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Volikogus märtsis
29. märtsi volikogu istungil:
• otsustati taotleda riigilt
maa tasuta võõrandamist Harku vallale kergliiklustee ehitamiseks;
• otsustati eraldada reservfondist vahendid munitsipaalomandis olevate ruumide remondiks;
• otsustati hüvitada kannatanule tekkinud varaline kahju;
• toimus volikogu määruse
“Vallavara valitsemise kord”
esimene lugemine;
• toimus vallavalitsuse
määruse “Harku valla teenistujate palgatingimused” esimene lugemine;
• otsustati teha vallavalitsusele ülesandeks viia läbi
avalik konkurss loodava sihtasutuse juhatuse liikme leidmiseks;
• otsustati jätta algatamata
Harku vallas Rannamõisa laod
ja Aiaäärse kinnistute ning
lähiala detailplaneeringu

keskkonnamõju strateegiline
hindamine;
• otsustati vastu võtta Harku vallas Rannamõisa laod ja
Aiaäärse kinnistute ning lähiala detailplaneering;
• võeti vastu Harku valla
jäätmekava aastateks 20122016;
• otsustati korraldada Harkujärve Lasteaed-Põhikool
ümber Harkujärve Põhikooliks;
• otsustati võtta teadmiseks
revisjonikomisjoni 13.01.2012
akt nr 1;
• otsustati võtta teadmiseks
revisjonikomisjoni 13.01.2012
akt nr 2;
• kinnitati Türisalu reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti
elluviimiseks vajalik Harku
valla kaasfinantseerimise kogusumma.
Järgmine volikogu istung
toimub 26. aprillil kell 16.00.
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Harku valla teedel kehtestati
koormuspiirang
28. märtsil kehtestati vallavalitsuse otsusega ajutine koormuspiirang Harku valla teedel.
Mootorsõidukitel, mille registrimass ületab 8 tonni, on
valla teeregistrisse kantud
avalikel teedel lubatud liigelda
üksnes Harku vallavalitsuse
poolt väljastatud eriloa alusel.
Eriluba ei väljastata pe-

rioodil 02.04-15.05, välja arvatud juhul, kui liiklemiseks on
põhjendatud vajadus ning liiklemine ei kahjusta teed ülemääraselt.
Eriloa vormistab vastava
taotluse alusel Harku vallavalitsuse vallamajanduse osakond.
Piirangu rikkumise eest
kohaldatakse teeseaduses sätestatud vastutust. H V T

Suurupi saab
külakeskuse

Vana rehv vii jäätmejaama!
Tabasalu jäätmejaam
• Tabasalus Kooli tn 5 on avatud jäätmejaam igal
neljapäeval ja reedel 14.00-19.00 ning laupäeval ja
pühapäeval 10.00-15.00.
• Jäätmejaama on kõigil Harku valla elanikel võimalik tasuta ära tuua kodus tekkinud ohtlikud jäätmed, elektroonikajäätmed, samuti kuni 8 sõiduauto
rehvi, vanapaberit ja pappi, lehtklaasi, vanametalli,
kasutuskõlbliku vanamööblit ja muudki.
• Täpsem info jäätmejaama vastuvõtjalt Tiina
Nurmsaarelt telefonil 5303 6779 või Harku vallavalitsuse heakorraspetsialistilt Kerttu Ellermaalt
telefonil 600 3866.

Suvistest
teetöödest
Selle aasta suvel plaanib
maanteeamet Klooga
maanteel Tallinnast kuni
Muraste külani mahukaid teetöid.

Maikuus hakatakse Suurupisse rajama muuseum-külamaja, väljatöötamisel on Suurupi turismi arengukava projekt. Külarahvas aga
saab võimaluse tuletorniturismi arendamises
hoogsalt kaasa lüüa.
REGINA LILLEORG
vallaleht@harku.ee

Suurupi Seltsi juhatuse esinaine Anne-Ly Mitt on tuleviku suhtes ootusrikas. PRIA-st
kahe projektiga taotletud rahadega hakatakse renoveerima 1952. aastal ehitatud tehnohoonet ülemise tuletorni
hoovis, vanast krohvitud hoonest saab muuseum-külakeskus. Lisaks sellele rajatakse
parkla ja tuletorni juurdepääsutee.
Hoone, mida muuseumkülakeskuseks renoveerima
hakatakse, kuulus varem veeteede ametile. “Esimesele korrusele tuleb väike tuletorni
muuseum, pööningukorrusele
aga külakeskuse ruumid,” selgitab Anne-Ly.
Praegu külarahval kooskäimise kohta polegi. “Soojal ajal
teeme üritusi minu juures,
ülemise tuletorni hoovis või
rannas. Mul on vana remonditud rehealune ja rahva oleme meile kokku kutsunud,”
räägib ta.

“SADAMAS VÕIKS
OLLA VÄIKE HUBANE
KALARESTORAN VÕI
KOHVIK.”
Kelle diivan, kuusk ja vedrumadrats? Jäätmejaama aia
taha on jäätmete toomine keelatud ja selle eest on ette
nähtud rahatrahv kuni 1200 eurot. Fotol jäätmejaama töötaja Tiina Nurmsaar.
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Peagi on Suurupi rahval
taas põhjust kokku tulla. AnneLy: “Külakoosoleku tuletorniturismi ideede tutvustamiseks
planeerime korraldada maikuus, info paneme üles kodulehele ja saadame oma infolisti.”
Üks olulisi ettevõtmisi on
turismi arengukava tegemine.
“Sõnastame eesmärke ja kaardistame seda, mida me hakkame tuletornides ja merekindluste juures tegema,” ütleb
Anne-Ly.

Üleskutse külarahvale
Tegevusplaani koostatakse
ka vana lootsisadama jaoks.
Kui kord õnnestub sadam Suurupi turismiplaanidesse liita,
on sadamasse tegutsejaid va-

Anne-Ly Suurupi ülemise tuletorni taustal.
ja. Tulevikus võiks sadamast
käia paatidega merel, seal
saaks randuda väiksemad paadid ja jahid. “Sadamas võiks
olla väike hubane kalarestoran
või kohvik,” unistab Anne-Ly.
Mereleminejaid oleks Suurupist küll, Anne-Ly teada elab
külas nii hobikalamehi kui
kutselisi kalureid.
“Kuna iga turismikoha
juurde kuulub meenete müük,
siis kutsun üles Suurupi elanikke mõtlema sellele, mida
vahvat igaüks ise teha oskab,
et seda turistidele pakkuda.
Kõik ideed ja ettepanekud on
oodatud!” ütleb Anne-Ly ja
lisab, et ettepanekud võib saata aadressile annely@suurupiselts.ee või kristiina@suurupiselts.ee.

Huvilisi on palju
Anne-Ly sõnul on muuseumi avamine kavandatud 2014.
aasta kevadesse. “Loodame, et
tulevikus teatakse meid ka
mujal maailmas. Tuletornid on
kogu maailmas hästi eksponeeritud, paljudesse on ka rajatud
külalismajad.” Ka Suurupi
alumise tuletorni kompleksis
olevasse vahimajja on võimalik külalistemaja rajada.

Annika Metsla

Suurupi mõlemad tuletornid on töötavad tuletornid ja
kuuluvad veeteede ametile.
Tuletornide huvilisi on palju
ning seltsil on veeteede ametiga läbirääkimised käimas, et
tuletornid omale kasutusse
saada ning külastajatele uudistamiseks avada. Suurupi Selts
on Eesti Tuletorni Seltsi ja
Ülemaailmse Tuletorni Seltsi
(WLS) liige.
Suurupi turismi ja külaelu
arendamine on Anne-Ly Miti
südameasi. Sellele lisaks on
tal praegu käsil fotokonverentsi “KLÕPS” ettevalmistamine, kuhu on väga oodatud
ka Harku valla rahvas.
“Huvi peaks see pakkuma
kõigile fotohuvilistele peredele, kes tahavad oma lapsi,
teisi pereliikmeid või lemmikloomi paremini ja oskuslikumalt pildistada. Kogemusi jagavad oma ala professionaalid,” julgustab Anne-Ly osalema.
29. aprillil Salme kultuurikeskuses toimuv fotokonverents on heategevuslik, piletitulu läheb Tallinna Polütehnikumi fotoosakonnale õppetegevuseks vajaliku fototehnika
soetamiseks.

Juba mai algusest alustatakse
töid Tabasalu-Muraste teelõigu ohutumaks muutmiseks.
Tabasallu Säästumarketi ristmikule pannakse valgusfoor
ning Tabasalust Murasteni
rajatakse bussipeatustesse
ohutussaared, ülekäigurajad
ja valgustus. Samuti piiratakse
ülekäigukohtade juures kiirust 50 km/h. Ülekäigurajad
ehitatakse Rannamõisa, Sõrve, Pangapealse, Ranna tee ja
Muraste bussipeatuste juurde.
Jaanipäeva paiku algavad
tööd Tabasalu ja Tallinna vahelisel teel Tiskre küla väljasõidutee ringristmiku väljaehitamiseks.
Selleks suveks oli plaanitud
ka Harku-Rannamõisa tee uue
ülekatte panek, kuid see on
ressursside puudumise tõttu
edasi lükatud.
Tiskre-Tabasalu teelõik
(ringristmik ja asfalteerimistööd):
• tööde alguseks on lepingu
järgi 18.06.2012 ja lõpp 16.09.
2012, kusjuures asfalteerimistööd peavad olema lõpetatud
31.08.2012;
• töid teostatakse ligi 3 km
pikkusel lõigul;
• tööde maksumus 1,75
miljonit eurot.
Tabasalu Säästumarketi
ristmik ja valgustatud ohutussaartega teeületuskohad Tabasalust Murasteni:
• tööde alguseks on kavandatud 02.05.2012 ja lõpuks
15.07.2012;
• valgustuse ja ohutussaartega teeületuskohad tulevad
Rannamõisa, Sõrve, Pangapealse, Ranna tee, Muraste
bussipeatustesse;
• hanke lõppotsused on tegemata, seega tegijat ja maksumust veel ei saa avaldada.
HVT

