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GERLI TOOMLA-PÄHKLEMÄE

Vääna seltsimaja perenaine

Kolme sajandi jooksul tegutsenud kooli õpilased on viimased sada aastat saanud haridust Vääna mõisahoones. / Fotod: Vääna mõisakooli arhiiv, Jane Tähka, Katrin Noodapera

Vääna kool tähistas 165. sünnipäeva
“Jaanuari viimasel
esmaspäeval panime
punkti Vääna kooli
165-aastasele ajaloole, tehes ruumi
järgnevateks aastakümneteks ja andes
ainest uutele peatükkidele kooli ajaloos,”
ütles kooli 28. direktor
Heli Rannik aktusel.

Mõisakooli hetkeseis ja tulevikuplaanid
• Ees ootab mõisapargi projekti elluviimine, mille tulemusena korrastatakse ajalooline mõisapark ning rajatakse lõunapoolsele maa-alale
kauaoodatud valgustusega jooksu- ja suusarada.
• Lasteaed ja kool saavad ühise madalseikluspargi.
• Mõisa keldrisse on ehitatud nõuetele vastav puutööklass ja muudetud paremaks õppeklasside akustikat.
• Köök on läbinud uuenduskuuri, mille käigus suurenes võimekus koolipere toitlustuse korraldamisel.
• Sel aastal ootab elluviimist soklikorruse koridori parendamise projekt
pikendatud koolipäeva tarbeks, hea meel on ka mõisahoone kaaslase,
tall-tõllakuuri üle, kus lähitulevikus ehitustööd jätkuvad.

HARKU VALLA TEATAJA

"T

äna kanname endas
edasi kooli, mille
väärtusi oleme ise
pikki aastaid kujundanud: märkamine, hoolimine,
koostöö ning ausus enda ja
teiste vastu. Kuid väärtused ei
püsi iseenesest, nende hoidmiseks ja edasi andmiseks tuleb
teha jõupingutusi, mis vajavad
tõuget ning üksmeelset tuge,”
sõnas direktor Rannik ja kinnitas, et neil on olemas kõik,
mida arenguks vaja. Kool on
saavutamas oma ülemist piiri
õpilaste arvus, olemas on hinnatud ja tublid õpetajad ning
tugipersonal, kes tahavad oma
tööd teha siiralt ja südametunnistusega. Samuti on olulised
koostööd väärtustavad lapsevanemad, kes hindavad kõrgelt

Üks esimesi säilinud fotosid Vääna kooli päevilt. Pildil on kolmas klass, aasta on 1927.

Kas teadsite?
19. sajandi keskpaiku võtnud edumeelne mõisaproua
Pauline Luise von Stackelberg
oma laste kõrvale õppima neli
ärksamat talupoissi. Keila kirikuraamatu andmetel pidas
üks neist, Ado Brido, alates
27. jaanuarist 1855 kaks päeva nädalas kohalikku külakooli. Just seda kuupäeva peetakse Vääna kooli alguseks.

Oli aeg, umbes aasta 1976–77, mil poseeriti fotograafile,
töökorras fontään taustal.

Vabariigi juubeliaastal kogutud 20 000 teeküünalde alumiiniumist
topsikesest tehti EV 100 logo. Hiljem viidi need ümbertöötlemisele.

koolipersonali panust nende
laste haridustee kujundamisel.
“Läbi aastasadade on maakoole
peetud vaimuvalguse kantsiks,
õpetajaid aga maa soolaks.
Hoiame siis koos seda head
traditsiooni ja anname endast

kõik, et see arusaam kestaks ka
läbi järgnevate põlvede – järgmised 165 aastat. Head sõbrad,
palju õnne meile kõigile Vääna
kooli 165. sünnipäeva puhul,”
kõlasid koolijuhataja kõne lõpusõnad.
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Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Alates 15. veebruarist saab esitada
tuludeklaratsioone

Maksuametile saab hakata tuludeklaratsioone esitama
15. veebruarist, enammakstud tulumaksu hakkab riik
tagastama alates 26. veebruarist.
Olulise muutusena pikendati käesolevast aastast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega kuu võrra ja tähtajaks
on 30. aprill. Tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg
on 1. oktoober.
Lisainfo: www.emta.ee
(Maksu- ja tolliamet)

Toompeale lippu heiskama!

Eesti Vabariigi sünnipäeva hommikul, 24. veebruaril
on kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule
riigilipu heiskamisele. Lipp tõuseb hümni saatel kell 7.34.
Kõne peab Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop
Urmas Viilma. Ette loetakse 1918. aastal vastu võetud Eesti
Vabariigi iseseisvusmanifest. Esinevad Eesti Meestelaulu
Seltsi meeskoorid ning Politsei- ja Piirivalveorkester.
(Riigikogu Kantselei)

Keila–Paldiski töömess toimub
18. veebruaril

Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Töötukassa Keila–
Paldiski töömessi. Eelmisel aastal osales messil üle 30
tööandja ja kohale tuli ligi 600 huvilist. Sel korral toimub
üritus 18. veebruaril kell 11.00–14.00 Keila kultuurikes-kuses. Oodatakse nii noori kui ka vanemaealisi, nii
töötuid kui ka töötavaid, nii Eestis kui ka välismaal tegutsemise sooviga inimesi. Töömess on tasuta.
Lisainfo: www.toomess.ee
(Eesti Töötukassa)

Negavatt kutsub maailma muutma

Kõik 18–30-aastased noored saavad esitada ideid Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) roheideede konkursile Negavatt. Parimatele on ette nähtud kuni 10 000 eurot
oma algatuse elluviimiseks. Ideede esitamise tähtaeg on
23. veebruar.
Lisainfo: www.negavatt.ee
(Keskkonnainvesteeringute Keskus)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. veebruar 2020 
Elanikke kokku

mehi

15 255

7668

vallasisene liikumine

22

7587
saabus

14

sündis

suri

naisi

78

Kallaste tn 12, Tabasalu

*
14.00–18.00

HARKU VALLA TEATAJA

17. veebruar

Muraste kooli vaba-

riigi sünnipäevale
pühendatud aktus
toimub esmaspäeval kell 8.30–9.15. Aktusel osalevad Muraste kooli õpilased
ja õpetajad.
Tabasalu lastehoius on
17.–21. veebruaril sünnipäevanädal. Esmaspäeval sõidetakse
Eesti vabaõhumuuseumisse,
kus uuritakse, kuidas elasid
meie esivanemad, tehakse hobusõitu, õpitakse eesti rahvamänge ja -tantse.
20. veebruar
Kell 16.00 toimub
Eesti Vabariigi 102.
sünnipäevale pühendatud kontsert
Harku valla pensionäridele. Üritus leiab aset Tabasalu ühisgümnaasiumis (loe lk 8).
21. veebruar

Vääna mõisakool

tähistab sünnipäeva traditsioonilise
öölaulupeoga, mis
algab kell 18.00 tall-tõllakuuris. Peale öölaulupeo toimub
lasteaias traditsiooniline hommikumatk metsa: “Tunne oma
kodu”.

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

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.

Tähistame sünnipäeva
Harkujärve koolis tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva
koolipresidendi piduliku vastuvõtuga kell 10.00. Külalistena
on kutsutud esimese klassi õpilaste vanemad ja valituks osutunud ministrite vanemad. Toimub kontsert, jagatakse Rukkilille ordeneid, tantsitakse
ballitantse ja kosutatakse end
kringli ning mahlajoogiga.
Presidendiball lõpetab projekti
“Õpime demokraatiat”.

