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KRISTA DREGER

Aasta noorsootöötaja

Erik Sandla avaldas kõnes tänu kõikidele, kes kompleksi ehitusele
kaasa on aidanud.

Peagi avavad uksed koolihooned, värske spordihoone ja riigigümnaasiumimaja kuni 360 õpilasele.
/ Fotod: Madis Idnurm

Sarikapärja prussi saagis läbi
vallavanem Erik Sandla.

Sügisel valmiv haridushoonete
kompleks saavutas lõpliku kõrguse.

Sarikapärja allatoomisega
tähistati olulist etappi Tabasalu
hariduslinnaku ehitustöödes
Rahvapärimuse järgi
tagab ehitajate tänamine
ja kostitamine head
suhted majavaimuga ning
hoonele hea käekäigu.

HARKU VALLA TEATAJA

S

arikapärja allatoomise tseremoonia reedel, 29. jaanuaril
oli koroonaajale iseloomulikult kiire ja tagasihoidlik.
Selle käigus jõuti tuua alla sarikapärg,
tänada ehitajaid ja kinnitada keha.
Haridus- ja teadusministeeriumi
asekantsler Robert Lippin ütles avasõnas, et Tabasalu hariduskompleksi
rajamisel on kätte jõudnud sõna otseses mõttes tipphetk – hooned on
saavutanud maksimaalse kõrguse –
ning tunnustas ehitajaid hea töö eest.
Samuti kiitis ta kompleksi sündi
kui head näidet sellest, kuidas kohalik
omavalitsus ja riik koostööd teeb.

“Tänaseks oleme koos haridus- ja
teadusministeeriumiga rajanud 13
nüüdisaegse õpikeskkonnaga uut või
koos renoveeritud vana koolihoonega
riigigümnaasiumit üle Eesti. Ehitamisel ja planeerimisel on lisaks 11
riigigümnaasiumit. Usun, et senine
kogemus koolihoonete ehitamisel
ning õpikeskkondade loomisel aitab
Kunstikonkursi võidupreemia vääriline töö
Riigi Kinnisvara koostöös haridusja teadusministeeriumiga viis läbi
kunstikonkursi, et leida sobivaim
kunstiteose ideelahendus Tabasalu
riigigümnaasiumi uude hoonesse.
Žürii valis võitjaks kolmeosalise
mosaiikpannoo “Lennu eel”. Võidutöö autor Jass Kaselaan on Eesti
noorema põlvkonna üks tunnustatumaid skulptoreid, tema loomingu
tugevuseks on tunnetuslik suhestumine ümbritseva ruumiga.

meil edukalt valmis saada ka Tabasalu
haridushoonete kompleksi,” ütles
Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse
direktor Mihkel Mäger.
Vallavanem Erik Sandla tõdes, et
sarikapärja allatoomisega tähistame
olulist vaheetappi ehituses: “Ehitajate
senine hea töö annab kindlustunde,
et Tabasalu hariduskompleks valmib plaanipäraselt ja juba sel sügisel saavad õpilased oma kasutusse
nüüdisaegsed kooliruumid, millega
luuakse meie lastele ning õpetajatele
väga head tingimused nii õppimiseks
kui ka õpetamiseks.”
OÜ Astlanda Ehituse äridivisjoni
direktor Tiit Kõnd ütles, et on au
osaleda uute koolihoonete ehitajana koolivõrgu kvalitatiivselt uuele
tasemele viimisel: “Usume, et meie
tehtav töö täiendab Harku valda
nauditava arhitektuuriga ja loob
kohalikus haridus- ning spordielus
palju uusi võimalusi.”
Juba loetud kuude pärast, 1. septembril tervitame koos kooliperega
siinsamas uut, loodetavasti edukat ja
rõõmsat uut kooliaastat!

Korduma kippuvad küsimused sügisel avatava haridushoonete
kompleksi kohta:
Millest kompleks koosneb?
Tabasalu riigigümnaasiumi-, kuueklassilise põhikooli- ja spordihoonest.
Kuhu see täpselt tuleb?
Haridushoonete kompleks rajatakse Vahtra ja Nooruse tänava vahelisele alale, tänase
Tabasalu ühisgümnaasiumi ning spordikompleksi vahetusse lähedusse.
Kes on juhid?
Tabasalu hariduslinnakus uksed avavate koolide juhid on Grete-Stina Haaristo ja
Martin Öövel.
Mis see maksab?
Ehitustööde kogumaksumus on 12,6 miljonit eurot, millest Tabasalu põhikooli ja spordihoone maksumus moodustab 7,3 miljonit eurot ning Tabasalu riigigümnaasiumi
õppehoone 5,3 miljonit eurot. Summadele lisandub käibemaks.
Kellega on sõlmitud ehitusleping?
Riigigümnaasiumihoone ehitusleping on sõlmitud Riigi Kinnisvara ja Astlanda Ehituse
vahel, põhikooli ning spordihoone ehitusleping Harku vallavalitsuse ning Astlanda
Ehituse vahel.
Palju õpilasi kompleks mahutab?
Riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 360 õpilasele, põhikool kuni 550
õpilasele ning spordihoonesse kavandatakse täismõõtmetega spordisaal kuni 500
pealtvaatajale. Planeeritava riigigümnaasiumi netopind on u 3500 m², põhikoolil
u 5700 m² ning spordihoone netopind u 1400 m².

Foto: Annika Metsla
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VALLAVALITSEMINE

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

Tabasalu lastehoid lõpetab sügisel
tegevuse
Sel aastal hakatakse lastehoiu kõrvale rajama äri- ja
eluhoonet. Ehitatakse välja vajalikud teed ja torustikud
detailplaneeringuga moodustatud krundile, millel asub
lastehoid. Kuna ehitamisega kaasneb müra, ehitustolm ja
vibratsioon, siis ei ole võimalik tagada tervisekaitsenõudeid. Samuti puudub alternatiivne asukoht, kuhu vallavalitsuse hallatav asutus kolida, mistõttu on mõistlik Tabasalu lastehoiu tegevus alates 1. septembrist lõpetada.
Vallavalitsus avab sügisel täiendavad lasteaiarühmad
praeguste munitsipaallasteaedade juures.
(Harku Valla Teataja)

Osalege vabariigi aastapäeva
pidulikul lipuheiskamisel
videosilla kaudu
Lastehoid on tegutsenud aastast 2010, pakkudes hoiuteenust 2–3aastastele lastele. / Foto: Harku Valla Teataja

