.com.
Patsiendid, kellel pole veel
mingil põhjusel perearsti, võtke meiega julgelt ühendust ja
tulge tutvuge meie ilusa ja
uhke tervisekeskusega! Ilusat
suve algust, olge terved!
ULVI US GAM JA
ANNA I LVE S

Mullusel valla külade päeval korraldas Lasteküla tegevusi lastekaitseühing. Lembit Michelson

Lastekaitseühing
sai 10-aastaseks
Kümmekond aastat tagasi otsustas seltskond tegusaid inimesi tulla kokku ning hakata ühiselt
tegutsema valla laste parema elukeskkonna nimel. Tänaseks on Harku
Valla Lastekaitse Ühing
tegutsenud 10 aastat.
K ATRIN RO M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

“Infovahetus ja koostöö vallas
laste kasvatamise ja arendamisega seotud inimeste vahel
toimus tegelikult juba varem,”
räägib lastekaitseühingu asutajaliige Helve Keel. “Ühel
hetkel hakkasime aga tajuma,
et paremini koordineeritud
tegevus oleks tulemuslikum.
Märtsis 2002 koguneski 23 entusiasti – mitmed neist meie
lasteaedade-koolide töötajad
– ning moodustati Harku Valla
Lastekaitse Ühing.”
Tänaseks on ühingus inimesi paljudelt erinevatelt elualadelt, kuid eesmärk on üks –
arendada ja toetada laste ja
perede kooskasvamist ja heaolu Harku vallas.
Peaaegu algusest peale lastekaitse ühingu liikmeks olnud
Katre Kuusik meenutab, et
tema ühingusse astumine sai
alguse tema tol ajal 4-aastasest
pojast Silverist, kes tuli koos
isaga lastekaitsepäevalt ja nii
laps kui isa olid vaimustuses.
Lapsel oli eriti eredalt meeles
see, et tasuta jäätist sai süüa
niipalju kui soovis! “Peale seda hakkasin uurima selle ürituse korraldanud ühingu kohta
ja nii ma juba järgmisel ettevõtmisel osalesin,” räägib Katre.
Kuna Katre oli tol ajal alles
valda elama kolinud, siis oli
lastekaitse ühingu liikmeks
astumine osa tema sotsialiseerumisprotsessist kohalikega.
“Sellel esimesel üritusel tundsin kusagil kuklas, et see seltskond on õige, nendega tahan

HVLÜ algatused
ja üritused
• Sõbralik laps, Riidekapp, Pivarootsi lastelaagrid, projekt “Parem
kooli algus kooliminevatele lastele”, Omaloomingukonkurss, lastekaitsepäeva perepäev,
südamepäev, jõuluretk,
imetamise ja väikelaste
jututunnid, muinasjututund raamatukogus
koos edasi minna,” meenutab
Katre.

Koos jõuab rohkem
Tänaseks on ühingus välja
kujunenud hästi toimiv tiim
ning ühised traditsioonid. Katre tõdeb, et aja jooksul on liikmete tegutsemine läinud
sünkroonsemaks. “Tunneme
üksteist juba niivõrd hästi, et
teame, kellel on alati superhead ideed tagataskust võtta,
kes on kõva käpp asjaajamises
ja muidugi on meil Kaja, kes
on lausa projektikirjutajaks
sündinud – tema abil oleme
palju asju suutnud korda saata,” loetleb Katre aastatepikkuse tiimitöö käigus saadud
kogemusi.
Ka Helve rõhutab, et palju
suudetakse korda saata just
tänu sellele, et koos on nii palju erinevaid inimesi oma ideede ja võimalustega. “Samuti
on meile väga abiks olnud väline toetus ja tunnustus – see
näitab, et meie tööd peetakse
oluliseks ja et meid usaldatakse,” lisab Helve. “Harku vallavalitsus on läbi aastate meid
väga palju rahaliselt toetanud,
samuti Eesti Lastekaitse Liit.
Meil on väga hea koostöö valla
koolide ja lasteaedadega, alati
tullakse uute ideedega õhinal
kaasa. Eriti tuleb siinkohal

esile tõsta Rannamõisa lasteaeda.”
Helve toob olulise ja positiivse momendina välja veel
selle, et paljud ühingu liikmed
on ühingu tegevusse kaasanud
terve oma pere. “Pered tegutsevad koos ning meie ürituste
ettevalmistamisse ja läbiviimisesse on kaasatud ka lapsed
– see on väga tähtis,” arvab
ta.

