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Rannamõisa Laevaseltsi suvi
Rannamõisa Laevaselts
tegutseb kolmandat
aastat. Seltsi liige Kaido
Taberland rääkis aasta
kõige töisemal perioodil
seltsi lähematest ja kaugematest tulevikuplaanidest.
M A RT IN R ITS

Rannamõisa laevaseltsi eesmärgiks on avada Harku vald
merele. Suurimaks südameasjaks on võetud Ahto Valteri
eluloopärandi tutvustamine,
Rannamõisa kultuuriküla
kunsti- ja käsitöömaja edendamine, Tilgu sadama arendus
ning veel palju muud huvitavat.

Ahto Valteri pärand
Ahto Valter oli mees, kes
kaljasega Rannik purjetas esimese eestlasena kodumaal
valmistatud purjekal ümber
maailma. “Otsisime endale
identiteeti ja sisukat lugu, mida elustada ja oma suureks sihiks võtta,” kirjeldas Taberland, kuidas projektini “Ahto”
jõuti.
Selle käigus on kavas ehitada Valteri laevade Auli ja
Rannik koopiad, mille projekteerimise finantseeringud on
juba olemas. “Tegemist on väga pikaajalise plaaniga, juba
ainuüksi laevade ehitus võtab
vähemalt viis-kuus aastat,”
selgitas Taberland. Tulevikus
on plaan laevu kasutada erinevate koolituste läbiviimiseks
ning reisimiseks. Filmistuudio
Rühm Pluss Null poolt on valmimas ka Ahto Valteri eluloofilm, mida kõrvuti seltsi tegemistega tutvustatakse näiteks
augusti alguses Viru Folgil.

Käsitöömajast raamatuni
Harku vallas on laevaselts
seotud ka Rannamõisa kultuuriküla kunsti- ja käsitöömajaga.
Selts on tänaseks teostanud
majale projekteerimistööd
ning järgmiseks sammuks on
leida ehituseks vajalik rahastus.
“Vanasse mõisatalli tulevas käsitöömajas saab tähtis
osa olema puutööl, paadi- ja
laevaehitusel, savitööl, sepikojal ning teistel kunsti- ja käsitööaladel,” kirjeldas Taberland.
Üks prioriteete on seltsile
koostöös Harku vallaga Tilgu
sadama arendus. “Praegu ei
ole 22-kilomeetrise merepiiriga vallal ühtegi sadamat, siit
ei saa merele,” kirjeldas Taberland olukorda. Praegu saab
paadislipist merele vaid ilma
kiiluta veesõidukiga. Kai ääres
aluseid hoida siiski ei saa,

Rannamõisa Laevaseltsi liige Kaido Taberland lehitsemas fotoalbumit, kus on muuhulgas vanad pildid Ahto Valterist ja
tema jahist Auli, millega meremees üle Atlandi purjetas.
2x Martin Rits
kuna Tilgu sadam on tuultele
ja tormidele liialt avatud.
Veel on seltsil tegemisel
raamat “Elu võimalikkusest
Põhjarannikul ja Vääna jõe
kallastel läbi aegade”. Taberlandi sõnul on materjali otsimise ja koostamisega juba
alustatud. Raamatus leiavad
kunagise rannaelu tutvustamise kõrval oma koha ka Auli
ning Ranniku ehitusprojektid.

Edasiviiv koostöö
Rannamõisa Laevaseltsi
kuulub ühtekokku 21 liiget,
kellest 5-6 on Taberalndi sõnul
väga aktiivsed. “Õnneks oleme
saavutanud kriitilise massi
jõudu, et asju edasi viia,” ütles
ta. Tihedat koostööd tehakse
ka teiste Eestis tegutsevate
sarnaste seltsidega.
“Väga vingelt panevad
Puulaevaselts Vikan Haapsalus, väga pikalt on tegutsenud
Tartu Lodjaselts, samuti on
meile eeskujuks Võrtsu ääres
tegutsev Kaleselts,” tõi Taberland vaid mõned näited kodumaalt. Teadmiste vahetuseks
ja koostööks on jõutud aga ka
piiri taha – Soome ja Rootsi.
“Oleme kindlasti väljas
Rannarahva festivalil Viimsis,
Kuressaare merepäevadel,
Viru folgil ja Muinastulede
ööl,” loetles Taberland veel suve jooksul eesseisvaid suuremaid üritusi. Seltsi tegemisi
tutvustatakse neis paigus nii

