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VALLAVALITSEMINE

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

Tegemist on erandlikult
keerulise õigusliku
olukorra ja vaidlusega,
mille puhul tuleb täiendava
selguse saamiseks vallal
pöörduda riigikohtu poole.

Meriküla kooli
kohtuvaidlusest

HARKU VALLA TEATAJA

Esitage avaldus Tabasalu ühisgümnaasiumi 7. klassi astumiseks

Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) 7. klassi astumiseks
saab 2021/2022. õppeaastaks esitada taotlusi 12. aprillist
kuni 14. maini. Seda saab teha ARNO e-keskkonna kaudu
aadressil www.piksel.ee/arno/harku jaotuse “Põhikooli
vastuvõtu taotluse” alt. Taotlus tuleb esitada koos õpinguraamatu väljavõtte ja õpilase isikut tõendava dokumendi
koopiaga. Lisainfo vastuvõtu kohta TÜG-ist tel 6032 009
või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee ning taotluste
kohta valla üldharidusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt
telefonil 609 0492 või e-posti aadressil reelika.lohmus@
harku.ee.
(Harku vallavalitsus)

Laabi külas algas Tammi tee remont

Laabi külas Paldiski mnt ja Harku karjääri vahelisel alal
algasid teekatte taastusremonttööd, mis kestavad kuni
10. juunini. Erinevatel tööetappidel on vajalik Tammi tee
ajutine sulgemine, millest teavitatakse eelnevalt kohalikke
ettevõtteid ja avalikkust. Töid teeb Tallinna Teede AS.
(Harku vallavalitsus)

Käib luulekonkurss “Minu Harku vald”

Harku valla juubeliaasta puhul oodatakse konkursile
oma loodud luuletusi, mis vastavad teemale “Minu Harku
vald”. Võistlustöid saab esitada kuni 1. juunini Harku
vallavalitsusele aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu, Harku
vald 76901.
Töid palume saata vallavalitsusse kinnises ümbrikus,
millele on kirjutatud märge "Minu Harku vald" ja autori
salanimi. Ümbriku sisse pange luuletus, lisaks palume
ümbrikusse panna kinnise ümbriku, milles järgmised
andmed: salanimi, luuletuse autori ees- ja perekonnanimi, vanus, telefoninumber. Samuti tuleb kirja panna
autori soov selle kohta, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi luuletuse kasutamisel – kas kodanikunime, autorimärgi, pseudonüümiga või anonüümselt.
Luulevõistluse juhendiga saab tutvuda valla koduleheküljel www.harku.ee.
(Harku Valla Teataja)
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2020. aasta sügisel vastu
võetud Harku valla haridusvaldkonna arengukava
üks tulevikuvaateid on
erirühma avamine ühes
Harku valla lasteaias.

N

8.00–18.00

eda selleks, et toetada neid
S
lapsi, kes vajavad väiksemat
rühmakoosseisu, tugispetsia-

listide suuremat tähelepanu ja
pühendumist sellele, et nende
koolitee algus tulevikus oleks
sujuvam ja kergem. Näeme
aasta-aastalt, et vajadus sellise
lähenemisega rühma järele on
aina kasvamas.
Koostöös Harku vallavalitsusega loodame uuest õppeaastast avada tasandusrühma 12
kõneravi vajavale valla lapsele.
Sügisel liidetakse Harkujärve
lasteaia koosseisu Järvekalda
teel asuv väike lasteaiamaja,
mis oma hubasuse, väiksuse ja heade ruumitingimuste
poolest sobib eesmärgi täitmiseks. Järvekalda maja on oma

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.

Aastatel 2002−2016 toimetas Meriküla õppehoones
sisekaitseakadeemia umbes 200 kadetiga. / Foto: Arno Mikkor

Samuti leidis kohus, et vald
pidanuks oma otsust paremini
põhjendama, pidades silmas
Tilgu tee ohutuse küsimuse
täpsustamist. Kohus leidis siiski, et koolibusside näol on
õpilaste turvalisus tagatud,
ja ei saa öelda, et turvalisuse
kriteerium oleks nullis ning
kaalutlusotsus välistatud.
Harku valda kohtus esindanud advokaadibüroo RASK
vandeadvokaat Villy Lopman
selgitas, et täiendava selguse
saamiseks tuleb pöörduda riigikohtu poole. “Tegemist on
äärmiselt keerulise õigusliku

olukorraga, mille puhul oleks
tuleviku mõttes hädavajalik
see, et riigikohus annaks omapoolsed täpsustused ja juhised,
millest saaks lähtuda nii Harku
vald, teised omavalitsused,
transpordiamet, haridus- ja
teadusministeerium kui ka
lapsevanemad. Tulevikku
vaatavaks lahenduseks ei ole
pigem see, kui õiguslik olukord
jääks ebaselgeks ja koolitee
ohutuse mõiste osas jääkski
vaidluse lõpus kõlama mõte, et
koolitee ohutuse mõiste ning
selle eest vastutavad haldusorganid ei ole seaduses täpselt

