4700 m² suurune tootmishoone valmis
ettevõtte 20. sünnipäevaks ja seal hakkab
tööle 40 firma töötajat.

„TERRA MARIANA
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RAAMATUKOGUS:
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mida Vääna-Jõesuus elav Ulvi Kullerkupp
jagab lahkelt ka kaasmaalastega.
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Võimalik anda
ka oma isiklik
suur panus
heategevuseks.

Harku Valla Teataja

LEMBE REIMAN
Harku Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Uus Meriküla kinnine reoveepuhasti suudab praegu puhastada 4000 inimese reovett, kuid võimsust saab suurendada 6000ni. / Foto: Anne-Ly Gross-Mitt

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

Septembris lõppesid Murastes paikneva OÜ Strantumi
Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimistööd, mille tulemusel on võimalik
puhastada kuni
2300 majapidamise
reovesi.

– veel üks samm puhtama keskkonna nimel

Mulluse suurprojekti, Harku valla
Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti tänuüritusel tänasid
üksteist eduka koostöö eest
(paremalt) abivallavanem Vello
Viiburg, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, KIKi
juhatuse esimees Veiko Kaufmann
ja Strantum OÜ projektijuht Valdo
Liiv. Koostöö sujus ka Meriküla
reoveepuhasti rekonstrueerimisel.
/ Foto: Terje Lepp

V

alminud reoveepuhasti rajati Muraste
küla ja selle lähiümbruse (Pangapealse ja Tilgu tee,
samuti Rannamõisa küla lääneosa ning Ilmandu
küla põhjaosa) piirkonda teenindanud vana konteinertüüpi kompaktpuhasti asemele,
mille võimekus (2000 inimekvivalenti (ie) – ühe inimese
põhjustatud keskmine ööpäevane veereostuskoormus) jäi
üha laieneva piirkonna kasvanud majapidamiste arvu teenindamiseks liiga väikseks.
„Uus ja tänapäevane kinnine
aktiivmuda reovee puhasti
suudab praegu teenindada
4000 inimest,“ pidas OÜ
Strantum juhatuse liige Meelis
Härms väga oluliseks kahekordistunud jõudlust, mida piirkonna kasvades ja uute majapidamiste lisandumisel
ühiskanalisatsiooni saab tõsta
kuni 6000 ie-ni.
Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekti ehitust
ettevalmistavate tegevuste finantseerimiseks sai OÜ Strantum 2011. aastal tagastamatu
toetuse Läänemere tegevuskava sihtfondilt (Baltic Sea Actionplan Fund ehk BSAP), rekonstrueerimistöödeks aga
2013. aastal SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt

Kakumäe lahte jõudev heitvesi
vastaks seadustes ette nähtud
nõuetele,“ rääkis Liiv uue reoveepuhasti rajamise tagamaadest. Ta selgitas, et vana puhasti maksimaalne jõudlus oli
2000 inimese reovee puhastamine. Projekteerimise eel läbiviidud uuringud näi
tasid aastal 2012
Puhasti suudab kõnealuse piirkonna
praegu teenindada ühiskanalisatsiooniga
4000 inimest. ühendatud elanikkonna reostuskoorMerko Infra ning omanikujä- museks juba ligikaudu 2392
relevalvet konsortsium OÜ ie-d; toonaste prognooside
Projektin ja Heto Consult OÜ. järgi pidi aga aastatel 2013–
2015 ühiskanalisatsiooniga
ühendatud elanikkonna reosVana puhasti jõudlus
tuskoormus suurenema veel
jäi väikseks
OÜ Strantumi projektijuhi umbes 3965 ie-ni. „Suureneva
Valdo Liivi sõnul vajas reovee- elanikkonna nõuetekohaseks
puhasti asendamist keskkonna teenindamiseks oli olemasolekaitseks: majapidamistes tekkiv va puhasti võimsus ammendureovesi tuleb puhastada vasta- nud,“ nentis Liiv. Projektijuhi
valt nõuetele. „Olemas olnud sõnul oli 2003. aastal paigaldavana, arendaja paigaldatud tud konteinerpuhasti projekkompaktpuhasti oli juba aas- teeritud ühe väikese – Pankrantaks 2012 ülekoormatud ning niku ja Pangapealse – piirkonna
seetõttu oli keeruline ja tehno- jaoks ning oligi selle teenindaloogiliselt võimatu tagada, et miseks piisav. Kui piirkond
(KIK). Uue reoveepuhasti rajamine läks kokku maksma umbes 2,1 miljonit eurot, millest
1,5 miljonit kattis KIKi toetus.
Harku vald toetas projekti ligikaudu veerand miljoni euroga.
Ehitustöid teostas konsortsium
AS Merko Ehitus Eesti ja AS

hakkas kiirelt kasvama, ei olnud uute puhastite jaoks
muud kohta ning ühiskanalisatsiooniga liitujate arvu kasvades lisati vanale konteinerile teisi konteinereid lihtsalt
juurde. Pealetuleva reovee
hulk käis sellele süsteemile
selgelt üle jõu. „Vajadus korraliku piirkonda teenindava
puhasti järele oli ilmne – ühelt
poolt tuli mõelda keskkonna
säästmisele, teisalt aga perspektiivile, kus on vaja liita
ühiskanalisatsiooniga tulevased uusarendused või ka Muraste põhjaosa piirkonna suvilad, mida ehitatakse järjest
elamuteks ringi,“ pidas vallavanem Kaupo Rätsepp projekti puhul oluliseks nii valla
keskkonnahuve kui ka arengupotentsiaali.

Foto: Aule Sagen
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METEK AVAS TABASALUS
UUE TOOTMISHOONE

Väljakutsed uue
puhasti rajamisel
Projekteerimiseks ja ehitustööde ettevalmistamiseks taotles OÜ Strantum BSAP-lt
2011. aasta septembris toetust.
Taotlus sai sama aasta novembris positiivse otsuse ning
BSAP fondihalduri Põhjamaade Investeerimispangaga
(Nordic Investment Bank)
allkirjastati projekti käivitamiseks tagastamatu abi leping.
Eeluuringute ning reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekti valmimise järel esitas Strantum 2013. aasta alguses KIKi
Ühtekuuluvusfondi taotluse
toetuse saamiseks ehitustööde
elluviimiseks. 2013. a sügisel
rahuldati seegi taotlus ning
tööd võisid alata. Kaks aastat
väldanud rekonstrueerimistööde käigus ehitati uus ja
võimsam puhasti vana puhasti kõrvale, mis uue valmimise
järel lammutati. „Vajadus samale ehitustandrile jääv vana
puhasti samaaegselt töös hoida muutis tööd keerukamaks;
samuti see, et ehitustöid tuli
teha Muraste looduskaitseala
geoloogiliselt ebasoodsates
tingimustes,“ ütles Meriküla
reoveepuhasti ehitaja Merko
Ehitus Eesti ASi projektijuht
Peeter Laidma. Nimelt paikneb reoveepuhasti kinnistul,
mis piirneb kolmest küljest
Muraste looduskaitseala sihtkaitsevööndiga, kus kehtib

katsetuste periood edukalt läbitud ja lõpptulemuse üle saab
ainult rõõmustada,“ tõdes
Merko Ehituse esindaja Laidma. Lisaks uue puhasti ehitamisele rajati projekti käigus
vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid 15 majapidamisele Tilgu teel, rekonstrueeriti ja
rajati 854 m vee- ning 586 m
kanalisatsioonitorustikku ja
rekonstrueeriti 1 ning rajati 2
kanalisatsioonipumplat.

Kanalisatsioon
suvilapiirkonda
Liiv juhtis tähelepanu veel
valminud puhasti erinevusele
mullu valminud Suurupi reoveepuhastist. Meriküla reoveepuhastis toimub puhastusprotsess suletud ruumis, samal ajal
kui enamlevinud samatüübilistes reoveepuhastites – nagu
Suurupi reoveepuhasti – on
protsessimahutid lahtised ja
paiknevad välitingimustes.
Olenemata puhasti tüübist on
uue puhasti käikuandmisega
Kakumäe lahte süvaveelasu
kaudu jõudev vesi oluliselt
puhtam ning vastab vee erikasutusloas esitatud väljavoolu
nõuetele. Lisaks reovee paremale puhastamisele on Liivi
sõnul uue reoveepuhasti valmimisega loodud eeldused
terve Muraste reoveekogumisala kanaliseerimiseks. Nimelt ei olnud varem võimalik
piirkonda kanalisatsiooni rajada, kuna seda poleks

olnud kusagiTänaseks on ka lihtsalt
le juhtida, sest olekatsetuste periood masolev reoveepuedukalt läbitud. hasti ei võimaldanud
täiendavate koguste
Muraste looduskaitseala kait- lisandumist. OÜ Strantumi
se-eeskirjas sätestatud kaitse- vee- ja kanalisatsiooniosakonkord. Kaitseala kuulub ühtlasi na juhataja Vaido Valingu sõNatura 2000 loodusalade ni- nul valmistavadki OÜ Stranmistusse. Strantumi projekti- tum ja Harku Vallavalitsus ette
juht Liiv nentis, et kuna ehitus- juba järgmist suurt projekti:
tegevus toimus looduskaitseala „Plaanime lähiaastatel kanalivahetus läheduses, oli see kõr- seerida ka Muraste põhjaosa,
gendatud tähelepanu all ja mille käigus ehitatakse siis
kõik olulisem tuli kooskõlas- endistele Muraste suvilapiirtada Keskkonnaametiga. Uus kondadele välja kaasaegne
reoveepuhasti hoone sai katu- ühisveevarustus ja -kanalisatse alla möödunud aasta jõu- sioon.“
luks ja puhasti tööle tänavu
jaanipäevaks. „Tänaseks on ka
AULE SAGEN

