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Hea, et revisjonikomisjon on määruse puudujääkidele tähelepanu
juhtinud.
E R I K S ANDL A
Abivallavanem

OLULINE

Hea Muraste
küla elanik!
Muraste külaseltsi juhatus on
pöördunud vallavalitsuse poole palvega muuta liikluskorraldust Muraste külas Lee tee,
Kolmiku ja Kolmiku põik tänavate piirkonnas. Külaseltsi
juhatuse esitatud ettepaneku
kohaselt soovitakse seal kehtestada võrdsete ristmike ala,
mis lisaks märkidele soovitakse tähistada ka teekattemärgistusega.
Seltsi hinnangul on neil tänavatel põhiprobleemiks mootorsõidukite suur sõidukiirus
ning selle võiks lahendada
võrdsete ristmike ala kehtestamine.
Vallavalitsus kutsub elanikke üles teemal kaasa rääkima ning oma ettepanekuid
liikluskorralduse osas esitama.
Tagasiside on oodatud 16. aprillini e-posti aadressile steve.
vosu@harku.ee,
telefon
606 8827.
HAR KU VALLAVA LITSU S

Selgitus
Viimases Harku Valla Teatajas
(08.03) ilmus artikkel Muraste
piirivalvekoolini rajatavast
teest, kus tee rajamise piirkonna täpsustamiseks kasutati
Ilmandu küla Kadaka tee osas
rahvasuus levinud nime “lollideküla”.
Toimetus soovib selgitada,
et kindlasti ei soovinud me antud artikliga kuidagi alavääristada Ilmandu küla elanikke.
Selline piirkonna määratlus ei
olnud mõeldud väljendamaks
vallavalitsuse hoiakuid kohalike elanike suhtes, vaid viitasime artiklis “lollidekülale”
kui ühele rahvasuus juba
enam kui kümmekond aastat
kasutusel olevale piirkonna
nimele ja püüdsime seda ka
selgelt väljendada. Ilmandu
küla iseenesest hõlmab oluliselt suuremat piirkonda ja külanime kasutamine ei tundunud antud kontekstis piisavalt
täpne.
Pidasime oluliseks, et lugejal oleks täpselt selge tulevase tee asukoht ja seepärast
sattus artiklisse mainitud nimi.
Vabandame nende ees, kellel selline väljendusviis silma
riivas ning püüame edaspidi
anda endast parima, et Ilmandu küla ja selle elanikke positiivses võtmes kajastada.

Kevad algab rehvivahetusega
On üks asi, mis igal kevadel ära tuleb teha.
Täpsemalt öeldes – mis
igal autoomanikul kevadel ja sügisel tuleb teha.
Kummivahetus.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Üsna Tabasalu keskel asub
firma, mida teab tõenäoliselt
iga tabasalulasest autoomanik.
Selle, Strantumiga ühe katuse
all paikneva firma nimi on
Tabasalu Rehv. Nagu nimigi
ütleb, tegeldakse asutuses põhiliselt autode rehvide vahetusega. Aga mitte ainult.
OÜ Tabasalu Rehv juhataja
Janeck Kiisa: “Kui firma 2005.
aasta novembris alustas, vahetati ja remonditi tõepoolest
ainult autode rehve. See aga
kogu aastaks firmale ja noortele meestele tööd ei kindlustanud.”
Janeck Kiisa, endine tabasalulane, kes nüüd linnas elab,
liitus firmaga kaks aastat tagasi. Ja tõi kaasa ka suuremad
plaanid. Hakati kontrollima ja
remontima veermikku, samuti
auto mootorit. Ainult keretöid
ei tehta. Praegu töötab peale
juhataja firmas veel kaks
lukkseppa, mõlemad Harku
valla mehed – Uku Multer
Tabasalust ja Igor Saveljev
Harkust.
Kliente ja tööd neile jagub.
Eriti hooajal, rehvide vahetamise aegu. Siis käib meeste
kiirete ja osavate käte vahelt
ühe kuuga läbi ligi pool tuhat
autot ehk neli tuhat kummi,
igalt autolt neli kummi alt ja
siis jälle neli kummi alla.
Janeck Kiisa: “Tavaliselt
me laupäeviti ei tööta, aga kui
hooaeg käes, tuleme klientidele vastu ja hoiame uksed
lahti ka laupäeviti.”
Sellel ajal töötab firmas ka
rohkem inimesi. Autosid oodatakse rehvivahetusele eelregistreerimisega, helistada
võib numbril 522 8345.
Mis sunnib aga autoomanikku oma hirmkalli metallist
kaaslase just pisikesse töökotta tooma, kas suuremad salongid pole kindlamad, eriti keerulisemate tööde puhul?
Janeck Kiisa: “See, et me
Tabasalus asume ja alevi elanikke ka teenindame, sunnib
rohkem pingutama. Me ei saa
kvaliteedis mingit hinnaalandust teha, meid teab ja tunneb
enamik autoomanikke. Ja jutt,
et oleme mingi käki kokku
keeranud, leviks nagu kulutuli
üle aleviku, küllap kaugemalegi. Ka võib iga autoomanik
meile sisse astuda, vaadata,
kuidas töö käib, kas oleme

EINO BASKIN
näitleja, autoremonditöökoja
Tabasalu Rehv klient

ui suviti Tabasalus
elan, pöördun vajadusel alati Tabasalu Rehvi remondimeeste poole. Asjalikud, korralikud ja kiired.
Ühtegi probleemi minul küll
nendega pole olnud, ikkagi
kohalikud mehed. Julgen
teistelegi soovitada.

K

ikka kõik osad, mis pidid vahetusse minema, ta plekksõbral ka ära vahetanud.”
Esindussalongides sellist
luksust autoomanikule ei lubata. Seal toimib teenindus põhimõttel “võtmed käest ja võtmed kätte”. Loovutad oma kalli kaaslase võtmed ja saad
need varsti tagasi, kus auto
vahepeal käis, mis temaga
tehti, seda ei tea ega näe ükski
autoomanik.
Janeck Kiisa: “Ka tuleb
meie juures natuke odavam,
kui esindussalongis autot remontida. Töötunni maksumusest ma ei räägi, see on meil
keskmisest salongihinnast ligi
60 protsenti odavam. Meie
toome maale aga ka B-kategooria varuosi, mis on sama
kvaliteedi juures tunduvalt
odavamad originaalosadest.”
Eks ole igaühel valida, kus
oma auto remontida lasta või
kus rehvid vahetada. Üks on
aga kindel – vahetada need
tuleb. Töökoda, mis seitse aastat tagasi asutati eesmärgiga
mõnel tuttaval vajadusel rehvid korda teha või ära remontida, on tänaseks jõudnud arvestatavaks tegijaks, mida Tabasalus teatakse ja mille tööd
kiidetakse. Ja seda mitte ainult Tabasalu elanike poolt, ka
siinsed firmad lasevad oma
sõidukid remontida osaühingus Tabasalu Rehv.
Janeck Kiisa: “Igale autoomanikule panen ikka südamele – kui kuskil midagi kolksub või kriiksub, tuleb kohe
põhjus selgeks teha, vajadusel
remontida. Katkine osa võib
ka kõrval oleva terve rikkuda.
Ja siis läheb remont kordades
kallimaks. Nael kõigile kummi.”

Remonditöökoja Tabasalu Rehv juhataja Janeck Kiisa (vasakul) koos lukksepast kolleegi
Uku Multeriga.
Ülo Russak
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Selgituseks “salastatud”
dokumentidele
Möödunud nädalal ilmus
Äripäevas artikkel, kus
Harku vallavanemale
pandi süüks oma pädevuse ületamist puhkusetoetuste ning lisatasude
määramisel ning Harku
vallavalitsusele heideti
ette personalikäskkirjade
salastamist.
K ATR IN R OM A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Skandaali käivitajateks olid
anonüümse kodaniku poolt
Äripäevale laekunud käskkirjad, mis puudutasid Harku
vallavalitsuse töötajate puhkusekompensatsiooni ning kogu kollektiivile määratud
preemiat.
Samuti juhtis anonüümne
vihjaja väljaande tähelepanu
sellele, et kõnealuste käskkirjadega on vallavanem ühtlasi
endale toetust ja preemiat
määranud.
Kuna Harku vallavalitsus
on seisukohal, et ajakirjanduses ei kajastatud antud teemat
erapooletult ja objektiivselt,
siis soovime siinkohal vallaelanikele olukorda omalt poolt
selgitada.

