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See on mäng,
mis aitab lapsevanemaid väärtustele häälestuda.

Foto: Tiia Kõnnusaar

Tiraaž: 6450

Loe lk 3

MARGIT TOOMLAID

Rannamõisa lasteaia
direktor

Muraste saab lõpuks merele avatud
Harku valla tegevuskava näeb ette
Meriküla ja Muraste
klindi ülemise ning
alumise osa merele
avamist. Missugune
hakkab välja nägema
külasid ühendav
trepiga vaateplatvorm pärast
rekonstrueerimist?
Teie ees on arhitektide visioonid.
HARKU VALLA TEATAJA

“Tuuslar”
Eskiisprojekt
Hea vallaelanik!
“Tuuslar” lähtub
põhimõttest, et
Kui soovite eskiistorn on ühenduslahenduste kohta
tee kohalikele
arvamust avaldada,
ning tagab turvasiis tehke seda kuni
lise ja kiire teekonna ülemise ja
18. märtsini aadressil
alumise klindi vaharku@harku.ee.
hel iga päev ja ilmaga, ning et see
on ka maamärk ja
tervisespordiobjekt, kuhu tullakse vaateid nautima ja trenni
tegema.
Ühendustee on loogilises
juba välja kujunenud asukohas
klindi ülemises osas Kolmiku
tänaval ja alumises osas Meriküla tee vahel. Arhitektuurne
lahendus koosneb liftišahtist ja
selle ümber kulgevast trepist,
mis on osa rajatise kandestruktuurist. Trepp ühendab
eri kõrgustel asuvaid vaateplatvorme, mida kasutatakse
nii ühendus- kui ka evakuatsiooniteena.
Torn toetab valla visuaalset
identiteeti, on mõjus turismimagnet ning tugev visuaalne
maamärk mere poolt vaadatuna. Materjal – Cor-Teni
fassaadikate ja naturaalne betoonpind – sobivad loodusliku
paekiviga. Liftišaht tehakse
monoliitbetoonist.
Lifti Soome lahe poole avatud külg on projekteeritud “Linnupesa”
klaasseinana, mis võimaldab Eskiislahenduse “Linnupesa”
visuaalset kulgemist ülevalt kohaselt tekib vaateplatvormi
alla, nautides panoraamvaateid kujust maamärk. Maa poolt
vaadates on tegu ühekorrueri kõrgustelt.
Kogu torniosa platvormid selise majaga, merelt sihvaka
ja juurdepääsud valgustatakse, torniga. Lift on paigaldatud
lifti ja platvormidele paigalda- nii, et lifti ukse ette jääb võimalikult suur kaetud ala. Nii
takse videovalve.

"Tuuslari" juures kasutatav Cor-Teni fassaadikate ja naturaalne betoonpind sobivad loodusliku paekiviga. / 3D eskiis: autor

"Linnupesa" efektivalgustus toob välja torni sihvaka viiluga kuju. / 3D eskiis: autor

kaitstakse lifti ust võimalikult
palju ilmastikumõjude eest
ja lifti ootavatel inimestel on
tuulevaikne seal seista. Hoone
külgi saab kasutada mägironimisseinana või rajada sinna
linnupesi.
Torn on tsingitud metalli
ja betooni hübriidkonstruk-

tioon. Metallkarkass kannab
ja pesubetoonist astmed on
käimistasapindadeks. Hoone
küljed on kaetud kõrgsurvelaminaadist plaatidega, et
tagada kõige hooldevabam ja
vandaalikindlam lahendus.
Projekteerimise käigus võib
kaaluda ka metallkonstrukt-

sioonide asendamist osaliselt puitkonstruktsioonidega,
näiteks otsaseinte sees, kus
puit on ilmastiku eest hästi
kaitstud. Tornis on kahte tüüpi
valgustust. Üks on ühtlane
trepi ja platvormi valgustus,

mis asub käetugede sees. Nii
ei pimesta valgustus torni kasutajaid. Võimalik on kasutada
liikumisandureid, mille peale valgus reageerib. Teine on
efektivalgustus, mis toob välja
sihvaka viiluga vormi.

Vaadake rohkem pilte: www.harku.ee
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VALLAVALITSEMINE

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

Maa-ameti avalik kirjalik
enampakkumine piirkonnas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Tutermaa, Vaila ja Adra külas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on
18.03.2020. Lisainfo: www.maaamet.ee
(Maa-amet)

Heisake 14. märtsil riigilipp

14. märts on emakeelepäev ehk Eesti lipupäev. Riigilipp
heisatakse päikesetõusul kell 6.41 ja langetatakse loojangul kell 18.21.
Emakeelepäeva tähistamise mõtte algatas Sonda kooli
õpetaja Meinhard Laks ja seda tähistatakse luuletaja
Kristjan Jaak Petersoni (14.03.1801–4.08.1822) sünniaastapäeval. Peterson oli üks esimesi, kes on sedastanud, et
maarahva keel sobib võrdväärsena kultuurkeelte hulka.
Lisainfo: www.riigikantselei.ee/lipupaevad
(Riigikantselei)

Politsei lühinumber lõpetas töö

112 on ainus hädaabinumber, kust saab appi kutsuda
politsei, kiirabi ja päästjad. Alates 1. märtsist on politsei
lühinumber 110 suletud.
(Päästeamet)

Taotlege huvihariduse ja -tegevuse
toetust

Toetust saavad taotleda pered, kus on vähemalt neli kuni
19-aastast last või noort; kes kasvatavad raske või sügava
puudega last ning pered, kes on toimetulekutoetuse
saajad. Toetus on mõeldud huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemiseks, seda makstakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vallas elavatele peredele. Lapse
või noore kohta makstakse kuni 150 eurot aastas.
Esitage taotlus vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale kodulehe www.harku.ee iseteeninduskeskkonna
SPOKU kaudu. Taotlusele lisage huvikoolis või -tegevuses
osalemise kohta osalustasu maksmist tõendav dokument
(maksekorraldus või pangakonto väljavõte).
Lisainfot saab toetuste spetsialisti Kadi Netselt e-posti
aadressil kadi.netse@harku.ee või numbril 606 3802 ning
kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialistilt Krista Dregerilt
e-posti aadressil krista.dreger@harku.ee; telefon 606 3838.
(Harku Valla Teataja)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. märts 2020 
Elanikke kokku

mehi

15 286

7691

vallasisene liikumine

37

7595
saabus

108
74
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Kallaste tn 12, Tabasalu

E

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

P

idulikule lipuheiskamisele ja rivistusele saabus
esimene piduline kohale
juba tund aega enne päikesetõusu, mistõttu palusime
väärikas eas memmel vallamajja sooja tulla. Mõni aeg

