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KOOLILASTE VEDU
JÄTKAB OMA BUSSIDEGA OÜ ATKO LIINID,

kes võitis Harku valla siseliinide bussihanke. Küll aga
on alates septembrist bussidel uus väljanägemine.

Lk 3 VEE-ERIKASUTUSLUBADE

TAOTLEJAD, TÄHELEPANU!

ÜF projektipiirkonnas Murastes, Suurupis, Vitis
ja Väänas-Jõesuus väljastatakse nõusolekuid
vee erikasutuseks kuni 31. oktoobrini 2016.

HARKU VALLAMAJA
SAAB UUE AADRESSI

Lk 4

Maa-ameti aadressandmete korrastamisega on jõutud vallamajani ning vallamaja
uueks aadressiks saab Kallaste tänav 12.

KOLMAPÄEV, 12. august 2015

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

ümber ning rakendada õueõpet ainetundide täiendamisel.
koolidele eeskujuks, kuidas väärtustada looduskeskkonda enda
Priit Jõe näeb, et Muraste Kool võiks tulevikus olla teistelegi

Purjetamistreeningud
jätkuvad Tilgus
sügiseni.
RAUL KALEP
TSJK juhatuse liige,
lastetöö juht

Foto: erakogu
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Kolmapäev, 12. august 2015
Alates septembrist hakkavad
seniste „pilvebusside“ asemel
vallasiseseid
liine teenindama sellised
valge värvusega
OÜ ATKO Liinid
bussid, millel on
peal vedaja ja
Harku valla logo.
/ Foto: OÜ
ATKO Liinid

Koolilaste vedajana
jätkab bussifirma
OÜ ATKO Liinid

H

arjumaa Ühistranspordikeskuse, kes
korraldab vallavolikogu otsusega Harku valla sisest
transporti, läbiviidud hankes
osales kaks pakkujat – AS
Hansaliinid ja hanke võitja
OÜ ATKO Liinid. Pakkumise edukaks tunnistamise aluseks oli pakkumise vastamine
kõikidele hanke tingimustele
ning hanke võitjaks kuulutati soodsaima ühe kilomeetri
hinna pakkuja.

Uued liinid ja korrigeeritud graafikud
Läbiviidud hanke tulemusel eraldatakse vallasisene
reisijatevedu maakondlikust
ning tänu sellele vabaneb
maakonnaliinidel vallasiseste

Harjumaa Ühistranspordikeskus viis läbi
hanke teenindaja leidmiseks Harku valla
sisestele bussiliinidele. Hanke võitis
bussifirma OÜ ATKO Liinid, ms on olnud ka
senine vastava teenuse pakkuja.
liinide arvelt ligi 80 000 täiendavat liinikilomeetrit. Vabanenud ressurssi kasutatakse
uute väljumiste lisamiseks
Harjumaa läänesuunal ning
avalike bussiliinide lisamiseks ka Harku valla asulate ja
Tallinna vahele. Esimesed
uued avalikud bussiliinid,
mis avatakse tänu vabanenud
ressurssidele, hakkavad sõitma marsruudil Suurupi (Kivi
tee) – Tallinn (nr 129) ja Vääna-Jõesuu – Tallinn (nr 137).
Neist viimane asendab endist
Vääna-Jõesuu ja Tallinna va-

vallasiseste bussiliinide sõidugraafikuid. Vallasiseseid
bussiliine on endiselt 10 (H1–
H10), ent peamiselt on muutunud mõningate liinide väljumisajad. „Peaasjalikult on
muudatused seotud Vääna
mõisakooli taasavamise ning
möödunud aastal avatud
Muraste kooliga,“ täpsustas
valla arendusspetsialist
Rando Lai, kes palub kõigil
bussisõitjatel enne kooliaasta
algust tutvuda Harku valla
kodulehel korrigeeritud sõidugraafikutega.

Värske disainiga
bussid
„Alates 1. septembrist hakkavad valla teedel sõitma uue
välimusega valged bussid,
helist koolibussi, mis varem mis kannavad OÜ ATKO
teenindas koostöös Tallinna Liinid ja Harku valla logolinnaga üksnes koolilapsi, ent sid,“ andis valla arendusspetmillega nüüd võivad sõita nii sialist Rando Lai teada, mis
vallasisese ühis
transpordi kasutajaOn korrigeeritud ka te jaoks muutub. Sivallasiseste bussiliinide nised „pilvebussid“,
sõidugraafikuid. mida ollakse praegu
harjutud valla teedel
koolilapsed kui ka teised reisi- nägema, on riigile kuuluvad
jad. Vääna-Jõesuu – Tallinn maakonnaliinide bussid ega
bussi uus väljumise aeg Vää- saa uue hanke järel vallasisesna-Jõesuust on senisest viis tel liinidel jätkata.
minutit hiljem ehk 6.55.
Lisaks on korrigeeritud ka
KADY-ANN SUTT

ÕPILASTE UUE ÕPPEAASTA
SÕIDUSOODUSTUSE TAOTLEMINE
Nii nagu möödunud aastalgi, tuleb ka
algaval õppeaastal sõidusoodustuse
saamiseks esitada valda vormikohane
taotlus ja seejärel tasuda sõidukulude
omaosalus. Omaosaluse tasumiseks
tuleb osta Harku valla sooduspilet
vastavalt tsoonidele. Ostetud sooduspin Sõidusoodustust on õigus taotleda õpilasel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht
asub Harku vallas ning kes omandab põhivõi keskharidust või tasemeõppes kutseharidust.
n Sõidusoodustust saab taotleda õpilase
elukoha ja kooli vahelisel marsruudil.

dust võtta Harku Vallavalitsusega.
n Uut taotlust ei pea esitama, kui eelmisel
aastal oli õpilasel sõiduõigus olemas ja
õpilase andmed (kool, elukoht) ei ole muutunud.

n Harku valla sooduspiletit on võimalik osta
portaalis www.pilet.ee; postkontorites või
R-kioskites alates 17. augustist.

n Uue taotluse peab esitama: õpilane, kes
läheb 1. või 10. klassi; õpilane, kes omandab põhihariduse baasil kutseharidust;
õpilane, kes soovib omaosalusest vabastust.

n Kui õpilasel puudub õigus osta Harku
valla sooduspilet, palume koheselt ühen-

n Taotluse omaosalusest vabastuse kohta
võib esitada: eestkostel või perekonnas

let tagab sõiduõiguse kuni õppeaasta
lõpuni. Pileti ostmisel palume jälgida
piletitoote nimetust ja kehtivusaega
ning tsoonide vastavust elukoha ja kooli
vahelisele marsruudile. Sõiduõiguse
õppeaasta lõpuni annab Harku valla
sooduspilet kehtivusega 30.06.2016.
hooldamisel olev õpilane; pere, kus on
kolm või enam sõidusoodustuse saajat;
pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta
kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri; vähese toimetulekuga või raskustesse
sattunud pere taotluse läbivaataja otsuse
alusel muudel põhjendatud juhtudel.
n Sõidusoodustust tõendavaks dokumendiks on Tallinna ja Harjumaa ühiskaart või
RFID-tehnoloogial põhinev õpilaspilet.
Ühiskaart peab olema isikustatud ja kehtib
koos õpilaspiletiga.

Koolid valmistuvad õppeaastaks
Suvevaheaeg
hakkab lõpule
jõudma ning valla
koolides käivad
ettevalmistused
uueks kooliaastaks.
Peagi algaval õppeaastal
asub valla koolides õppima
üle 1500 õpilase, neist rohkem kui 240 tulevad kooli
esmakordselt, astudes valla
viie üldhariduskooli 11 esimesse klassi. Kevadiste arutelude ja otsuste tulemusel
alustab tänavu Tabasalu
Ühisgümnaasiumis neli,
Muraste koolis kolm, Vääna
Mõisakoolis ja Vääna-Jõesuu

peetakse kooliaasta avaaktus
juba oma koduses koolis.
Muraste koolis alustab uue
direktori ja õpetajatega kolm
esimest klassi, lisaks üks neljas
klass ja väikeklass haridusliku
erivajadusega lastele. Möödunud õppeaastast ootavad neid
seal juba kolm teist ja üks
kolmas klass. Koolis paiknevatest kogukonnaruumidest
ühes hakkab tegutsema ka
Pangapealse Lasteaia Muraste
filiaalina üks lasteaiarühm
kohalikele lastele.
Harkujärve koolis taas
viis vaheaega
Möödunud õppeaastal
prooviti Harkujärve koolis,
kuidas toimiks õppeperioodi

Vääna Mõisakool kolib koolialguseks tagasi mõisahoonesse.
/ Foto: Olavi Ruhno

koolis üks ning Harkujärve
koolis kaks esimest klassi.
Lisaks avatakse Muraste koolis ka üks neljas klass, kuhu
asub õppima üle kümne siiani valla teistes koolides õppinud, ent nüüd kodule lähemal koolis käia soovivat last.

jagamine vaheaegadega viieks.
Kevadel kooli lastevanematele
korraldatud küsitlusest ilmnes,
et 94,8% (137 küsitlusele vastanud) lapsevanematest toetab
viie õppeperioodiga jätkamist
ka algaval õppeaastal. Vanemad leidsid, et selliselt jaotub
õppekoormus ühtlasemalt,
õpilased väsivad vähem ja on
tervemad. Tuginedes positiivsele praktikale, kinnitas Harku
vallavolikogu ka käesolevaks
õppeaastaks Harkujärve koolile viis koolivaheaega. Teistes
valla koolides on koolivaheajad 2015/16. õppeaastal haridus- ja teadusministri kehtestatud aegadel: 17.–25.10,

