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Harku vallavolikogu esimees

Kriis seljataga: kuidas arenesid sündmused?
12. märtsi hilisõhtul
kuulutas Vabariigi
Valitsus välja eriolukorra.
Pisut üle kahe kuu
kestnud eriolukord
lõppes 17. mai südaööl,
mitmed piirangud on
tänaseni kehtima jäänud.
Vaatame tagasi, kuidas
rullusid lahti sündmused
meie vallas.
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

10. märts
Hiinast levima hakanud COVID-19
on jõudnud paljudesse EL-i liikmesriikidesse ja nakatunuid tuleb iga
päev juurde aina rohkem. Eestis on
registreeritud kokku 12 koroonaviiruse juhtumit, hiljem andmeid
korrigeeritakse. Mõni päev varem
tuvastatakse ühel Tallinna Kristiine
gümnaasiumi õpilasel COVID-19
nakkus.
Vallavanem kutsub teisipäeva õhtul
kokku vallavalitsuse kriisikomisjoni,
mis järgnevatel nädalatel koguneb
pea iga päev, monitoorides pidevalt olukorda. Esimesel koosolekul
otsustatakse viiruse levikut piirava
meetmena anda suunis valla hallatavatele asutustele − mitte planeerida
järgneva kahe kuu jooksul lähetusi,
reise ega ekskursioone terviseameti
määratud koroonaviiruse riskipiirkondadesse. Samuti palutakse jälgida
välisministeeriumi mittesoovituslike
riikide nimekirja. Juba kavandatud
reiside puhul tuleb veenduda, et reisi
toimumise hetkel ei oleks sihtriik
terviseameti riskihinnangust lähtuvalt
kantud riskipiirkondade nimekirja.
Vallavanem paneb inimestele südamele, et terviseameti suuniseid tuleb
võtta täie tõsidusega.
12. märts
Neljapäeva hommikul jõuab vallavalitsuseni info, mille kohaselt kahtlustatakse mitmel valla elanikul koroonaviirust. Vallavalitsus pöördub
ametliku kinnituse saamiseks terviseameti poole ja samal ajal koguneb
kriisikomisjon. Kuigi ametlikest kanalitest võimalike nakkusjuhtumite
kohta vallas infot ei saada, otsustab
vallavalitsus pealelõunal kasutusele
võtta ulatuslikud abinõud. Ennetava
meetmena viiakse valla koolid distantsõppele kuni olukorra normaliseerumiseni. Lasteaiad jäävad esialgu
lahti, kuid võimalusel palutakse laps
koju jätta. Tühistatakse kodanike
planeeritud vastuvõtud, elanike nõus-

Kogunemispiirangute tõttu tuli sulgeda mänguväljakud, korvpalliplatsid, välijõusaalid, skate-pargid ja puhkealad. / Foto: HVT

tamine toimub teenistujate telefoni
ja e-kirja teel. Vald palub elanikel
säilitada rahu ja järgida terviseameti
suuniseid haigestumise vältimiseks
ning jälgida valla infokanaleid.
Valla raamatukogud muudavad
ajutiselt teenindamiskorda. Lugemissaalid sulgevad uksed ja raamatute
laenutamise tellimused võetakse vastu
kirja või telefoni teel. Teosed saab
kätte fuajeest riiulilt ja tagastada nii
välisukse kõrvale kui ka tagastuskastidesse.
Hilisõhtul kuulutab Vabariigi
Valitsus välja eriolukorra. Sellega on
keelatud kõik avalikud kogunemised.
Koolides peatatakse 16. märtsist
tavapärane õppetöö ning see viiakse
üle kaug- ja koduõppevormile. Lasteaedade-lastehoiu lahtiolek ja töökorraldus jäetakse kohaliku omavalitsuse
või muu lasteaia pidaja otsustada.
13. märts
Reede hommikul kaardistatakse olukord lasteaedades. Selgub, et 942
lapsest on kohale toodud 218 ehk
23% lasteaedades käivatest lastest.
Seega otsustab vallavalitsus peatada
kahe lasteaia ja ühe filiaali töö 16.
märtsist ja määrab asenduslasteaiad.
OÜ Strantum võtab vastu otsuse peatada 16. märtsist õpilaste
treeningute läbiviimise Tabasalu
spordikompleksis määramata ajaks.
Peagi laiendatakse piirangut kõigile
külastajatele.
16. märts
Esmaspäeva hommikul kaardistatakse taas valla lasteaedade olukorda
ja selgub, et 942 lapsest on kohale toodud 39 ehk 4% lasteaedades
käivatest lastest. Sellest tulenevalt
otsustatakse jätta edaspidi avatuks

ainult üks rühm seitsmes lasteaias ja
ülejäänud lasteaiad jäävad suletuks.
Peatatakse ka kinnisel meetodil
raamatute väljastamine ja vastuvõtmine Tabasalu raamatukogus,
raamatukogu jääb suletuks. Vallavalitsuse töö korraldatakse ringi, et
teenistujad saaksid kodust töötada.
Tööd alustab riigi infotelefon 1247,
mis jagab elanikele teavet viirusega
seotud küsimustes.
17. märts
Teisipäeval tuleb ärev info Teelahkme
lasteaiast − ühe lapse koroonaproov
on positiivne. Vallavalitsus sulgeb
lasteaia ja saadab töötajad karantiini.
Samal päeval otsustab vallavalitsus
kuni olukorra normaliseerumiseni
mitte esitada Harku valla munitsipaallasteaedade ning Tabasalu lastehoiu kohatasu eest lapsevanematele
arveid. Samuti otsustatakse vabastada
eralastehoidude teenuseid kasutavad
lapsevanemad kohatasu maksmisest
vallale eriolukorra ajaks.
18. märts
Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond
alustab toidupakkide komplekteerimist vähekindlustatud lastega peredele ja neile, kes on valda abivajadusest teavitanud. Eelnevalt suheldi
peredega ja selgitati välja, millist abi
vajatakse.
23. märts
Suletakse kõik valla avalikud mänguväljakud. Kinni pannakse ka Harkujärve lasteaed, sest lapsi ei ole piisavalt.
Teenusele soovi avaldavad lapsevanemad suunatakse Alasniidu lasteaeda.
17. aprill
Peaminister Jüri Ratas kohtub ree-

del videosilla vahendusel Harjumaa valdade ja linnade esindajatega.
Räägitakse toimetulekust eriolukorras, viiruse leviku tõkestamise
edusammudest ning valmistumisest
piirangute leevendamiseks ja kriisi
ületamiseks. Harku vallast osalevad kohtumisel Erik Sandla, Maris
Viisileht ja Tiia Spitsõn.
28. aprill
Kuna suviste suurürituste korraldamiseks on vaja teha ettevalmistusi ja
sõlmida kokkuleppeid, kuid ei ole
teavet viiruse edasise leviku osas,
annab kriisikomisjon vallale soovituse
mitte korraldada avalikke üritusi kuni
31. augustini. Tabasalu päev ja avatud
külade nädal jäävad sel suvel seega
ära. Samuti otsustatakse vallavalitsuse teenistujatel asuda järk-järgult
naasma kaugtöölt alates 11. maist.
8. mai
Kriisikomisjon otsustab avada valla
avalikud mänguväljakud, välijõusaalid ja skate-pargid. Vallavalitsus
korraldab edaspidi välijõusaalide
inventari nõuetekohase märgpuhastamise vähemalt kord ööpäeva
jooksul. Kõigil külastajatel palutakse
kinni pidada kahemeetrise distantsi
hoidmise nõudest ja teistest eriolukorra ajal kehtivatest reeglitest. Samal
päeval kiidab kriisikomisjon heaks
lasteaedade eriolukorrast väljumise
plaani.
Kuigi mitmed piirangud jäävad
veel kehtima, naastakse järgnevatel
nädalatel samm-sammult tavapärase
elukorralduse juurde. Praegu, lehe
trükki mineku seisuga, kehtivad muu
hulgas järgmised piirangud. Kuni 30.
juunini tohib korraldada avalikke
üritusi, millest võtab osa maksimaal-