Ametnikud ja töötajad
Tänu kõlavatele lehepealkirjadele ja pealiskaudsele käsitlusele jäi paljudel inimestel
mulje, justkui püüaks vallavalitsus varjata oma ametnike
sissetulekuid. Vallavalitsuse
personalijuht Kaile Põldme
sõnul on Harku vallavalitsuse
kõnealused käskkirjad määratud asutusesiseseks kasutamiseks ning seda eelkõige isikuandmete kaitse seaduses ja
avaliku teabe seaduses sätestatud isikuandmete kaitse põhimõttest lähtuvalt, mitte soovist võimaldada vallavalitsusel
avalikkusele varjatult töötasudega opereerida.
Korruptsioonivastase seaduse kohaselt kuuluvad avaldamisele ametiisikute palgad.
Need avaldatakse Harku valla
kodulehel nii nagu seadus seda ette näeb ning sealt on võimalik täpselt näha kõigi ametiisikute sissetulekuid, eraldi
real on kajastatud nii põhipalk
kui lisatasud. Kõik möödunud
aasta tulud avaldatakse kodulehel järgneva aasta 1. aprilliks.
“Ühelt poolt on kahtlemata
oluline avaliku asutuse tegevuse läbipaistvus ja selgus,
teisalt tuleb personalikäskkirjade puhul silmas pidada ka
seda, et tööandjana vastutab
vallavalitsus selle eest, et töötajate isikuandmed oleks seaduse kohaselt kaitstud,” räägib
Põldme.
Nii näiteks ei ole üheski
avaliku sektori asutuses kohustuslik kõigi töötajate palkade avalikustamine, see kohustus puudutab vaid ametiisikuid, kelle peamiseks tunnuseks on see, et nad osalevad
avaliku võimu teostamises.
Ehk et neil on õigus osaleda
valla juhtimises, teostada järe-

Abivallavanem Erik Sandla ja vallavalitsuse personalijuht Kaile Põldme.
levalvet, valmistada ette eelnõusid ning menetleda süütegusid.
Töötajad, kes on võetud
tööle tehniliste funktsioonide
täitmiseks või mõne tugiteenuse osutamiseks, ei ole seaduse mõistes ametiisikud ja
nende palgad avaldamisele ei
kuulu.
Põldme lisab: “Äripäeva
artiklis sensatsiooniliseks
pealkirjaks kujunenud 75-aasta pikkune käskkirjade “salastatus” tuleneb sellest, et puhkusetoetuse käskkirjad olid
määratud märkega “asutusesiseseks kasutamiseks”, kuna
sisaldasid ka nende töötajate
isikuandmeid, kes ei ole ametiisikud. Kui küsitakse, et aga
miks ei olnud sellisel juhul
vormistatud kaks eraldi käskkirja – üks ametiisikutele ja
teine tugiteenuste osutajatele
– siis seda me ei pea otstarbekaks sel lihtsal põhjusel, et
ametiisikute sissetulekud
avaldame niikuinii.”

Ei jõutud määrust muuta
Vallavalitsus on palunud
antud juhtumi valguses personalikäskkirjade käsitlemisele
seisukohta ka Andmekaitse
inspektsioonilt. “Inspektsiooni
seisukoht on, et andmed töötasu, lisatasude ja preemiate
kohta peavad olema teabenõude alusel kättesaadavad ka
nende töötajate osas, kes ei ole
seaduse mõistes ametiisikud.
Veebilehel neid avalikustama
ei pea. Võtame inspektsiooni
seisukoha teadmiseks ja järgimiseks. Kindlasti oleme huvitatud sellest, et vallavalitsuse
tegevus oleks läbipaistev ja
kodanikule arusaadav,” ütleb
Põldme.
Teiseks põhjustas avalikku-

ses palju kõneainet ja segadust
see, et vallavanem on allkirjastanud toetuse ja preemia määramise käskkirjad, kus sisaldub ka tema nimi. Volikogu
liikmetest koosnev valla revisjonikomisjon on juhtinud sellele ka vallavalitsuse tähelepanu ning öelnud, et vallavanem ületab sellise käitumisviisiga oma pädevuse piire.

Abivallavanem Erik Sandla, milline on vallavalitsuse
seisukoht? Kas vallavanem
on ületanud oma volituste
piire allkirjastades kogu vallavalit-suse töötajatele, s.h.
ka temale endale makstavate puhkusetoetuste ja
preemiate käskkirju?
(Vallavanem Kaupo Rätsepp ei viibi Eestis, et ta saaks
ise talle esitatud süüdistusi
selgitada – toim.)
Erik Sandla: “Kindlasti
mitte. On väga kahetsusväärne,
et meediakajastuse tulemusel
on inimestel kujunemas arusaam, justkui võiks vallavanem suvaliselt määrata endale
lisatasusid. Tegelikult sätestab
vallavolikogu poolt kehtestatud määrus, et volikogu esimehe või vallavanema käskkirja
alusel kõigile teenistujatele
määratud preemiaid või toetusi tuleb samadel alustel
maksta ka valla juhile.
Antud juhul on tegemist
puhkusetoetusega,
mida
makstakse ühetaoliselt kõigile
vallavalitsuse teenistujatele.
Vallavanemal ei ole sellisel
puhul mingit võimalust kaasa
rääkida toetuse suuruse või
maksmise korra osas. Ka varasematel aastatel ja eelnevate
vallavanemate ajal on see sarnaselt toiminud.
Siiski on vallavalitsus tä-

Katrin Romanenkov

Harku vallavalitsus palus Andmekaitse inspektsioonilt
seisukohta sellele, kas preemiate ja puhkusekompensatsiooni käskkirjade märkimine asutusesiseseks kasutuseks on korrektne või tuleks kõik personali puudutavad käskkirjad avaldada?
S T II NA L I I VR AND
Andmekaitse inspektsiooni nõunik

smalt on oluline teha vahet dokumentide aktiivsel ja passiivsel
avalikustamisel. Korruptsioonivastane seadus räägib ametiisiku palgaandmete avalikustamisest aktiivselt ehk asutuse
veebilehel. Avaliku teabe seadus loetleb teabekategooriaid, mis peavad olema aktiivselt veebilehel avaldatud. Ülejäänud osa avalikust
teabest, so avalik teave, millele ei ole lubatud seada juurdepääsu
piirangut, on mõeldud avaldamiseks passiivselt ehk selline teave
avalikustatakse teabenõude alusel.
Kõik personalikäskkirjad ei saa olla määratud sisekorras asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääsupiirang tuleb seada igale dokumendile eraldi. Tihti on juurdepääsupiirangu seadmise aluseks eraelulise teabe sisaldumine dokumendis, kuid eraelu puutumatust
oluliselt kahjustav tõik ega muu piiranguga teave ei tee veel kogu
dokumenti automaatselt piirangualuseks.
Teabenõude täitmisest ei saa keelduda ainuüksi põhjusel, et küsitud
dokument/teave sisaldab muu hulgas piiranguga teavet. Kui on võimalik, siis tagatakse juurdepääs üksnes sellele osale küsitud dokumendist/teabest, mida piirang ei puuduta.
Sama käib ka puhkuse käskkirjade kohta. Teenistuja puhkuse fakt
iseenesest ei ole piiranguga teave. Kuid eraelu puutumatust võib
kahjustada puhkuse andmise põhjus kas puhkusekäskkirjas või selle
alusdokumendis, nt lisapuhkus lapsinvaliidi kasvatamise eest, rasedus- ja sünnituspuhkus jne. Eraelulise põhjuseta tavalise puhkuse
määramise alus (nt põhipuhkus, lisapuhkus teenistusstaaži eest) ei
ole piiranguga teave.
Teabenõude korras on võimalik välja nõuda dokumente töötasu ja
hüvitiste kohta, kui isik saab tasu ja hüvitisi riigi, omavalitsuse ja
avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarvest.
Seega ka isikutele, kes ei ole seaduse mõttes ametiisikud (tugitöötajad ja tehnilised töötajad), makstavad preemiad, hüvitised ja lisatasud, kui nad makstakse kas riigi- või kohaliku omavalitsusasutuse
vahenditest, on avalik teave.

E

nulik, et revisjonikomisjon on
selle määruse puudujääkidele
tähelepanu juhtinud. Nõustume sellega, et seni kehtinud
praktika võib põhjustada huvide konflikti ja paista avalikkuse silmis ebaeetilisena, seepärast oleme omalt poolt juba

teinud volikogule ettepaneku
määruse muutmiseks.
Kahju, et vallavalitsusele
ja volikogule ei antud aega
kõnealust määrust muuta ja
tekitati sellest ülepingutatud
meediakära. Tekib küsimus,
kelle huvides see võiks olla.”

AI N K ABAL
Volikogu revisjonikomisjoni
esimees

evisjonikomisjon koostas 23. veebruaril
2012 revisjoniakti
ning esitas selle vallavalitsusele seisukoha võtmiseks puutuvalt puhkusetoetuste ja rahaliste preemiate maksmist
vallavalitsuse töötajatele.
Revisjoniaktis leidsime, et
praktika, kus vallavanem
otsustab iseenesele preemia
määramist, vajab muutmist.
Kõneksolnud toetuste ja preemiate maksmise kehtiv kord
on mitmetimõistetavalt sõnastatud ega ole üheses kooskõlas kehtiva seadusega. Vallavalitsus on märtsi alguses
edastanud revisjonikomisjonile omapoolse seisukoha ja
ettepanekud, kuidas muuta
seni kehtinud kord täpsemaks
ja kooskõlla hea tava ning
seadusega.
Seega on praeguseks hetkeks
vallavalitsus esitanud oma
seisukohad ning järgmises
etapis tuleb Harku valla teenistujate palgatingimuste
määruse eelnõu arutlusele
volikogus. Kuna menetlus ei
ole veel lõppenud, siis lõpliku
seisukoha saab volikogu anda
alles peale seda, kui istungil
on teema läbi arutatud ja
kõiki poolt- ning vastuargumente kaalutud.
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Meeldetuletus
ettevõtjaile

KÜSITLUS

Tuletame meelde, et vastavalt
majandustegevuse registri
seaduse § 26 on majandustegevusega tegeleval ettevõttel
ja eraisikul kohustus kinnitada
oma registreeringu õigsust
iga aasta 15. aprilliks.
Ettevõtja peab esitama
haldusorganile, millele esitati
registreerimistaotlus, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu
muutmisest ettevõtja taotlusel
on möödunud rohkem kui
kolm kuud.
Kui ettevõtja ei täida nimetatud kohustust, peatab haldusorgan ettevõtja registreeringu, mille andmeid ei ole
kinnitatud 1. mail.
Tuletame meelde, et 1. novembril süsteem kustutab registreeringud, mille õigsus on
kinnitamata (majandustegevuse registri seaduse § 26).