Aasta kogukonnakeskuses
Vanemate soovidest ja vajadustest lähtudes alustab
selgi sügisel Harkujärve koolis kaks esimest klassi. Ruumikitsikusest tingitult paigutatakse väiksem klassitäis
lapsi õppima Harkujärve
kogukonnakirikusse, kus
nende õppetegevuseks eraldati kiriku 
Selliselt jaotub õppeteisel korrusel asuv
koormus ühtlasemalt,
ruum. Augusti alguõpilased
väsivad vähem
ses alustati ruumis
remonttöid, mille
ja on tervemad.
tulemusel valmib
kuu lõpuks õpilastele hele- 23.12–10.01, 19.–27.03 ja suvedam ja nõuetekohaselt val- vaheaeg (v.a lõpuklassid) 4.06–
gustatud klassiruum. Teistest 31.08. Valla haridus- ja kulkooli õpilastest eraldi õpivad tuuriosakonna juhataja Aivar
lapsed siiski vaid ühe õppe- Soe sõnul on piirkond, mida
aasta ja 2016/2017. õppeaastal Harkujärve kool teenindab,
peaksid kõik lapsed olema autonoomsem ega sõltu niitaas koos koolihoones, mida võrd õpilastele korraldatud
on selleks ajaks laiendatud ühistranspordist. Valla teiste
koolide puhul on aga vaja
moodulmajadega.
säilitada vaheaegade ühtimine, et see ühilduks koolitransMõisakool saab
pordi korralduse ning valla
mõisakoju tagasi
Üle aasta väldanud põhja- laste ühisürituste ja huviharilikud Vääna mõisa renovee- duse kavaga. Seega peaks huvi
rimistööd on lõpuetappi korral kõikide valla koolidega
jõudnud ja Vääna mõisakool läbi arutama võimalused jagasaab tagasi „koju“ kolida ning da õppeperiood viieks ning
Muraste koolimaja koolipe- konsensuse korral oleks mõelrele ja kogukonnale üle anda. dav süsteemi rakendamine
Suur kolimine on plaanitud kõigis valla koolides.
kahele päevale – 21. ja 27.
AULE SAGEN
augustile – ning 1. septembril
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ÜF projektipiirkonnas lõpetatakse nõusolekute väljastamine vee erikasutuseks
Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames välja ehitatud
ÜVK-ga kaetud alal annab Harku vald vee
erikasutusloa nõusolekuid vee erikasutajatele kuni 2016. aasta 31. oktoobrini.

soovitatav kasutada vihmavett, mida on võimalik kokku koguda, samas saab kasutada ka salvkaevude vett.
Potentsiaalne oht
keskkonnale
Mitmetes aiandusühistutes
on probleeme reovee kogumise mahutite keskkonnaalaste nõuete täitmisega.
„Aiandusühistutes on teadmata hulk kehtestatud nõuetele mittevastavaid reovee
kogumise mahuteid, mis ei
ole enam veekindlad,“ sõnas
Eesmaa, kes tuletas meelde,
et reovee pinnasesse immu-

K

uupäev 31.10.2016
kehtib vee erikasutusloa nõusoleku väljastamise tähtajana üksnes neile
piirkondadele, mis on kaetud
Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti
raames rajatud ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga (ÜVK-ga),
st et see kehtib Suurupi, Muraste, Viti ja Vääna-Jõesuu
külades asuvatele vee erikasutajatele. Vee erikasutusluba
peab olema, kui põhjavett
võetakse ühest puurkaevust
enam kui 5 m³ ööpäevas. Vee
erikasutusloa väljastab Keskkonnaamet, tuginedes kohaliku omavalitsuse nõusolekule vee erikasutamiseks.

2016. aasta 13. oktoobrini,
sest nii kaua hüvitab vald
taotluse alusel õigustatud
isikutele ÜVK-ga liitumisel
liitumistasu, mille suurus on
384 eurot. Õigustatud isik
peab olema olnud Harku
valla elanik rahvastikuregistri andmetel vähemalt 12
kuud, ta peab olema liituda
sooviva kinnistu omanik
ning tal peab olema sõlmitud
liitumisleping OÜ-ga Strantum. Projektipiirkonna viimased torustikud said kasutusload 2014. aasta 13.
oktoobril. Seega on projektipiirkonna elanikele arvestatud ÜVK-ga liitumise perioodiks vähemalt 2 aastat.
Pärast vee erikasutusloa
lõppemist enam kui 5 m³ vee
Mis saab edasi?
Kui vee erikasutaja tarbib kasutamisel ööpäevas tuleb
ööpäevas alla 5 m³ põhjavett, vastavalt keskkonnatasude
seaduse § 29-le ta
erikasutusloaSoodsaim aeg liitu- suda
ta võetud vee eest
miseks on kuni 2016. viiekordset vee eriaasta 13. oktoobrini. kasutusõiguse tasumäära. Loata tegesiis ei olegi vee erikasutuslu- vuse üle teostab järelevalvet
ba vaja ning saab jätkata vee Keskkonnainspektsioon.
tarbimist samamoodi nagu
varemgi. Juhul kui ööpäeva- Miks lõpetatakse nõusne põhjavee kasutamise ko- olekute väljastamine?
gus on suurem, on elanikel
„Harku vallavalitsus ei
kõige mõistlikum liituda anna nõusolekuid vee erikaHarku valla ühisveevärgi ja sutuslubade väljastamiseks
-kanalisatsiooniga. Sood- kauemaks kui 31. oktoober
saim aeg liitumiseks on kuni 2016 kinnitatud põhjaveeva-



Volikogu istungilt:

30.07.2015 toimunud volikogu istungil toimus määruse
eelnõu „Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7
„Harku valla arengukava aastani 2037“ muutmine“ I lugemine ning kuulati vallavalitsuse ülevaadet seni ellu viimata,
kuid kehtestatud detailplaneeringute elluviimiseks sõlmitud
lepingutest.

Istungil võeti vastu
järgmised otsused:
n Projekti „Sõrve tee kergliiklustee rajamine“ vara säilimise ja
avaliku kasutuse tagamine;
n Harkujärve Põhikooli
2015/2016. õppeaasta koolivaheaegade kehtestamine;
n Suurupi külas asuva Põldmarja katastriüksuse jagamise
kohta seisukoha andmine;

Sarapuu tn 26b kinnistute
detailplaneeringu koostamise
lõpetamine;
n Rannamõisa külas endise
Paemurru 6 maaüksuse maa
ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
n Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine Otsa 3 maaüksuse osas.

n Tabasalu alevikus asuva Peetri
katastriüksuse jagamise kohta
seisukoha andmine;

Istungil võeti vastu
järgmised määrused:

n Rannamõisa külas Vana-Posti
kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise
lõpetamine;

n Kaugküttepiirkondade määramine;

n Tabasalu alevikus Sarapuu
tn 24a, Sarapuu tn 26a ja

n Harku Vallavolikogu 29.
detsember 2011 määruse nr
21 „Harku valla põhimäärus“
muutmine.



Soovituslik
liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

tamine või kraavi juhtimine
põhjustab otsest ohtu keskkonnale ning inimeste tervisele. Probleemi lahendamiseks ning keskkonna
säästmiseks on elanikel, kelle piirkonnas on ÜVK torustikud välja ehitatud, soovituslik liituda ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga.
Lisainfot saab vallast
5. augustil toimus Harku
Põhjaveevarud on limiteeritud, seetõttu tuleks kastmiseks kasutada joogivee asemel vihmavett. / Foto: 123RF vallamajas Keskkonnaameti,
Harku Vallavalitsuse ja Harpuhtama joogivee ku valla vee erikasutajate
rude limiteeritud koguse 
tõttu Harku vallas,“ selgitas
K-V veekihist võetud raiskamist. Paraku (aiandusühistud, MTÜ-d,
aga elu näida- ettevõtted) vaheline kohtuvallavalitsuse veespetsialist
põhjavesi on eelkõige on
nud,
et paljud elani- mine, kus selgitati vee erikaErgo Eesmaa, „Keskkonnaette
nähtud
just
jookud
kasutavad
K-V sutuslubade väljastamise
amet väljastab OÜ-le Strangiveena
kasutamiseks.
lõpetamise vajadust ning
veekihti
ka
aiasaatum antud piirkonnas põhvõimalusi ÜVK-ga liitumiduste
jms
kastmijaveevaru ning täiendavalt ja
dubleerivalt pole võimalik kohustus tagada valla elani- seks, mis on piiratud põhja- seks, samuti vastati küsimussamas koguses aiandusühis- kele veevarustus ja kanalisat- v e e r e s s u r s s i d e t õ t t u tele. Lisainfo: Harku vallavatutele põhjavee varusid eral- sioon. Limiteeritud põhjavee lubamatu. „Puhas K-V vee- litsuse veespetsialist Ergo
dada.“ Põhjaveevaru eralda- jagumiseks peab omavalitsus kihist võetud vesi on eelkõi- Eesmaa, telefon 606 3801,
takse antud piirkonnas kindlustama, et üheski piir- ge ette nähtud just joogivee- e-posti aadressil ergo.eesStrantumile kui valla vee- konnas ei toimuks Kamb- na kasutamiseks, mitte maa@harku.ee.
operaatorile, sest omavalit- rium-Vendi (K-V) veekihi kastmiseks,“ ütles Eesmaa,
KADY-ANN SUTT
susel on seadusest tulenev kui kõige kvaliteetsema ja lisades, et kastmiseks on