Tahetakse aidata
Aile Kaljola, kes on ühingu
veebilehe toimetaja ning ürituste fotograaf, ütleb, et ühingu liikmeks olemine annab
hea emotsiooni. “Saab midagi
toredat teha, see on kindlasti
avardanud maailmapilti ning
andnud palju meeskonnatöö
oskusi. Ja eelkõige on olnud
suur rõõm koos tegutsemisest
kõigi ühingu liikmetega,” sõnab ta.
Koos tegutsemist ja ühiseid üritusi on olnud palju
ning nii Katre kui Aile tõdevad, et üks olulisim põhjus,
miks ühingus jätkuvalt kaasa
lüüakse, on tunne, et saad olla
kasulik ja panustada sellesse,
mida pead elus tähtsaks. Katre
ütleb, et laste probleemid on
lähemale tulnud ja muutunud
nähtavamaks. Ajaga on tulnud
soov rohkem aidata, samas ka
oskus märgata ja rohkem korda saata. “Näiteks meie Riidekapp, mille algus oli tegelikult
valus – üks hädasti abi vajav
lastega pere. Aga see, kuidas
kodanikualgatus ja märkamine
heas mõttes “tormi” põhjustab
on nii tänuväärt ja on nii tore,
et sellest esialgu kahe pere
abistamiseks mõeldud aktsioonist on saanud nüüd väga populaarne taaskasutusprojekt,”
rõõmustab Katre.
Kaja Rasmann: “Ühing on
andnud minu ellu suurepärased inimesed, koostegemise
rõõmu ja kogemuse, et asjad
saavad aetud ja üksteisele
saab kindel olla.”

Anette Remmelg koos teda austama tulnud külalistega: Evelin Ilvese ja Gerd Kanteriga.
2x Jelena Rudi

Evelin Ilves külastas
Harkujärve kooli
16. mail väisasid Harkujärve Põhikooli Evelin
Ilves ja Gerd Kanter, kes
kuulub eksperdina Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu presidendi abikaasa allfondi noore
sportlase preemia nõukotta.
M E E L I S PÄÄR O
Harkujärve põhikooli õpetaja

Külastuse eesmärgiks oli tunnustada noorsportlase preemia pälvinud häid õpilasi nende koolikaaslaste ees. Üks kolmest sellel aastal preemia pälvinud sportlasest oli noor ujuja Anette Remmelg.
Anette on Harkujärve kooli 5. klassi õpilane, kes on ühteaegu edukas nii õppimises kui
huvitegevustes. Tema huvideks on joonistamine ja ujumine. Oma kunstiharrastust
arendab Anette Tallinna Kunstikoolis. Tema joonistus saavutas sel aastal UNESCO ülemaailmsel kunstitööde võistlusel 2700 osavõtja hulgas 4.
koha.
Ujumist treenib Anette
spordiklubis Meduus. Tema
parimaks tulemuseks on seni
2011. a Eesti invaspordi meistrivõistluste 1. koht. Sellel aastal saavutas Anette Tallinna
lahtistel invasportlaste meistrivõistlustel neidude vanuseastme üldarvestuses II koha.
Koolipere võttis auväärt
külalisi vastu väikese kontserdiga. Esinesid kooli laulukoor, käsikellade ansambel ja
hüpitshüplejad. Viimane ala

pakkus huvi nii harrastusportlasest proua presidendile kui
kettaheite olümpiavõitjale. Tegemist ei ole tavalise hüplemisega, vaid rütmis ja rühmas
koos erinevate trikkide tegemisega.
Proua Ilves tunnustas kooli
kollektiivi, et vaatamata väga
piiratud tingimustele (suur
ruumipuudus) on kool leidnud
sobivaid väljundeid õpilaste
kasvatamisel. Gerd Kanter,
rääkides oma sportlasteest,
innustas õpilasi proovima erinevaid tegevusalasid, et leida
endale parim harrastus.
Kohtumise lõpus jagasid
külalised soovijatele autogramme ja tehti ka ühispilt
kooli õpilasvalitsuse esindajatega. Külaskäik lõppes vaba
vestlusega külaliste ja kooli
juhtkonna vahel ühises lõunalauas. Hinnates selle järgi,
kuidas külalised toitu võtsid,
peab arvama, et kooli köök on
piisavalt heal tasemel.
Kohtumise meenutuseks
kingiti Evelin Ilvesele Anette
Remmelga maalitud akvarell
ja Gerd Kanterile puust ketas
motoga “Lennaku see ketas
olümpiavõiduni!”.
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Tabasalu õpilased käisid
riigikaitse laagris
Aprilli viimasel nädalavahetusel toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumi
10. klassil riigikaitse laager. Laager algas reede
lõunal ja kestis pühapäeva õhtuni.
M A A RJA TUGA
Tabasalu ühisgümnaasiumi 10. klass