Palju õnne, Elen Ilves!
Suurupi naiskoor Meretule dirigent Elen Ilves pälvis
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi aastapreemia 2020
produktiivse loomingulise tegevuse eest. Õnnitleme!
Harjumaa ekspertgrupp tunnustab igal aastal kultuuritegevuse ja spordielu arendamise eest aastapreemiatega
maakonnas tegutsevaid tublisid kultuuri- ja spordiinimesi,
seltse ja organisatsioone. Preemia saajad valitakse välja
preemiakandidaatide seast, kelle on esitanud eraisikud,
seltsid või organisatsioonid. Ka ekspertgrupp teeb algatuse korras omalt poolt ettepanekuid preemiakandidaatide kohta.
(Harku Valla Teataja)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. jaanuar 2021 
Elanikke kokku

mehi

15 763

7984

naisi

7779

vallasisene liikumine

23

Harku vallavalitsus korraldab 24. veebruaril piduliku lipuheiskamise
vallamaja juures. Lipp heisatakse kell 8.00, et kõigil soovijatel oleks võimalus
eelnevalt jälgida Eesti lipu heiskamist Pika Hermanni torni.

Pidulikku tseremooniat juhib
Hannes Hermaküla, kõned
peavad Harku vallavolikogu
esimees Vytautas Martinonis
ja Harku vallavanem Erik Sandla,
vabariigi hümni laulab Rasmus
Kalep, antakse üle Harku valla
kõrgeimad autasud, saame

valla piiril kulgeva Tiskre
oja kohale olemasoleva
teetruubi asemele kaks
silda ning nende alla
kallasrada.

saabus

14

suri

93
67

10

Kallaste tn 12, Tabasalu

E

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

tee rekonstrueerimise esimese
etapi ehitustöödega, mille käigus valmib 220 meetri pikkune
eraldatud sõidusuundadega
teelõik ning sellega luuakse eeldus järgmistel aastatel Rannamõisa tee rekonstrueerimise
teise etapi ehitustööde tegemiseks. Töö tulemusena valmib
kahte omavalitsust ühendav

tööde käigus rajatakse esmalt
lõunapoolne sild linna sisenevale liiklusvoole ja seejärel
ehitatakse välja põhjapoolne
sild linnast väljuva liiklusvoo
teenindamiseks. Samuti rajatakse sildade alla kallasrada
kalameestele ja jalakäijatele.
Projektdokumentatsiooni
on koostanud K-Projekt AS.

tööde lepinguline maksumus
on 994 400 eurot.
Rannamõisa teel liiklejatel
palume järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja
arvestada, et ehitustööde tõttu
on piirkonnas tavapärane liiklemine häiritud. Vabandame
ebamugavuste pärast.

Seoses vabariigi aastapäevaga on vallamaja 23. veebruaril avatud kell 8.00–13.00.
24. veebruaril on Harku vallamaja suletud.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

Krista Savitsch ning noortevolikogu liikmed.
Vabariigi aastapäeva tähistamisele saab kaasa elada Harku
valla Facebooki lehe vahendusel aadressil www.facebook.com/
HarkuVald. Ülekanne algab
kell 7.55.

Algasid Rannamõisa tee rekonstrueerimise
esimese etapi ehitustööd
allinna Keskkonna- ja 1,5 km pikkune eraldusribaga Ehitustöid teeb AS TREF Nord.
Tööde käigus rajatakse
Ehitustööde lepinguline tähtTallinna linna ja Harku T Kommunaalameti telli- 2+2 sõidurajaga teelõik.
musel alustati Rannamõisa
Rekonstrueerimise ehitus- aeg on november 2021. Ehitus-

HARKU VALLA TEATAJA
sündis

kaasa elada didgeridoode,
jembede ja teiste trummide
põnevale kontserdile.
Valla lipuväljakul heiskavad
lipud vallavolikogu esimees
Vytautas Martinonis, vallavanem Erik Sandla, Harku valla
teenetemärgiga autasustatud

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

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

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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VALLAVALITSEMINE
Kuni 19. veebruarini on
õpilastel võimalus end
registreerida 10. klassi
vastuvõtuvestlusele.
Lisaks uuele hoonele
on ka kooli õppesisu ja
kultuur nüüdisaegne ning
tulevikku vaatav.

Sügisel avatav Tabasalu
gümnaasium lähtub
õpilase vajadustest

GRETE-STINA HAARISTO
Tabasalu gümnaasiumi direktor

Õ

ige pea avab uksed uus
riigigümnaasium −
Tabasalu gümnaasium,
mis on üks osa Tabasallu rajatavast hariduslinnakust.
1. septembril avatavas gümnaasiumis ei ole fikseeritud
õppesuundi. Koostöös partneritega (kõrgkoolid, kutsehariduskeskused, riigigümnaasiumid ja eriala spetsialistid)
pakub kool mitmekesiseid
valikaineid, mille seast saab iga
õpilane valida aineid vastavalt
oma huvidele ja eesmärkidele.
Usume, et keskhariduse
eesmärk ei ole spetsialiseerumine, kuid laialdased valikud seda kindlasti ei välista.
Valikainetest saab õpilane
koostöös täiskasvanud mentorite ja õpilasnõustajatega
komplekteerida oma individuaalse õpitee, olgu selleks
spetsialiseerumine mõnele
kitsamale valdkonnale või
laialdaste valikainete läbimine
õppimaks tundma, mis on
tema jaoks väljakutsuv, põnev
ning milles ta ennast tulevikus
edasi tahab arendada.
Lisaks läbivad kõik Tabasalu gümnaasiumi õpilased
õpilase võimestamise mooduli, mille käigus tegeletakse
enesejuhtimise arendamisega
(füüsiline, vaime ja sotsiaalne tervis; õppima õppimine;
ajaplaneerimine; eesmärkide
seadmine; suhtlemisoskused;
rahatarkus ning karjääri planeerimine). Moodul koosneb
tundidest, praktikast, grupi- ja
individuaalmentorlusest.

Galina
Kostõleva:
“Olen siiralt
tänulik kõigile,
kes on aidanud
sotsiaalvaldkonda
arendada.”
Volikogu liige ja sotsiaalvaldkonna komisjoni liige
(Keskerakond) tunnustab eesliinil töötajaid ning
vaatleb muudatusi, mida on toonud uus sotsiaalhoolekande määrus.