Eriolukorras kasvas oluliselt elanike
infovajadus, mis kajastub selle perioodi
vallalehe esikülgedel.

selt 100 inimest. Siseruumides tuleb
järgida 50 protsendi täituvust ja 2 + 2
nõuet. Kuni 30. juunini kehtib 2 + 2
reegel ja kuni 100 osaleja piirang
ka pealtvaatajateta spordivõistluste
puhul siseruumides. Välitingimustes
tohib spordivõistluseid korraldada
koos pealtvaatajatega arvestades, et
osavõtjaid tohib samuti kokku olla
100. Püsime terved!
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VALLAVALITSEMINE

Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Konstaablipunkti töökorralduse
muudatus

Alates 1. juulist ei toimu kolmapäeviti ega neljapäeviti
elanike korralisi vastuvõtte konstaablipunktis Tabasalus
aadressil Teenuste 2. Vastuvõtuaja saab kokku leppida,
helistades tööpäeviti kell 08.00−16.30 alljärgnevatel
kontaktidel: noorsoopolitseinik Kirsi Kask (tel 612 4582,
5854 4384, e-post kirsi.kask@politsei.ee); piirkonnapolitseinik René Uustalu (tel 612 4571, 5780 8054, e-post
rene.uustalu@politsei.ee); piirkonnavanem Mart Meriküll
(tel 612 4501, e-post mart.merikyll@politsei.ee).
(Politsei- ja piirivalveamet)

Heiska 14. juunil riigilipp

14. juunil on leinapäev, mil meenutatakse okupatsioonivõimude poolt represseeritud ja -võimude tegevuse tõttu
hukkunud inimesi. Ööl vastu 14. juunit 1941 korraldasid
nõukogude okupatsioonivõimud Eestis, Lätis ja Leedus
esimese massiküüditamise, mille käigus arreteeriti ja viidi
Venemaale tuhandeid perekondi. Esmajärjekorras langesid terrori ohvriks kunagised juhtivad riigitegelased, aktiivsed ühiskonna- ja majandustegelased ning sõjaväelased.
(Riigikantselei)

Võidutuli hakkab liikuma Harkujärve
kogukonnakiriku juurest

Jaanitule teele saatmine võidupühal algab Harkujärve
kogukonnakirikust 23. juunil kell 17.00. Maja eest saab
alguse tõrvikuga rongkäik lõkkeplatsi suunas. Vallavanem
Erik Sandla süütab lõkke Jürist Harju maakaitsepäevalt
toodud võidutulega, mida soovijad saavad ka koju viia.
(Harku Valla Teataja)

Alates 1. juunist muutusid mitmed
bussiliinide sõiduplaanid

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus annab teada, et korrigeeritud on mitmeid lääne suuna bussiliinide sõiduplaane. Muudatused on liinidel 108, 109, 111, 111A, 122,
123, 126, 127, 127A, 128, 129, 137 ja 146.
Suveperioodil on peatatud teenindamine liinil 137 ja
liinil 122 kell 6.10 väljumine Tallinnast. Liinil 146 kell 12.35
väljumisele Vihterpalust on lisatud sissesõit peatusesse
Harju Elekter.
Sõiduplaanid: www.peatus.ee
(Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. mai 2020 
Elanikke kokku

mehi

15 356

suri

7746

7610

vallasisene liikumine

saabus

11

17

sündis

naisi

88
41

Kallaste tn 12, Tabasalu

E

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

Pindamistööd
Sel aastal on plaanis pinnata
Viti külas Rako tee, Muraste
külas Raba tee, Suurupi külas
Matso tee, Vääna-Jõesuu külas
Rootsi tee, Viti külas Helgi
tee ning ühekordne pindamine Viti külas Aiba teel. Juba
on tolmuvaba katte saanud
Rannamõisa külas Vankri ja
Möldri teed.
Kergliiklusteed
Oleme sõlminud ehituslepingu
AS-iga TREF Nord Muraste
Kolmiku tänava kergliiklustee
teise etapi ehituseks. Kergliiklustee ehitatakse alates Kolmiku põigust kuni Kolmiku
tänava lõpuni. Kergtee pikkus
on orienteeruvalt 550 m ja
maksumus umbes 100 000
eurot. Tööde eeldatav valmimisaeg on selle aasta august.
Projekteerimise lõppfaasis
on Merikülas Tilgu tee äärne
kergliiklustee koos tänavavalgustusega alates Meriküla
teest kuni Meriküla spordi- ja
õppekeskuseni. Kergliiklustee
orienteeruv pikkus on 500 m.
Peale kergtee lahendatakse ära
liigveeprobleem Merekindluse
tee ja Laheääre tee piirkonnas
ning rekonstrueeritakse sademeveetorustik kuni mereni.
Tööde eeldatav lõpp on sügisel
2020.
Taastusremont
Harkujärvel J. Venteri teel on
planeeritud sel aastal teha taas-

N

8.00–18.00

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

Harku–Rannamõisa maantee
ja Tammi tee ristmiku rekonstrueerimistööd lõpevad septembris. / Foto: Madis Idnurm

tusremont Harkujärve koolimaja ja spordihoone esisel parkimisplatsil. Projekti raames
rajatakse sademeveetorustik,
mis lahendab nii parkla kui
ka koolimaja ja spordihoone
sademevee ärajuhtimise probleemi. Ehitustööde teostamise
aeg on juuli-august ning projekti orienteeruv maksumus
50 000 eurot.

Tui pargi tööd
Tui pargis alustati eelmisel
aastal pargi esimese etapi ehitusega, mille raames rajati valgustus ja kõnniteed. Selle aasta
kevadel jätkasime eelmisel
aastal Tui pargis puurkaevupumpla ehituse tõttu seisma
jäänud kõnnitee ehitusega. Samuti uuendati Teenuste tänava
ääres olevat kõrghaljastust ja
istutati sõidutee ning kergtee
vahele 13 suurelehist pärna.
ÜVK-järgne katete
taastamine
Eelmisel aastal alustas OÜ
Strantum ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamisega Tabasalus,
Rannamõisas, Ilmandus, Merikülas, Murastes. Töövõtjal on

kohustus taastada teekatend
vastavalt eelnevale olukorrale.
2019. aasta lõpus taastati osaliselt Tabasalu, Muraste ja Rannamõisa katendid. Selle aasta
kevadel on jätkatud katendite
taastamist Tabasalus, Rannamõisas ja lähiajal lõpetatakse
tööd Tabasalus, Rannamõisas
Kadaka tee piirkonnas ning
selle suve lõpuks ka Merikülas
ja Murastes. Lisaks alustati
kaua oodatud Türisalu veemajandusprojekti elluviimisega,
mille käigus taastatakse teid
nii selle aasta lõpus kui ka
järgmisel aastal.
Palume elanikelt mõistvat
suhtumist ja kannatust. Uuendatud teekatted saavad kindlasti paremasse seisukorda,
kui need varem olid.

Maanteeameti 2020/2021. aasta tegevuskava

Suurim tee-ehitusprojekt
Selle aasta suurim projekt on
Tabasalus Nooruse tänava
(Kooli tänavast kuni Ranna
teeni) rekonstrueerimine, mille käigus rajatakse koos OÜ-ga
Strantum kaugküttetorustik,
tänavavalgustus, sademeveetorustik ning rekonstrueeritakse
ühisveevärk ja kanalisatsioon.
Nooruse tänava rekonstrueerimise käigus rajatakse ringristmik Nooruse ja Kooli tänava
tänase ristmiku asemele ning
stop-and-go-kohad Nooruse
tänava äärde tulevase riigigümnaasiumi ette, mis peaks
tunduvalt parandama hommikuse tipptunni ajal liikluse sujuvust kooli vahetus läheduses.
Nooruse tänava ehitustöödega
alustatakse sel aastal ja tööde
lõpp on hiljemalt 2021 kevadel.