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Kolm aastat tagasi
Eesti Vabariigi sajandal
sünnipäeval alguse
saanud traditsioon tõi
ka tänavu 24. veebruaril Tabasallu vallamajaesisele platsile
kokku hulga inimesi.
HARKU VALLA TEATAJA

7

sündis

suri

naisi

Vallamajaesisele platsile tuli rahvas 24. veebruari varahommikul taas kokku, et ühiselt koduvabariigi sünnipäeva tähistada,
lippe lehvitada ja tantsu lüüa. / Fotod: Arno Mikkor

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

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

Eesti Vabariigi
102. sünnipäev saabus
trikolooride lehvides
hiljem kogunes vallamaja ette
rohkem rahvast, sinimustvalged lipud käes ja paljudel
rahvariided seljas, et heisata
lipp, laulda ja jalga keerutada.
Lipuheiskamisel andsid au
Harku skaudid Andrian Utsar,
Anri-Marten Utsar, Katriin
Rätsep ja Monika Ojala. Täname Harku Rannikukaitse
Üksikkompaniid ja koole üritusse panustamise eest.

Tervitussõnu laususid volikogu esimees Kalle Palling,
vallavanem Erik Sandla, valla
noortevolikogu esimees Kertu
Metsma ning kaitseliidu Harku
Rannikukaitse Üksikkompanii
pealik kolonelleitnant Raul
Kütt.
Üheskoos lauldi Elen Ilvese
juhendamisel hümni ja “Eesti

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

lippu” ning huvilised said tantsida koos Vääna-Jõesuu rahvatantsurühmaga Pööreline.
Piduliku osa järel ootas kõiki
kokkutulnuid väike suupiste
ja jook.
Aitäh kõigile osalejatele, et
hoiate koduriiki oma südames ja väärtustate koduvalla
traditsioone.

Vaadake pildigaleriid: www.flickr.com/photos/harkuvald

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
Tartu ülikooli eetikakeskus andis 27. veebruaril eetikakeskuses
välja töötatud mängu
“Eesti rahva sada valikut.
Arutelumäng väärtustest”
pidulikult üle esimesele
lasteaiale. Mängu sai
kingiks Rannamõisa
lasteaed, eetikakeskuse
haridusvõrgustiku
ekspert-lasteaed.

Rannamõisa lasteaed
sai eetikakeskuselt
kingiks haridusmängu

ÕNNE ALLAJE
Tartu ülikooli eetikakeskus

K

oostöö ja head suhted
koolides ning lasteaedades on Tartu ülikooli
eetikakeskuse haridussuuna
tegevustes tänavu erilise tähelepanu all. “Uue mängu kinkisime oma võrgustiku silmapaistvatele koolidele ja lasteaiale, et testida, kas ja kuidas
mäng ärgitab haridusasutusi ja
kogukonda paremale üksteisemõistmisele ning koostööle,”
ütles eetikakeskuse juhataja
professor Margit Sutrop.
Rannamõisa lasteaed korraldas mängu üleandmisel
töötoa, kus lõid kaasa lasteaiaõpetajad, külalised ja lapsevanemad. Proovimängimisel
osalenud leidsid, et olukorrad,
mille üle arutleda tuli, olid
elust enesest, ärgitasid mõtteid vahetama ja vaidlema.
Samuti märgati, et teist inimest
kuulata polnudki väga lihtne,
kangesti oleks tahtnud sõna
sekka öelda.

Rannamõisa lasteaia direktor Margit Toomlaid näitab uhkusega
eetikakeskuse kingitud sertifikaati ja mängu “Eesti rahva sada
valikut”. / Foto: Tiia Kõnnussaar

“Seda mängu kavatseme
kindlasti mängida ka lapsevanemate ümarlaudadel,” ütles
lasteaia direktor Margit Toom-

laid, “pöörame lasteaias väärtustele suurt tähelepanu, see
mäng aitab uutel lapsevanematel väärtustele häälestuda.”

Mäng sobib kõigile
“Eesti rahva sada valikut” on
arutelumäng väärtustest, mis
aitab mängijate vahel lugupidavas õhustikus dialoogi
luua, ning on mõeldud laiale
ringile: teismelistest eakateni, talupidajast linlaseni jne.
Mängijad õpivad etteantud
eluliste ja kirjanduslike juhtumite abil tundma omaenda
ja kaaslaste väärtusi, kaitsma
oma valikuid ja kuulama ning
aktseptima teisi.
Arutelumängu esimene
trükk on küll valmis, kuid
komplektide arv on piiratud.
Alustuseks on trükitud 50
mängukomplekti, millest kolm
esimest kuuluvad nüüdsest hea
kooli ja hea lasteaia võrgustiku ekspert-koolidele Tartu
Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumile ja Kilingi-Nõmme
gümnaasiumile ning esimesele
ekspert-lasteaiale, Rannamõisa lasteaiale. Teistel haridusasutustel on võimalik mängu
Tartu ülikooli eetikakeskusest
laenutada või kutsuda mängu
läbi viima. Tulevikus on plaan
teha mäng kättesaadavaks kõigile soovijatele ning sellest ka
avalikkust teavitada. Lisainfot
saab projektijuhi Nele Punnari
käest telefonil 5384 8320 või
e-posti teel nele.punnar@ut.ee.

Kriisijuhtum lasteasutuses: milles
seisneb järeltöö?
19. veebruaril toimus
vallavalitsuses lastekaitsespetsialistide
korraldatav infopäev.
LIISA RÜÜTEL
KAJA SAAT
HELVE KEEL
Lastekaitsespetsialistid

elle aasta esimese infopäeva
S
fookuses oli kriisijuhtum
lasteasutuses. Spetsialistide-

le esines ja kogemusi jagas
EMDR-i traumaterapeut, Laste
ja Noorte Kriisiprogramm
MTÜ kriisiprogrammi tegevjuht ning leinalaagrite korraldaja Maire Riis.
“Oluline on, et igas haridusasutuses oleks kehtivad
kriisiplaanid, mida vaadatakse
korraliselt üle ja täiendatakse
pidevalt. Lisaks on mõistlik
teha seniste kriisijuhtumite
kogemuste analüüs,” toonitas
Riis. Ekspert tõi ühe olulisema sammuna välja olukorra
dokumenteerimise ja kriisisekkumise proaktiivse käitumise, et vältida suurema kahju
tegemist.
Nagu igapäevaeluski, on
oluline kriisisituatsioonis olla
rahulik, seletada endale ja lähedastele toimuv lahti. Muu
hulgas jagas Riis spetsialistidele kolm harjutust, kuidas