2 / HARKU VALLA TEATAJA / KOMMENTAAR
VALLAVOLIKOGU
VEERG
HELIK AR ÕEPA
Vallavolikogu esimees

Kallis pruut Harku
Tallinna Tehnikaülikoolis toimus 31. märtsil Eestimaa linnade ja valdade üldkogu.
Harku valda esindasid sellel volikogu aseesimees Sulev
Roos, vallavanem Kaupo Rätsepp ja siinkirjutaja. Kokku
olid üldkogul esindatud pisut
enam kui pooled Eesti omavalitsused, kokku 250 delegaadiga.
Kohapeal tõdesime ühiselt,
et see omavalitsusliitude kokku kutsutud kogu oli vajalik
ning kajastatavad teemad aktuaalsed kõigi osalejate
jaoks.
Üldkogu lipukirjaks oli:
“Eesti on nii tugev, kui tugevad
on tema omavalitsused. Meie
eesmärgiks on tugevad linnad
ja vallad, ning kaasaja nõuetele vastav omavalitsussüsteem.”
Kõigi teemade ühise joonena tuli välja probleem, et Eesti
omavalitsused, kes on loodud
selleks, et korraldada suhteid
riigi ja tavakodaniku vahel, ei
suuda neile pandud ülesandeid
täita. Kui omavalitsus aga talle riigi poolt pandud kohustusi
seepärast täita ei suuda, et riigi poolt vähendatakse nende
ülesannete täitmiseks ette
nähtud vahendeid ja otsustusõigust, ei ole asi õige.
Meie omavalitsustel – isegi
ka Harku-taolisel suurel vallal
– on suhteliselt väike võimalus
ise otsustada. Riik on võtnud
suure osa otsustamisõigusest
endale. Üldkogul esinenud
Tallinna linnapea Edgar Savisaar tõi näite, et kui Belgia on
suutnud riigina tegutseda 1,5
aastat ilma valitsuseta, siis
ilma kohalike omavalitsusteta
oleks see riik sattunud raskustesse.
Tõsi see on, kuid siin on
üks aga – Belgia riik on andnud omavalitsustele otsustusõiguse 75% ulatuses oma piirkonda puutuvates majanduspoliitiliste otsuste langetamisel. Antud hetkel on Eesti läinud vastupidist teed – kohalikule omavalitsusele on jäänud
vaid 25% ulatuses majanduslikku sõltumatust. Seega on
kaks kardinaalselt erinevat
arengusuunda: kas otsustab
kõige üle riik või detsentraliseerime juhtimise ja anname
otsustusõiguse omavalitsustele.
Hetkel on olukord selline,
et omavalitsuste tulubaas ei
vasta talle pandud ülesannete
mahule, varasematele kohustustele lisandub aina uusi, rahastamine keskvõimu poolt
jääb seejuures napimaks.
Üldkogul tuli arutlusele ka
üks Harku valda teravalt puudutav probleem, milleks on
veemajandusprojektide rahastamine. Valdadel ja linnadel
on kohustus tagada oma elanikele puhas joogivesi ja kanaliseerida reovesi. Selleks on
Euroopa Liit loonud rahastusvõimalused läbi erinevate fondide.
Eesti riik on andnud EL-ile
lubaduse arendada kogu Eesti
territooriumil välja Euroopa
Liidu reglementidele vastava
veevarustuse ning reoveekogumise. Samas on riik selle di-

rektiivi täitmise ning projektidele omafinantseeringu leidmise delegeerinud omavalitsustele. Hoolimata sellest, et
Euroopa Liit maksab suure
osa rahast ise, on omafinantseering enamikule omavalitsustest väga suur väljakutse.
Ja mida suuremad on omavalitsused, seda suuremad on
tihtipeale ka väljakutsed.
Meie vallas käsil olev ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekt, mis hõlmab Suurupi,
Vääna-Jõesuu, Vääna ja Türisalu tiheasustatud piirkondi,
on oma maksumuselt kolmas
vee-ehitusprojekt Eestis, jäädes alla vaid Narva linna ja
Kohtla-Järve piirkonna analoogsetele ettevõtmisele. Ehitades trassid, makstes samas
omafinantseeringu osa, tuleb
paljudel omavalitsustel loobuda teistest vajalikest investeeringutest.
Loobuda tuleb ehk lasteaedade, koolide, spordirajatiste
või teede ehitamisest. Eriti
keeruliseks teeb olukorra veel
see, et riik on keelustanud
omavalitsustel – isegi nii jätku- ja finantssuutlikel nagu
Harku vald – laenu võtmise
üle 60% eelarve tuludest. Kuigi Harku valla finantsvõimekuses ei tohiks kahelda keegi
– tulumaksu laekumiselt ühe
elaniku kohta oleme ju teine
omavalitsus Viimsi järel.
Milliseid arenguteid pakub
omavalitsustele riik? Aina
enam räägitakse haldusreformist ja omavalitsuste ühinemisest. Nagu oleks see nõiavits,
mis lahendaks haldusprobleemid üle riigi. Ka Harku vallale on praeguse seisuga tehtud kaks ühinemisettepanekut,
ühelt poolt kutsub Keila vald
ühinema meid ja Keila linna,
teiselt poolt kutsub Saue vald
ühinema meid ja Saue linna –
Harku vald on järelikult kallis
pruut. Kaalumist väärt ettepanekud mõlemad.
Siiski arvan – volikogu ühinemisettepanekuid veel ametlikult arutanud ei ole, seepärast saan väljendada vaid mitteametlikult arutatut –, et kõigepealt peavad nii vallavalitsus
kui volikogu täpselt selgeks
tegema, millist kasu tooks
meile ühinemine ja mida me
kaotada võiksime. Alles siis
panema küsimuse rahvahääletusele.
Seni aga, kuni nendele küsimustele vastust pole, peame
jätkama koostööd oma naabritega ja teiste omavalitsustega, nii nagu seda oleme teinud varem. Ka meie ühisveevärgi, nn Türisalu projekt valmib koostöös Keila vallaga.
Koos saavutame paljugi – see
on meie valla tee.
(Üldkogul võeti vastu ka
ühine deklaratsioon, vaata
portaal.ell.ee/16342).
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Harku valla
veemajandusprojektist
Ühinemisel Euroopa Liiduga 2004. aastal võttis
Eesti Vabariik endale
ühinemislepingus kohustuse tagada vajalike
reovee kogumis- ja puhastamise süsteemide
ning joogivee puhtuse
tagamiseks vajalike süsteemide väljaehitamine.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Eestis kehtiva seadusandluse
kohaselt on see riigi võetud
kohustus delegeeritud kohalikule omavalitsusele.
Harku vald tegi ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi loomisega valla suvilaühistute piirkondadesse algust juba aastal 2004, kui kuue Vääna
jõe äärse omavalitsuse esindajad otsustasid esitada läbi
Keskkonnaministeeriumi ühise projekti ja rahataotluse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile.
Valmisid mitmed ekspertiisid ja eelprojektid, aga lõpuks
jäi ühine projekt siiski katki,
sest Keskkonnaministeerium
ei hinnanud Vääna jõe valgala
veemajandusprojekti jätkusuutlikuks.

Uus rahastustaotlus
Uus võimalus avanes Harku valla jaoks siis, kui Euroopa
Liit andis Eesti riigile esmakordselt õiguse Ühtekuuluvusfondist rahastatavate veemajandusprojektide rahastusotsuste tegemiseks Eestis kohapeal. Veemajanduse taristu
arendamise projektide rahastamiseks aastatel 2007-2013
oli kavandatud Eesti riigile
409 miljonit eurot ning rahastusotsuste tegemise õigus anti
Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevale sihtasutusele
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK).
Keskkonnaministeeriumi
määrus, mille alusel sai hakata
rahastustaotlusi esitama, valmis 2008. aasta alguses. Harku
vald otsustas teha uue katse
veemajandusprojektiga edasi
liikumiseks, sedakorda ainult
oma valla piires. Peale vajalike
uuringute ja kalkulatsioonide
läbiviimist esitas valla veeettevõtja OÜ Strantum 2008.
aasta sügisel KIK-ile taotluse
“Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemjandusprojekti” rahastamiseks summas 34,7 miljonit eurot.
Positiivse eelotsuse andis
KIK Harku valla ühisveevärgiprojektile 2009. aasta veebruaris, peale mida saadeti projekt
Brüsselisse kooskõlastamiseks. Kooskõlastuskomisjoni
palvel viidi seejärel läbi veel
mitmed täiendavad uuringud
ja ekspertiisid. Kuna esialgsest
rahastustaotlusest oli juba
mõnda aega möödas ja majandusolud olid muutunud – oli
alanud majanduslangus ja hinnad ehitusturul olid oluliselt
kukkunud – siis hinnati KIK-i
soovitusel projekti maht ümber 24,5 miljonile eurole ning
OÜ Strantum esitas vähen-

datud investeeringusummaga
taotluse uuesti.
Harku valla veemajanduse
projekt on investeeringu suuruselt ja mahult Eestis üks
suuremaid – sellest mahukamad on vaid Narva linna veevarustuse ja kanalisatsioonide
projekt ning Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse rekonstrueerimise projekt.
Kuna tegemist oli niivõrd
suure projektiga, siis võttis
kooskõlastamine, täiendavad
uuringud ja KIK-i ning valla
läbirääkimised omajagu aega.
Lõpliku positiivse rahastusotsuse sai vald KIK-ilt 2010. aasta jaanipäevaks. Otsuse kohaselt eraldati Harku vallale
Ühtekuuluvusfondist veemajanduse projekti elluviimiseks
20,5 miljonit eurot, valla omaosalus oli 16% ehk ligi 4 miljonit eurot. Projekti lõpptähtajaks määrati 2014. aasta
lõpp.