• Pindamistööd Kumna ja Tilgu teel on praeguseks tehtud.
• Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna ehitustööd, mis said alguse
2019. aastal, lõpetatakse juuni lõpuks.
• Koos Harku valla ja arendajatega jätkub augustis Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ehitus, mille käigus rajatakse ringristmik
Liiva tee ristmikule ja jätkatakse 2+2 maantee ehitust, tööde koosseisu kuulub ka jalgtee ühendus Nõmme teega. Tööde lõpp 2021.
• Eeldatavalt juulis või augusti esimeses pooles hakatakse rekonstrueerima Liikva-Rannamõisa teed.
• Harku-Rannamõisa ja Tammi tee ristmiku ümberehitus, tööde teostamise tähtaeg 8. september.
• Tallinna-Paldiski maanteel kilomeetritel 12,2–13,5 (Harku aleviku
vahetus läheduses) jalgratta- ja jalgtee ehitus.
• Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee kilomeetritel 20,25–
21,3 Naage tee ristmiku ümberehitus, Rannasüdame tee ja Naage tee
ühendamine bussipeatustega, valgustuse ehitus, ehitustööde algus
juulis või augusti esimeses pooles.
• Rannamõisa kiriku parkla juures plaanitakse suurendada liiklusohutust ning maantee ja parkla vahele paigaldatakse kummipostid.
• Katendi parandustöid tehakse Harku-Rannamõisa, Laagri-Harku ja
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna teel, tööde algusaeg eeldatavasti
augustis.
Allikas: Maanteeamet

Algasid Türisalu ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ehitustööd
1. juunil hakkasid
AS Vensen ja RTS
Infraehitus OÜ Türisalu
ning Keila-Joa piirkonnas
tegema Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rajamise töid.

ööde tegemise ajal on
T
piirkonnas liikluspiirangud. Piirangute kohta laekub

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

Milliseid teetöid tehakse
Harku vallas?

HARKU VALLA TEATAJA

RTS INFRAEHITUS OÜ
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8.00–18.00

Arendus- ja haldusosakonna juhataja
Ergo Eesmaa ütleb, et
üle on tulnud vaadata
investeeringute vajadus
ning projektide sisu.
Mis praegu käsil ja
lähiajal plaanis, sellest
alljärgnevalt.

VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

täpsem info vastavalt tööde
edenemisele kohalikele elanikele posti teel. Tööde periood
on suvi 2020 kuni suvi 2021.
Töödega alustatakse esimeses järjekorras Kosmose
teel, Ardi teel, Alpikanni teel
ja Lõunatuule teel.
Projekti “Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on
7 661 991,15 eurot, millest
omafinantseering moodustab
1 149 298,67 eurot. Projekti
tulemusel tagatakse Türisalu
reoveekogumisala elanikele
võimalus tarbida kvaliteedi-

nõuetele vastavat joogivett.
Samuti korraldatakse projektiga reovee kokku kogumine.
Nimetatud projektiga lahendatakse pikka aega Türisalu
piirkonna elanike murekohad
seoses joogivee kättesaadavuse ning keskkonnanõuetele
vastava ja elanikele mugava
kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Ühtekuuluvusfondi
toetusega rajatakse joogivee- ja
kanalisatsioonitorustikud koos
liitumispunktidega.
Kokku ehitatakse Türisalu
alal u 26 km veetrassi, u 17 km

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Madis Idnurm,
madis.idnurm@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

isevoolset kanalisatsioonitrassi, u 17 km vaakumkanalisatsioonitrassi ja kaks vaakumjaama reovee transpordiks.
Ve e maj andusproj ekt i
“Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfond.

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. 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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VALLAVALITSEMINE
Harku vallavolikogu värske
liider Vytautas Martinonis
ütleb, et erimeelsused
peavad olema – need
viivad elu tihtipeale edasi –,
ent suures plaanis on
eesmärk üks.

“Pean oluliseks säilitada
otsustes ja tegemistes
tasakaalu.”
prognoosidega aasta teiseks
pooleks.

MARI KUKK

K

alle Palling teatas oma tagasiastumisest 30. märtsil. 21. mail valiti erakorralisel volikogu istungil
uueks esimeheks Vytautas
Martinonis. Pakkumine juhtida volikogu tööd tuli sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni esimehele üllatusena. “Ma ei osanud pakkumist oodata ega sellega arvestada,” tõdeb ta ja lisab, et kaalus
ametiposti vastuvõtmist tõsiselt.

Nimega seoses tekib küsimus,
kust te pärit olete?

Kas tunnete, et teid kallutatakse Muraste-Meriküla küsimuses ja oodatakse seisukohta?

Ma ei lase end survestada,
mul on omad tõekspidamised
ja lähtun neist. Püüan kainelt
kaalutleda, mitte lasta emotsioonidel võimust võtta. Emotsioonid on küll olulised ja vajalikud, ent teatud olukordades tuleb neist üle olla. Peab
vaatama, mis on parim lahendus. Alati parimat lahendust
ei olegi ja tuleb leida parimad
võimalikud lahendused, mis
omakorda tähendab kompromissi. Olenemata otsusest
leidub alati neid, kes ei ole
sellega rahul.
Te vahetasite hiljuti ka töökohta. Miks te uuele tööpostile
läksite?

Tõsi, olen Eesti Rahvusringhäälingus töötanud 22 aastat
mitmetel kohtadel, olin aastaid
osakonna- ja ka arendusjuht.
Aasta alguses siirdusin Teliasse,
kus olen IT-teenuste juht. Olen
olnud ERR-is kaua, tundsin, et

Kriisiajal pidas Martinonis sotsiaalkomisjoni esimehena oluliseks
aidata sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal kätt pulsil hoida. /
Foto: Madis Idnurm

pean midagi oma elus muutma, ja nii saigi see otsus tehtud.
Muidugi – volikogu esimehe
koht on suur vastutus ja praegu
on mul selle võrra raskem – on
mitmeid uusi kohustusi ning
rohkem vastutust.
Millised on teie sihid volikogu
esimehena ja millise pilguga
vaatate volikogu senist tööd?

Kõige olulisem on ikka sisuliste küsimuste arutelu ja
suundade sättimine vastavalt
platvormidele, millega on volikogusse tuldud. Lähtume
töös koalitsioonilepingust, aga
kõrvale ei jäta ka teisi mõtteid
ega tegevusi, mis liikmetelt
tulevad, või tulevad nende
kaudu. Olen kõrvalt näinud, et
põhilisega – volikogu istungid
ja töö komisjonides – võib
rahule jääda. Suuri vastuolusid
meil koosolekutel ei ole, mis ei

tähenda, et meil ei oleks vaieldavaid küsimusi. Aga oleks ju
ebaloomulik, kui neid ei oleks.
Suures osas läheme edasi
ühtsete arusaamadega, mis
põhinevad valla arengukavadel. Mul on hea meel, et kõik
hoolitsevad oma kodukandi
eest, aga volikogu liige ei pea
silmas pidama üksnes oma
õue, vaid kohustus on näha
kogu valla tervikpilti.
Volikogu teeb otsused
konsensuslikult või enamushäältega. Selline on kord juba
demokraatlik töövorm, enamuse tahte vastaselt midagi
läbi suruda ei saa.
Praegu on mul sisseelamisperiood. Teemasid, mida
arutada, on küll, näiteks detailplaneeringud, haridusteemad,
ÜVK projektid ... ja üle peab
hakkama vaatama eelarvet
seoses majanduse seisu ning

Olen Tallinnas sündinud, elan
Murastes juba pea 20 aastat.
Olen vabaabielus, mul on kaks
poega, üks lõpetab 12. klassi,
teine 10. klassi Tabasalu ühisgümnaasiumis. Emapoolne
suguvõsa on Lõuna-Eestist, ta
kohtus Tallinnas mu isaga, kes
on Leedust pärit. Mul on puhas
Leedu nimi. Tuleb tõdeda, et
leedu keelt ma ei räägi, sest
kodus oli eesti-vene segakeel
ja isaga ma keelt ei õppinud.
On küll natuke kahju, et praktikat ei olnud. Kui leedukatega
kokku puutun, lähevad nad
sujuvalt leedu keelele üle ja
siis tuleb mul tunnistada, et
ei saa vestlusest aru.
Kui teil on sõnum edasi anda,
siis nüüd on see koht.