Mis seostub teile Harku
vallaga?

VA LD U R
VACH T
Keila linna
pressiesindaja

M

inu jaoks on Harku
vald üks sümpaatne
ja mälestustega tihedalt seotud ala. Kallaste mäest
kuni Tilguni oli minu lapsepõlve mängumaa – kõik teed seal
läbi kammitud ja mereäärsed
ujutud. Minu jaoks on ikka
veel Kallaste, Tabasalu ja
Rannamõisa kolm erinevat
kohta. Ja selle piirkonna ehe
on kahtlemata Ranna kirik.
Ning täitumata unistus ehk
kadunud “Rannapiiga”, kus
ma pidutseda ei saanudki. Ja
eks ole aastatega kogu vald
kordi läbi sõidetud – küll ratta,
mootorratta või autoga. Ja
minu kaugete külaliste jaoks
on Harku vald esimene, kuhu
ma nad viin.

K A DR I
TILLE MANN
Keila
vallavolikogu
esimees

K

eila valla juhina seostuvad Harkuga mõistagi
meie piirilähised alad ja
paigad – Türisalu ja Tutermaa.
Meie jaoks vähetähtis pole ka
Tabasalu, kus nii mõnedki Keila valla lapsed oma haridusteed
jätkavad.
Lisaks kenadele paikadele
seostuvad sõbraliku naaberomavalitsusega ka toredad ja
koostöövalmid kolleegid vallavalitsusest ja volikogust. Koos
oleme pingutamas Türisalu
vee- ja kanalisatsiooniprojekti
ettevalmistustööde läbiviimisel ning suur rõõm oli koos
Harku valla rahvaga eelmise
aasta lõpus nende 20. aastapäeva tähistada. Kindlasti sujub koostöö ka edaspidi, sest
Harku valla esindajad on kinnitanud oma soovi igati kaasa
lüüa Lääne-Harjumaa valdadelinnade koostöö edendamisel.

RE E LI
SIM A N SO N
Laulasmaa kooli
direktor

M

eenub kohe Muraste
Looduskool, kellega
koostööd teeme, kaunis loodus, pankrannik. Toredad õppeasutused Tabasalu
Gümnaasium, Vääna Mõisakool, ilusad lasteaiad: Harku
Lasteaed, Pangapealse Lasteaed, Rannamõisa Lasteaed,
Tibutare Lasteaed. Teada on
ka Harku naistevangla asumine Harkus.
Harkust jääb mulje kui üsna edukast vallast, mis toetab
mitmekülgset arengut ja loob
tingimusi noorte perede elamaasumiseks valda.
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Õpetajate streigi käigus toimunud meeleavaldusel Tallinnas Vabaduse väljakul osalesid ka Harku valla õpetajad. Avaldati
meelt valitsuse ja valitsuse hariduspoliitika, mitte kohalike omavalituste vastu.
delfi.ee

Raidma: streikisime
solidaarsusest teiste
õpetajatega
7.-9. märtsini toimus üleriigiline õpetajate streik,
milles erinevatel andmetel osales 16-17 000
õpetajat. Lisaks toimusid
mitmed toetusstreigid
(meditsiiniõed, transporditöötajad).

Otsustati streikida
Ragnar Raidma sõnul kaalutlesid õpetajad ametiühingu
usaldusisiku, õpetaja Irina
Raidma eestvõttel põhjalikult,
kas ikka streikida või korraldada toetusstreik. Siiski otsustati
üksmeelselt ikkagi streikimise
kasuks.
Ragnar Raidma: “Käesole-

Tabasalu
betooneramu sai
tunnustuse
Eesti Betooniühing kuulutas möödunud kolmapäeval Tallinna Tehnikaülikooli aulas välja konkursi “Aasta Betoonehitis
2011” võitjad. Teiste hulgas märgiti ära Tabasallu
ehitatud eramaja.
AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Mida tegid neil kolmel päeval
Harku valla õpetajad ja õpilased?
“Meie Vääna mõisakoolis
streikisid neil kolmel päeval
kõik kaksteist õpetajat,” ütles
ajalehele Harku Valla Teataja
Vääna Mõisakooli kehalise
kasvatuse õpetaja Ragnar
Raidma. “Lasteaia õpetajad
osalesid toetusstreigis ühel
päeval. Osa meie kooli õpetajaid käis ka Vabaduse väljakul
õpetajate miitingul.”
Õpetaja kinnituse kohaselt
oli kooli juhtkond streigipäevadeks kõigiti valmistunud.
Lastele, kes kooli tulid, toimus
ka õppetöö, ka toitlustati tulijaid.

Tabasalu eramu, betoonehitise eripreemia. Betooniühing

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ervin Jürisoo.
va aasta eelarvet vastu võttes
üritasid õpetajate ametiühinguliidrid valitsusega palkade
osas läbirääkimisi pidada. Valitsus oli jäigalt eitaval seisukohal pedagoogide palgatõstmise vastu. Loomulik tulemus
oligi streik.”

“MINGEID VAHEJUHTUMEID KUSAGIL EI
ESINENUD.”
Ragnar Raidma kinnitas,
et Vääna Mõisakooli õpetajad
streikisid solidaarsusest teiste
õpetajatega üleriigilise hariduspoliitika vastu. Streik ei olnud suunatud omavalitsuse
ega kohalike koolijuhtide vastu.
Selles, kas streigil õpetajate palgale tulevikus ka mõju
on, noor meespedagoog kahtleb.

Valla volikogu hariduskomisjoni esimees Marju
Aolaid.
2x Ülo Russak

Vääna Mõisakooli kehalise
kasvatuse õpetaja Ragnar
Raidma.
Erakogu

Aga eks siis uus kooliaasta
too kaasa uue streigi, arvas
ta.

kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni
esimehe Marju Aolaidi kinnitusel arutati volikogu istungil
streigiga seonduvaid küsimusi.
Marju Aolaid: “Endise pedagoogina mõistan ma õpetajaid täielikult – nende panus ja
tasu ei ole kooskõlas. Samas
maksab Harku vald oma pedagoogidele volikogu otsusega
kõrgemat tasu kui mujal omavalitsustes. Lähiajal hakkab
volikogu arutama uuesti õpetajate palgatõusu küsimusi.
See eeldanuks meie õpetajatepoolset mõistmist ja ühepäevase toetusstreigiga piirduda.
Ka emana, kelle laps koolist
nendel päevadel puudus, arvan, et meie valla pedagoogid
võinuksid korraldada toetusstreigi, näitamaks nii oma solidaarsust teiste õpetajatega.”

Koolides kõik kulges
Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ervin Jürisoo kinnitas, et streikisid kõikide koolide õpetajad, Tabasalu Ühisgümnaasiumi pedagoogid kaks päeva.
Enamik lasteaiakasvatajaid korraldas ühepäevase toetusstreigi.
Ervin Jürisoo: “Käisin esimese streigipäeva hommikupoolikul kõik lasteaiad ja koolid läbi. Igal pool oli kooli juhtkond streigiaegseks õppetöö
seisakuks korralikult valmistunud. Kooli tulnud lapsi toitlustati, nende vaba aeg oli sisustatud. Mingeid vahejuhtumeid kusagil ei esinenud.”
Valla volikogu haridus-,

Aasta betoonehitise nimele
kandideeris üle Eesti 11 rajatist või hoonet. Teiste hulgas
Harjumaalt Maardu viadukt
Jõelähtme vallas ning eramu
Harku vallas. Aasta ehitise nimetuse sai heliskulptuur Cromatico, mis asub Tallinna lauluväljakul.
Eriauhinna sai aga Tabasalus Lehe tänav 8 asub betooneramu. Hoone on projekteerinud Palm E arhitektibüroo
OÜ arhitektid Eero Palm ja
Pille Noole. Žürii märkis ära
tellija ja arhitekti head koostööd.
Žürii kommentaar: “Hea
töö arhitektidelt. Esmapilgul
ei torkagi silma, et tegu on elementmajaga. Betoonpindade
ja ehitustöö kvaliteet on korralik. Betoonpindade eksponeerimisel ei ole hoone sees
üle pingutatud, vaid betoon
moodustab teiste materjalidega harmoonilise terviku. Tegu
on oskuslikult ja kindlakäeliselt
rajatud omanäolise koduga.”
Tänavu kaheteistkümnendat korda korraldatud konkurss “Aasta Betoonehitis” on
ellu kutsutud, et tutvustada
avalikkusele betooni avaraid
kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma
ideede ellurakendamiseks on
kasutanud kodumaist ehitusmaterjali – võimalusterohket
ja vormitavat betooni.
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Tabasalu JK võidutses
“Atli” karikavõistlustel
Möödunud nädalavahetusel
toimus uhkes ja moodsas Rapla Sadolin spordihoones Rapla
“Atli” karikas 2012. Seitsme
osaleva võistkonna seas oli ka
Tabasalu JK 2003. aastal sündinud poiste võistkond.
Turniiril mängisid kõik
võistkonnad üksteisega läbi.
Tabasalu võitis kuuest mängust viis ja kaotati vaid üks.
Väravaid löödi kokku 16,
endale lasti lüüa 3 väravat.
Kuna Kohila Püsivuse esimesel meeskonnal oli päeva

lõpuks meiega sama palju
punkte, vaadati võitja selgitamiseks omavahelist mängu,
mille Tabasalu poisid olid võitnud seisuga 2:1.
Kuigi võistluspäev kestis
õhtutundideni, olid meie poisid
tublid ja visad ning kõik andsid oma panuse turniirivõitu.
Kohtunikud valisid meie noorte jalgpallurite parimaks mängijaks väravavahi Mart Laidmäe. Parim väravakütt oli
Robin Sarapik kaheksa tabamusega. KE N T M Ä N N I K