Mõned lisatingimused
Kuigi tegemist oli kauaoodatud rõõmusõnumiga, olid
rahastusotsuses projektile
seatud lisatingimused, mis tuli
enne projekti elluviimisega
alustamist täita. Esimese tingimusena pidi OÜ Strantum
tõendama KIK-ile puurkaevude omamist. Teiseks tingimuseks seati 2/3 piirkonna elanike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kirjalik
nõusolek.
AS Strantum juhatuse liige
Toivo Promm: “Sellega algas
meie jaoks pikk läbirääkimiste
protsess. Kuna enamike suvilaühistute veega varustamiseks oli omal ajal rajatud
puurkaevud, siis kõigepealt
üritasime saavutada kokkulepped suvilaühistute puurkaevude osas. Nii oleksime saanud üle võtta juba olemasolevad kaevud ja projektiga kiiresti edasi liikuda. Samuti pidime ühendust võtma ligikaudu 3500 piirkonna elumaja või
suvilaomanikuga ja küsima
neilt nõusolekut trassidega
liitumiseks. Elanike sooviavaldused tuli esitada KIK-ile.”
Promm nendib: “Pool aastat läbirääkimisi ühistutega
kahjuks tulemusi ei andnud –
inimesed ei soovinud oma kaevudest loobuda.” Seejärel hakati otsima maid, kuhu saaks
ise kaevud rajada. See tähendas sobivate kinnistute otsimist ning riigilt maade munitsipaalomandisse taotlemist.
See oli taas kuudepikkune
protsess.
Kuna elanikelt saadi vajalik hulk liitumisavaldusi, siis
kuulutati vahepeal välja veeja kanalisatsioonitrasside ning
reoveepuhastite projekteerimishanked. 2011. aasta alguses
sõlmiti hanke võitnud projekteerimisfirmadega lepingud
ning kevadeks olid täidetud ka
kõik KIK-i poolt esitatud lisatingimused.

Keerukas teostus
Lepingu kohaselt pidi projekteerija oma töödega valmis
olema 2011. aasta sügiseks.
“Kohe peale projektide valmi-

mist tahtsime järjest välja
kuulutada ehitushanked,” räägib Promm. “Algse hankeplaani kohaselt oli ehitustöödega
plaanitud alustada 2011. aasta
lõpus.”
Projekteerija oli aga alahinnanud tööde mahtu ning ei
jõudnud projektidega tähtaegselt valmis. Kuna tegemist
oli tavapärasest trasside projekteerimisest mõnevõrra erineva olukorraga, siis pakkus
riigihanke võitnud projekteerija teostamise ajaks välja
ebarealistlikud tähtajad ja
hilines projekteerimistööde
üleandmisega ca 6 kuud.
Harku valla veemajandusprojekti teostamise teeb keerukaks asjaolu, et Vitis, VäänaJõesuus ja Suurupis ei ole varasemast olemas veepuhastusjaamu ega reoveepuhasteid,
kõik tuleb alles rajada. Uute
trasside planeerimise teeb
raskemaks aga see, et enamiku
omal ajal rajatud suvilakruntide ja puurkaevude vaheliste
torustike asukoht on teadmata.
Neid aga ei tohi lõhkuda, enne
kui uus veevarustus on lõplikult olemas, sest inimesed kasutavad neid. Seega pidi projekteerija kõigepealt välja selgitama olemasoleva torustiku
asukoha ja alles seejärel sai
uue trassi projekteerimise
juurde asuda.
Väga ajamahukaks on osutunud planeeritavate trasside
kooskõlastamine kinnistuomanikega, kelle kinnistult need
läbi lähevad. Trassid rajatakse
reeglina tee alla ja kui tavaliselt kuulub asulasisene tee
omavalitsusele ja tuleks lihtsalt omaniku ehk siis vallaga
kasutamiskord kokku leppida,
siis suvilaühistutes kuulub tee
üldjuhul eraomandisse, mis
tähendab, et igalt maaomanikult, kelle maad toru läbib,
tuleb saada nõusolek.
Sellise töömahuga ei olnud
projekteerija hankel osaledes
arvestanud ning ta ei jõudnud
töödega tähtaegselt valmis.

Tänane seis
Harku valla ühtekuuluvusfondi veemajanduse projekti
positiivse rahastusotsuse saamisest möödunud ligi 2 aastat.
Praeguseks hetkeks on
sisuliselt lõpetatud projekteerimistööd ning lähiajal kuu-

lutatakse välja ehitushanked,
kuid muret tekitab võimalik
projekti kallinemine.
Kui 2010. aastal tehti rahastusotsus tingimustes, kus
majanduslanguse tõttu olid
ehitushinnad oluliselt kukkunud, siis tänaseks on hinnad
taas tõusnud kriisieelsele tasemele. See tähendab seda, et
planeeritud 24,5 miljoni euroga ei ole tänaste ehitushindade
juures tõenäoliselt võimalik
ehitada välja projekti plaanitud mahtu.
Samuti on projekteerimise
käigus täpsustunud rajatavate
trasside pikkus. Kui taotluse
esitamisel nähti eelprojektis
ette 77 km kanalisatsioonitorustiku ehitamist, siis projekteerimise käigus selgus, et
reaalselt tuleb ehitada ligikaudu 10% rohkem.
Tekkinud probleemi arutamiseks ja võimalike lahenduste selgitamiseks on aru peetud
nii vallas, KIK-is, ministeeriumis kui üheskoos. “Projekti
mahtu vähendada ei ole võimalik – siis jääks Eesti riigil täitmata reoveekogumisala direktiiv ehk et ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ei saaks kaetud
piisav hulk kinnistuid. Sellisel
juhul ei oleks projekt enam
abikõlbulik ja rahastusotsus
võidaks tühistada,” nendib OÜ
Strantum nõukogu esimees
Helikar Õepa.
“Seega on meie kindel eesmärk jätkata planeeritud mahus ning taotleda Keskonnainvesteeringute Keskuselt raha
juurde.”
KIK-ilt on võimalik raha
juurde taotleda kuni 30% projekti kogumaksumusest, samas tähendab see automaatselt
ka omaosaluse suurenemist.
“Omaosaluse katmiseks kavatseme abi paluda riigilt, vastav
kiri on juba koostatud ning
läheb teele kohe, kui lõplikud
ehitusmaksumused on selgunud,” räägib Õepa.
“Leiame, et riik peaks siinkohal omavalitsusele appi tulema – tegemist on riikliku
tähtsusega projektiga ja niivõrd suure investeeringuga,
et ka omaosaluse katmine valla eelarvest on meie jaoks
koormav.” Ta lisab, et ka Keskkonnainvesteeringute Keskus
on seda meelt, et projektiga
tuleb jätkata samas mahus ja
toetab valla pingutusi.
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Muusikaringi
kevadkontsert
Teelahkme lasteaias
23. märtsil toimus Riina
Rüütelmaa muusikaringi
laste kevadkontsert Tabasalu Teelahkme lasteaias.
AIRI ILVES

Kontserdil said võimaluse esitada oma lemmiklaule kõik
muusikaringi õpilased nii ansambli koosseisus kui ka solistina. Nii mõnelegi laululapsele
tähendas see esmakordset esinemist suuremale publikule
ja võimalust esitada laul mikrofoniga.
Muusikaringi lapsed laulsid sellest, kuidas lund oodati,
karupere koogipäevast, sõpradest ja perekonnast. Noorte
esinejate lavanärv ja kogenematus ei paistnud sugugi välja, tantsu- ja liikumisseadega
laulud lisasid laste esinemisse
särtsu ning julgust isegi lõbusaks improvisatsiooniks kontserdi lõpuosas.
Käsikellaansambli poolt
esitatud pala oli kauni kõla ja
vahva seadega kõigile tuttav
“Kus on minu koduke”, mille
esitus nõudis igalt väikeselt
pillipiigalt täpsust ja pühendumist. Lasteaialapsed jälgisid

suure huvi ja imetlusega Tabasalu Muusikakooli õpilaste
etteasteid ja tundus küll, et nii
mõneski väikeses laululapses
tärkas soov ka ise tulevikus
pillimängu proovida. Teelahkme lasteaia vilistlaste poolt,
kes õpivad Tabasalu Muusikakoolis, kõlasid viiuli-, trompeti-, metsasarve- ja akordionipalad.
Esinejad said tänutäheks
publikult tugeva aplausi ning
tunnustuseks oma õpetajalt
käepigistuse ja šokolaaditahvli.
Kommidega said maiustada
ka kõik väikesed ja suured
pealtvaatajad.
Kevadisest lasteaia laulukontserdist võiks kujuneda
traditsiooniline muusikaüritus,
mis annaks lastele esinemiskogemusi, võimalust näidata
aasta jooksul õpitud oskusi
ning pakuks kõigile osavõtjatele rõõmu muusikast.

