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Su kass on tõesti
armas, aga palun
saada ta oma
klaviatuurilt ära.
Lugege lk 6
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Vääna mõisakooli õpetaja

Uuringust selgus, et üldine rahulolu
eluga on Harku vallas kõrge
Üldine
rahulolu eluga
Harku vallasHarku vallas üldiselt,
Mõeldes elukeskkonnale,
töö- ja puhketingimustele
siis kuidas Te hindate elamist Harku vallas? Kas olete ... ?

Mõeldes elukeskkonnale, töö- ja puhketingimustele Harku vallas üldiselt, siis kuidas Te HINDATE elamist Harku vallas? Kas olete ...?
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Rahulolu erinevate valdkondadega on ühtlustunud
Kui hinnangud üldistele, kõiki vallaelanikke puudutavatele valdkondadele on võrreldes nelja aasta taguse ajaga
pigem pisut langenud, siis rahulolu
teatud elanikkonnarühmi, sotsiaalvaldkonda ja laste ning noorte elu
puudutavates aspektides on märkimisväärselt paranenud. Kokkuvõttes
on rahulolu eri valdkondadega pigem
ühtlustunud.
Tulemustest selgus, et kõige kõrgemalt ja kõige madalamalt hinnatud
valdkonnad on jäänud aastate lõikes
enamasti samaks.
4-palli süsteemis (väga hea, pigem
hea, pigem halb, väga halb) pälvisid
elukeskkonda hinnates kõrgemad

Muraste

21%

Väga rahul

MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

arku vallavalitsuse tellimusel
viis uuringufirma Norstat
Eesti AS koostöös Inspired
Universal McCann OÜga eelmise aasta lõpus vallaelanike
seas läbi rahulolu-uuringu. Sarnaselt
2016. aastal läbiviidud küsitlusega uuriti ka 2020. aastal peamiselt,
kuidas hindavad elanikud Harku
valla pakutavaid teenuseid ja üldise
eluolu korraldamist ning millised on
nende hinnangul enim panustamist
vajavad valdkonnad. Samuti sooviti teada, kuidas ollakse rahul valla
juhtimise, valla klienditeeninduse
ning valla infokanalitest (vallaleht,
koduleht) kättesaadava teabe kvaliteediga. Lisaks selgitati välja, kuivõrd
on elanikud rahul vallas pakutava
huvi- ja meelelahutustegevusega,
seda nii vallavalitsuse kui ka kohalike külaseltside ja vabaühenduste
vaatenurgast.
Kokku osales uuringus enam kui
700 vastajat valla kõigist alevikest ja
küladest, noortest eakateni. 2016.
aastal tehtud uuring andis hea võimaluse tulemusi kõrvutada ja vaadata,
kuidas elanike rahulolu on nelja aasta
jooksul muutunud.

Tabasalu-Rannamõisa

KANT
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Naine

69%

Õpib
Mitte miski ei seo peale elukoha
Mees
Kuni 24a

90% valla elanikest on elamisega Harku vallas väga või pigem
rahul. Kõige kõrgem on rahulolu on Harku kandis (väga rahul
45%), rahulolematuid oli enim Kumna-Tutermaa kandis (22%).

VANUS

Harku valla elanike rahulolu
elukeskkonnaga on väga
kõrge – 90% elanikest on väga
või pigem rahul. Kõrgeimalt
hinnatakse üldist korda ja
turvalisust, loodusradu ja
jäätmekäitlust. Rahulolematust
tekitab ühistransport, tänavavalgustus ja võimalus valla elu
suunata.
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keskmised punktid üldine kord ja
turvalisus (3,2), loodus- ja matkarajad
(3,3) ning prügivedu ja jäätmekäitlus
(3,1).
Kõrgelt hinnatakse ka raamatukogu (3,2), noorsootöö ning huvi- ja
spordiringide tegevust (3,1). Kõigi
nende valdkondadega on ka rahulolu
aastate võrdluses paranenud, eriti
noorsootööga.
Võrreldes 2016. aastaga on rahulolu enim paranenud sotsiaalvaldkonna ja lastega seonduva osas – hinnangud laste hoolekandega seotud
teenustele (3,0), sotsiaaltoetustele
(2,9), eakatele mõeldud teenustele
(2,9), laste mänguväljakutele (3,0),
koolidele ja lasteaedadele (2,9) on
paranenud enam kui 10% võrra.
Sarnaselt eelmise uuringu tulemustega hinnati madalaimalt ühistranspordi ühendust Tallinnaga (2,5),
võimalusi valla elu suunamisel (2,4)
ning vallasisest ühistransporti (2,3).
Rahulolematus nende valdkondadega
on kasvanud, enim on lisandunud
kriitilisi hinnanguid vallaelanike võimalusele valla elu suunata, samas on
kasvanud ka positiivsete hinnangute
arv. Enim tuuakse esmase arenguprioriteedina esile ootusi ühistranspordi
arengule, mida nimetati ka eelmises
uuringus enim arendamist vajavaks
valdkonnaks.

Kommentaariks: et kaua elanikele
pahameelt valmistatud OÜ ATKO
Liinid asemele leidis Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus 2019. aasta
sügisest uue vedajana AS-i GoBus
ja selle aasta 1. veebruarist Harju
maakonna lääne suuna avalikele
bussiveoliinidele AS-i Hansabuss.
Probleemide lahendamine ja
teeninduskvaliteet
Enam kui kolmandikul valla elanikest
(39%) on viimase aasta jooksul olnud
mõni valda või elu vallas puudutav
küsimus või probleem. Selles osas
ei ole nelja aasta jooksul muutusi
toimunud – ka 2016 pöördus valda
mõne valla elu puudutava teemaga
39% elanikest. Enim on probleeme
olnud ja seetõttu tulnud ka kõige
rohkem vallavalitsuse poole pöörduda Muraste, Suurupi ja Türisalu
kandi elanikel.
Hinnangud valla ametnike tegevusele on üldjoontes sarnased 2016.
aastaga. Kõrgemalt hinnati ametnike suhtumist, nende teenindus- ja
suhtlemisoskusi – ametnikud on
sõbralikud, viisakad, abivalmid, eposti teel kättesaadavad. Vähem oldi
rahul tulemusega – probleemidele
lahenduse leidmise ja selle kiirusega, samuti vallavalitsuse tegevuse ja
otsuste kohta info kättesaadavusega.

Harku Valla Teataja lugejaskond
on jätkuvalt lai ja nelja aastaga kasvanud. Nelja aasta taguse tulemusega
võrreldes võib öelda, et vallalehte
luges 89% küsitlusele vastanud elanikest, 2020. aastal tegi seda 94%
vastanutest. Küll aga on mõnevõrra
vähenenud sagedaste lugejate arv.
Sarnaselt 2016. aastaga loevad lehte
vähem noored ja lugejaskond kasvab
vanusega. Valla lehes oleva teabe piisavusega ollakse üldjoontes rahul ja
kohalike sündmuste ning tegevuste
kajastamist peab enamus jätkuvalt
oluliseks, kuid mõnevõrra vähem
kui varem.
Valla kodulehe külastajate arv nelja
aastaga muutunud ei ole (seda külastas 88% vastanutest), aga kasvanud on
külastussagedus ja märkimisväärselt
on paranenud rahulolu kodulehe
informatiivsusega.
Paikkondlik meelelahutus on
jätkuvalt oluline
Valla avalikus ja seltsielus osaleb aina
rohkem inimesi – kohaliku külaseltsiga on liitunud 14% valla elanikest,
seltside üritustel osalejaid on märksa
enam kui neli aastat tagasi. Kui 2016.
aastal võttis külaseltside üritustest
osa 23%, siis 2020. aastal tervelt 37%
vastanutest. Paralleelselt kohaliku
seltsitegevuse aktiivistumisega pee-

takse avalike meelelahutuslike ürituste korraldamist vallas küll jätkuvalt
oluliseks, kuid võrreldes 2016. aastaga
on selle tähtsus langenud.
Kohaliku külaseltsi tegevused on
enamusele huvipakkuvad (55%) ja
nende tegevust loetakse piisavaks
kogukonna või küla huvide eest seismisel (52%). Külamajadest on enim
külastatud endiselt Vääna seltsimaja
(27%), Muraste kogukonnakeskus
(19%) ja Kumna kultuuriait (19%).
Huvipakkuvate tegevuste pingerida
kohalikus kogukonnamajas ei ole
nelja aastaga muutunud – sarnaselt
tuntakse enam huvi kontsertide vastu,
populaarsuselt järgnevad koolitused
ja liikumisringid.
Võrreldes 2016. aastaga on huvitatuid lisandunud, vaid kultuuriringide
(laulukoor, rahvatants jms) huvipakkuvus püsib nelja aasta tagusel
tasemel. Kõik erinevad võimalikud
tegevused pakuvad suuremat huvi
pigem naistele ja pigem tööealistele
vallaelanikele.
Kõige aktiivsemalt osalevad külaseltside tegevuses tööealised vallaelanikud, kes on ka kohaliku kogukonna/
külaseltsi tegevusega enam rahul.
Noored ja vanemaealised vajavad
suuremat ergutamist. Uuringu aruandega on võimalik tutvuda Harku valla
kodulehel www.harku.ee/uuringud.
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VALLAVALITSEMINE