Harku abivallavanem Vello Viiburg:
Muraste on jätkuvalt kasvav piirkond.
Kui olemasolev puhasti enam suureneva
elanikkonna veereostuskoormusega toime ei
tulnud, oli seda selgelt vaja keskkonnariskide
vältimiseks laiendada. Uus puhasti loob viimaks
võimalused liita ühiskanalisatsiooniga ka need
umbkaudu 290 Muraste põhjaosa suvilat, mille
reovett vana puhasti enam vastu võtta ei oleks
suutnud. Samuti on puhasti loonud võimalused
arenduste jätkamiseks piirkonnas.“



KTOR
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SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus juhatuse esimees Veiko
Kaufmann:
Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimise ja
Suurupi reoveepuhasti rajamisega on Harku
vallas loodud eeldused kahe suure reoveekogumisala – Vääna-Jõesuu (6880 ie-d) ja
Muraste (4860 ie-d) – täielikuks kanaliseerimiseks. Mõlema reoveepuhasti väljundnäitajad
vastavad Helcomi nõuetele ja aitavad kaasa
Läänemere puhtuse tagamisele.”

2 Harku Valla Teataja
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M

etekis töötab täna
kokku 170 inimest,
kellest uues vastvalminud 4700 m² suuruses tootmishoones asub tööle ligi 40.
„Meil on mitu erinevat ettevõtet – Metek, Metek Alumiinium, Ekomet ja Metek Profiil,“ tutvustas Metek OÜ
juhataja Erko Karo nende ettevõtteid; „selles konkreetses
uues hoones hakkab tööle Ekomet OÜ, mis tegeleb plekist
profiilide tootmisega.
Kui aga 20 aasta eest oleks
kõik läinud teisiti, nagu Erko
Karo toona ise lootis, ja ühe
Tartu autoremonditöökoja
personalijuht oleks teinud hoopis teistsuguse otsuse, siis
võib-olla ei oleks täna nendest
neljast Meteki kaubamärgi all
tegutsevast ettevõttest olemas
mitte ühtegi ega ka vajadust uue
hoone avamiseks.

20 aastat sujuvalt
ülesmäge
Nimelt 20 aasta eest, pärast
edutut kandideerimist ühte
autoremonditöökotta metallitööliseks, tundis Karo koju tagasi sõites suurt masendust,
küsides endalt, mis temast siis
nüüd saab. Kuigi sellel hetkel
tundus homne päev mustades
toonides olevat, siis nii nagu
elus ikka on iga halb asi millekski hea. Nimelt andis see
impulsi hoopis oma ettevõtte
rajamiseks, millest tänaseks on
välja kasvanud 20 aastat edukalt tegutsev Metek OÜ.
Uue tootmishoone avamispeol tähistatigi ka Meteki 20.
juubeli-sünnipäeva. Oma avakõnes ütles Erko Karo, et nende
20-aastane tee on olnud pikk ja
pole olnud lihtne. „See on olnud käänuline ja konarlik, aga
läinud sujuvalt ülesmäge,“
hindas Karo. Ta rõõmustas, et
sellel teekonnal on tal olnud

Meteki uues tootmishoones
on 4700 m2, millest 1000 m2
moodustab ladu ning ülejäänud on
tootmispind, kus tehakse erinevaid
plekist profiile.
/ Foto: Aule Sagen

Meteki uue
tootmishoone
avamislindi
lõikasid läbi
(vasakult) Harku
vallavanem
Kaupo Rätsepp,
Metek OÜ
juhataja Erko
Karo ja Ekomet
OÜ (üks Meteki
kaubamärgi
ettevõtetest, mis
asub värskelt
valminud
hoones tööle)
tootmisjuht
Veiko Kõrkjas.
/ Foto: Marek
Metslaid

Metekil uus
tootmishoone
Hoonete välisfassaadide ehitamisega
tegelev Metek avas 5. novembril, oma
20. sünnipäeval, Tabasalus uue tänapäevase tootmishoone.

tellimuste hulk. „Kuidas me
üldse oleme suutnud nii kaugele areneda? Põhjus on selles,
et tellijad on meile alati esitanud nii raskeid

millest
Meie ettevõte on juba nõudmisi,
me ei ole osanud
nii suur, et ka kliendid keelduda, vaid olepeavad suured olema. me kogu aeg üritanud natuke rohkem
väga palju toetajaid – eelkõige ja rohkem teha,“ rääkis Karo
tema pere ja paljud head koos- tellijate „survest“ uue toottööpartnerid.
mishoone ehitamiseks.
Uue tootmishoone ehitamise vajaduse tingis ettevõtte Enam pinda ja inimesi
laienemine ja järjest kasvav
Lisaks uue tootmishoone

Hardi Volmer
kohtus TÜGi
üheksandikega

näol laienemisele on Metek
kasvanud ka uute loodud töökohtade arvelt. Karo sõnul on
praegu uusi töötajaid juurde
tulnud eelkõige inseneride
seast. „Insenertehnilised lahendused lähevad järjest keerulisemaks ja inseneripool
laieneb lihttööliste omast ilmselt rohkem,“ rääkis Karo,
kelle sõnul on neil plaanis
uusi inimesi veelgi tööle võtta.
Samuti on Meteki juhataja
sõnul loota ka tootmise kasvu.
„Ilmselt lisaks Eestile ka mõnel uuel turul,“ avas Karo

ootusi, „täna oleme juba ka
Soome turul ning osaliselt
Rootsis ja Norras.“
Eestis on nende viimase aja
suuremateks projektideks olnud näiteks Tallinnas Kentmanni 6 asuv Merko Ehituse
tehtud uus büroohoone ja
praegu käsil olev Öpiku ärimaja Ülemistes Technopolise
kvartalis, mis saab nende tehasest seinapaneelid ja fassaadikatted. „Need on väga suured
projektid,“ hindas Karo, kelle
sõnul tulevadki neile tellimused pigem suuremate hoonete
tarbeks, nagu näiteks büroohooned, ostukeskused ja haiglad. „Meie ettevõte on juba nii
suur, et ka kliendid peavad
suured olema,“ selgitas Karo.
Üks suuremaid
tööandjaid vallas
Kuigi Meteki põhilised
tööobjektid jäävad väljapoole
valla piire, on neil siiski ka
Harku vallas mõned tehtud
tööd ette näidata. „Oleme siia
teinud kolm eramaja metallist
fassaadidega – üks on tuttava

Hardi Volmer rääkis üheksandikele oma elust muusiku, režissööri ja lavastajana. / Foto: Lenne-Liina Lembra

Multitalent Hardi Volmer
kohtus 13. oktoobril
Tabasalu Raamatukogus
Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilastega.
Kohtumisel rääkis Hardi
Volmer meile oma elu erinevatest etappidest ning enda
mitmetest huvidest. Saime
esitada talle küsimusi tema
elu kohta, eelkõige muusikavaldkonnast. Volmer seletas, kust sai alguse tema muusikutee. Kuna tal on mitmeid
huvitavaid hobisid, seadis ta

enda kui muusiku teistest
tiitlitest tahapoole. Eelkõige
tõi ta esile oma režissööri- ja
lavastajaoskused. Volmer
rääkis veel, kus ta on õppinud
ning kuidas käisid bändi asjaajamised tema ajal. Saime

teada, et tollal olid liiga populaarsed bändid keelatud ning
nende pundi eelnev bänd
Turist tuli asendada Singer
Vingeriga.
Oli tore kuulda teise inimese elust ning kindlasti saame

ta jutust midagi õppida ja
teha tema elu õppetundidele
mõeldes oma valikuid.
RASMUS KALEP
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
9.a klass

maja, üks minu enda ja üks
osaniku oma,“ loetles Karo,
täpsustades siiski, et need on
tehtud pigem hobikorras väikeprojektidena – üldjoontes
neil eramaju töös ei ole.
Metek on aga Harku vallas
üks suuremaid tööandjaid. Ka
Harku vallavanem Kaupo Rätsepp tunnustas avamispeol
peetud õnnitluskõnes Metekit
kui vallas tegutsevat suurettevõtet, mis on loonud valda
palju töökohtasid ning sellega
eeldusi, et üha enamatel Harku
valla elanikel oleks võimalik
tööd leida just koduvallast.
Kuigi täna käivad paljud Harku
valla elanikud siiski veel pealinnas tööl ning enamik Meteki töötajatest on vastupidi Harku valda tööl käivad
pealinlased, siis on vallavanema sõnul juba liikumas mõtted, kuidas olukorda muuta.
„Täna on meil jätkuvalt lootus,
et Tabasallu rajatakse riigigümnaasium ja üheks mõtteks on,
et sinna viiakse sisse suunaõpe,
mis toetaks ka Meteki siinset
tegevust,“ avaldas Rätsepp
lootust, et pärast suunaõppe
lõpetamist asuksid koolilõpetajad järjest enam ka koduvallas asuvasse Metekisse tööle.
Uued töökäed kuluvad aga
kindlasti Metekile marjaks ära,
sest oma tegevust on nad lubanud jätkata veel vähemalt 100
aastat ning töötajate juurdevärbamine – nii meilt kui ka
mujalt – käib kindlasti selle
perspektiivika tööprotsessi
juurde.
Palju õnne kogu Meteki kollektiivile väärika juubeliaasta
täitumise puhul ning edu edaspidiseks!
KADY-ANN SUTT



Jõuluteemaline käsitöö
müük

Traditsiooniline
käsitöö jõulumüük
toimub Tabasalus
Eakate Päevakeskuses
tänavu 26. novembrist
11. detsembrini.