Tabasalu ühisgümnaasiumis toimub kogu kooliperega

ühine lipuheiskamine kell 8.00
kooli staadionil. Peale lipuheiskamise kõlavad ka hümn
ja vabariigi hällipäeva auks
peetavad kõned. Täiendavalt
toimuvad esimese ja teise kooliastme õpilastele kooli aulas
õppepäeva jooksul vabariigi
sünnipäeva kontserdid.

Tabasalu Teelahkme lasteaias toimub pidulik aktus kell

11 30. Lõpurühma lapsed valivad endi seast välja presidendiproua ja presidendi abikaasa
ning mängivad aktusel läbi
presidendi vastuvõtu. Üritus
algab rühmade paraadiga saalis, presidendipaari tervitab
igast rühmast kaks ministrit
oma abikaasadega. Ajaloos
on olnud sääraseid ministreid
nagu rõõmuminister, mänguminister, tööminister jms.
Aktus lõpeb ühise piduliku
lõunalauaga saalis, mis on kaunistatud pidupäeva vääriliselt
sinimustvalgete lipukeste ja
lilledega.
Alasniidu lasteaed alustab
hommikut ühise lipuheiskamisega, millele järgneb sportlik

orienteerumismäng ümber
lasteaia. Lapsed läbivad kuus
punkti, lahendades Eestiteemalisi ülesandeid. Päev jätkub lasteaia saalis piduliku
aktuse ja ühislõunaga.
Harkujärve lasteaias toimub
Eesti Vabariigi aastapäeva aktus ja pidulik lõuna rahvuslike
toitudega 21. veebruaril lasteaia saalis.
Harku lasteaia saalis algab
kell 10.00 presidendi vastuvõtt,
kutsutute seas mängu-, nalja-,
rahandus-, liiklus-, spordi- ja
haridusminister sõpradega. Peo
juhatab sisse esispiiker. Pärast
kätlemistseremooniat ja väikest kontserti tantsitakse valssi
ja kaerajaani ning nauditakse
laste kaunistatud suupisteid.
Kell 11.30 toimub pidulik
lipu heiskamine Harku keskuse
lipumasti.
22. veebruar

Vääna Seltsimaja

tähistab vabariigi
sünnipäeva torditeoga. Uhke sinimustvalge käsitöötordi valmistamise koolitus toimub
hommikul kell 10.00 Külakoja
tee 2, Vääna.
23. veebruar
Toimub traditsioonilise retk. Matkal on
kaks alguspunkti:
kell 18.00 Muraste
koolimaja juures ja kell 19.00
Rannamõisa kiriku juures
(Kaitseliit). Sihtpunktiks Muraste paeplats, kus peetakse
mõned isamaalised kõned,
lauldakse ja nauditakse lõk-

ketuld. Naiskodukaitsjad pakuvad suppi.
Kaasa lipud ja tõrvikud ning
südamesse soojus, et tähistada
koos vallarahva ja külalistega
Eesti Vabariigi sünnipäeva!
24. veebruar
Alates kella 7.20-st
on kõik vallaelanikud oodatud valla-

maja ette (Kallaste
tn 12) pidulikule lipuheiskamisele ja rivistusele. Lipu heis-

kavad skaudid; kõnedega tervitavad Harku vallavolikogu
esimees Kalle Palling ja vallavanem Erik Sandla.
Vääna-Jõesuu külakeskus

kutsub kell 12.00 kõiki trenni,
mis kestab täpselt 102 minutit.
Ühiselt kaetakse ka peolaud.
Eesti Vabariigi aastapäeval
toimub retk Muraste hiiemäele.
Niisamuti nagu eelmiselgi aastal, kehtib üleskutse: riigilipud
kaasa – ja mida rohkem, seda
parem. Ühiselt tehakse teadjate juhendamisel kummardus pühapaigas, hiljem saab
end soojendada lõkke ääres.
Räägitakse looduse tähtsusest
maailmavaate tugisambana,
tehakse muusikat ja harjutada
saab mõtestatud molutamist.
Kogunemine kell 11.00 Muraste mõisa juures.
25. veebruar

Tibutare lasteaed

tähistab vabariigi
aastapäeva aktusega,
mis algab kell 9.30.
Järgneb tervislik vastlapäevatrall lasteaia mänguhoovis.

TÄHELEPANU! 24. veebruaril on Harku vallamaja suletud.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

Kuidas peavad Eesti
vabariigi 102. sünnipäeva koduvalla koolid,
lasteaiad ja külaseltsid? Pidustused
saavad alguse juba
17. veebruaril ja kestavad
25. veebruarini.

75

10

8.00–18.00

Heiskame lipud ja lööme tantsu, nagu eelmiselgi aastal. Kohtume 24. veebruaril vallamajaesisel platsil. / Foto: Arno Mikkor

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

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

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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Elektritõukerattaga
liikleme vastutustundlikult
Meie valla tänavatele ilmunud elektrilised
tõukerattad on lühikeste vahemaade läbimiseks
kiired, mugavad ja keskkonnasäästlikud, kuid
probleemiks on sageli turvalisus.
HARKU VALLA TEATAJA

Hajaasustuse programmi dokumendid ja taotlusvormid leiate Harku valla ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. / Fotod: Lembe Reiman

Programmi eesmärk on
tagada hajaasustusega
maapiirkondades
elavatele peredele head
elutingimused.
LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

E

t hajaasustusega piirkonnas elavate inimeste arv
püsiks, toetatakse programmist majapidamiste vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi. Hajaasustuse
programmi rahastatakse Eesti
riigi ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse
summast, mis on kuni 67%
konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, kuni 50%
tuleb riigilt ja vähemalt 50%
kohalikelt omavalitsustelt.
Kuue aasta jooksul, mil
programm on toiminud, on
Harku vallas toetust saanud
kokku 36 majapidamist. Tänu
sellele on paremad elutingimused vähemalt 120 vallaelanikul. Kõige rohkem toetati
veesüsteemiprojekte, nimelt
19 korral, ja nende projektide
käigus on rajatud 13 puurkaevu. Ülejäänud veesüsteemide
projektide toetust kasutati salv-

Hajaasustuse programmi
taotlusvoor avatakse
17. veebruaril
kaevu rajamiseks ja puhastamiseks, vee pumpamiseks või
puhastamiseks ja veetorustiku
rajamiseks. Toetatud on ka
15 kanalisatsioonisüsteemi
projekti, mille raames on paigaldatud 12 reoveepuhastit või
septikut koos imbsüsteemiga ja
kolm reovee kogumismahutit.
Juurdepääsutee rajamiseks
või korrastamiseks on toetust
kasutatud kolmel korral.
Ent aastad pole vennad. On
olnud aasta, kui esitati vaid viis
taotlust, millest nõuetele vastas
neli. Samas on olnud aastaid,
kui on esitatud 11 taotlust,
millest kõik vastasid nõuetele.
Samuti on olnud aasta, kus
toetati vaid kolme projekti,
kuid ka aegu, kus toetust on
saanud kümme projekti. Kui
palju nõuetele vastavaid taotluseid rahuldatakse, sõltub
lisaks esitatud taotluste arvule
ja taotletavate toetuste suurusele ka riigi ja valla eelarves
ettenähtud vahendite hulgast.
Programmi toetus tuleb

riigieelarvest, kuni 50%, ja
valla eelarvest – vähemalt 50%
toetusest. Siiani on Harku valla
projekte toetatud enam kui
140 000 euroga, millest üle
66 000 euro on tulnud riigilt ja
üle 73 000 euro vallalt. Taotlejate omaosalused on olnud
kokku üle 80 000 euro.