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

Riiklikud infotelefonid kolisid
ühe numbri alla
Koroonainfo jagamiseks loodud riigiinfo telefon 1247
koondas aasta algusest enda alla ka keskkonnainfo
numbri 1313, päästeinfo numbri 1524 ja maanteeinfo
numbri 1510. Numbrilt 1247 saab teavet riigiasutusi või
koroonaviirusega seotud riiklikke korraldusi puudutavates
küsimustes. Numbri fookuses on kõik need teemad, mida
hädaabinumber 1220 ja perearsti nõuandeliin 1220 ei
kata.
(www.112.ee)

Harju maakonna põhja suuna bussiliinidel toimuvad veebruarist muudatused

Harju maakonna põhja suuna lepingust viiakse liin 179E
üle lääne suuna lepingu alla, mis hakkab kehtima 1. veebruarist. Lääne suuna uus teenindaja on Hansabuss AS.
Liin 179E muudetakse ekspressliiniks ning hakkab edaspidi
kandma liininumbrit 180E, mis hakkab tööpäeviti sõitma
marsruudil Tabasalu–Tallinn–Maardu. Liinil on 25 väljumist
Tabasalu–Maardu suunal ja 27 väljumist Maardu–Tabasalu
suunal.
Uus liin asendab osaliselt liini 179E. Lisaks tihendatakse
liini 100 väljumisi peatusest A. Laikmaa 6 ja peatusest Kallavere viie reisi võrra.
Liinidel 101, 102, 170, 171 ja 172 korrigeeritakse sõiduplaane.
(Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus)

Teatage eterniidist
Keskkonnaministeerium soovib teada, kui palju on Eestis
veel kasutuses asbesti sisaldavaid tooteid. Kaardistamise
eesmärk on paremini plaanida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks.
Andke teada eterniidist või muudest asbesti sisaldavatest ehitusmaterjalidest Harku vallavalitsusele aadressil
lembe.reiman@harku.ee või tel 5553 8005 hiljemalt
20. jaanuariks. Palume märkida, kui palju asbesti sisaldavat
materjali on, samuti asukoha aadressi.
(Harku vallavalitsus)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. jaanuar 2021 
Elanikke kokku

mehi

15 734

7972

naisi

7762

Eelarve tulude mahuks on
kavandatud 40,1 miljonit
eurot, millest põhitegevusega teenitakse 28,5
miljonit, laenatakse 4 miljonit, riigilt saadi 1,4 miljonit ja likviidset vara suunatakse 2021. aasta tegemistesse 6,2 miljonit eurot.

60

VELLO VIIBURG

T

ulumaksu oodatakse
eelarvesse 20,62 miljonit
eurot, mis on 2,5% rohkem kui 2020. aastal (laekus
20,1 miljonit) ja maamaksu
1,3 miljonit eurot (2020 laekus
1,26 miljonit eurot). Omateenitud tulusid peaks laekuma
eelarvesse 1,7 miljonit eurot
ja riigieelarvest 4,8 miljonit.
Riigieelarvelised eraldised ei
ole suurenenud võrreldes 2020.
aastaga, sest õpetajate palgatõus külmutati. Vallaeelarve
vahenditest 24,8 miljonit eurot
kasutatakse põhiülesannete
täitmiseks, 13,7 miljonit investeeringuteks ja 1,6 miljonit
võetud kohustuste tasumiseks.
2021. aasta eelarve koostamine oli varasemate aastate eelarve koostamisest
keerulisem, sest COVID-19
viirusega on kaasnenud teadmatus majanduskeskkonna
arengutest. Kui suure ulatuse
haarab tööpuudus, kas mõnes valdkonnas võib tõusta
ka palk? Suuremad soovid ja
ülesanded on ka seoses kohaliku omavalitsuse volikogude
valimiste aastaga.
Sel aastal peab valmima Tabasalu hariduslinnak ja Nooruse tänav. Linnaku valmimise järel saab senise algklasside maja
endale Tabasalu muusikakool,
mis ehitatakse ümber kooli
erinõudeid silmas pidades.
Ümberehituseks on vald saa-
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Kallaste tn 12, Tabasalu

Alates 18. jaanuarist
kuni 14. märtsini ootame
taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu.

E

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

oolikohustuslik on laps, kes
K
on saanud 1. oktoobriks
seitsmeaastaseks.

Koolikoha taotlemiseks tuleb
esmalt sisse logida e-keskkonda
(Piksel.ee/arno/harku), kasutades ID-kaarti või mobiil ID-d,

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
teenistujate telefoni ja e-kirja teel.

Sügisel saab valmis Tabasalu hariduslinnak, mis on valla viimase aja
suurim inivesteering. / Foto: Madis Idnurm

nud COVID-19 toetust 790 000
eurot, tööde maksumus kokku
on üle 1,6 miljoni euro. Muudest haridusinvesteeringutest
on olulisemad koolistaadionide
või spordiväljakute rajamine
Murastes, Harkujärvel, Väänas
ja Merikülas. Korrastatakse
Rannamõisa lasteaia katus ja
Harku keskuse fassaad.
Investeeringud hariduse
paremaks omandamiseks
ei ole ainukesed
2021. aasta eelarves on suuremad rahalised vahendid
planeeritud ka teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks.
Valmima peaksid Tabasalus

Ranna tee viimane lõik, Tiskre külas Apametsa tee, Harkujärve külas Kiriku tee uus
katend, Meriküla ja Muraste
küla ühendustrepp Kolmiku
tee lõpus, Laabi külas Tammi
tee Tähetorni ristmiku poolne
lõik, kergliiklusteed Murastes
ja Vääna külas. Kavas on lõpetada ka Hiie tee Vääna-Jõesuu
külas.
Lisaks ehitusele ja rekonstrueerimisele on pindamistöid plaanis teha kaheksal teel
Harku vallas, kokku 125 000
euro ulatuses. Kokku on teede
olukorra parandamiseks eelarves kavandatud 3,2 miljonit
eurot, millest ligi 400 000 eurot

Eelarve on koostatud
põhimõttel, et sellest
saavad osa kõik vallaelanikud
Detsembris kinnitas volikogu
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. Kõige tähtsam
ülesanne on aga lõpetada torustike ehitus Türisalu külas,
mida korraldab Lääne-Harju
valla vee-ettevõte AS Lahevesi.
Ehitustöid rahastatakse Harku
valla eelarvest.
Igapäevased ehk põhitegevuse kulud on kasvanud eelmise aastaga võrreldes 6,8%
ja suuremad muudatused on
hariduse ja sotsiaalkaitse valdkondades.
Volikogu liikmetel on võimalus eelarve kohta parandusettepanekuid saata. Teisele
lugemisele läheb Harku valla
2021. aasta eelarve jaanuarikuu
lõpus.

Käes on aeg esitada taotlus neil, kelle laps
läheb esimesse klassi

Haridusspetsialist

saabus

on riigieelarvest 2020. aastal
eraldatud sihtotstarbelised
vahendid.
Toetusraha on Harku vallal
veel kasutada Tilgu sadama
teise etapi ehitustöödeks ja
jäätmekäitluse olukorra parandamiseks. Viimase abiga
on plaanis paigaldada väikesed jäätmemajad vähemalt 12
asukohta.
Tänavavalgustuse nimekirjas on 11 objekti, neist suuremad on Tilgu tee osaline valgustamine Merikülas, Nurme
põigu valgustamine Harku
alevikus ja mitmed teelõigud
Vääna-Jõesuu külas. Samuti
jätkatakse valgustite asendamist leedvalgustitega.