Pean oluliseks üksteise ärakuulamist. Seda võiks silmas
pidada iga inimene – kas vaatan liiga oma mätta otsast või
õnnestub ka laiemalt vaadata.
Samas on see ka mõistetav –
tänapäeva kiires maailmas ei
ole ilmselt võimalik kõigele
mõelda, aga vahel tuleb seda
teha ja mitte puhtisiklikest
seisukohtadest lähtuda. Volikogu liikme kohus ja töö
see kokkuvõttes ongi. Teine
asi: oleme infoühiskonnas ja
teenuserohkuses ära hellitatud
ning nuriseme tohutult palju
probleemide üle. Rahulolematus on küll liikumapanev jõud,
aga samas peab leidma selles
vastuolus sobiva tasakaalu.

Nüüd on ka ratastooliga liiklejatel võimalik
rannamõnusid nautida
Vääna-Jõesuu randa
viiva kiviparkett-tee otsa
paigaldati mahukas riidevahetuskabiin.
HARKU VALLA TEATAJA

nvakabiin on eeskätt mõel"I
dud ratastoolis inimestele,
kuid mitte ainult. See on sobi-

lik kõigile, kel standardmõõtu
kabiinides kitsas ja ebamugav,
Vääna-Jõesuu rand on supelhooajaks valmis. Mahukas kabiinis
näiteks kogukamad inimesed
saavad riideid vahetada nii ratastooliga liiklevad inimesed kui ka kõik
või lapseootel naised,” tutvusteised, kel tavalises kabiinis kitsas. / Foto: Mari Kukk
tas uut mahukamat kabiini
OÜ Strantum randade
külge kinnitatud. Sis- jaanipäeva ajal veel juurde.
heaolu eest vastutav
sepääsu laius on “Kui tõeline rannahooaeg pihJaanus Härms.
üks meeter, ma- ta hakkab, paigaldame uue
Mööda parklast
nööverdamis- kabiini ja selleks ajaks on ka
1. juunist 30. augusranda viivat kiruumi jätkub, liiv sõelutud, puhas ning turtini on parkimine Luige
viparketti saab
kinnitas Härms. valine,” ütles ta.
teel ja Rannasüdame
ratastooli kaRannas on
teel tasuline. Üks tund
sutaja hõlpsasti
standardmõõ- Rannailmade nautija
parkimist maksab 2.40,
invakabiinini
tudes kabiine igapäevamugavused
üks päev viis
ja sealt randa.
kokku kümme, Rannaline saab jalga puhata
eurot.
Kabiin on anküks kabiin tuleb kahekümnel erkoranžil rannarutega kiviparketi

NB!

toolil, istumiskohti leiab Liivaluite tee otsast ja Vääna jõe
suudmest. Heakorraspetsialisti
sõnul toodi toolid välja 1. juunil ja need on kõigile tasuta
kasutamiseks. Kes aga ihkab
enamat, kerget einet, kohvi
või klaasikest veini, see saab
seada sammud jõe suudmes
asuvasse vanasse vetelpäästejaamas asuvasse kohvikusse.
Õnneks, kiitis Härms, on
ranna külastajad seni olnud
mõistlikud ja viisakad − jäätmed on leidnud tee prügikasti.
Kokku on prügikaste 21, sel
aastal on lisandunud veel kaks
urni, samuti on kõigil kohusetundlikel inimestel võimalik taara eraldi kasti panna.
Prügikaste tühjendatakse iga
päev, viite suurt konteinerit
kord nädalas. Ihuhädasid saab
kergendada Luige tee parkla
tualetis, neli kemmergut on
Liivaluite teel, kolm vana vetelpäästejaama kõrval ja RMK
lõkkeplatside juures on kaks
kuivkäimlat.

Volikogu liikme kolumn
Riho Saksus:
“Olulisim
õppetund, mida
koroonakriis
meile näitas,
on see,
et reservid
otsustavad
kõik.”
Harku vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees
(EKRE) tõdeb, et komisjonil on olnud vallavalitsuse
ja selle allüksustega suuresti töine koostöö: “On ju
meie kõigi eesmärk olnud muuta elu vallas paremaks.”

Suvine pööripäev pole enam kaugel ja õnneks
on elukorraldust sassi löönud viirusest tingitud
eriolukord läbi ja piirangud üha enam taandumas.
Päris kindlasti jäävad eriolukorrast tingitud
tagajärjed paljude elusid pikaks ajaks mõjutama.
Kõik, kaasa arvatud vallavolikogu ja -valitsus,
peavad võtma kaasa õppetunnid, mis aitaks tulevikus
sarnases seisus paremini hakkama saada. Olulisim, mida
õppisime, on see, et reservid otsustavad kõik.
Võtkem näiteks elementaarsete isikukaitsevahendite
tagavara hädaolukordade jaoks. Kriisis muutuvad tavapärased lihtsad protseduurid tihti keeruliseks, olgu selleks
või kaubapaki saatmine.
Nüüd teame, kui tõhusalt võimaldavad kõikvõimalikud
programmid (Skype, Zoom, Teams jne) omavahel suhelda,
ja on saanud selgeks, et töö saab tehtud ka virtuaalsel
teel. Ka revisjonikomisjoni koosolek peeti virtuaalselt.
Komisjoni esimehena võin öelda, et istungitel oleme
tihti tegelenud päevakohaste murede ja probleemidega,
andnud vallavalitsusele ja selle osakondadele soovitusi,
osutanud murekohtadele, halvasti tehtud teetöödele
ning aidanud mõelda lahendustele. See on olnud erinev komisjoni n-ö tavatööst, milleks on järelkontroll,
korruptsiooni tuvastamine ja fikseerimine.
Revisjonikomisjoni ülesanne on jälgida, et valla eelarvest ei oleks tehtud tarbetuid kulutusi ja et kõik valla
ametiasutused majandaks säästlikult.
Samuti kontrollime valla arenguplaani tegevuskava
ja osakondade tööplaanide täitmist. Hanked, vallavara
ja valla kinnisvaraobjektide kasutamine, valla asutuste
töö − need on teemad, millega iga kuu tegeleme.
Rõõm on tõdeda, et revisjonikomisjonil on olnud
vallavalitsuse ja selle allüksustega suuresti väga töine
koostöö, on ju meie kõigi eesmärk olnud muuta elu
meie vallas paremaks.
Koroonajärgne Harku vald
On hea küsimus, missugune saab olema koroonajärgne
Harku vald. Kuidas toimunu mõjutab valla eelarvet,
töökohti ja mil määral suurendas tööpuuduse hulka?
Üksikisiku tulumaks on ju see komponent, millest
valla eelarve suures osas koosneb. Kuidas mõjutas kriis
kinnisvaraarendust ja elanike juurdekasvu? Milline on
mõju kultuurielule ja harrastustele? Need ja paljud teised küsimused saavad kindlasti lähiajal vastuse. Peame
olema valmis, et stsenaariumid ei pruugi olla positiivsed.
Samas tuleb teha kõik, et negatiivsed mõjud oleks elanike
igapäevaelule võimalikult väikesed.
Peab mõistma, et kõik ei suuda kriisi tagajärgedega
ise hakkama saada. Hädasolijaid on vaja aidata. Mis on
minu meelest veel oluline? Näiteks see, et vallas tegutsevatele klubidele makstakse sel aastal noorte huvihariduse
ja sporditegevuse toetust ehk n-ö pearaha 11 kuu eest.
Klubidelt ei küsitud eriolukorra ajal saalide-väljakute
ega muude ruumide eest renti ja vallavalitsus kompenseerib osaliselt ka edaspidi klubide-ringide rendikulu.
Oluline on seegi, et säilitame lasteaia- ja kooliõpetajate palgad. Et me toetame endiselt majanduslikult
vähekindlustatud lapsi, peresid ja vanureid.
Soovin kõigile rõõmsat suve, nautige päikest nii palju,
kui seda olema saab, liikuge looduses ja toetage oma
ostudega kohalikke ettevõtjaid, söögikohti ning muid
teenusepakkujaid.
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HARIDUS & KESKKOND