Kooli juures ootas meid kaks
kaitseväe autot, millega meid
õpetaja Palsi juurde viidi, et
endale varustus hankida. Kõik
õpilased said endale Rootsi
sõjaväe vormi, magamiskoti,
lebomati ja termose. Koolis
vahetasime oma erariided
vormi vastu ja sõitsime Staabi- ja Sidepataljoni.
Umbes 15 minutit peale
kohalejõudmist saime oma
esimesed teadmised kaitseväelase elust. Toimus rivistus
ja meid hakati õpetama, kuidas rivis käituda ning kuidas
marssida. Kui me vajalikud
teadmised olime omandanud,
saabus aeg õhtust süüa. Õhtusöögiks pakuti kartulit ja sülti
ning magustoiduks oli kissell.
Kui kõhud täis said, toimus
veel õhtune rivistus ja oligi
aeg “Aktuaalse Kaamera”
käes.
Peale AK-d oli meil 40 minutit aega isiklikuks hügiee-

Õhtul grillisime ja testisime enda nutikust paari
mänguga.
niks ja voodisse jõudmiseks.
Kui kell 22.00 öörahu saabus,
taipasime peagi, et öösel puhata ei saa. Pidevalt räägiti omavahel ja peagi saime ka oma
karistuse. Nimelt karjuti kaks
korda öö jooksul “Äratus!”,
mida kuuldes pidime kohe rivis olema. Igatahes ei saanud
keegi öösel magada ja hommik
saabus liiga kiiresti.

Erakogu

Kell 6.00 oli äratus ja kolm
minutit peale seda rivistus.
Hommik algas jooksu ja võimlemisega ning peale treeningut
sõime.
Hommikusöögiks pakuti
putru, kohvi ja võileibu. Peale
söömist pidime tube koristama
ja voodid korda tegema, paljud
meist ei saanud esimese korraga hakkama. Siinkohal võin

öelda, et mõistan, miks mehed
kunagi kodus voodit ei viitsi
teha. Loogiline, kui nad ajateenijatena seda nii palju tegema
peavad.
Lõunal pakkisime oma asjad ja varustuse auto peale
ning hakkasime metsa minema. Metsa jõudes panime telgid püsti ja sättisime end mugavalt sisse. Maskeerisime
enda näod, et meid metsas
vähem märgata oleks. Õhtul
grillisime ja testisime enda
nutikust paari mänguga. Jaoülemate ülesandeks oli välja
valida inimesed, kes öösel patrullimas käivad ning telgid
soojana hoiavad.
Meie laagri viimane hommik algas taas rivistusega ja
camouflage'i värskendamisega. Seejärel tegime endale
katelokkides süüa. Hiljem tutvustati meile rivis liikumise
viise ja me saime oma grupiga
lahingut pidada. Lõunal pakkisime taas telgid ja isikliku varustuse kokku ning sõitsime
kooli tagasi.
Meie klass jäi laagriga väga rahule ning loodatavasti
korraldatakse taolisi üritusi
tulevikus tihedamini. Täname
Staabi- ja Sidepataljoni, õpetaja Kristo Palsi, meie instruktoreid ja kõiki teisi toredaid
abilisi!