Arhitektide Andro Männi ja Pelle-Sten Viiburgi loodud eskiisid annavad hea ettekujutuse sellest,
missugune saab olema õppuri keskkond juba sügisel. / Eskiis: Doomino Arhitektid

Eraldi teste vastuvõtuks
ei tehta
Gümnaasiumis arvestatakse
õppetöö mahu sisse kogu õpilase panust õppimisse, sealhulgas kontakttunnid, juhendatud
iseseisev töö (ka kodune töö),
praktika ja projektid. Ka koolivälisel ajal läbitud kursuseid
ja huvialaringe on vastavatel
tingimustel võimalik valikainetena kooli õppetöö mahu
sisse arvestada.
Riiklikus õppekavas sätestatud ained antakse edasi
valdkonnapõhiselt, et luua
suuremaid seoseid ainete vahel. Kaovad klassikalised ainetunnid ja kursused, õppemahtu arvestatakse ainepunktides
ning õppeperioodideks on
semestrid. See tagab paindlikumad võimalused lõiminguks,
koostööks kõrgkoolide, kutsehariduskeskuste ja ettevõtetega
ning võimaldab õpilastel luua
oma individuaalseid õpiteid.
Kes soovib sügisel asuda
õppima Tabasalu gümnaa-

siumisse, registreerige end
vestlusele aadressil www.sisseastumine.ee/tabasalu. Vestlused toimuvad 22. veebruarist
kuni 5. märtsini. Eraldi teste
vastuvõtuks ei tehta. Vestlusel
toimub koos õpilasega arutelu

tema motivatsiooni, valmisoleku, väärtuste, prioriteetide,
hobide, huvide ja varasemate
hinnete üle. Lisainfot saate
koolijuhilt (Grete-Stina Haaristo 5559 4005) ja õppejuhilt
(Jüri Käosaar 5656 2063).

5 põhjust, miks õppida Tabasalu gümnaasiumis:
• vabadus valida − saate laialdaste valikainete seast valida just need,
mis vastavad teie huvidele ja eesmärkidele;
• professionaalsed, motiveeritud ja toetavad õpetajad ning turvaline,
hooliv ja õpilase eripäradega arvestav koolikultuur;
• paindlik õppeaeg: koolis on 75-minutilised tunnid, kaks korda aastas
toimuvad valikainenädalad ja reeded on iseseisva õppimise päevad −
saate läbida valikaineid, mis on väljaspool koolimaja (nt TalTechis),
minna praktikale mõnesse ettevõttesse, arendada oma meeskonnaga
projekte või õpilasfirmasid, süveneda juhendatud iseseisvasse töösse,
tegeleda uurimistööga, osaleda e-kursustel ja koolitustel;
• arvestame kogu teie panust enesearengusse ja õppimisse − õppetöö mahus kajastuvad ka kodutööd ning kui olete aktiivne ja ettevõtlik ka väljaspool kooli (huviringid, sport, kursused, koolitused,
projektid jms), on võimalik neid kooli üle kanda valikainetena;
• uus ja moodne koolimaja ning kõik vajalikud vahendid õppimiseks,
puhkamiseks ja ürituste korraldamiseks.

Uuel ekspressliinil 180E on tavapärasest
erinevad piletihinnad
Veebruarist sõidab
Harjumaal Eesti
esimene ekspressmaakonnaliin 180E
marsruudil Tabasalu–
Tallinn–Maardu. Et liin
oleks kiirem, on
sellel võrreldes
tavaliinidega vähem
peatuseid ja kehtima
hakkab ekspressliini
piletihind.

Volikogu liikme kolumn

PÕHJA-EESTI
TRANSPORDIKESKUS

asutusele võetakse kogu liiK
ni ulatuses kehtiv ekspressliini validaatorpilet, mille hind

on e-rahaga ostes 1,28 eurot,
soodushind 0,64 eurot. Sularaha eest ostes on üksikpileti
hind kolm eurot, sooduspileti
võimalus sularahatehinguna
puudub.
Soodushinnaga pileteid
müüakse ainult isikustatud

Ühiskaardile ja soodustuse
õigus on alla 20-aastastel ja
üle 63-aastastel sõitjatel. Eelnimetatud sõitjatel on võimalus soetada eelmüügist (www.
pilet.ee) ka sooduskuupilet
hinnaga 12 eurot.
Ühe tsooni pileteid ekspressbussis ei müüda ja need ka ei
kehti kuupiletina valideerides.
Samamoodi ei ole võimalik
siseneda ühe tsooni perioodipiletiga, vaid tuleb osta eral-

di ekspressliini pilet. Liinil
kehtivad kõik perioodipiletid,
mis kehtivad esimeses ja teises
tsoonis.
Liinil kehtib tasuta sõidu
õigus ühistranspordiseaduse
alusel ning kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,
puuduva töövõimega isikutele,
osalise töövõimega isikutele,
töövõimetuspensionäridele,
sügava puudega isiku saatjatele.

Piletiinfo: www.ytkpohja.ee, bussigraafikud: www.peatus.ee

Head harkuvallakad, ootame teie mälestusi!

Seoses valla taasloomise 30. aastapäevaga ootame teie meenutusi ja fotosid valla ajaloost.
Palume need lahkesti teele panna aadressil vallaleht@harku.ee.
Valitud tekstid ja pildid avaldame lehes ja kodulehel.