Tabasalu vutimees sõidab
mängima Taani
Vennad, 21-aastane Henri ning 19-aastane Hannes Anier on kinnitanud
kanda välisklubides.
ALLAR V IIVIK
allar@harjuelu.ee

Henri Anier mängib Norra
klubis Stavangeri Viking,
Hannes sai värskelt Taani klubi Odense Boldklub liikmeks.
Harku vallas elavad Henri
ja Hannes kuuluvad Eesti
noortekoondisesse. Esmaspäeval, 9. jaanuaril sõitis vendadest vanim Henri Norra klubisse Stavangeri Viking. Seal
on ta teinud kolme kuuga häid
mänge ning löönud väravaid.
Ta nimi on kohalikes vutiringkondades juba tuttav.
Nüüd sai lepingu ka Anieridest noorem ehk Hannes. Eesti U-19 jalgpallikoondise ründaja sõlmis Taani ühe tippklubiga Odense Boldklub (OB)
kolmeaastase lepingu.

Taanlased ootavad
OB koduleht kinnitas eelmisel neljapäeval, et äsja sõlmitud leping seob Hannes
Anieri klubiga järgnevad 39
kuud ehk 2015. aasta juuni viimaste päevadeni. Seni mängis
Hannes Tallinna Floras. Taanis
oli ta testimisel selle aasta alguses.
OB põhimeeskonna eest
saab ta mängida alates juulist.
Juunis lõpetab noormees Tal-

linnas Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpuklassi.
Ise on Hannes Anier andnud järgmise kommentaari:
“Esimesed muljed klubist on
väga positiivsed. Klubi on
suur ja ambitsioonikas. Odense on hea koht, kus areneda,
saada arenguks vajaminevaid
tugevaid mänge tugevate vastastega ning treenida. Ootan
pikisilmi edasist aega, et teha
kõvasti tööd ning päev-päevalt
areneda, et saada paremaks
mängijaks. Üleminekut pean
enda jaoks ainuõigeks otsuseks. Olen noor ja arenemisvõimeline.”

Kooli kõrvalt
Edasi kinnitab Hannes
Anier: “Kuna koolipäevi kui
selliseid on jäänud praktiliselt
viimane kuu ning hinnetega
mingisuguseid probleeme
pole, siis saime kokkuleppele
nii kooli kui klubiga, et vajaminevad tööd teen ära interneti
vahendusel või paaril päeval
Eestis viibides ning eksamite
tegemiseks sõidan Eestisse.
Olen kindlasti väga tänulik
mõlemale osapoolele, nii Gustav Adolfi gümnaasiumile kui
ka Odensele vastutulelikkuse
ja mõistmise eest.”
OB on kolmekordne Taani
meister ja viiekordne karikavõitja.
Viimasel paari aastal on
OB mänginud ka Euroopa nimekates klubisarjades.

Neljapäev, 22. märts 2012

Ilmandusse kerkis
lumest saun
Ilmandu Vanatehnika ja
Saunaklubi kasutas Eesti
klimaatilist eripära ja
oma klubi põhikirjalist
eesmärki ning ehitas
lumesauna, kus sai
ühendatud lumi, aur ja
suits.
K R I S T O PA L S
Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi

Valdava osa ehitusmaterjalist
moodustas lumi, vaid keris oli
metallist ning laeks said okstele laotatud vanad vaibad,
mis olid lumega kaetud. Ustki
asendas vaip.
Lumesaun kerkis ühe päevaga, vaja oli ainult pealehakkamist ning vaba aega. Ja
ega lumesaun palju ei erine
lumekindlusest – meiegi veeretasime hulganisti lumepalle,
kus liitekohad sai hoolikalt
tihendatud. Õnneks sel talvel
materjalipuudust ei tekkinud.

Leil lumes
Milline näeb välja leil lumesaunas? Põhirõhk on leilil,
mitte kõrgel temperatuuril,
sest hoolimata mitmetunnisest
kütmisest ei saavuta lumesaun
temperatuuri, millega tavalises saunas ollakse harjunud.
Kuna lagigi on suuremas osas
lumest, siis teadupärast temperatuuri tõustes hakkab see
sulama, muutub veeks ja tilgub muuhulgas ka kerisele,
mis tagab pideva kõrge niiskustaseme.
Leiliviskamisel on selgelt
tunda õhu kihistumist, kus
kuum aur on ülemises osas ja
jahedam õhk allosas. Lumesauna iseloomustab kõige paremini sõna kontrast – kui ülakeha pidi taluma kõrvetavat

Lumesaun kerkis Ilmandusse ühe päevaga.
leili, siis seina ääres olev selg
ning jalad olid omadega talve
mõjusfääris. Lisaks pidev
“vihmasadu” laest sulavast lumest. Kuid seinad ei sulanud
nähtavalt isegi kerise ümbrusest, aeg ajalt sai seinast
pigem ammutatud leiliviskamise materjali. Siiski on lumesauna kogemus põnev ning
soovitame katsetada teistelgi.

Teine kord targemad
Lumesauna ehitamine oli
kõigile asjaosalistele esmakordne ja õppida oli ainult
enda vigadest. Mida teeme
järgmine kord teisiti? Seinad
tuleb ehitada kõrgemad. Lumel on arusaamatu omadus
oma raskuse all kokku vajuda,
rääkimata soojuse tõusust tingitud intensiivistuv sulamine.
Kui lagi on kerisele liiga

ligidal, kipub kerise kohalt katus läbi sulatama. Olime ka
natuke laisad – esimesed lumepallid veeretasime tuisuvaalule (oli piisavalt kõrge),
kuid aja jooksul vajus tuisuvaal veel kiiremini kokku kui
veeretatud pallid.
Meie poolt kasutatav vana
nõuka-aegne saunakeris, mille
kunagi “päästsime” kokkuostu
minemast, ei ole kõige parem.
Vähe sellest, et see natuke
suitsu sisse ajas, ei ole tollel
peale käputäie kerisekivide
mingit soojussalvestust ja kerise funktsionaalsus on üles
ehitatud otsesele õhu soojendamisele.
Lumesaunas ei piisa ainult
õhu soojendamisest, sest kogu
ümbruskond jahutab selle kohe maha, mistõttu peab keris
natuke soojust salvestama ja
olema seetõttu võimalikult
paljude kividega ümbritsetud

Erakogu

(mitte ainult pealt, vaid ka külgedelt).
Vana kerise kasutamiseks
tuleb ümbritsev plekk eemaldada ja laotada kivid vahetult
kerise metallpinna vastu või
muretseda keris, millel on ümber spetsiaalne võrk kivide
koos hoidmiseks.
Peale sauna püstitamist
meid külastanud inimesed jagasid palju asjalikke nõuandeid. Nii teadis üks külalistest
rääkida, et Soomes pannakse
lumesauna keris jalastele ning
seda köetakse väljas – sauna
lükatakse leilivõtmise ajaks.
Järgmine lumesaun saab
kindlasti olema parem kui esimene. Saunal on siiski üks
suur miinus – suure tõenäosusega saab sellest varsti vesi.
Kuid järgmine aasta tuleb ehitamisega alustada juba varatalvel, et võimalikult kaua erilist leili nautida.

AJAPILT

Lastehommik Väikese Nõia
ja tema suure õega
Märtsi teisel pühapäeval käis
Kumnas üks veider trall, kuhu
olid kokku tulnud väiksemad
ja suuremad nõiad. Seda kummalist koosviibimist vedas
meile teada-tuntud Väikese
Nõia natuke vähem tuntud
suurem õde.
Tema eestvedamisel sai
igaüks endale meisterdada
väikese pabernõia ja värvida
ühe vahva Väikese Nõia pildi.
Noored nõiahakatised
proovisid vihma võlumist, ja
nagu esimese proovimisega
ikka, ei pruugi kohe õigesti
välja tulla ning sadama hakkas
hoopis spagette. Ka luuakäsitsemises tehti proovi, kes oma
luua kaugemale virutas, see
sai ilusa kuldse medali. Medaleid jagas Suur Õde kolmes
kategoorias Pisikesed Nõiad,
Natuke Suuremad Nõiad ja
Suured Nõiad.