Kriisisituatsioonis tuleb tagada noorele igapäevarutiin. / Foto: Pexels

ennast kriisi korral rahustada.
Kriisijuhtumi olulised osad
on info, mis peab olema lühike,
konkreetne, tõene ja kontrollitud teavitamine; abi – tuleb
selgitada välja konkreetne
abivajadus (psühholoogiline,
sotsiaalne jne); vastutus – kes
mida kellelegi ütleb; ning koostöö, mis tähendab, et kindlasti
ei tohi unustada perega koostöö loomist.
Ekspert toonitas, et juhi roll
on tähtis info andmisel ning
laste ja kolleegide toetamisel.
Samuti on oluline vahetult pärast juhtunut pakkuda praktilist abi. “Üldjuhul pere ei teagi
veel, milles nad abi vajavad.
Umbes poole aasta pärast võib
abivajadus aga kasvada,” sõnas

Riis, kes rõhutas, et oluline on
mitte jätta inimesi üksi. Samuti
peab olema rõhk järeltööl, mis
peab keskenduma sellele, milles tegelik abivajadus seisneb.
Spetsialistide töös on oluline ühe kuu järel hinnata traumaatilise stressi sümptomeid.
Kõik algab koostööst
Iga lasteasutuse kohustus on
aidata lapsi, seega on võti kuulujuttude vältimiseks kutsuda kokku eraldi juhtumiga
seotud isikute omavaheline
kohtumine. “Kui koolis või
lasteaias on toimunud last puudutav juhtum, on oluline luua
võimalikult kiiresti koostöö
lapsevanematega ning tagada
kõigi osapoolte usaldusväärne

Koroonaviiruse KKK
Kuidas viirus levib? Kas maskist on tolku? Kas
reisimisega on nüüd lõpp? Nendele ja paljudele
teistele küsimustele leiab adekvaatseimat infot
Terviseameti kodulehelt. Toome ära korduma
kippuvad küsimused koroonaviiruse kohta.
HARKU VALLA TEATAJA

Millised on sümptomid ja kuidas viirus levib?

Praeguse info kohaselt on koroonaviiruse haiguse
COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitega.
Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil
nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid, eelkõige köha.
Kuidas käituda kahtluse korral?

Sümptomite esinemisel konsulteerige arstiga. Haigusnähtude ilmnemisel tuleks telefoni teel kontakteeruda oma
perearstiga, perearsti töövälisel ajal küsida nõu perearsti
infoliinilt 1220, terviseseisundi halvenedes tuleks helistada
hädaabinumbril 112. Sealjuures tuleb tervishoiutöötajat
kindlasti teavitada oma hiljutisest saabumisest haiguse
levikupiirkonnast.
Koroonaviiruse kahtlusega ei tohiks pöörduda
EMO-sse. Viirust kahtlustav inimene ei tohiks minna
abi otsima mõne haigla erakorralise meditsiini osakonda. Erakorralise meditsiini osakonda pöördumine võib
võimalikku viirust teistele ruumis viibivatele inimestele
edasi levitada.
Koroonaviirust tasub kahtlustada siiski siis, kui on
olemas nii äsjane reisikogemus haiguse levikupiirkonnast
kui ka haigusele iseloomulikud sümptomid.
Missugused on soovitused tööandjatele seoses töötajatega, kes on viibinud riskipiirkonnas või kellel on
olnud kokkupuude COVID-19 nakatunuga?

Võimalusel lubada töötajatel viibida kodus 14 päeva
pärast kokkupuudet viirusega nakatunuga või pärast
riskipiirkonnast naasmist. Arsti kaalutletud otsuse põhjal on võimalik välja kirjutada haigusleht. Sellisel juhul
väljastatakse haigele haigus- või hooldusleht ning selle
alusel maksab haigekassa hüvitist tavapärases korras.
Milliseid nõuandeid tuleb järgida riskipiirkonda reisimisel?

suhtlus. On oluline, et lapsele
räägitav oleks eelnevalt kooskõlastatud ka lapsevanemaga,”
täiendas kriisiprogrammi tegevjuht, rõhutades, et kokkukutsumisel ei pea arutlema
juhtumit, vaid vajalik on anda
infot, mida teha, et “mõtted ei
jääks haigeks”.
Riis tõdes, et kriisisituatsioonis on oluline pere võimalikult
kiiresti igapäevarutiini tagasi
saada. “Lasteasutuses on lapsele
kõik tuttav, võib aga juhtuda,
et kodus on kõik muutunud.
Oluline on, et lapse jaoks ei
tohi sind kui tema tugiinimest
pärast kriisiolukorda olla liiga
palju, samuti ei tohi olla liiga
vähe. Lapse kurvameelsuse
korral ära karda lapsel lasta
emotsioone välja elada. Ole
tema jaoks olemas, kallista ja
ütle “ma olen sinuga”.”
Samuti märkis ekspert, et
kui on näha, et last otse aidata
ei saa, on mõistlik kasutada
“meeskondliku vanemluse”
põhimõtet ehk ümarlaua korraldamist võrgustikuga ilma
lapse juuresolekuta.
Valla lastekaitsespetsialistid
tänavad valla haridusasutuste
spetsialiste infopäeval aktiivse
osalemise eest ning julgustavad
kõiki vanemaid vajadusel oma
murega spetsialistide poole
pöörduma.

Lisainfo valla lastekaitsetöö kohta ja kontaktid: www.harku.ee/lastehoolekanne

Võimalusel tuleks vältida riskipiirkonda reisimist.
Riskipiirkonda reisijatel on soovitatav järgida tavapäraseid hügieeninõudeid, nagu kätepesu ja hoiduda
otsesest kontaktist haigusnähtudega inimestega, kellel
esinevad gripilaadsed haigusnähud.
Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb jälgida tervist 14
päeva jooksul ja kui selles vahemikus esineb palavikku,
köha või hingamisraskusi, tuleb võtta ühendust arstiga
ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.
Kas üld- ja erihoolekandeasutused (nt hooldekodud,
turvakodud jms asutused) peaksid patsientide külastamist
piirama?

Üld- ja erihoolekandeasutuste külastuspiirangute soovitused on sarnased, nagu rakendatakse gripi ja teiste
respiratoorsete haiguste leviku piiramiseks. Peab teavitama külastajaid, et nad haigena asutusse ei tuleks, kuna
vanemad inimesed on eriti ohustatud gripi ja muude
viirusnakkuste poolt.
Kas maski kandmine on tõhus kaitse koroonaviirusesse nakatumise vastu?

Riskipiirkondades võib abi olla maski kandmisest, see
piirab eelkõige nakkuse edasi levikut nakatunud inimestelt.
Hingamisteede kaitse on vajalik eelkõige neile, kes puutuvad kokku nakatunud või nakkuskahtlusega isikutega.
Kust leida viiruse kohta infot?