Sotsiaalküsimustega olen volikogu tasandil olnud
seotud juba aastast 2005. Sotsiaaltöö tagab koostöö
inimese ja ühiskonna vahel, püüdes parandada
olusid ning aidates neil paremini mõista maailma
ja iseennast selles maailmas. Ühiskonna tasandil
peetakse sotsiaalprobleemideks näiteks vaesust,
töötust, madalat iivet, alkoholismi ja narkomaaniat.
Kogu koroonakriisi ajal on valla sotsiaaltöötajad
kandnud rasket koormat, olles eesliinil ja aidates neid,
kel muud võimalust ei ole. Nad on ulatanud abikäe. See
on töö, mis nõuab suurt südamejõudu ning tugevat tahet
olla nõu ja jõuga toeks.
Kriisi ajal vajavad paljud jõudu – et aidata või hooldada
üksi ja hätta jäänud lähedasi. Seda tehes on hinges lootus,
et varsti saab see aeg läbi ja parem homne koputab peagi
uksele. Lev Tolstoi on öelnud, et elame tõeliselt endale
ainult siis, kui elame teistele. Head sotsiaaltöötajad, olete
eeskujuks meile kõigile. Aitäh!
Uutest toetustest
Eelmisel aastal, täpsemalt 28. detsembril võttis volikogu
vastu määruse “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord” muutmise, mis tagas korra ja seaduse omavahelise
kooskõla. Aastal 2018 tulenesid sotsiaalhoolekande seadusest täiendavad teenused, nende hulgas varjupaiga-,
lapsehoiu-, asendushooldus- ja järelhooldusteenus. Selle
aasta algusest on valla uued toetused järgmised: koduse
lapse toetus ja pulma-aastapäevatoetus.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna koosseisu lisati kaks
täiendavat sotsiaalhoolekande spetsialisti ametikohta.
Teenuste või toetuste määramisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest, mille väljaselgitamiseks viiakse
vajadusel läbi eelnev hindamine. Toetuste maksmise osas
on toimunud mitmeid muutusi, mis hakkasid kehtima
aastast 2021.
Kellele sotsiaalvaldkond abiks on?
Harku vallas on viimastel andmetel pensioniealiste elanike
osakaal kogu elanikkonnast 14,4% ja nende keskmine vanus
71 aastat, keskmine pension on 579 eurot ning alla 250
euro suurust pensioni saavad 79 inimest. Töötuid on 366.
Puudega inimesi elab Harku vallas 614, mis on u 4%
elanikkonnast. Puudega lapsi elab vallas 94, puudega
tööealisi 252 ja puudega eakaid 268. Erihoolekande
teenusel on 16 valla elanikku, ootel on viis. Laste arv,
kellega on vaja teha pidevat tööd, on 500, millele lisandub
järelevalve üle 300 lapse osas ja üle 200 üksikjuhtumi.
Sotsiaalvaldkonna alluvuses on Harku sotsiaalkeskus,
eakate päevakeskus ja Tabasalu lastehoid. 12. augustil 2020
avati Harku sotsiaalkeskus Aia tänav 5 Harku alevikus, mis
pakub päevakeskuse ja kogukonnas elamise teenust. Eakate
päevakeskus asub Tabasalus Teenuse 2, mis korraldab
üritusi ja pakub koosolemise ning -tegevuste võimalusi.
Tabasalu lastehoid lõpetab tegevuse 1. septembrist.
Tervishoiumaastiku lai teenuste valik
Meenutagem, et 2019. aasta augustis avati pidulikult
tervisekeskus Teenuse tee 2 Tabasalu alevikus, kus teenuseid osutab kvalifitseeritud personal: perearstid, ämmaemand, õed jne. Koostöös erasektoriga rajati 2019. aastal
eakatekodu Pihlakodu, kus on lai teenuste valik, mida
on võimalik vallaelanikel kasutada. Veebruaris käivitub
Harjumaa esimene erihoolekande teenust pakkuv Liikva
Päikesekodu intellektipuude, autismispektrihäire ja Downi
sündroomiga inimestele. Olen siiralt tänulik kõigile, kes
on aidanud sotsiaalvaldkonda arendada. Soovin kõigile
kannatust ja tugevat tervist! Hoidke end ja lähedasi!
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HARIDUS & TEATED

Ärge parkige autosid teede äärde
nii, et need takistavad teedelt lume
lükkamist
Aasta rõõmustab meid lumega, kuid talveilmad toovad
kaasa rohkelt tööd teehooldajale.
Ka teie saate anda oma panuse, et lumetõrje toimuks
sujuvalt ja turvaliselt.
Selleks palume mitte parkida oma autosid teede äärde
nii, et need takistavad lume lükkamist. Sellistes kohtades
jääb tee paraku lumest puhastamata. Samuti palume
eemaldada kõik teeserva paigutatud kivid ja muud tõkked,
mis jäävad lume alla ja on ohuks nii teistele teel liiklejaile
kui ka lumelükkamistehnikale. Tehnika on kallis, aga lisaks
remondikulule on lõhutud masina võrra hooldustehnikat
vähem. Paljud teed on väga kitsad ja on oluline, et olusid
ei muudaks veelgi kitsamaks teeservas olevad takistused.
Ka seadus kohustab teemaa takistustest puhtana hoidmist.
(Ain Soone, teehoolde spetsialist)

Kontrollige jääkatte paksust
Päästeameti jääkaardilt
Tänavune talv on pakkunud palju rõõmu rohkest lumest
ja jääst, kuid ohutus ennekõike!
Päästekomandod mõõdavad siseveekogudel jää paksust
ja kannavad tulemused kaardile. Jääkattele tasub minna
alles siis, kui selle paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Enne jääle minekut veenduge alati ohutuses!
Siseveekogude jääkaardi leiate Päästeameti kodulehelt:
Veeohutus.ee/talv/jaaolud-eestis/
(Päästeamet)

Tabasalu raamatukogu sai
pakiautomaadi

Pakiautomaadist saab raamatuid kätte, millal aga isu on, nii
öösel kui ka päeval. / Foto: Triin Kand

Tabasalu raamatukogu peasissekäigu (Teenuste 2) ees
on nüüd pakiautomaat, mis võimaldab lugejatel tellitud
raamatuid kätte saada ööpäev läbi.
Raamatute automaati tellimiseks tuleb teha tellimus
tavapärasel viisil ehk telefoni või e-posti teel, misjärel saab
lugeja pakiautomaadi koodiga SMS-i, millega raamatud
endale sobival ajal automaadist ära tuua. Üks lugeja saab
korraga automaati tellida maksimaalselt kümme raamatut. Tellimust hoitakse automaadis kuni kolm päeva.
Ehkki kontaktivaba laenutus on päevakajaliseks saanud
just praegu, viirusepuhangu ajal, tekkis mõte pakiautomaadist juba enne seda. “Soovime arendada oma raamatukogude teenuste kvaliteeti. See on meie jaoks suur asi, et
saame raamatuid nüüd kontaktivabalt laenutada ja lugeja
saab need kätte olenemata kellaajast,” ütles Harku valla
raamatukogude direktor Liia Rebane.
Lisainfo laenutamise kohta: tel 5596 6533, e-post:
info@libharku.ee
(Harku Valla Teataja)

Kas Teie kodus kogub mõni mänguasi kasutult riiulis tolmu?

Aitame leida neile uue omaniku!

Saatke mänguasjad TASUTA pakiautomaadist lastele,
kes neid väga ootavad.
Omniva.ee/uuskodu

Lapse lasteaiatee
edukaks kulgemiseks
on oluline koostöö
lapsevanema ja lasteaia
vahel. Viiruse tõttu on
vahetu suhtlus aga
kannatada saanud.
Kuidas näeb olukorda
vanem, kuidas õpetaja?