5

Koolieelikud sportisid
Tabasalu kooli staadionil
3. mai hommikupoolikul oli koolistaadion siginat-saginat täis, kogunenud oli üle 70 lapse osalemaks Harku valla koolieelikute teatevõistlustel.
ANNA S ÕÕR D
Peakohtunik, Tabasalu lasteaed Tibutare
liikumisõpetaja

Valla seitsmest lasteaiast oli
kohal kuus: Pangapealse lasteaed, Vääna mõisakool, Harku lasteaed, Alasniidu lasteaed, Teelahkme lasteaed ja
Tabasalu lasteaed Tibutare.
Võistlus algas väikese soojendusega, kus osalesid nii
võistlejad kui ka liikumisõpetajad.
Teatevõistlusi, kus lastel
tuli näidata oma osavust, kiirust ning tähelepanelikkust,
oli kokku kuus. Lisaks teatevõistlustele võisteldi ka poiste
köieveos.

Soov olla parim
Võistlusi vaatama ja lastele pöialt hoidma olid tulnud
lapsevanemad, rühmakaaslased ning vanemad õed-vennad.
Pinget, elevust ja põnevust
jätkus kogu päeva jooksul.
Lasteaialastes on peidus meeletu energia ja sportimissoov,
kõik tahtsid olla parimad ja
pingutasid selle nimel.
Võistluste korraldaja Tibutare lastead pani välja rändkarikad teatevõistluse ja köieveo
võitjale. Karikad võitsid Pangapealse lasteaed teatevõist-

lustes ja Tabasalu lasteaed Tibutare köieveos. Teatevõistluse
teine koht kuulus Teelahkme
lasteaiale ning kolmandaks jäi
Tabasalu lasteaed Tibutare;
köieveo teine koht läks Pangapealse lasteaeda ning kolmas
koht Harku lasteaeda. Harku
vald kinkis igale osavõtjale
valla logoga helkuri, väikese
šokolaadi ning Tere AS pani
välja vahvad värviraamatud.
Kõik võistkonnad said tänukirjad tubli võistlemise eest.
Võitluse lõpus pakkusid toredaid võimlemiselamusi Tibutare mudilased kepphobustel kevadele vastu kapates.

Õppida võistlema
Sellist võistlust on vaja, et
kujundada koolieelikutes sportimisharjumusi, tutvuda staadioniga, leida sõpru ning arendada kehalisi võimeid. Väikesed sportlased said kogeda
võistlusmomenti, õppida võitma ja vastu võtma kaotusi. Nii
nagu igal võistlusel, oli ka siin
rõõmuhõiskeid ja kaotuskibedust.
Enne koduteele asumist
tantsiti ühises lõbusas tantsuringis. Sportimine lõppes
rõõmsa tuju ja väikese väsimusega.
Tänan aktiivse osavõtu
eest kõiki liikumisõpetajaid,
kes olid lastega tublit tööd teinud, kohtunikke, ilma kelleta
võistlus poleks saanud toimuda ning Harku valda, ürituse
peasponsorit. Aitäh kõikidele
sõpradele, kes meile külla tulid!

Rannamõisa lasteaed pakub tööd
ÕPETAJA ABILE (alates
1. augustist ja lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asemel).
CV ja motivatsioonikiri
palun saata e-posti aadressile
margit@rannamoisa.edu.ee.

Haldusteenus
Raamatupidamine
Tehnosüsteemide hooldus
Sise- ja väliskoristus
Akende pesu
Haljastustööd, muruniitmine
Ehitusjuhtimine, omanikujärelvalve
Avariiteenus
Osaühing Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
telefon 602 6480, faks 602 6481
e-mail: strantum@strantum.ee

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee
Tabasalu CUP koefitsiendi
mitmevõistlus toimub
1. juunil, algusega kell 15.00.
Kergejõustikualadeks on 60
meetri jooks, kaugus- või
kõrgushüpe, oda- või pallivise (või kuulitõuge) ning
1000 meetri jooks. Võistluste
info ja eelregistreerimine
jaaktimpson@hotmail.com.
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Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

Surnuaiapühad
Korvi kalmistul
3. juunil kell 13.00
Rannamõisa kalmistul
17. juunil kell 11.00
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Veo- ja tõsteteenused
Kaeve- ja planeerimistööd
Täitematerjali, mulla,
liiva ja killustiku müük
Tel 5650 8701

Võta ühendust e-maili teel või küsi teavet telefonil
646 2214. Vahendame reklaame ajalehtedesse

trükiarv

4000

trükiarv

7000

trükiarv

2000

trükiarv

2000 ja

trükiarv

3000.

myyk@harjuelu.ee
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reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