Küsimuste korral pöörduge Terviseameti poole e-posti
teel: kesk@terviseamet.ee
Tervist puudutavate küsimuste korral helistage perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 634 6630 (saab
helistada ka välismaalt).

Lisainfo: www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
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KÜLAELU

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

Osale fotokonkursil
“Harku valla vaufoto”

Kes teab, mis hõrgud road sel suvel
naaberküla kodukohvikus letile sätitakse?

1. märtsist kuni 20. juulini kutsuvad
VisitHarku.com ja Harku vallavalitsus kõiki
huvilisi võtma osa fotokonkursist.
HARKU VALLA TEATAJA

Võistluse eesmärk on jäädvustada
Harku valla inimesi, looduskauneid
kohti ja objekte, lemmikpaiku, looduskaitsealal ja matkarajal avastatut
ning seeläbi oma muljeid mõnusast
retkest Harku vallas teistega jagada.
Soovime, et leiate üles selle miski,
mida Harku vallas eelkõige märkamist, tutvustamist, väärtustamist ja
ka kaitsmist väärivaks peate. Soovime, et fotod tekitasid
tahtmise rohkem viibida Harku valla looduses, avastada,
kohtuda tuntud ja tundmatuga, sest need on nii mõnusad
ja muhedad pildid.
Fotokonkursile on osalema oodatud kõik, kes Harku
valda kalliks peavad ja/või siinset elu jäädvustada soovivad, sõltumata taustast ja kogemusest.
Konkursil osalemine ja fotode hindamine toimub
kuues kategoorias: asulad, inimesed, maastik, mets, vesi
ja Harku valla avatud külade nädal 2020.
Vaufoto konkursile esitatava töö nõuded
• Fotod peavad olema tehtud 2019. või 2020. aastal Harku
vallas ning haakuma konkursi pealkirjaga.
• Jäädvustage seda, mis annab kõige paremini edasi
Harku valla territooriumil avastatut, huvipakkuvat ja
imetlusväärset.
• Iga osaleja võib saata kuni kuus fotot.
• Foto võib olla nii värviline kui ka mustvalge, mis esitatakse digitaalselt internetiaadressil Vaufoto.ee.
• Foto peab olema soovitavalt 300 ppi ja faili suurus mitte
vähem kui 7 MB. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga.
• Lisage pealkiri, mis fotoga kokku sobib, samuti foto
tegemise aeg ning kirjutage lühidalt foto kohta.
• Foto konkursile esitamiseks peab olema registreerunud kasutaja ja kirjas peab olema autori nimi, aadress
(vähemalt asula nimetus), telefon ja e-posti aadress.
• Foto esitada digitaalsel kujul .jpg-formaadis.
Foto konkursile esitamise viimane tähtaeg on 20. juuli
2020 kell 23.59.
Fotode kasutamine
Oma osalemisega annab konkursil osaleja Harku vallavalitsusele ja keskkonnale VisitHarku.com õiguse
kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata Harku valla
tutvustamisel ja valla tuntust edendavatel eesmärkidel,
näiteks koostada neist näitusi, meeneid ja slaidisarju.
Saadetud pilte võivad Harku vallavalitsus ja VisitHarku.
com kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti
kodulehel, sotsiaalmeediakanalites, Harku valla korraldatavatel harivatel sündmustel ilma autorilt luba küsimata,
märkides autori nime pildi juures või autorite loetelus.
Auhinnad ja tunnustamine
Konkursile esitatud tööde hulgast valib žürii välja ühe
kõige parema foto. Konkursi tulemused avalikustatakse
ja võitjad kuulutatakse välja Tabasalu päeva laval ning
samas toimub võitjate autasustamine. Avatakse Harku
valla vaufotode näitus, mis hakkab ringlema Harku
valla külades. Kõiki fotograafe, kes osalevad “Harku
valla vaufoto” konkursil ning tulevad kohale Tabasalu
päevale, tänab VisitHarku.com meenega, milleks on
leedlambiga selfipulk.
Vaufoto konkursi peaauhind droon DJI Mavic Mini
Fly More Combo antakse parimale fotole, mille auväärne
žürii valib üle kõigi kategooriate.
Konkursi rahvalemmiku tiitli teenib avalikul veebihääletusel enim hääli saanud foto autor. Teda premeeritakse käsigimbaliga DJI Osmo Mobile 3 Combo.
Fotokonkurssi toetavad Droon.ee, Fotojutud OÜ,
FOTOakadeemia OÜ ja Nikon.
Lisainfo: www.visitharku.com/harku-valla-vaufoto

Tervelt üheksa päeva toimetab rannarahvas maal ja merel. / Fotod: Rene Mitt

Noortel on külade nädalal küllaldaselt tegevust …

Pange kalendrisse
kirja: 10.–19. juulini
saab kaeda, mis elu
elatakse naaberkülades,
maiustada naabripere
kodukohvikus, nautida
hinge kosutavaid
kontserte ja lüüa
kaasa lugematutes
aktiviteetides.
KRISTIINA ADAMSON
KRISTINA NURMETALU

J

ah, ka sel suvel saab igaüks oma silmaga veenduda, et kodukant on
ikka kõikse parem koht elamiseks. Avatud külade nädal on
suurepärane üritus, kus saada
tuttavaks üleaedsega ja minna
ka naaberkülla uudistama,
millega nad seal tegelevad.
Ootame teid osalema matkadel, kontsertidel, võistlustel – igal külal on unikaalsed
ettevõtmised.
Kutsume kõiki Harku valla külade elanikke ja külalisi
hoidma silma peal sündmustel,
mis keset suve tervelt üheksa
päeva jooksul sündima hakkavad.
Alates märtsist saab lugeda
vahvatest ja tublidest meie
inimestest Harku Valla Teataja
külade nädala veerust. Harku valla avatud külade nädal
ühendab erinevate inimeste
ja identiteetidega külasid. On
väiksemaid ja suuremaid, ak-

… aga mitte ainult lastel ei ole lõbus.