Harkujärve lasteaeda
tuleb erirühm

HARKUJÄRVE LASTEAED

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. aprill 2021 
Elanikke kokku

M

eriküla spordi- ja õppekeskuses avati 2020.
aasta 1. septembril
Tabasalu ühisgümnaasiumi
(TÜG) filiaal, kus toimub õppetöö kolmandas kooliastmes.
See otsus vaidlustati. Üheks
vaidlustamise põhjuseks oli osa
vanemate erisoov, et vald teeks
mitme miljoni euro eest hoopis
Muraste koolile juurdeehituse
ning Harku vallavalitsus
taotleks Muraste koolile kolmandas kooliastmes õpetamise loa haridus- ja teadusministeeriumist. Ühtlasi jättes
kasutuna seisma kuluartiklina
Meriküla õppehoone. Harku
vald ei pidanud sellist erisoovi
mõistlikuks.
Kohus otsustas tühistada
laste TÜG-i vastuvõtmise otsused ja Meriküla õppekeskuses kolmanda kooliastme
avamise. Kohtu hinnangul
rikuti vanemate ärakuulamise
õigust, sest TÜG-i põhimääruse muudatust ei kooskõlastatud
Muraste kooli hoolekoguga.

defineeritud või määratletud.
Kassatsioonkaebuse esitamine
teenibki eelkõige eesmärki, et
saada selgemaks nii kohalike
omavalitsuste kui ka Transpordiameti kohustused seoses
koolitee ohutuse tagamisega.
Sellise selguse saavutamine
oleks kõigi vaidluse osapoolte
huvides,” ütles Lopman.
Meriküla õppekeskuses
tehti kohandused kolmanda
kooliastme jaoks õigel ajal ja
õppetööga alustati Meriküla
hoones 2020. aasta sügisel.
Samuti valmis valgustatud
kergliiklusteelõik ja sel aastal
jätkatakse turvakaalutlustel
suletud trepitorni asemel tänapäeva nõuetele vastava allapääsu rajamisega, arvestades kõiki
vanusegruppe ja liikumisviise
(jalgsi, jalgratta, lapsevankri,
ratastooliga).
Käimas olev kohtuvaidlus ei
takista õpilastel seal hariduse
omandamist ja õppetöö Meriküla õppekompleksis jätkub
endisel kujul. Samuti jätkuvad
seal pärast riigis kehtivate piirangute lõppemist huvi- ja
spordiringid: saalihoki, jalgpall, korvpall, võrkpall, parkuur jne.

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

õueala ja sobivate ruumidega
kodune pesa ojakese kaldal.
Seal on ruumi nii lastele kui ka
spetsialistidele oma tegevuste
läbiviimiseks.
Vajatakse spetsialiste
Lisaks väikesele rühmakollektiivile hakkavad seal lastega toimetama kogemuste ja
kvalifikatsiooniga õpetaja ning
assistendid ja rühma oma logopeed. Praegu on kõige suurem
väljakutse just kvalifitseeritud spetsialistide leidmine.
Algust on tehtud logopeedi
otsingutega – oleme kõik väga
lootusrikkad, et leitakse sobiv
inimene. Seejärel asume otsima kogemustega õpetajat ja
assistente.
Loodame väga, et käesoleva
aasta 1. septembril saavad 12
last alustada oma õppeaastat uues sobivas rühmas, kus
on nende arengut toetavad
vajalikud tingimused ja särasilmne meeskond: õpetaja,
assistendid ja logopeed. Kui
teie tutvusringkonnas on keegi,
kes võiks olla just see õige meie
meeskonda, jagage temaga
juuresolevat töökuulutust.

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

Harkujärve lasteaed koostöös
Harku vallavalitsusega
otsivad avatavasse tasandusrühma

LOGOPEEDI
Ootame Sind, kui:
• Sul on tahtmine mõista ja oskus suunata laste arengut;
• tead, et iga laps on ainulaadne ja püüad leida igaühe jaoks
sobiva lahenduse;
• oled positiivse ellusuhtumisega ja vastutustundlik;
• oled hea organiseerimisoskuse ja algatusvõimega;
• Sul on erialane kõrgharidus;
Omalt poolt pakume:
• eraldi väikeses majas asuvat vaikset ja hubast töökeskkonda;
• kaasaegseid võimalusi uuendusmeelses lasteaias;
• võimalust oma ideid ellu viia koos uue meeskonnaga;
• ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
• võimalust osaleda meeskonna üritustel, koolitustel;
• pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.
Ootame Sind, sest oled oluline!
Meie juurde sõidab Tallinna linnaliinibuss nr 27

Sooviavaldus koos palgasooviga ja dokumentide
koopiad palun saata hiljemalt 30.04.2021e-aadressile
karin.eesmaa@harkujarvelasteaed.ee
Täiendav info telefonil +372 5556 5854.