Krõllid ja Naksid
raamatukogus
14. märts oli emakeelepäev
ning sel puhul on kõige õigem
külastada raamatukogu, kus
emakeelseid teoseid palju. Nii
panidki Tabasalu Tibutare lasteaias Krõllide ja Nakside
rühma lapsed riidesse ning
läksid Tabasalu raamatukokku.
Seal võttis meid vastu juhataja Ede Kutsar, kes alguses
rääkis lugejakaardi tegemisest. Siiani on enamik lapsi
käinud raamatukogus vanematega või õdede- vendadega,
kuid sügisel kooli minnes on
vaja ju enda kaarti.
Pärast seda luges juhataja
meile ette kaks huvitavat muinasjuttu. Mõned lapsed olid

neid jutte varemgi kuulnud,
kuid topelt ju ei kärise ning
kuulati ka teistkordselt suure
huvi ja hoolega.
Muinasjutud kuulatud, oli
kõigil võimalik lugemissaalis
omapead uurida erinevaid
raamatuid. Suurteks lemmikuteks poiste seas osutusid dinosauruse ja koletiste raamatud.
Tüdrukute lemmikuteks olid
siiski printsessi ja inimeste
raamatud. Nii hea, et nüüdseks
on lugemisoskus lastel olemas,
peale ilusate piltide sai lugeda
huvitavaid jutte ja neid täitsa
ise. Veelkord suur aitäh Tabasalu raamatukogule!
SU U RE D J A VÄ IKSE D
KRÕ LLID N IN G N A K S I D

Tabasalu ÜG tublid
kreatleedid
Oktoobrist märtsi lõpuni
osalesid Tabasalu Ühisgümnaasiumi 8B klassi
õpilased Marco Sepp,
Silver Rohuniit ja Lauri
Siir väga edukalt Junior
Achievementi poolt korraldatud üleriigilisel majandus- ja ettevõtlusmängus Creatlon, saavutades 5. koha.
K RI S TA S AV ITSCH
Tabasalu ÜG õpetaja ja IT-tugiisik

6.-16. märtsini 2012 toimunud
üleriigilise majandus- ja ettevõtlusmängu Creatlon 3. etapil saavutasid ülalnimetatud
õpilased 2. koha, jäädes napilt
alla Nõmme Erakooli võistkonnale, aga edestasid Tartu

Kommertsgümnaasiumi
meeskonda. Tabasalu Ühisgümnaasiumi võistkond näitas
üles ülimat südikust ja majanduslikku mõtlemist mängus,
kus tuli müüa jäätiseid. Võitjaks osutus see, kelle kasum
oli etteantud perioodi jooksul
kõige suurem.
Creatlon koosnes kolmest
etapist: online- viktoriin majandusest ja ettevõtlusest; ettevõtlik meeskonnamäng; veebipõhine ettevõtlussimulatsioonimäng Simulaator.
Üleriigilisel võistlusel osalesid 8.-9. klassi õpilaste 1-3liikmelised võistkonnad.
Võistlus toimus veebikeskkonnas seitse.2day.ee.
Kreatleete tunnustati 31.
märtsil 2012 toimunud pidulikul aktusel.

Huvihariduseks
oma sihtasutus
Harku valla huvihariduse süsteemi kaasajastamine on olnud koolides
ja vallavalitsuses arutluse all juba mõnda aega.
Tänaseks on küpsenud
plaan luua valla huviharidust koordineeriv ja
korraldav sihtasutus.
K AU P O R Ä T S E P P
Vallavanem

Tänasel päeval on Harku vallas võimalik huviharidust saada meie koolides ja lasteaedades, noortekeskuses, Vääna
Külakojas ning Kumna Kultuuriaidas. Iga asutus koordineerib seal toimuvate huviringide ja treeningute korraldamist ise ning üldjuhul on teenuse pakkujaks erinevad mittetulundusühingud, koolides
on ringitöö korraldajaks huvijuht ja ringide läbiviijaks kooli personal.
Ühelt poolt on Harku vallas huvi- ja sporditegevuseks
väga mitmekesised võimalused ja seda eriti koolide juures
– valla koolide erinevates huviringides osaleb enam kui
800 õpilast – teisalt on huviringide korraldamine ja nende
töö koordineerimine koolide
jaoks n-ö kõrvaltegevus, mis
paraku toimub põhitegevuse
arvelt.
See on üks peamisi põhjuseid, mis on tinginud vajaduse
muuta huvihariduse korraldust meie vallas. Eesmärgiks
on, et direktor ja kooli personal
saaks tegelda õppekavas ettenähtud tegevustega ning et
huvitegevus oleks koondatud
ühe organisatsiooni alla.

Läbipaistev rahastamine
Teine oluline põhjus, miks
on kaalumisel sihtasutuse loomine, on huvihariduse finantseerimise põhimõtete läbipaistvamaks muutmine ja rahastusvõimaluste parendamine.
Hetkel toimub huvihariduse rahastamine ainult valla
eelarvest ning erinevates projektides osalemine ja lisarahastuse taotlemine sõltub
konkreetse huviringi juhist.
Huvitegevust koordineeriv
katusorganisatsioon aitaks
oluliselt laiendada projektitoetuste taotlemise võimalust –
ühe valdkonna spordi- või huviringide ühistaotlused oleksid
suurema kaalu ja mõjuga.
Samuti ei ole praegune rahastussüsteem eriti läbipaistev
– kuigi kultuuri- ja spordiühingud esitavad kord aastas vallale rahastustaotluse tehes oma
liikmete nimekirjad, ei ole tegelikult selge, kas ja kui palju
lapsi mingis huviringis või
trennis käib. Kogu valla huvitegevust koordineeriv asutus
saaks läbi pearahasüsteemi
selge ülevaate, millises piirkonnas on laste ja täiskasvanute huvihariduse vajadused
täidetud, palju inimesi ringides osaleb ning millised vajadused on katmata.
See annaks kindluse, et
valla eelarves huvitegevuseks
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HEA VALLA
ETTEVÕTJA!
Kutsume Teid osalema valla
ettevõtjate vestlusringis 25.
aprillil kell 18.00 Tabasalu
Spordikompleksis.
Kava:
• Harku abivallavanem
Erik Sandla ja Harku valla
arendusosakonna juhataja Nele Nõu tutvustavad ettevõtjatele viimase aja huvipakkuvaid
arenguid Harku vallas.
• LHV Panga juhatuse liige
Indrek Nuume räägib LHV
Panga lähituleviku ambitsioonidest ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimise põhimõtetest.
LHV Pank on saavutanud
piisava võimekuse Eesti väikese -ja keskmise suurusega
ettevõtete vajalike investeeringute finantseerimises. Selgitamaks välja ettevõtjate vajadusi ning tutvustamaks LHV
poolseid võimalusi ja ootusi
rahastatavatele projektidele.
LHV Panga esindaja räägib
LHV Panga lähituleviku ambitsioonidest ning väikese -ja
keskmise suurusega ettevõtete
finantseerimise põhimõtetest.
Palun andke oma osalemisest ja Teid konkreetselt huvitavatest küsimustest teada eposti aadressil nele.nou@
harku.ee.

Harku vallas on huvi- ja sporditegevuseks väga mitmekesised võimalused ja seda eriti koolide juures.
Erakogu
M A R JU A O L AI D
Volikogu hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees

arku valla hariduse, sh. huvihariduse valdkonnas on aeg
teha uuendusi. Oma aja ära elanud süsteem vajab uuendamist, meil on vaja kaasajastada huvihariduse kättesaadavus
ning tagada selle jätkusuutlikkus.
Siinkohal on sihtasutuse loomine üks võimalikest lahenduse variantidest. Loomulikult on oluline suhtuda kriitiliselt eelkõige finantsvõimalustesse ning aru saada, kas sellisel struktuuril on perspektiivi. Sama tähtis on korrastada hariduse valdkond tervikuna,
muuhulgas tuleb õpetajate ja ringijuhtide tasustamine viia õiglastele alustele ja vastavusse seadusega.

H

R AU L T O M B ER G
Tallinna Huvikeskus „Kullo“ direktor, Tabasalu Ujumisklubi asutaja

uvitegevuse ajalugu ja kogemus on Harku vallas pikem kui
esialgu võib tunduda. Lisaks haridusasutustele on huvitegevust aastaid korraldatud kohalikes klubides ja seltsides.
Huvitegevusest saab huviharidus, kui see on huvikooli poolt korraldatud õppekavaline tegevus.
Huvihariduse väärtustamine ja arendamine koostöös alus- ja üldharidusega läbi loodava sihtasutuse ning Harku valla huvikooli on
kahtlemata positiivne initsiatiiv, kui see annab lisandväärtuse juba
toimivatele klubidele ning huvitegevusele.
Iga uuendusega tuleb kaaluda positiivseid külgi ning kindlasti ka
võimalikke riske. Leian, et tulemus saab hea kui loodav huvikool ja
valla haridusasutused leiavad ühishuvi ning teevad konstruktiivset
koostööd. Toimivatele mittetulundusühingutele tuleb jätta nende
iseseisvus ja initsiatiiv ning jätkata nende toetamist läbi loodava
sihtasutuse.

H

ette nähtud raha kasutatakse
sihipäraselt.

Kas kõik tasuliseks?
Kuigi praegu oleme alles
sihtasutuse loomise etapis, on
juba tekkinud mõningad hirmud seoses kuulujuttudega
kogu huvihariduse tasuliseks
muutumisest. Sealjuures räägitakse nii pikapäevarühmatasust kui ka koolide rahvatantsu- ja koorilauluringide
tasuliseks muutumisest. Kindlasti ei ole eesmärk muuta huviharidus vallas luksuskaubaks, mida enamus lapsevanemaid endale lubada ei saa.

Laste rahvatantsu- ja koorilauluringid on olulised rahvuskultuuri edasikandjad ja
nende eest ei ole kindlasti õige
tasu küsida. Samas võib tõepoolest kujuneda nii, et mõne
enam ressurssi nõudva ringitegevuse eest tekib väike osalustasu ka lapsevanemale, juhul kui see aitab kaasa teenuse
kvaliteedi parandamisele.
Tasude kehtestamise ja
maksmise korra küsimused
tulevad päevakorda aga alles
tulevikus. Kindlasti eeldavad
planeeritavad muudatused läbirääkimisi kõigi osapooltega.