Pidulikul vastuvõtul tunnustati sel aastal kokku 25 noort. Kel soovi, saab sündmusest rohkem fotosid vaadata aadressil www.flickr.com/harkuvald. / Fotod: Arno Mikkor

Kooliaasta lõpetuseks
paluti valla silmapaistvamad õppurid
3. juunil vallavanem Erik
Sandla vastuvõtule.
HARKU VALLA TEATAJA

T

raditsiooniliselt tunnustab Harku vallavalitsus
piduliku vastuvõtuga
meie tublisid õpilasi, kes on
kooliaasta vältel eriliselt õppe-

Vallavanem tunnustas parimaid õpilasi
töös silma paistnud ja saanud
suurepäraseid tulemusi vabariiklikel aineolümpiaadidel
ning spordivõistlustel. Eriolukorrajärgsetest soovitustest tulenevalt tänati tänavu
silmapaistvaid õpilasi vallamaja asemel Lillepere keskuse
avarates ruumides.
Selleaastasel vastuvõtul andis vallavanem Erik Sandla
tänukirja kokku 25 noorele

Harkujärve põhikoolist, Huvitegevuse ja Noorsootöö
sihtasutusest, Muraste koolist, Tabasalu muusikakoolist,
Tabasalu ühisgümnaasiumist,
Vääna mõisakoolist ja VäänaJõesuu koolist. Aitäh, tublid
õpilased: Randel Rannamägi,
Laurete Lepik, Emili Teedla,
Tormi Valdvee, Simoona Lahek, Hanna Hioväin, Silina
Liht, Kail Laanemets, Kris Jette

Piht, Maverik Valend, Joosep
Iljas, Roland Valle, Kaisa Marie
Kaevats, Liisbeth Teär, Kristel
Heinpõld, Pärle Tölp, HelleRiin Männikust, Paul Oskar
Tomberg, Rico Praks, Sandra
Simone Jüriska, Gert Martin
Savitsch, Karoliina Liis Ruuto, Iris Vaher, Sören Kask ja
Kristjan Kalev.
“Teid hinnatakse kui suurepäraseid klassikaaslasi, kes

on vajadusel toeks ja abiks
ning eeskujuks teistele,” lausus
vallavanem oma pöördumises
noortele. Ühtlasi märkis vallavanem, et lõppev õppeaasta on
olnud koolielus erakordne –
üleöö pidid õpilased ja õpetajad üle minema distantsõppele ning õppetöö ümberkorraldamise tõttu langes
lapsevanemate õlgadele suur
koormus. “See on kahtlemata

olnud suur pingutus ja tunnustan teid kõiki selle eest,”
lisas vallavanem.
Koosviibimisel hoolitses
muusikalise poole eest Tabasalu muusikakooli plokkflöödiansambel koosseisus
Karina Pihor, Lisandra Toomet, Laura Lisanne Leppänen
ja nende juhendaja õpetaja
Natalia Kostrõkina.
Aitäh kõigile!

Harku rabametsa kaitse alla võtmisele astuti sammuke lähemale
Vallavanem Erik Sandla
ja Tallinna linnavolikogu
esimees Tiit Terik arutasid
vallavalitsuses toimunud
kohtumisel Harku raba
kohaliku kaitse alla
võtmise küsimust.
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

olme omavalitsuse terriK
tooriumile jääva raba kaitse alla võtmisest on räägitud
aastaid. Algselt taotles Tallinna linnavalitsus Harku raba

Harku vallavanem Erik Sandla, abivallavanem Vello Viiburg, Tallinna
linnavolikogu esimees Tiit Terik ning Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann vaatlemas kavandatava
Harku raba kaitseala piire. / Foto: Madis Idnurm

riikliku kaitse alla võtmist. Tol
korral leidsid aga nii keskkonnaministeerium kui ka keskkonnaamet, et riikliku kaitseala
loomine ei ole põhjendatud,
sest kaitseväärtust omab raba
eelkõige kohalikus kontekstis.
Seejärel algatas Tallinna linn
möödunud aastal kodanikuühenduste ettepanekul Harku
raba pealinna piiresse jääva osa
kohaliku kaitse alla võtmise.
Kuna suurem osa raba territooriumist jääb Harku valla
territooriumile, on otstarbekas,
kui mõlemad omavalitsused
tegutseksid selle nimel koos.
Vallavanema sõnul lepiti
kohtumisel kokku, et Tallinna

linn teeb ettepaneku linnavolikogu 11. juuni istungil Harku
vallale asuda koostööle raba
kohaliku kaitseala moodustamiseks. “Kui vastav ettepanek
jõuab valda, siis esitab vallavalitsus selle arutamiseks ja
seisukoha kujundamiseks volikogule” lisas Sandla.
Harku metsa kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks
2018. aastal ekspertarvamuse
koostanud Timo Kark soovitab
kaitse alla võtta kogu Tallinna linna ja Harku valda jääva
tervikliku roheala. “Ala on
rändekoridoriks eri looma- ja
linnuliikidele ning see on osa
suuremast rohealade võrgus-

tikust, mis tihedalt asustatud
piirkondades omavad erilist
rolli ka kliimamuutustega kohanemise ja õhukvaliteedi parandamise seisukohast. Kuigi
Harku raba ja seda ümbritsevate metsade kaitse on tagatud
ka planeeringutega, väärib ala
mitmekesine maastik ja eriilmeline mets kaitset vähemalt
kohalikul tasandil,” kirjutas
Kark ekspertarvamuses.
Suurem osa rabast jääb
Harku valda ja osa Tallinna
linna Nõmme linnaosa territooriumile ning väike osa
sellest jääb ka Saue valda. Raba
suurus kokku on ligikaudu 530
hektarit.
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KESKKOND
Kui tihti olete te hoolika
prügisortijana vaaginud,
kas kommipaber peaks
minema segaolmejäätmete hulka või kuulub
see siiski paberikasti?
Mida hakata peale katkise
kastekannu või lillepotiga? Kogusime kokku
13 kimbatust tekitanud
küsimust. Neile vastab
keskkonnaspetsialist
Lembe Reiman.

Jäätmete liigiti kogumisest ehk Mida teha
surnud hiirega?
paberist ja paberijäätmete
hulka see kindlasti ei sobi.
Visake see oma olmejäätmete
konteinerisse, sinna pange ka
hõbepaber.
Kui loetud ajalehe panen paberjäätmete hulka, siis kas
see on õige nende klambrite
pärast? Kas need peaks eemaldama?

HARKU VALLA TEATAJA

Ü

kskord oli meil kontoris hiir ja püüdsime ta
lõksuga kinni. Kodus
mul probleemi pole, aga nüüd
tekkis küll küsimus, millisesse
kasti loomake kuulub? Bio- või
olmejääde?