Kehtestati Harku valla
kaugküttepiirkonnad
Juulikuu volikogus
määrati kindlaks
Harku valla kaugküttepiirkonnad.
Harku Vallavolikogu kehtestas 30. juuli määrusega nr 12
Harku valla kaugküttepiirkonnad, milleks on Harku, Harkujärve, Tabasalu ja Türisalu.
Määratud kaugküttepiirkonnad on sisuliselt samad, mis on
kehtestatud 2012. aastal koostatud Harku valla üldplanee-

ringus, ent seoses kaugkütteseaduse muutumisega
käesoleva aasta alguses tuli
need fikseerida ka määrusega.
Sama määrusega sätestati ka
kaugküttevõrguga liitumise
ning võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus.
Tarbijate jaoks ei
muutu midagi
Kaugküttevõrguga juba
ühendatud tarbijate jaoks ei

too vastu võetud määrus kaasa muudatusi ning nende soojaga varustamine jätkub vastavalt soojusettevõtjaga
sõlmitud lepingule. Kaugküttevõrguga ei kohustata liituma
piirkonda jäävaid tarbijaid,
kes piirkondade määramise
ajal ei kasuta kaugkütet. Piirkondade soojusettevõtja kohustub määrusest tulenevalt
tagama kütteperioodil tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega, kõrvaldama tehnilised rikked

lühima võimaliku ajaga ning
tagama kaugkütte kvaliteedinõuete täitmise. Harku kaugküttepiirkonna soojusettevõtja on Riigi Kinnisvara AS,
Harkujärvel MTÜ Järvekalda,
Tabasalus OÜ Strantum ja
Türisalus SW Energia OÜ.
Ühtlasi sätestati määrusega
ka erandid, mille puhul lubatakse ehitatavatel või rekonstrueeritavatel elamutel kasutada teisi kütteviise kaugkütte
asemel. Nii näiteks võib kaugküttepiirkonnas kaugkütte
asemel kasutada kütteks tehnoloogilist jääksoojust või
ökoloogiliselt puhtaid kütteviise, nagu päikese-, tuule- või
hüdroenergia.
HARKU VALLAVALITSUS
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Viktoriinis
testisid oma
teadmisi
inimesed
üle Eesti
Suurupi Seltsi korraldatud Harku valda
tutvustavast viktoriinist võtsid osa
inimesed üle Eesti.

Harku vallamaja uueks aadressiks saab Kallaste tn 12. / Foto: Katrin Romanenkov

Suurupi Seltsi korraldatud viktoriin tutvustas Harku valla vaatamisväärsusi, milleks on kahtlemata ka Suurupi ülemine tuletorn.
/ Foto: Jüri Jõgeva

Maist juuli lõpuni veebis
toimunud Harku valda tutvustavas viktoriinis osales ligi
1700 inimest – osavõtjaid oli
Eesti kõigist 15 maakonnast.
Enim osalejaid oli Harju maakonnast (1252), nende seas
610 vastajat Tallinnast. Teistest piirkondadest oli rohkem
osalejaid ka Tartu (96) ja Pärnu (62) maakonnast.
Harku vallast pani oma
teadmised koduvalla kohta
proovile kokku 404 inimest
ehk ligi veerand kõigist osalejatest. Viktoriinist võtsid
osa kõik Harku valla alevikud
ja külad. Aktiivsemad vastajad olid Suurupi küla (81),
Tabasalu alevik (74) ja Muraste küla (68 osalejat). Suurupi Selts tänab kõiki viktoriinis osalejaid. Selle abil
tutvustasime Harku valda
laiemalt kogu Eestis.
Väärikad auhinnad
Tuletorni päeval
Kõigi vastanute seast on
välja loositud kuue viktoriinist osavõtja nimed, kes osalevad 15. augustil Tuletorni
päeval toimuval lõpploosimisel. Kõigile kuuele on loosimise tulemustest ka teada
antud. Tuletorni päeval loositakse nende vahel välja
kuus auhinda, mille on välja
pannud Nikon, Fotoakadeemia, Strantum, AnnieEne
Design Stuudio ja Tuletorni
ilusalong. Lõpploosimise
tulemused avaldame ka veebilehel www.suurupi.ee.
Tuletorni päeval on mõlema tuletorni uksed avatud
kõigile külalistele. Esinejatena
astuvad üles ansambel Kõrsikud ning mustkunstnikud
Meelis Kubo ja Charlekas.
Tegemist on alkoholi- ja tubakavaba perekondlikke väärtusi hindava sündmusega.
ANNE-LY GROSS-MITT
Suurupi Selts

Augusti lõpuks
saab vallamaja
endale uue
aadressi, sellele
järgnevalt muutuvad ka teised
Kallaste tänava
äärsete katastriüksuste aadressid.

V

allavalitsuse nimekomisjon esitab vallavalitsuse 17. augustil toimuvale istungile ettepaneku muuta
vallamaja praegune aadress
ning määrata vallamaja uueks
aadressiks Kallaste tn 12. Uus
aadress hakkab kehtima muutmisettepaneku vastuvõtmise
järel, kui vastav korraldus on
sisestatud maa-ameti aadressiandmete süsteemi. Vallamaja
aadressi muutumise järel saa-

Vallamaja
saab UUE
AADRESSI

vad uued aadressid ka teised
katastriüksused, mis jäävad
Kallaste tänava äärde. Elektroonse infosüsteemi kaudu
peaks aadressiandmete muutus
jõudma automaatselt teiste
ametiasutuste andmebaasidesse ning aadressi muudatusest ei
ole ametkondi vaja eraldi teavitada. „Maaomanikel tuleb hoolitseda üksnes selle eest, et uue
aadressi jõustumise järel saaks
nende elamutele paigaldatud

uuele aadressile vastavad majanumbritega sildid,“ rääkis vallavalitsuse maakorraldaja Eve
Leesment. Ta lisas, et asjasse
puutuvaid maaomanikke on
eesootavast muutusest eelnevalt
teavitatud või saavad nad veel
täiendavad teavituskirjad aadressi muutumise kohta.

Senine aadress eksitab
Aadressiandmeid on Leesmendi sõnul vallas korrasta-

tud juba alates 2008. aastast.
2011. aastal vastu võetud
ruumiandmete seadusega
pandi aga omavalitsustele
kohustus korrastada need
katastriüksuste aadressid,
mis ei vasta ruumiandmete
seaduse nõuetele. Selles seaduses tuuakse ühe olulise
punktina välja, et koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis

Kallaste tänava kaudu. Et
aadressandmed ei oleks eksitavad, soovitas Harku Vallavalitsuse nimekomisjon määrata vallamaja uus aadress
Kallaste tänava järgi.

Suurem töö on tehtud
Maa-ameti aadressiandmete osakonna nõuniku Andre
Kapteini sõnul on Harku
vallas katastriüksusi kokku
12 436 ja alates 2008.

aastast on siin korKoha-aadress r a s t at u d u m b e s
peab tagama objekti 5500 katastriüksuse
leidmise geograafi- aadressid. Selle käilises ruumis. gus on tänavajärgse
aadressi saanud umehk siis juhatama inimese bes 3709 katastriüksust, mis
õigesse kohta. Harku valla- olid varem adresseeritud väimaja senine aadress Ranna kekoha, üldjuhul aiandus- või
tee 1 suunab aga inimesed suvilaühistu järgi. Muutmist
hoopis vallamaja sisehoovi, ootab veel umbes 300 katastkus puudub kodanikele sisse- riüksuse aadress, millest 140
pääs. Vallamaja peasissekäik on hoonestatud.
avaneb tegelikult avaliku
AULE SAGEN
parkla poole, kuhu pääseb

VALLAVALITSUSE KOOLITOETUSED ALGAVAKS ÕPPEAASTAKS
Alates augustist on
võimalik vallavalitsusest taotleda erinevaid koolilastele
suunatud toetusi.
Juba paari nädala pärast on
taas algamas kooliaeg. Nii nagu
ka varasematel aastatel, saavad
valda registreeritud elanikud
Harku Vallavalitsusest taotleda
erinevaid toetusi koolilastele.
Koolitoetusi antakse vastavalt
H a r k u Va l l a v o l i k o g u
25.10.2012 määrusele nr 17
„Sotsiaaltoetuste andmise
kord“ ning 30.10.2014 määrusele nr 14 „Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad 2015. aastaks“.
„Ranitsatoetus“
Sel sügisel alustab Harku
vallas oma kooliteed ligi 250
esimese klassi õpilast. Esma-

kordselt kooli minevaid lapsi,
kelle registreeritud elukoht on
Harku vallas, toetab vallavalitsus ka tänavu 70 euroga. Kui
peres alustavad kooliteed hoopis kaksikud või ka kolmikud,
makstakse toetust igale kooliminevale lapsele. Koolitoetust
antakse 100% ulatuses, kui
mõlema lapsevanema registreeritud elukoht on lapse kooliminemisele eelneva aasta 31.

hustusi, näiteks on tasumata
lasteaiaarved või toiduraha.
Esmakordselt koolimineva
lapse toetuse taotlus tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt
30.11.2015.