Vallutasime Rootsi
kõrgeima tipu
Türisalu spordiklubi tegeleb ka matkamisega –
korraldame igal kevadel
ja sügisel matka “Tunne
oma koduvalda” ja talviti retkleme nädala Skandinaavia lumiste tippude
vahel.
E DDI T OM BAND
Türisalu Spordiklubi

Sedapuhku tegime teoks selle,
mis 1998. aastal halva ilma
tõttu ei õnnestunud – nautisime kauneid vaateid 2106 m
kõrguselt Kebnekaiselt. Meiega koos reisinud Narva grupp
jäi meist päeva võrra maha ja
neile langes paraku osaks
meie 1998. aasta ebaõnn.
Paar päeva varem oli tipust paarisaja meetri kaugusel
juhtunud traagiline õnnetus
Norra armee transpordilennukiga. Tippu ümbritsevatelt
liustikelt korjati lennukitükikesi, alpijäägrite valve all
oli ka tipp ise. Sinna saime
tänu rootsi keele oskusele ja
sõjaväelaste valve all. Pildistada oli keelatud.
Lund oli orgudes ligi meeter. Päevased temperatuurid
olid -5...-10 kraadi, öösel kuni
-17. Kolm ööd veetsime kütteta
telkides ja kolm mägionnides.
Teekonnaks kujunes 140 km,
maksumuseks inimese kohta
(koos reisikuludega) 154 eurot.
Toidupäeva maksumuseks
kujunes 2 eurot – neljaviljahelbed ja makaronid ei maksa
just palju. Matkapäevik on
üleval meie kodulehel.
Küllap on meie vallas palju
inimesi, kes osaleksid matkadel Eestis või kaugemal ja nakataksid matkapisikuga meie
koolide õpilasi. Anna endast
teada edditomband@hot.ee.
Võib-olla on otstarbekas luua
oma valla matkaklubi.
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Purjetamise
lastelaagrid
Tilgu sadamas
alustavad taas
1. mail avab Otemarina
Jahtklubi oma klubihooaja. Sellesse suvesse on
Harku vallavalitsuse toel
planeeritud taas kaks
nädalast lastelaagrit.
E NN TAM M AR U
OMYC juhatuse liige, lastetöö mentor

Poisid Vääna disainilaagris
Koolivaheajal, 19.-23. märtsini
toimus Vääna Külakojas traditsiooniline disainilaager,
mis varem on kandnud käsitöölaagri nime.
Laagri eestvedaja, Vääna
ülakoja juhataja Aira Ermel:
“Disainilaagriks ristisime oma
traditsioonilise ettevõtmise
selle tõttu, et ka poisid kaasa
lööks. Traditsiooniline sõna
“käsitöö” tekitas poistes vastuseisu, laagris ei osaletud.”

Ümbernimetamine kandis
vilja, nelja valla ühislaagris –
koos olid Harku, Saue, Kiili ja
Saku valla lapsed – osalesid
seekord ka poisid.
Koos valmistati keraamilisi
ja klaasmeeneid, tehti õnnitluskaarte. Lapsi juhendasid
Aira Ermel ja Ruth Rahumägi.
Laagrikulud kattis PRIA ja
Nelja valla kogu. Vanemad pidid tasuma kümnendiku kuludest. H VT

Pivarootsi
laager Harku
valla lastele ja
noortele –
suvi 2012
I vahetus: 16.-21. juuni 2012 lastele ja noortele vanuses 7-11. Registreerida: kadri@noortekeskused.ee.
Laagri juhataja: Kadri Pihelo.
II vahetus: 13.-18. august 2012 lastele ja noortele
vanuses 9-16. Laagri juhataja: Kaja Rasmann. Registreerida: helve.keel@harku.ee.
Kirja panna: Lapse ees ja perekonnanimi,
isikukood, aadress, lapsevanemate nimed
ja kontaktid, lapse pikkus.

Harku vallavalitsus
teatab
Harku vallavalitsuse 20. märtsi 2012. a. korraldusega nr 276 on algatatud Tabasalu alevikus Punga tee 7 katastriüksuse (tunnus 19801:
002:1615) detailplaneeringu koostamine, mille
eesmärgiks on selgitada välja võimalused katastriüksusele kehtiva detailplaneeringuga
määratud hoonestusala muutmiseks. Hoonestusala muutmist taotletakse väärtusliku kõrghaljastuse säilitamise vajadusega katastriüksuse tänavapoolses osas ja sooviga paigutada ümber maaüksust läbiv side- ja elektrikaabel. Planeeritava ala suurus on 3842 m2.
Detailplaneeringut on võimalik menetleda planeerimisseaduse §-s 22 sätestatud lihtsustatud
korra alusel.
------------------------------------------------------------------25. aprillist 2012 kuni 28. maini 2012 toimub
Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu)
ning Rannamõisa lasteaia hoones (Merepiiga
tee 8, Rannamõisa) Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritav maa-ala suurusega ca 3,0 ha (katastriüksused 19801:002:5750 ja 19801:002:
1556) asub Harku vallas Rannamõisa külas
Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna riigimaantee ja Balti klindi vahelisel alal asuva endise
suvilapiirkonna keskel. Planeeritav ala piir-

Tabasalu orkester
võitis konkursi
Aasta-aastalt konkursi
pingereas ettepoole tõusnud Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkester
saavutas selle aasta
Eesti noorteorkestrite
konkursil esimese
koha.
Eesti puhkpilliorkestrite konkursse korraldab Eesti Puhkpillimuusika Ühing igal aastal
– kordamööda toimuvad puhkpilliorkestrite turniir täiskasvanute orkestritele ning ESTNOK noorteorkestritele (kuni
25-aastastele).
17. märtsil võistlesid Estonia kontserdisaalis noorte
puhkpilliorkestrid. Võistlejaid
hindas rahvusvaheline žürii
koosseisus Jukka Viitasaari
(Soome, helilooja ja muusikaõpetaja), Rolandas Lukošius
(Leedu, Vilniuse Rahvaloomingu Maja puhkpillimuusika
koordinaator) ja Raitis Ašmanis (Läti, puhkpilliorkester
Riga dirigent).
Lisaks auhinnalisele koha-

neb elamumaa, maatulundusmaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbega katastriüksustega ning
reformimata riigimaaga. Osaliselt ulatub
planeeritavale alale kinnismälestis reg nr
17512 – arheoloogiamälestise asulakoht.
Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada võimalused kinnistu korrastamiseks,
juurdepääsu lahendamiseks, maa sihtotstarbe
muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks
kultuuri- ja vabaajakeskuse rajamiseks. Kogu
planeeritav ala on kujundatud ühtse vabaplaneeringulise pargialana. Planeeringualale on
kavandatud 3 krunti, neist kaks (pos 1.1. ja pos
1.2.) ühiskondlike ehitiste maa ja ärimaa
segasihtotstarbega krunti ja üks (pos 2) transpordimaa sihtotstarbega krunt. Planeeringuga
on krundi pos 1.1. ehitusõigusega määratud
hoonete suurimaks lubatud arvuks 5 (sh olemasolevad). Krundile pos 1.2. on kavandatud
parkimisalad ning laste ja noorte vabaajategevuse ala. Krundid pos 1.1. ja 1.2 kuuluvad
perspektiivis ühendamisele. Jalakäijatele ja
kergliiklusele on tagatud juurdepääs kultuurija vabaajakeskuse alale lõuna poolt ja põhja
poolt Veehaldja teelt. Autodele on juurdepääsud kavandatud Hülgeküti teelt (Lasteaia tee
lõik 1), Paekalda teelt ja Veehaldja teelt.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Tabasalu aleviku põhjaosa üldplaneeringut,
kus planeeritav ala on valdavalt määratletud
pargialana ja vähesel määral ühiskondlike
hoonete maana.
Detailplaneering on kooskõlas uue Harku
valla üldplaneeringuga (vastu võetud Harku
vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 71), mille
järgi on planeeritav ala valdavalt kavandatud

Eesti noorteorkestrite konkursi
EST-NOK 2012 tulemused
Muusikakoolide ja üldhariduskoolide puhkpilliorkestrite
grupp
• I koht ja kulddiplom, 89 punkti – Tabasalu Muusikakooli
puhkpilliorkester (dirigent Valdo Rüütelmaa);
• II koht ja kulddiplom, 83 punkti – Tallinna Salme Kultuurikeskuse puhkpilliorkester (dirigendid Vello Loogna,
Kalev Kütaru, Olev Roosa);
• III koht ja hõbediplom, 76 punkti – Lasnamäe Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Jüri Schleifman);
• hõbediplom, 69 punkti – Põlva Ühisgümnaasiumi puhkpilliorkester (dirigent Peeter Änilane);
• pronksdiplom, 64 punkti – Gustav Adolfi Gümnaasiumi
puhkpilliorkester (dirigent Riho Sild).
le oli võistlejail võimalus saada ka kuld- (vähemalt 80 punkti 100st), hõbe- (vähemalt 65
punkti 100st) või pronksdiplom
(vähemalt 50 punkti 100st).
Diplomiga kaasnes vastavalt
I, II või III kategooria.
Žürii hinnangul oli konkursi tase hea ja tunnustati Tabasalu Muusikakooli orkestri

musikaalset esitust. Tabasalu
Muusikakooli puhkpilliorkester on läbi mitme konkursi
oma tulemust järjest parandanud (2005 4. koht, 2009 2. koht)
ning saavutas seekord esmakordselt esikoha, kulddiplomi
ja I kategooria. Orkestrit dirigeeris Valdo Rüütelmaa.
HVT