Ei puudunud ka pruulise
keetmine, sest üks õige nõid
keedab konnajalgadest ja sisaliku silmadest ühe mõnusa
tee, mida on hea küpsise kõrvale rüübata. Pruulise keemise
ajal tuli parema maitse saamiseks üks mõnus nõiatants tantsida ja sellest võtsid kõik nõiaõpilased kohe suure lustiga
osa. Peolt ei puudunud ka näomaalija, sest üks endast lugupidav nõid läheb peole alati
maalitud näoga.
Pidu oli vägev, hea et Kumna Kultuuriaidale katus peale
jäi.
Kes sel korral kohale ei
tulnud, jäi heast peost ilma.
Ole aga mureta, toredaid hommikuid on veel mitmeid oodata. Piilu Kumna kodulehele
www.kumna.ee ja valla lehes
anname ka kindlasti teada, kui
pidu on jälle tulemas. K ATRIN
H IRVE LA A N

1990ndate alguses kerkis Tabasalu keskusesse Nooruse tänavale suurejooneline kaubanduskeskus. Hoone ehitas tollane
Ranna Sovhoos oma rahadega ning algusaastatel tegutses majas restoran ja baar, toidu- ja tööstuskaupade kauplus ning
alkoholikauplus. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaastatel ja vaba turumajanduse tuultes oli konkurents karm ning
kauplused hakkasid ennast aina rohkem koomale tõmbama. Kõigepealt suleti tööstuskauplus, mõne aja pärast soikus tasapisi ka ülejäänud äritegevus. Kõige viimasena jäi tööle alkoholikauplus. Mitmel korral üritati majale uut elu sisse puhuda ning läbirääkimisi peeti erinevate investoritega. 1999. aastal tunduski korraks, et keskusest võib taas asja saada – vallavalitsus andis kinnistu operaatorile nõusoleku räämas pooltühja maja ümberehitamiseks neljatärni hotelliks. Plaanide
kohaselt pidi sinna tulema 116 voodikohta, restoran, saunad, juuksur, massaaž, piljardisaal. Investeeringu suuruseks
plaaniti 40 miljonit krooni ning töökohti loodeti pakkuda 70 inimesele. Paraku vaid plaaniks see jäigi ja 2002. aastal läks
kogu keskus lõplikult pankrotti. 2003. aastal anti järgmise uue omaniku palvel hoonele lammutusluba ning punastest
tellistest avara Tabasalu Kaudanduskeskuse asemele kerkis kortermaja.
Arhiiv, Katrin Romanenkov

Neljapäev, 22. märts 2012
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Tibutare trupp võistleb
pääsu eest finaali

Pjedestaalile
jõudsid:

Festival Koolitants toimub tänavu 18. korda ja
on aasta üks oodatuim
sündmus Eesti tantsulaste seas. Harku vallast
on võistlustules Tibutare
tantsulapsed.
RE GINA LILLEO RG
vallaleht@harku.ee

Festivali Koolitants 2012 Harju maakondlikul tantsupäeval
osales 42 tantsu. Nende hulgas
astus üles neli Harku valla
truppi. Piret Kasaku juhendamisel tantsisid trupi Karsumm
lapsed tantsu “Nojah, Americano!” ja 4.-6. klassi lapsed
tantsu “Ajakingad”.
Trupp Täheke esines 4.-6.
klasside show kategoorias
tantsuga “buum, buum”.

Esimene suur lava
Edu saatis Harku valla Tibutare lasteaia tantsutrupi (juhendaja Signe-Britt Sild) lapsi,
kes tantsisid mudilaste kategoorias tantsu “Talveootus” ja
said edasi 25. märtsil Salme
kultuurikeskuses toimuvale
piirkondlikule tantsupäevale.
Tibutare tantsutrupp võistleb
lastetantsu kategoorias mudilaste vanuseastmes.
Signe-Britt Sild on Tibutare
lasteaias tantsurühma juhendanud kuus aastat, kokku on
tema juhendada 30 last, kellest
12 astub üles Koolitantsul.
Juhendaja on laste edust

vaimustuses. “Tunne, mis valdas mind piirkondlikusse vooru pääsemisest teadasaamisel,
on kirjeldamatu! Oleme varem
küll valla koolilaste üritustel
esinenud, ent nii suurel laval
kui Viimsis tantsisid lapsed
esimest korda. Lava oli küll
suur ja publikut palju, aga nad
võtsid end kokku ja said väga
hästi hakkama,” kiidab ta.

Alustasid 2-aastaselt
Tantsutrupi lapsed on
kuueaastased ja enamasti
alustanud tantsimist kolmeaastaselt. Trupis on ka kaks
last, kes esimesed tantsusammud tegid Signe-Britt Silla
käe all kaheaastaselt.
Festivalist Koolitants võtavad Tibutare tantsulapsed osa
elus esimest korda, juhendaja
sõnul oli aeg just praegu selleks küps. Lisaks sellele, et
lapsed on usinad tantsuõppijad,
on juhendajale suureks abiks
toetavad vanemad. “On suur
asi, et me edasi pääsesime.
Tantse võistleb palju ja tase
on väga kõrge,” ütleb ta.
Piirkondliku tantsupäeva
eel soovib juhendaja, et lapsed
oleks sama tublid kui esimesel
võistlusel. “Lava on seekord
veel suurem ja loodan, et nad
esinevad vähemalt sama hästi
või isegi natuke paremini.”
Niisiis võistleb Tibutare
tantsutrupp eeloleval pühapäeval koha eest finaalkontserdil, pöidlad pihku!

Võistkond koos esikohakarikaga (vasakult) Meelis Härms, Siim Kasemets, Marion Tamm,
Jüri Martin, Allan Kotise ja Pille Veesaar.
2x erakogu

Lauatennises on
Harku parim
20. Eesti valdade talimängud peeti märtsi esimesel nädalavahetusel
Jõgevamaal. Valla naisja meeslauatennisistid
olid täpse käega ning
tõid koju alavõidu.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Tibutare trupp Koolitantsul.

Regina Lilleorg

Harku valla laste ja noorte
omaloomingukonkurss “Märka ja aita”
Eelmise aasta lõpus kuulutas
Harku Valla Lastekaitse
Ühing välja traditsioonilise
omaloomingukonkursi. Sel
korral oli loovtööde teemaks
“Märka ja aita”, mida lapsed
tõlgendasid väga oskuslikult.
Tähelepanu oli juhitud nii loomade-lindude abistamisele
kui koolikaaslaste ning lähedaste murede märkamisele.
Konkursile laekus valla
koolidest ja lasteaedadest nii
kunsti- kui kirjatöid. Üks
meeldejäävamaid oli kahe
Harkujärve Põhikooli poisi
ühistööna valminud luuletus.

Aga pole hullu,
Lasteabi loodi mullu.
Sealt sa lahenduse leiad
ja halva ära peidad.
Helista, kui abi vajad!
Nulli pole ette vaja,
vali lihtsalt 116111
vastus tulemas on küps.
Selli lasteabi aitas,
õnneks õde seda taipas.
Läksid nüüd nad rõõmsalt kooli,
tähtis on, et keegi hoolib.
RA LF KU U SE , JA N H E N R I
TÄ LLI
Harkujärve Põhikool 12. a, juhendaja
Marika Virit

Mure

15. märtsil avasime Tabasalu raamatukogus konkursitööde näituse ning osavõtjad
ja juhendajad said aukirjad.
Näitus jääb avatuks märtsi
lõpuni.
Harku Valla Lastekaitse
Ühingu tegemistest saab ülevaate veebilehel www.harkulaps.ee.

Ma märkasin üht selli,
kel koolis halb ja kole.
Sel tüübil on ka õde,
ta elu pole parem.
Läksin poisi juurde
ja küsisin: “Mis mure?”
Ta vastas: “Keegi must ei hooli,
ei kodus ega koolis!”

Tublide lauatennistide kapten
ning esindaja Meelis Härma
ütleb ajalehele, et võistkonnas
sai mängida viis inimest: kaks
meest, naine, alla 16-aastane
tütarlaps ja noormees. “Mehed Jüri Martin ja Allan Kottise, naisvõitleja Pille Veesaar,
noormees Siim Kasemets ja
tütarlaps Marion Tamm,” loetleb Härms.
Tema sõnul peeti võistlus
lauatennise jaoks üpris ebatavalises, peamiselt malemängust tuntud šveitsi süsteemis.
Kahepäevasel ja enneolematult kõrgetasemelisel võistlusel osales 18 võistkonda.
Igaüks neist mängis kuus matši. Harku mängis kõigi parimate võistkondadega, võitis kõik
matšid ning saavutas esikoha.
“Kõige raskem kohtumine oli
teise koha saavutanud Tartu
vallaga, keda võideti 5:3,” lisab Härms. Kolmandaks tuli
Tähtvere vald.
Harku lauatennistide saavutust jääb meenutama võidukarikas vallavalitsuse kohvitoas.

Vallas oma klubi
Milline on aga lauatennise
seis Tabasalus ja mujal vallas?
Härms kinnitab, et spordikompleksis on eraldi saalis
olemas laud. Seda saab rentida
koos reketite ja pallidega.
“Ilmselt pole mõtet eraldi

Segapaarismängus esindasid valda Pille Veesaar ja Jüri
Martin.
suuremat saali pidada, kuna
tänapäeva lauad on kergesti
üles- ning kokkupandavad,”
lisab ta.
Tabasalu Spordikompleksi
juurde on lähiajal kerkimas
uus tennisekeskus sise- ja
välisväljakutega.
Tegutseb ka lauatenniseklubi Kalev (LTK Kalev). Hooajal 2010/2011 toodi Eesti
võistkondlikelt esivõistlustelt
meeskondlik kuld ja naiskondlik pronks.

HARKU MÄNGIS KÕIGI
PARIMATE
VÕISTKONDADEGA JA
VÕITIS KÕIK MATŠID.
Härmsi kinnitusel kasutab
klubi treeningbaasina Kristiine Spordihoonet ja TTÜ spordihoonet.
Aga millised on mehe enda
saavutused? “Mina mängisin
lauatennist aktiivselt ainult
noorteklassis, selles mõttes on
kõvem tegija minu isa ja LTK
Kalev juhataja Jaan Härms,”
ütleb mees.
Abikaasa Kristiinaga sai ta
samuti tuttavaks lauatennist
mängides. Eesti noortevõist-

lustel on nad segapaarismängus
võitnud mitmeid auhinnalisi
kohti.