Harku valla avatud
külade nädal tuleb taas!
tiivsemaid ja tagasihoidlikumaid, nii nagu inimesigi meie
ümber. Sel aastal keskendume
meie suurimale varale – inimestele, kes on andnud oma
panuse just selle küla identiteedi loomisesse. Pärast jaanipäeva jõuab teie postkastidesse ka
vallalehe vahel avatud külade
nädala erileht, mille järgi saab
oma nädalakava paika panna.
Sel aastal avavad oma
väravad üheksa küla
Nädalat alustab 10. juulil Türisalu küla rannikumatkaga, andes Suurupis teatetõrviku üle
Murastele. Pühapäeval, 12. juulil toimub Suurupi tuletorni
päev – mõelge, sel aastal täitub
ühel Eesti vanemal tuletornil
260 aastat! Päev läbi toimuvad
ekskursioonid ja saab külastada Suurupi tuletorni, õhtu
lõpetab kontsert.
Uuel nädalal võib uudistada
Harku alevikku, kus saab tutvuda paigalugudega ja lapsed
silgata, nagu eelmiselgi aastal, tiigijooksul. Harkujärve
kogukonnakeskus ja Alasniidu külaselts ootavad teid 15.
juulil, pakkudes eri tegevusi
nii vanadele kui ka noortele.
Neljapäeval avab uksed Kumna

küla, kus tegevusi jagub tihedalt varavalgest hilisõhtuni.
Kumnas võib osa saada lausa kahest kontserdist, meisterdada, kaubelda laadal ja
maiustada kodukohvikutes.
Õhtu lõpetab zumba Kumna
kultuuriaida ees. Reedel tasub
kindlasti lapsed käe kõrvale
võtta ja suunduda Väänasse.
Nädalavahetus toob meid
taas mere äärde, laupäeval toimub Tilgu sadama päev, kus
kõik huvilised saavad tutvuda
purjetamise sügavaimate saladustega. Proovida tasub SUPlauaga sõitmist, osa saab ka
teistest merelistest tegevustest.
Sadamapäeval osalevad ka
Tilgu merepäästjad, kes korraldavad näidisõppuse ja toimub
nende uue laeva sisseõnnistamine. Kaubeldakse kala- ja
talutoodanguga. Päeva teises pooles põrisevad trummid
Meriküla päeval. Avatud
külade nädal lõpeb seekord
Vääna-Jõesuu külapäevaga.
Vääna-Jõesuu rannas toimub
juba viiendat korda meresjooks, ranna-zumba, SUPaerulaudade teatevõistlus ja
õhtu lõpetab hingematvalt
kaunis päikeseloojangukontsert mererannas.

Liituge ka teie!
Loomulikult on oodatud kodukohvikud üle valla. Kui teie
küla seekord veel oma küla
päeva ei korralda, liituge naaberkülaga – ehk on see esimene
samm selleks, et ka teie küla
avaks järgmisel aastal oma
väravad. Ootame oma tiimi
ka särasilmset vabatahtlikku,
kes tahab enda kanda võtta kodukohvikute info koordineerimise. Kui tunnete, et see on
just teie teema, võtke julgesti
ühendust! Samuti ootame kohalikke ettevõtjaid kontakteeruma ja panustama kohaliku
kogukonna arengusse.
Eelmisel aastal väisas Harku
valla avatud külade nädalat
ligi 4500 külalist ja oma uksed
avasid Vääna, Harku alevik,
Kumna, Harkujärve-Alasniidu, Muraste, Türisalu, Meriküla, Suurupi ja Vääna-Jõesuu.
Nädala raames tegi koostööd
16 eri ühingut Harku vallast.
Kogu nädal sünnib küladevahelise koostöö toel. Oleme
õppinud ka eelmise aasta kitsaskohtadest, näiteks oleme sel
aastal viidete ülespanemisel
terasemad – et naaberküla
hoolikalt kavandatud sündmusest saaks ikka osa võtta.

Vaadake lisa www.visitharku.com ja Facebookis märksõnaga “Harku valla avatud külade nädal”
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RAAMATUKOGUD

Valik Harkujärve
lugemisväärsustest
Valla noorima, omaalgatuse korras sündinud
Harkujärve kogukonna lugemistoa juhataja Karin
Suursalu soovitab teoseid, mis 3000 teavikust
koosnevas raamatukogus vabalt võtta on.

Marika Alter Vääna raamatukogust toob esile
uuema vene kirjanduse pärle
Vene kirjanduse külluslik varasalv peidab
eneses aardeid, kust ei
puudu uusemigrantide
ropprikkus ega lihtsa
inimese sügav argitraagika, on nõukogude
nostalgiat, aga ka
mõnusat slaavi
huumorit – kõike!

Sergei Dovlatov
“Kohver”
Kirjastus Tänapäev
Minu eriline lemmik Dovlatov
elas muide aastatel 1974–1976
Tallinnas ja töötas ajalehes Sovetskaja Estonia. Nõukogude
Liidus teda ei avaldatud, aga
Eestis oli tema jutustuste kogumik juba trükitud, kui keegi
tšinovnik avastas, et see ei ole
ikka nõukogude inimesele
paslik lugeda. Raamat hävitati.
Eestis elatud elust on ta kirjutanud raamatu “Kompromiss”:
oma tööst ajakirjanikuna,
absurdsevõitu elust ENSV-s,

inimestest ja kompromissidest,
mida tuli paratamatult teha
selleks, et lihtsalt inimväärselt eksisteerida. Raamatus
“Kohver” kirjeldab Dovlatov
emigreerumisel kaasavõetud
kohvri sisu. Talle piisas kaheksast asjast, et nende kaudu
meenutada kurbnaljakat elu
1970. aastate Nõukogude Liidus. Viimane ilmunud raamat
“Leivatöö. Võõramaa naine”
pakub iroonilist sissevaadet
Vene emigrantide kogukonda.
Dovlatov on ere näide sellest,
kuidas mõni kirjanik saab pärast surma kuulsaks. Tänaseks
on ta Venemaal enim müüdud
kirjanik, tema eriline anne
peitub sõna oskuslikul kasutamisel, teda on väga kerge
lugeda ja raamatud on ka väga
hästi tõlgitud.

Jevgeni Griškovets
“Särk”
Kirjastus Varrak
Venemaa üks menukamaid
autoreid sai 2004. aastal oma
esikromaaniga “Särk” parima debüütromaani auhinna,
samuti Bookeri preemia. Dü-

Harku valla raamatukogud kutsuvad osalema
näituste konkursil “Ise teen!”
Kui teil on mõni huvitav teema, huviala või midagi muud, mida soovite
vallarahva, lähiümbruse ja kaugemalt tulijatega jagada, olete oodatud
osalema konkursil. Näituse ideid oodatakse eraisikutelt, organisatsioonidelt või kodanikuühendustelt, kes soovivad tutvustada oma tegevust ja loomingut.
Palun esitage konkursile näitusekavand, mis sisaldab ideekirjeldust,
võimalusel fotosid objektidest, näituse pealkirja ja näituse korraldaja
kontaktandmeid.
Ideede esitamise tähtaeg on 31. märts.
Näituste eksponeerimise võimalused on kõigis kolmes raamatukogus Tabasalus, Väänas ja Harkus. Kui soovite ruumide suuruse ja
tehniliste võimaluste kohta rohkem teada, võtke palun ühendust eposti aadressil tabasaluraamat@hot.ee.

naamilise ja väga tänapäevase
romaani “Särk” minajutustaja
on provintsist pärit noor arhitekt, kelle silme läbi kerkib
lugeja ette tänapäeva Moskva
kogu oma kirevuses. Teost ilmestavad vaimukad dialoogid
ning armuvalu käes piinleva
peategelase teravapilgulised
tähelepanekud Moskva ja selle
elanike kohta koos kurbnaljakate tagasivaadetega kaugeks
jäänud kodupaigale.