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
Kevad on käes ja
päike liigub aina
kõrgemalt üle
taevakaare. Kätte on
jõudnud aeg võtta
ette suurpuhastus nii
majas kui ka aias.

Jäätmetest
vabanemiseks on
mitmeid viise

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

Mida võib lõkkes
põletada?
Lõkkes võib põletada ainult
töötlemata puitu, näiteks puuoksi, kuid jälgida tuleb, et lõkke
tegemisega ei häiritaks naabreid ega teisi ümbruskonnas
viibijaid. Samuti tuleb jälgida
ilmastikuolusid. Tugeva tuulega lõket teha ei tohi.
Põletada tohib ainult kuivi
oksi, igasugune puulehtede ja
muude jäätmete põletamine ei
ole lubatud. Lõke ei ole koht,
kus põletada vanu mööbliesemeid, riideid, jalanõusid,
rehve, ehitusjäätmeid, värvipurke ega muud kasutuks
muutunud kraami, vaid neist
tuleks vabaneda õigel viisil.
Plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku lausa mürgikokteil, mis sisaldab ka vähki
tekitavaid ühendeid. Näiteks
tekivad nii dioksiinid, mis on
üks mürgisemaid ühendeid,
mida inimene on suuteline
tekitama – seda just kodusel
jäätmepõletusel.
Mida teha
aiajäätmetega?
Aiast kokku kogutud puulehed ja teised taimeosad on
soovitav kohapeal kompostida.
Kompostimine on lihtne ja
looduslik protsess, mille käigus tarbivad bakterid, mikroorganismid, seened ja ka vihmaussid erineva päritoluga
orgaanilist materjali (nagu

EVE TOBIAS
Naiskodukaitse Harku jaoskond

hise pingutuse tulemusena
Ü
panid naised Tabasallu
üles hariva ning veidi Harku

valla ja Tabasalu ajaloole valgust heitva orienteerumisraja.
Raja kogupikkus on 9,5 kilomeetrit – seda saab läbida
endale sobival ajal ja tempos,
võib käia ka mitu korda ja
tutvuda vaatamisväärsustega
põhjalikumalt. Rajal on 15
kontrollpunkti, mis on mär-

Meelis Härms:
“Ühiselt
pingutades
(l)ootusrikkalt
tulevikku.”
Majanduskomisjoni koostöö vallavalitsusega kiirete
ja vastutusrikaste otsuste tegemisel ning tegevuste
koordineerimisel koroonakriisi ajal on olnud tõhus.
“Rahaasjad on korras, eelarvet täidetakse korrektselt
ja vald areneb kiiresti,” tõdeb komisjoni esimees
Meelis Härms (Isamaa).

Kevadiste koristustööde käigus kogunenb üsna sageli arvestatav kogus jäätmeid. / Foto: Lembe Reiman

näiteks kartulikoored, puulehed, niidetud muru jne).
Selle elutegevuse käigus tekibki
biolagundatavatest jäätmetest väärtuslik ja toitainerikas muld. Aiajäätmeid võib
kompostida lahtises aunas,
toidujäätmete kompostimiseks
tuleb kasutada kompostrit.
Kui kompostida pole võimalik, saab tellida AS-ilt Eesti
Keskkonnateenused aiajäätmete veo. Tegemist on tasulise
teenusega, 100 l koti äravedu
maksab 32 senti ja 150 l koti
puhul 48 senti. Aiajäätmed
tuleb pakkida läbipaistvasse
kilekotti ja teatada jäätmevedajale kottide arv. Täidetud kotid

tuleb tõsta jäätmevedajaga
kokkulepitud kohta, näiteks
värava taha, ja need veetakse
minema 14 päeva jooksul.
Samuti saab aiajäätmeid
ära anda Tabasalu jäätmejaama, kus võetakse Harku valla
elanikelt ja jäätmevaldajatelt
korraga tasuta vastu kuni 600 l
aiajäätmeid.
Eterniit
Varemalt toodetud eterniitplaadid sisaldasid asbestikiude,
mis on tervisele ohtlik materjal
ja mille tootmine on Eestis
nüüdseks juba paarkümmend
aastat keelatud. Vana ja terve
eterniitkatus ei kujuta tervisele

ohtu. Ohtlikud on eterniidi
purunemisel lenduvad imeväikesed nõeljad asbestikiud,
mis võivad jõuda kopsudesse
ja põhjustada erinevaid kopsuhaigusi, sh kopsuvähki.
Eterniidi nõuetekohane
käitlus on kallis ja seetõttu
toimuvad Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel Harku
vallas käesoleval suvel eterniidi
kogumisringid, mille raames
tullakse eterniidile kohapeale
järele.
Registreerimiseks täida
registreerimisleht Harku valla kodulehelt. Täpsem info:
keskkonnaspetsialist Lembe
Reiman, tel 606 8823.