Skulptor Ormar Tamm andmas viimast lihvi Kihnu tuletornile. Rannarahva muuseumi,
Rannamõisa laevaseltsi ja Veeteede ameti koostööprojekti raames saavad huvilised
äratundmisrõõmu ühtekokku seitsme torni näol. Neist viimane valmib 28.-29. juulil
Rannarahva festivali käigus.
eistukite (rannavee kalapaat)
töötoa ja sepikojaga, kalatoitude-, meresõlmede- ja puupaatide valmistamise ning palju
muuga. Uhkelt kantakse kõikjal edasi ka Ahto Valteri pärandit.
Taberlandi sõnul on ettevõtmistes saanud seltsile väga
oluliseks koostööpartneriks
Rannarahva muuseum. “Inimesed on hakanud naljatledes

meid ühiselt koguni Rannarahva Laevaseltsiks kutsuma,”
kirjeldas ta. Koos on käsile
võetud veel midagi huvitavat
– tuletornide projekt, mille
tulemusel ootab Rannarahva
festivalil külastajaid kuus puidust tuletorni maketti. Seitsmes, Suurupi alumine, valmib
festivali käigus kohapeal. Sellega tahetakse tõmmata tähelepanu tuletornide kehvale

seisule ning tuua erinevate
paikade sümbolid ühte kohta
kokku.
Need on vaid tähtsamad
ettevõtmised, mis Rannamõisa
Laevaseltsil hetkel käsil on.
Nendest ja teistestki seltsi
tegemistest võib lähemalt lugeda kodulehelt www.laevaselts.ee või haarata entusiastidelt varrukast kinni mõnel
suveüritusel.

Juulikuus
ilmub Harku
Valla Teataja
4-leheküljelisena.

Kasulikku
Karjalast
Projekti “Külade õppereis
sõprusomavalitusse” raames
toimus juuli alguses õppereis
Saku valla sõprusvalda, Liperi
valda. Uutele kogemustele
avatud reisiseltskonna moodustasid Saku, Harku, Kiili ja
Saue valla esindajad, kokku
39 inimest.
Tegemist oli Nelja Valla
Kogu Leader-projektiga, mille
eesmärgiks oli tutvuda sealse
külaliikumisega ja vahetada
kogemusi.
Projekti läbiviijaks oli
MTÜ Metsanurme. Karjala
külad on ääretult kaunid oma
rikka looduse, puutumatute
metsade, jõgede ja järvedega.
Sealsed inimesed aga sõbralikud, vahetud ja toredad.
Projektijuhi Anneli Kana
poolt kokku pandud programm
oli tempokas ja vaheldusrikas!
Sõit kulges marsruudil Helsingi-Savon-linna (ooperifestivali
paik)-Liperi (vallakeskus)Joensuu (Karjala pealinn)Imatra (kosk ja hüdroelektrijaam)-Helsingi-Tallinn.
“Eesmärk oli vaadata, kuidas seal külaasja edendamine
toimub ja omavahelisi tegemisi võrrelda. Muidugi oli meis
uhket tahtmist ka oma kogemusi tutvustada. Nii see vastastikune õppimine ja õpetamine toimub, ikka läbi kogemuste, külastuste, ühiste arutelude,” kinnitas projektijuht
Anneli.
Reisi esimene päev kulus
Liperi valla külaelu ja mittetulundusühingutega tutvumiseks. Külastasime Penttilä
muuseumiala, kus oma tegevusi (raamatute kirjastamine,
koolituste ja näituste korraldamine jms) tutvustas poole sajandi vanune Liperi kodulooselts.
Pro Liperi külaseltsi eestvedaja Jutta Kurki, kes on ka
kohaliku lehe ajakirjanik, tutvustas valla keskasula tegemisi: luhaparki ponide, kauni
Karjala kaasiku, looduse õpperaja ja linnutorniga. Suur oli
reisiseltskonna üllatus, kui külamaja tegusaks naabriks osutus Kupilka kaubamärgi all
tegutsev minitehas, kes ekspordib toodangu 20 maailma
riiki.
Teisel päeval peeti ühist
seminari Roukalahti külamajas, kus iga vald (sh Liperi)
esitles oma külade ja valdade
koostööpõhimõtteid, häid näiteid külaelu arendamisest
ning suuremaid sündmusi ja
olulisemaid projekte. Liperi
valla eesmärgiks on võimaldada uute inimeste elamaasumist
just hajaasustuspiirkonda, tagades sealse infrastruktuuri.
Nii usutakse küla elujõu säilimist.
HI I E GR AUBE R G
Vääna Jõesuu Külaselts
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VALLAVALITSUSE
VEERG
K AR IN POPS
Vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist

Toetuste jagamise
põhimõtted selgemaks
Alates augustikuust muutuvad
mitmed põhimõtted vallavalitsuselt spordi- ja huvitegevuse
ning projektipõhise tegevuse
toetuste taotlemisel. Kehtima
hakkavad põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud “Projektipõhise tegevuse toetamise kord
Harku vallas” ning “Harku
valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord”.
Seni jagati raha enam kui
seitse aastat tagasi kehtestatud
määruste alusel. Vahepealsetel
aastatel on muutunud toetuste
mahud ning oluliselt laienenud
toetuse taotlejate ring. Et
muuta raha jagamine läbipaistvamaks, taotlejale selgemaks ning vallavalitsuse poolne järelevalve hõlpsamaks,
vajasid seni kehtinud korrad
olulisi muudatusi.

Pearahasüsteem
Seni kehtinud spordi- ja
huvitegevuse toetuste kord
sätestas, et iga lapse ja noore
huvirühmas või treeningus
osalemise eest saab vastav
spordiorganisatsioon valla
poolt kehtestatud toetussumma. Seda nimetati põhitegevuse toetuseks.
Spordiklubi esitas sügisel
vormikohase rahataotluse
oma järgmise aasta tegevuse
rahastamiseks, kus näitas ära
osalevate laste arvu. Selle põhjal määrati klubile järgmise
aasta toetussumma. Sel sügisel
läheb Harku vald aga üle uuele digitaalsele arvestussüsteemile ja alates 2013. aastast
hakkab kehtima nn “pearahasüsteem”.
See tähendab seda, et toetuse saamiseks ei piisa ainult
sellest, kui klubi esitab laste
nimekirja, vaid oma lapse osalemise treening- või huviringis
peab kinnitama iga lapsevanem ise selleks loodud e-keskkonnas. Pearaha ei ole võimalik jagada mitme huviringi või
treeningu vahel, s.t. kuigi laps
võib käia mitmes erinevas huviringis või trennis, saab tema
eest toetust üks klubi ehk vanema poolt eelistatav klubi või
huvikool.
Uue süsteemi käivitamine
nõuab kohanemist kõigilt osapooltelt, eriti tahaks rõhutada
lapsevanema rolli toetuste
määramisel. Lapsevanema otsusest elektroonilise kinnituse
näol sõltub, kas lapse eest ette
nähtud rahaline toetus jõuab
tema treeningu või huviringi
korraldajani.
Sarnane kord kehtib ka
mitmes teises omavalitsuses
ning “pearahasüsteem” aitab
raha jagada varasest sihipärasemalt.
Teise olulise muudatusena
kehtestatakse uues korras
kvalifikatsiooninõuded treeneritele. Seni kehtinud korras
ei olnud ära määratud, millise
kvalifikatsiooniga peavad olema spordiringe juhendavad
inimesed. Uue korraga kehtestatakse valla sporditreeningrühma treeneritele vähemalt
II kategooria kvalifikatsiooninõue.
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Vallaelanike fotod on
Soomes näitusel
Harku ja Soome Eura
valda seovad sõprussidemed juba 20 aastat. Juubeliaasta tähistamiseks
avasime juuli alguses
Euras Harku valda tutvustava fotonäituse.
K AT R I N R O M A N E N KOV
Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Projekte hindab komisjon
Projektipõhise tegevuse