Ljudmila Ulitskaja
“Sonjake. Lõbus matus”
Kirjastus Tänapäev
Ulitskaja on üks tänapäeva
Venemaa kõige tuntumaid,
tõlgitumaid ja populaarsemaid
prosaiste. Tema romaani “Sonjake” peategelane on kirglik
lugeja, ehtne raamatukoi ja
täiesti raamatutele pühendunud hallivõitu noor naine, kelle
elu muutub kapitaalselt pärast
ootamatut abieluettepanekut
tuntud intellektuaalilt. Taas
lihtsa vene naise elu, sõda,
evakueerumine, lapse sünd,
toidupuudus, pere ellujäämine,

hilisem linnaelu, jälle äärmine
kannatlikkus ja eneseohverdus.
Teose “Lõbus matus” peategelane on New Yorgis surev venejuudi kunstnik, kelle matus
osutub teda ümbritsevale kirevale seltskonnale, peamiselt
viiele tema elus olulisele naisele, silmi avavaks ning lõbusaks
sündmuseks.

Aleksei Salnikov
“Petrovid gripi küüsis”
Kirjastus Tänapäev
Ta on sündinud 1978. aastal
Tartus, kus möödus osa tema
lapsepõlvest. Tema raamatut
on nimetatud “ebatavaliseks
armastusromaaniks”. Lugu
jälgib esmapilgul tavalise
Jekaterinburgis elava Petrovide perekonna tegemisi enne
aastavahetust, kui kogu pere
jääb korraga grippi. Raamat
nii lõbus ei ole kui film “Hüva
leili”, kuid on tempokas ja teravmeelses stiilis kirjutatud.
Trükis pälvis 2018. aastal Vene
rahvusliku bestselleri auhinna
ja praegu teeb teosest filmi
Kirill Serebrennikov.

Olete palutud Harkujärve teevikusse
Teesõbrad võiksid astuda sisse Harkujärve kogukonnakeskuse teevikusse. Teevik on nagu pop-up-kohvik, ainult et haruldasem. Kohe on
käes ka aeg, mil kergliiklusteedele tuleb hulgaliselt jalutajaid, jooksjaid,
rulluisutajaid. No miks mitte teha üks väike tee rüüpamise paus? Peale
teejoomise pakutakse ruumis luulet, muusikat ja kunsti.
Ära pole unustatud ka lapsi. Üks päev pühendatakse neile, ja ega
siis puudu ka pannkoogid moosiga.
Mõnel päeval aga tulevad kokku eakamad inimesed, kellel on aega,
aga suhtlusring kasin. Plaanitakse kohtumisi huvitavate inimestega ja
aruteluringe. Andke kogukonnakirikule märku, mis päev oleks sobiv ja
kes võiks külla kõnelema tulla.
Esialgu oodatakse teegurmaane pühapäeviti kell 13.00–17.00, aga
huvi korral ka muudel aegadel.
Kirikuteed pakutakse aadressil Harkujärve, Kiriku tee 2.

Francis Spufford
“Kuldsele kingule”
Kirjastus Gallus, 2019
Teos on pälvinud Costa kirjandusauhinna, Ondaatje auhinna ja
Desmond Elliotti debüütromaani
auhinna. Veidi iroonilise, kuid
traagilise taustaga ajaloolise kelmiromaani tegevus toimub New
Yorgis aastal 1746. Inglismaalt
tulnud härra Smith läheb otse laevalt tuhandenaelast vekslit rahaks
vahetama. Lasknud end pikanäpumehel puupaljaks teha,
peab Smith püüdma ebaõnne ja ülekohtuste süüdistuste
kiuste vee peale jääda ning eesmärgini jõuda. Teose teeb
põnevaks see, et autor matkib 18. sajandi seiklusjuttu
kirjutades ajastu romaanikirjanike kõne- ja keelepruuki.
“Smith märkas eespool kohvimaja, kust hoovas sooja
leiva ja hästi jahvatatud kohviubade lõhna, ning tegi
veidi enne kohvimaja seisma jäädes midagi, mida ta
kodukandis ega ka kusagil mujal argiselt tuttavas kohas
poleks mingil juhul teinud. Et valida härra Lovelli antud
patsahkamist hommikusöögi tellimiseks sobilik sedel, võttis
Smith rahatasku tänaval välja. Seepeale sööstis üks tema
kannul kõndinu välkkiirelt edasi, kahmas selle ja andis
jalgadele valu.
Smith oli käes hoidnud kogu oma rikkust. Äkitselt
seda enam ei olnud. Smith jäi ammulisui vahtima. Smith
tuiutas juhmilt tühja pihku, kus oli olnud raha. Peale selle
dokument, mis … Aga või selleks mahti oli. Smith kõhkles,
kaalus, kas karjuda: “Võtke varas kinni!”, taipas, et see
toob tõenäoliselt kaasa terve rea tagajärgi, raputas nagu
kärbseid peletades pead ning asus ise ja vaikides varast
jälitama.”
Nadia Murad
“Viimane tüdruk”
kirjastus Sinisukk, 2019
Dokumentaallugu räägib Iraagi
rahvakillu jeziidide genotsiidist,
mille pani toime ISIS. See sõda käib
kahjuks ka praegu ja kõige rohkem
kannatavad naised ning tüdrukud.
Nadia elab koos Põhja-Iraagi väikeses külas nimega Kocho. 2014.
aastal tungib ISIS külla ja hävitab
kõik, mis teele jääb. Naise ema ja
vennad hukatakse ning Nadiast saab inimkaubanduse
ohver, keda müüakse turgudel tühiste summade eest.
“Viimane tüdruk” on Nobeli rahupreemia laureaadi
Nadia Muradi lugu, mis räägib vapra tüdruku võitlusest
Islamiriigi vastu. Tasub olla valmis koledusteks ja südamevaluks. “Enamasti langesime ühe ja sama vägivalla
ohvriks. Meid osteti turult või kingiti uuele värvatule
või kõrgele ülemale, kes viis meid oma koju, vägistas ja
alandas, enamikku meist ka peksti. Siis müüdi või kingiti
meid edasi, vägistati ja peksti jälle, siis müüdi või kingiti
järgmisele sõdalasele, kes meid omakorda vägistas ja peksis,
ning müüdi või kingiti, vägistati ja peksti ikka edasi, kuni
me olime veel piisavalt ihaldusväärsed ja elus.”
Lev Grossmann
“Võlurid”
Kirjastus Tänapäev
Tohutu hulga Harry Potteri järellainetuses kirjutatud võlurilugude
hulgast on see üks paremaid. Ka
selle tegevus toimub võlurite koolis,
ometi on süžee originaalne, kaasakiskuv, vaimukas. Hea tõlge teeb
lugemise mõnusaks ja ladusaks.
Mis juhtuks siis, kui meie, Harry
Potteri põlvkonna, lapsepõlveunistused täituksid ning avastaksime
end päris ehtsast võlurikoolist maagia keskelt, kus saaksime ka endale võluvõimed? Tegemist on sarja esimese
raamatuga. Aastal 2016 valmis selle põhjal ka telesari.