Abivallavanem

REELIKA LÕHMUS
vallasisene liikumine

Harku vallavolikogus läbis
esimese lugemise Harku
valla 2021. aasta eelarve

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

ja kinnitada oma kontaktandmed. Seejärel tuleb valida “koolimineku taotlus”. Koolikoha
määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile ja sama pere
teiste laste õppimisest samas
koolis. Võimalusel arvestatakse
vanemate soove.
Elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat
hiljemalt 15. aprilliks ARNO
e-keskkonna kaudu. Seejärel
on vanemal võimalus kümne
päeva jooksul vastata samas ekeskkonnas pakkumisele, kas
kinnitades või loobudes kooli-

kohast. Koolikohapakkumised
tehakse esmalt lastele, kelle
elukoht on koha taotlemise
protsessi ajal Harku vald ning
ühtib vähemalt ühe vanema
elukohaga.
Kui laps ei ole terviseseisundi
või individuaalse arengu tõttu
koolikohustuslikku ikka jõudes
saavutanud koolivalmidust,
võib ta asuda koolikohustust
täitma ühe õppeaasta võrra
hiljem. Edasilükkamise jaoks
esitab lapsevanem taotluse

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

koolivälisele nõustamismeeskonnale. Esialgse ülevaate lapse
teadmistest, õpioskustest ja
rühmas töötamisest saab lapsevanem rühmaõpetajatelt.
Kevadel väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, millega laps
läheb sügisel kooli. Kaart on
individuaalne ülevaade laste tugevatest ja tuge vajavatest külgedest, mis aitab kooliõpetajal
varakult aimu saada olulisest
infost laste kohta ning on toeks
õppetegevuse planeerimisel.

Lugege Harku valla kodulehelt veebiartiklist soovitusi,
kuidas lapsele koolialgus võimalikult meeldivaks muuta.

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
Vytautas Martinonis
vaatab möödunud aastale
tagasi ja pöörab pilgu
lootusrikkalt tulevikku
ning avaldab, millisena
näeb ta meie valda kümne
aasta pärast.
MARI KUKK

O

“Murekohtade lahendamiseks läheb vaja
mõistlikku läbisaamist
ja suure pildi nägemist.”

lete volikogu esimehe
ametis alates maist.
Millised olid eelmise
aasta suurimad väljakutsed
volikogu töös ja milline on olnud teie ametiaeg esimehena?

Tõepoolest, vahetasin paadis asukohta koroona esimese laine lõpufaasis. Keegi ei
teadnud, mis hakkab tulema,
ning see mõjutas volikogu ja
vallavalitsuse tööd. Küsimuse
all oli ka eelarvemuudatuste
tegemise vajadus, aga suvi selleks õnneks põhjust ei andnud.
Hariduse valdkonnas oli üks
kõige rohkem tähelepanu vajav küsimus Muraste-Suurupi
piirkonnas kolmanda (7.−9.
klassid) kooliastme avamine.
Ajanappust arvestades sai
Tabasalu ühisgümnaasium
Meriküla õppehoone kasutuselevõtuga hästi hakkama
ning aja jooksul kohandati ka
transport sobivaks. Teiseks viis
haridusministeerium kevadel
läbi korralise järelevalve menetluse Muraste koolis. See
andis hea sisendi Muraste
koolile, et koostöös valla haridusosakonnaga saaks tehtud
kõik vajalik tähtajatu koolitusloa saamiseks. Olles värske
Muraste kooli hoolekogu liige,
saan kinnitada, et selle nimel
pingutatakse ja motivatsioon
on kõrge.
Tulles tagasi Merikülas avatud kolmanda kooliastmega
seotud küsimuste juurde, ei saa
me üle ega ümber ligipääsetavuse küsimusest. Meeles peab
pidama, et siin me ei räägi
ainult koolist, vaid Meriküla
kompleksist tervikuna. Kool
on katalüsaator, mis on otsuste
ja praktiliste tegevuste vajadust
kiirendanud. Ülemise ja alumise klindi vaheline ühendustee
on oluline ka kohalikele – et
oleks (ka liikumisraskustega
inimestel) mugav minna poodi, mere äärde, loodusradadele
jne. See läheb kokku arengukavaga, mis näeb ette valla
avamist merele, ja Euroopa
Liidu soovitustega arvestada
uute lahenduste puhul liikumispuudega inimestega.
Ligipääsetavus on vallaülese
tähtsusega. Peame keskkonnaameti ja maanteeametiga
seda küsimust koos lahendama. Kahetsusväärselt puhusid tuuled kord ühes, siis jälle
teises suunas ja see mõjutas
ajagraafikut. Hea meel on, et
mõlema asutusega on saavutatud teatud üksmeel selles,
et olukord vajab mõistlikku
ja kooli perspektiivis ka kiiret
lahendust. Eesmärk on aasta
alguses selgeks saada, missugused saavad lahendused olema
ja et uueks õppeaastaks oleks
plaanid ka ellu viidud või käsil.
Selle osas olen optimistlik.
Valla kulud on suurel määral
suunatud haridusvaldkonda.
Eelarvest nähtub, et 64 protsenti valla kuludest läheb haridusse. Ka sotsiaalvaldkonnas

"Peame hindama oma elukeskkonda, me ei saa lasta sel liigselt
linnastuda," sõnab volikogu esimees. / Foto: Erakogu

on arenguid, nt eelmisel aastal
avasime Harku sotsiaalkeskuse. Sel aastal on plaanis korrastada ka selle hoone fassaad.
Samuti on hea meel selle üle,
et aasta lõpul sai tehtud otsus
toetada reservfondist Liikva
Päikesekodu ja aidata kaasa
selle valmimisele. Viisime sisse
muudatusi dokumenti “Harku
valla arengukava aastani 2037”,
kus üks märkimisväärne muudatus on lähiaastatel Türisalu
spordipargi detailplaneeringu algatamine. Spordipark
looks maastikul sportimise
võimalused enam kui 2000
koolilapsele, annaks võimaluse
maastikuspordipäevi pidada ja
looks täiendavad sportimis- ja
liikumisvõimalused kõigile
meie valla elanikele.
Lisaks viidi tegevuskava
vastavusse volikogu otsusega, mis näeb ette Tiskre kooli
avamist 1. septembril 2023.
Lähtuvalt sellest tähtajast on
vastavatel tegevustel tempo
taga – projektid, hanked, nende menetlused, ehitustegevus
jne ei lase jõudeseisu tekkida.
Mis on sel aastal fookuses, millised on suuremad sammud?

Haridusvaldkonnas kindlasti Tabasalu hariduslinnaku
ehitamine koostöös riigiga.
Õpilaste õppima asumine
riigigümnaasiumisse ja töö
ümberkorraldus põhikooliks.
Jah, 1. septembriks peab kõik
valmis olema. On küsimus,

kuidas korraldada õppetöö
viiruse valguses? Kaugtöö
vorm on võimalik, seda on
elu näidanud, aga see ei asenda
suhtlust, inimlikku kontakti.
Seoses majandusliku olukorraga tuleb jälgida, kuidas
meie inimesed hakkama saavad. Töötuse osakaal ei ole
meil hetkel karjuv, aga see ei
tähenda, et asi aasta sees hullemaks ei või minna. Missugune
on plaan? Plaan väljendub
konservatiivses eelarves, kus
neid numbreid ja perspektiive on arvestatud. Peame
olema valmis uuesti eelarve
ringi tegemiseks ja lisaeelarve
menetlemise ette võtmiseks,
muutma rõhuasetusi ja tegevusi, juhul kui see osutub
vajalikuks.
Praegu on keeruline ennustada, aga loodetavasti tänase
teadmise juures majanduslik
seis suveks siiski stabiliseerub
ja töökohti hakkab taas juurde tulema. Peab märkima, et
võrreldes põhjanaabritega on
Eestis ja Harju maakonnas
selge mahajäämus toodetava
lisandväärtuse ning teadusja arendustegevuse osas, mis
kajastub ka üldises olukorras.
Suund peaks olema ressursside
ja materjalide korduskasutusel
ning tootearendusel, mis omakorda loob uusi ärimudeleid,
ja võimalusel peaksime valla
territooriumil ka sellise ettevõtluse arendamisel toeks
olema.