toetust on võimalik taotleda
erinevatel mittetulundusühingutel kultuuri, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö ja külaliikumise edendamiseks, keskkonnakaitse ja heakorra tagamiseks ning laste- ja noortelaagri korraldamiseks. Selle
korra olulisimaks uuenduseks
on hindamiskomisjoni moodustamine.
Siiani on puudunud projektitegevuse toetuste jagamiseks komisjon, kes vaataks
läbi taotlused ja annaks oma
hinnangu. Raha on jagatud
tähtaegselt esitatud taotluste
alusel kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni. Edaspidi
hakkab esitatud projektide
otstarbekust hindama vähemalt 5-liikmeline komisjon.
Teise olulise täiendusena
on projektipõhise tegevuse
toetuste taotlemisel edaspidi
vajalik omafinantseering, mis
ei tohi olla väiksem kui 10%
taotletavast summast.
Projektipõhise tegevuse
toetuste korras on veel mitmeid teisigi muudatusi, mis
aitab raha eraldamise muuta
sihipärasemaks ja tulemuslikumaks. Muuhulgas on täpsustatud toetuse liike ja eesmärke ning nõudeid noortelaagrite kasvatajate ning juhataja kvalifikatsioonile.
Muutunud on toetuse taotluste esitamise tähtaeg – nüüd
ootame järgmise aasta toetuse
taotlusi hiljemalt eelneva aasta 1. oktoobriks. Oleme püüdnud taotluste esitamise teha
võimalikult mugavaks ning
võtame taotlusi vastu nii elektrooniliselt, e-posti kui ka posti
teel. Taotluste elektrooniliseks
esitamiseks on loomisel vastav
veebikeskkond, mis liidestatakse valla kodulehega.
Kord annab senisest selgemad juhised projektide
teostuse järelevalveks. Edaspidi sõlmitakse iga toetuse
saajaga teenuse pakkumise leping, mis annab vallavalitsusele täpse ülevaate projekti teostusest ning taotlejale selged
suunised talle pandud ootustest projekti täitmise osas.
Et nende kahe korra uuendamisega on oluliselt muutunud rahastuse taotlemise põhimõtted, siis augusti teises
pooles on tulekul infopäev kõigile neile, keda antud muudatused puudutavad. Seal tutvustame põhjalikult mõlemat korda ning vastame kõigile tekkinud küsimustele. Infopäeva
toimumise ajast anname teada
meililistides, vallalehes ja valla kodulehel.

Kui eurakad tegid ettepaneku
fotonäituseks, siis mõtlesime
pikalt selle üle, kuidas Harku
valda soomlastele parimast
küljest näidata. Otsustasime,
et kõige õigem on võõrale
meie valda tutvustada läbi
siin elavate inimeste silmade.
Seega said kõik näitusefotod
valitud möödunud aastal Harku valla fotokonkursile laekunud tööde hulgast.
Näitusesaal mahutas ühtekokku 26 fotot, sestap oli fotode valik väga keeruline – valla
konkursile laekunud tööde
hulgas oli nii palju mõnusaid

emotsiooniga fotosid, et üles
riputamiseks oleks tahtnud
saata veel vähemalt poole rohkem pilte. Lõplik valik kujunes
selliselt, et oleks näha võimalikult palju Harku valla erinevaid ilmeid – meie inimesi,
loodust ja ühiseid väärtusi.