NB!

Lugemistoa tegemisi jälgige Facebooki lehel
(Harkujärve kogukonna lugemistuba). Infot
saab e-posti aadressil karin.suursalu@kbfi.ee ja telefonil 5197 2461.
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TEATED
LÜHIUUDISED
Akende hooldamise teavituspäevad

Eesti Vabaõhumuuseum, Tartu Säästva Renoveerimise
Infokeskus ja Muinsuskaitseamet kutsuvad taas üles kaasa
lööma puitakende hooldamise teavituspäevade korraldamisel. Üle-eestiline aktsioon “Vaata vana akent!” leiab sel
aastal aset 23.–24. mail.
Aknapäevaga soovivad korraldajad juhtida tähelepanu
vanade akende väärtustele ja rõhutada, et ka vana puitaken võib olla praktiline ning energiatõhus. Eelmisel aastal
toimus esmakordse üleskutse raames üle Eesti 36 üritust.
Kui ka teil on soov akende aktsioonis kaasa lüüa ja teha
oma kandis näiteks akende hooldamise ning taastamise
teabepäeva või töötuba, korraldada vanade akende teemalist joonistuste või fotode võistlust või raamatukogus
üles panna vastava erialakirjanduse näitust, pange meile
kirja toimumise koha aadress, info toimuva sisu kohta
ning korraldaja kontaktandmed. Teavet saate Eesti Vabaõhumuuseumi koolitusprojektide spetsialistilt Aune
Markilt, tel 523 8397 või e-posti aadressil aune.mark@evm.ee.
(EVM-i maa-arhitektuuri keskus)

Viimane teekond – kuidas seda
hästi korraldada?

Kõige sellega, mis korraldab või valmistab ette viimset
teekonda siitilmast lahkunule, tegeleb muu hulgas
Strantum OÜ haldusosakonna kalmistute haldus.
Kalmistute juhatajale või kalmistu korraldajale esitatakse tihti küsimus: kas on vabu hauaplatse ja kas on võimalik broneerida perekonnale matmispaika? Hauaplatsi
saamise osas kinnitame, et Harku valla kalmistustel matmisplatse jätkub. Matmispaika aga ette broneerida pole
võimalik.
Matusega seotud asjatoimetusi tegema asudes on
leinajad sageli raskustes kõige selle korraldamisega. Kogemustele tuginedes saame jagada infot. Kui on soov korraldada nn kirstumatus, saab kasutada sama kalmistu kirikut
või leinamaja, kuhu surnuaeda lahkunu maetakse. Samuti
on võimalik hüvastijätt korraldada kodus ja siirduda seejärel kalmistule. Matusetalitust võib läbi viia ka haual. Kui
on soov korraldada nn tuhastusmatus, on selleks järgnevad
võimalused: korraldada hüvastijätt teile sobiva krematooriumi või matusebüroo leinasaalis; kirikus või tavandimajas
ning sealt saata lahkunu tuhastamisele ise krematooriumisse minemata; terve tuhastamisteenus on võimalik
tellida teile sobivast matusebüroost ning hiljem saab urni
ka samast büroost kätte; tuhastada lahkunu kohe pärast
surma ning seejärel läbi viia mälestustseremoonia selle
kalmistu kirikus või tavandimajas, kuhu lahkunu maetakse.
Lilli pole soovitatav surnuga kaasa panna. Lilled võib
viia tulevasele matmisplatsile või kui kalmistu jääb sel
hetkel liiga kaugele, võib lilled viia vabadussamba või mõne
suurkuju mälestuskivi ette. Rannamõisa ja Korvi kalmistul
on võimalus lilled asetada mälestusplatsile, millel on rist
plaadiga “Siin süüta küünal neile, kelle hauale sa minna ei
saa”.
Matusetalituse vormistamine
• Rannamõisas, tavandimaja Helin kontoris: T–R 8.30–15.30;
L 7.30–14.00; telefon: 5381 0152; 603 2050; e-post:
tarmo.vaino@strantum.ee
• Korvil, Korvi kalmistu kantseleis: T–R 9.00–15.00;
L 9.00–13.00; telefon: 517 9647; e-post:
korvikalmistu@strantum.ee
Lisainfo Strantum OÜ kodulehel: Strantum.ee/kalmistud
(OÜ Strantum)

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus:
• Suurupi külas Vana-Klooga mnt 31 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas
Puraviku tee 10 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel
hoone katusekalde muutmiseks.

27. veebruaril 2020 toimus Harku vallavolikogu istung, kus osales
14 Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp.

ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED MÄÄRUSED JA OTSUSED:
Määrused:
• Harku vallavolikogu 1. aprilli 2000 määruse nr 13 “Otsustusõiguse delegeerimine” muutmine;
• Harku vallavolikogu 25. aprilli 2019 määruse nr 6 “Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord” muutmine;
• Harku vallavolikogu 26.01.2017 määruse nr 2 “Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri” muutmine;
• Harku vallavolikogu 19. detsembri 2019 määruse nr 17 “Harkujärve Lasteaia
põhimäärus” muutmine.

Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmise üle ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selles osas ootame 12.03.2020–22.03.2020 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 12.03.2020–22.03.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Otsused:
• Raha eraldamine reservfondist;
• Harku vallas Liiva tee 53 maaüksuse tasuta otsustuskorras võõrandamise
taotlemine;
• Harku sotsiaalkeskuse jalutushoovi aia mahakandmine;
• Tabasalu alevikus Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Arvamus EMG Arendus OÜ geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.
Kui Harku vallavolikogu märtsikuu eestseisuse koosolekul ei otsustata teisiti,
toimub järgmine Harku vallavolikogu istung 26. märtsil 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

Märkige aias kohatud kevadekuulutajad üles veebipäevikusse!
Ornitoloogiaühing kutsub juba seitsmendat
aastat huvilisi pidama veebipäevikut oma
aias kohatud lindude, aga ka loomade ja
taimede kohta.
Suvist aialinnupäevikut saab pidada iga huviline,
kel on aed linnas või maal. Lehel www.eoy.ee/aed

saab luua isikliku päeviku ja sinna kirja panna kõik
aias kohatud ja pesitsevad linnud. Lisada saab ka
muid vaatlusi: aias nähtud kahepaiksed, roomajad
ja imetajad, millal puhkesid õide looduslikud ja aiataimed ning millal ilmusid välja esimesed putukad.
Päeviku täitmine kestab märtsi algusest kuni
4. oktoobrini.
ORNITOLOOGIAÜHING

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

11. märts

17.30

Flamenko

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

11. märts

18.15

Mustlastants

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

12. märts

14.00

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

12. märts

18.00

Lugemisklubi: “Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke”

Prantsuse Instituut, Tallinn

Ife.ee

12. märts

19.00

Taiji

Vääna mõisa tall-tõllakuur

FB @Vääna seltsimaja

13. märts

18.00

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

13. märts

18.30

Väikelaste võimlemine vanemaga (juhendab Vello Vaher)

Vääna mõisa tall-tõllakuur

FB @Vääna seltsimaja

13. märts

11.00

Emakeelepäev 2020: Keel ja identiteet

Eesti rahvusraamatukogu

www.nlib.ee/et/
emakeelepaev-2020

13. märts

20.00

Kontsert Murastes – Inger

Muraste koolimaja

FB @MurasteKylaselts

14. märts

19.00

Monoetendus “Vanuse 50 varjundit”

Jõgisoo seltsimaja

Tel 501 2033,
info@jogisooseltsimaja.ee

14. märts

16.00

Emakeelepäeva kontsert segakooriga Wannamoisa

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

15. märts

17.00

Jumalateenistus Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

16. märts

14.00

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

17. märts

18.00

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

18. märts

17.30

Flamenko

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

18. märts

18.15

Mustlastants

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

19. märts

14.00

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

20. märts

18.00

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

21. märts

19.00

Muraste Nimetu Näitemänguseltskond "Isamaa
pääsukesed" (Andrus Kivirähk) esietendus

Muraste koolimaja

FB @MurasteKylaselts

22. märts

17.00

Jumalateenistus Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

22. märts

12.00

Näohoolduse töötuba näonahatestiga

Kumna kultuuriait

FB @Kumna-küla
www.iluterve.eu

23. märts

14.00

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

24. märts

18.00

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu
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Harku Haljastus
pakub erinevaid haljastusteenuseid
alates mururajamisest kuni piirdeaedade ehitamiseni.
www.harkuhaljastus.ee
e-post: info@harkuhaljastus.ee
tel 510 5762

Info ja tellimine
Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

51 36 999
info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

195€
/ALUS

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.
Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
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.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Teen sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. 503 8313, e-post
juhan.haavasalu@gmail.com.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
koduleht www.remontjaviimistlus.ee.

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

Osaühing Strantum pakub:

Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust, hekkide hooldust, kändude
freesimist. Raieteenused, võsatööd. Puude istutus. Raiejäätmete
hakkimine. Transport. Tel 505 7786,
e-post info@puukirurg.ee,
www.puukirurg.ee.
Vajan suveks aiatöödele abilist.
Tel 507 9129.

Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. Tel 5306 1181,
e-post majapaberid@gmail.com.
Võsalõikus, raietööd kettsaega Harku vallas. 521 4353,
e-post sompaserv@gmail.com.
Müüa värsket kala Muraste tee 5
maja juures, neljapäeviti kell
10.15–10.30 ja Tabasalu Rimi juures
kell 11.00–17.00. Tel 5666 7897.
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.
Kas korsten jäi sügisel pühkimata?
1Korsten OÜ töötab aasta ringi
ka nädalavahetustel. Telli korstnapühkija juba täna! Tel 5600 4050,
e-post info@1korsten.ee.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post info@est-land.ee.
Autode ost. Ostan kasutusena
jäänud sõiduauto, maasturi või
kaubiku, võib vajada remonti.
Kiire tehing. Tel 5365 4085,
e-post skampus@online.ee
Autode kokkuost! Ostame kõiki
autosid, sõidukeid, aparaate ja töömasinaid! Võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid masinaid. Ei
pea olema arvel, ülevaatuse ega
kindlustusega. Pakkuda võib kõike.
Kuulutus ei aegu! Tel 5457 5055.
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan e-posti
aadressil seisevauto@gmail.com
või tel 5618 8671.

• Korterelamute haldusteenus
• Ärihoonete haldusteenus
• Tehnosüsteemide hooldus
• Sise- ja väliskoristus
• Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST
OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
Tel: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee
www.strantum.ee

Aasta 2020 aasta puuks on kuulutatud harilik kuusk.
Sel puhul ootame kuni 15. aprillini eakate omaloomingut,
olgu selleks luuletus, pilt või käsitööese, mis hingest tulnud
ja mõistagi kuusepuuga seotud.
Esemete näitus on eakate päevakeskuses avatud
20. aprillist 4. maini. Parimad tööd avaldame Harku Valla
Teatajas.
Palume tuua oma loomingu eakate päevakeskusesse,
mis asub aadressil Teenuste 2, Tabasalu. Lisainfo telefonil
5556 5434.

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Info@vihmaveerennid.ee

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

Otsime
kuuseloomingut!

Tel: 52 7 1059

HELEN LAMBING
Kogemustega
kinnisvaramaakler
Tallinnas ja Harjumaal.
Tel 528 7432

Avaldame kaastunnet lähedastele

Vambola Helmi
lahkumise puhul.
Harku vallavalitsus
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Kasutusluba
tagab kindlustunde
Võta meie spetsialistidega
ühendust ja ajame dokumendid
seadusega kooskõlla

Kas teil on alles oma
kõige armsam lelu?
Harjumaa Muuseum kogub harjumaalaste
MÄNGUASJU!

projektibüroo.ee

Tooge mänguasi muuseumisse ja jagage selle lugu.
Näitus avatakse kevadel.

Vaadake lähemalt: harjumaamuuseum.ee

nr 1

kasutuslubade
taotleja Eestis*

* 2019. aastal väljastati
Projektibüroo abil
rohkem kui 250
kasutusluba

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

5.-7.juuli 2020, TABASALU ARENA
WWW.JALGPALLILAAGER.EE

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