Programmi toel saab välja
ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, teha juurdepääsuteed
ning paigaldada autonoomseid
elektrisüsteeme.

Taotlusvoor on avatud
17. veebruar – 17. aprill
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada
paberkandjal või digitaalselt
allkirjastatuna Harku vallavalitsusele. Toetust saavad
taotleda füüsilised isikud, kes
vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt hajaasustuse majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka
rahvastikuregistri andmete
kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2020).
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta
on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja omaja kaasfinantseering peavad
kokku moodustama vähemalt
33% projekti abikõlblikest kuludest.
Vallapoolne programmi
kontaktisik on Lembe Reiman,
lembe.reiman@harku.ee, tel
606 8823.

Aasta algusest saab perearsti nõuandetelefoni
teel isikustatud nõustamist
Nõuandetelefoni arst
võib inimese loal vaadata
helistaja terviseandmeid,
näiteks põetud haiguseid,
määratud ravimeid ja
tehtud analüüse, ning anda
seeläbi paremat nõu.
EESTI HAIGEKASSA

sikustatud nõustamine täIandmeid
hendab, et arst näeb terviseja saab kogu nõusta-

mise info sisestada digiloosse,
mistõttu on ka perearst patsiendi terviseseisundiga kursis.
Teenuse kasutamiseks tuleb
enne kõne algust end autentida
mobiil-ID või Smart-ID-ga.

On oluline meeles pidada, et raskete seisundite ja pikale veninud
haiguste ravi ei saa telefoni teel teha, selleks tuleb pöörduda perevõi eriarsti poole. / Foto: Pixabay

Isikustatud nõu antakse tööpäevadel kell 8.00–22.00 ja
nädalavahetuseti ööpäev läbi.
Nõuandeliin on mõeldud
eeskätt selleks, et anda soovitusi lihtsamate terviseprobleemide korral ja juhiseid esmaseks abiks. Telefonil saab nõu
küsida nii eesti kui ka vene
keeles anonüümselt ööpäev
läbi. Sellest aastast osutatakse
ka ingliskeelset nõustamist iga
päev kell 15.00–17.00.
Tervisemurede kohta saab
nõu küsida, helistades lauatelefonile +372 634 6630 või
lühinumbrile 1220. Kui helistate lühinumbrile, tasub
helistaja kõne eest oma telefonioperaatori kehtestatud
lühinumbri tavatariifi alusel
kuni 0,20 eurot/minut.

Läheneva kevade ja ilusate ilmade saabumisega
seoses on paras aeg mõelda selle üha enam populaarsust koguva sõiduvahendi kasutamisele
viisil, mis ei seaks ohtu ennast ega kaasliiklejaid.
Maanteeameti äsja koostatud elektritõukerattaga sõitmise hea tava on abiks igaühele, nii
kogenud kasutajale kui ka algajale.
Elektritõukeratas on ühe inimese vedamiseks ette
nähtud istekohata elektri jõul liikuv sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis.
Enne elektritõukerattaga sõitma asumist ...
• tutvutakse sõiduki kasutusjuhendiga;
• õpitakse sellega sõitma liiklusele suletud alal;
• kontrollitakse, kas sõiduk on tehniliselt korras:
- signaalkell või muu helisignaalseade töötab;
- pidurid on korras;
- ees on valge ja taga punane tuli ning helkurid;
- aku on täis;
• tehakse end liikluses nähtavaks:
- kasutatakse tulesid ka valgel ajal, sõites kantakse erksavärvilisi riideid ning pimeda ajal lisatakse riietele helkur;
• mõeldakse enda teekond läbi.
Elektritõukerattaga ...
• sõidetakse üksinda;
• sõites kantakse kiivrit;
• sõites on kiivri kandmine alla 16-aastastele kohustuslik;
• liigeldakse kergliiklusteel ehk jalgratta- ja jalgteel,
jalgrattateel, jalgteel või kõnniteel;
• teel sõites paiknetakse alati paremas servas ja möödutakse teistest liiklejatest vasakult poolt;
• sõites valitakse tee- ja liiklusoludega sobiv sõidukiirus
ning arvestatakse ootamatuste ja ohtudega (näiteks
kõrged äärekivid, augud tees, libedus);
• sõites märgatakse teisi liiklejaid ja arvestatakse, et nad
võivad käituda ettearvamatult;
• sõites möödutakse jalakäijast jalakäija kiirusega ja piisavalt kaugelt.
Elektritõukerattaga ristmikule lähenedes ...
• võetakse hoog aegsasti maha, jäädakse seisma, vaadatakse ja veendutakse, et ei lähene autosid või need on
seisma jäänud;
• ületatakse tee jalakäija kiirusega sõites;
• tullakse enne raudteeülekäigukohta sõidukilt maha ja
ületatakse raudtee elektritõukeratast käekõrval lükates.
Elektritõukerattaga sõitu lõpetades ...
• pargitakse sõiduk nii, et see ei jääks teistele liiklejatele
ette;
• pargitakse sõiduk kõnnitee äärde, jättes jalakäijale möödumiseks vaba ruumi vähemalt 1,5 meetrit.

Elektritõukerattaga sõites möödutakse jalakäijast jalakäija
kiirusega ja piisavalt kaugelt. / Foto: Pexels
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KESKKOND & HARIDUS
LÜHIUUDISED
Luubi all on taim

22. veebruaril teeme Muraste hiiemetsa ringil tutvust
sammalde ja samblikega. Samblad on taimed, samblikud
aga kuuluvad hoopis seeneriiki, sest nad on väga erakordne kooseksisteerimise vorm seente, vetikate ja bakterite ühisosalusel. Nii samblad kui ka samblikud on ülivanad eluvormid, keda on hea teada, kelle eluolu ja õrnust
õppida ning neist palju uut teada saada. Nad pakuvad
kauneid kaadreid ka makrofotograafidele, sest justnagu
mikromaailma tasandil korduvad suured looduslikud
maastikumustrid, ja ka vastupidi. Kes on brüoloog ja kes
lihhenoloog? Ka seda saame teada. Koguneme Muraste
mõisa juures kell 11.00.
Varustus vastavalt ilmaoludele, termosega tee ja väike
omaosalustasu kaasa, rajad on kergesti läbitavad, võibolla veidi niisked. Matka pikkus umbes 2,5 km ja kuni kolm
tundi. Muraste Looduskool korraldab kaks korda kuus
loodusretki, -õhtuid ja -hommikuid, mõnikord ka öiseid
matku. Plaanis on iga kuu teisel ja viimasel laupäeval
avada huvitavaid teemasid, mida veavad head retkejuhid
ja põnevad lektorid. Täpsema ajakava avaldame jooksvalt
Harku Valla Teataja ja sotsiaalmeedia vahendusel ning
looduskooli veebis www.murastelooduskool.ee. Ettevõtmiste sarja toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
pooles mahus.
(Muraste Looduskool)

Kaante vahele jõudis tilluke
loodusetegu

Vääna-Jõesuus asuv väikeettevõte on andnud välja fotodega illustreeritud loodusraamatu “N+1 rohelist varjundit”.
Autor, kes veedab poole aastast Harku vallas asuvas suvilas, on pühendanud teose kõigile loodusesõpradele. Lood
jutustavad kõigest, mida tänapäeva kiire elurütmi juures
teinekord ei märka või millele pole alati aega mõelda.
Teame kõik, kui tähtis on loodust hoida ja kaitsta. Ometi
leidub neid, kes viivad prügi metsa alla, jätavad liivaranda
suitsukonid, tühjad joogipudelid ja võileivapaberid jms.
Raamatus rõhutatakse, et looduse säästmiseks tuleb elada
ümbritseva loodusega kooskõlas, sest kõik algab väikestest
asjadest. Tegemistest või tegematajätmistest. Autor
nimetab oma väikest oaasi mini-Serengetiks, sest siin
elutseb oravaid ja siile, nastikuid ja sisalikke, veekonni ja
vesilikke, kärnkonni ja muidukonni, nahkhiiri, kiile ja kuklasi. Ja on vanadest aegadest kohisev õuekask, on mände,
sarapuid ja pihlakaid ning lilli, millel igaühel oma lugu.