Sihtotstarbelised
toetused
Koolitarvete ja kooliriiete
soetamiseks toetatakse täiendavalt 160 euroga vähekindlustatud peresid, kus

vähemalt kaks
Esmakordselt koo- õpib
last üldhariduskoolimineva lapse toetuse lis, kutseõppeasututaotlus tuleb esitada ses või tehnikumis.
vallavalitsusele hilje- Last üksi kasvatavat
malt 30.11.2015. vanemat toetatakse
ka juhul, kui õppidetsembri seisuga Harku val- mas on vaid üks laps. Toetuse
las. Kui vallaelanikuks on end suuruseks on sellisel juhul
registreerinud aga vaid üks 100 eurot. Täiendava koolilapsevanematest, makstakse toetuse taotlusi võetakse valtoetust 50% ulatuses. Toetust ei lamajas vastu 15. augustist 30.
saa juhul, kui vanematel on oktoobrini.
valla ees täitmata rahalisi koVähekindlustatud pered

saavad lisaks taotleda lapsele
toidutoetust, mida makstakse
igakuiselt 25 eurot igale õppivale lapsele, kes käib pikapäevarühmas või õpib kutseõppeasutuses.
Samuti kompenseerib vallavalitsus vähekindlustatud peredele alla 16aastase lapse nägemisteravust korrigeerivate
vahendite – prilliklaaside või
läätsede – maksumusest kuni
pool summast, ent mitte rohkem kui 70 eurot lapse kohta.
Toetus eestkostel või
hooldamisel olevale
lapsele
Kogu õppeperioodi vältel
makstakse 65 eurot igakuist
koolitoetust eestkoste- ja kasuperedele ning peredele, kus
kasvab vanemliku hoolitsuseta
jäänud laps. Toetust makstakse
põhikoolis, gümnaasiumis või
põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse 20aastaseks

saamiseni. Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva
lapse koolitoetuse taotlemise
viimane tähtaeg on 15. september. Mõjuval põhjusel hilinemisega esitatud taotluse
põhjal määratakse toetus taotluse esitamisele järgnevast
kuust alates.
Kõik taotluste vormid on
saadaval Harku valla kodulehel ning vallamaja infolauas.
Taotlused ja pere sissetulekust
sõltuvate taotluste puhul ka
vajalikud sissetulekuid tõendavad dokumendid võib saata valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele e-posti
teel või tuua vallamaja infolauda. Lisainfo sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhatajalt Tiia Spitsõnilt telefonil 600
3867 või sotsiaalhoolekande
spetsialistilt Maarja Maalderilt telefonil 606 3837.
HARKU VALLAVALITSUS
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P

ika ajaloolise traditsiooniga Tabasalu
Päev on kujunenud
aasta-aastalt aina
suurejoonelisemaks
ja mitmekülgsemaks Harku
valla pidustuseks, mis oma
olemuselt võtab juba kohaliku
suurima festivali mõõtmeid.
Peopäevale on oodatud nii
suured kui ka väiksed külastajad, naised kui ka mehed, peolised Harku vallast kui ka naabervaldadest ja -linnadest, sest
põnevat tegevust koos rikkaliku programmiga kogu pikaks peopäevaks jagub kahtlemata kõigile. Lisaks on
võimalik end kostitada hea ja
parema söögipoolisega ning
nautida parimate Eesti tippartistide muusikat.
Päeva juhivad tuntud raadiohääled Rauno Märks ja preili
Agnes.

Rohkelt tegevusi
lastele

Keskpäeval algab noortealal
suur Tabasalu põngerjate pidu,
kus jagub tegemisi õhtuni välja.
Kogu tegevust juhendavad
kümmekond suurt ja vahvat
maskotti, kes on tuttavad enamikele lastele. Kella ühest päeval saavad kõik lapsed proovile
panna oma vilistamisoskuse ja
osaleda vilekommi puhumise
võistluses, kus ootavad toredad
auhinnad. Mäng ise on imelihtne, millega saavad hakkama kõik lapsed – iga laps saab
vilekommi, millega tuleb puhuda võimalikult pikk vile.
Kõige pikema vile puhuja ongi
võitja!
Kella kahest algavad alal puslede kokkupanemise võistlused, kus osalejad saavad näidata oma taibukust ja kiiret
reaktsiooni. Pusled on erineva
raskusastmega ning kohased
erinevale eale. Kiirematele ja
osavamatele on preemiaks
auhinnad.
Pärast vilistamist ja nuputamist on aga kõigil lastel võimalik aktiivsemalt aega veeta ja
osaleda spordivõistlusel „Tilluke lastejooks“. Seejärel algavad
kella neljast kuni seitsmeni
õhtul kestvad lastevõistlused
jalg-, korv- ja tennisepalliga.
Külla on oodata on ka korvpallimaastiku tipptegijast üllatuskülalist!
Jalgpallihuviliste jaoks on
kohal kõrge lennuga noor jalgpalliklubi Tabasalu, kes ootab
oma ridadesse uusi noori jalgpallihuvilisi lapsi ja fänne. Lapsed saavad teha esimesed harjutused treeneri käe all ja
mängida jalgpalli osavusmänge. Uutele fännidele ja toetajatele toimub klubi sümboolikaga fännivarustuse müük.
Need lapsed, kes eelistavad
rahulikumat meelelahutust,

Tabasalu Päev

22. 2015
august
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Juba vähem kui kahe nädala pärast on taas kätte jõudmas Harku valla iga-aastane
suurpidustus Tabasalu Päev. Kogupere suur peopäev avab oma festivaliväravad
kõigile külastajatele 22. augustil kell 12.00.
saavad kella ühest kaheksani
õhtul koos noorteala juhendajatega Käsitöökojas joonistada ja meisterdada. Kella
seitsmest õhtul läheb aga
juba suuremaks peoks, sest
lastealal algab suur laulu- ja
tantsutrall.
Lisaks on avatud laste- ja
laadaalal erinevad batuudid
ja batuudiatraktsioonid,
nagu näiteks Airbag jump ja
güroskoop. Lisaks on lasteja laadaalal kohal Politsei- ja
Piirivalveamet, kes demonstreerib oma päästevahendeid ning jagab lihtsasti
mõistetaval viisil väärt õpetusi ja nõuandeid, kuidas nii
lapsed kui ka täiskasvanud
saavad erinevates olukordades ise kõige paremini enda
ja oma lähedaste turvalisuse
tagada.

Esinemas palju
andekaid
kohalikke
noori

Tabasalu
Päeva suurematele
külalistele
on avatud
suur laadaala, kus
pakutakse
kõike
head ja paremat,
mida ühelt
korralikult
laadalt leida
võib. Nii käsitöökaupa, ehedat kodumaist ja
kohalik ku sö ögikraami kui ka muud
põnevat, mis kohapeal

ON
OODATUD
NII SUURED
KUI KA
VÄIKSED
KÜLASTAJAD.

avastamist ootab.
Kontserdialal alustavad
juba kella kolmest päeval
oma tantsukavaga Tabasalu
Ühisgümnaasiumi neiud
(alias TCIBE), keda juhendab Astrid Väizene, ja rahvusvahelise tantsupäeva võitjad. Poole neljast astub üles
OMAtsirkus. See on laste- ja
noortekollektiiv, mis tegeleb
kaasaaegse tsirkusekunstiga
juba 15 aastat. OMAtsirkus
ütleb salapäraselt enda tutvustuseks, et neil on tsirkusetrikk jätkuvalt olemas, aga
s e e ei pr uug i

enam olla asi iseeneses, pigem osake tervikust. Sellise
tsirkusega võib teha ja väljendada sisuliselt kõike, sealhulgas käsitleda inimeseks olemise rõõmu ja valu – miski
pole võimatu. Selleks, et täpsemalt teada, mida OMAtsirkuse saladus endast kujutab,
tuleb kindlasti seda kohapeale vaatama tulla.
Kella neljast päeval alustavad oma ilusate lauluhäältega
publiku rõõmustamist Harku Valla Laululaps 2015 võitjad vanuses 3–18 eluaastat.
Suurel laval astuvad üles Säde
Helena Härms, Mirell
Okas, Kahrut Laanemets, Holger
Poolak, Margaret Heinaru,
Solveig Agur,
Emili Joost,
Samuel
Kukk, Norbert Adamson, Helena
Jakobi, Karl
Hugo Valmis,
Katriina Metstak, Miia Mar-

garet Untera, Marten Männa,
Isabel Veermäe, Elias Hüvanen, Sarah Nehari, Pärle Maria Linnupõld, Maribel Ermel, R asmus Kalep,
Loore-Liis Kauber, Eliis
Tischler, Diana Migur, Sandra Valk, Kerti Klaos ja Laura
Maria Vilbiks.

Popstaarid, kes
tutvustamist ei vaja

Kella poole seitsmest õhtul
tasub aga kõigil Eesti popmuusika fännidel leida endale aegsasti parim koht lava
ees, sest just siis alustavad
enda kontsertidega Eesti
popstaarid, kes oma tuntuses
ja headuses pikemat tutvustust ei vaja. Kella poole seitsmest astuvad üles isa ja poeg
Mait ja Mikko Maltis, seejärel
algusega kell 20.15 on laval
Ott Lepland ning õhtu peaesineja Koit Toome hakkab
laulma kell 21.30 ning tema
kontsert ühendab endas juba
ka põnevat show- ja valgusprogrammi.
Meelelahutus- ja kultuuriprogrammi vahel pakuvad
kontserdi- ja toitlustusalal
head ja paremat erinevate
söögikohtade esindajad. Nii
et Tabasalu Päeval saab kosutust nii keha, meel kui ka
hing, sest meelelahutust, kultuuriprogrammi ja maitseelamusi jagub kogu perele.
Kohtumiseni juba koguperefestivalil Tabasalu Päeval 22.
augustil!
Harku Vallavalitsus tänab
kõiki sponsoreid ja koostööpartnereid meeldiva koostöö
eest: Altia Eesti AS, Euro OIL
AS, Strantum OÜ, Event Center OÜ, SMI Grupp OÜ, Olympic Casino Eesti AS, Saku Õlletehas, Üritusturundus OÜ,
General Marketing OÜ,
Tarplani Kaubanduse OÜ,
Tabasalu Meistrid OÜ, Palmatin OÜ, AS HKScan Estonia,
Premia Tallinna Külmhoone
AS, Ring FM Media OÜ, G4S
Eesti AS, Cramo Estonia AS.
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TERVISE TÄNAVAL PAKUTAKSE
JÄRGNEVAID TERVISEPROTSEDUURE:
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Esmakordselt Tabasalu Päeva ajaloos
on tänavusel peopäeval avatud suur
tervisetänav, kus saab 17 erineva
aparaadiga tasuta mõõta enda
tervislikku seisundit ning saada
asjatundjatelt nõu oma tervise eest
hoolitsemiseks.