Lasteaedade ja vanemate
vahelist suhtlust saab
parandada

REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist

E

duka koostöö tagab
usaldus, aus tagasiside
ja vaba suhtlemine. Nii
saame luua lapsele soodsa
arengukeskkonna nii kodus
kui ka lasteaias. Koostöö ootab
mõlemalt osapoolelt avatud
suhtlemist ning initsiatiiv
peaks tulema lasteaia poolt.
Seejuures on sama oluline ka
vanema huvi. Usalduse loomiseks on vaja aktiivset infovahetust mõlema osapoole vahel.
COVID-19 tõttu oleme olukorras, kus töökorralduses on
seatud esikohale eelkõige meie
laste, õpetajate ja lapsevanemate turvalisus. Oleme andnud
lasteaedadele suunised, millega
oleme palunud vanemaid mitte
lasteaiaruumidesse siseneda.
Paraku on näha, et sellega kannatab koostöö kodu ja lasteaia
vahel. Rohkem on muresid
seoses omavaheliste möödarääkimiste, vahetatava info
koguse ja keerulise usaldussuhte loomisega lasteaiaeluga
alustanud peredel.
Julgustame kõiki õpetajaid
ja ka vanemaid küsimusimuresid avameelselt väljendama. Kuigi hetkeolukord ei
soosi pikemat silmast-silmavestlust, on siiski oluline omavahelise ühenduse hoidmine,
kasutades kõiki muid tehnilisi
lahendusi, näiteks leppida kokku telefonivestluse aeg, teha
kohtumisi Zoomi, Skype’i vmt
keskkonnas.
Suurim muutus
igapäevasuhtluses
Kuidas näeb koroonaaegset
suhtlusmudelit Teelahkme
lasteaia direktor Anneli Laamann? “Suhtlus on muutunud

Et vähendada nakatumisriski, võetakse lapsed lasteaeda vastu terrassil või õues. / Foto: Pexels

keerulisemaks. Lapsi võtame
vastu õues või rühmaterrassilt.
Viirusperioodil on kannatanud lasteaia traditsioonilised
ühisüritused, näiteks isadepäev, emadepäev, jõulupeod
ja lasteaia lõpupidu,” tõdeb
Laamann.
Tema sõnul ei ole asi aga
päris nukker, sest piirangud on
innustanud kastist välja mõtlema ja loomingulisi lahendusi leidma: “Suvine lõpupidu
õuealal oli nii südamlik! Igaaastane sünnipäeva sügislaat,
seekord nimega Sügisvalgus,
toimus õuekohvikutena. Jõulukontserdi kirkus asendasime
kontserdiga lasteaia hoovil. Ilm
oli küll jahe, aga lõkkealusel
põles väike tuli, lava oli kaunistatud laternate ja valgusvanikutega.” Uusi lahendusi on
lasteaed pidanud kasutama ka
iga-aastaste arenguvestluste
läbiviimisel. Need toimuvad

praegu Skype’i ja Zoomi keskkonnas.
Kõige suurem muutus on
tabanud igapäevast infovahetamist. Uksel saab küll veidi
omavahel rääkida, aga peredega usaldusliku suhte loomine
on olnud keerulisem, sest see
nõuab igapäevast vestlust, arutelu, mille jaoks hetkel on võimalused piiratud. Laamanni
kogemus näitab, et hoolimata
erilisest olukorrast on oluline
leida viis ja võimalus uue lapsevanemaga sideme loomiseks,
sest hiljem on lapse kohanemine uue olukorraga sellevõrra
edukam. Direktor paneb südamele, et kui tekib mure, ei
tohi lasta sel koguneda – tuleb
helistada, kirjutada õpetajale
või rühma hoolekogu liikmele,
õppejuhile, direktorile.
Milline on lapsevanema
vaatenurk ja kogemus? Triinul
on kaks last, üks on Teelahkme

lasteaia vilistlane, teine alustas
sel õppeaastal. Triin on tänulik,
et lasteaed on teinud kõik uste
lahti hoidmiseks. Ta leiab, et
koroonaviiruse tõttu on nohuseid lapsi lasteaias vähem kui
kunagi varem. “Ka mu enda
lapsed on terved,” on naine
rahul ja loodab, et reegel –
tatise ninaga ja köhivat last
lasteaeda ei saadeta – kehtib
ka pärast koroonat.
Triinu meelest ei ole lasteaia
ja vanema vaheline suhtlus
muutunud. Kui miski häirib,
siis see, et üritusi ei ole enam
ja seepärast jääb vabam suhtlus
õpetajaga ära. Tagasisidet oma
lapse kohta saab iga lapsevanem, kui tal endal huvi on.
“Meie rühmas käivatel vanematel on Facebookis grupp,
õpetajad postitavad pilte ja
vahetatakse infot. Mina olen
küll rahul ja millestki puudust
ei tunne,” ütles Triin.

Lapsesuu: kui sõpra ei ole, siis hakkavad ju
pisarad silma tulema
päeva!
Pühapäeval, 14. veebruaril
tähistame sõbrapäeva.
Mida arvavad Harku
lasteaias käivad lapsed
sõprusest?

Mida sõprus tähendab?
• Minu jaoks tähendab, et oled
sõbranna (Leene, 4 a).
• Kallistamist (Deliisa, 4 a).
• Et tahan nendega mängida,
rõõmustada (Hugo, 4 a).
• Kui sa mängid üksinda ja
õues kedagi pole, siis ütlen, et
isa helistaks ja kutsuks kedagi
(Mariel, 4 a).
• Kui minu sõbral on üks kaelakee, kus on poolik süda, ja
teisel sõbral on teine poolik
süda, siis seda see tähendabki
(Andrias, 5 a).

Head sõbra

• Sõprus on näiteks see, et kui
keegi oskab hobusesaba teha ja
sõber ei oska, siis saab õpetada
(Marliis, 5 a).
• Sõprus on see, et lepime
kokku, et kunagi riidu ei lähe
(Eva-Lotta, 5 a).

Joonistus: Lisette 6 a

LÜHIUUDISED

• Kui mul ei oleks sõpra, oleks
mul halb tunne ja sõbraga saab
tantsida (Remi 6 a).
• Saad teha sõbrale kingitusi.

Kui ei oleks sõpra, oleksin väga
kurb. Sõpra saab usaldada ja ta
aitab mind alati. See on suur
õnn (Lisette, 6 a).