Hinnakirjad www.harjuelu.ee.
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Harku vallavalitsus teatab
22.03-23.04.2012 oli Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) ning Politsei- ja piirivalvekolledži õppehoones (Tilgu
tee 55C, Muraste küla) Muraste külas Sisekaitseakadeemia
ja selle juurdepääsutee ning lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek. Nimetatud ajavahemikul laekus kohalikule
omavalitsusele kolm erinevaid vastuväiteid ja ettepanekuid
sisaldavat kirjalikku pöördumist.
Nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne
avalik arutelu toimub 04.06.2012 kell 17.00 Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu).
Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval telefonil
600 3858.
--------------------------------------------------------------------------------------04.06.2012 kell 16.30 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna
tee 1, Tabasalu) Muraste küla Ristikubja kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavolikogu
30.12.2010 otsusega nr 110. Detailplaneeringuga planeeritava
ala suurus on ca 3650 m2. Planeeritav ala asub Muraste külas
Ristikubja kinnistul ning haarab osaliselt Klooga maantee
kergliiklustee lõigu Kubja 2 ja Kopliotsa tee L1/ Lee tee L1/
Ohaka tee L1/ Vägiheina tee L1 kinnistuid. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kinnistu sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast ärimaaks ja
ärimaa krundi moodustamine. Samuti krundile juurdepääsu
lahendamine, ehitusõiguse määramine kaupluse rajamiseks,
kruntide piiride määramine ning heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta
kehtivat Harku valla üldplaneeringut, millega on kõnealune
maa-ala tsoneeritud hajaasustuspiirkonnana, nähes samas
ette ala perspektiivse kasutuse elamuehituspiirkonnana.
Planeeringuga kavandatav on kooskõlas uue Harku valla
üldplaneeringuga, millega on kinnistu maa-alale määratud
ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda
Harku valla kodulehel. Täiendavat informatsiooni saab igal
tööpäeval Harku vallavalitsuse telefonil 600 3858.
--------------------------------------------------------------------------------------04.-19.06.2012 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu) ning Rannamõisa lasteaia hoones (Merepiiga tee
8, Rannamõisa) Rannamõisa külas Välja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
20.06.2010 korraldusega nr 885. Planeeritav maa-ala pindalaga 4848 m2 paikneb Harku vallas Rannamõisa külas elamumaa sihtotstarbega Välja katastriüksusel (tunnus 19801:
002:2240). Maa-ala asub kõrvalmaantee 11191 Harku-Rannamõisa (tunnus 19801:002:0299) ääres ning piirneb maatulundusmaa sihtotstarbega Sootaguse 2 (tunnus 19801:002:6480)
ja Tänavaotsa (tunnus 19801:002:7370) ning elamumaa sihtotstarbega Vahtra 5 (tunnus 19801:002:5010) katastriüksusega.
Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada võimalused
olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamiseks kaheks pereelamu maa krundiks, nendele ehitusõiguse määramine ja juurdepääsu lahendamine. Planeeringuga määratakse elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete rajamiseks (elamu 2-korruseline ja
kuni 9 m kõrgune, abihoone 1-korruseline ja kuni 5 m kõrgune). Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse olemasolevate trasside baasil.
Planeeringulahendus järgib kehtivat Harku valla üldplaneeringut, kus funktsionaalse tsoneerimise skeemil on planeeringuala märgitud tihehoonestusalana. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas ka uue Harku valla üldplaneeringuga (vastu võetud Harku vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr 71),
mille järgi asub planeeritav maa-ala elamumaa juhtotstarbega alal.
Rannamõisa lasteaia hoones saab 04.-19.06.2012 detailplaneeringuga tutvuda tööpäevadel kella 9.00-st kuni 17.00-ni.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka Harku valla
kodulehel.
--------------------------------------------------------------------------------------07.06.2012 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu aleviku Sarapuu tn 9, Sarapuu tn
9a, Sarapuu tn 9b ja Pähkli 15 katastriüksuste ning lähiala
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
26.04.2005 korraldusega nr 687, mida on muudetud Harku
vallavalitsuse 20.03.2012 korraldusega nr 277. Detailplaneeringuga planeeritava ala suurus on ca 1,0 ha. Planeeritav ala
asub Tabasalu alevikus Sarapuu ja Pähkli tänava vahelisel
alal hõlmates järgmiseid katastriüksuseid: Sarapuu tn 9
(19801:002:0296), Sarapuu tn 9a (19801:002:0328), Sarapuu
tn 9b (19801:002:0329), Pähkli tn 15 (19801:002:0685) ja osaliselt Sarapuu (19801:002:1019) ning Pähkli (19801:002:0991)
tänavat. Planeeritaval alal asuvate katastriüksuste sihtotstarve on elamumaa ja tänavate sihtotstarbeks transpordimaa.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja
võimalused planeeringu maa-ala kruntideks jaotamiseks
ning ehitusõiguse määramine korterelamute püstitamiseks.
Planeeringualal olev Sarapuu tn 9 katastriüksus on hoonestatud.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda
Harku valla kodulehel. Täiendavat informatsiooni saab igal
tööpäeval Harku vallavalitsuse telefonil 600 3858.