S

uvise suurejoonelise peo
korraldamisel on Harku
valla koostööpartneriks
Strantum OÜ ja Tabasalu Spordikompleks, kelle eestvedamisel
avatakse Tabasalu Päeval eksklusiivne Tervisetänav. Tervisemõõtmistega alustatakse kell 12
ning neist on võimalik osa saada orienteeruvalt kella poole
kuueni õhtul. Eelregistreerimist
selleks vaja ei ole, piisab vaid
soovi avaldamisest kohapeal.
Tervisemõõtmiste vahele
viiakse Tervisetänaval läbi erinevaid viktoriine, kus parimaid
ootavad tervislikud üllatusauhinnad.

EKG – südame elektrilise aktiivsuse kaardistamine.
Vererõhu mõõtmine – vererõhu mõõtmine
monitorilt.
CO mõõtmine organismis – näitab vingugaasi taset organismis, mis on suitsetamise
üks mürgisemaid komponente.
Kehamassiindeks mõõtmine ja kõrvutamine keha koostise näitajatega.
Hemoglobiini mõõtmine – hemoglobiin on
rauda sisaldav verele punast värvust andev
valk, mille põhiülesanne on hapniku viimine
kopsudest keha kõigisse organitesse ja
kudedesse. Hemoglobiini taseme teadmine
annab infot inimese tervisliku seisundi kohta
ning loob võimaluse ennetada mõne
tõsisema terviserikke tekkimist.
Veresuhkru mõõtmine – õigeaegne
veresuhkru normväärtusest kõrvalekalde
tuvastamine aitab vältida mitmesuguseid
tõsiseid tüsistusi, nagu silma-, neeru-,
südame-, veresoonkonna, jala- ja närvikahjustusi.
Kolesterooli mõõtmine – kõrge kolesteroolitaseme tõttu suureneb südame- ja ajuinfarkti
haigestumise ning veresoonte lubjastumise
ehk ateroskleroosi risk.
Spirograafia VEF 1 test, mis näitab anomaaliaid kopsus ehk testib hingamisteede
haiguseid (astma, tuberkuloos jpm).
Silma võrkkesta kontroll – nägemisdiagnostika kaasaegsete oftalmoloogiaseadmetega.
Nägemise kontroll – nägemisdiagnostika
kaasaegsete oftalmoloogiaseadmetega.

Silmarõhu mõõtmine – silma siserõhu
mõõtmine tonomeetritega.
Kapillaaride uuring – näitab veresoonte,
mikrotsirkulatsiooni ja tervise kvaliteeti.
Lihastoonuse hindamine & magnetravi
– kudesid mõjutatakse madalsagedusliku
magnetväljaga. Omab valuvaigistavat, turseid
alandavat ning põletikuvastast toimet,
parandades samal ajal kudede verevarustust
ning normaliseerides ainevahetust. Veresooni
laiendava toime tõttu sobib ka kõrgenenud
vererõhuga patsientidele ning vanemaealistele
inimestele.
Rinnateadlikkus/läbivalgustus/vähiennetus – rindade läbivalgustamine toimub
1,5 m x 1,5 m kinnises kabiinis. Läbivalgustamine näitab võimalikke anomaaliaid rindades
olevates pehmetes kudedes.
Jalatalla koormusjaotuse uuring, mis toimub
stopp-skänneriga, kaardistab inimese rühti, et
vältida tulevikus rühihäiretest tingitud
terviseprobleeme.
Kõndimisskänner, mis kaardistab keha
raskuse jaotuvust kõndides.
Spiromeeter, millega mõõdetakse organismi
treenituse taset läbi hapniku omastamisvõime.
Valgusteraapia Bioptron ehk sinine valgus
– näidustused (stress, psoriaas, liigesed,
haavandid jne).
Alkoholijoobes isikutele terviseNB! protseduuride teenust ei pakuta.
Korraldaja jätab õiguse teha
NB! programmis muudatusi.
Vastavalt TTKS § 2 seadusele ei ole
NB! Tabasalu Päeva Tervisetänava
programm tervishoiuteenus.

PILET

Põnevate leidude peidupaik –
Tabasalu Päeva

suur kirbuturg

Juba mitmendat aastat väga
populaarne olnud Tabasalu
Päeva kirbuturg on avatud ka
sellel aastal, ent seekord suuremal alal kui eelnevalt. See tähendab peokülaliste jaoks veelgi rohkemaid müügipunkte ja
enamaid põnevaid leiuvõimalusi ostude sooritamiseks. See
on hea võimalus kõigile taaskasutusest lugupidavatele inimestele nii keskkonna säästmiseks kui ka ainulaadsete

kaupade leidmiseks, mida nii
naljalt igal teisel juba seljasjalas ega mänguasjade nurgas
ei kohta. Et kirbuturg oleks
lõbusam ja liiklemine vabam
ning mugavam, toimub kirbuturg ka sel aastal ürituse territooriumilt väljas ning iga müüja hoolitseb oma müügiväljapaneku eest ise.
Ära jäta head võimalust kasutamata ning tule heida kindlasti pilk peale!

MUUTUNUD

PILET

ON Tabasalu
Päeva
PILETIHIND

Tabasalu Päeva populaarsus ja mõõtmed on aastaaastalt hüppeliselt kasvanud ning seetõttu on peokorraldajate jaoks oluliselt
rangemaks muutunud ka
ohutusnõuded, mis on
märkimisväärselt tõstnud
peo korraldamise kulusid.
Selleks, et vaatamata suurenenud kohustuslikele
kuludele oleks vallal võimalik hoida Tabasalu Päevale omaks saanud head
kvaliteeti, on tänavu muudetud senist piletisüsteemi. Üritus on endiselt tasuta kõigile registrijärgsetele
Harku valla pensionäridele

ja kuni 14aastastele noortele. Kõigile teistele on
sissepääs tasuline. Vallaelanikele kehtib endiselt
sooduspilet – eelmüügist
3 eurot, kohapeal 5 eurot.
Külastajatele väljastpoolt
Harku valda on pileti hind
nii eelmüügist kui ka kohapeal 10 eurot.
Tabasalu Päeva piletid on
enne peopäeva kätte saadavad alates 10. augustist
Tabasalu Rimis ja Harku vallamajas aadressil Ranna tee
1. Rahvastikuregistri järgsetele Harku valla elanikele
kehtib sooduspilet isikukoodi nimetamisel.
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Enne tänavust ukse ees olevat Tabasalu
Päeva on hea aeg meenutada, millise tantsu ja
tralliga möödus eelmise aasta meeleolukas suurpidu.

Tähelepanu!

Tabasalu
Päevale ei lubata
lemmikloomi
Tabasalu Päev on valla
suur pidupäev, kuhu on
oodatud külastajad kogu
perega – rohkelt tegevust ja
põnevust jagub nii lastele
kui ka täiskasvanutele. Küll
aga kõigi peokülaliste

Palju põnevaid

turvalisuse ja ohutuse ning
meeldiva peopäeva huvides
ei lubata sellel aastal
peoalale siseneda lemmikloomadega.
Jääme lootma teie
mõistvale suhtumisele!

mänge!

Tabasalu Päeva raames on võimalik
võita erinevaid ägedaid auhindu, milleks ei ole vaja teha muud, kui osaleda
lihtsatel jagamismängudel Tabasalu
Päeva Facebooki-lehel aadressil www.
facebook.com/tabasalupaev. Toimuvatest mängudest on osa võtnud juba
palju huvilisi, aga veel jõuavad ka need,
kes siiani pole seda teinud. Praegu on
käimas „Koit Toome mäng“, kus kõigi
jagajate vahel loositakse välja artisti
album koos autogrammiga ja lava-taha-pääsmega. Teine põnev käimasolev
mäng on „Meeste sõpruskonna mäng“,
kus kõigi mängus osalejate vahel loo-

sitakse välja kuus piletit
festivalialale, kus ootab kaetud laud koos
peo mugavaimate
kohtadega. Lisaks
piletitele paneb
Olybet võitjale välja pokkerimängu
komplekti.
Mängude kohta
lisandub pidevalt
uut infot Tabasalu
Päeva Facebooki-lehele, nii et tasub sellel silma peal hoida!

Ehe kuld

Lisaks Facebooki keskkonnas toimuvatele mängudele on ka
tänavu võimalik võita ehedat kulda!
SMI auhinnamängus on võiduks välja
pandud 10 grammi kulda. Auhinna-

mängus osalemiseks tuleb
täita Tabasalu Päeva piletiga kaasa antav loosikupong ja asetada see enne
loosimise algust loosikasti. Igaüks saab oma
õnnele ka ise kaasa aidata! Kui registreerid
end enne pidupäeva
kodulehel www.tabasalupaev.ee sündmuse uudiskirja tellijaks, siis juhul, kui sinu
kupong osutub võitjaks,
saad 10 grammi asemel
20 grammi kulda.
Suve alguses naeratas õnn Mairi
Nelkele, kes võitis Tabasalu Päeva Facebooki-lehel toimunud „Ott Leplandi“ mängu,
mille auhinnaks oli artisti värskelt ilmunud uus
album koos autogrammiga. /
Foto: Kady-Ann Sutt
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Purjetamise
suvi TILGUS
Juuli oli lastele ja noorpurjetajatele Tilgu sadamas
sündmusterohke – toimus
tegevustest tulvil lastelaager,
purjetamistreeningud ja
-regatt.