Miks sõprus on oluline?
• Selle jaoks, et poleks kurb
olla (Leene, 4 a).
• Sellepärast, et sõber armastab
sind rohkem kui keegi teine
(Dominic, 4 a).
• Sellepärast, et muidu on keegi
kurb (Melissa, 4 a).
• Sõbraga saab leppida, siis
kallistada ja siis edasi mängida
(Meribel, 5 a).
• Kui sõpra ei ole, siis hakkavad
ju pisarad tulema (Robin, 5 a).
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VALLAELU JA TUNNUSTUS
Haridus- ja
teadusministeerium
ning Haridus- ja
Noorteamet tunnustas
3. veebruaril parimaid
tegijaid. Noorsootöötaja
kategoorias tulid võitjaks
Alexander Arabkin
Haridusametist ja Harku
valla kultuuri,- spordi- ja
noorsootööspetsialist
Krista Dreger.

Aasta noorsootöötaja tiitli
pälvinud Krista Dreger:
“Tunnustus tähendab eelkõige märkamist, et olen
õiget asja ajanud.”

MARI KUKK

P

alju õnne, Krista! Kas võit
oli üllatus?

Oli muidugi! Üllatus oli
suur ja ega enne aru saanud,
kui pere õnnitlema hakkas.
Ma siis mõtlesin, et päriselt
ka, ikka tõesti või?
Mida see tunnustus sulle
annab?

See on tunnustus, et olen olnud
õigel rajal. Märkamine tuli
õigel ajal, kuna just sel nädalal
sai mul viis aastat täis kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialisti ametikohal Harku
vallavalitsuses.
Sa oled 20 aastat töötanud sel
alal. Mis on muutunud, mis on
jäänud samaks?

Olen noorsootöö valdkonnas tõesti töötanud juba ligi
20 aastat. Selle aja jooksul on
tulnud nii ise muutuda kui ka
jälgida noorsootöös toimuvaid
arenguid. Praeguse aja noortel
on väga palju võimalusi midagi
ise ära teha või midagi muuta −
tuleb vaid ise tahta. Soovitan:
tulge ja osalege ükskõik millises noorteorganisatsioonis,
-volikogus, malevas, laagris,
avatud noorsootöös, rahvusvahelistes projektides vms …
ja teile tulevad võimalused ise
kätte. Ka noorsootööspetsialistid aitavad, kuid siin toonitan,
et keegi ei tee teie eest tööd

Noorsootöö toimib ka koroonatingimustes, lihtsalt veidi teistsugusel
moel, leiab tunnustuse pälvinud Krista. / Foto: Annika Metsla

ära, meie roll on ikka suunata,
aidata ja õiget infot jagada.
Seega, noorsootöötajate roll on
luua võimalused, noorte roll
on nende võimaluste ärakasutamine. Nii lihtne see ongi.
Riik on võrreldes 20 aasta
taguste võimalustega ikka väga
palju panustanud, nii rahaliselt, kvaliteedilt kui ka muult.
Olen väga õnnelik, et valdkond
on riigi juhitud ja eesmärk on
üks: teeme üheskoos ja teeme
kvaliteetselt.
Mis omadused peavad olema
inimesel, kes sellist tööd teeb
nagu sina?

Seda tööd tehes peab eelkõige
olema tahe. Kui midagi ikka
väga tahta, saab ka kõige keerukamad mõistatused lahti harutada. Ma muutun ja arenen
iga päev. Minu töö juures on
väga oluline uuenduslikkus,
mitte kohal seismine, vaid ikka
areng. Ja mis on tähtis: alati
tuleb leida lahendusi.
Mida sa pead oma suurimaks
saavutuseks sel alal? Ja kas
oled millegagi alt ka läinud?

Olen alati õnnelik nende hetkede üle, kui saan häid sõnu
lapsevanematelt, et just lapse
laagris kogetu põhjal on toi-

munud elus muudatusi, kas
siis huviringi või elukutse vms
valikul. See on nii soe tunne.
Kuna mu laagritest on nende
aastatega läbi seigelnud tuhandeid noori, siis ega kõiki enam
ära tunne. Aga ikka on vahvad
hetked, kui 30aastased tulevad
tänaval ligi ja küsivad, et kas ei
mäleta enam. Tõesti ei mäleta,
sest minu mälupildis on nad
ju kümneaastased poisid või
tüdrukud.
Harku vallas töötades pean
suurimaks saavutuseks seda,
et enamik meie noorsootöö
valdkondadest on võimalik
panna ühtsesse andmebaasi,
need tingimused on loodud.
Andmebaasi saavad kasutada kõik kohalikud omavalitsused üle Eesti. Meil Harku
vallas tuleb nüüd koostöös
noorsootöötajate, huviringide
juhtide, treeneritega hakata
ühtset andmepanka kasvatama. Kui see kõik valmib, saab
see olema üks vägev lahendus
valla jaoks.
Oma saavutusteks saan lugeda Harku vallas ka noortemaleva ja -volikogu käivitamist.
Mul on väga tihe ning sõbralik koostöö Huvitegevuse ja
Noorsootöö Sihtasutusega,
kõigi Harku valla spordi- ning
huviringide juhtide, külaseltside ja koostööpartneritega.
Need kõik on olnud ikka meeskonnatööd. Üksi ei tee siin
maastikul midagi ära. Aitäh
kõigile, et mind usaldate.

Rubriik tutvustab Harku valla kujunemisaastate
tähtsamaid sündmusi.

Harku valla uue vallamaja
saamislugu ülemöödunud
sajandivahetusel
Tänases ajaloovaates on kasutatud materjale
Terje Urbaniku koostatud kogumikust “Killukesi
Harku valla ajaloost”.
MARIS VIISILEHT
Abivallavanem