Hea meel on selle üle, et
lõpule on viidud TabasaluRannamõisa-Ilmandu ja Muraste veemajandusprojektid.
Veemajanduse valdkonnas
aga pole veel kaugeltki kõik
tehtud. Aasta viimasel volikogu istungil sai kinnitatud
ka “Harku valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2021−2032”.
Siit jõuame vee hinnani …
Vee hind peab olema elanikele
õiglane, aga selge on, et kõik
piirkonnad ei ole ühel ajal ja
ühtemoodi arendatud ning
ühetaoliselt veevärki investeeritud. Parafraseerides: vee
hind ei pea mitte ainult olema võrdne (konkurentsiameti
poolt kinnitatud), vaid peab
ka tarbijale olema arusaadav
ja õiglane välja paistma.
Enim poleemikat tekitavad
küsimused ehitus- ja planeerimisvaldkonnas, kui arendaja
poolt pannakse lauale 10−25
aastat vanad detailplaneeringud, mis sel põhjusel ei sobitu
tänaste planeeringute põhimõtetega ja tekitavad kahetisi
tundeid. Vald ei tolereeri planeeringutest teadlikult mööda
ehitamist ja üldplaneeringuga
mitte kooskõlas olevaid projekte ei seadustata. Oluline on see,
et oleme suutnud välja juurida
vastuolud üldplaneeringuga.
Aasta tuleb pingeline. Alustatakse valimiste ettevalmistamise ja kampaaniatega. Loodan, et see ei mõjuta senist
volikogu tööd negatiivses suunas ning kohalikud teemad
on ja jäävad ka selles vaates
tähtsamaks kui isiklikud ambitsioonid.
Missuguses vallas elame kümne aasta pärast? Teie visioon
palun.

Elame looduslähedases keskkonnas. Looduse hoidmine ja
looduskeskkonna säilitamine
on oluline. Metsamajandamise küsimus peegeldub ka
meie vallas, näiteks Suurupi
kohalikud elanikud peavad
diskussiooni RMK-ga, et vältida ebamõistlikku lageraiet ja
teostada metsamajandamist
alternatiivsete võimalustega.
Ma ei näe, et ehitame valla
täis ja üritame uute elanike arvelt eelarve tulu tõsta. Kasv on
mõõdukas ja eelkõige tuleneb
see Apametsa ning Tiskre piirkonnast. Meil on matkarajad,
välja arendatud liikumisvõimalused, kergliiklusteed jms.
Neid on vaja edasi arendada ja luua terviklik süsteem.
Inimestel on rohkem aega
üksteisega suhelda, rohkem
nutivaba aega. Keskkonnareostus väheneb, miks mitte
mõelda trammi või linnarongi
teemal edasi. Meil on soodus
ettevõtlusmaastik, mis annab
vallaelanikele tööd. Pakume
tuge kohaliku elu edendamisel.
Ja meil on aega suhelda ning
üksteist ära kuulata.

Volikogu liikme kolumn
Kaupo Rätsepp:
“Soovin, et
püüaksime
inimestena
olla mõistvamad ja lugupidavamad üksteise suhtes.”
Vallavolikogu ning haridus- ja kultuurikomisjoni
aseesimees (Isamaa) küsib, kas kusagil võiks olla
piir, kus me omavalitsusena ei soosi enam suuremahulisi elamuarendusi ega panusta liialt elanikkonna kasvu.

Selle aasta 21. novembril tähistab Harku vald
taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Valla jaoks on
see olnud põnev ja teguderohke periood. Põnevaks on selle teinud just rahvaarvu kiire kasv. 1. jaanuari seisuga elab vallas 15 734 inimest, üheksakümnendate alguses oli elanikke umbes 4000.
Juubeliaasta valguses on paslik vaadata tagasi vallavanemaks oldud ajale (2007 kuni 2017). Iseäranis hea
meel on mul kahe märgilise saavutuse üle, mis mõjutavad
valla looduslikku elukeskkonda ja haridusmaastikku
mitmekümnete aastate jooksul.
Piltlikult võib öelda, et puhtamasse tulevikku ja säästlikumasse puhta joogivee kasutusse sai investeeritud kümneid miljoneid. Koos Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
kaasrahastusega viidi ellu Harku valla veemajandusprojekt.
Küllap võib see teema nüüd mõnel tuska tekitada, kuna
veemajandusse investeerimine on kergitanud vee hinda.
Vee hinnast olulisemaks pean ühist panust sellesse, et
saame järeltulevale põlvele anda üle puhta elukeskkonna.
Väga oluliseks pean 2016. aastal riigiga sõlmitud
kokkulepet rajada Tabasallu riigigümnaasium. Võib-olla
kõlab see veidralt, aga tõsi on, et kokkuleppeni jõudmine
nõudis kuus aastat teadlikku, kannatlikku ja järjepidevat
tööd. Siinkohal kasutan võimalust ja tahan eraldi tänada Ott Kasurit ning Aivar Soed. Täpselt kümme aastat
hiljem, aastal 2021, saame valla sünnipäevaks kinkida
noortele Tabasalu hariduslinnaku, kus riigigümnaasiumi
kõrval avab uksed ka uus algklasside maja ning avar
mitmefunktsiooniline saal. Kirsiks tordil renoveeritakse
ka muusikakooli ruumid.
Kuidas seada elanikkonna kasvule piir?
Valla rahvaarvu kiire ja pidev kasv annab nii kõikidele
elanikele kui ka volikogule põhjuse pingutada koduvalla
hea ja eduka käekäigu nimel. Järgneva kümne aasta jooksul
toimuvad suured ja kiired elamute kinnisvaraarendused
Apemetsa põllul, mis toob endaga kaasa tuhandete
perede lisandumise. Rahvaarvu kasvust tingituna tuleb
vallal piirkonda rajada ka uus kool ja lasteaed. Uus
kaubanduskeskus on juba loomisel ja kindlasti ootavad
Tabasalu keskust ees mitmed suuremahulised äri- ning
kaubanduspindade ehitused.
Nii mõnegi volikogu liikme ja ka mu enda tuttavate
seas on kerkinud küsimus: kas kusagil võiks olla piir,
kus meie omavalitsusena ei soovi elanikkonna kiiret
juurdekasvu? Olen seda meelt, et kui mainitud arendused
valmis saavad, võiksime omavalitsusena võtta hoiaku,
kus me ei soosi enam suuremahulisi elamuarendusi ega
panusta liialt elanikkonna kasvule, vaid keskendume
peamiselt olemasoleva elanikkonna heaolule ja looduskeskkonna hoidmisele.
On olnud keeruline aasta. 2020 jääb meelde selliste
märksõnadega nagu viirus, eriolukord, hirm, teadmatus,
distantsõpe, töökohtade kaotus jne. Eriolukord justkui
peatas elu meie ümber, kuid andis ka vastu – aega. Aega,
et märgata oma lähedasi, meie kaunist elukeskkonda.
Küllap jõudis nii mõnigi tuletada meelde põhjuseid, miks
siin on hea ja miks valisime oma koduks just Harku valla.
Usun, et sarnaselt paljudega teist on mul alanud aastale üks suur soov: et saaksime juba suvel istuda koos
lähedaste-sõpradega ja tõdeda, et koos olla on parem.
Soovin, et püüaksime inimestena olla mõistvamad ja
lugupidavamad üksteise suhtes. Edasi viib meid ikka
arukas ja hea läbisaamine.
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VALLAVALITSEMINE

Toetuste maksmise osas
on toimunud mitmeid muutusi
Rubriik tutvustab Harku valla kujunemisaastate
tähtsamaid sündmusi.
TIIA SPITSÕN

Novembris möödub 30
aastat päevast, mil taastati
Harku vald
Mis ajast aga võime Harku valla loomise algust
määratleda?
MARIS VIISILEHT
Abivallavanem