Aasta 2019 läheb
Tabasalus ja ühtlasi
Harku vallas ajalukku kui
edukaim ettevõtlusõppe
arendamise aasta koolis.
Ükski tunnustus ei tule
üleöö, see on põhjalik ja
pühendunud koostöö
õpetajate ning entusiastlike õpilaste vahel.

Tabasalu kooli edukas
ettevõtlusõppe aasta

KRISTA SAVITSCH
Ettevõtlusõpetaja

T

abasalu ühisgümnaasiumis (TÜG) on ettevõtlusõpe õppekava oluline
osa 1.–12. klassini. Igapäevased
ainetunnid, õppekäigud ettevõtetesse, lühiajalised projektid, nagu Ajujaht ja TYG48,
ettevõtlusõppepäevad, mini- ja
õpilasfirmad ning loengud ja
laadad on kõik see, millest
õpilased osa saavad. Kool panustab palju ettevõtlusõppesse
ja seetõttu tunnustati kooli
Euroopa Ettevõtliku Kooli auhinnaga 2019. aasta oktoobrikuus Helsingis toimunud
auhinnagalal. Tublidele jagas
tiitleid ka haridusminister
Mailis Reps 26. novembril
Õpetajate Majas toimunud
ettevõtlusõppe edendajate
tunnustusüritusel. Ettevõtlusõppe programm “Edu ja
tegu” koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga tunnustas
kooli tänukirjaga silmapaistva
tegevuse eest ettevõtlusõppe
arendamisel. Samuti töötab
Tabasalu koolis 2019. aasta
parim ettevõtlik õpetaja.
Tooteid seinast seina
Sel kooliaastal on õpilased taas
tegemas mini-mini-, mini- ja
õpilasfirmasid. Tooted on kvaliteetsed ja valik mitmekesine.
Gümnaasiumiõpilaste loodud
õpilasfirmad pakuvad müügiartiklitena küünlaid, kaera-

Meenutus eelmisest aastast, mil ettevõtluslaadal pakkusid koolinoored nii sööke-jooke, omameisterdatud ehteid, kotte, rätte kui ka palju muud. / Foto: Mari Kukk

küpsiseid, reklaamteenust, abi
kodustes majapidamistöödes
ja puuvillasest materjalist kandekotte. Minifirmade osas on
kvaliteedi kõrgeks tõstnud
Vürtsipoisid, kes juba teist
aastat müüvad aasiapärase
supi Tom Kha vürtsisegu. Uustulnukatena on väga edukalt
alustanud minifirma Võluhelin, mis pakub muusikalise
meelelahutuse teenust. Juba
teist aastat tegutsevad miniminifirmad Feels ja Kork on
tõestanud, et ka väga noored ja
väheste kogemustega õpilased
suudavad pakkuda tasemel ja
hea kvaliteediga tooteid. Feels
on võitnud klientide seas populaarsuse kaunistatud tasside,
lusikate ja muude köögitarvikutega ning Kork pakub maailma parimat käsitöölimonaadi.
Rõõmustab see, et õpilased

on hoolivad ja empaatilised.
Nad panustavad heategevusse
ja on valmis annetama ning
toetama neid, kes ise ennast

Rõõmustab
see, et õpilased
on hoolivad ja
empaatilised.
aidata ei saa. Viimati korraldati
koolis heategevuslik kontsert
Austraalia põlengute ohvrite
toetuseks, mille raames koguti
400 eurot.
Ettevõtlusõppes tublimad
gümnaasiumiõpilased osale-

vad TalTechi majandusvõistlusel ja vabariikliku majandusolümpiaadi piirkonnavoorus.
6. veebruaril väisas kooli ettevõtluspäeva raames kahe
Gruusia kooli delegatsioon
ja 7. veebruaril toimus majandusolümpiaadi koolivoor,
kus selgusid parimad majandusõppes.
Põhikooliõpilased on paljudel aastatel olnud aktiivsed ja
edukad osalejad vabariiklikul
ettevõtlus- ja majandusvõistlusel Creatlon. Sel aastal osalevad
võistlusel 7.b, 7.c ja 9.b klassi
kolmeliikmelised võistkonnad.
Meeskonnamängus saavutas
7.b klassi võistkond teise koha
76 punktiga, kaotades esimesele kohale vaid 0,33 punktiga.
Edu saab alguse väikestest
sammudest ja iga uus algatus
on väärt toetamist!

Suurupi naiskoori Meretule imelised elamused

Uus loodusraamat on tegijate endi tilluke loodustegu.

Teos on müügil Rahva Raamatus ja Muraste kogukonnakeskuses. Huvi korral saab raamatut ka tellida, kirjutades
e-posti aadressil novoconsult1@gmail.com või veebilehe
aadressilt: www.silkroadtreasures.ee/screen/product/
n-pluss-yks-rohelist-varjundit-raamat.
(Monika Tartu)

Kirjandusfestival Prima Vista
kuulutab välja konkursi

Konkursile oodatakse oma lugudega osalema kõiki kuni
26-aastaseid fänniloomingu (fanfiction) autoreid. Esitatava
loo tekst peab olema kirjutatud eesti keeles, põhinema
kirjandusteosel, sisaldama kuni 7000 sõna ning selles ei
tohi olla ebasündsusi. Lugu ning vabas vormis avaldus
koos autori kontaktandmetega tuleb saata e-postile irina.
moldre@luts.ee või tavapostiga Tartu Linnaraamatukokku
(Irina Möldre, Kompanii 3/5, Võõrkeelne ilukirjandus, Tartu
51004) märgusõna "Fänniloomingu konkurss“ all. Tööde
esitamise tähtaeg on 30. märts.
(Prima Vista)

Miks kutsuti meid Eesti
Kooriühingu aastapreemiate galakontserdile?
Aga sellepärast, et Eesti
Kooriühingu muusikanõukogu esitas meid aasta
koori nominendiks ja meie
dirigendi dirigent-muusikaõpetaja nominendiks.
AITI NIINEMETS
Suurupi naiskoor Meretule

uigi 26. jaanuaril Estonia
K
kontserdisaalis toimunud
galal premeeriti seekord lau-

reaatideks VENÜ naiskoor
Vanaemad ja dirigent-muusikaõpetaja Taavi Esko, on
nominatsioon meile suur au –
oleme sellisest tunnustusest
südamest liigutatud.
Galal andis kultuuriminister
Tõnis Lukas üle kultuuriministeeriumi tänukirjad. Elen
Ilves sai tänukirja 2019. aasta
koorimuusika konkurssidel ja
festivalidel saavutatud silmapaistvate tulemuste eest.

hõbediplomi ja viienda koha
tunnistusega folkloori kategoorias.