Käsitööesemeid on oodatud müügiks kõikidelt vallaelanikelt, nii suurtelt kui ka
väikestelt meistritelt. Kellel
on soov oma käsitöö jõuluteemalisele näitusele müügiks tuua, neil palume endast
teada anda Eakate Päevakeskusesse.
Palume oma käsitööesemed tuua Eakate Päevakeskusesse hiljemalt 24. novembriks. Nobedate naiste
kätetöö kõrvale on väga oodatud ka meeste poolt valmistatud esemed! Jõuluteemalise käsitöö müügilt
jõulukinkide ostmisega toetate meie valla käsitöölisi.
TIIA SPITSÕN

Käsitöö jõulumüük
on avatud 26.
novembrist kuni
11.detsembrini:
E 11.00–17.00
T 11.00–16.00
K 11.00–16.00
N 11.00–17.00
R 11.00–16.00
Tabasalu Eakate Päevakeskus asub aadressil Teenuste
2 (raamatukogu sissepääs).
Infotelefon: 603 2171
Lisainfo: Tiia Spitsõn, Harku
Vallavalitsuse Sotsiaalja tervishoiuosakonna
juhataja. Telefon: 600 3867.

Volikogu istungilt:

OKTOOBRIKUU VOLIKOGU ISTUNGILT
29.10.2015 toimunud vo- tejaama tee 6 maaüksuse
likogu istungil võeti vastu ja lähiala detailplaneeringu
järgmised otsused:
vastuvõtmine;
n Harku Vallavolikogu seisu- n Vääna-Jõesuu külas Kogeli
koht Tiskre külas Tänavaotsa maaüksuse ja lähiala detail6 ja Liiva III detailplaneeringu planeeringu vastuvõtmine;
jätkamise võimalikkuse osas; n Kumna külas Männiku 7
n Harku Vallavolikogu seisukinnistu ning lähiala detailkoht detailplaneeringu alplaneeringu koostamise
gatamise võimalikkuse osas lõpetamine;
Harku alevikus Instituudi tee n Harku Vallavolikogu 27.
15 maaüksuse lõunapoolsel augusti 2009 otsuse nr 86
osal;
muutmine;
n Liikva külas Tammemäe
n Suurupi külas asuva Kalama
maaüksuse ja lähiala detailtee 2c sotsiaalmaa maaplaneeringu algatamine;
üksuse munitsipaalomann Rannamõisa külas Keila
disse taotlemine;
metskond 10 maaüksuse osan Suurupi külas asuvate Kaladetailplaneeringu algatama tee L1 ja Munakivi tee
mine;
L1 maaüksuste munitsipaaln Tabasalu alevikus Vahtra tn
omandisse taotlemine;
10 maaüksuse ja lähiala de- n kohalikeks teedeks määratailplaneeringu algatamine; mine;
n Vääna-Jõesuu külas Luige n valla teenetemärgi andmine;
tee 30 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu algata- n Harku Vallavolikogu esindaja
määramine Muraste Kooli
mine;
hoolekogusse.
n Suurupi külas Kaasiku
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja
Istungil võeti vastu
keskkonnamõju strateegimäärus:
lise hindamise algatamata n „Harku valla eelarvest
jätmine;
makstavate sotsiaaltoetuste
n Vääna-Jõesuu külas Pääsmäärad 2016. aastaks“.
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RIIDEKONTEINER –
abi nii ligimesele
kui ka keskkonnale

Tabasalus Tibutare lasteaia
nurgal asuvasse riidekonteinerisse võib viia
üleliigsed terved ja puhtad
riideesemed ning jalanõud, mida endal enam
vaja ei lähe, kuid mis
mõnele teisele võiksid
abiks ära kuluda.
/ Foto: Kady-Ann Sutt

Vallas asuvatesse
riidekonteineritesse
on oodatud puhtad ja terved rõivad ning jalanõud,
mida endal ei lähe
enam vaja, kuid mis
kellelegi teisele võivad veel kasutamisrõõmu pakkuda.

„TERRA MARIANA“
jõudis Harku
raamatukokku
Läti Rahvusraamatukogu kinkis Eesti mäluasutustele Liivimaa ajalugu kajastava albumi faksiimileväljaande, teiste seas anti unikaalne kingitus üle ka
Harku raamatukogule.
Eesti Rahvusraamatukogus
toimus 22. oktoobril Liivimaa
ajalugu kajastava albumi „Terra
Mariana 1186–1888“ faksiimileväljaannete üleandmistseremoonia Eesti mäluasutustele.
See oli eriline sündmus, kus Läti
riigi poolt kingiti meie ühist
ajalugu kajastav unikaalne album paljudele Eesti haridus- ja
mäluasutustele nagu Rahvusarhiiv, Tartu Ülikooli raamatukogu, ERM ning suurematele ja
väiksematele raamatukogudele
paigus, mis albumis kajastatud.
Neist üks oli ka Harku. Kingitused – 28 albumit koos sinna
juurde kuuluva teaduslike kommentaaride köitega – andis üle
Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks.

Ü

ks riidekonteineritest
asub veebruarist alates
Muraste Konsumi
juures, teine aga sügisest saati Tabasalus Tibutare lasteaia
kõrval. Kuigi konteinerite
omanikud on erinevad – esimene kuulub Tallinna Jäätmekeskusele ning selle sisu
sorteerimist organiseerib
Ühendus Humana Estonia,
teine aga mittetulundusühingule Riidepunkt –, siis nende
toimimispõhimõte on mõlemas üks. Kõik võivad neisse
tuua oma vanu riideesemeid,
mida nad ise enam ei vaja,
kuid mis on kõlblikud teisele
ringile minekuks – olgu need

m i s l ä h e b mü ü k i , m i s
annetamiseks abivajajatele,
mis ümbertöötlemisele,“ kirjeldas Reiman Hu
mana tööprotsessi
Asjad oleksid esemete korduvkakorralikud ja kasutus- sutusse saatmisel,
kõlblikud. „osa riideid saadetakse abipakkidena
siis rõivad, kangad või jala- ka Eestist välja Aafrika riikinõud. Ainuke tingimus on desse. Samuti kasutatakse
see, et esemed peavad olema riiete müügist saadud tulu
puhtad ja terved. „Kui mõni mitmesuguste projektide toeniidiots on lahti või nööp tamiseks peamiselt Aafrikas.“
kadunud, siis see neid veel
Samamoodi jõuavad ka
riidekonteineri jaoks sobi- MTÜ Riidepunkt opereeritamatuks ei tee, kuid oluline vast riidekonteinerist esemed
on, et asjad oleksid korrali- nii kohalike kui ka välismaiste
kud ja kasutuskõlblikud,“ abivajajateni. Ka riidepunkti
selgitas Harku Vallavalitsuse toel on eestlaste kasutatud riikeskkonnaspetsialist Lembe deesemed jõudnud abivajajaReiman.
teni Lääne-Aafrikasse. Samuti
Üheksa kuuga 10 tonni
Nii Muraste kui ka Tabasalu riidekonteinereid tühjendatakse vastavalt vajadusele. Tabasalus on konteiner
olnud umbes kuu aega ja järeldusi on veel vara teha.
Murastes, kus konteiner on
olnud kauem ning inimesed
on sellest juba teadlikumad
ja kasutavad seda aktiivselt,
tühjendatakse konteinerit
lausa mitu korda nädalas.
Ühendus Humana Estonia
partnerlussuhete juhi Eve
Piibelehe sõnul oli oktoobri
lõpu seisuga Muraste konteinerisse toodud kokku 9952 kg
rõivaid ja jalatseid, mis teeb
keskmiseks 281 kg nädalas.
„Pärast tühjendamist viiakse
esemed sorteerimiskeskusesse, kus need sorteeritakse erinevatesse kategooriatesse -
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RIIDEKONTEINERITESSE
VÕIB PANNA:
• rõivaid (kulumisaste pole oluline, aga
soovitavalt puhtad ja
kuivad);
• jalatseid, rihmu,
nahast kotte;
• kodutekstiili: kardinaid,
voodipesu, käterätikuid,
laudlinu jms;
• mänguasju: nii
pehmeid kui ka
plastmassist.