19. sajandi esimesel poolel mõjutasid ja teatud
määral ka kergendasid eesti talupoegade elu
mitmed uued seadused. Baltimaade talurahvakogukonnad olid aga sellegipoolest endiselt seotud
ja sõltusid kohalikest baltisaksa mõisnikest. Ka
senised kogukondade ehk mõisavaldade piirid ühtisid
mõisamaadega ja mõisnikel oli talupoegade tegevuse üle
täielik järelevalvevõim. Mida enam vallakogukonnad
arenesid, seda kiiremini tekkis soov ja vajadus mõisnike
ülemvõimu vähendamiseks. Hakati nõudma kogukonnareformi, mis vabastaks vallakogukonnad ja -kohtud
mõisa kontrolli alt. Visa püüdlus kandis lõpuks vilja.
19. veebruaril 1866 kinnitas Venemaa keiser Aleksander II Balti kubermangude vallaseaduse. Tolleaegne
õigusakt kandis pealkirja “Makoggukonna Seadus Baltiamerre kubbermangudele Ria-, Tallinna- ja Kura-male”.
Lisaks anti välja juhend magasiaitade ja vallakassade
valitsemiseks. Selle seaduse alusel vabanesid talupojad
lõpuks mõisnike ülemvõimust ja said ise hakata oma
elukorralduse üle otsustama. Umbes samal ajal sai alguse
ka eesti rahvuslik ärkamisaeg ja pool sajandit hiljem
olid talupoegade maaomavalitsused asendamatuteks
haldusüksusteks noore riigi hakkama saamisel.
Etteulatuvalt võib öelda, et just selle seaduse vastuvõtmisest 150 aastat hiljem ehk 2016. aastal tähistati Eestis
esimest korda omavalitsuspäeva.
Magasiraamat – esimene Harku valda märkiv
kirjalik dokument
1866. aasta vallareformiga seati sisse täiskogud ja volimeeste kogud. Täiskogu moodustasid kõik valla taluomanikud ja -rentnikud, lisaks võisid maata talupojad saata
ühe esindaja iga kümne täisealise mehe kohta. Täiskogu
ülesannete hulka kuulus ametimeeste valimine, näiteks
vallakohtu liikmed, ja “paheliste” liikmete väljaarvamise
üle otsustamine.
Volimeeste kogu moodustasid pooled maaga ja pooled
maata talupojad. Volimehed hakkasid otsustama kõige
olulisemate küsimuste üle. Täidesaatva võimu esindajana
nähti ette vallavanema ametikoht, keda algselt nimetati
vallatalitajaks. Ühtlasi võis tal olla ka kuni neli abilist.
Kõik juhtivad ametikohad võidi valida ainult taluperemeeste hulgast.
Uue seadusega täpsustati kogukonna kassahaldamise
korda ja loodi ühtlased õiguslikud alused ka viljavarumisele ning -müügile, laenude ja toetuste andmisele
ehk kõigele, mis on seotud magasiaitadega. Selle töö
korraldamiseks seati sisse magasiraamatud. Nii jõuamegi
Harku valda ära märkiva esimese kirjaliku dokumendini, mis asub Eesti Ajalooarhiivis. Selleks on Harku
valla magasiraamat 1868. aastast. Raamatus on kirjas,
et magasiaita on kogutud rukist ja otra. Täpsemalt on
ära toodud ka kogused, mille aluseks on järgmine tähistus: “Mitto pütti, iggas püttis 2 tsetweriko.” Arvestust
peetakse magasiraamatus külade kaupa, mille alla on
eraldi lisatud pered, kelle puhul on märgitud, kui palju
ja millal on magasiaita vilja toodud ja kui palju laenatud
ning makstud. Võime tinglikult öelda, et magasiaida
arvestust võib nimetada Harku valla esimeseks eelarveks.
Pärast 1866. aasta vallareformi moodustati praeguse
Eesti Vabariigi territooriumil ligi 1100 väikevalda. Nii
tegutses ka Harku piirkonnas tol ajal neli valda: HarkuHüüru, Wääna-Witti, Ranna-Muraste ja Haabersti vald.
1890. aasta juunikuus avaldas Harku-Hüüru vallavolikogu ühel häälel toetust kõigi nelja eelnimetatud valla
ühinemiseks, mis teostuski sama aasta lõpuks. Ühinenud
valdade uueks nimeks sai Harku vald ja vallakeskuseks
jäi Harku vallamaja.
Vaadake ajaloolist dokumenti kodulehel olevast artiklist

Sotsiaaltoetuste vallas hakkasid aasta alguses kehtima mitmesugused muudatused.
1. jaanuarist lisandus paar uut toetust.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Puudega lapse laagritoetus. Toetus, milleks

on 50% laagri maksumusest kalendriaastas,
ei sõltu sel aastal enam
pere tulust nagu eelmistel aastatel.
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puudega lapsele. Uju-
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neli korda kalendrikuus,
nüüd saab teenust kuni
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Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad,
mis kehtivad alates 1. jaanuarist, on järgmised. Lisainfot leiate Harku valla
kodulehelt.
• sünnitoetus 350 eurot;
• lapsehoiuteenuse toetus 200 eurot;
• esmakordselt kooli mineva lapse toetus 100 eurot;
• eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus 65 eurot;
• ravi- ja rehabilitatsioonitoetus alla 16-aastasele puudega lapsele kuni
80 eurot kalendriaastas;
• ravi- ja rehabilitatsioonitoetus üle 16-aastasele puudega isikule, mitttöötavale
töövõimekaotuse ja/või vanadusepensioni saajale kuni 70 eurot kalendriaastas;
• koolitoetus põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel 100 eurot;
• koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt kaks last,160 eurot;

Mitmikute

sünnitoetu

st

st
sellest aasta
makstakse ndinule sünigale vastsü ääras, lisaks
nitoetuse m le ig a ü h e le
m it m ik u tesünnitoetuse
eraldi 50% arem sai toemäärast. V astsündinule
tust igale vse määra jagu,
sünnitoetu ikute p e a le
pluss mit msünnitoetuse
kokku 50%
määrast.

Viipek eelse tõlketeenus. Viipekeelse

tõlketeenuse kulusid
hüvitati kuni 36 tundi aastas, sel aastal
on teenuse hüvitamine vajaduspõhine.

Sünnitoetus. Sünnito
etust sai eelmisel aastal
elanik, kes oli katkematu lt olnud va lda sisse
ki rju tat ud 12 ku ud ,
nüüd makstakse sünnitoetust, kui on vallaelanik oldud eelmise aasta
31. detsembri seisuga
(350 eurot).

• koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks üksikvanemale, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt üks laps,
100 eurot;
• toidutoetus koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käivale lapsele 38 eurot;
• toidutoetus põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivale
lapsele 25 eurot;
• toidutoetus elatusvahendite puudumisel 35 eurot;
• paljulapselise pere toetus 70 eurot lapse kohta;
• ühekordne sotsiaaltoetus kinnipidamiskohast vabanenule 30 eurot;
• küttetoetus 200 eurot;
• tähtpäevatoetus 35 eurot;
• matusetoetus 350 eurot;
• nägemise parandamise toetus kuni 70 eurot;
• koduse lapse toetus 150 eurot.
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KÜLAELU & TEATED
Meie vallas leidub
koguni kolm vägevat
gruppi, mille liikmed
naudivad külmakraade
ekstreemselt. Kuidas,
miks ja millal? Asjaosalised räägivad.

Mida teevad Suurupi
Sägad, Vääna-Jõesuu
Vigrid ja Tilgu Hülged?

HARKU VALLA TEATAJA

Tilgu Hülged peavad veeja teeklubi ning korraldavad maskiballe
Tilgu Hülged hakkasid koos
käima 2013. aastal. “Esmalt
kogunes Mihkel Kihva algatusel suplusteks kümmekonnast
liikmest koosnev entusiastide
seltskond,” teab talisuplusentusiast Aile Kaljola rääkida.
Ühissuplusi tehakse neli korda
nädalas (T, K, R ja P). Rahvarohkeim päev on tema sõnul
pühapäev, mil vees käib 20-30
“hüljest”. Tilgu Hülged tunneb
juba kaugelt ära – neil on ühesugused mütsid. Sel hooajal
on võimalus kanda ka sooje
Tilgu Hülge mantleid, mida
on hea pärast suplust selga
tõmmata. Eks nii mütsid kui
ka mantlid ole neid kui kogukonda ühendavad elemendid,
tõdeb Kaljola. Ühesuguseid
hülgemütse on ta tänaseks
õmmelnud oma 140 tükki.
Supluskorrad toimuvad
tavaliselt nii, et kokkulepitud
kellaajal tullakse sadamasse
kokku, käiakse ujumas, pannakse autode juures riidesse
ja siis juuakse ühiselt teed.
“Tee- ja veeklubi – nii on
meie hülgegruppi hellitavalt
kutsutud. Koroonaperioodil
oleme küll pidanud ühised
suplusjärgsed teejoomised ja
vestlusringi ära jätma.”
Igal aastal on Tilgu hülged
osa võtnud ka üle-eestilisest
üritusest “31. detsembril kastan end vette”. “Teeme seda alati grupis valitud temaatikaga.
Nii ongi meil aastalõpusuplustel toimunud külmaveeinglite
kokkusaamisi, “Ürginimeste
pidu”, “Pesupäev” jne. Vette on mindud teemakohaste
kostüümide, maskide ja aksessuaaridega,” sõnab talisupluse
entusiast.
Viimatist aastalõppu tähistati “maskipeoga”, sest maskikandmine on aktuaalne teema.
Kuid viirusajastule kohaselt
käidi vees hajutatult.
Eelmisel aastal 11.–13.
detsembril toimunud Eesti
meistrivõistluste ja taliujumisfestivali raames võttis
Tilgu Hüljeste esindus osa
ka teateujumise ühisrekordi sooritamisest ning samuti
osaleti mitme neljaliikmelise
võistkonnaga heategevuslikul
teateujumisvõistlusel.
Igaühel on omad eesmärgid, mõni mõõdab huvi pärast
veesolemise aega, aga põhiline
on, et külmas vees ei peaks olema taluvuse piirini. Kõige olulisem on siiski hea enesetunne
pärast suplust, selle pärast ju
talisuplust harrastataksegi.
Suurupi Sägad – rannalumelt vette ja mobiilsesse sauna
Andres Parts, üks Suurupi Sägadest, ütleb, et tugigrupp on
tundnud üksteist juba aastaid,
suviti päikeseloojangu aegu sai
tihti koos ujumas käidud. Tali-