L

isaks rohketele sportmängudele ja viktoriinidele
külastasid lastelaagris viibijad Piirivalve- ja Politseikooli,
kus neile demonstreeriti teenistuskoerte oskusi. Ekskursioonil
Veeteede Ametisse tutvusid
lapsed laevaliikluse juhtimise
peensustega Eesti mere territooriumil ja siseveekogudel.
Külastati ka kaitsejõudude logistikakeskust, kus tutvuti lähemalt sõduri käsutuses oleva
varustuse ja kaitsejõudude tehnikaga. Meeldejäävamaks elamuseks kujunes paatidega sõit
Naissaarele koos sealse huvitava
ekskursiooniga.

Põnevad treeningud
Samal ajal lastelaagriga alustasid Tilgus purjetamistreeninguid meie jahtklubi noorpurjetajad. Nendega koos
said lastelaagri lapsed teha
merel Optimistidega oma

esimese sõidu, mis nii mõneski äratas soovi purjetamisega tegelema hakata.
Harku järvel edukalt purjetamise algkursuse läbinud jätkavad treeninguid Tilgus kahes treeningrühmas. Järvel
omandatud algteadmised ja
oskused pandi juuli alguses
proovile merel valitsenud heitlike ilmaolude poolt, millest
lapsed koos treeneriga auga
välja tulid. Purjetamistreeningud jätkuvad Tilgus sügiseni,
siis jätkatakse sügisel ja talvel
üldfüüsilise ettevalmistuse
ning teooriatundidega.
Osavõtjaterohke
regatt
11. ja 12. juulil toimunud
Tilgu Regatt oli järjekorras
juba kolmas, kus osalesid Optimist, Zoom 8 ja Laser Radial
klassi purjekad.
Rõõmustav oli, et ka tänavu
õnnestus laiendada regatil
osalevate jahtklubide arvu viiele, mis tõi kokku osalema 37
noorpurjetajat.
Uustulnukana tervitasime
rõõmsalt Pärnu Jahtklubi, kes
saabus eesotsas valitseva Euroo-

pa meistriga Zoom 8 klassis –
Keith Luuriga –, kes oli igati
vääriline regati lippu heiskama.
Pärast avasõnade lausumist
palusimegi noore Euroopa
meistri oma aukohust täitma.
Võistluse järel ootas kaldal ees
kuum supp ja rikkalik auhinnalaud. Meeldiva üllatuse valmistas oma tulemusega Harku
valla poiss Sten-Markus Andresson Tallinna Jahtklubist,
kes oli Optimist klassi võitja.
Zoom 8 klassis tõestas oma
paremust Euroopa meister
Keith Luur Pärnu Jahtklubist
ja Laser Radial klassis oli parim
Annegret Unnuk Rein Ottossoni Purjespordikoolist.
Regati lõpetamisele palutud Harku vallavanem Kaupo
Rätsep andis pärast sõnavõttu iga paadiklassi kolmele
paremale ja Optimist klassi
parimatele tüdrukutele regati
originaalkarikad.
Kõikide regatil osalenud paadiklasside tulemused ja võistlustest tehtud pildid leiate meie
kodulehelt www.tmyc.ee.
Täname kõiki toetajaid ja
abilisi, kes regatile toeks olid:
Harku vald, Volvo, Metus,
Metek, Moons, Fifaa, Osvald
Catering, Hawaiian Tropic,
Harju Elekter, Basseinitehnika,
Casaverde, Prolexplast ja
Unitcom.
RAUL KALEP
TSJK juhatuse liige,
lastetöö juht

Noored
Erasmuse
projektiga
maailma
avastamas
Tabasalu Ühisgümnaasium osaleb aastatel
2014–2016 Erasmus+
strateegilises koostööprojektis „Interaktiivse
kultuurikohvriga läbi
Euroopa“.

P

rojektis osalevad Ungari, Poola, Eesti, Türgi ja
Kreeka koolid. Projekti
eesmärk on viie partnerkooli
omavaheline koostöö kaasaegseid õpetamismetoodikaid (nutiseadmed, muuseumiõp e jne) kasut ades.
Esimesel projektiaastal toimus õpetajatele mõeldud
projektikohtumine Ungaris
ja veebruaris töökohtumine
Kreekas. Aprilli viimasel nädalal olid kõik partnerkoolide õpetajad ja õpilased Eestis
ning külastasid nii Tabasalut
kui ka teisi kauneid paiku.
Meeleoluka nädala jooksul
tegeleti projektitegevustega,
külastati muuseume ja tutvuti kohaliku eluoluga.
Oma muljeid ja mõtteid
töökohtumisest Kreeta saarel Kíssamose sadamalinnas
ja Chaniás jagasid äsja põhikooli lõpetanud noored.
MARKUS REMMET:

„Minu varasem projektikogemus jääb 5 aasta
taha, kui me õpetaja Lea
Netziga Comeniuse projekti „4
aastaaega“ raames Luksemburgis


Tilgu regati edukad noored purjetajad koos Harku vallavanema ja loo autoriga pärast autasustamist.
/ Foto: erakogu
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Projektikohtumine Kreekas Erasmus+ programmi raames.
/ Foto: Siret Piir

käisime. Mul oli hea meel, et
ma nüüd koos teiste meie kooli
üheksandikega Kreetale sain.
Kreeka noortega leidsime
kiiresti ühise keele tänu sportmängudele. Mängisime koos
jalg- ja võrkpalli ning lauatennist.
Kohalikud noored elasid mängudele üliemotsionaalselt kaasa
ja tunnustasid üksteist iga väiksema õnnestumise ja edu korral.
Huvitava kogemuse saime ka,
külastades tunde, kus lärmati ega
peetud korrast kinni. Õpilased
suhtlesid õpetajate ja direktoriga
vabalt ning vahel anti ka vastastikku kõrvakiile, mis meie koolis
ei oleks üldse võimalik.
Kreekast jäi veel meelde kohalik rahvatants, mis oli keeruline,
aga kaasahaarav ja huvitav.
Kreeka õpilased olid valmis
meile tantsusamme seletama ja
uuesti ette näitama, kui me kohe
kõigest aru ei saanud.“

KATRIN GLÜCK:
Mina olen varem Come
niuse projekti raames
saanud osaleda töökohtumistel Portugalis ja Taanis. Nüüd

sain võimaluse sõita Kreetale.
See oli minu jaoks täiesti
teistsugune kogemus. Väga
vahva oli tutvust teha uue
keelega ning õppida sõnu
ja väljendeid kreeka keeles.
Kreeka kultuur erineb meie
kultuurist väga palju. Meie
jaoks olid võõrad nii toitumisharjumused kui ka kombed
koolis ja väljaspool seda. Sealses koolis oli võimalik mängida
lauatennist – meie koolis see
võimalus kahjuks puudub.
Kreeklaste hulgas mulle vastast
ei leidunud ja mind krooniti
Kissamose 2. Gümnaasiumi
meistriks.
Samuti sain kinnitust, et ma
oskan väga hästi saksa keelt.
Nädala jooksul suutsin täita
projektiga seotud ülesandeid
suurepäraselt ja suhtlesin
teiste riikide noortega saksa
keeles vabalt.
Väga tore oli kogeda, et rahvusvahelisel tasemel teatakse
Eestimaa ja eestlaste kohta
väga palju.“
KRISTA SAVITSCH
TÜGi õpetaja, projekti
koordinaator

Harku Vallavalitus teatab:

n Detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Harku Vallavolikogu 30.07.2015 otsusega nr 89 otsustati lõpetada Rannamõisa külas Vana-Posti kinnistu ja lähiala detailplaneeringu edasine menetlemine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 15. mai 2007 korraldus nr 730 „Rannamõisa külas Vana-Posti
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine“.
Harku Vallavolikogu 30.07.2015 otsusega nr 90 otsustati lõpetada Tabasalu alevikus Sarapuu tn 24a, Sarapuu tn 26a ja Sarapuu tn
26b kinnistute detailplaneeringu edasine menetlemine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 4. jaanuari 2005 korraldus nr 14
„Tabasalu alevikus Sarapuu tn 24a, Sarapuu tn 26a ja Sarapuu tn 26b
kinnistute detailplaneeringu algatamine“.
n Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Harku Vallavolikogu 30.07.2015 otsusega nr 92 otsustati tunnistada kehtetuks Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneering Otsa 3 (katastritunnus 19801:002:0558) maaüksuse osas. Ülejäänud osas jätta detailplaneering kehtima.
n Detailplaneeringu vastuvõtmine
Harku Vallavolikogu 30.07.2015 otsusega nr 91 otsustati vastu võtta Rannamõisa külas endise Paemurru 6 maaüksuse maa
ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (äriregistrikood
11220970) tööle nr HDP 06/10.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide registris
http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel http://www.
harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressil Ranna tee 1, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
n Detailplaneeringu avalik väljapanek
27.08.2015–10.09.2015 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1,
Tabasalu) ja Rannamõisa külas endise Paemurru 6 maaüksuse

maa ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on endise Paemurru 6
maaüksuse maa korrastamine ning võimaluste väljaselgitamine tootmismaa sihtotstarbega kinnistu moodustamiseks (suurusega ca 1,2
ha), ehitusõiguse määramine garaaž-töökoja rajamiseks, tehnovõrkudega varustamise ja juurdepääsu lahendamine.
Planeeritav maa-ala (ca 1,2 ha) asub Harku vallas Rannamõisa
külas Tammi tee ja Vilipi tee vahelisel alal ning hõlmab Tammi tee
58 (katastritunnus 19801:002:2252) maaüksust, ala piirneb Runtsivälja (katastritunnus 19801:002:1234), Käspre (katastritunnus
19801:002:1135), Nonni tee 25 (katastritunnus 19801:002:2360),
Tammi tee 56 (katastritunnus 19801:002:1678), Vaino 10 (katastritunnus 19801:002:1015) ja Tammi tee 58a (katastritunnus
19801:002:2253) maaüksustega. Juurdepääs planeeritavale alale lahendatakse juurdepääsutee servituudi seadmisega.
Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks on muuta
Tammi tee 58 maaüksuse senine maatulundusmaa sihtotstarve väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maaks ning rajada maaüksusele vanatehnika hoidmiseks, remondiks ja taastamiseks sobilik
garaaž-töökoda. Planeeringuga on kavandatud krundile kuni 2 korrusega 1 tootmis-ärihoone ning 1 olmehoone-kontor ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 2200 m². Tootmishoone kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 14 m ja olmehoone-kontori kõrguseks maapinnast kuni 9 m. Lubatud katuse kalle on 0-25 kraadi.
Detailplaneeringuga kavandatakse suurem parkimisala maaüksuse põhjaküljel, võimaldamaks vanatehnika näituste korraldamist.
Olemasolev metsamaaosa on planeeritud jätta looduslikuks haljasmaaks.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille
kohaselt paikneb planeeritav ala osaliselt tootmismaa juhtfunktsiooniga alal ja osaliselt leebe režiimiga looduslikul haljasmaal.
Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla kodulehel
(www.harku.ee) ning samaaegselt saab detailplaneeringu materjalidega tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu alevik).

n Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab
Harku Vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus:
Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272)
maaüksusele. Taotluse kohaselt soovitakse planeeritava maa-ala jagamine valdavalt üksikelamu kruntideks, kokku 25 perele uute ühepereelamute rajamiseks ja ühele hooldekandeasutusele krundi ettenägemiseks. Planeeringuga nähakse ette samuti looduslikud haljasalad ja
üldkasutatavad haljastud ning tee maad. Maaüksuse kogupindala on
31,83 ha, planeeritava ala suurus sellest on ca 9,77 ha.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Harku valla üldplaneeringut, mille kohaselt on tegemist leebe režiimiga loodusliku haljasmaaga hajaasutusalal. Muudatusettepanek sisaldab ala muutmist
valdavalt elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalaks ning osaliselt üldkasutatava hoone maaks tihehoonestusalal.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
n Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
27.08.2015 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Ranna tee
1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Lindenbaumi (katastritunnus
19801:002:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta maaüksuse
sihtotstarve elamumaaks ning määrata elamu püstitamiseks ehitusõigus, lahendada tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääs. Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb Lindenbaumi maaüksus
elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale, kus uue elamuühiku kavandamisel on minimaalseks elamumaa krundi suuruseks 2000
m² (s.o 0,2 ha). Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
Eskiislahendusega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel
http://www.harku.ee.
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MTÜ Tervendavad Aiad

Tabasalu Koolituskeskus
ootab 5-7 aastaseid lapsi
koolivalmidust toetavasse

eelkooli ja mängukooli
Lisainfo ja registreerumine
31. augustini
telefonil 5666 6154 või
tabasalukoolitus@gmail.com.

sari „Algajale aednikule“ praktiline õppepäev
	
  

TAIMEKAITSE, KAHJURITE TÕRJE
LOODUSLIKE VAHENDITEGA
15. aug. 2015 kell 11.00 – 16.00
Tallinna Loomaaia köögiviljaaias
Ehitajate tee 150
Lektoriteks
taimetohter (taimekaitsenõustaja)
TIIU ANNUK ja
inimesetohter (psühhiaater)
TIINA KELDRIMA

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Harkujärve laste päevakeskus
on avatud kogu suve
igal tööpäeval kell 12- 16
Ootame kõiki lapsi põnevatele
seiklusetele, teemapäevadele,
spordivõistlustele ja muudele
toredatele ettevõtmistele.
Lisainfo www.inglitiib.eu
Kiriku tee 2, Harkujärve

Räägime enamlevinud taimekahjuritest, nende
tõrje võimalustest, keskkonnamürkide mõjust
organismile. Teeme looduslikke lahuseid, otsime
kahjureid, pritsime
Osalustasu 15 eur. Vajalik eelregistreerimine
tervaiad@gmail.com 5037504 (Õnne)
www.tervendavadaiad.ee

	
  

Küttekulud saate nulli kuni 200 m² elamu puhul,
paigaldades päikesepaneelid koos soojuspumbaga.
Konsultatsioon ja arvutus TASUTA!
www.paikesejaam.ee
Info@elenorsolutions.ee; tel 503 2841
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n Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.ee

CV palume saata aadressil
kairi@pangapealselasteaed.ee või
helistada 609 8230 / 609 8231

n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada tasuta
järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll,
remont ja ehitus. Akti väljastamine
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

Ilus hind

Ilus hind
Ilus hind
alates

1.00

2.90

1.90

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Ranna tee 1, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 606 3830
Kady-Ann Sutt

Raamatupidamisteenused
erinevatele
äriühingutele
Tel. 5556 5292, 554 5825
E-post: arelia@arelia.ee
www.arelia.ee

Aule Sagen
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a aprillis, juunis, juulis, detsembris).
Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva
vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja
kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse
nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus
keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas
ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine
on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.

n Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet, puude ja hekkide
hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD.
Tel 5626 3857
n Pakume vaipade ja pehme mööbli
keemilist puhastust. Tel. 5888 0999,
info@vanastuueks.ee
n Aastaringne fekaalivedu ja kuni
10m3 kogumismahutite tühjendamine.
OÜ Norringsen. Tel 5662 1300
n Põllu-, kompost- ja haljastusmuld,
liiv, killustik jm. Väikeveod kalluriga.
Tel 501 5992
n Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste raiet. Tööd
teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude
freesimine ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon
tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokkuvedu,
kändude juurimine/freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

ID 86e4

n Lammutustööd koos äraveoga,
samas pakume ka ehitustöid. Renno:
ik.hk@mail.ee, 5671 1718
n Muru niitmine, trimmerdamine,
võsa lõikamine 5378 5742
n Üürin maja/osa Muraste lähedal,
tel 5697 8434
n Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava-, aia- ja tõstuste lahendused.
Liugvärav avale kuni 4,5 m 1500 eurot
(liugvärav, automaatika, paigaldus).
Liugväravad on tsingitud ja värvitud.
Tel 5895 8809
n Lõikan hekki, vajadusel võsalõikus ja
trimmerdamine. Tel 5554 7291
n 8m lipumast ainult 210 €!
Lipuvabrik.ee
n Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C.
asukohaga Keilas võtab tööle õmblejaid universaalmasinale ja overlokile.
Kontakt 674 7567
n Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade
remont. 8-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel: 5690 3327
n AB TAVA OÜ teostab arhitektuurseid
ehitusprojekte ning hoonete tagantjärgi seadustamisi. info@abtava.ee ;
5817 1894
n Ehitusluba. Kasutusluba. info@
arhitektjainsener.com, 522 0023, Mikk

n Korstnapühkija teenused ja
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
5807 2581; info@potipoiss.ee

n Soodsaima hinnaga saematerjal
meilt. Küsi pakkumist parimsaematerjal@mail.ee või 525 1520

n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362

n P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
PUHASTUSTEENINDAJALE. Töö asukoht: Aia 5, Harku. Tööaeg: E-R. Kontakt:
Ülle GSM: 5694 6213

n Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo
kliendid soovivad osta kinnisvara
Tallinna lähipiirkonnas. Info ja hindamine tasuta! kadri@raid.ee, tel: 5661 1103
Kadri Allaste
n Müüa soodsalt täitepinnast, sõelutud
ja sõelumata mulda. Transpordivõimalus. Tel 5656 4103

22 g CO2

n Ostan Teie seisva või mitte töötava
auto, võib pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib kõike!
Renno: ik.hk@mail.ee, 5671 1718

n TÄNAVAKIVI PAIGALDUS JA MÜÜK,
AEDADE EHITUS, HALJASTUS JA
ASFALTEERIMINE. www.kivivennad.ee,
551 9855, 558 8842, henno.piirme@
gmail.com

REKLAAMI VÕI KUULUTUSE TELLIMINE
e-post vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

TEATED /

Kolmapäev, 12. august 2015

Harku Valla Teataja 11

AITAN
MÜÜA
KINNISVARA
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Eleri Soonsein
52 77 354
66 84 700
OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

arendus- ja
haldusosakonna juhataja

NB!
Püsimeik Tabasalus: Janne, tel 5567 7880

ametikohale

Peamised tööülesanded:

Juhtida ja koordineerida Harku valla arendustegevuse ja keskkonna-, heakorra-, elamu- ja kommunaalmajanduse, ühistranspordi, liikluse, teehoiu,
energeetika, riigihangete ja järelevalve valdkondi.
Korraldada ja koordineerida Harku valla teede,
tänavavalgustuse, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ning munitsipaalobjektide projekteerimis- ja
ehitusalast tegevust ning arendamist ja haldamist.