aitasid nad sealseid abivajajaid
riidekonteineritesse toodud
riiete müügist teenitud rahaga,
millega renoveeriti sealse kohaliku kooli klassiruum ning
abistati kohalikke koolilapsi
vajalike koolitarvete hankimisel. „Lisaks sellele, et riidekonteinerid on inimestele üleliigsete riiete äraviimiseks väga
mugavad – neisse saab panna

Korduskasutus ja
taaskasutus
Lisaks korduskasutusele,
mis tähendab seda, et eset
kasutatakse täpselt samal
eesmärgil korduvalt, läheb
osa riidekonteineritesse toodud kraamist ka taaskasutusse. Neil kahel mõistel on
sisuline erinevus. Nimelt
erinevalt korduskasutamisest tähendab vii
mane seda, et eseInnustas Reiman m e m a t e r j a l i
inimesi olema kesk- kasutatakse uue
konnasõbralikumad. asja tegemiseks.
„Näiteks, kui riiesemeid ööpäevaringselt – on dekonteinerisse viidud vananeid kasutades võimalik anda dest teksadest tehakse vaip
ka oma isiklik suur panus hea- või käekott, siis see on mategevuseks,“ tõi Reiman välja terjali taaskasutamine,“ tõi
Reiman näite riidekonteinemitmed kasutegurid.
ritesse toodud esemete veel
ühest võimalikust funktsioonist lisaks korduskasutusele.
„Seetõttu ongi sinna igati
oodatud ka erinevad kodutekstiilid nagu voodipesu,
RIIDEKONTEINERISSE
kardinad või muud kangatüPANNA EI TOHI:
kid, mida on võimalik käsitööna veel mõne huvitava
uue asja tegemiseks ära ka• koduelektroonikat,
sutada,“ innustas Reiman
valgusteid ja muid
inimesi olema keskkonnaelektrikaupu;
sõbralikumad ning kaasa
• köögitarbeid ja nõusid;
aitama looduse säästmisele
• õli- ja värviplekkidega
ja tootmise vähendamisele.
või hallitanud tekstiilTabasalus saab riideid tasuta
esemeid;
ära anda ka jäätmejaamas
aadressil Kooli 5a ning MTÜ
• katkiseid jalanõusid;
Garderoobis aadressil Ranna
• katkiseid mänguasju;
tee 2. Mõlemast saavad huvilised lisaks riiete sinna viimi• raamatuid ja muud
sele ka sealseid meelepäraseid
paberit;
asju endaga tasuta kaasa võtta.
• biojäätmeid;
• pakendeid.

KADY-ANN SUTT

Ainulaadne teos
paavstile
Originaalalbum „Terra Mariana 1186–1888“ valmis vaid
ühes eksemplaris 1888. a Riias
Balti katoliku aristokraatia
esindajate kingitusena paavst
Leo XIII-le tema ametisse pühitsemise 50. aastapäevaks.
Oma ajaloolise, kunstilise ja
kultuurilise sisu poolest ainulaadne teos annab ülevaate
kristluse levikust endisel Liivimaal, Maarjamaal. Praegu asub
see unikaalne ajalooallikas
Vatikani Apostellikus Raamatukogus. Viimase ja Läti Rahvusraamatukogu koostööleppega alustati aastal 2007 Läti
valitsuse toetusel albumist 10
identse koopia ja 1000 väiksema faksiimileteose väljaand-

misprotsessi.
Ühe identse albumi kinkis
Läti president Andris Bērziņš
2013. a juulis Viljandi pärimusmuusika festivali ajal
meie presidendile kui kingituse Lätilt Eestile ja nüüd asub
see haruldus Eesti Rahvusraamatukogus.
Album on suurepärane võimalus mõtestada tänavuse
teema-aasta „Kaheksa sajandit
Maarjamaad“ tähendust, nagu
viitas ka endine Läti suursaadik Kārlis Eihenbaums kingituse üleandmisel: „Albumis
olev ajalugu kuulub meile kõigile, kelle juured on Maarjamaal või Terra Marianas. Album võimaldab meil piiluda
selle erilise maa hinge, mis
kunagi sai õnnistatud Maarja,
Jumalaema nimel, kuigi see ei
pruugi enam kanda tema
nime. Kuid siiski sai õnnistatud, nii võime me loota.“
Kuna kinkijate soov oli, et
faksiimileeksemplarid jõuaksid
„Terra Mariana“ albumis mainitud kohtadesse, õnnestus
väärtusliku kingituse osaliseks
saada ka Harku raamatukogul.
Albumi 58. leheküljel on esile
tõstetud Rannamõisa ja Muraste kui looduslikult kaunid kohad Läänemere kaldal.
Kõik huvilised on lahkelt
oodatud albumiga tutvuma, et
elustada mälu ja ajalugu, mille
mitmekihilises labürindis me
kõik rännakul oleme.
LEMBI OPER
Harku raamatukogu

Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks (taga keskel) andis Eesti
Rahvusraamatukogus Eesti mäluasutuste esindajatele üle albumi „Terra
Mariana 1186–1888“ faksiimileväljaanded. / Foto: Teet Malsroos

Ettevaatust!

Petukõned korterite õhuniiskuse mõõtmiseks!

Ettevaatust! Harku vallavalitsuseni on jõudnud info, et meie valla elanikele
on helistatud ettepanekuga tulla inimese koju ja kontrollida tasuta
korterite õhuniiskust, tolmu ning hallitustaset, mida väidetavalt pakutakse
koostöös Harku vallaga. Tegelikkuses ei ole Harku vallavalitsusel ühegi
ettevõttega sellist kokkulepet sõlmitud ning sellise väite puhul on tegemist
inimestele valetamisega. Kui teile selliseid kõnesid tehakse, siis palume
teil nendest Harku vallavalitsusele teada anda ning arvestada, et sellisel
pakkumisel ei ole mingit seost omavalitsusega.
Sarnase petuskeemiga on hädas olnud ka Nõmme ja Pirita linnaosavalitsused.
HARKU VALLAVALITSUS

4 Harku Valla Teataja

/ UUDISED & VALLAELU

Kolmapäev, 11. november 2015

Minister tunnustas Ott
Kasurit tänukirjaga

Eesti Haridusfoorumi 20. aastapäeva kokkusaamisel tunnustas haridus- ja teadusminister
Jürgen Ligi Harku vallavolikogu liiget ja hariduskomisjoni esimeest Ott Kasurit tänukirjaga.

Sotsialtoetuste määrad vaadatakse üle kord aastas. / illustratioon: 123rf

Valla sotsiaaltoetuste
määrad muutuvad
uuest aastast
Harku Vallavolikogu kehtestas 2016. aastaks sotsiaaltoetuste määrad, kus tõsteti eelkõige ühekordsete
sihtotstarbeliste toetuste määrasid.

O

ktoobrikuu vallavolikogu istungil kehtestas
Harku Vallavolikogu
Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
2016. aastaks. Tulevast aastast
tõuseb esmakordselt koolimineva lapse toetus, küttetoetus
ja matusetoetus. Toetuste
määrade korrigeerimisel on
arvestatud ka lähivaldades
makstavate toetuste määrasid.
Samaks jäävad toetuste määrad sünnitoetusel, eestkostel
või perekonnas hooldamisel
oleva lapse koolitoetusel, põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise koolitoetusel, koolitoetusel koolitarvete ja kooliriiete
muretsemiseks, toidutoetustel
koolis käivale lapsele, toidutoetusel elatusvahendite puudumisel, paljulapselise pere toetusel, ühekordsel sotsiaaltoetusel kinnipidamiskohast vabanenule ja tähtpäevatoetusel.

makstakse kõigile lastele, kelle elukohana on registreeritud
Harku vald,“ rääkis Harku
Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia

euro võrra ja mis on 2016.
aastal 200 eurot. Sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja
nentis, et matuseteenuse hind
on tõusnud nagu paljude
teiste teenuste hin
nadki ning toetusest
Üksi elavatel oleks abi vähekindvanuritel on raske lustatud peredel matoime tulla. tusekuludega toimetulemisel. Toetust
Spitsõn, täpsustades, et see makstakse matusekulude
toetus ei sõltu pere tuludest. kandjale, kui lahkunu oli
Küll aga ei tohi olla lapse va- Harku valla elanik.
nematel täitmata rahalisi kohustusi valla ees. Lisaks pea- Määrad muutuvad ajas
vad esmakordselt kooli
Mitmete sotsiaaltoetuste
mineva lapse toetuse saami- määrasid tõsteti ka 2015.
seks olema laps ja lapse vane- aastaks. Nii tõusid pere tulust
mad valla elanikud, lapseva- sõltumatu esmakordselt koon e m a d s e d a l a p s e limineva lapse toetus, aga ka
kooliminemise aastale eelne- pere tulust sõltuvad koolitoeva aasta 31. detsembri seisuga. tus koolitarvete ja kooliriiete
muretsemiseks ning toiduTõusevad küttetoetus
toetus koolieelses lasteasutuja matusetoetus
ses või lapsehoius käivale
Tulevast aastast tõuseb se- lapsele ja gümnaasiumis või
Vald toetab 1. klassi
niselt 130 eurolt 200 euroni kutseõppeasutuses õppivale
minejaid
küttetoetus, mida makstakse või põhikooli pikapäevarühEsmakordselt koolimineva ahjuküttega eluruumides mas käivale lapsele.
lapse toetus tõuseb uuest üksi elavatele eakatele üks
Sotsiaaltoetuste saamise
aastast 30 euro võrra. Kui sel kord aastas. „Üksi elavatel tingimused Harku vallas on
vanuritel on raske määratud Harku Vallavoliko
tulla. Kütte- gu 25. oktoobri 2012 määruTõuseb esmakord- toime
toetusega tahame ses nr 17 „Sotsiaaltoetuste
selt koolimineva lapse hoolitseda selle eest, andmise kord“. Lisainfot toetoetus, küttetoetus ja et nende tuba ikka tuste ning nende määrade
matusetoetus. soe oleks,“ selgitas kohta saab Harku valla koduSpitsõn. Tema sõnul lehelt sotsiaaltoetuste andmisügisel said esmakordselt koo- on need eakad üldjuhul ko- se korra alt, Harku valla õili läinud Harku valla lapsed duhooldusteenuse kasutajad gusaktidest ning Harku
toetust 70 eurot, siis järgmise ja enamasti tellib eakatele vallavalitsuse sotsiaal- ja terõppeaasta alguses toetab vald küttepuud ära hooldustööta- vishoiuosakonna juhatajalt
esmakordselt kooli minevaid ja, et need kindlasti olemas Tiia Spitsõnilt telefonil 600
lapsi, keda peaks olema hin- oleks ja tuba kütmata ei jääks. 3867 või e-posti aadressil
nanguliselt veerandsaja ringis,
Senisest kõrgem on uuel Tiia.Spitsõn@Harku.ee.
100 euroga. „Esmakordselt aastal ka matusetoetus, mida
koolimineva lapse toetust suurendati vallavolikogus 70
AULE SAGEN

Ott Kasuri, kes lisaks oma
tänasele tegevusele on kohaliku haridusmaastiku edendamisse panustanud ka endise pikaaegse Tabasalu
Ühisgümnaasiumi direktorina, sai tunnustatud 30.
oktoobril Tartu Ülikooli
aulas toimunud Eesti Haridusfoorumi kokkusaamisel
tänukirjaga pikaajalise panuse eest Eesti haridusmaastiku edendamise, elukestva
õppe strateegia väljatöötamise ja osalusdemokraatia
edendamise eest.
Ott Kasuri oli üks 12 inimesest, kellele tänavusel,
Eesti Haridusfoorumi 20.
juubeli kokkusaamisel tänukiri omistati.
Ettepanek MTÜ-lt
Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultandi
Asso Ladva sõnul sai koos
Kasuriga ministri tänukirja

samade teenete eest ka näiteks õppejõud ja Euroopa
Parlamendi saadik Marju
Lauristin ning kauaaegne
Hiiumaa koolijuht Ivo Eesmaa. „Tavapäraselt teeb ettepaneku anda mõnele inimes e l e m i n i st r i t änu k i r i
ministeeriumi juhtkond, osakonnajuhataja, maavanem,
kohaliku omavalitsuse juht,
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluva
asutuse juht või mõni ministeeriumi partner,“ selgitas
Asso Ladva tänukirja kandidaatide nimetamise korda,
„käesoleval juhul tegi ettepaneku anda 12 inimesele ministri tänukiri MTÜ Eesti
Haridusfoorum, kellega
koostöös valmis Haridus- ja
Teadusministeeriumis „Elukestva Õppe Strateegia“.“
20-aastane suur töö
Ott Kasuri sõnul on iga
tunnustus meeldiv, eriti aga

siis, kui see tuleb ootamatult
Haridus- ja Teadusministeeriumilt. „20 aastat olen olnud seotud Eesti Haridusfoorumi sõpruskonnaga, et
anda omapoolne panus haridusmaastiku kujundamisele Eestis,“ ütles Kasuri, lisades, et Eesti Haridusfoorumi tegevuses osalemine on talle rohkelt andnud ja
teda professionaalselt väga
palju arendanud. „See on
olnud võimalus õppida kolleegidelt ja näha laiemalt,
mida haridussüsteem tervikuna endast kujutab ning
milline on selle väärtus ühe
väikese, kuid haritud rahva
jaoks.“
Asso Ladva sõnul annab
Haridus- ja Teadusministeerium aastas välja umbes
200 tänukirja, seda enamasti teenekate inimeste või
haridusasutuste tähtpäevade puhul, samuti teiste pidulike või oluliste sündmuste korral.
Palju õnne Ott Kasurile
väärika tänukirja puhul!
KADY-ANN SUTT

Haridus -ja
Teadusministeerium tunnustas
Ott Kasurit suure
panuse eest
haridusmaastiku
kujundamisel.
/ Foto: erakogu

JÕULUTOETUSED 2015. AASTAL
Kuni 18. detsembrini saab esitada Harku Vallavalitsusele avaldusi jõulutoetuse saamiseks.
Jõulutoetust makstakse
Harku Vallavolikogu 25.
oktoobri 2012 määruse nr 17
„Sotsiaaltoetuste andmise
kord“ § 23 alusel. Harku
Vallavalitsuse 5. oktoobri
2015 korraldusega nr 693
kinnitati 2015. aasta jõulutoetuste määrad. Jõulutoetust makstakse:
n 2015. aastal 70-aastaseks

saavatele ja vanematele
pensionäridele 20 eurot;
n 3- ja enamalapselistele
peredele 30 eurot;
n üksikvanema perele 20
eurot;
n eestkoste- ja kasuperedele
20 eurot;
n puudega last (lapsi) kasvatavale perele 20 eurot.

Toetus avalduse alusel
Toetuse saamiseks tuleb
esitada Harku Vallavalitsusele kirjalik avaldus. Avaldusele palume märkida taotleja arveldusarve number,
millele toetus kanda, aadress
ja sünniaeg. Neil, kellel ei ole
pangas avatud arvet, makstakse toetus välja Harku Vallavalitsuse kassa kaudu.
Avalduse vorm on saadaval
Harku vallamaja (Kallaste tn
12) infolauas, Eakate Päevakeskuses Tabasalus, Harku
raamatukogus ja Kumna
Kultuuriaidas. Samuti on
võimalik see alla laadida
Harku valla kodulehelt
www.harku.ee ning saata see
hiljemalt 18. detsembriks
täidetult ja digitaalselt allkir-

jastatuna e-posti teel aadressile harku@ harku.ee.
Üldjuhul kantakse toetus
taotleja arveldusarvele. Seega tuleks neil, kellel on olemas pangas arveldusarve,
kindlasti märkida avaldusele arve number, et toetus
jõuaks kiiremini saajani.
Erandjuhtudel, kui isikul
puudub arveldusarve, makstakse toetus välja ka kassast.
Jõulutoetusi makstakse kassast välja perioodil 16.11–
18.12.2015 üksnes esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
9.00–12.00 ja 14.00–18.00.
Jõulutoetuse avalduste esitamise viimane kuupäev on
18. detsember 2015. Lisainfot toetuse kohta saab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõni telefonil 600 3867.
TIIA SPITSÕN
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
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Eluelamus toob Hispaaniast kohvriga elamusi
Kui keeleõpingutest võrsub kirg
kauge kultuuri
vastu, võib sellest
omakorda saada
Eluelamus – elamustest sündinud
ettevõtmine.

osi – rõõmsavärvilist käsitöökeraamikat ning mahedat oliiviõli, sinna juurde Hispaania
peretraditsioonidest inspireeritud kohtumisi.

Elamused kohtumistest
Hispaanias veedetud aeg oli
Ulvi jaoks väga rikkalik, sest
ta õppis seal väga palju kohalikelt inimestelt. Nad rääkisid
oma lihtsaid lugusid ning
avasid enda ehedat maailma,
inu suur soov oli mille oluline kese on pereõppida itaalia kond. „Kui eestlane teeb riigikeelt. Et itaalia pühal tööd, siis nende puhul
keele grupp ei tulnud aga kui- on see täiesti välistatud – puhdagi täis, pakkus keeleõpetaja kepäevad veedavad nad peremulle võimalust liituda hispaa- ga, näiteks naudivad kogu
nia keele grupiga, mis saaks siis suure vahmiiliga pargis ühist
just vajaliku arvu osalejaid,“ piknikku,“ rääkis naine, kui
algas Vääna-Jõesuus elava Ulvi tugevalt hoiab kokku lõunaKullerkupu teekond Eluelamu- maadele omaselt Hispaania
se poole juhuse kaudu. Temast perekond. Koosviibimiste tosaigi hispaania keele õpilane: redat emotsiooni soovib Ulvi
„Mõtlesin, et ju see on nii liht- edasi anda ka ettevõtmises
salt määratud, ja kasutasin pa- Eluelamus, mida veab koos
kutud võimaluse ära.“ Hispaa- hea partneri Ene Maidega –
nia keele õpetajat Aili Rundu nad pakuvad oma abi meeldesüstis aga oma õpilastesse seda- jäävate sündmuste korraldavõrd suurt huvi Hispaania kul- misel. „Sageli jääb inimestel
tuuri ja keskkonna vastu, et puudu ideedest ja ka ajast, et
korraldada näiteks