Külmakartlikud tõmbavad jalga villased sokid ja panevad teekannu tulele, Tilgu Hülged aga sulpsavad
ujumisriiete väel jäisesse merre. Ikka tervise ja hea seltskonna nimel. / Fotod: erakogu

Ettevaatus ja turvalisus on “sägade” jaoks oluline, sest “Suurupi rand
on ilus küll, kuid meres on kive, mis võivad ohtlikud olla”.

ujumiseni jõudsid nad 2015.
aasta sügisel ja sellest ajast on
ka aasta ringi meres käidud, nii
umbes kolm korda nädalas.
Aga miks just talisuplus?
“Elame ju mere ääres, ühised
veeskäimised motiveerisid
suplusperioodi pikendama ja
ühel hetkel oligi ring koos,” jutustab ta. Ja kui siis ühel hetkel
lisandus arusaam talisupluse
kasulikkusest ja metoodikast,
tekkisid suhted teiste talisuplejatega. “Tänaseks on sellest
saanud mõnus rutiin, millest on kasu nii kehale kui ka
vaimule. Mõju on positiivne,
toonus ja tervis paremas korras kui enne. Täna organism
juba nõuab külma šokki! Kui
merre ei saa, siis külm dušš on
miinimum.”
Parts kiidab, et juba ligi
aasta on “sägad” nautinud
luksust kasutada oma kätega
valmistatud mobiilset sauna.
“Nii ongi kujunenud uueks
traditsiooniks see, et nädalavahetusel võtame 2−3 tundi aega,
käime mere ääres saunas ning
naudime vaheldust − kuuma
sauna ja külma merd. Nädala
sees käime lihtsalt meres ujumas ja tunneme, kuidas organism toonust saab.” Suurupi
Sägad on osalenud Euroopa
saunamaratonidel, mitmetel
talisuplejate kokkusaamistel ning sel aastal andsid nad
oma panuse ka teateujumise
rekordiüritusel.
Kas on mingi eesmärk ka,
kaua vees vastu peate? “Ikka
kevadeni ja siis järgmise kevadeni. Tavaliselt püüame vees
olla vähemalt 2−3 minutit ja lä-

bida distantsi, mille järel hakkab Suurupi panga tagant Tallinna teletorn paistma. Kui aga
on tuul ja merel suured lained,
kaob ajataju ja adrenaliin tõuseb taevani.”
Koroona mõjude kohta ütleb Parts, et Suurupi Sägad on
loomult positiivsed ja soovivad
olla koroonanegatiivsed. “Loodame ja usume, et võitluses
haigustega on neil, kes oma
tervisesse ja immuunsüsteemi tugevdamisse panustavad,
oluline eelis. Tajume, et koroonaaeg on huvi talisupluse vastu
tõstnud. Järjest enam kohtame
inimesi, kes rannalumelt vette
minekut kaaluvad.”
Vääna-Jõesuu Vigrid
kastavad end jõkke,
soojendust saab haagissaunast
Kristina Nurmetalu sõnul alustati regulaarse talisuplusega
Vääna-Jõesuus 2017. aastal:
“Siis oli meid küll vaid 2−3

inimest. Tekkis mõte, mis
võiks meie grupi nimeks saada.
Kuulutasime Facebookis välja
nimekonkursi. Nii said meist
Vääna-Jõesuu Vigrid. Praegu
on aktiivseid suplejaid 39 pluss
lapsed. Lisaks käivad aeg-ajalt
külalissuplejad kaugematest
paikadest, nt Keilast,” räägib
Nurmetalu, kes on talisuplusega tegelenud juba seitse aastat.
“Alguses suplesin Tilgus koos
“hüljestega” ja siis tuli mõte
kodukülas seda harrastama
hakata. Kulub vähem aega sõidule,” sõnab ta pragmaatiliselt.
Koos käiakse kaks korda
nädalas, kolmapäeviti ja pühapäeviti. Kohtumispaik: Vääna-Jõesuu rand Sup Surfingu
terrassil, supelung toimub jões.
Pühapäeviti joovad “vigrid”
teed ja maiustavad, laud kaetakse ühiselt. “Sellest hooajast
on külaseltsil ka haagissaun,
kus saab end pärast sulistamist soojendada ja jõevette
sulpsata.” Vääna-Jõesuu Vigrid
tähistavad vabariigi aastapäeva, teevad advendisuplusi ja
muid üritusi. Teist aastat osaleti üle-eestilisel talisuplejate
meistrivõistlustel.
Mida talisuplus annab? “See
on antidepressant, sellest jääb
sõltuvusse. Lisaks tugevdab
see immuunsüsteemi. Meie
külas on see kindlasti ka üks
sotsiaalse suhtlemise vorm.
Leiad uusi tuttavaid oma kodukülast.” Nurmetalu toonitab,
et reeglitest hoitakse kinni ja
asjatuid riske ei võeta. “Õnneks
on jõgi lai ja kõik mahuvad
turvaliselt suplema. Püsime
terved!”

Sel aastal valiti talisuplejate EMV 30 aktiivsemat kogukonda ja
Vääna-Jõesuu Vigrid saavutasid kümnenda koha.

28. detsembril 2020 toimus Harku vallavolikogu istung, kus
osales 16 Harku vallavolikogu liiget. Istungit juhatas Harku vallavolikogu esimees Vytautas Martinonis.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Harku valla 2021.−2032. aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava kinnitamine;
• raha eraldamine reservfondist;
• hoonestusõiguse seadmine Vääna-Jõesuu külas asuvale VäänaJõesuu vetelpäästejaama kinnisasjale Osaühing Strantum kasuks;
• ehitiste peremehetuks tunnistamine Harku vallas Vääna-Jõesuu
külas;
• Merikülas Tilgu tee L8, Tilgu tee L9 ja Tilgu tee L10 kinnistute tasuta
otsustuskorras võõrandamise taotlemine;
• Harku vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” muutmine;
• Harkujärve külas Liiva tee 2 ja Kiriku tee 22 maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu algatamine;
• Viti külas Uus-Aiba maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Tiskre külas Apametsa IV kvartali (Liiva tee 53, Tõnise, Liiva tee 47,
Liiva tee 45, Liiva tee 43, Nõmme põik 4, Nõmme põik 2, Nõmme
põik 6 maaüksuste) ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja
selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Järgmine Harku vallavolikogu istung toimub 28.01.2021 algusega
kell 16.00.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit veebiaadressil
www.harku.ee/teated ja veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil
www.volis.ee.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Muraste külas Kase tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
• Tabasalu alevikus Punga tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Tiskre külas Arma maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Adra külas Humala tee 19 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
• Suurupi külas Kirsi tee 2 ja Vana-Klooga mnt 8 maaüksuste ning
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
Suurupi külas Hindreku tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja
vastuväiteid selle osas ootame 14.−24.01.2021 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 14.−24.01.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks
Muraste külas Ladva tn 2 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone kõrguse muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja
vastuväiteid selle osas ootame 14.−24.01.2021 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 14.−24.01.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks
Sõrve külas Vastlasauna tee 15/1 üksikelamu püstitamiseks
ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja
vastuväiteid selle osas ootame 14.−24.01.2021 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 14.−24.01.2021 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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Vääna mõisakooli
kolmanda klassi klassijuhataja ja inglise keele
õpetaja Leena Lumi pidas
distantsõppe ajal päevikut,
kust leiab nii eetripinget,
detektiivi taipu nõudvaid
olukordi kui ka maadlust
tehnikavidinatega.