Neljapäev, 24. mai 2012
Tabasalu Lemmikloomade Keskus
Külastage meid:
E-R 10.00-18.00, L 10.00-14.00.
Asume Teenuste 2
(vana apteegi ruumides).
Info tel 5636 6971.
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Aedade ja väravate ehitus, väravaautomaatika ja
uksetelefonide paigaldamine, avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid, GSM valveseadmed ja palju muud,
vaata kodulehelt w w w . l o u n a e k s p e r t . e e .
Te l 5 0 9 7 6 2 7

7

MTÜ Rannamõisa Laevaselts kogub ajaloouurimusliku
raamatu “Elu võimalikkusest Põhjarannikul ja Vääna jõe
kallastel läbi aegade” tarvis kõikvõimalikku infot omaaegsest
elust-olust põhjarannikul. Oodatud on meenutused suurematest sündmustest aga ka perekondlikest tegemistest.
Pildimaterjal, joonistused, merekaardid, rannatalus vajalikud
tööriistad, paadid ja püügivahendid jne. oodatud.
Kontakt: MTÜ Rannamõisa Laevaselts, Näkineiu 8,
Rannamõisa, tel 511 4864, kaido@laevaselts.ee

Harku vallavalitsus otsib oma kollektiivi
hooldustöötajat
Harku vald võtab tööle valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonda hooldustöötaja Tabasalu aleviku
ja selle lähiümbruse eakatele koduhooldusteenuse võimaldamiseks.
Põhilised tööülesanded:
• toiduainete kojutoomine;
• arsti juurde viimine / toomine;
• abistamine maksete tasumisel;
• abistamine majapidamistöödes;
• ravimite kojutoomine apteegist;
• abistamine pesemisel (saun, vann, dušš);
• puude tuppa toomine ja vajadusel ahju kütmine;
• talvekütte tellimine, vajadusel selle ladustamise organiseerimine;
• abistamine asjaajamisel ametiasutustega ja dokumentide vormistamisel.
Kandidaadilt eeldame:
• keskharidust;
• arvuti kasutamise oskust;
• eesti keele kõrgtasemel valdamist;
• vene keele valdamist suhtlustasandil;
• ametikirjade ja dokumentide koostamise oskust;
• klienditeeninduse põhimõtteid, teenindushoiakuid ja nendel põhinevaid käitumisviise;
• head koostöö- ja suhtlemisoskust, tasakaalukust, paindlikkust, pingetaluvust, abivalmidust,
empaatiavõimet, tolerantsust.
Vajalik:
• B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Kasuks tuleb:
• hooldusõde I, II või III kutsestandardi omamine;
• sotsiaalhooldaja I, II või III kutsestandardi omamine;
• eelnev töötamine eakamate inimeste hooldamisel või töötamine meditsiini asutuses.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja meeldivat kollektiivi;
• tööülesannete täitmiseks kasutatud telefonikulude kompenseerimine;
• tööülesannete täitmiseks kasutatud isikliku sõiduauto kulude hüvitamine.
CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt 8. juuniks 2012. a personalijuhi (Kaile
Põldme) meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee või postiga Harku vallavalitsuse aadressil
Ranna tee 1, Tabasalu alevik, 76901.
Lisainformatsioon sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja telefonil 600 3867 (Tiia Spitsõn).