südamlik õhtusöök
Ma lähen sinna veel emale-isale või meeja veel – mu isu pole leolukas õhtu sõpraveel täis saanud. dega, ent mulle just
sobib selline korralUlvi läks pärast kursuse läbi- damine,“ rääkis Ulvi oma etmist omal käel Hispaaniasse tevõtmise ühest suunast.
vahetuid elamusi otsima. „Nii
see Hispaania mulle südamesse Kuldne nektar ja
puges ja ma lähen sinna veel ja rõõmus keraamika
Hispaanias elades õppis Ulvi
veel – mu isu pole veel täis saanud,“ rääkis Ulvi, et on elanud hindama ka Hispaania kööki,
Hispaanias kolmel aastal ka- millest on tema meelest liiga
he-kolme kuu kaupa, tehes sa- vähe räägitud. „Üldjuhul kirjumal ajal kaugtööd. Lühemate ja tatakse, et kulinaariamaa on
pikemate avastusretkedega on Itaalia – Parma ja oliiviõli ning
ta leidnud hulga inimesi ja saiad. Tegelikult on just Hispaakohti, kuhu tagasi minna. Nen- nia köök hästi tervislik tänu
dest eredatest kohtumistest sai mereandidele,“ visandas Ulvi
alguse ka mõte tuua põhjamai- Hispaania köögi põhijooned.
sele kodumaale tema jaoks Lahutamatu osa sealsest toiduparimaid Hispaania kultuuri kultuurist on oliiviõli. Selle

Ulvi Kullerkupu aiamajas on loomulikult aukohal käsitööna valminud värvikirev Hispaania keraamika, mille võlu
jagab ta Eluelamuse kaudu ka kaasmaalastega. / Foto: Aule Sagen

„
M



elamus, mida oma
kaasmaalastega jagada – Ulvi toob
maale Mas Tarresi
õlimajas pressitud
kaitstud tootemärgisega kvaliteetseid oliiviõlisid. Lisaks võrratutele maitsetele ja suurepärasele enesetundele heast söögist

Tema pere saab osa
ta armastusest Hispaania kultuuri vastu.

igapäevase tarbimise tulemusel tekkinud hea enesetunne
kinnistas temasse sügava usu
oliiviõlisse ning sellest sai teine

HARKU VALLAVALITSUS

Massaaziteenus valla eakatele
Eakate päevakeskuses
Tabasalus hakatakse alates
käesolevast nädalast pakkuma Harku valla eakatele
massaažiteenust.

Massaažiteenust pakub
valla eakatele Tabasalu päevakeskuses massöör Kersti
Dobkevitš teisipäeviti kell
11–15 ja kolmapäeviti kell
11–16. Harku valla pensionäridele on hinnad järgmised:
30 minutit – 7 eurot, 1 tund
– 14 eurot. Massaaži tuleks
Eakatele
pakutakse Tabasalu Eakate
Päevakeskuses massaažiteenust.
/ Foto: 123rf

kaasa võtta kaks vannilina.
Teatud haiguste puhul on
massaaž vastunäidustatud.
Seepärast tuleks eelnevalt konsulteerida oma perearstiga, et
välja selgitada, kas massaažist
huvitatu tervislik seisund ka
seda teha lubab. Massaažist
huvitatutel palume end eelnevalt registreerida Eakate päevakeskuse telefonil 603 2171.
TIIA SPITSÕN
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Aias ja veebis
„Keraamikat sai alguses kaasa toodud küll auto pagasiruumis või ka käsipagasis ja seda
kilode kaupa,“ meenutas Ulvi
ettevõtmise algust. Augustis
korraldas ta aga juba oma kodus aiamüügi, mille idee käis
välja ettevõtja 13aastane poeg.
Külluslik keraamika meelitas
vaid ühe sotsiaalmeedia postituse abil kohale üllatuslikult
lausa aiatäie inimesi. „Lapsed
võivad olla uskumatult loomingulise mõtlemisega,“ tõdes Ulvi
ja tundis heameelt, et ka tema
pere saab osa ta armastusest
Hispaania kultuuri vastu ning
on ta tegemistega igati kaasa
tulnud. Hispaania päikest soovib Ulvi jagada Eestimaa sügises
Eluelamuse ja samanimelise
blogi (www.eluelamus.ee) kaudu ka kõigi teistega.
AULE SAGEN

HARKU VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

kuulutab välja konkursi

kultuuri- ja spordispetsialisti

järelevalve spetsialisti

ametikohale

ametikohale

Kultuuri- ja spordispetsialistina on Sinu
ülesandeks korraldada ja arendada valla
kultuuri- ja sporditegevust:
kultuuri-, spordi- ja vabaaja
ürituste planeerimine ja
koordineerimine koostöös
kultuuri- ja spordiasutuste
ning – ühendustega;
l kultuuri-, spordi- ja vabaaja
ürituste eelarve koostamine
ja selle täitmise kontrollimine;
l valla kultuuri- ja spordiürituste kalendri koostamine ja
täiendamine;
l kultuuri- ja spordialast tegevust käsitlevate statistiliste
andmete kogumine, süstematiseerimine ja aruannete
koostamine;
l valla õigusaktide ning vallavalitsuse lepingute eelnõude
koostamine töövaldkonna
pädevuse piires;
l avalike ürituste lubade
menetlemine.

Töös edukaks olemiseks soovime, et
Sul oleks:

l

v

vaimustus Ulvi Hispaanias ka
sealsest värviküllasest keraamikast. Juba väiksemates keraamikapoodides olid ta tähelepanu köitnud käsitööna
valminud vaagnad ja taldrikud. „Siis aga leidsin ühe ägeda õue, mis oli täis tohutult
ilusat ja värvikirevat mitmeotstarbelist keraamikat,“ rää-

kis elamuste otsija juhusest,
mis viis ta kokku keraamikakollektsionäärist vanapapiga.
Kirgastav jutuajamine mehega viis juba koostööni, mille
tulemusel jõuab Hispaania
erinevate piirkondade käsitöökeraamika ka eestlaste
kodudesse.

kõrgharidus; l varasem
töökogemus
kultuuri- ja spordivaldkonnas;
l suuline ja kirjalik eesti keele
oskus kõrgtasemel, vene ja
inglise keele oskus suhtlustasandil;
l autojuhilubade olemasolu
ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
l teadmised avalikust haldusest
ja kohaliku elu korraldusest;
l ettevõtlikkus ja organisatoorsed võimed, hea pingetaluvus,
iseseisvus, algatusvõime, vastutustunne, suhtlemisoskus,
meeskonnatööks vajalikud
oskused, loovus ning hea
suhtlemisoskus.
l

Omalt poolt pakume:

mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi;
võimalust lüüa kaasa Harku valla arengus;
l toredat ja sõbralikku meeskonda.
l
l

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

Peamised
tööülesanded:
valla territooriumil kehtivate eeskirjade täitmise
järelevalve, vastavate
märgukirjade koostamine
ning nende täitmise
kontrollimine;
l loomakaitseseaduse alusel
kohalikule omavalitsusele
pandud ülesannete täitmise
korraldamine;
l väärtegude toimepanemise
avastamine ja üleastujate
suhtes väärteomenetluse
algatamine, samuti vastavasisulisele infole ja avaldustele reageerimine;
l väärteomenetluse läbiviimine ning kohaldatud
karistuse täitmise järelevalve, tööandja esindamine
kohtumenetluses väärteoasjades;
l valla avalikul parkimisalal
parkimise korraldamise
järelevalve;
l turvalisuse alase koostöö
korraldamine;
l valla kriisireguleerimise
alase töö korraldamine.
l

Nõudmised sobivale kandidaadile:
eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus;
l autojuhilubade olemasolu
ning isikliku sõiduauto
kasutamise võimalus;
l kõrgharidus;
l valdkonna seadusandluse
tundmine;
l teadmised avalikust
haldusest;
l kontoritarkvara valdamise
oskus;
l hea pingetaluvus;
l kohusetunne, otsustus- ja
vastutusvõime, sealhulgas
kohustuste tulemuslik ja
õigeaegne täitmine.
l

Omalt poolt
pakume:
lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asenduskohta;
l mitmekülgseid arenguja eneseteostusvõimalusi;
l huvitavat ja vastutusrikast
tööd kaasaegses töökeskkonnas;
l toredat ja sõbralikku
meeskonda.
l

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust vastavalt
ametikohale esitatavatele nõuetele, ja CV-d ootame hiljemalt
23. novembriks 2015 portaali CV Online vahendusel või
personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@
harku.ee. Lisainformatsioon telefonil 600 3845 (Kaile Põldme).
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Alasniidu Lasteaias peeti lõikuspidu
sid Memm ja Taat
Peopäeval rukkileiba ja selle
suur tänu Eesti
lõhnas kogu maja eest
Leivaliidule. Õhtuleiva järgi. sel degusteerimisel
said kõige kiiremini
otsa
puuviljaleivad,
siis pähkdal, mis lõppes lõikuspeoga.
lija
seemneleivad
ning lõEttevalmistused peoks algasid juba mitu päeva varem, puks juustu-, küüslaugu- ja
kui palusime lastevanematel pekileivad. Tõdesime, et leiba
koduleivad kerkima panna ja ei saa millegagi asendada.
küpsed pätsid lasteaeda Kodus küpsetatud leibu oli
maitsmiseks tuua. Peopäeval uhkelt üle paarikümne sordi,
lõhnas kogu maja leiva järgi sekka ka mõni karask – kõik
ja igas rühmas kääriti käised need maitsesid suurepäraselt.
üles, et küpsetada ehtsast Ja kui juhtus, et leib kukkus
rukkijahust päris oma leiva- maha, siis ütles ema oma
päts. Leivalt ei puudunud ka lapsele: „Anna leivale musi ja
söö ära!“
peremärgid.