Näitusele läksid nii alles lasteaias käivate konkursi noorimate osalejate pildid putukatest ja lilledest kui ka juba teenekate fotograafide tööd.
Näitus Eura valla raamatukogus asuvas näitusesaalis on
üleval suvelõpuni. Kuuldavasti

pidavat Soomes suviti raamatukogukülastuse tipphooaeg
olema ja meie näitusel külastajaid rohkesti.
Euras üles pandud fotosid
näeb ka Facebookis Harku
valla elanike grupi fotoalbumis.

Riidekapp on uues kohas suviselt avatud
Poolteist aastat tagasi
alanud kõikvõmalike asjade vahetuse ja andmise
ettevõtmine Riidekapp
kolis vanast kohast korrus allapoole. Varasemast veidi suurem tuba
on suvekuudel rahvale
lahti neljapäeva õhtupoolikul.
ALLAR VIIVIK

Nagu varemgi, on valla lastekaitse ühingu taaskasutustuba
tegutsemas Tabasalu keskuses, vanas majandikontoris.
Kui varem tuli soovijal minna
Riidekappi mööda treppi teisele korrusele, siis nüüd on
uksed lahti allkorrusel. “Olen
siin tegutsenud veebruarist.
Uus ruum on ühe akna võrra
laiem. Vald aitab seda rentida
AS-ilt Karumaa,” räägib perenaine Eneli Hinno.
Kui talvel ja suvel olid uksed lahti neljapäeval ja laupäeval, siis kolmel suvekuul
vaid nädala sees. “Ehk siis
neljapäeval, kella 15-18.30-ni.
Vallavalitsus kuulutas välja konkursi
Vääna-Jõesuu randa
vabaaja keskuse
rajamiseks.
Harku vallavalitsus pakub
võimaluse arendada VäänaJõesuu rannas asuvas vetelpäästejaamas välja vabaajakeskus. Konkursi eesmärgiks on
leida parim lahendus keskuse
arendamiseks ning haldamiseks.
Osalejalt ootame terviklikku
ideekavandit, sh. finantsprognoosi, turu iseloomustust, planeeritava objekti esialgsed 3D
vaateid. Pakkumise dokumentide
väljastamiseks saata kirjalik
taotlus hanked@harku.ee.
Lisainfo saamiseks ja objektiga
tutvumiseks pöörduda e-posti
aadressil nele.nou@harku.ee või
telefonil 600 3851.

Riidekapi perenaine Eneli Hinno ütleb, et vaatamata suvele
käib vahetajaid ning vajalike asjade otsijaid palju. Allar Viivik
Praegu läheb väga palju aega
koristamise ja pakkimise peale ning laupäeval ei jõua lahti
hoida,” räägib Hinno edasi. Ta
osutab ukse taga seisvale virnale, kus on 20 kasti Rootsist
saadetud riideabi. Ka paljud
kohalikud toovad oma kasutatud asjad Riidekappi. Pakutakse kõike ehk jalatsitest riiete

ning lasteasjadeni välja. Eraldi riiulid on nõude, raamatute,
mänguasjade jaoks. Riidekappi saab jätta teateid.
“Kes otsib nõusid, jalgrattaid või lapsetoole ja -vankreid. Praegu näiteks soovib
keegi kohalik osta lapsele koolilauda. Jättis enda telefoni
siia seinale,” seletab Hinno.