Eelistatud on
kandidaadid,
kellel on:

Nõudmised sobivale kandidaadile:

teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus
ja juhtimiskogemus;
● eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene
keele oskust suhtlustasandil;
● oskus rakendada oma
töös tänapäevaseid
inimeste juhtimise põhimõtteid ning meeskonnatööle orienteeritus;
● võimekus juhtida
korraga mitut protsessi
ning kindlustada nende
üheaegne toimimine ja
tulemuslikkus;
● hea suhtlemisoskus
kolleegide, huvigruppide,
kodanike ja poliitikutega;
● suutlikkus juhtida
iseennast ja võime töötada
suure koormusega ning
stabiilselt ka pinge- ja
stressiolukorras.
●

Tabasalu	
  Ühisgümnaasium	
  on	
  Harku	
  valla	
  viiest	
  
koolist	
  suurim	
  oma	
  ligi	
  1000	
  õpilase	
  ja	
  80	
  
õpetajaga.	
  Otsime	
  uuest	
  õppeaastast	
  oma	
  
kollektiivi	
  järgmisi	
  õpetajaid	
  ja	
  spetsialiste:	
  

Tabasalu Ühisgümnaasium on Harku valla
viiest koolist suurim oma ligi 1000 õpilase ja
80 õpetajaga.
Otsime uuest õppeaastast oma
• inglise	
  keele	
  õpetaja	
  	
  
• bioloogiaõpetaja	
  
	
  
kollektiivi järgmisi
õpetajaid
ja spetsialiste:
•
•
•
•

koolipsühholoog	
  
eripedagoog	
  (HEV	
  klassiõpetaja)	
  
kommunikatsioonispetsialist	
  (0,5)	
  
põhikooli	
  ja	
  gümnaasiumi	
  eesti	
  keele	
  ja	
  
kirjanduse	
  õpetaja	
  (osaline	
  tööaeg).	
  

• inglise keele õpetaja
• bioloogiaõpetaja
Avaldus,	
  CV	
  ja	
  kvalifikatsiooni	
  tõendavate	
  dokumentide	
  
• koolipsühholoog-sotsiaalpedagoog
koopiad	
  saata	
  hiljemalt	
  17.08.2015	
  
carolin.kadaja@tyg.edu.ee	
  
• eripedagoog
(HEV klassiõpetaja)
• kommunikatsioonispetsialist
(0,5)
Täpsem	
  info:	
  	
  www.tabasalu.edu.ee	
  
• põhikooli ja gümnaasiumi eesti
keele ja kirjanduse õpetaja (osaline tööaeg).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata hiljemalt 17.08.2015
carolin.kadaja@tyg.edu.ee

Täpsem info: www.tabasalu.edu.ee

●
●
●

●

magistrikraad või sellele
vastav kvalifikatsioon;
väga head teadmised
avalikust haldusest;
varasem töökogemus
osakonna tegevusega
seonduvas valdkonnas;
vähemalt 2-aastane
organisatsiooni või struktuuriüksuse või erinevate
koostööprojektide juhtimise kogemus.

Meie pakume
Sulle:
●

●
●

lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asenduskohta;
mitmekülgseid arenguja eneseteostusvõimalusi;
huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses
töökeskkonnas.

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust
vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele ja CV-d
ootame hiljemalt 18. augustiks 2015 portaali CV Online
vahendusel või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile
kaile.poldme@harku.ee. Lisainformatsioon telefonil
600 3845 (Kaile Põldme).

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857
www.inglitiib.eu

Avaldame kaastunnet
Toomas Viidasele

EMA
kaotuse puhul.
Greiner Packaging AS

OOTAVAD AIAHUVILISI!
16. august 2015 kell 12:00 – 15:00 Ülle Michelsoni

paekaldale rajatud liigirohke kollektsioonaia tutvustus.

Tuuleranna tee 15, Naage. Osalustasu 3.- EUR.
Registreerimine: Luule Agu e-mail: luule@agu.ee 520 1295
30. august 2015 kell 12:00 – 15:00 Perekond Mäekalda
koduaed Suurupi külas Liivakivi tee 79 - olemasoleva
liigirohke aia ümberkujundamise olevik ja tulevik.
13. september 2015 Harku Valla Aiahooaja lõpetamine
Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!
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AEDADE- JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS
Puitaiad, võrkaiad, metallaiad,
Liugväravad, tiibväravad, jalgväravad, värava automaatika
VÄIKEEHITISTE RAJAMINE
Aiamajad, terrassid,
terrassi katused: läbipaistvad-, plekk-, ja kivikatused
Tel: 56 236 365
E-mail: info@katcomgrupp.ee
Koduleht: www.katcomgrupp.ee

Kolmapäev, 12. august 2015

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

Eesti puurkaev on spetsialiseerunud
soojuspuuraukude rajamisele koos
soojuspumpade paigaldamisega:
Projekteerimine
Puuraukude süsteemi rajamine
Vajalike torustike paigaldamine
Soojuspumba paigaldamine

astust
Ei riku haahljub ka
ja m
esse
väiksemavtid
hoo esse!

OÜ Strantum pakub tööd
TABASALU SPORDIKOMPLEKSI
PUHASTUSTEENINDAJALE
Tööks on hoolduskoristustööd Tabasalu Spordikompleksis (Kooli 1, Tabasalu) vastavalt koristusplaanile, tagades spordikompleksi puhtuse.
Nõudmised kandidaadile:
n kohusetundlikkus, koostöövalmidus

ja rõõmsameelsus;
n oskus teha tööd iseseisvalt;
n riigikeele oskus suhtlustasandil.

HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

järelevalve spetsialisti
ametikohale

Peamised
tööülesanded:

mel ja vene keele oskus;
valdkonna seadusandluse
tundmine;
● valla territooriumil kehtivate
eeskirjade täitmise järeleval- ● teadmised avalikust halduve, vastavate märgukirjade
sest;
koostamine ning nende
● kontoritarkvara valdamise
täitmise kontrollimine;
oskus;
● loomakaitseseaduse alusel
● autojuhilubade olemasolu
kohalikule omavalitsusele
ning isikliku sõiduauto kasupandud ülesannete täitmise
tamise võimalus;
korraldamine;
● hea pingetaluvus;
● väärtegude toimepanemise
● kohusetunne, otsustus- ja
avastamine ja üleastujate
vastutusvõime, sealhulgas
suhtes väärteomenetluse
kohustuste tulemuslik ja
algatamine, samuti vastavasiõigeaegne täitmine.
sulisele infole ja avaldustele
reageerimine;
● väärteomenetluse läbiviimiKasuks tuleb:
ne ning kohaldatud karistuse ● varasem töökogemus
täitmise järelevalve, tööandseotud töövaldkonnas ja
ja esindamine kohtumenetavalikus sektoris.
luses väärteoasjades;
● valla avalikul parkimisalal
Meie pakume
parkimise korraldamise
Sulle:
järelevalve;
● lapsehoolduspuhkusel
● turvalisuse alase koostöö
oleva töötaja asenduskohkorraldamine;
ta;
● valla kriisireguleerimise
● mitmekülgseid arengu- ja
alase töö korraldamine.
eneseteostusvõimalusi;
● huvitavat ja vastutusrikast
Nõudmised sobiva- tööd kaasaegses töökeskle kandidaadile:
konnas;
● kõrgharidus;
● toredat ja sõbralikku
meeskonda.
● eesti keele oskus kõrgtase●

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust vastavalt
ametikohale esitatavatele nõuetele ja CV-d ootame hiljemalt 18.
augustiks 2015 portaali CV Online vahendusel või personalijuhi
Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee. Lisainformatsioon telefonil 600 3845 (Kaile Põldme).

Lisainfo

Info: +372 522 0080
puurkaev@puurkaev.ee
www.puurkaev.ee

Võimalik tulla tööle ka osalise koormusega
graaﬁku alusel. Täistööaja korral põhipalk kuni
750 € (bruto) või tunnitasu kuni 4 €.

HARKU VALLAVALITSUS

Omalt poolt pakume:

kohapealset väljaõpet, toetavat meeskonda, ettevõttes kehtivate soodustuste kasutamisvõimalust,
tänapäevaseid ja kvaliteetseid töövahendeid.
Kandideerimiseks palume saata oma CV hiljemalt
19.08.2015 e-mailile: mariann@strantum.ee või helistada
juhatajale Mariann Kaselale tel 606 1583.

HARKU VALLA TENNISE 2015. A
MEISTRIVÕISTLUSED
D
VÄLISTINGIMUSTES
KES?
MILLAL?
Igal tasemel tenniseharrastajad Augusti jooksul üksikja paarismängud,
KUS?
Harku pimemäng ning
Harku valla väljakutel
saunaga lõpetamine
KUIDAS SAAB?
Sissekandmine ja lähem teave
kalmer@tennis24.ee, 5620 4556

TEEME SINU
AEDA KÕIK
AIARAJATISED
Peenrakastid,
kompostikasti,
puitmööbli,
laste
mängumajad,
väliköögi,
lehtla,
tööriistade kuuri,
kasvuhoone,
terrassid,
aia, jne.
Anna oma soovist teada:
margus@hang.ee, 50 42 092

kuulutab välja konkursi

ehitusspetsialisti
ametikohale

Peamised
tööülesanded:

tulemuslik ja õigeaegne
täitmine;
● töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga
hea suhtlemisoskus;
● hea pingetaluvus;
● isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

ehitus- ja kasutusloa
taotluste menetlemine ja
lubade väljastamine;
● ehitisregistri pidamine.
●

Nõudmised sobivale kandidaadile:

ehitus- või arhitektuurialane kõrgharidus;
● teadmiste olemasolu
kohaliku omavalitsuse tööst,
ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
● vene keele oskus suhtlustasandil;
● ehitusprojekti lugemise
oskus;
● kohusetunne, täpsus,
otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste

Kasuks tuleb:

●

●

varasem töökogemus
seotud töövaldkonnas ja
avalikus sektoris.

Meie pakume
Sulle:
●
●
●

huvitavat tööd kiiresti
arenevas omavalitsuses;
häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
toetavat meeskonda.

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust vastavalt
ametikohale esitatavatele nõuetele ja CV-d ootame hiljemalt
17. augustiks 2015 portaali CV Online vahendusel või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee.
Lisainformatsioon telefonil planeerimis- ja ehitusosakonna
juhataja Karin Sillmanni telefonil 5551 5431.