Alasniidu Lasteaia pärimusaasta
raames toimunud
leivanädal lõppes
lõikuspeoga, mis
tipnes tõdemusega, et leib on meile
asendamatu.



A

astasadu on meie toidulaual olnud rukkileib. Teekond leiva
valmimiseni on pikk ja töömahukas, aga ütleb ju vanasõnagi: mida kibedam töö,
seda magusam leib. Käesoleval õppeaastal oleme pööranud oma pilgud juurte poole,
püüame leida sellise vaatenurga, mis kõnetaks lapsi ja
vanemaid, oleks oma olemuselt lihtne ja kannaks endas
püsivaid väärtusi. Alasniidu
Lasteaias on pärimusaasta,
meie pärimus kasvab ja muutub meie ümber juttudes,
lauludes ja tantsudes ning
rahvamängudes.
Nõnda siis oli oktoobri ehk
rehekuu kolmas nädal Alasniidu Lasteaias rukkileivanä-



Lõikuspeole tulnud Memme ja Taati pidi naeri väljatõmbamisel aitama. / Foto: Alasniidu Lasteaed

Leib on asendamatu
Rühmadest tulnud leivad
olid omanäolised ja väga
maitsvad. Lõikuspeole olid
külla tulnud Memm ja Taat,
kes lapsi lõbustades rääkisid
vanasõnadest ning leivast ja
saagikoristusest. Peolt ei puudunud ka ringmängud ja regilaul. Suurt elevust tekitas
lastes vana hea naeri väljatõmbamise mäng – saali
mahtus pikk peenar ja iga
rühm sai oma juurika välja
sikutada. Peo lõpuks pakku-

Harku Vallavalitus teatab:

■ Detailplaneeringu vastuvõtmine

Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 116
otsustati vastu võtta Vääna-Jõesuu külas Kogeli
maaüksuse detailplaneering vastavalt RAP ARHITEKTID osaühing (äriregistri kood 10932087) tööle
nr 14/06. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
21.11.2015–06.12.2015 Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu) ja valla kodulehel.
Planeeritav maa-ala (ca 0,6 ha) asub Harku vallas
Vääna-Jõesuu külas Rannahoone tee ääres ning hõlmab Kogeli (katastritunnus 19801:011:0084) maaüksust. Juurdepääs planeeritavale alale lahendatakse Rannahoone teelt. Planeeringuga on kavandatud
jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksus üheks üksikelamumaa krundiks ja kaheks
transpordimaa krundiks. Üksikelamumaale on kavandatud üks kahe maapealse korrusega üksikelamu,
ehitusaluse pinnaga kuni 500 m², kõrgusega kuni 9
m. Krundi täisehitust on kavandatud kuni 8,7%. Üks
transpordimaa krunt on kavandatud Rannahoone teekoridori laiendamiseks ning teine võimaldamaks laiemat ligipääsuala ranna-alale. Transpordimaa krundid
võõrandatakse vallale tasuta. Vee- ja kanalisatsiooniühendused kavandatakse tsentraalselt liitumisega
Luige teel asuvate võrkudega.
Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr
115 otsustati vastu võtta Vääna-Jõesuu külas Päästejaama tee 6 maaüksuse detailplaneering vastavalt
OÜ Hendrikson & Ko (äriregistri kood 10269950)
tööle nr 14/14. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 21.11.2015–06.12.2015 Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu) ja valla kodulehel. Planeeritav maa-ala (ca 0,8 ha) asub Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Päästejaama tee lõpus ning hõlmab
Päästejaama tee 6 (katastritunnus 19801:011:0186)
maaüksust. Juurdepääs planeeritavale alale lahendatakse Päästejaama teelt. Planeeringuga on kavandatud muuta olemasoleva maaüksuse sihtotstarvet
100%-lisest sotsiaalmaast 50% ärimaaks ja 50%
sotsiaalmaaks, ühiskondlike ehitiste maa alaliigiga.
Samuti määrata ehitusõigus, laiendamaks olemasolevat hoonet kuni 1/3 võrra selle esialgsest mahust. Endine vetelpäästehoone ja selle alune maa
on hoonestusõiguse lepingu alusel antud 40 aastaks
kasutada eraettevõttele, mis soovib hoones pakkuda
avalikkusele teenuseid (kauplus, toitlustus, rannavarustuse rendipunkt, majutus jmt).
Otsuste ja materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel http://www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu
alevik, Harku vald.

■ Detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 114
otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Kaasiku (katastritunnus 19801:001:2111)
maaüksusel ja selle lähialal ning jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette
näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid
mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Taotletud planeeringuala asub Suurupi külas Vana-Klooga maantee ja
Kirsi tee vahelisel alal. Maaüksus on elamumaa sihtotstarbega, suurusega 6679 m² ning on hoonestatud
üksikelamuga. Detailplaneeringu eesmärk on jagada
Kaasiku maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega
(3165 m² ja 2996 m²) ja üheks transpordimaa sihtotstarbega (518 m²) krundiks ning määrata ehitusõigus
ühe uue üksikelamu rajamiseks. Võimalike uuringute
vajadus selgub planeeringu menetluse käigus. Planeeringu koostamise algataja on Harku Vallavolikogu,
koostamise korraldaja on Harku Vallavalitsus, koostaja OÜ Hirundo ja kehtestaja Harku Vallavolikogu.
Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr
113 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus
19801:001:1904) maaüksusel ja selle lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused muuta maaüksuse sihtotstarve
tootmismaast ärimaaks ning määrata ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ärihooneks.
Planeeritava ala suurus on ca 0,05 ha. Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu menetluse käigus.
Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr
112 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Vahtra tn 10 (katastritunnus
19801:002:0093) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja
võimalused muuta kehtiva detailplaneeringuga maaüksusele määratud hoonestusala ja ehitusõigust. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringu
eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu menetluse käigus.
Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr
111 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine
Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus
19801:002:0199) maaüksuse osal. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused
püstitada maaüksuse väikesele osale mobiilsidemast.

Moodustatava kinnistu suurus on ca 0,02 ha. Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu menetluse
käigus.
Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 110
otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Liikva
külas Tammemäe (katastritunnus 19801:011:0044)
maaüksusel ja selle lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused jagada maaüksus kaheks elamumaa krundiks ning määrata ehitusõigused olemasolevale elamule ja ühe uue
elamu rajamiseks. Planeeritava ala suurus on ca 2,0
ha. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega. Võimalike uuringute vajadus
selgub planeeringu menetluse käigus.
■ Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 117
otsustati lõpetada Kumna külas Männiku 7 (katastritunnus: 19801:012:0317) kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetlemine ning tunnistada kehtetuks
Harku Vallavalitsuse 13.03.2007 korraldus nr 386
„Kumna külas Männiku 7 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine“.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla
veebilehel www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses
aadressil Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.

■ Detailplaneeringu algatamise taotlus

Harku Vallavalitsusele on esitatud Liikva külas
Tammemäe (katastritunnus 19801:011:0044, pindala
19 830 m2) maaüksusele detailplaneeringu algatamise
taotlus. Maaüksus on hoonestatud elamu ja abihoonetega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
selgitada välja võimalused jagada maaüksus kaheks
elamumaa krundiks ning määrata ehitusõigused olemasolevale elamule ja ühe uue elamu rajamiseks. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
■ Avaliku väljapaneku tulemus

17.10.2015–31.10.2015 oli Viti küla Tätsaka maaüksuse ning Tabasalu alevikus Ranna tee 5a, Ranna
tee 5b, Luigapere 4 ja Luigapere 5 maaüksust ning
lähiala detailplaneeringute avalik väljapanek. Avaliku
väljapaneku ajal ettepanekuid ja arvamusi detailplaneeringutele ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus avalikustamise järgset avalikku arutelu.