EKSKURSIOON PENSIONÄRIDELE

TEATED
• 6a üürikogemusega mittesuitsetav noor pere
soovib otse omanikult üürida kahetoalist korterit.
E-mail Pirje.K@gmail.com
• Aiakujundus, konsultatsioon, hooldustööd aias,
tel 518 5957, www.urmihaljastus.ee
• Ehiftus- ja remonttööd. Kipsitööd, plaatimine,
uste, akende, parketi paigaldus, müüritööd, puitfassaadid jm. Tel 5664 6336, Riho
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491

Selle suve ekskursioon pensionäridele toimub 13. juunil.
Külastame Kirde-Eestit. Väljasõit toimub Harku vallamaja
eest parklast kell 8.00.

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

Ühepäevane ekskursioon Ida-Virumaale viib meid
erinevate kultuuride, keelte ja uskude piirialal asuvasse
maakonda.
Ekstreemseid elamusi pakkuv Kohtla kaevandusparkmuuseum Kohtla-Nõmmel näitab huvilistele maa-aluseid
kaevanduskäike, tutvustab kaevurielukutset, sõidutab
allmaarongiga.
Kaunite looduspiltidega Toila-Oru park ja kõige suurejoonelisem looduslik vaatamisväärsus – Ontika pankrannik. Merepinnast kohati rohkem kui 56 m kõrguselt
pankrannikult avaneb kaunis vaade paejärsakule, merele
ja unikaalsele pangaalusele metsaribale.
Lõunasöök on Narvas kell 14.00-15.00.
Eesti võimsaim restaureeritud keskaegne kindlus oma
kõrgete kaitsemüüride ja väravatornidega asub piirilinnas
Narvas. Hermanni kindlus ja Narva Muuseum tutvustavad
Narva ajalugu, ennesõjaaegset arhitektuuri ja linnlaste
elu-olu. Külastame tagasiteel ka Sillamäed.

• Muru niitmine ja trimmerdamine Harju maakonnas ja Tallinnas väga soodsate hindadega. Tel
5621 0750, e-mail niitmine@hotmail.com

Tagasi koju jõuame hilisõhtul kella kaheksa või üheksa
paiku. Soovijatel palume end registreerida Eakate
Päevakeskuse telefonil: 603 2171 hiljemalt 5. juuniks
2012. Ekskursiooni omaosalus on 12 eurot, millele
lisandub 7 eurot lõunasöögi eest. Kes ei soovi lõunasööki,
siis selle eest tasuma ei pea. Info tel 600 3867.
Tiia Spitsõn, valla sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja

• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba, mõõdistamine. Tel 522 0023 M. Mikk

• Müüa boks maa-aluses garaažis Mustamäel.
Tel 5662 8010
• Müüa kuivad kütteklotsid võrgus, puit ja
turbabrikett alusel, küttepuud 30-50 cm. Vedu
meilt. Tel 520 2190
• Müüa kütte- ja kaminapuu, klotsid, tulehakatus
ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594
• Müüa puhast hobusesõnnikut (ilma saepuruta)

Vääna-Jõesuus. Pakitud kilekottidesse, ca 20 kg.
Tel 503 0369
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm.
Aastaringne tootmine ja lai puu sortiment. Tasuta
transport väiksemat mõõtu kalluriga! Kontakt:
Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee
• Müüa soodsalt ilmastikukindlaid Siberi lehisest
terrassilaudu, voodrilaudu vms höövli- ja saematerjali Teie koju, vajadusel koos transpordiga.
Soovi korral toodame ka muud höövelmaterjali
männist ja kuusest. Rohkem infot www.wellmax.
ee või 5685 4501
• Ohtlike puude turvaline langetamine, kruntide
puhastamine, raietööd. Tel 525 0893, 5626 0344,
e-mail info@vahergrupp.ee
• Ostan omanikult korteri Tallinnas või Tallinna
lähistel. Tel 5820 0800
• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas
ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda võib
kõike, tel 5678 6526
• Ostan teie seisva või mittetöötava auto
(võib olla ka remonti vajav või ülevaatuseta).
Tel 5674 0940
• Otsime aastasele poisile hoidjat Vääna-Jõesuus. Hoidmise aeg umbes 10 tundi nädalas,

vastavalt vajadusele. Kui Teil on kogemusi laste
hoidmisel ja kasvatamisel, siis palun võtke ühendust. Joel Jaago, tel 507 7196, e-mail
jaagojoel@gmail.com
• Santehnilised tööd. Tel 503 8313,
juhan.haavasalu@gmail.com
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Teeme erinevaid pinnasetöid ekskavaatoriga. Pakume veo- ja tõsteteenust kallurkraanaga. Lisaks pakume erinevat haljastusmulda, täitepinnast, täiteliiva ja killustikku. Tel 552 9297, www.hexatrans.ee
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Väikeveod kalluriga: killustik, liiv, muld, segud,
jpm. Tel 501 5992
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel
5616 9864

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.