Kultuuriminister Tõnis Lukas tänab Elen Ilvest 2019. aastal saavutatud heade tulemuste eest koorikonkursil. / Foto: Vahur Lõhmus

Jaanuaris tuli teade Eesti
Naislaulu Seltsilt (ENLS), et
meie koor on esitatud 2019.
aasta naiskoori nominendiks.
Laureaadid kuulutatakse välja
juba 15. veebruaril Haapsalu
toomkirikus toimuval naiskooride kontserdil.
Eelmine aasta pakkus Meretulele rohkelt elamusi. Korraldasime konterte Harku vallast Eesti Rahva Muuseumini
Tartus, osalesime ENLS-i korraldatud lipupäeva pidulikul
lipuheiskamisel ja advendikontserdil ning meil oli au

olla osaline ENLS-i 25 aasta
juubeli peo kontserdil Pärnus.
2019. aasta üks tippsündmusi
oli kahtlemata 27. üldlaulupidu
“Minu arm”. Nii nagu 2014.
aasta üldlaulupeol, osalesime
ka möödunud aasta peo mõlemal kontserdil nais- ja valiknaiskooride seas. Möödunud
aasta teiseks tippsündmuseks
oli osalemine Interkulturi korraldatud koorikonkursil Kalamatal Kreekas oktoobrikuus.
Koju naasime kulddiplomi ja
kolmanda koha tunnistusega
naiskooride kategoorias ning

Lähematest ja kaugematest plaanidest
Esineme 15. veebruaril kell
16.00 Haapsalu toomkirikus
Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud kontserdil
“Jäägu minu rahval rahu”, 14.
märtsil kell 15.00 ootab meid
emakeelepäeva kontsert rahvusraamatukogus ja 23. mail
osaleme Virumaa laulupeol
Rakveres. Olete oodatud meid
kuulama ja meile kaasa elama!
Pärast suve stardime juubelihooajaga, mis tipneb koori
kümnenda sünnipäeva tähistamisega aprillis 2021. Kui koori
esimesel hooajal oli liikmeid
16, siis tänaseks on meie ridades 48 aktiivset lauljat ning
dirigent. Oma ajaloo jooksul
on naiskoor osalenud mitmetel laulupäevadel ja -pidudel
ning konkurssidel Eestis ja
välismaal, samuti andnud hulgaliselt kontserte üle Eesti.
Oleme indu täis – et pakkuda oma publikule seda, mida
pakub laul meile endile.
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KÜLAELU
Kolmapäeval,
5. veebruaril oli VäänaJõesuu koolimajas killuke
ehtsat Aafrikat. Sai
õppida trummimängu,
lüüa tantsu ja mekkida
eksootilisi roogi.

Aafrika rütmide pärastlõuna Vääna-Jõesuus

T

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on
otsustanud taastada reformatsiooniideede Eesti
ja Liivimaa aladele jõudmise 500. aastapäevaks
Martin Lutheri ausamba selle ajaloolises
asukohas Kumnas.
MADIS IDNURM
Damiela tuli Eestisse, et omandada magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolis. / Foto: Annela Samuel

Senami elab teist aastat Eestis ja on abielus eestlannaga.

lihatäidisega ning pontšikud.
Naise sõnul on eestlased alguses tagasihoidlikud ja umbusklikud, ent mõne aja pärast
muutuvad nad avatuks, soojaks
ja südamlikuks. Kui Damiela

tantsimise ja patsipunumise
töötuba läbi, näitas Senami
eestlastele pagulaste loodud
pottidest ja kitsenahast trum-

me ning õpetas, kuidas neil
mängida. Senami, kes kasutab
artistinime Sego, ütles, et ta
mängib nii djembe-trumme
kui ka meisterdab neid ise.
Projekti koordinaator
Annela Samueli sõnul aitavad ühisüritused kohalikel
kogukondadel siia jõudnud
inimesi paremini mõista: “On
väga oluline, kuidas on inimesed sisserändajate suhtes
meelestatud. See mõjutab nii
sisserändajate kui ka kohalike
inimeste heaolu.”
Üritus toimub kaastöös
sotsiaalse ettevõttega Siin &
Sääl. Projekti kaasrahastavad
Euroopa Liit varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi kaudu ning EV siseministeerium.

Lisainfo: www.saametuttavaks.ee ja www.pagulasabi.ee

Vääna seltsimajas toimetab uus perenaine
Kuigi praegu toimub
seltsimajas palju vähem
sündmusi kui kuldajal,
näeb Gerli ToomlaPähklimäe selle tulevikku
helgena.Ta kutsub kõiki
seltsimajja kasvõi niisama
teed jooma ja mõtteid
vahetama, aga ka töötuppa
ning tähtpäevi pidama.
HARKU VALLA TEATAJA

etkel on seltsimaja toi"H
bunud keerulistest aegadest,” tõdeb perenaine Gerli,

vastates küsimusele, milline
on praegu seltsimaja olukord.
“On suur rõõm, et nii mõnigi
külaelanik on tulnud minuga
tutvuma ja on valmis ühistegevustes kaasa lööma.”
Ent kui kujutleda seltsimaja
tulevikku, näiteks viie aasta pärast, leiab ta, et pilt on
kahtlemata lootusrikas: “Kuigi
praegu on majas palju vähem
sündmusi kui kuldajal, näen
tulevikku helgena. Väänasse
ja selle lähiümbrusse on kerkimas uusi kodusid, kolimas
juurde uusi peresid ja see on
hea pinnas kogukonna jaoks
uue hingamise saavutamiseks.

Rubriik tutvustab Harku valla vaatamisväärsusi,
allasutusi, põnevaid projekte ja fakte ajaloos.

Lutheri mälestusmärgi
taastamisele astuti samm
lähemale

HARKU VALLA TEATAJA

egemist oli üritustesarja “Saame tuttavaks!”
kohtumisõhtuga, mis
toob kokku siinsed välismaalased ja kohalikud inimesed,
et ühiselt tantsima õppida,
maailmaasjadest vestelda ja
tuttavaks saada. Kahe aasta
jooksul korraldab Eesti Pagulasabi 45 ühisüritust, mille
käigus külastavad siin elavad
välismaalased, teiste hulgas
rahvusvahelise kaitse saajad,
kolm korda iga maakonda.
Näiteks selle aasta jaanuaris
said Viljandimaa inimesed
tutvuda Sri Lanka toitudega,
jõgevamaalased Süüria roogadega ja seejärel oligi VäänaJõesuu koolimaja kord: korraldati Aafrika tantsude ja trummide õpituba.
Kõik osalejad said kaasa
lüüa Nigeeriast pärit Damiela
Aafrika tantsude töötoas ja
Togost pärit Senami trummide
õpitoas. Damiela on elanud
Eestis viis aastat, ta on tantsija ja moedisainer. Järjekord
tüdrukutest, kes tahtsid endale
Aafrika stiilis patse punuda, oli
pikk. Samuti maitsesid kohalviibijatele autentsed road, mida
Damiela oli valmistanud. Laual
oli hibiskist, mandariinidest,
ingverist, ananassist ja papaiast tehtud jook (meenutas
glögi), pirukad juurvilja- ja

Meie vald

Gerli ja tema tugivõrk eelmise aasta sügisel. Vasakult Karolin, Gerli,
Andry, Raido ja abikaasa Alvar. / Foto: erakogu