Missugune näeb välja

õpetaja nädal
distantsõppe ajal?

LEENA LUMI
Vääna mõisakooli õpetaja
Leena Lumi
distantsõppe
viimasel päeval,
mil üks päkapikk
kõige kiuste
koolimajja hiilis,
et tuua õpetajale
üks soojem
sall ümber
tõmbamiseks.
NB! Päkapiku
luba foto
avaldamiseks
olemas! / Foto:
erakogu

Esmaspäev

Imelik. Kui lastelt kevadel küsisime, mis oli distantsõppes
head, saime vastuse: hommikuti
saab kauem magada. Minu äratuskell piniseb nagu alati 6.15 ja
kõik hommikused protseduurid
toimuvad täiesti tavapärastel
aegadel. Äratan oma kolmeaastase ja sätin lasteaeda (milline
õnn, et need veel avatud on!).
Viimane äratus veel 13-aastasele
ja minek! No muidugi, l a p s e d
saavad ju küll kauem magada!
8.00 peatun kooli ees ja astun külma klassiruumi. Hea, et
tunde on lubatud läbi viia oma
klassist, kus on kõik materjalid
ja tehnilised võimalused olemas.
Keeran salli tihedamalt ümber ja saadan Stuudiumisse
Google Meeti lingi. Seejärel
avan teise tunni iPadist tugiisikut vajavale õpilasele. Sätin
nii, et mind oleks korralikult
näha mõlemast seadmest, ja
jään ootama.
8.35 on juba peaaegu kõik
lapsed tunnis, ainult iPadi eritunnis istub nukker tugiisik
üksinda. Kiire kõne ja mõned
kirjad lapsevanemale … ja saamegi kõik koos pihta hakata.
Alustame reeglitega: palun,
ärge tunni ajal oma armsate
koduloomadega mängige; töövahendid on ilusasti lauanurgal
juba enne tundi ja kõik muud
punktid, mida juba nädal varem
olime läbi mänginud.
8.50 alustame õppimisega.
Algavad vestlused, mis saadavad
mind kogu järgneva nädala: su
kass on tõesti armas, aga palun
saada ta oma klaviatuurilt ära.
Kes ütles õpetaja? Mis mure
on? Ei ole töövihikut? Koolis
seda pole (kontrollin kiiresti
lauasahtli üle), järelikult peab
olema kodus. Ah sa ei viinud
seda koju? Ehk võttis suur vend
kaasa? Võttiski? No näed, kui
tore! Kell 9.00 saame alustada
esimese ülesandega. Lõpetan
just ülesande selgitamise, kui
neli last tõstavad virtuaalse käe.
Kas on vaja uuesti selgitada?
Ah soo, teil sai juba valmis?
No muidugi, usinamad alustasid juba siis, kui ma ülesande
numbri ütlesin. Lähme siis kohe
järgmise ülesandega edasi!
Nii, kes nutab? Mis juhtus? Sa
pole veel jõudnud? Ära muretse,
mõned lapsed lihtsalt tegutsesid pisut kiiremini, sina tee
rahulikult esimest ülesannet.
Veel mõned virtuaalsed käed
on püsti. Selgitan ettenägelikult kolm järgmist ülesannet
korraga, nüüd on kõigil hea

omas tempos toimetada. Tund
hakkabki lõppema, kontrollime
vähemalt selle esimese ülesande
üle. Üks laps lehvitab hoolega
käega, tahab vist vastata. Oi, sa
tahtsid hoopis küsida, kuidas
ülesannet teha? Mitmendat?
Ah esimest ...
Kell 11.30 pistab armas kokatädi pea uksest sisse ja kutsub
sööma. Saadan lapsed väljateenitud puhkusele ja sulgen kaamera ning mikrofoni. Mõistan
sel hetkel, mida võivad tunda
saatejuhid, kui salvestus lõppeb. Nagu oleks stepsel välja
tõmmatud.
Jõuan just söömast tagasi,
kui saabub esimene kiri Stuudiumisse: “milal link tuleb?”
Saadan nii ilusasti vormistatud
vastuse, et mu kunagine asjaajamise õppejõud teeks seda
nähes mulle ilmselt pai.
Sätin valmis teise kooliastme
inglise keele tundide materjalid,
lisamaterjalid ja varuvariandid
juhuks, kui midagi ei peaks toimima. Teine kiri: “Tere, õpetaja!
Kas meil täna rohkem tunde
pole?” Teen mõttes talle ise asjaajamisõppejõu-pai ja saadan
igaks juhuks tervele klassile
kordusteate, et videotunnis kohtume homme hommikul kell
8.30 ja virtuaalkoori juhend
on neil Stuudumis, nagu kokku
lepitud. Kõne kolleegile, et kõik
üle täpsustada. Jah, kõik toimib,
tunnis sai veel üle räägitud.
Vahva! Ootan selle projekti tulemust pikisilmi!
13.00 – esimene inglise keel.
Tunnis on täpselt üks õpilane,
teised ei teadvat, kuhu link saadetakse. Vahel ma mõtlen, et ma
ilmselt räägin liiga palju. Kuidas
muidu selgitada, et viimases
kontakttunnis rääkisin ülima
täpsusega distantsõppega seonduvast, aga kaks päeva hiljem

ei ole lapsed kuulnudki, et link
tuleb alati Stuudiumisse. Õnneks tuleb see lõpuks ikka kõigil
meelde ja (pisikeste kadudega)
saame siiski tunni läbi viia.
14.00 – järgmine inglise keel.
Kõik on ilusasti kohal, ainult
et lapsed tahavad alustuseks
teada, kas võiksime teha tunni
hästi lühidalt. Aga kuidas? Mul
on ju tänaseks tunniks nii palju
plaane!
15.00 – aeg märkida Stuudiumisse kõik tehtu ja vastata
kirjadele küsimusega, millal
meil jälle tund on, miks pole
linki saadetud ja kuhu saata
lõpetatud tööd.
16.10. Kuidas kell nii palju
juba on? Ruttu lasteaeda lapsele
järele ja kuulaks oma suure lapse
distantsõppe mured ka ära.
19.30 saabub esimene kiri
lapsevanemalt. Jah, videotund
on tõesti iga päev kell 8.30−
12.00, vahetunnid on vahel, ma
ise ütlen lastele. Mõistan, et te ei
viibi kõrval. Andmekaitseseaduse järgi, muide, te ei tohigi.

Teisipäev

Täna läheb kindlasti kõik palju
kergemini, esimesel päeval on
ikka ju sabinat rohkem. Avan
hommikukohvi kõrvale Stuudiumi. Neli kirja. Kahele põletavamale jõuan vastata, teised
peavad ootama oma järge.
8.20 saadan õpilastele lingi ja
kõik logivad õigeaegselt tundi,
milline rõõm! Saame kohe alustada õppimisega. Mul oli õigus,
täna läheb tõesti kõik palju paremini! Olen vist ise ka kuidagi
asjalikum ja konkreetsem.
9.25 lülitab mu arvuti end
esimest korda välja. Keset murdjoone näitlikustamist, kui ebasobiv! Tõstan kiiresti juhtmeid
dokist arvuti taha ümber ja

loodan, et sellest piisab. Õnneks
arvuti hakkab laadima ja saan
tundi tagasi minna. Lapsed on
vahepeal ette võtnud korraliku
virtuaalvahetunni, möllu kui
palju. Annan meeleheitlikult
märku oma naasmisest. JAH,
ÕPETAJA ON TAGASI!
10.10 lõpetab arvuti minuga
lõplikult koostöö. Login end kiiresti telefonist tundi ja jooksen,
telefon peos, metoodikaruumi järgmise iPadi järele. Ühes
aknas loevad itsitavad lapsed
minu kontsaklõbina saatel ette
harjutusest leitud omadussõnu,
teises aknas saadan ahastava
kirja itimeestele.
Sel päeval kannan Stuudiumi
sisse iPadis toksides. Saan teada,
et minu arvutil ei ole ilmselt elulootust ja kiiresti kohale rutanud
arvutispets kohandab ühe õpilase arvuti mulle enam-vähem
töövormi. Käib kah, peaasi, et
keset tundi ära ei sure!
Kell 01.23 ärkan ehmudes.
Ma vist unustasin hommikustele
kirjadele vastata ...