üldkasutatavate hoonete maana. Planeeringuga
on ala kõrvalfunktsioonina määratud 10%
ulatuses ärimaa sihtotstarve majutusteenuse
pakkumiseks, mis on ette nähtud teenindama
ühiskondlike hoonete külastajaid. Väikese
osakaaluga kõrvalfunktsiooni määramise
korral ei ole tegemist üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega.
Harku vallavolikogu 29. märtsi 2012 otsusega
nr 13 on jäetud algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneering on vastu võetud Harku vallavolikogu 29. märtsi 2012 otsusega nr 14.
Rannamõisa lasteaia hoones saab 25. aprillist
2012 kuni 28. maini 2012 detailplaneeringuga
tutvuda tööpäevadel kella 9.00-st kuni 17.00ni.
------------------------------------------------------------------3. mail 2012 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Ilmandu küla
Tilgu munitsipaalsadama detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse 12.12.2006. a korraldusega nr 2034.
Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha ja see
paikneb Harku vallas Ilmandu külas astangualusel territoorimil. Planeering haarab Tilgu
sadama kinnistu ja seoses juurdepääsu rajamisega on kaasatud ka Tilgu V, Tilgu II ja
Tilgu-Kalda III maaüksused. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tilgu sadama ja sadama-ala loomine, kinnistu piiride
ja ehitusõiguse määramine ning heakorras-

Esimene neist alustab esmaspäeval, 16. juulil, ja kestab
laupäeva, 21. juuli lõunani.
Teine saab alguse 20. augustil
ja lõppeb traditsiooniliselt
Muinastulede Öö lõkkevalgel
25. augusti hilisõhtul.
Laager on sobiv mitte noorematele kui teise klassi lõpetanud tüdrukutele-poistele.
Sel suvel on perspektiivid veidi helgemad.
Otemarina Jahtklubi juhatus loodab, et koostöös rannakalurite ja Tabasalu 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
Otemarina Jahtklubi juhatuse
kaudu alates mai lõpust.
Koos Kalevi Jahtklubi Purjespordikooliga loome “vanadele kaladele” võimaluse ka
Tilgu lautri kaudu avamerel
treenimiseks.
Otemarina Jahtklubi noorliikmed ja nende emmed-issid!
Ootan Teie aktiivset kaasalöömist Harkus alustava edasijõudnute ja ka algajate grupi
kokkupanekul.
Esimesi teadmisi nõutajad
aga saavad lastelaagrisse registreeruda minu e-aadressil
enn@tktk.ee. Samalt aadressilt
saab infot ka lastelaagrite kohta

tuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Harku valla kodulehel. Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval Harku vallavalitsuse telefonil 600 3858.
------------------------------------------------------------------Seoses Harku valla kalmistute hooldamata ja
kasutajata hauaplatside akteerimisega
Strantum OÜ poolt moodustatud komisjon
otsustas:
• anda korduvkasutusse Korvi kalmistul
alljärgnevad hooldamata matmisplatsid: 1-23; 1-2-2; 1-4-7; 1-7-1; 1-8-5; 1-8-7; 1-8-13; 1-9-1;
1-9-6; 1-9-12; 1-10-4; 1-10-6; 1-12-5; 1-12-9; 1-1213; 1-12-14; 1-13-2; 1-15-10; 1-14-2; 1-19-7; 1-204; 1-22-5,
• anda korduvkasutusse Rannamõisa kalmistul
alljärgnevad hooldamata matmisplatsid: 1-244; 1-31-7; 1-27-4; 1-32-8; 2-20-3; 1-33-5; 1-14-9; 236-3; 2-50-11; 2-40-7; 2-39-15; 2-44-9; 1-26-5; 239-7; 3-23-1; 3-4-4; 1-21-3; 2-11-5; 2-10-11; 2-1012; 3-12-1.
Hauatähised kuuluvad hävitamisele.
Hooldamata ning akteeritud matmisplatside
nimekirjaga on võimalik tutvuda kalmistu
kantseleis ühe (1) kuu jooksul pärast kuulutuse
avaldamist Harku Valla teatajas.
Lisainfo: Tarmo Vaino, kalmistute vanemkorraldaja tel 5381 0152.
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Tabasalu jalgpallipoisid võidukad!
Keila spordikompleksis
toimunud 8 võistkonna
turniiril said Tabasalu
Jalgpalliklubi 2003. aastal sündinud jalgpallipoisid treener Risto Sarapiku juhendamisel esikoha.
K ENT MÄNNIK
Tabasalu jalgpalliklubi

Risto Sarapiku sõnutsi ei rõõmustanud teda mitte ainult
esikoht, vaid ka see, et Tabasalu poiste poolt näidati juba
päris tublit meeskonnamängu.
Alagrupis võitsid Tabasalu
poisid kindlalt Keila JK II 3:0
ja Vasalemma JK 3:0, kuid
jäid alla spordiklubi Everestile
Lasnamäelt 1:2. Kokkuvõttes
saavutati alagrupis 2. koht ja
nii jõuti poolfinaali II alagrupi
võitja Keila esindusvõistkonnaga. Põnevas ja võitluslikus
mängus saatis edu Tabasalu
noori vutimehi. Keila alistati
4:3 ja ees ootas finaal, kus
Tabasalu poistel tuli taaskord

Vanuseklassid,
distantsid ja
registreerumine

rinda pista SK Everestiga, kes
oli teises poolfinaalis alistas
FC Levadia.
Finaal oli äärmiselt tasavägine ja finaali vääriline.
Mängus tuli ette mõlemapoolseid õnnestumisi, kuid ka heade momentide luhtamist. Lõpuvile kõlades näitas tabloo
viiki 1:1, järgnesid penaltid.
Tabasalu poisid suutsid jääda
külmavereliseks ja realiseerisid järjest kõik kolm penaltit,
samas kui vastased eksisid
korra.
Sellest piisas ja Tabasalu
poisid saidki rõõmujoovastuses teenitult karika pea kohale tõsta ja auringile minna.
Turniiri parimaks väravavahiks valiti Tabasalu poiss Sten
Jakob Viidas.
Tabasalu JK 2003 poiste
võistkond mängis koosseisus
Sten Jakob Viidas (kapten),
Rene Busch, Mattias Jonatan
Lehtsaar, Kristjan Viira,
Georg Pank, Steven Vaasna,
Robin Sarapik, Robert Kustov,
Kaspar Veeväli, Kristo Kundrats. Treener Risto Sarapik.

• 500 m jooks – start kell
11.00. 2005. a.
sündinud ja nooremad
poisid ja tüdrukud.
• 2 km jooks – start kell
11.30. 1999.-2004. a.
sündinud poisid ja tüdrukud.
• 5 km jooks – start
kell 12.00. Noored,
täiskasvanud ja seeniorid.
• Eelregistreerimine
Facebookis (tri.ee/
jooks) ja e-maili teel:
info@triatlon.ee.
• NB! Peredel palun registreeruda ühise emailiga: perenimi, eesnimed, kõigi täpne sünniaeg.
• Stardinumbrite väljastamine Rannamõisa lasteaia hoovis alates kell
10.00.

“Rullisõit ehk nii suusatamine kui uisutamine on vallas arenenud eriti pärast seda, kui
valmis Haabersti-Tabasalu kergliiklustee. See on pikk ning on hästi näha, kus autod liiguvad,” rõõmustab Jaanus Ritson MM-i kolme medalit ja suveniirkannu näidates. Allar Viivik

Harku valla oma
maailmameister
Võidukas rõõmuritsikate rühm.

Erakogu

“Rahvastepallime
2012” turniir
23. märtsil toimus juba
teist korda Keila Tervisekeskuses lasteaed Vikerkaare poolt organiseeritud “Rahvastepallime2012” turniir lasteaialastele.
SIRJ E AIJA
Rannamõisa lasteaia liikumise õpetaja

Kui eelmisel aastal osales üritusel kolm lasteaeda, siis sel
aastal oli lasteaedasid juba
kuus, kokku üheksa võistkonnaga.
Turniirile olid võistlema
tulnud lapsed Assaku lasteaiast, Tibutare lasteaiast Tabasalust, Rannamõisa lasteaiast
kolme võistkonnaga ja Keilast
Miki lasteaed, Rukkilille lasteaed ja Vikerkaare lasteaed
kahe võistkonnaga.
Turniir algas avadefileega,
häid sõnu soovis lastele toredaks sportlikuks päevaks Vikerkaare lasteaia direktori k.t.
Margit Rüütsalu. Soojendusvõimlemise viis läbi Vikerkaare “spordimaskott” JO-JO ja
võistlused võisid alata.
Kohtunikeks oli appi kutsutud Keila Korvpallikooli treenerid.
Võistluste vaheaegadel
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esinesid lastele võimlemisklubi
Sistrum võimlejad.
Võistlusi vaatama ja lapsi
ergutama olid tulnud lapsevanemad ja rühmakaaslased.
Rannamõisa lasteaialapsed
olid kaasa võtnud oma spordimaskoti, Rannamõisa rändroti.
Kas võistlustel oli rotist abi
või olid lapsed tublid, aga
“Rahvastepallime-2012” turniiri võitis Rannamõisa lasteaia Rõõmuritsikate rühm, teise koha saavutas Rannamõisa
lasteaia Mürakarude rühm,
kolmandaks tuli Assaku lasteaed.
Kõik turniirist osavõtjad
said mälestusmedali, võistkonnad aukirjad ja puuviljakorvid
OÜ ALL Fresh poolt. Rändkarikas läks aastaks hoiule Rannamõisa Rõõmuritsikate kätte.
Aitäh turniiril osalenud
lasteaedade liikumisõpetajatele, kes olid lastega tublit tööd
teinud ja lapsed võistluseks
ette valmistanud. Lapsed said
kindlasti tunda eduelamust,
kogeda võistlusmomenti, tunda üheskoos tegutsemisest
rõõmu.
Tore traditsioon on alguse
saanud Keila lasteaed Vikerkaar liikumisõpetajate Sille
Pärsiku ja Sirje Aija poolt.