Loodan, et viie aasta perspektiivis on avanenud võimalused
tall-tõllakuuri seni taastamata
osa renoveerimiseks, kogukonna tegevusteks on siis veelgi
enam võimalusi ja ruumi.”
Gerli on lõpetanud Tallinna
Ülikoolis rekreatsioonikorralduse eriala. Ta selgitab, et
rekreatsioon kujutab endast
tervislikke eluviise toetavate ja
mõtestatud vaba aja tegevuste
korraldamist – sel on oluline
osa meie igapäevaelus. “Eriala
raames õppisin ka ürituste korraldamist ja üritusturundust,
mis haakub mu uue ametiga.
Varem olen töötanud nii logistikavaldkonnas – olin Eesti esimese pakiautomaatide võrgu

projektijuht toonases SmartPostis –, toiduainetööstuses
kui ka suurürituse Maijooks
korraldustiimis.” Viimastel
aastatel töötas ta personaliotsingu valdkonnas tööandjate
konsultandina, muu hulgas
organiseeris seminare ja infotunde kuni suurte messideni
välja.
Hingega paik
Gerli on ka abikaasa ja kolme
lapse ema. Lisaks hobikunstnik, kirglik käsitöötegija ja
Vääna-Jõesuu kooli hoolekogu
esinaine. Ta on Vääna-Jõesuus
elanud aastast 2006, seega tunneb kohalikku elu ja olu. Kui
naine eelmise aasta lõpus noo-

rima lapsega kodune oli ega
plaaninud tööle tagasi minna,
sai ta teada, et Vääna seltsimaja otsib perenaist. “Mind
väga köitis see amet, milline
väljakutse! Ja kodu lähedal ka.
Töövestlusele minnes ja väärika ajalooga hoonesse sisenedes
tundsin kohe, et soovin just
siin töötada ja siia oma hinge
sisse panna.”
Peale seltsimaja askeldab
Gerli ka Vääna mõisa tall-tõllakuuris. Argipäevadel pärastlõunani on tõllakuur kooli päralt, õhtuti ja nädalavahetustel
seltsimaja tegevuste pärusmaa.
“Minu töö on korraldada kogukonnaelu edendavaid üritusi, trenne ja töötube ning
pakkuda kohalikele võimalust
tähistada meie juures kõikvõimalikke tähtpäevi. Samuti
võõrustame naaberkülade elanikke ja koolilapsi,” selgitab
perenaine oma töö olemust
ja kutsub kõiki külla. “Tulge
kasvõi niisama. Meil on ägedad
töötoad, trennid, kontserdid ja
siin saab ka tähtpäevi pidada.
Saage osa hoonete ajaloolisest
hõngust.” Ta tsiteerib ka üht
noort preilit, kes tähistas seltsimajas oma 18. sünnipäeva ja
ütles hoonesse astudes ning
praksuvat kaminat silmates:
“Oh! Ma ei mäletanudki, et
siin nii hubane on!”

Kommunikatsioonijuht

Möödunud aasta oktoobris otsustati kutsuda
kokku toimkond,
kuhu kuuluksid
MTÜ Tutermaa Külaselts, Keila linn, Harku vald,
EELK Konsistoorium, EELK
Keila Miikaeli kogudus, Eesti
Kirikute Nõukogu, Saksa saatkond ning teised huvigruppide
esindajad.
Veebruari alguses kogunes
EELK peapiiskopi Urmas Viilma
juures teist korda mälestussamba taastamise töörühm, räägiti
seni tehtust ja arutati järgmisi
samme. Kohtumisel otsustati
järgmiseks täpsustada samba
graniidist aluse, samba ja sellele
püstitatava kuju tehnilisi näitajaid, misjärel saab vallavalitsus
väljastada EELK konsistooriumile projekteerimistingimused projekti koostamiseks. Martin Lutheri ausamba
Samuti tutvuti mälestus- vähendatud mõõtkavas
märgi vähendatud mõõtkavas mudel võtab juba ilmet. /
3D-prinditud näidise täiusta- Foto: Madis Idnurm
tud versiooniga, mis annab
rohkem aimu graniitaluse, malmist samba ja sellel
paikneva pronksist Martin Lutheri kuju väljanägemisest
ning nende omavahelistest proportsioonidest.
Harku vald on eelmisel kümnendil taotlenud riigilt
mälestusmärgi kinnistu valla omandisse, rajanud sinna
juurdepääsutee koos parklaga ning paigaldanud mälestustahvli. Samuti hoiab vald sealse ümbruse korras.
Taastatud monument loodetakse esialgsete plaanide
kohaselt avada 2024. aastal, mil usupuhastuse jõudmisest
Eesti ja Liivimaa aladele möödub 500 aastat. Lutheri
mälestusmärgi taastamise maksumus, rahastamine
ja valmimise täpne tähtaeg selguvad edasise protsessi
käigus.
Samba ajaloost
Martin Lutheri monumendi rajamise algatas Peterburi
luterliku kindralkonsistooriumi president, Kumna
mõisnik Georg von Meyendorff (1794–1879). Mälestussammas püstitati 1862. aastal Keila kirikumõisa lähedale
pastoraadi teeristi.
Samba autor oli baltisaksa päritolu skulptor Peter Clodt
von Jürgensburg, tol ajal hinnatud ja kuulsust kogunud
kunstnik, kelle tööd kaunistavad näiteks Peterburi ja
Berliini. Tema kuulsamate tööde hulka Peterburis võib
lugeda hobuseid nii Narva väravate kaarel kui ka Anitškovi sillal Nevski prospektil. Martin Lutheri ausamba
loomine läks parun Meyendorffile maksma 9000 rubla,
mis oli tolle aja kohta väga suur summa.
Ausammas oli ainus Martin Lutherile pühendatud
mälestusmärk kogu Vene tsaaririigis. Samuti teeb
mälestusmärgi eriliseks fakt, et selle selgitavad kirjad
olid esmakordselt kogu ajaloo jooksul eesti keeles,
tehes ausambast omalaadse verstaposti eesti keele ja
eestlaste jaoks.
1949. aasta detsembri alguses võtsid nõukogude võimu
käsilased ausamba maha. Legendi järgi sulatati see kuue
ja poole meetri kõrgune monument ümber Stalini kujuks,
kuid ilmselt sulatati kuju ning selle alune sammas siiski
malm- ja pronksdetailideks Ilmarise tehases Tallinnas.
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TEATED
LÜHIUUDISED
Kandideeri AeroBike’i stipendiumile
ja võistle aasta otsa tasuta!

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
27.02.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) Humala külas Karli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses või otselingil Kaart.harku.ee/DP/181203_273/avalik.
DETAILPLANEERINGUTE AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSED
27.12.2019–27.01.2020 toimus Harku vallamajas, Vääna-Jõesuu kohvikus
The Greenhouse Cafe, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses
Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ning
lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku
järgset arutelu.

Hea noorsportlane, kui oled sündinud aastal 1998 või
hiljem ja tegeled rattasõidu, rulluisutamise või jooksmisega, osale AeroBike’i stipendiumikonkursil.
Kui osutud valituks, saad hooaja jooksul tasuta osa võtta
kõigist ettevõtte egiidi all peetavatest jõuproovidest.
Kandideerimiseks tuleb täita ankeet: Forms.gle/nEWXm65N1xJeBBCG9. Konkurss lõppeb 26. veebruaril ja
stipendiaat kuulutatakse välja 4. märtsil AeroBike’i nime all
sotsiaalmeedias ja portaalis Marathon100.
“Hindamiskomisjon ei vaata ainult seniseid tulemusi,
tähtsaimaks kriteeriumiks on töötahe ja eesmärk tippsportlaseks saada,” selgitas AeroBike’i turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristo Kangur. “Kuna AeroBike on laiendanud haaret ja tõusnud Eesti üheks suuremaks spordiürituste korraldajaks, võimaldab stipendium võistelda erinevatel spordialadel ja seeläbi mitmekülgsust arendada.
Pealegi annab stipendium märkimisväärse rahalise kokkuhoiu.”
AeroBike’i stipendium võimaldab tasuta osaleda Filter
Maanteekarikasarjas, Filter Temposarjas, Filter Rullituuril,
Tallinna Rahvasõidul, Hiiumaa Rattanädalavahetusel ning
Peetri Jooksul. Lisainfo: aerobike@aerobike.ee
(Aerobike)