Hiire puhul sõltub kõik sellest,
millest ta toitunud on. Kui ta
on toimimiseks vajanud elektrit või patareisid, tuleb ta viia
jäätmejaama või suuremasse
kauplusesse elektroonikaseadmete kasti. Kui hiir on toitunud
nii taimedest kui ka inimeste
toidust, tuleks ta maha matta
või olmejäätmete konteinerisse
panna.
Kas kõik ringlusmärgiga
pakendid võib pakendikonteinerisse panna?

Pakendikonteinerisse sobivad
kõik pakendid, mis on tootest
tühjad. Kui tegemist on aga
ringlusmärgiga esemega, mis ei
ole pakend, näiteks plastkauss,
siis see pakendikonteinerisse ei
sobi ja tuleb visata kas olmejäätmete konteinerisse või viia
jäätmejaama.
Kuhu visata teeküünlaümbrised ja plekk-karbid (näiteks
teekarp)?

Need on pakendid ja kuuluvad
seega pakendikonteinerisse.
Metalli saab lihtsalt ümber
töödelda ja on väga oluline, et
see ikka ringlusesse jõuaks. Kui
pakendid olmeprügisse visata,
siis see metall enam suure tõenäosusega ringlusesse ei jõua.
Ostsin potilille ja istutasin selle
peenrasse. Mida tuleks teha
õhukese ühekordse potiga?

Ümbrispott on pakend ja selle

Mida teha mänguasjadega? Kui katki on elektriline lelu, tuleb see
viia jäätmejaama elektroonikajäätmete konteinerisse. Kui on ainult
ühest materjalist toode, nt plastist kiik, ja sel on ringlusemärk peal,
viige see jäätmejaama, kuid sobib ka olmejäätmete konteiner. Muud
katkised mänguasjad kuuluvad olmeprügisse. / Foto: Lembe Reiman

võib panna pakendikonteinerisse, kuid see tuleb enne
mullast puhastada.
Kuhu visata tugevast plastist
esemed, nagu kastekannud ja
plastist spordijoogipudelid?

Plastist esemete puhul tuleb
vaadata, kas neil on kirjas
ringlusemärk – kolmnurk, kus
sees number. Kui on, võib need
viia jäätmejaama. Kui ringlusemärki ei ole, kuuluvad need
olmeprügisse. Plastist esemeid,
mis ei ole pakendid – nii kastekannud kui ka joogipudel –
pakendikonteinerisse visata ei
tohi! Katkine metallist pudel
tuleb viia jäätmejaama või vanametalli vastuvõttu (eeldusel,
et metallist esemeid on ikkagi
rohkem).
Kuhu panna tühi plastist ravimipakend?

Kõik tühjad pakendid sobivad pakendikonteinerisse. Kui
vanad ravimid on sees, tuleb
pakend viia jäätmejaama või
tagasi apteeki.
Kui tahan ära visata katkise arvuti, siis mida peaksin tegema,
et olla kindel, et keegi sealt
minu andmeid kätte ei saaks?

Kui arvutis on andmeid, mida
on vaja kaitsta, tuleb enne
jäätmejaama viimist arvutist
kõvaketas välja võtta ja viia
vastavasse sertifitseeritud ettevõttesse, kes need turvaliselt
hävitab.
Mis saab, kui ma ei viitsi kasutatud patareisid viia patareide kogumisanumasse ja
viskan olmejäätmete hulka?
Kui suur on kahju, mida ma
sellega teen?

Patareid sisaldavad mürgiseid aineid, mistõttu on need
ohtlikud jäätmed ja neid tuleb
kindlasti eraldi koguda ning
viia kas jäätmejaama või poes
asuvasse patareide kogumiskasti. Olmeprügiga jõuavad
patareid jäätmepõletusse, kus
nende põletamise ajal eralduvad ohtlikud ained õhku,
või prügilasse, kus ohtlikud
ained võivad lekkida ja jõuda
põhjavette. Samuti on oht, et
patarei võib süttida ja tekitada
prügilas tulekahju.
Kuhu peaksin panema kommipaberi – paberjäätmete sekka
või on see pakend? Ja mida
teha fooliumiga?

Kommipaber ei ole üldjuhul

Ajalehe võib koos metallklambritega visata vanapaberikonteinerisse, kui see on olemas, selle puudumisel viia
jäätmejaama. Ajalehed ei sobi
pakendikonteinerisse.

Kui kodus on ka pakendikonteiner, siis kas klaaspurgid
lähevad sinna või tuleb need
eraldi kuhugi viia? Pean silmas
ilma pandimärgiseta taarat.

Kui kasutatakse kodus eraldi
segapakendikonteinerit, võib
sinna panna ka (pandimärgita)
klaastaarat. Juhul kui kasutatakse pakendikotti, tuleb
arvestada, et klaastaara on
raske ja klaastaarat täis koti
puhul tuleks kontrollida, et
koti kaal ei ületaks lubatut
(kuni 10 kg).
Kuhu lähevad riided? Uuskasutus on variant, aga näiteks
sukkpüksid, aluspesu ja muud
väiksemad või väga kulunud
asjad? Sama jalanõudega.

Katkiste ja kulunud riidete
ning jalanõude koht on olmeprügikonteineris. Kui tegemist
on suuremate puuvillasest kangast esemetega, võib need viia
ka riietekonteinerisse.
Kui mina sordin hoolikalt, aga
naaber paneb pakendikonteinerisse ikkagi olmeprügi ning
sel teemal rääkida ei anna, siis
mida peaks tegema?

Kui rääkimine ei aita, tuleks
naabrile anda sortimise juhiseid,
mis on leitavad keskkonnaministeeriumi ja KuhuViia
lehel, lisaks tuleb kindlasti
konteiner konkreetselt märgistada.

LÜHIUUDISED
Veebirakendus Rohemeeter annab
vastuseid elurikkuse küsimustes

Rakenduse abil saab iga Eesti elanik mõõta teda ümbritseva
maastiku tuge elurikkuse säilimisele. Rohemeetrit võivad
kasutada kõik – maa- ja metsaomanikud, looduskaitsjad,
riigi- ja vallaametnikud, kooliõpilased, samuti uue kodu või
suvituskoha ostjad-müüjad – ning hinnata sellega maastiku
tuge elurikkuse säilimisele just endale huvipakkuvas asukohas Eesti maismaal. Rohemeeter põhineb teadustööl ja
ülemaailmsetel viimastel teadusuuringutel ning on seega
asja- ja ajakohane tööriist, millega saab vastuse, mis on
elurikkusele ühes või teises maastikus hea ja mis mitte.
(Ökoloogia ja maateaduste instituut)

Mure seoses sodimisega

Järjest rohkem on näha ka Harku vallas bussipaviljone,
elektrikappe ja riietuskabiine, mida on aerosoolvärvidega
soditud. Selline tegu on karistatav – tagajärjeks rahatrahv
või töö tagajärgede likvideerimine. Kui märkate kedagi
aerosoolvärvidega võõrast vara rikkumas, pöörduge inimese poole ja tuletage meelde, et selline käitumine ei ole
aktsepteeritav, kui tal just selle jaoks luba ei ole. Vajadusel
pöörduge politseisse. Hoiame kodukoha puhta ja ilusana!
(Marten Lopp, politseipraktikant)

Kelle peenar on kauneim kogu maal?