Tähed polegi Aasiast
Maailma lauatennise tipus
on kindlalt Hiina. Meestest on
tugevuselt teine Saksamaa.
Kuid viimasel kahekümnel on
saanud OM-idel ja MM-idel
medaleid ka teised riigid.
“Rootslased Waldner ja Persson said aastal 2000 vastavalt
teise ja neljanda koha. 2004.
aasta OM-il said taanlased
Michael Maze-Finn Tugwell
pronksi, võites Venemaa paari
Dmitri Mazunov-Aleksei Smirnov,” teab Härms. 2008. aastal
Pekingis sai Jörgen Persson
meesüksikmängus neljanda
koha.
Saksamaa tuli 2008. a ja
2010. a meeskonnaga Hiina
järel MM-hõbedale. Lisaks on
sakslaste liider Timo Boll juhtinud mitmel korral ka maailma edetabelit ja olnud meesüksikmängus MM-il mitu korda pronksil. “Naistest on ees
Hiina ja siis tulevad kõik teised Aasia riigid: Lõuna Korea,
Jaapan, Singapur, Taiwan,
Põhja-Korea, Macao jne,” räägib Härms.
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• Naised 2x700 m
1. Tiina Sild 8,58,68
2. Reeli Jakobi 9,09,90
3. Eve Torv 9,24,11
• Mehed 2x700 m
1. Allan Jakobi 6,46,54
2. Jaanus Jürna 6,51,12
3. Margus Vetsa 7,15,09
• Poisid 3-5a 350 m
1. Jan-Eerik Jürna
4,49,00
• Tüdrukud 3-5a 350 m
1. Katariina Elling
4,30,84
2. Johanna Jakobi
4,43,00
3. Annike Kiilmaa
5,15,74
• Tüdrukud 6-10a 700 m
1. Sandra Himma
4,42,04
2. Anna-Maria Tammik
5,10,70
3. Luisa Viisileht 5,18,52
• Poisid 6-10a poisid
1 Dominic Taal 3,51,00
2 Laur Leemets 4,15,18
3 Aleksander Kruusoja
4,23,68
• Poisid 10-13a 2x700
m
1 Alfred Kruusoja
6,09,43
2 Taavet Torv 7,28,22
• Pere teatevõistlus
1 Perek Jakobi
2 Perek Torv
3 Perek Jürna-Sild
(segavõistkond)

Vääna talispordipäev oli sportlik,
lõbus ja päikeseline
Ilma naljata seisab Vääna
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu
põhikirjas kirjas peale tulekustutamise ja muude suuremate loodusjõulistel õnnetuste
puhul abiandmise ka õigus
kutsuda ellu spordiosakondi,
panna toime võistlusi ja avada
einelaudu.
Just nende viimaste tegevuste elluviimise tunnistajateks said olla need veerandsada
võistlejat ja neile kaasahõikujat, kes osalesid Vääna II talispordipäeval Vääna mõisapargis päikesepaistelisel märtsikuu esimesel pühapäeval.
Kavas olid erinevad harjutused suuskadel – naiste ja
meeste sprint kombineerituna
laskmisega õhkrelvast ja tulekustutiga kustutamisega, laste
võidusõit, perede teatevõistlus.
Suur tänu tulemast ja olemast. Loodame, et sellest kujuneb edaspidi üks tore komme ja oodatud sündmus talvises Väänas. Olete kõik oodatud
jälle uuesti tuleval aastal. Loomulikult olete aga oodatud
kaasa lööma Vääna Vabatahtliku Tuletõrjeühingu muudes
tegemistes läbi aasta (kõnetraat 506 6100).
P.S. einelaud oli võrratu –
pakkumisel oli Eesti parim
kooli-hernesupp.
P.S.S Täname südamest
toetajaid, kes aitasid kaasa
päeva elluviimisel – Ristallika
OÜ, Arigato, Tabasalu Sport,
Gourmante, Homeyard, Tamrex, Militaarkeskus.ee, Vääna
Mõisakool, Ross. M A R G U S
VE T S A
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Vabaühenduste
ümarlaud sai
aastaseks

Mõisapühapäev
Keilas

Harku valla vabaühenduste ümarlaual täitus
esimene tegevusaasta.

19. veebruaril tähistasime Harjumaa muuseumis Keilas 200 aasta
möödumist valgustusliku Vääna mõisaproua
Pauline Luise von Stackelbergi sünnist. Hoolimata tuisusest ilmast
jõudis muuseumis toimunud mõisapühapäevale suur hulk rahvast.

Kui esimestel kooskäimistel
olid esindatud kõige suuremad
külaseltsid, siis aegamööda on
osalejate arv kasvanud ning
tänaseks on ümarlaua tegemistega liitunud ligi 15 mittetulundusühingut. Üheks osapooleks on ka Harku vallavalitsus.
2010. aasta novembris Muraste külaseltsi algatusel Pangapealse lasteaias kokku kutsutud ümarlaua eesmärgiks
on koostöö arendamine vallavalitsuse ning külade- ja kandipõhiste seltside vahel. Samuti aitab külade ümarlaud kaasa
külade omavahelisele suhtlusele ja koostööle – eriti valdkondades, milles on ühised pidepunktid. Olgu selleks kohalik transport, liiklusohutus,
jäätmekäitlus või kultuuri
edendamine.
Aastane tegevus on tõestanud, et ümarlauas tõstatatud
ühiseid küsimusi saab paremini vallavalitsuses kuuldavaks
teha, kui need jõuavad vallaametnikeni ühtselt sõnastatud
seisukohtadena.

Suvilaühistute projekt
Esimese tegevusaasta edukaks koostöö näiteks võib lugeda suvilaühistute projekti
käivitamist, mida veab Rannamõisa Külaseltsist Avo Sipelgas ning kuhu on kaasatud
Tartu Ülikooli teadlased. Projekti eesmärgiks on aasta
jooksul välja töötada esialgu
Harku valla suvilaühistutele
ühtsed ehituslikud parameetrid ehk nn. miinimumnõuded.
Projektis kaardistatakse
Vääna-Jõesuu suvilaühistute
valimi baasil päästeameti,
kiirabi ja politsei jt teenuste
kättesaadavus, turvalisus, taristu toimivus ning ühistegevused ja külaelu. Vääna-Jõesuu näite varal pakutakse välja lahendused, mis on laiendatavad ka teistele suvilaühistutele.
Uuringu aruandesse koondatakse kõigi osapoolte soovidvajadused ning seadusandlusest tulenevad nõuded ning
pakutakse välja võimalikud
lahendusvariandid.
Kui projektiga väljapakutavad lahendused rahuldavad
enamikku ühistuid, on võimalik antud projektiga väljapakutud soovituste rakendamine
ka teistes omavalitsustes.

Rohkem teavet
Ümarlaud on tublisti kaasa
aidanud infovahetuse paranemisele erinevate osapoolte vahel. Näiteks käivad vallaametnikud ümarlaua koosolekutel
jagamas vajalikku teavet.
Oma tegevusi tutvustavad vallas tegutsevad erinevad mittetulundusühingud.
Harku valla vabaühenduste
ümarlaud on kodanike vaba
tahte baasil toimiv organisatsioon, mis on avatud kõigile
ärksatele seltsidele. 2012. aastal veab ümarlauda Muraste
külaselts. Ümarlaua kohta
saab täiendavat teavet Harku
valla külaseltside esindajatelt.
Järgmine ümarlaud toimub
juba 2.04 Vääna külakojas
algusega 18.30. M A R T I N A
MAMONTOV

M AR I S VI I S I L E HT
SA Vääna Mõis

Pärast sõda anti mõisahoone kolhoosi- ja sovhoositööliste elamuks. Aastal 1995 tagastati
kompleks kogudusele ning neli aastat tagasi võeti see muinsuskaitse alla.
Allar Viivik

Kumna kirikumõis sai raha
EELK Keila Miikaeli kogudus sai 38 347 eurot
toetust, et koostada aasta lõpuks Kumnas asuva
kihelkonna kirikumõisa
remondi- ja restaureerimisprojekt. Maikuus
tulevad soomlased kogudusele appi talgupäevale.
A LLA R V I I V I K
vallaleht@harku.ee

Paldiski maantee ääres asuva
hoone tulevik sai selgemaks
mullu kevadel. Keila Miikaeli
koguduse õpetaja Marek
Roots räägib, et aprillis asutati sihtasutus Keila Kihelkonna Rahvahariduskoda. Samas
hakati mõtlema sellele, kuidas
saada mõisa taastamiseks
raha.
“Meile tuli appi Urmas Paju, kes on EELK Võnnu koguduse õpetaja ning tal on pikaajalised projektikirjutamise
kogemused. Tema koostatud
projekti esitasime kogudusega
Nelja Valla Kogule,” ütleb
Roots.
Rahataotlus läks edasi
PRIA-sse ning 8. veebruaril
eraldati Tartus kogudusele 38
347 eurot ehk 600 000 krooni.
Selle raha eest saab koostada
restaureerimisprojekti. Ehitada ega taastada selle raha
eest pole võimalik. Projekt
peaks valmima detsembriks.