Kui palju Riidekappi külastatakse? Perenaine räägib, et
igapäevased kliendid on kohal
juba enne toa avamist ning
ootavad järjekorras. Valitakse
sobivaid rõivaid, küsitakse
lasteasjade ning muu vajaliku
järgi. “Lapsed muidugi võtavad kohe mänguasjakasti ette.
Üks laps tõi näiteks täna oma
pehme mänguasja ära, sest
see oli juba titekas. Asemele
sai kaks autot,” ütleb Hinno.
Tabasalu elanik Piret
Kruusandi räägib, et avastas
Riidekapi juhuslikult. Tema
Tšehhimaal elav tütar uuris
internetist, et asula keskel
töötab Rohujuure söögi- ja
kultuuripaik. “Kui ma tütre ja
seitsmekuuse tütretütrega Rohujuures käisin, soovitati sealt
ka Riidekappi,” ütleb Kruusandi.
Riidekappi külastades olid
naised meeldivalt üllatunud
ning rõõmsad, et keegi viitsib
taolise taaskasutusega tegeleda. “Väga vajalik tuba nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Olen seda tuttavatele soovitanud,” ütleb Kruusandi.

IV Alasniidu tänavakorvpalliturniir 3 on 3
Laupäeval, 30. juunil selgus neljas Alasniidu karikavõitja
tänavakorvpallis. Osa võttis ligi kolmkümmend mängijat,
kes jagunesid kaheksa võistkonna vahel. Mängiti kahes
neljases alagrupis, kus kummastki kolm paremat pääsesid
edasi. Osavõtjate tase oli suhteliselt ühtlane ja mänguoskused võrdsed.
Finaalis kohtusid omapärase nimega võistkonnad “Seapea” (Martin Pingin, Jaagup Toome, Erik Heinjärv, Kaur
Laasma) ja “Sops” (Marten Raiend, Mart Kihulane, Karl
Teigar). Esikohamedalid ja rändkarika sai aastaks enda valdusse võistkond “Seapea”. Erik
Heinjärv võitjavõistkonnast valiti turniiri parimaks mängijaks. Kolmanda koha said eelmise
aasta võitjad võistkond “Algi” (Rain Koldits, Rene Koldits, Janek Veedla, Priit Peterson),
kes pronksimängus alistas võistkonna “Toolitehas” (Tõnu Toomsalu, Oliver Põllumees, Riho
Hallop, Priit Pärnamägi). Kuna aasta-aastalt on võistluste tase tõusnud, siis esmakordselt
oli kutsutud kohut mõistma Eesti meistriliiga tasemel kohtunikud. Kohtumõistjateks olid meie
valla mees, endine tuntud korvpallur Tõnis Randala ja Raimo Luht. Eriauhinnad oli
võistkondadele välja pannud Harku vallavalitsus ja OÜ Strantum. Kohtumiseni järgmisel
suvel viiendatel Alasniidu karikavõistlustel!
Erik Sandla, MTÜ Alasniidu Selts
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Alasniidu lahtised
karikavõistlused
RANNAVOLLES 2012
MIS JA KUS TOIMUB: rannavolle turniir Alasniidu
rannavolle platsil. Võistkonnas 2 meest ja 1 naine.
Võistlused toimuvad turniirisüsteemis, sõltuvalt osalejate
arvust, mis lõplikult selgub võistluste alguseks. Mängitakse rannavolle reeglite järgi.
MILLAL: 28. juuli 2012, algus kell 11.00.
REGISTREERIMINE: kuni 27.07.2012 e-mailil ivo@
alasniiduselts.ee. Kiri peab sisaldama võistkonna esindaja
nime ja kontaktandmeid (telefon, e-mail) Osalemistasu
ei ole.
KORRALDAB: MTÜ Alasniidu Selts (Ivo Lukk 507 6973)
TOETAB: Harku vald, kes paneb välja eriauhinnad.
Kolmele parimale võistkonnale medalid. Parimale võistkonnale aastaks rändkarikas.