Osaühing Popseed ja osaühing Palusalu Aiad 14 kuulutas
välja üleriigilise võistluse “Minu ilus lillepeenar”. Eesmärk
on pöörata tähelepanu koduümbruse kaunistamisele ja
ühtlasi tuua inimesed virtuaalsest ilmast loodusesse. Konkurss kestab 30. augustini. Võistelda saab kolmes kategoorias: lillepeenar koduaias, konteinerhaljastus (sellesse kuuluvad taimekooslused, mis on istutatud anumatesse, näiteks
potti või vanasse vanni või hobuvankrisse) ja dekoratiivne
tarbepeenar. Eriauhind antakse peenra eest, mis on avalikul haljasalal. Saatke foto portaali Popseed.ee kõigile
vaatamiseks. Sellele aadressile saatke ka enda ilusate peenarde fotod. Konkursil osalejate peenraid hindab kaks
žüriid: asjatundjad ja kõik veebiportaali külastajad. Lemmikpeenardest tehakse kokkuvõte igal kuul. Asjatundjate
žürii hindab kõiki peenraid suve lõpus, Popseed.ee annab
tulemustest ja auhinnasaajaist teada 6. septembril.
(Popseed)

Rannamõisa lasteaed sai tunnustuse

Tegemist on rahvusvahelise keskkonnaharidusliku programmi Roheline Kool väljastatava tunnustusega, mis
tõendab õppeasutuse edukat osalemist programmis ning
annab tunnistust sellest, et keskkonnasäästlik mõtteviis
on osa kooli või lasteaia tegemistest süsteemselt ja terviklikult. Kuna rohelise lipu kasutusõigus omistatakse õppeasutusele kaheks aastaks, siis tuleb seda aja möödudes
uuendada. Rannamõisa lasteaed sai lipu kasutusõiguse
juba teist korda. Sel aastal andis õppeasutustele rohelised
lipud sümboolselt üle president Kersti Kaljulaid. Erilise
kevade tõttu toimus tunnustusüritus veebis. Keskkonnahoidliku ja loodust väärtustava mõttemaailma kujundamine lastes ja noortes on olulisem kui kunagi varem.
Rõõmustame, et Harku vallas on selliseid õppeasutusi.
(Eeva Kirsipuu-Vadi, Rohelise Kooli programmi Eesti
koordinaator)

Uudsed värvitoonid ja sordid – Harku vald täitub suvelilledega
Juuni alguses paigaldati
Tabasallu Ranna teele
kaheksa ja Klooga maantee äärde 30 komplekti
lilleampleid, 16 komplekti
kookosampleid hakkavad
pakkuma silmailu Harkujärvel, Loodjärve teest
Harkujärve kirikuni.
HARKU VALLA TEATAJA

elmisel aastal katsetati
Ekuidas
Ranna teel esimest korda,
töötavad uue tehnoloo-

giaga amplid, mis on kinnitatud postide külge. Eesmärgiks
ikka see, et lilleilu pikalt sil-

Valda kaunistavad erksad toonid. / Foto: Mari Kukk

ma pai(s)taks. Tehnoloogia
seisneb selles, et iga ampli all
on 12-liitrine veeanum, kust
lill vastavalt vajadusele vett

võtab, mis hõlbustab suurel
määral kastmistöid. Eelmine
aasta tõestas, et asi töötab ja
selles vaimus ka jätkatakse −

seepärast saab selgi suvel näha
vallas rohkelt värve, kinnitab
heakorraspetsialist Edith End.
KuLillede valikul lähtuti
sellest, et need võimalikult
pikalt vastu peaks, omavahel
kokku sobiks ja oleks lihtsad. “Panime juurde mõned
uudsemate värvitoonidega
liigid,” sõnas End ja lisas, et
kõik taimed tuuakse Kanepi
aiandist − nad on tõestanud
oma kvaliteeti ja näidanud üles
vaprat õitsemist kuni varasügiseni. Ta ütles, et amplitesse
on istutatud ripp-pelargoonid,
‘Ville de Paris Red’ ja ‘Ville de
Paris Pink’, ja sinised tiiviklilled. Ka tervisekeskuse ees
olevatesse kastidesse ja Kase
tänava promenaadile tulevad

peale kevadiste võõrasemade
ja sarvkannikeste suviseks hooajaks tumepunaste lehtedega
kanna ‘Canna Scarlet Bronze
Leaf ’, ‘Gaura valge’, nemeesia
(roosa-valgekirju), harjashirss
‘Rubrum’, hübriidsalvei ‘Mysty
Spires’.
Lilleharmoonia ja
pärnaallee
Bussipeatuste ja vallavalitsuse
arhiivimaja ees võib näha harjashirssi, hübriidsalveid, ripppelargoone ja valgeid tiiviklilli.
Sel kevadel on lisandunud kaks
ümmargust potti Vääna mõisakooli bussipeatusesse, kus
juunis õitsevad võõrasemad
ja sarvkannikesed. Suvisel istutusel lähtuti sellest, et taimed

harmoneeruksid teiste bussipeatuste taimede valikuga. Lisaks on sel kevadel jätkatud Tui
pargi kergliiklustee arendamisega ja istutatud Tui pargi serva
Teenuse tänavale kolmteist
uut suurelehist pärna, sõnas
End. Kõigile värskelt istutatud
puudele on paigaldatud kastmiskotid − üks kott mahutab
75 liitrit vett ja kustutab edukalt
noore puu joogivajaduse.
Betoonist pottide, kastide ja
laevukeste istutuse, kastmise
ning haljasalade hooldusega
jätkab Strantum. Ampleid ja
lillekaste-potte kastetakse üks
kuni kolm korda nädalas, ühel
korral täiendavalt suvelillede
väetisega, et silmailu jätkuks
sügiseni.
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SISUTURUNDUS & TEATED
Harku elanikud teavad
meid juba ammu! E-Selveri
muhedad kullerid on siinmail juba mõnda aega
kohalikele toiduja tööstuskaupu kätte
toimetanud. Kojuveopiirkonna piiri taga
ootavad aga järgmised
külad ja inimesed.

P

õhja-Eesti piirkond saigi
nüüd, 1. juunist piirkonnalisa nii ida kui ka lääne
suunal. Läänes piirneb teenindusala nüüd täies ulatuses
Läänemaaga, idas astusime
julge sammu üle Lääne-Virumaa piiri populaarsetesse suvituspiirkondadesse Käsmusse
ja Võsule.
Täna tellite, täna saate
ka kauba kätte
E-Selveril on Eesti suurim teeninduspiirkond, järjekordi
meil pole ja kui teete tellimuse
päeva esimeses pooles, saate
kauba kätte veel samal päeval.
Laias valikus on nii toidukui ka tööstuskaupa – täpselt
nagu kõige paremini varustatud supermarketiski. Toidukraam on värske ja teie tellimuse komplekteerijad on hoolikad – valime tooted välja nii,
nagu valiksite neid ise!
E-Selveri kliendil on võimalus ka tellimuse teekonda
jälgida . Kohe, kui kaup on
kokku pandud, bussi tõstetud ja see hakkab kauplusest
kliendi poole liikuma, hakkab
ka klient kaardil liikuvat bussi
nägema. Kaardi link saabub

E-Selver – Harku suurim toidupood
on vaid klõpsu kaugusel!
Kuidas tellida?
e sisse Partnerkaardiga
1. Minge lehele www.selver.ee ja logig
või jätkake külalisena.
endale sobiv aeg ja asukoht.
2. Määrake kauba kättesaamiseks
ostukorvi.
3. Valige välja kaubad ja lisage need
makske internetipangas.
4. Kontrollige üle ostukorvi sisu ja
5. Oodake kullerit enda määratud

koos tellimuse kinnituse ja
arve-saatelehega. Kaart uueneb
iga 20 sekundi järel.
Samuti saavad e-Selveri
kliendid tellimust tehes valida,
kas kaup pakitakse kile- või
paberkotti. Pakendisoovist
tuleb märku anda tellimuse
ostukorvi vaates, täites tärniga
kastike “Soovin, et kilekoti
asemel pakendatakse tooted
paberkotti”. Kilekott jääb aga
pakendina kasutusse sügavkülmutatud toodete puhul,
millele otsitakse samuti keskkonnasäästlikumat alternatiivi.
Kile- ega paberkoti eest klient
raha maksma ei pea.
Peale laia valiku toidu- ja
tööstuskaupade toob e-Selver
koju kätte ka suure kodutehnika, nagu külmkapid, pesumasinad, telerid, aga ka mängukonsoolid.
E-Selveri valikuga saate tutvuda meie veebipoes aadressil
www.selver.ee.

kohas ja kellaajal!