30. jaanuaril 2020 toimus Harku vallavolikogu istung, kus osales 18
Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku vallavolikogu aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMINE MÄÄRUS:
• Harku vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 9 “Harku valla sporditegevuse
ja huvihariduse toetamise kord” muutmine.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Vallavara otsustuskorras võõrandamine;
• Muraste külas Käbala tee / Leemuka tee / Mesimarja tee / Muraka tee maa
üksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Muraste külas Käbala tee / Leemuka tee / Mesimarja tee / Muraka tee maa
üksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine;
• Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
algatamine;
• Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;

Teata ohtlikust kaevust või varingust

Vallaelanike, eriti laste ja
loomade ohutust silmas pidades palume ohtlikest katmata või katkiste luukidega
kaevudest ning muudest
sarnastest ohtlikest avadest
(šahtid, varingud, augud,
veevõtukaevud jms) teada
anda esimesel võimalusel.
Teabe ohtlike avade kohta
Sõltuvalt infotelefonile 1524 saab edastada päästeala
laekunud rajatise ohtlikku- infotelefonile 1524, nutisest (näiteks väga käidav
telefonis “Anna teada” nutikoht) edastab häirekeskus
info vajadusel politseile või rakendust kasutades või
päästjatele kiireks reageeri- kirjutades e-posti aadressile
miseks. / Foto: Liina Rüütel harku@harku.ee.
Ohtliku rajatise avastanud inimesel tuleks esmalt ohuala kättesaadavate vahenditega märgistada või piirata. Pöördumisel palume esitada
võimalikult täpse info rajatise asukoha ja tüübi (nt kaaneta
või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, varing, sissekukkunud kelder vms) kohta ning objekti suurust hinnata
aitavad parameetrid (ava või augu sügavus ja läbimõõt).
Teataja kontaktandmed on abiks juhul, kui hiljem tekib
raskusi rajatise leidmisega. Vallavalitsus vaatab üle ja
kohustab rajatise omanikku ohu kõrvaldama.
(Harku vallavalitsus)

Perearsti
nõuandetelefon

Teile vastavad
kogemustega
nõustajad 24/7
nii eesti kui
vene keeles

Lauatelefon Eestist ja välismaalt helistades

+372 634 6630

Helistades lauatelefoni numbrile +372 634 6630 (Eestist ja ka välismaalt), tasub helistaja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.
Helistades lauatelefonilt või mobiiltelefonilt lühinumbrile 1220, tasub helistaja kõne eest oma telefonioperaatori kehtestatud lühinumbri tavatariifi alusel kuni 0,30 €/min.

27.12.2019–11.01.2020 toimus Harku vallamajas, Muraste kogukonnakeskuses, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Hansulaane (katastritunnus 19801:001:0887) maaüksuse ning lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset
arutelu.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus:
• Harkujärve külas Printsu tee 65 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

• Rannamõisa külas Harku tee 66, Vilipi tee 3 ja Vilipi tee 72 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Viti külas Pihelga I maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Harku vallavolikogu 31. mai 2012 otsuse nr 37 “Koha-aadressi määramise
delegeerimine vallavalitsusele” kehtetuks tunnistamine;
• Harku valla ja Lääne-Harju valla vahelise halduspiiri korrigeerimise ettepaneku tegemine.
Kui Harku vallavolikogu veebruarikuu eestseisuse koosolekul ei otsustata
teisiti, toimub järgmine Harku vallavolikogu istung 27. veebruaril 2020 algusega kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit veebiaadressil
www.harku.ee/teated ja veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil www.volis.ee
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Kuhu minna, mida teha?

Vaadake Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu
noortetoa, Vääna noortetoa ja Harkujärve
noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.

Päev

Algus

Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

13. veebr

14.00

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

13. veebr

18.00

Bodyart

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

13. veebr

18.30

Hüpnootiline rännakutesari “Sisekaemus” –
Lapsepõlve radadel, I osa

Vääna seltsimaja

FB @Vääna seltsimaja

Sõprade nädalavahetuse minilaager 1.–7. klassi
õpilastele, 14.–16. veebruar

Vääna mõisakool

FB @Vääna seltsimaja; international.
smiles@gmail.com

14. veebr
14. veebr

15.00

Sõbrapäeva pidu

Vääna seltsimaja

FB @Vääna seltsimaja

14. veebr

15.30

Sõbrapäeva muffinid

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

15. veebr

9.00

Aia kujundamise kursus (Harku Valla Aiaselts)

Muraste koolimaja

Muraste.ee

16. veebr

11.00

Makramee punumise õpituba

Vääna seltsimaja

FB @Vääna seltsimaja

16. veebr

17.00

Jumalateenistus Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

16. veebr

17.30

Shindo venitus ja eneseabi

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

16. veebr

19.00

Jumalateenistus armulauaga Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kogukonnakirik

Rannamoisakogudus.ee

17. veebr

14.00

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

17. veebr

18.55

Üldfüüsiline treening

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

17. veebr

20.00

Zumba

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

18. veebr

18.30

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

19. veebr

16.00

Meisterdamine lastele

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

19. veebr

17.30

Flamenko

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

19. veebr

18.15

Mustlastants

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

19. veebr

18.55

Üldfüüsiline treening

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

19. veebr

19.00

Osadusõhtu Rannamõisa kiriku koguduse majas

Rannamõisa kogukonnakirik

Rannamoisakogudus.ee

20. veebr

18.00

Bodyart

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

21. veebr

19.00

Filmiõhtu: “Sipsik”

Muraste koolimaja aatrium

Muraste.ee

22. veebr

19.00

Filmiõhtu: “Sipsik”

Muraste koolimaja aatrium

Muraste.ee

23. veebr

10.30

Jumalateenistus Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kogukonnakirik

Rannamoisakogudus.ee

23. veebr

17.30

Shindo venitus ja eneseabi

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

23. veebr

18.00

Eesti Vabariigi sünnipäeva öömatk

Murastes

Muraste.ee

24. veebr

11.00

Retk Muraste hiiemäele

Algus Muraste mõisa juurest

Muraste.ee

25. veebr

11.45

Talve koolivaheaeg kultuuriaidas

Kumna kultuuriait

kultuuriait@gmail.com

25. veebr

18.30

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

26. veebr

17.30

Flamenko

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

26. veebr

18.15

Mustlastants

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

26. veebr

18.55

Üldfüüsiline treening

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla

26. veebr

19.00

Osadusõhtu Rannamõisa kiriku koguduse majas

Rannamõisa kogukonnakirik

Rannamoisakogudus.ee
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Alasniidu lasteaed

Vääna mõisakool

SUPERKOKKA

KOOLITÄDI

Otsime oma loovasse, elurõõmsasse ja uuendustele avatud
kööki Sind, hea toiduvalmistaja! Kui oskad kaaluda ja lugeda,
ei pelga uhkeid uusi masinaid ja armastad rõõmsameelset
seltskonda ning tahad lastele valmistada ja pakkuda maailmaparimat toitu iga päev, siis võta ühendust.