OMYC purjetamise lastelaagrid
Tilgu sadamas alustavad taas
1. mail avas Otemarina Jahtklubi oma klubihooaja. Sellesse suvesse on Harku vallavalitsuse tublil toel
planeeritud taas 2 nädalast lastelaagrit. Esimene neist alustas esmaspäeval, 16. juulil ja kestis laupäeva,
21. juuli lõunani. Teine saab alguse 20. augustil ja lõpeb traditsiooniliselt Muinastulede öö lõkkevalgel
25. augusti hilisõhtul.
Laager on sobiv mitte noorematele kui teise klassi lõpetanud tüdrukutele-poistele. OMYC juhatus loodab,
et koostöös rannakalurite ja Rannamõisa Laevaseltsi meestega saame Tilgu sadamaala laagri tööks
paremini ette valmistada kui eelnevatel aastatel.
2009. aasta suvel lastelaagris alustanud tüdrukud-poisid jätkavad teist suve purjede all Harku järvel mai
algusest.
Need 2010. ja 2011. aasta suvel lastelaagrites osalenud lapsed, kes soovivad Optimisti rooli istuda, saavad
seda teha OMYC juhatuse kaudu.
Koos Kalevi Jahtklubi Purjespordikooliga loome “vanadele kaladele” võimaluse ka Tilgu lautri kaudu
avamerel treenimiseks.
Otemarina Jahtklubi noorliikmed ja nende emmed-issid, ootan Teie aktiivset kaaslöömist Harkus alustava
edasijõudnute ja ka algajate grupi kokkupanekul.
Esimesed teadmiste nõutajad aga saavad lastelaagrisse registreeruda minu e-aadressil enn@tktk.ee.
Veel on mõningad vabad kohad, kiirustage, kui soovite vahvatest treeningutest osa saada!
Enn Tammaru, OMYC juhatuse liige, Lastetöö mentor

Rannamõisa lasteaed otsib oma
töökasse ja rõõmsasse meeskonda
ÕPETAJAT. Tööle asumise aeg 20.
august. Kui sul on erialane kvalifikatsioon ja sa armastad lastega tegeleda,
siis palun saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 10. augustiks
margit@rannamoisa.edu.ee
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Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

Puhastusfirma pakub
Tabasalus tööd kaupluse
puhastusteenindajatele.
Eeldame eelnevat
töökogemust ja
korrektsust.
Info E-R kell 09.00-16.00
telefonidel 5814 6805
või 671 1040.

Päevahoid
Laste Džungel
ootab alates
augustist
uusi lapsi!
www.dzungel.eu
kristi@dzungel.eu