Alates juunikuust on e-Selveri Põhja-Eesti piirkond mõnevõrra suurem, laiudes Vihterpalust Käsmuni (ja tsipa kaugemalegi). / Foto: Selver

28. mail 2020 toimus Harku vallavolikogu istung, kus osales 15 Harku
vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku vallavolikogu esimees
Vytautas Martinonis.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Harku vallavalitsuse liikme ametist vabastamine;
• Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024 – esimene lugemine;
• Harku vallas Suurupi külas MTÜ Kasevälja Külaselts kasutusse antud Kase
välja tee 12 kinnistu kasutamise tähtaja muutmine;
• otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine;
• Suurupi külas Kangru tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja Männiokka maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu algatamine;
• Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;

• Vaila külas Metsahaldja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 maa
üksuste ja riigi reservmaa ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Tabasalu alevikus Kalda tn 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Harkujärve külas Kiriku tee 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMISED:
02.07.2020 kell 16.00 tutvustatakse Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202)
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses või otselingil Kaart.harku.ee/DP/190310_284/avalik.
02.07.2020 kell 17.00 tutvustatakse Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:
002:3320), Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047) ja Pähkli tn 7
(katastritunnus 19801:002:3330) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahendust.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil Kaart.harku.ee/DP/191031_318/avalik.

detailplaneering valdkonna eest vastutavale ministrile. Detailplaneeringule
on andnud heakskiidu regionaalvaldkonna asekantsler.

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKU
ARUTELU TULEMUS
28.11.2019-12.12.2019 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus 19801:002:1473)
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks kiri vastuväidetega. Harku
vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku
arutelu 23.01.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
Planeeringule vastuväiteid esitanud isikuga kokkulepet ei saavutatud ning
vastuväiteid esitanud isik oma vastuväidetest ei loobunud, mistõttu edastati

Kui Harku vallavolikogu juunikuu eestseisuse koosolekul ei otsustata teisiti,
toimub järgmine Harku vallavolikogu istung 25.06.2020 algusega kell 16.00
Meriküla spordi- ja õppekeskuses.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit veebiaadressil
www.harku.ee/teated ja veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil
www.volis.ee.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus:
• Tiskre külas Apametsa II kvartali maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSE AVATUD MENETLUS
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut
täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi külas Soontevahe tee 11 abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle
osas ootame 11.−21.06.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja
veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris
(vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel
harku@harku.ee 11.−21.06.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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REKLAAMID & KUULUTUSED

Alanud on registreerimine Tabasalu
Ühisgümnaasiumis ja Muraste Koolis
toimuvasse

EELKOOLI
2020/2021 õppeaastaks

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

Kellele? 6-7 aastased lapsed, kes alustavad kooliteed 2021. a.
Millal? Septembrist maini, üks kord nädalas.
Miks just meie eelkool?

ALATES

• Harku valla Huvikoolil on 6-aastane kogemus eelkooli
korraldamisest koostöös Harku valla koolidega.
• Ainekava „Tere, kool!“ on kinnitatud Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt ning õppetasult saab taotleda
tulumaksu tagastust.
• Juhendajateks on kogemustega algklasside õpetajad.
Kui palju maksab? 48 eurot kuus.
Vali kool ja sobivaima toimumisajaga grupp:
Tabasalu Ühisgümnaasiumis
TEISIPÄEVITI kell 15.00-18.00
KOLMAPÄEVITI kell 15.00-18.00

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

I grupp
II grupp

Muraste Koolis
TEISIPÄEVITI kell 15.30-18.30
Registreerumine gruppidesse toimub Huvitegevuse ja Noorsootöö
Sihtasutuse kodulehelt www.huviringid.ee, täites ära vastava
sooviavalduse registreerumise lingi alt.

Rohkem infot info@huviringid.ee või www.huviringid.ee

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Harkujärve lasteaed
pakub tööd

LOGOPEEDILE
LASTEAIAÕPETAJALE

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

Ootame teid, kui teile meeldivad koolieelses eas olevad
lapsed; suudate koos nendega õppida, areneda ja avastada;
teil on erialane kvalifikatsioon ning olete kohustundlik, koostööaldis ja hooliv.
Omalt poolt pakume nüüdisaegseid töötingimusi; võimalust
oma ideid ellu viia koos uue meeskonnaga; arenemisvõimalust
ja eneseteostust ning pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.
Meie juurde sõidab Tallinna linnaliinibuss nr 27.
Sooviavaldust ja dokumentide koopiaid ootame aadressil
J. Venteri tee 6, Harkujärve küla või e-posti teel karin.eesmaa@harku.ee
Täiendav info telefonil 555 65854.

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
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.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Teen sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. Tel 503 8313,
e-post juhan.haavasalu@gmail.com.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. Transport. www.puukirurg.ee,
info@puukirurg.ee, tel 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
koduleht
www.remontjaviimistlus.ee.
Aednikule ökokompostmuld,
sõnnik, muld, liiv, kruus, freesasfalt,
graniitkillustik, killustik. Kalluriga
kuni 3,5 t. Tel 5604 4803.
Killustik, liiv, kruus, sõelutud
põllumuld, kompostmuld, kõdusõnnik, freesasfalt. Planeerimine.
väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Killustik, liiv, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.
Kas sinu fassaad, terrass või aed
vajavad uuendust? Kui jah, siis
küsi pakkumist! DH Service OÜ,
e-post dhserviceou@gmail.com,
tel 5696 3580.

Kandiline puitbrikett 130 eurot /
1000 kg, ümmargune puitbrikett auguga 150 eurot / 1000 kg, premiumpellet 6 mm ja 8 mm 190 eurot / 960 kg.
Transpordivõimalus. Tel 504 0304.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa 5399 3595.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan tehtud tööde kohta ametliku
akti. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com.
Hauaplatside korrastamine
ja hooldus kalmistutel üle Eesti.
E-post muhkel@muhkel.ee,
tel 5592 3491.
Lõikan hekki, trimmeriga pika
rohu ja heina niitmine, saetööd
aias. Tel 5554 7291.
Liiv, muld, killustik, freesasfalt +
transport. Tel 5395 3788.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Pottsepatööd. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. Töötan
kuni 30 km Tallinna piirist. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Tel 5690 3327.
Paar (meedik ja maastikuarhitekt) soovib üürida merelähedast
suvilat 3–4 nädalaks (juuli/august).
Tel 5690 7487.
Aedade ehitus, väravate- trepipiirete-, rõdupiirete valmistamine
ning paigaldus. Tel 5306 1469,
e-post info@alaveremetall.eu,
Silkroad OÜ.
Müüa küttepuud pikkusega
30–60 cm. Toores segalehtpuu alates 45 eurot/rm. Toores sanglepp
alates 47 eurot/rm. Kuiv segalehtpuu alates 57 eurot/rm. 30 cm
kuiv lehtpuu 40 l võrgus 3,1. Tel
504 2707.
Ohtlike puude langetamine,
hekkide ja viljapuude lõikus, kändude juurimine. Tel 521 0334.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post info@est-land.ee.
Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud sõiduauto, maasturi või
kaubiku, võib vajada remonti.
Kiire tehing. E-post skampus@
online.ee, tel 5365 4085.
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 5618 8671.

SURNUAIAPÜHA
Rannamõisa kalmistul
21. juunil kell 11.00

Meie kaastunne perekond Arujale
päikeselise

Asta Rumma
kaotuse puhul.

Sõbrad Vääna Veenustest
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REKLAAM

Leila Nool

Olgu su päevades päikesekulda,
tervist ja rõõmu!
Õnnitleme 100. sünnipäeva puhul!
Tabasalu Pihlakodu pere

Kasuta
aega
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks
Võta meie spetsialistidega
ühendust, ajame teie kodu
andmed seadusega kooskõlla.