Koolitädi põhiülesanne on tagada mõisahoone üldkasutatavates siseruumides turvalisus ning õpikeskkonna nõuetele vastav korrasolek. Tööpäev algab kell 7.30, avades
hommikuti enne tundide algust koolimaja välisukse ning
klassiruumid. Lisaks jälgib koolitädi korda õpilaste garderoobiruumides, vahetundides ja sööklaruumis.

otsib

Kes valmistab süüa 270 tegelasele päevas.

Suurköök asub Harkujärve Lasteaias J. Venteri tee 6.

Saada elulookirjeldus e-mailile direktor@alasniidulasteaed.eu.
Lisainfo telefonil 5553 8003.

otsib

Kui Sulle meeldib töö lastega, siis anna endast märku
hiljemalt 28. veebruariks, saates oma sooviavaldus e-posti
aadressile kontakt@vaanakool.edu.ee
Täiendavat infot saab majandusjuhatajalt Katrin Noodaperalt
telefonil 529 9406.

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.
Võsalõikus, raietööd kettsaega
Harku vallas. Tel 521 4353, epost sompaserv@gmail.com.

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid
HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Kogenud puuhooldajad
teevad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Hindame
puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
Kui ise tehes jääd hätta või
puuduvad vastavad tööriistad,
siis meie aitame! Oleme spetsialiseerunud pisiremondi-,
paigaldus- ja viimistlustöödele.
Tuleme appi nii koju kui ka kontorisse. Helista kohe 5555 1210
või kirjuta info@remondifirma.ee,
www.remondifirma.ee.
Teen sanitaartehnilisi ja pisemaid
remonttöid. Tel 503 8313, e-post
juhan.haavasalu@gmail.com.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354
eleri@domare.ee

Perekeskus Sina ja Mina kutsub lapsevanemaid

Gordoni Perekooli

Suhtlemiskursus sobib neile, kes tahavad teada:
• kuidas toime tulla lapse jonniga, luua head suhet ja usaldust
• kuidas seista oma vajaduste eest ja kehtestada end nii, et suhted ei saaks kahjustada
• kuidas seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed neid järgiksid
Meetod: lühiloengud, rühmatööd, praktiline harjutamine, kogemuse analüüs. Grupi suurus
on 8–14 inimest.
Kestvus: kahe kuu jooksul kokku kaheksa kohtumist 3 tundi korraga.
Aeg ja koht: Tabasalu, restorani Seller ruumides, laupäeviti kell 11–14. 29. veebruarist kuni
18. aprillini, koolitaja Marge Vainre.
Osalustasu: 224 eurot, elukaaslasele soodustus 192 eurot. Koolituskulu saab tulumaksuga
maksustatavast sissetulekust maha arvata.
Registreerumine: www.sinamina.ee/ee/koolitused/

puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine.
Transport. www.puukirurg.ee,
e-post info@puukirurg.ee, 505 7786.
Iidne kundalini jooga õpetus
ootab Sind! Tunnid ja kursused
toimuvad Keilas, Sauel, Laagris
ja Nõmmel. www.simran.ee,
e-post raili@simran.ee.
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,
www.remontjaviimistlus.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 5306 1181,
e-post majapaberid@gmail.com.
OST
Võsalõikus, raietööd kettsaega
Harku vallas. Tel 521 4353, e-post
sompaserv@gmail.com.
Autode ost. Ostan kasutusena
jäänud sõiduauto, maasturi või
kaubiku, võib vajada remonti.
Kiire tehing. Tel 5365 4085,
e-post skampus@online.ee.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki autosid, sõidukeid, aparaate ja töömasinaid. Võib
pakkuda remonti vajavaid ja
seisvaid masinaid. Ei pea olema
arvel, ülevaatust ega kindlustust. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5621 3000.
TÖÖ
Kõrgharidusega kogemustega
raamatupidaja otsib tööd. Aastaaruanded, igakuine raamatupidamine. Hinnad kokkuleppel. E-post
info@essexprojekt.ee, tel 517 1857.
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Meriküla Spordi- ja Õppekeskus
pakub rendile büroopindu
Pakutavad ruumid: kabinet koos inventariga
Kogus: 4 tk
Suurus: 9 m2
Rendihind: 100 €/kuu (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab: valve, elekter, vesi, küte, parkimine, prügivedu, wifi

Tähistame pidulikult
Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva

Lisaks saab lühiajaliselt rentida seminari- ja koosolekuruume ning spordisaali
Lisainfot leiab meie kodulehelt: www.merikylakeskus.ee
Või küsi otse: info@merikylakeskus.ee; 5336 3817

20. veebruaril kell 16.00
toimub Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale pühendatud
kontsert Harku valla pensionäridele.
Üritus toimub Tabasalu ühisgümnaasiumis (Kooli tn 1, Tabasalu).

Kavas

Tervituskõned: vallavolikogu esimees Kalle Palling, vallavanem Erik Sandla
Kontsert: Tabasalu ühisgümnaasiumi poistekoor (dirigent Elen Ilves, kontsertmeister Aime Pärisalu),
rahvatantsurühmad Säde ning Tammed ja Toomed (juhendaja Astrid Väizene),
Tabasalu muusikakooli õpilased
Pärast kontserti on tee- ja kohvilaud koos suupistete ja koogiga.
Bussigraafik*
Buss 1–Harku–Harkujärve–Tabasalu
Harku mäel suunaga Tallinna ................ 15.25
Harku keskus ......................................... 15.28
Bioloogia suunaga Tallinna ................... 15.30
Harkujärve bussipeatus ........................ 15.35
Kiriku ...................................................... 15.36
Alasniidu tee .......................................... 15.38
Oja tee .................................................... 15.39
Tabasalu kool (majade pool) ................. 15.45
*Palume peatustes kohal olla 10 minutit
varem.
Pärast üritust viivad bussid pensionärid koju
samadel marsruutidel.

Buss 2–Metsakool–Suurupi–Tabasalu
Metsakool .............................................. 14.55
Türisalu .................................................. 15.00
Naage ..................................................... 15.05
Vääna-Jõesuu ........................................ 15.10
Vääna-Viti ............................................... 15.13
Suurupi teerist ........................................ 15.15
Tuletorni ................................................. 15.20
Kivi tee .................................................... 15.22
Muraste .................................................. 15.30
Ranna tee ............................................... 15.32
Maasika .................................................. 15.35
Rannamõisa kirik ................................... 15.37
Tabasalu – Harku tee ............................. 15.40
Tabasalu kool (majade pool) ................. 15.45

Buss 3–Loigu–Kumna–Vääna–Tabasalu
Loigu ....................................................... 14.55
Kadaka peatus, Adra .............................. 14.57
Jüri peatus, Adra .................................... 15.00
Mäe peatus, Adra ................................... 15.05
Männi peatus, Humala ........................... 15.07
Metsaküla .............................................. 15.12
Kumna mõis ........................................... 15.14
Tutermaa (suunaga Tallinn) .................. 15.17
Kruusaaugu ............................................ 15.25
Vääna ..................................................... 15.30
Liikva ...................................................... 15.35
Kuusiku ................................................... 15.37
Rannamõisa kirik ................................... 15.40
Tabasalu kool (majade pool) ................. 15.45

Infot saate sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajalt Tiia Spitsõnilt tel 600 3867.

Kasutusluba
tagab kindlustunde
Võta meie spetsialistidega
ühendust ja ajame dokumendid
seadusega kooskõlla

projektibüroo.ee

nr 1

Avaldame sügavat kaastunnet
Veera Justile perega
kalli abikaasa

Elmari

surma puhul
Tabasalu Laulumamslid ja Ülle

kasutuslubade
taotleja Eestis*

* 2019. aastal väljastati
Projektibüroo abil
rohkem kui 250
kasutusluba