Uue maja ehitamise plaani hakati Harku vallavalitsuses arutama 1898. aastal. Senine vallamaja
asus kooliga ühes hoones. Vallavalitsusele tuli
aga tööd juurde, ametnike arv suurenes ja ruumipuudus hakkas tugevalt tunda andma.
Lõpuks leiti sobiv koht praeguse Harku-Rannamõisa
tee ääres Hüüru külas. Krundi suuruseks pidi olema
kolme vakamaa jagu maad. Ehitaja leidmiseks avaldati
ajalehes kuulutus. Kui esialgu oli kavas ehitada puithoone, siis hinnapakkumisi võrreldes selgus, et kivimaja ei
tule palju kallim. Kuna vallal endal ehituspuitu varuks
ei olnud, otsustatigi kivimaja kasuks.
Raha ehituse tarbeks võeti kõigi nelja kogukonna
kassast, arvestades hingede arvu: Harkust 2354, Wäänast
2511, Rannast 1229 ja Haberstist 706 rubla. Ehitusleping
sõlmiti 1899, vallamaja pidi tulema 13 sülda pikk ja kuus
sülda lai. Õuealale lisandus kuur. Uus maja pidi saama
kantseleiruumid, kohtusaali, vanglapuuri ja eluruumid
koos köögiga. Lepingus oli kirjeldus hoone müüride
paksusest, seinte materjalidest, vundamendi kõrgusest;
et maja ette tuleb klaasveranda ja et trepp on raiutud
kividest jne.
Vallamaja olgu eeskujuks elanikele ja
möödakäijatele
Ehituse tasu oli 6800 rubla ja kautsjon 300 rubla. Lisaks
võis ehitusmeister 2% ulatuses kogu summast arvestada
ootamatute kuludega või teha volikogu nõutud täiendavaid muudatusi. Kautsjon jäi pärast ehituse lõppu üheks
aastaks vallakassasse ootele. Kui selle aja jooksul ei ilmne
ühtegi puudust, tuleb vallal ehitajale 300 rubla kautsjonit koos 4% intressiga ära maksta. Ehitusjärelevalvesse
kuulus neli volimeest: Otto Tusar Harkust, Hans Pirma
Väänast, Peeter Rikku Rannast ja Gotlieb Graaman Haberstist. Ehitajalt telliti 85 rubla eest kaheksa leenidega
pinki kohtusaali publiku jaoks, kohtulaud, kantseleisse
kirjutuslaud sahtlitega, kaks riiulit paberite-raamatute
tarvis, ootamise tuppa riietenagi, silt maja ette, talli taha
külge “wäljas käima koht”. Kinnistu piirile vallamaja
ümber ehitati paekivist aed.
Väiksemate esemete hankimine jäi vallavanem Mart
Teimanni ülesandeks. Nendeks olid toolid, lambid,
keisriherra pilt, Jumalakuju, lühtrid, kell.
Lepingu järgi pidi ehitusmeister Mihkel Oniks valmis
maja üle andma 1899. aastal. Erinevatest dokumentidest
nähtub siiski, et vallavalitsus alustas uues hoones tööd
1901. aastal.
Maja oli arvatavasti korralikult ehitatud, sest esimene
suurem remont toimus 1936. Samal aastal alustati Eestis
koduümbruse kaunistamise liikumisega. Üldise moto
järgi pidi üks vallamaja olema eeskujuks elanikele ja ka
möödakäijatele. Teadaolevalt on selle vallamaja ehitamine jäänud valla enam kui 150 aastase ajaloo jooksul
ainukeseks sel eesmärgil ehitatud hooneks.
Allikas: “Killukesi Harku valla ajaloost”

Praegu tegutseb kunagises vallamajas Triibu ja Liine
eralastehoid. / Foto: Harku Valla Teataja
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AMETLIKUD TEATED & KÜLAELU

28. jaanuaril 2021 toimus Harku vallavolikogu istung, kus
osales 19 Harku vallavolikogu liiget. Istungit juhatas Harku
vallavolikogu esimees Vytautas Martinonis.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Harku valla 2021. aasta eelarve kinnitamine;
• Harku vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu lastehoiu tegevuse
lõpetamine alates 1. septembrist 2021;
• Vaila külas Naage tee 106 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
algatamine;
• Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise lõpetamine

Toimetusse kogunenud
vastlaentusiastide kolleegium sõi ära kriminaalses
koguses kukleid ja
moodustas seisukohad.

Vastlad las tulla – meie
kandi kuklid on tasemel!

VASTLATOIMKOND

Kodune

Järgmine Harku vallavolikogu istung toimub 25.02.2021 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

Neiborhuudi kohviku (Tabasalus Teenuste 2) toodangu
kohta ütleb ekspertgrupp üksmeelselt, et tegu on koduse
kukliga − alt mõnusalt krõbe,
moos on hapukas ja vahukoor
nii õige, kui õige üks vahukoor
üldse olla saab, ning magus.
Plusspunkte saab kukkel ka
selle eest, et on paraja suurusega, ei ole lahmakas
ega ka liiga tilluke.
Tervislik(um)

Tabasalu uisuväljak ootab
talverõõme nautima

, asub Airoki
Väljak, kus liugu lasta ja hokit mängida
palliplats.
tennisehalli parklas. Varem oli seal korv
tlikule päästeSuur aitäh Muraste ja Tabasalu vabatah
kaasa.
nile
komandole, kes aitasid uisuplatsi sün
Uisud alla ja jääle liuglema!
(Harku Valla Teataja)

Hõissa, meil on vastlad! Rahvakombe kohaselt jäetakse vastlapäeval
hüvasti talveajaga (ja küllap ka figuuriga) ja süüakse rohkesti headparemat enne suure paastuaja algust. Kandikutäis hõrgutisi on
ootamas, komisjon valmistumas kukliüledoosiks. / Fotod: Triin Kand

likuma variandiga, kui
seda oleks valgest
nisujahust tehtud
t,
es
Pildid sell tlapätsike. Plusss
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leiab nii moosiga
kui ka moosita kuklid.

Kukkel on suur ja näeb välja
efektne – ilus heale naabrile või
sõbrale kingiks viia. Kuklis on
tumedat jahu ja delegatsioon
leiab, et tegu on vististi tervis-

Klassika
Pehme, hea tihedusega sai,
mõõdukalt on moosi ja parasjagu vahukoort. Degusteerijatel
tekkis kirglik arutelu, kas vahukoores on tunda teralisust
või mitte. Kas siin on ka veidi

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKE VÄLJAPANEKUTE TULEMUSED
05.−18.01.2021 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus
19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus 19801:011:0369) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta üks ettepanekutega kiri. Sellest lähtuvalt korraldab Harku vallavalitsus detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 25.02.2021 kell 17.00 Zoomi
keskkonnas. Arutelul osalemiseks lisatakse arutelu päeval Harku valla
(www.harku.ee) kodulehele ehituse ja planeerimise rubriigis valdkonna
uudiste alla link, millele klõpsates saate liituda aruteluga. Kui liitumisel tekib
probleeme, helistage 606 3839 ja juhendame teid telefoni teel.
05.−18.01.2021 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus
19801:002:1838) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE
Harku vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 3 lõpetati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:
001:0202) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
oli olemasoleva elamumaa sihtotstarbe muutmine osaliselt ärimaaks ja ehitusõiguse määramine olemasoleva majandushoone (endise rehielamu) ümberehitamiseks majutus-toitlustusasutuseks ning maaüksuse põhjapoolsele
alale päikesepaneelide pargi rajamine. Kuivõrd detailplaneeringu koostamise
vajadus on ära langenud, esitasid Kaare tee 6 maaüksuse omanikud Harku
vallavalitsusele avalduse Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus:
• Merikülas Romantiku tee 3 ja Romantiku tee 5 maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks;
• Muraste külas Suure-Hansu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks;
• Muraste külas Hirve tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise
algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.