Poolas Szczyrk'is peeti
5.-10. märtsil 23. veteranide maailmameistrivõistlusi suusaaladel.
Harku vallas elavale 39aastasele Jaanus Ritsonile olid mängud kolmekordselt õnnelikud.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Kahevõistluses võitis ta omas
vanuseklassis kuldmedali. Lisaks sai ta 106-meetrisel mäel
hõbemedali ning sama karva
autasu ka 77-meetrisel mäel.
Kahevõistluse hüpetes oli
Ritsoni tulemus 69 meetrit.
Ees ootas 8 kilomeetrit suusadistantsi, kus ta näitas paremuselt kolmandat aega. Kokkuvõttes kindel esikoht 49sekundilise eduga venelase
Stanislav Dubrovski ees. Kolmas oli tšehh Luboš Cejchan
(+1.55). Selles vanusegrupis
oli stardijoonel 9 võistlejat.
HVT rääkis noorusliku veteraniga talvise 2. aprilli hommikul. “Minu jaoks on selline
võistlus väge lahe värk. Tiitel
on tore. Aga rohkem naudin
ikka võistlust,” tunnistab Ritson. Tema kinnitusel peetakse
veteranide suusahüpete ja
kahevõistluse MM-i igal aastal
ning starti lubatakse mehi,
kes on vanemad kui 30 aastat.
Vanuseklassid on 30-34, 35-39
ning 40-44. Võistlema sõidavad
ka vanemad, lausa kaheksakümnesed mehed. Ise võistleb
ta klassis 35+.

Vaid kõrvalala
Hüppevõistlusi peetakse
alati kolmelt mäelt (40, 70 ja

90 meetrit). Poolas olid mäed
vastavalt 42, 77 ja 106 meetrit.
“Hüpata sai aga vaid kahelt.
Kahevõistlust peeti alla 50aastatele 77 meetri mäel ja üle
selle vanuse meestele 42 meetri mäel,” ütleb Ritson.
Kahevõistluses õnnestus
Ritsonil 69-meetrine hüpe.
Suurelt mäelt sai ta tulemustega 89,5 ja 87,5 meetrit teise
hõbeda. Tänavusel MM-il osales 18 riiki ning üle 150 võistleja.

NOORI JA
PERSPEKTIIVIKAID
TEGIJAID IKKA ON.
Kulda peab Ritson suureks
juhuseks, sest kahevõistlus on
rullisõitude kõrval ikkagi pelgalt kõrvalala. “Kahevõistlusega tegelen tõsisemalt kolmandat talve. Täpselt sama kaua
olen ka MM-idel käinud,” räägib spordimees.
Kui palju on rivis veel neid
mehi, kes valitsesid suusahüppeid ning kahevõistlust 1980.1990.-ndatel ehk Allar Levandi
tippaegadel? Ritsoni sõnul
kohtus ta Poolas mitme mehega, kes mäletavad nii Levandi
kui Ago Markvardti sõite.

Võistles koos Nykaneniga
Eelmisel kahel veteranide
MM-il oli kohal isegi neljakordne olümpiavõitja Matti Nykanen. Neli aastat tagasi võistles
veel omaaegne tuntud hüppaja, maailmakarika võitja Andreas Goldberger. “Tuntud kahevõistlejatest on võistelnud
maailmakarika võitja Anssi
Koivuranta,” tõdeb Ritson.
Millal võib Eesti kahevõist-

Jaanus Ritson
• Kuulub Eesti Suusaliidu
juhatusse ning on Eesti
Rulluisuliidu peasekretär.
• Järgmine suurem rulluisuvõistlus on Ritsoni
sõnul 12.-13. mail Saksamaal peetav veteranide maratoni MM.
• Lisaks aktiivsele võistlemisele on korraldanud
Harku vallas rulluisuvõistlusi, näiteks 2010.
aasta Tabasalu päevade
ajal.
• On olnud rulluisutreener Rocca Al Mares My
Fitnessi klubis ning korraldanud EMT rullivõistlusi.
lus taas maailmatasemele kerkida? Ritsoni sõnul on vähikäigul mitmeid põhjuseid. Nii
olid Eestis ajad, kus talved
olid väga kehvad ning treenida
sai vaid piiri taga. Samal ajal
hakkas tõusma murdmaasuusatamine. “Olen ise suusaliidu
juhatuse liige ja tean, et kahevõistlus ja murdmaa olid ja on
ühes alaliidus. Aga raha läks
ikka sinna, kus on suured tulemused,” räägib Ritson.
Samas on halb, et Eestis on
vaid neli töötavat hüppekeskust. “Aga noori ja perspektiivikaid tegijaid ikka on. Mullu
osales ETV kahevõistluse sarjas 25 lapse ümber. Äsjalõppenud hooajal oli juba 85 last,”
rõõmustab Ritson.

Tulekul on
Tabasalu
juubelijooks
Tabasalu jooksu algatajateks olid 1992. aastal tolleaegsed Tabasalu Ühisgümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajad Ulvi
ja Heiki Sarapuu, kelle
eestvedamisel toimus
jooksupäev Tabasalus
neli aastat.
T I I NA PAL L AS
Tabasalu triatloniklubi

1996. ja 1997. aastal korraldasid Tabasalu jooksu Vello
Viiburg ja Tabasalu Palliklubi,
1998. aastal jäi üritus vahele
ning alates 1999. aastast on
Tabasalu jooksu korraldajaks
Tabasalu Triatloniklubi.
Kuni 2010. aastani oli stardi-finišipaik kunagise Harku
vallavalitsuse ja praeguse Tabasalu raamatukogu esine
parkla, 2011. ja 2012. aastal
oleme kolinud maanteeäärselt
jooksuringilt ära metsaradadele ning Tabasalu jooksu võistluskeskuseks on Rannamõisa
lasteaed. 5 km läbimise rajarekord 14.36 kuulub aastast 2004
Kaupo Tiisläri nimele. Osavõtjate arv on aasta aastalt suurenenud, jõudes 2011. a. 172 startijani.
Tabasalu XX jooks toimub
pühapäeval, 29. aprillil algusega kell 11.00 Rannamõisa lasteaia juures. Sellele spordipeole on oodatud väga erinevate
sportlike eesmärkide ja ettevalmistusega jooksusõbrad –
mudilastest kuni väärikate
seenioriteni.
Kavas on tibatillukeste laste 500 m jooks, natuke suuremate laste 2 km jooks ja kõigile ülejäänutele 5 km pikkune
distants. Tabasalu jooksul
võistlevad nii lapsed kui nende
emad-isad jõukohasel distantsil individuaalselt, kuid kokkuvõttes toovad perele saavutatud koha eest punkte.
Kes soovivad osaleda ühistreeningutel, on oodatud kolmapäeviti kell 18.15 Tabasalu
Spordikompleksi juurde. Rohkem infot 5695 1593.
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Tule Vääna-Jõesuu metsahoolduspäevale!

Külade Edendamise Selts korraldab koostöös
RMK-ga Vääna-Jõesuus metsahoolduspäeva.
Kogunemine 21.04 kl. 10.00 Vääna
jõesuudmes asuva Vetelpäästejaama juures.
Lisainfo: info@kyladeselts.ee
www.kyladeselts.ee

Tabasalu Koolituskeskus
Eelkool
Saksa keele ring
Muusika- ja loovring
Lastelaagrid ja töötoad
Teenuste 2, Tabasalu
Telefon: 5666 6154
tabasalukoolitus@gmail.com
www.tabasalukoolituskeskus.ee
Ootame kõiki 5-7 aastaseid lapsi koolivalmidust toetavasse
eelkooli. Juba praegu on võimalik registreerida lapsi
2012/2013 õppeaastal toimuvasse eelkooli.
Meie eelkooli eesmärk on pakkuda lastele eakohaseid algteadmiseid põhiainetes, valmistada ette last kooli astumiseks
ning seal edukaks toimetulekuks. Eelkooli tunnid algavad
alates septembrist 2012 Tabasalus. Tunnid toimuvad üks või
kaks korda nädalas, ühes õpperühmas on kuni 10 last.
Õppetööd viivad läbi parimad rühma- ja aineõpetajad.
Samuti alustab 2012 septembrist eelkooli rühm vene keelt
kõnelevatele lastele, kes soovivad oma kooliteed alustada
eestikeelsetes koolides.
Alustavad ka erinevad huvialaringid: loovaks läbi looduse,
saksa keele ja muusikaring. Läbi aasta toimuvad erinevad
päevalaagrid ja suvised laagrid.
Lisainfo ja registreerumine kuni 30. maini telefonil 5666 6154
või e-maili aadressil tabasalukoolitus@gmail.com.
Olete teretulnud!

Tule trenni, mis on nagu pidu!
• ZUMBA Fitness on ainus Ladina-Ameerika muusikast
inspireeritud tantsuline aeroobikastiil, mis on kogunud
kiiresti tuntust kogu maailmas.
• ZUMBA treeningprogramm sisaldab tuntud ja vähemtuntud Ladina-Ameerika tantsude elemente nagu salsa,
merengue, reggaton, cumbia,
samba, bachata, cha-cha, swing
ja lisaks ka bollywoodi, kõhutantsu jpt., ning kogu treening
kulgeb 10-15 tantsuloo saatel.
• ZUMBA tunnis ei õpita kavasid.
ZUMBA tund on pidu, mitte
lihtsalt kuiv treening.
Aprill 2012
Teisipäev
kell 19.00
Neljapäev
kell 19.00
Pühapäev
kell 18.00
Tabasalu Spordikompleksis
Kooli 1, Tabasalu
Täpsem info:
www.tabasalusport.ee

SALME
PAALI

surma puhul.
Töökaaslased Ranna
sovhoosi päevilt

Hooldame ja remondime
muruniidukeid. Toome soovi
korral niiduki kliendi juurest
töökotta ja transpordime
tagasi.
Info tel 502 2014,
www.muruniidukiabi.ee

tel 5821 5001

tabasalu.teenindus@gmail.com

Semilord OÜ

Türisalusse
seemnelaadale!
Pühapäeval, 22. aprillil
kell 15-16 peame Keila-Joa
Sanatoorse Internaatkooli
ruumes juba traditsiooniks
saanud laata. Oodatud on
ostma-müüma-vahetama
kõik kohalikud aiapidajad
ja kaugemad müüjad. Võta
kaasa, mida on kodus üle,
ja tee rahaks!
Lähemalt
www.tyrisaluselts.ee .
Türisalu külaseltsi
juhatuse nimel
Eddi Tomband

Akende pesu
Vaipkatete pesu
Pehme mööbli puhastus
Kontorite ja korterite koristus
Ehitus- ja kolimisjärgne puhastus
Põrandate keemiline pesu,
vahatamine
Auto-, liini- ja väikebussi salongi
keemiline puhastus
Andrus 508 3281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

Tabasalu lasteaed Tibutare
kuulutab välja konkursi
õpetaja ametikohale (1,0)
põhikohaga õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Tööleasumise aeg 2. mai 2012. a.
Vajalikud dokumendid:
avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad
esitada 13. aprilliks 2012. a.
aadressil Lasteaia 7, Tabasalu,
Harku vald, 76901 või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.