Vääna loodusala (Vääna maastikukaitseala ja Vääna hoiuala)
kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Vääna loodusala (Vääna
maastikukaitseala ja Vääna hoiuala) kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid
loodusväärtuseid, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud
koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on Elusloodus OÜ, registrikood 12142107.
Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse
kaasamise koosolek 29. mail 2012, algusega kell 18.00 Vääna
külakojas. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud,
ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.
Info:
Elusloodus OÜ
Uudo Timm
Tel 513 1389

Keskkonnaamet
Elina Einaru
Tel 674 4807, 514 2474

Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Ingrid Eylandt-Kuure,
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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SEA OMA
MURUNIIDUK
KORDA!
Hooldame ja remondime
muruniidukeid. Toome soovi
korral niiduki kliendi juurest
töökotta ja transpordime
tagasi.
Info tel 502 2014,
www.muruniidukiabi.ee

KODUKORISTUS
MAJAHOIDJATEENUS
HALDUSTEENUS
HALJASTUSTÖÖD
tel 5821 5001

tabasalu.teenindus@gmail.com

ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS

Pakume tööd
õpetaja-abile

TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
HALJASTUSE RAJAMINE
ASFALTEERIMINE

(koormusega 1,0)
alates augustist 2012.

MURUNIITMINE
BOBCATI RENT
KAEVETÖÖD

Kandidaadilt
ootame armastust
laste vastu,
hoolivust, kohusetundlikkust,
rõõmsameelset
suhtumist ning head
suhtlemisoskust.

InfraRoad OÜ tel: 5399 0245
info@infraroad.ee www.infraroad.ee

Tabasalu Ühisgümnaasium on Harku valla koolidest
suurim oma 840 õpilase ja 69 õpetajaga. Seoses
õpilaste arvu suurenemisega pakume 2012/2013.
õppeaastast tööd järgmistele õpetajatele:

Ootame sinu CV-d
aadressile: info@
pangapealselasteaed.ee.

• inglise keele õpetaja
• vene keele õpetaja
• prantsuse keele õpetaja (osalise tööajaga)
• klassiõpetaja (soovitavalt inglise keele lisaeriala)
• ajalooõpetaja
• kehalise kasvatuse õpetaja
• matemaatikaõpetaja
• füüsikaõpetaja (osalise tööajaga)
• majandusõppe õpetaja
• eripedagoog
Konkursil osalemiseks saata avaldus, CV, haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 05.06.2012
e-maili aadressil kontakt@tabasalu.edu.ee.
Pakume eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd
arenevas koolis, häid töötingimusi ja heale õpetajale
motiveerivat tasu, enesetäiendamise võimalusi.
Info: 603 2009, 515 3077, www.tabasalu.edu.ee.

,

Kuhu minna või mida teha tänavusuvisel Harjumaal?
Otsida huvitavaid uusi paiku või väisata kontrollitud
kullaprooviga kohti koduvallas?
Harju Elu ja Harku Valla Teataja ühine erileht SUVI
ilmub tänavu jaanipäeva künnisel.
Teemad:
, suvemenüüd ja grilliuudised
, suveürituste kalender
, teatrite-muusikute suvetuurid , uusimad suvetooted

Erileht SUVI ilmub trükiarvuga 11 000!
000!
Tellides reklaami enne 31. maid,
kehtib tavahinnast soodustus 20%!
20%!
Hinnakirja vt www.harjuelu.ee
www.harjuelu.ee..
Küsimused, broneeringud, valmiskujundused saatke e-mailile reklaam@harjuelu.ee.
Küsige julgesti ja aegsasti infot ka müügijuhtidelt telefonil 646 2214 või 5818 9131.