kohupiima või hoopis toorjuustu, küsiti. Ehk on tegu taimse
vahukoorega? Aga ei, selgus,
et klassikaline vahukoor, ilma
säilitusaineteta. Pererestorani
Seller leiate Klooga mnt 6a.

meelel. Tekitab tõelise vastlapäevatunde. Tuli idee: et
kui vastlapäeval liug tehtud,
hernesuppki söödud, on hea
Vääna-Jõesuu randa piknikule
minna, Green Cafest (Bussipeatus 1) kuklid ja kuum jook
kaasa haarata ning pidu missugune!
Uudne
Kes ihkab vastlatralli eksootilisemat mekki, see suundub
Facebooki − @marimaiused.
Tabasalus tegutsev Marilin küpsetab koduköögis julgelt ja
loominguliselt. No kuidas teile
meeldiks kukkel Royal, kus on
peidus pistaatsiakreem. Või
hoopis Nutella? Kellele martsipanikreemiga? Ja vahukoor
ei ole liiga magus! Vaarikatäidisega on toimetuse favoriit!

Õige kohev
Hõrk vahukoor, puhvis ja kohev kukkel, on testijad üks-

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut
täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Jõe tee 28
üksikelamu laiendamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala
muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmise üle ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle osas ootame 11.−21.02.2021 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 11.−21.02.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut
täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus
Kallaste tn 1 Tabasalu Ärikeskuse püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone kõrguse muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle osas ootame 11.−21.02.2021 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 11.−21.02.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut
täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas Huntaugu
tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 katusekalde muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle
osas ootame 11.−21.02.2021 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 11.−21.02.2021 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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vaipade puhastust
villa-, sünteetika-, kaltsuja narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni
tasuta.

Kõik sõbralikule
vastlatrallile!

Ootame teid 14.02 kell 12
Kumna kultuuriaida ette!
Võtke kaasa oma kelk!
Osalejaid ootab vastlasupp, kukkel ja kuum tee.

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.

5591 7562

Kumna Kultuuriait
(tel 5553 8009)

Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Uus teenus – lammutustööd. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.

Pangapealse Lasteaed
kuulutab välja konkursi

ERIPEDAGOOGI
ametikohale

Eripedagoogi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine, toetamine, mänguoskuste arendamine,
õpetajate ning lapsevanemate nõustamine.
Pakume pikka suvist puhkust ning motivatsioonisüsteemist
tulenevaid hüvesid, peresõbralikku töökeskkonda, head töötasu, võimalust tasuta sportida.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Palume hiljemalt 28.02 saata haridust tõendavad dokumendid ja
CV aadressile: direktor@pangapealselasteaed.ee

Info@vihmaveerennid.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

Tel: 52 7 1059

Info ja tellimine
Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

51 36 999

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

Trimmerdamine, võsalõikus,
raietööd mootorsaega Harku
vallas. Tel 521 4353, e-post
sompaserv@gmail.com.

ALATES

190€
/ALUS

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

Eltech Solutions OÜ otsib

elektrikku

Töö kirjeldus:
• Kesk- ja madalpingeseadmete montaaž;
• seadmete paigaldamine/siseinstallatsiooni tööde teostamine.
Nõudmised kandidaadile:
• Töökogemus madal- ja/või keskpingeseadmetega;
• skeemide lugemisoskus;
• iseseisvus ja initsiatiivikus;
• eesti keele oskus suhtlustasemel;
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb:
• Juhtimisahelate montaaži kogemus;
• vene ja inglise keele oskus;
• korrektsus, suhtlemisoskus, täpsus.
Asukoht: Tammi tee 46, Rannamõisa küla,
Harku vald. Tel 5912 8416

Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. Transport. www.puukirurg.
ee, info@puukirurg.ee, 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.

KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

Taas avatud Allika Buffee, tööpäevadel kl 9-16 aadressil Angerja
tee 38, Harku, Mati kalapoe kõrval.
Iga päev viimane tund kõik toidud
-50%.

Tabasalu Tantsumemmed
ja Laulumamslid
avaldavad sügavat kaastunnet Eeva Tammarule
kalli abikaasa

Ohtlike puude langetus,
õunapuude ja hekkide lõikus.
Tel 5661 3900.
Vannitubade remont. Boilerite,
pistikute paigaldus, kõik elektritorutööd. 5850 8713.
MÜÜK
Pellet al 190 €/alus, kase RUFbrikett al 125 €/alus, küttepuud
al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! 600 0136, 520 0093.
Puu24.ee
Müüa kvaliteetsed küttepuud
(30–60 cm) ja klotsid hästi pakitud
40 l võrkudes või ka lahtiselt. Erinevad puuliigid. Hind al 2,20 €/
võrk, kohaletooduna. Halumasina
EVO36 rent ja teenus. Hinnainfo
tel 5620 8210.
Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega: lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu.
Hinnad soodsad. Tel 509 9598,
pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee.
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 ja
50 cm kuiv ahjupuu 40 l võrgus
3 €. 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. Vaadake
www.seisevauto.ee
Leian ostja või üürilise sinu
kinnisvarale. Tel 511 0939,
viljo.pettinen@domus.ee
Ostan vanavara: tarbeklaasi tooted, mööbel, dokumendid, fotod,
mänguasjad, nõud, tööriistad,
ehted, kunst, mootorrattad ja palju
muud! Ardo, tel 5607 8579.
Autode ostmine. Ostan kasutuseta jäänud seisva sõiduki (sõiduauto, kaubik , maastur), võib ka
vajada remonti. Kiire tehing ja
vormistamine. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee

Avaldame kaastunnet
perele

Urve Särje

lahkumise puhul.

Aarne Tammaru
surma puhul.

Mälestavad Arne,
Urmas, Peeter, Jaan

Armsad Piret, Mikk ja
Ott, tunneme südamest
kaasa teile kalli

Sügav kaastunne
teile, kallis Piret,
Mikk ja Ott,

abikaasa ja isa

abikaasa ning isa

kaotuse puhul.
Kairi, Heidi ja
Mürakarud peredega

kaotuse puhul.
Rannamõisa lasteaia
pere
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Tallinna KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit

Kasuta
aega
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

+372 566 33 813
karolin@aknakate.eu

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

Vannitubade
REMONT
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

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