Kolmapäev

Avan hommikukohvi kõrvale
Stuudiumi. Viis kirja. Kolm
esimest on õnnetult vanemalt,
kelle kiri mulle öösel meenus.
Õnneks on küsimus alles neljapäevase ajaplaani kohta. Viitan esmaspäeval päevikutesse
kirjutatud tunniplaanile ning
vabandan vastuse viibimise pärast. Õnneks on tore inimene,
mõistab ega pea viha.
Tundub, et laste sisseelamisaeg on täpselt kaks päeva, sest
täna toimib kõik nagu planeeritud. Tugiisik teeb oma õpilasega
üks-ühele-tundi kõrvalklassis,
lülitan nad videotundi, et lapsel
teistega koos toredam õppida
oleks.
Olen juba koolimajast lahkunud, kui õpetajate Facebooki
vestlusaknas hakkab plinkima
ärev teade minu klassi virtuaalsesse ainetundi sisenenud võõrastest, kes viskavad õpetaja üle
nalja ja on planeeritud tunni
vussi ajanud. Õnneks oskab
õpetaja nad kärmelt tunnist
eemaldada, kuid ees ootab pinev
detektiivitöö. Kell 20.30 olen
kontvõõrad tuvastanud ja teen
kõne nendega seotud kodule.
Ehmunud lapsevanem lubab
asjaga kärmelt tegeleda.
Nüüd on paras aeg õpilaste
iseseisvad tööd üle vaadata.
Päeval sätestatud tähtajaks
olid kohal umbes pooled tööd,
nüüdseks on enamik õpilastest
vajamineva valmis saanud ja ära
saatnud (või on töölt koju jõudnud tublid vanemad laste töid
kontrollima hakanud). Kolme

lapse ülesanded on veel puudu,
saadan meeldetuletuse.

Neljapäev

Olen juba ärgates väsinud.
Kontrollisin öösel veel viimaseid töid ja kui oma lapsed olid
magama saadetud, valmistasin
tunde ette. Täna hommikul ma
kodus Stuudiumit ei ava, sõidan
hoopis varem kooli ja teen kõik
tööasjad seal.
Õpilased on rahutud ja jagavad tunniaega koduloomade ja
väikeste õdede-vendadega ning
saadavad igatsevaid pilke õue
suunas. Teen kontakttunnid
lühidalt, annan iseseisva töö
Opiqu keskkonnas ja piisavalt
aega, et see päeva jooksul endale
sobival ajal ära teha ning mulle
saata. Lapsed on rõõmsad ja minul tekkis pisike lisaaeg suurte
õpilaste inglise keele ülesannete
kontrollimiseks.
Kell 15.30 on kõik kontrollitud, vastatud, meelde tuletatud
ja sisse kantud. Jään nõutult istuma. Kas tõesti saab juba koju?
Kodus avastan, et õpilastele
kõike meelde tuletades ja näppu
pulsil hoides olen oma isikliku
lapse kooliasjad unarusse jätnud. Võtame ette nädala jooksul
tekkinud raskused ja asume neid
ületama. Lõpetatud tööde õpetajatele saatmine jääb õnneks
veel tänase kuupäeva sisse.

Reede

Reede. Reede? Reede! Alustan
kontakttundi lausa pidulikus
meeleolus. Lõppude lõpuks
on täna viimane vaheajaeelne
koolipäev!
Alustame eilse iseseisva töö
kontrollimisega. Jah, armsad
lapsed, seal tuli vajutada ka
“saada”. Kohal on neli tööd,
ülejäänud asuvad kiiresti arvutite taga klõbistama. Planeeritud
tunni materjalid tõstan kõrvale,
tagasi tulevad eilsed asjad. Tunni lõpuks on peaaegu kõikide
tööd ilusasti kohal. Kontrollin
neid hiljem, praegu püüame
säilitada rõõmsat tuju.
13.30. Saadetud töid üle
vaadates mõistan, et sellisel
kujul iseseisva töö järeletegemist rohkem ei tee – tulemused
ei ole lihtsalt laste teadmiste
väärilised. Õppetund iseendale.
Suurepärane, järelikult mina ka
arenesin!
Kell 15.00 toimub õpetajate
koosolek. Kuulan kolleegide
lugusid ja rahunen – kõigil on
distantsõpe läinud isemoodi,
aga mõneti sarnaselt. Oli nii
vihaleajavaid kui ka südamest
rõõmustavaid hetki. Ja mis kõige
olulisem: kõik õppisid midagi!
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REKLAAM & TEATED

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

190€
/ALUS

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

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

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

4. veebruar alates 10.00

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

KRISTA KARIK

vaipade puhastust
villa-, sünteetika-, kaltsuja narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni
tasuta.

+372 520 3330
krista@skanton.ee

5591 7562

PÕLETAME
JÕULUKUUSED!
18. jaanuaril kell 18.00

süütame jõulukuused Tabasalu
staadioni tänava rulapargi ja
korvpalliväljaku vahele jääval alal.
Palun ära vii oma kuuske prügikasti kõrvale,
vaid too see juba varem lõkkeaseme juurde!
Lisainfo: Edith End, Harku vallavalitsuse
heakorraspetsialist, telefon: 600 3866
Vaata lõkkekoha täpset asukohta kaardil:
http://bit.ly/2QacAy4

Mesimagusad jõulud
EENA Rannamõisa klubi naised kinkisid valla koduhooldusel
olevatele eakatele meepurgid. Klubi jõulusoov oli kleebitud
purgile.
Foto: Madis Idnurm

Eelmisel lehes ilmunud ristsõna vastus oli "Harku valla
hüüdlause on elu kui puhkus". Aitäh kõigile, kes toimetusse vastused saatsid.
Fortuuna otsusel saavad termoskruusid: Kai Oro, Anne
Tammejuur, Indrek Paalo, Aavo Klettenberg. Palju õnne!
Võitjatega võtame ühendust.

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.
Lume koristamine. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsa tööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine.
Transport. www.puukirurg.ee,
info@puukirurg.ee, 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post: mehitus@gmail.com.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Uus
teenus – lammutustööd. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee
Vannitubade remont. Boilerite,
pistikute paigaldus, kõik elektri- ja
torutööd. 5850 8713.
Pellet al 190 €/alus, kase RUFbrikett al 125 €/alus, küttepuud
al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!

Head hinnad! 600 0136, 520 0093.
Puu24.ee.
Trimmerdamine, võsalõikus,
raietööd mootorsaega Harku
vallas. Tel 521 4353, e-post
sompaserv@gmail.com.
Leian ostja või üürilise sinu
kinnisvarale. Tel 511 0939, e-post
viljo.pettinen@domus.ee.
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad,
kuurid, katused, vundamendid,
aiad, terrassid, fassaadi survepesu ja värvimine, parketi,
akende-uste paigaldus. Silvar
tel 523 6803, ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
Matemaatika eratunnid abivajajatele. Ettevalmistus eksamiteks.
Ülesannete lahendamine. Õpe ka
veebipõhine. Tel 5695 3773.
MÜÜK
Müüa kvaliteetsed küttepuud
(30–60 cm) ja klotsid hästi pakitud
40 liitristes võrkudes või ka lahtiselt. Erinevad puuliigid. Hind al
2,20 €/võrk, kohaletooduna. Halumasina EVO36 rent ja teenus. Hinnainfo tel 5620 8210.
Müüa küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Toores segalehtpuu alates
43 €/rm. Toores sanglepp alates 46
€/rm. Kuiv segalehtpuu alates 55 €/
rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40 l võrgus
3,10 ja halujäägid (5–25 cm) võrgus
1,90. Tel 504 2707.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 5618 8671.
Tulen järele puksiiriga ja tasun
sularahas või ülekandega. Vaata
www.seisevauto.ee.
Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud seisva sõiduki (sõiduauto,
kaubik , maastur), võib vajada
remonti. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, e-post
skampus@online.ee.

Tallinna KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

Avaldame sügavat
kaastunnet Ivarile kalli

Mälestame kauaaegset
ühistuliiget

abikaasa

Helmi Rükkelit

lahkumise puhul.

ja avaldame kaastunnet omastele

Aiandusühistu
Muraste aiad

AÜ PAE liikmed
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REKLAAM

Kasuta
aega
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

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

+372 566 33 813
karolin@aknakate.eu

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