TEATED

Harku vallavalitsus teatab
Harku vallavolikogu 28. juuni 2012 otsusega nr 43 on
kehtetuks tunnistatud Suurupi külas Suurupi Sidelinnaku
territooriumi detailplaneeringu osa. Detailplaneeringu osa
kehtetuks tunnistamise põhjustas asjaolu, et nimetatud
planeeringu kehtestamise järgselt leidis Maa-amet, et
detailplaneeringu menetlemisel ei ole hangitud Maa-ameti
kui jätkuvalt riigi omandis oleva maa volitatud esindaja
kooskõlastust kavandatud planeeringu lahendusele. Kuivõrd
Maa-amet ei vastanud planeerimisseaduse § 17 lõikes 4 sätestatud tähtajal Kaitseministeeriumile, Kaitseväele, Harku
vallavalitsusele ega ka planeerijale oma seisukohtadest,
eeldas vallavalitsus, et detailplaneeringu lahendus on Maaameti poolt kooskõlastatud.
Tulenevalt Harju Maavalitsuse, Maa-ameti, Harku vallavalitsuse, Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Riigi Infosüsteemide
Sihtasutuse esindajate ja planeerija vahel sõlmitud kokkuleppest ning Harku vallavalitsuse poolt esitatud ettepanekust
ning vältimaks planeeringulahenduse vaidlustamist ja sellega kaasnevat ajalist kulu ning võimaldamaks Harku vallavalitsusel viia ellu detailplaneeringuga kavandatud ja vallale
olulise objekti, Suurupi reoveepuhasti, tarbeks maaüksuse
moodustamist, tunnistas Harku vallavolikogu kehtestatud
detailplaneeringu kavandatud kruntide nr 2 (transpordimaa),
3 (sotsiaalmaa), 4 (sotsiaalmaa), 6 (tootmismaa), 7 (tootmismaa), 8 (tootmismaa), 9 (tootmismaa) ja 11 (transpordimaa)
osas kehtetuks.
Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu lahenduse kavandatud reoveepuhasti (planeeringus krunt positsioon nr 5),
juurdepääsutee (planeeringus krunt positsioon nr 1) ja alajaama (planeeringus krunt positsioon nr 10) osas. Kõnealuses
osas jättis Harku vallavolikogu detailplaneeringu kehtima.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringu planeeringuala ja
selle lähiümbruse osas jätkuvad läbirääkimised detailplaneeringu koostamise jätkamise ja planeeritava ala ulatuse osas
Harku vallavalitsuse, Maa-ameti, Kaitseministeeriumi,
Muinsuskaitseameti ja Riigi Infosüsteemide Sihtasutuse
vahel.
--------------------------------------------------------------------------------------Harku vallavolikogu 28. juuni 2012. a otsusega nr 44 on
algatatud Vääna-Jõesuu külas Lennujaama puhkelaager
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga jagada olemasolev maaüksus ühiskondlike ehitiste
maa (kavandatav kool ja lasteaed), tootmis- ja elamumaa
kruntideks ning määrata sihtotstarbed ja ehitusõigused.
Planeeritav maa-ala piirneb Terra tee 4, Hiie tee 7, Hiie tee
11, Terra tee 14, Hiie tee 23, Terra põik 6, Terra põik 4, Torni
tee 1, Torni tee 4, Torni tee 2 kinnistutega, Riigi reservmaaga
ning Terra tee ja Hiie teega. Planeeritava ala suurus on ca
3,9 ha.
--------------------------------------------------------------------------------------Harku vallavolikogu kehtestas 28. juunil 2012 otsusega nr
47 Adra külas Sõeru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
--------------------------------------------------------------------------------------06. augustist 2012 kuni 03. septembrini 2012 toimub Harku
vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) ja Suurupi külas Kivi tee
bussiootepaviljoni seinal Suurupi külas Mere maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritava
ala suurus on ca 2,2 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks, juurdepääsu lahendamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu rajamiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 elamumaa, 1
tootmismaa, 1 üldkasutatava maa ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Elamumaa krundil võib paikneda kuni 3
hoonet (1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet). Kavandatud elamute lubatud suurim kõrgus maapinnast on 8,0 m ja korruselisus kuni 2. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind on
400 m2 ning katuse kalle 0-45 kraadi. Nimetatud detailplaneering teeb ettepaneku nii Harku valla kehtiva kui ka menetluses oleva üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594
• 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
• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
• 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
• Vajame Tabasalus (Rimi kaubanduskeskuses)
juuksurisalongi juuksurit, man-pediküürijat (võib
olla osalise tööajaga) ja administraatorit. Tel
5809 9671, velbatiina@hot.ee
• Valmistame puidust taime- ja lillekaste rõdule
ning terrassile vastavalt soovitud mõõtudele. Tel
5595 4609, dendrodisain@gmail.com
• 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
• Vääna Ratsakeskus müüb komposteeritud
hobusesõnnikust komposti 10 eur/m3, sõelutud
kompostmulda, fraktsioon kuni 25 mm, hind 20
eur/m3. Saadaval ka multš, 25 eur/m3, ning
pakendatud kompost. Lisainfo kodulehel www.
jalteko.ee. Tel 5558 1673

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:
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

DUŠIRUUMIDE PUHASTUS
AKENDEPESU
KODUKORISTUS
MURUNIITMINE JA
TRIMMERDAMINE
KÕ IK TÖÖD
KÕIK
ÜHEST KOH
KOHAST!
AST!

Tel 5821 5001

tabasalu.teenindus@gmail.com

Neljapäev, 26. juuli 2012
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