Katus auklik
“Projekt peaks sisaldama
peahoone ning ühe kõrvalhoone taastamise. Kõrvalhoone
säilinud pole, kuid see oli ilm-

selt sarnane pastoraadist põhja poole jääva varemetes paehoonega,” räägib Roots.
Taastatavasse kõrvalhoonesse on plaanitud majutusteenus.
Õnneks ei jää ka peahoone
hooleta. Muinsukaitseamet on
eraldanud kogudusele 3000
eurot remondiraha. “See kulub
avariitöödeks. Katus on suhteliselt auklik ning selle lappimiseks ja harjalaudadele-plekkidele raha kulubki,” lubab
Marek Roots.

LÄHIMA TÖÖNA
TOIMUB 5. MAIL
TALGUPÄEV.
Lisaks on kogudus pöördunud Saksamaal tegutseva Gustav Adolf Werki poole. Sakslased on rahastanud varem
mitmete Eesti kogudusemajade remonte. “Mitte kirikuhoonete, vaid just koguduse
pastoraatide ehitust. Oleme
neilt küsinud 6000 eurot. Kirikuvalitsus on andud omapoolse
nõusoleku ning taotlus läheb
nüüd edasi Saksamaale,” teab
õpetaja.

Soomlased talgutele
Järgmise tööna toimub 5.
mail koristusürituse raames
talgupäev. Varem on maja
ümbrust korrastatud kahel
viimasel aastal. Tänavu on
Keilasse oodata 25 inimest
Soome sõpruskogudusest
Huittinenist.
Majas on lammutatud vaheseinu ning roogitud ruume
prahtist puhtaks. Rootsi sõnul
on esimesel korrusel puhas-

215-aastane
pastoraat
• Praegune Kumna pastoraadi ehk kirikumõisa
hoone on ehitatud 18.
sajandi lõpus. Otsus selleks võeti vastu aastal
1789 ning maja valmis
aastal 1797.
• Kahekorruseline hoone
on umbes 100 Eesti
kirikumõisa seas kõige
suurejoonelisem. Koos
peahoonega ehitati veel
vähemalt kaheksa kõrvalhoonet.
• Kirikumõisa lõpp saabus 20. juunil 1940.
Punaarmee nõudis hoonestuse kohest üleandmist ning õpetaja Ado
Köögardal koos perega
tõsteti majast välja.
• Vaata lisa www.kumna.
ee ning www.eelk.ee/
keila.
tatud seitse ruumi. Teisel korrusel lammutati saalist puitvaheseinad. Kokku on majas
24 ruumi.
Õpetaja kinnitusel saavad
majas tulevikus tegutseda nii
kogudus, kohalik kogukond
kui ka teised huvilised. “Kontserdid, kristlikud konverentsid, seminarid, haridus, vastuvõtud ja muu selline,” pakub
Roots välja. Saali mahub tema
hinnangul umbes 40-50 inimest.

Kokkusaamise eesmärgiks oli
läbi viia oksjon Pauline Luise
von Stackelbergile pühendatud mälestustahvli avamiseks
Vääna mõisaparki.
Siinjuures on sobilik Harku vallalehe lugejale tutvustada lühidalt 19. sajandi keskpaigas Väänas elanud mõisaproua tegevust.
Pauline Luise von Stackelberg sündis 16. veebruaril
1812. aastal Audru mõisas
ning sattus abielu kaudu Vääna mõisa 1833. aastal. Tema
panus kohaliku elu edendamisse on olnud suur – ta käivitas talulastele mõeldud külakoolid Vääna mõisa maadel,
õpetas kohalikke talutüdrukuid
heegeldama ja brodeerima
ning kohalikke talupoisse valmistama tollal väga moodsaid
õlgkübaraid. Valminud toodangut vahendas ta Tallinnasse
peenemasse seltskonda.
Pauline Luise teeneks võib
lugeda ka inglise stiilis pargi
rajamist Vääna mõisa lõunaküljele. Tema jooniste järgi
valmisid “šveitsi stiilis” majakesed mõisatöölistele, mille
järgi võis Vääna mõisa eranditult Eestimaal ära tunda. Pauline Luise heatahtlikkus kohaliku rahva suhtes on talletatud
talurahva mälestuste kaudu
Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivides. Pauline Luise von
Stackelberg suri 54-aasta vanuselt 1866. aastal.

Oksjon edukas
1912. aastal lasi tollane
mõisahärra Peter Ernst von
Stackelberg oma ema Pauline
Luise 100. sünniaastapäevaks
paigaldada Vääna mõisaparki
monumendi ema mälestuseks.
Monument eemaldati 1949.
aastal.
Sihtasutusel Vääna Mõis

Pauline Luise von Stackelberg.

ning Vääna Mõisakoolil on
soov kunagise monumendi
asukohas 2012. aasta maikuus
avada Pauline Luise von Stackelbergile pühendatud mälestustahvel, et jäädvustada 19.
sajandil elanud mõisaproua
teeneid kohaliku haridus- ja
kultuurielu edendamises ning
tähistada kunagise monumendi
asukoht.
Mõisapühapäeval aset leidnud oksjon Kalev Konsa juhtimisel möödus meeleolukalt
ja uue omaniku leidsid nii pitsiline padjapüürikomplekt,
poolkindad, pitsiline nõelapadi, pitsiservaga käterätid, mitmed ehted ning Endel ValkFalgi akvarell Vääna mõisa
peahoonest. Kohapeal oli võimalik osta Heli Nurgeri raamatut “Vääna mõisaproua
heegelpitsid”, mille müügitulu
läheb samuti mälestustahvli
avamise heaks.
Huvilised said muuseumis
imetleda ka näitust, kus on
eksponeeritud heegelpitside
raamatust pärit kaunid esemed.

KOKKU TEENITI
OKSJONI JA RAAMATUTE MÜÜGIGA TULU
510 EUROT.
Kokku teeniti oksjoni ja
raamatute müügiga tulu 510
eurot, mis on tubli eeldus, et
juba maikuu lõpus võiksime
taas kohtuda Vääna mõisapargis, seeekord mälestustahvli
avamisel.

Pildikesi mõisast
Mõisapühapäeval esietendus ka Heli Nurgeri kirjutatud
lühilavastus “Pildikesi Vääna
mõisast”, mille abil oli võimalik lähemalt aimu saada Vääna
mõisaga seotud isikutest läbi
ajaloo ning nende panusest
Eesti (ja Euroopa) kultuurilukku. Lavastuses tegid kaasa
Väänaga seotud inimesed: Tiiu
Tuisk, Silja Konsa, Kalev Konsa, Ann Viisileht, Riina Sander
ja allakirjutanu.
Mõisapühapäeva õnnestumise eest suur tänu Heli
Nurgerile, tublidele pitsiklubi
naistele, Harjumaa muuseumile ja kõigile teistele, kes
kaasa aitasid ning muidugi
publikule, kes oksjonil aktiivselt osales.

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

Võtame vastu teateid ja reklaame
HARKU VALLA TEATAJASSE
Kui soovid avaldada reklaami või kuulutust
Harku valla ajalehes, võta ühendust meili teel
myyk@harjuelu.ee või telefonil 646 2214.
Harku Valla Teataja ilmub 2 korda kuus,
järgmine number jõuab valla elanikeni
12. aprillil. Reklaami saatmise tähtaeg on
9. aprill.
reakuulutus (reas 40 märki)
2 eur / 31,3 kr
1 moodul (44x42 mm)
19 eur / 297,3 kr
2 moodulit
38 eur / 594,6 kr
1/8 lehekülge
112 eur / 1752,4 kr
1/4 lehekülge
215 eur / 3364,0 kr

Harku vallavalitsus teatab
• 25.01.2012-27.02.2012 oli Harku vallavalitsuses (Ranna tee
1, Tabasalu) ja Vaila küla Uus-Kimsu kinnistu piirile paigaldatud teadetetahvlil avalikul väljapanekul Vaila külas UusKimsu kinnistu ja lähiala detailplaneering. Avaliku väljapaneku käigus esitati detailplaneeringu kohta 4 vastuväidet.
Nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne
avalik arutelu toimub 02. aprillil 2012 kell 16.30 Harku
vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu). Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval telefonil 600 3858.
• 02.04.2012 kell 17.15 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu aleviku Ranna tee 5a, Ranna tee
5b, Luigapere 4, Luigapere 5 ja Nonni III kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
13.05.2005. a korraldusega nr 913. Detailplaneeringuga planeeritava ala suurus on ca 2,6 ha. Planeeritavate kinnistute
sihtotstarbed on vastavalt – Ranna tee 5a, Luigapere 4, Luigapere 5 elamumaa ning Ranna tee 5b ja Nonni III maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa
sihtotstarbe muutmine, kruntide piiride ja ehitusõiguse
määramine korterelamute püstitamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine. Täiendavat informatsiooni saab
igal tööpäeval Harku vallavalitsuse telefonil 600 3858.
• 09.04.2012 toimuvad Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1,
Tabasalu) järgmiste detailplaneeringute lähteseisukohtade
ja eskiislahenduste tutvustamise avalikud arutelud:
kell 16.30 Tabasalu aleviku Käbi tee 3 kinnistu
detailplaneering
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OÜ Strantum on asutatud 2001 aastal ning ettevõtte ainuomanikuks on Harku vald. Peamised tegevusalad on kommunaalteenuste osutamine ja kinnisvara korrashoiu korraldamine. Kuigi
ettevõtte senine tegevus on keskendunud Harku valda, siis eesmärgiks on kasvada ka sellest väljaspoole.