KRISTEL EINASTE-LUKK
Alasniidu Lasteaia arendusjuht



Baula
arenduse
teadaanne
Instituudi tee 12 maa
kasutamisest

Hea Harku elanik!
11. november 2015
Meie ettevõttele kuuluvad endise Harku Eksperimentaalbioloogia Instituudi
maad, mille oleme omandanud eesmärgiga rajada siia
terviklik elurajoon korterelamute ja eramajadega, koos
samasse kompleksi kuuluvate eakatekodu, restaureeritud
mõisa ja mõisapargiga; ning
ärikinnisvara arendusprojekt
Paldiski mnt-ga piirneval
alal. Praegu oleme eskiiside
koostamise ja detailplaneeringu algatamise etapis. Kui
kaua võtab aega planeeringu
menetlemine ja sellele järgnevad projekteerimistööd, on
täna raske täpselt ennustada,
kuid kindlasti läheb sellega
enam kui aasta.
Käesoleva kirja ajendiks
on Instituudi tee 12 õigusliku aluseta hõivatud maale
rajatud aiapidamised ning
nendega seotud rajatised,
mis tuleb meie ehituse käigus likvideerida. Tulenevalt
perspektiivsest ajakavast ei
jää aiamaad meile ette veel
kuni 2016. aasta lõpuni ja
seni ei tee me nende kasutamisel takistusi.
Pärast seda tähtaega peame aga olema valmis tööde
alustamiseks ning sellega
seoses palume aiapidamise
planeerimisel arvestada, et
2016. aasta lõpuks tuleb maa
vabastada.
Palume aiamaade kasutajatel selleks ajaks eemaldada
kõik asjad, rajatised, ehitised
jm. Samuti tegevusega seotud jäätmed.
Samas kinnitame, et kuni
2016. a lõpuni võimaldame
olemasolevaid aiamaid jätkuvalt tasuta kasutada.
JAANUS HALLIK
OÜ Baula Arendus
Telefon: 5615 5070
E-post:
hallik.jaanus@gmail.com

TEATED /

Kolmapäev, 11. november 2015

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

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

Harku Valla Teataja 7

Taasta oma elujõud!

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS

Sind aitavad kogenud massöörid Taimaalt

IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

Tallinn, Koidu 62
Avatud E-P 9-21
Tel. 66 00 101

www.rannamoisakogudus.ee

......

Raamatupidamisteenused
erinevatele
äriühingutele

Kui tundub,
et tuleb teha
üks paus ...

MASSAAŽIPAUS

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

Asume Tabasalu Spordikompleksi
ruumides, I korrusel

Massaaži
kaart
3 korra soodus
hinnaga 60 .-

Töötame iga päev 9 - 20
tel 603 2043

Tee üllatus
oma sõbrale.
Kingi talle meie
KINKEKAART!
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www.tabasaluilusalong.ee
Külasta ka meie FB fännilehte

www.thaianamassage.com * info@thaianamassage.com
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Sügisel on õige aeg
ventilatsiooni
puhastada!

Arsise Kellade Kool

Kellamuusikaga Jõulukuusse

Hinnad alates 150 €:
ridaelamu,
enne
maja,
korter.

Reedel, 27. novembril kell 19.00 toob teieni vaikset Jõuluootuse tunnet
„Arsise kooli“ käsikellade ansambel.
Muusika vahele jutustab ansambli dirigent Lemme- Liis muhedaid
lugusid nii hullust kuningast kui õnnetust armastusest.
Olete väga oodatud Vääna tall-tõllakuuri. Sissepääs annetusena 3
eurot.
pärast

*

UURI LÄHEMALT

www.airsmile.ee info@airsmile.ee
Tel 5615 8888, 5656 7116


Teated

n Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554, janek@
janelldisain.ee
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
n Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet,
puude ja hekkide hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD.
Tel 522 0321

n Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10m
kogumismahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300

3

n Põllu-, kompost- ja haljastusmuld, liiv,
killustik jm. Väikeveod kalluriga.
Tel 501 5992
n Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807
2581; info@potipoiss.ee
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 Teostan san-tehnilisi ja pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@gmail.
com
n Fekaalivedu kuni 10 m3. Tel 5307 6766
n Soodsaima hinnaga saematerjal

meilt. Küsi pakkumist parimsaematerjal@mail.ee või 525 1520
n Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 5220023, Mikk.
n Suurte puude hooldus, raied piiratud
alal, viljapuude hooldus, puualane
nõustamine. Sinu Aed OÜ, arborist Harry Truu. Tel 526 9419, www.sinuaed.ee
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

n Pakume vaipade ja pehme mööbli
keemilist puhastust. Tel. 5888 0999,
info@vanastuueks.ee
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n OÜ ATKO Liinid pakub
tööd bussijuhtidele suurtel
ja väikestel bussidel. Info
tel: 627 2713, 5335 8698
n Eriline jõulukink! Oma fotoga padi või
kott! Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega,
santehnilised sisetööd, veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
n RAAMATUPIDAMINE Pilve Aktivas.
Aastaaruande koostamine. Tel 520 2241,
info@tarknet.ee

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

INGLITIIB lapsehoid ootab enda väiksesse
hoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 eluaastat.
Meie hoius on kohti
kokku 10 lapsele.
Iga lapsega tegeletakse
individuaalselt.

Asume Harkujärvel,
Kiriku tee 2.

Huvi korral helistage
5884 1092 või kirjutage
keili.kollamaa.rander@gmail.com.

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 606 3830
Kady-Ann Sutt

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.
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Kolmapäev, 28. oktoober 2015

tipptasemel iluteenused
Tabasalus

TIFFANY
ILUSALONG

November on
üllatuste kuu, sest
TIFFANY ILUSALONGIL
on sünnipäev.

juuksurid
kosmeetikud
massöörid
jumestajad
ripsmetehnik

Oled oodatud seda
meiega tähistama!

Broneeri aeg online-süsteemis meie kodulehel
www.tiffany.ee või helista 5691 1111.

Meeldiva kohtumiseni!

Tiﬀany Ilusalong,
Nooruse 1A, Tabasalu

MEIE LEIAME OSTJA!

NÄGEMISE KONTROLL
12.11.2015 ja 10.12.2015
alates kella 10.00st

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Tabasalu eakate päevakeskuses Teenuste 2

Eleri Soonsein
52 77 354
66 84 700

OST

MÜÜK

ÜÜR

Ville Värk

51 32 422
66 84 700

HINDAMINE

• silmarõhu mõõtmine
• kuivasilma test
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid

INVESTEERIMINE

Vanaduspensionäridele
kompenseerib vald 50%
silmade kontrolli
hinnast (visiiditasust).

MTÜ Tervendavad Aiad

Prillide tellijatele silmade kontroll 8.- €
Silmade kontroll 15.- €
INFO ja registreerimine telefonil 603 2171
VALLA AASTAPÄEVA
SAALIVOLLE
22. novembril kell 15

Vääna-Jõesuu
Kooli saalis.

Altia Eesti AS
Põhja- ja Baltimaade juhtiva alkoholifirma Altia Corporation’i tütarettevõte Altia Eesti AS on
Eesti suuruset teine alkoholitootja, kelle tuntuim kaubamärk on Saaremaa Vodka.
Ekspordimaht moodustab 70% meie kogutoodangust. Lisaks turustame ka mitmeid tuntud
rahvusvahelisi kaubamärke. Hetkel töötab ettevõttes 85 inimest.
Vaata lisainfot: www.altia.ee.

olised.
Paaris eriso
Info ja registreerumine
tel 5695 7822,
Eddi Tomband,
Türisalu Spordiklubi

Atesteeritud maastikuehitaja

ÕNNE EINERI vestlussari
STRESSIVABA AIANDUS I osa
16. nov. 2015 18.00 - 20.00
Tabasalu mahekohvik "Rohujuur"
25. nov. 15.00 - 17.00 Laulasmaa SPA
Osalustasu registreerudes kuni 3 päeva ette
12 eur, hiljem ja kohapeal 15 eur
Sari "Looduse tervis ja inimene"

ÕPIME ELAMA KOOSKÕLAS
KUUFAASIDEGA
Kogemuskoolitaja KRISTEL TREIER
23. nov. 18.00 - 20.00
hotell "Euroopa" Paadi tn. 5

Osalustasu registreerudes kuni 3 päeva ette
15 eur, hiljem ja kohapeal 18 eur
Eelregistreerimine tervaiad@gmail.com 5037504
www.tervendavadaiad.ee

Seoses töömahu suurenemisega
otsime tehase meeskonda
VILLIMISLIINI OPERAATOREID
NõuDMISED kANDIDAADILE
• täpsus ja kohusetundlikkus
• pingetaluvus ja positiivne suhtumine töösse
• võime õppida kasutama erinevaid seadmeid
• kasuks tuleb eelnev tootmistöö kogemus
ETTEVõTE PAkub
• stabiilset tööd arenevas ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda ning positiivset meeskonda
• kohapealset väljaõpet
• konkurentsivõimelist töötasu
• tasuta transporti ja toitlustust
• erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi

kontakt: Leili Metsmaaker , tootmisjuht, telefon 53 328 867
Asukoht: Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, Harjumaa
Saada oma sooviavaldus/CV hiljemalt 15.11.2015 e-maili aadressile leili.metsmaaker@altia.ee

Pühapäeval 15.novembril 2015 kell 17:00

Hingedeaja muusikat esitavad:
Tabasalu Kammerkoor
Tabasalu Muusikakooli solistid,
ansamblid ja lastekoor