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

Lisainfo telefonil 603 2211.

Harku vallavalitsus kuulutab välja
konkursi loomisel oleva sihtasutuse
juhatuse liikme ametikohale
Harku vallavolikogu menetlusse on vallavalitsuse poolt
esitatud eelnõu, millega soovitakse luua sihtasutus, mille
peamiseks eesmärgiks on Harku valla lastele ja noortele
mitmekülgse ning heatasemelise huvihariduse võimaldamine
ja arendamine ning täiskasvanutele täiendõppe võimaluste
loomine. Loomisel olev sihtasutus otsib juhatuse liiget, kes
käivitaks töö alustavas organisatsioonis eesmärgiga rikastada huvitegevuse võimalusi Harku vallas ja teha selle eesmärgiga koostööd valla allasutustega.
Töö kirjeldus:
• Sihtasutuse töö käivitamine vastavalt ettenähtud eesmärgile ja selle strateegiline ning igapäevane juhtimine.
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust ja head orienteerumist Eesti haridussüsteemis;
• suurepäraseid teadmisi asjakohastest õigusaktidest;
• projektijuhtimise kogemust;
• visioneerimisoskust ja meeskonnatööle orienteeritust;
• head analüüsimis- ja planeerimisvõimet;
• algatus- ja vastutusvõimet, korrektsust ja kohusetundlikkust;
• väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas, inglise ja vene
keele oskust suhtlustasandil;
• head arvutikasutamise oskust.
Kasuks tuleb:
• juhtimiskogemus;
• personalitöö kogemus;
• kogemus müügi- ja turundustegevuse planeerimise ja
arendamise valdkonnas (sh müügistrateegiate väljatöötamine
ja elluviimine);
• B-kategooria juhiload.

Kauaaegset
tantsumemme

Konkursist osavõtuks esitada:
Kandideerijatel esitada 19. aprilliks 2012 avaldus (sh palgasoov, lisatingimused), elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi
koopia vajaliku haridustaseme kohta, muud enda poolt oluliseks peetavad dokumendid ning tulevikuvisioon sihtasutuse
(mille peamised eesmärgid on eelpool nimetatud) arengusuundadest järgnevaks kolmeks aastaks (max 3 lk) e-posti
aadressile kaile.poldme@harku.ee või postiaadressile Harku
vallavalitsus, Ranna tee 1, 76901, Tabasalu alevik, märksõnadeks “Sihtasutuse juhatuse liikme konkurss”.
Lisainfo: Mariann Kasela 5380 4086, 606 8825, mariann.
kasela@harku.ee.

mälestavad
tantsumemmed ja
klubi Hõbehall

Harku vallavalitsus jätab endale õiguse sobivate kandidaatide
puudumisel või nimetatud Sihtasutuse mitteloomisel tagasi
lükata kõik kandidaadid. Kandideerijate nimesid ega muid
isikuandmeid konkursi korraldaja ei avalikusta. Avalikustatakse vaid konkursi võitjaks osutunud ja juhatuse liikmeks
kinnitatud kandidaadi nimi.

SALME
PAALI

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

KODUKORISTUS
MAJAHOIDJATEENUS
HALDUSTEENUS
HALJASTUSTÖÖD

Pakume:
• eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd loodavas
huvikoolis.

Treeneriks on särtsakas
Maiu Väli

Sügav kaastunne
omastele

SEA OMA
MURUNIIDUK
KORDA!
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TEATED
• Annan nõu pere finantsolukorra parandamiseks; aitan koostada eelarvet. Info 501 8381

• Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid,
postkaarte, raamatuid. Küsi lisa 5399 6098, Rene

• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491

• Ostan nõukogudeaegseid lauanõusid.
Tel 5819 0200

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Klassikaline ja kupumassaaž Tabasalus (hind
12 eur/h), samuti aroomi- ja tselluliidimassaaž
(15 eur/h). Info tel 5613 6308, E-R 10-20.
• Küttepuude müük, laotud ruum: lepp 38
EUR/rm, sanglepp 44 EUR/rm, kuusk (metsakuiv)
44 EUR/rm, kask 49 EUR/rm, haab 44 EUR/rm,
5-30 cm jäägid 40L kottides 2 EUR/kott.
Harjumaal transport tasuta! Tel 5360 0375,
halupuu24@hot.ee
• Küünte püsilakkimine Biosoft geeliga 13
eur, geelküüned al 15 eur Murastes. Lisainfo
ja pildid www.buduaar.ee/Turg/
kuulutus/1076396. Tel 5597 2042
• Mummi trahter otsib töökat kokka. Töö
vahetustega. Tel 504 1758, e-post reccu@hot.ee

• 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
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Soovin osta sõiduauto hinnaga kuni 2500 eur.
Tel 5597 5657
• Tartu Mets ostab metsakinnistuid kõikjal Eestis.
Tel 5557 7007
• Teeme erinevaid pinnasetöid ekskavaatoriga. Pakume veo- ja tõsteteenust kallurkraanaga. Lisaks pakume erinevat haljastusmulda, täitepinnast, täiteliiva ja killustikku. Tel 552 9297, www.hexatrans.ee

• Murastes tasuta ära anda kaks kattepaneeli
3x6 m. Samas müüa gaasikeevitus-lõikekomplekt,
sukelpump 4 kW, väljund 45 mm ja 2-tonnise
tõstejõuga telfer. Tel 5684 5040

• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504

• Müüa kuivad kütteklotsid võrgus, puit ja
turbabrikett alusel. Vedu meilt. Tel 520 2190

• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055

• Müüa kuivad küttepuud (kuusk), hind kohaletoomisega 35 eur/rm. Halu pikkus 40 cm. Tel
5656 1001
• Müüa kütte- ja kaminapuu, klotsid, tulehakatus
ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594

• Viljapuude ja põõsaste kevadine noorendusvõi hoolduslõikus. Lisainfo tel 513 8553,
info@enela.ee, www.enela.ee
• Viljapuude kevadine lõikus ja hooldustööd aias,
aiakujundus. www.urmihaljastus.ee, tel 518 5957

• Müüa puhast hobusesõnnikut (ilma saepuruta)
Vääna-Jõesuus. Pakitud kilekottidesse, ca 20 kg.
Tel 503 0369

• Väikeveod kalluriga: killustik, liiv, muld, segud,
jpm. Tel 501 5992

• 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

• Ära anda mulla-, pae- ja maakivisegust täitepinnast Harjumaal. Transporti ei paku. Tel
5908 7856

• Ohtlike puude turvaline langetamine, kruntide
puhastamine, raietööd. Tel. 525 0893, 5626 0344,
e-mail info@vahergrupp.ee

Reklaami või kuulutuse tellimine,
e-mail myyk@harjuelu.ee, telefon 646 2214
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REKLAAM / HARKU VALLA TEATAJA /
JÜRI TEED OÜ –
parim hinna ja kvaliteedi suhe!
tänava- ja äärekivide müük ning paigaldus
kaevetööd • haljastus • muru niitmine
transport
Tel. +372 5333 4566
e-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee
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KODUKORISTUS

Alates 28.- eurot kord, akende pesemine tasuta!

KONTORIKORISTUS

Alates 12.- eurot kord, põrandate hooldus tasuta!
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Telefonid 661 1600, 502 9295, Enn

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

,

603 2043
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Meie töötame iga päev
9.00-20.00.
www.tabasaluilusalong.ee

Valikus on
*klassikaline rootsitüüpi, spordi-, aroomi-,
tai, mee-, lümfimassaaž
*Kinesioteipimine
*Füsioterapeudi
konsultatsioon

Jälgi meie tegemisi ka facebookis!

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

KivipurustaminE
Täitematerjali müük
Hoonete lammutamine
Ehitusjäätmete käitlemine
Kontakt: info@purustaja.ee, tel +372 524 9078, www.purustaja.ee

4. mail ilmub koos Harju Eluga traditsiooniline erileht

Kevad ja Aed leheküljed ilmuvad
ka 10. mai Harku Valla Teatajas ja
Kose Teatajas.
Tänavuse aialehe trükiarv on
14 000 eksemplari!

Tänavused teemad on:
M Saku teadlastelt Harjumaa aiapidajatele
M Milliseid marjasorte tänavu muretseda
M Koduhoov – kas piirdeaiaga või ilma
M Ühe tuntud inimese toredast hobist
M Oma aia viinamarjad polegi hapud
M Kompost on kehva mulla ramm
M Muruniiduk töötab ka omapäi
M ning palju muud
M huvitavat ja
M kasulikku.

Reklaamide broneerimine aialehte
kuni 15. aprillini soodushinnaga.
Reklaami müük ja nõustamine:
tel 646 2214, 5818 9131 või
e-kirja teel myyk@harjuelu.ee.