OÜ Strantum nõukogu kuulutab välja
konkursi juhatuse liikme ametikohale
Töö kirjeldus:
Ettevõtte strateegiline ja igapäevane juhtimine.
Konkursil osalemiseks oodatakse kandidaadilt:
• kõrgharidust,
• vähemalt 3-aastast organisatsiooni või suurema struktuuriüksuse eduka juhtimise kogemust,
• suurepäraseid teadmisi OÜ Strantumi tegevusvaldkondadest ja seda reguleerivatest õigusaktidest,
• eesti keele oskust kõrgtasemel, soovitavalt head ingliseja vene keele oskust,
• strateegilist mõtlemist, süsteemsust ja järjekindlust,
• analüüsi- ja algatusvõimet, läbirääkimisoskust ja tulemustele orienteeritust.
Ettevõte pakub:
• toetavat ja professionaalset meeskonda,
• ajakohast töökeskkonda,
• uusi väljakutseid ja häid eneseteostusvõimalusi,
• motiveerivat töötasu, tunnustust heade töötulemuste
eest.
Kandideerijatel esitada 2. aprilliks 2012 avaldus (sh palgasoov, lisatingimused), elulookirjeldus, tunnistuse või
diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta, muud enda
poolt oluliseks peetavad dokumendid ning tulevikuvisioon
OÜ Strantumi arengusuundadest järgnevaks viieks aastaks
(max 3 lk) e-posti aadressile kaile.poldme@harku.ee või
postiaadressile Harku vallavalitsus, Ranna tee 1, 76901,
Tabasalu alevik, märksõnadeks “Strantumi juhatuse liikme
konkurss”. Lisainfo: Helikar Õepa (OÜ Strantum nõukogu
esimees) 5553 0985.
OÜ Strantum nõukogu jätab endale õiguse sobivate kandidaatide
puudumisel tagasi lükata kõik kandidaadid. Kandideerijate
nimesid ega muid isikuandmeid konkursi korraldaja ei avalikusta.
Avalikustatakse vaid konkursi võitjaks osutunud ja juhatuse
liikmeks kinnitatud kandidaadi nimi.

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee
KODUKORISTUS
MAJAHOIDJATEENUS
HALDUSTEENUS
HALJASTUSTÖÖD
tel 5821 5001

tabasalu.teenindus@gmail.com

kell 17.00 Liikva küla Onni 6, Sauelemme 1,
Sauelemme 2, Sauelemme 3, Sauelemme 4 ja
Jõeääre maaüksuste detailplaneering
Tabasalu aleviku Käbi tee 3 kinnistu detailplaneering on
algatatud Harku vallavalitsuse 27.12.2011. a korraldusega
nr 1208. Planeeritav ala asub Tabasalu aleviku Käbi tee 3
kinnistul (katastriüksuse tunnus 19801:002:6900) ja ala suurus on 2275 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on selgitada välja võimalused kinnistule kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala muutmiseks. Hoonestusala muutmist taotletakse parema insolatsiooni, privaatsuse
ja piirkonnas väljakujunenud hoonestusmustri tagamiseks.
Liikva küla Onni 6, Sauelemme 1, Sauelemme 2, Sauelemme
3, Sauelemme 4 ja Jõeääre maaüksuste detailplaneering on
algatatud Harku vallavolikogu 19.06.2008. a otsusega nr 83.
Planeeringuala suurus on ca 47,7 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuste jagamine hajaasustuse
põhimõtteid järgides, ehitusõiguse määramine üksikelamute
püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval Harku
vallavalitsuse telefonil 600 3858.

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.

8 / HARKU VALLA TEATAJA / REKLAAM
Tule tööle oma
külas. Pangapealse
lasteaed otsib
abikokka. Kiire!
Varasem töökogemus
pole oluline.
Tööaeg 8.00-16.00.
Tööülesanded:
koka abistamine köögis,
toidu ettevalmistustööd,
korrashoid köögis.
Oma CV saada info@
pangapealselasteaed.ee.
Lisaküsimused telefonil
609 8230.

Neljapäev, 22. märts 2012
MERIKE HUNT
HAMBARAVI.

Raamatupidamisteenused
Majandusaasta aruanded
OÜ ja MTÜ
Tel 5698 9791, Jana
aurexios@gmail.com

Tabasalu Lemmikloomade Keskus
on kolinud
ja asub nüüd aadressil Teenuste 2
(vana apteegi ruumides).
Oleme avatud:
E-R 10.00-18.00, L 10.00-14.00
Info tel 5636 6971

HAMMASTE RAVI JA
PROTEESIMINE.
TABASALU, RANNA TEE
2-203. INFO JA
REGISTREERIMINE TEL
604 8082 JA 503 2292.
KUNI 19. A. LASTE JA
NOORTE RAVI TASUTA.

Soovin rentida
eramaja laste päevahoiu rajamiseks.
Maja suurus 130-200 m2.
Periood vähemalt 5 aastat.
Kõik pakkumised on oodatud.
Kontakt 5664 7057,
kollaneroosike@hot.ee

Rannapiiga Ilutuba
Tabasalu, Ranna tee 2
info ja broneerimine: 5390 0800
www.rannapiiga.ee

TEATED
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kennel Speckled müüb welshi springerspanjeli
kutsikaid. Tel 516 8088, Tiia, koduleht
http://kennelspeckled.edicypages.com/et
• Küünte püsilakkimine Biosoft geeliga 13
eur, geelküüned al 15 eur Murastes. Lisainfo
ja pildid www.buduaar.ee/Turg/
kuulutus/1076396. Tel 5597 2042
• Maja projektid, mõõdistamine. Energiamärgis.
Maja paberid korda. Ehitusluba, kasutusluba. Tel
522 0023, M. Mikk
• Müüa kuivad kütteklotsid võrgus, puit ja
turbabrikett alusel. Vedu meilt. Tel 520 2190

Silmatera
Mudilasmaja OÜ

• Müüa kütte- ja kaminapuu, klotsid, tulehakatus
ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594

VÄIKELASTE
PÄEVAHOID
alustab vastuvõttu
1. augustil 2012
alustavasse 1,8-3aastaste laste rühma
Asume Murastes,
Põhjaristi pst 7
(Pangapealse lasteaia kontori taga).
Info ja
registreerimine
501 3833, Janne
www.silmatera.ee

• Müüa puitbrikett 149 EUR / 960 kg, graanul
177 EUR / 960 kg, kuivad puitklotsid 2,80 EUR /
45 l. Kojuvedu. Tel 502 9364, www.kyttepood.ee
• Ohtlike puude turvaline langetamine, kruntide
puhastamine, raietööd. Tel. 525 0893, 5626 0344,
e-mail info@vahergrupp.ee

Teeristi Söögitoast
saad alati täis kõhu ja hea tuju!
Oleme avatud E-L kell 12-22 Vana-Rannamõisa tee 1.

Tööpäevadel lõunalaud

SÖÖ PALJU JAKSAD!

Pizza kohapeal ja kaasa, telli tel 5350 5600.

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
Vääna Puukool OÜ otsib oma
tootmisesse (Vääna külas)
kohusetundlikku töötajat.
Soovitav on eelnev aiandustöö
alane kogemus või tahe õppida töö
käigus. Kandidaat on hea suhtleja, valmis meeskonnatööks ning
võimeline tegema mõõdukat füüsilist tööd. Positiivne ellusuhtumine
tuleb kasuks ka taimedega suhtlemisel.
Lisainfo Hendrik Ungerson, tel 5164278, puukool@haljastus.ee.

• Ostame teravilja – nisu, otra, rapsi.
Tel 5608 3000
• Ostan Eesti NSV aegseid rinnamärke (ka
Norma märgid), vimpleid, lauamedaleid jms.
Eriti pakuvad huvi kolhooside-sovhooside rinnamärgid. Võin kohale sõita, samas võib kaupa
teha ka posti teel. Tel 602 0906 või 501 1628,
Tim
• Ostan kuuse- ja männipalki. Tel 5457 5757
• Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid,
postkaarte, raamatuid. Küsi lisa 5399 6098, Rene
• Ostan nõukogudeaegseid lauanõusid.
Tel 5819 0200
• Ostan omanikult korteri Tallinnas või Tallinna
lähistel. Tel 5820 0800
• Ostan teie seisva või mittetöötava auto
(võib olla ka remonti vajav või ülevaatuseta).
Tel 5674 0940
• Pakume tööd veo- ja sõiduauto remondilukksepale. Tel 501 0679
• Pottsepatööd – ahjud, pliidid, kaminad, soemüürid, korstnad, ka parandustööd. Pikaajaline
kogemus. Tel 5830 1894, ahjumees@hot.ee
• Ripsmepikenduste hooldus ja paigaldus Murastes. Aprilli lõpuni sooduspakkumised. Vaata kodulehelt www.ripsmed.urmo.ee. Kontaktid:
5661 1194, etu@urmo.ee
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Tartu Mets ostab metsakinnistuid kõikjal Eestis.
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
• Viljapuude ja põõsaste kevadine noorendusvõi hoolduslõikus. Lisainfo tel 513 8553,
info@enela.ee, www.enela.ee
• Vääna Ratsakeskus müüb komposteeritud
turbasõnnikust komposti 10 eur/m3 (sisaldab
laadimist), samuti sõelutud komposti: fraktsioon
kuni 6mm, hind 20 eur/m3. Saadaval ka pakendatud kompost. Lisainfo kodulehel www.jalteko.
ee. Tel 5558 1673
• Õunapuude kevadine lõikus ja hooldustööd
aias, aiakujundus. www.urmihaljastus.ee