Osalege heategevuslikul Sinilille
orienteerumisrajal Tabasalus
Uus normaalsus kutsub
üles looma uusi traditsioone. Sel aastal
kutsuvad Naiskodukaitse
Harku jaoskonna naised
toetama Kaitseväe ja
Kaitseliidu veterane ning
nende lähedasi ja samas
ka iseenda tervist ning
heaolu värskes õhus
liikumise kaudu.

Volikogu liikme kolumn

Kas teadsid et ...
gistatud QR-koodidega – neis
peituva info lugemiseks peab
eelnevalt olema telefonis QRkoodi lugeja.
Raja läbimise ainus eeldus
on kaheeurose annetuse tegemine (alati võib ka rohkem).
Selle eest saab vastu rajakaardi
ja Sinilille rinnamärgi.
Raja alguspunkt on Tabasalu
keskuses Klooga maantee 7a-l
asuv Tabasalu sushi & burger,
kus saab kohapeal teha sularahas annetuse. Lisaks sinilillele ja rajakaardile saab endale
juba ette tellida maitsva suši,
burgeri või erineva lisandiga
kausi. Värskes õhus liikumine
tekitab kindlasti hea isu ja raja
lõpus on tore end premeerida
maitsva ning tervisliku söögiga.
Rada on avatud 2. aprillist
kuni 30. aprillini. Mai alguses
loosime kõigi raja läbinute vahel välja ka mõned üllatusmeened. Täpsem info loosimise
kohta on kirjas rajakaardil.
Peame kinni 2+2 liikumise

• alates 2014. aastast viib Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös
Naiskodukaitsega aprillikuus läbi Sinilille kampaaniat, mis kutsub
üles kandma Sinilille rinnamärki Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide
ning nende lähedaste tunnustuseks.
• tänapäeva veteranid on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel Horvaatias, Liibanonis, Bosnia ja Hertsegoviinas, Kosovos, Kesk-Aafrika Vabariigis, Iraagis, Afganistanis, Malis,
Iisraelis, Süürias, Makedoonias, Adeni lahel ja Vahemerel.
• veterane on meie seas üle 3000.
• iga Sinilille märk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne
käsitöö.
• 2021. aasta kevadel kogutakse raha, et toetada veterane, nende
lähedasi ning tervishoiu ja spordivaldkonda laiemalt.
• Sinilille sümboolika müügist saadav tulu aitab Narva haiglal soetada
vajalikke seadmeid, MTÜ-l Peaasjad jätkata tegevust vaimse tervise
edendamisel, Viljandi linnal rajada välijõusaali ning Eesti Invaspordi
Liidul arendada erivajadustega inimeste sporti.

reeglitest. See tähendab, et koos
tohivad liikuda maksimaalselt
kaks inimest ja teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei

kehti koos liikuvatele peredele.
Tule veeda üks mõnus liikumist täis päev värskes õhus,
tutvu Tabasaluga ja kutsu ka
oma sõpru kaasa lööma.

Vaadake lisa: Naiskodukaitse Harku jaoskonna FB lehelt

Koroonakriisi algusest alates on vallavalitsus
pea igal majanduskomisjoni koosolekul andnud
ülevaate majanduslikust olukorrast ning vajalikest
majanduslikest ja finantsmeetmetest. 2020. aastal
majanduskomisjonis menetletud eelnõudest ja
aruteludest olid olulisemad ning suurema mõjuga
sel aastal valmiva Tabasalu hariduslinnakuga seonduv,
erinevad kriisimeetmed, Alasniidu lasteaia omandamise
protsess, riigilt kinnistute omandamine jalgpallihalli
ehituseks Tabasalus ja haridusasutuse rajamiseks Liiva
teele Apametsas. Samuti loomulikult mitmete arengu- ja
tegevuskavade menetlemine, mis tagab valla pikaajalise
ja mõtestatud arengu.
Maksulaekumine ja kulude kokkuhoid
2019. aastal laekus makse 19,4 mln eurot. 2020. aasta
esialgu kinnitatud eelarve oli 20,8 mln eurot, mida
lisaeelarvega vähendasime 19,4 mln eurole, 2020. aasta
tegelik maksulaekumine oli 20,1 mln eurot. Ka 2021.
aasta esimene kvartal on tulumaksu laekumise osas
positiivne. Volikogu on kinnitanud käesoleva aasta tulumaksu laekumiseks 20,620 mln eurot, mis teeb ühe kuu
laekumiseks 1,718 mln eurot. Kolme kuuga on laekunud
5,377 mln eurot ehk 1,792 mln eurot kuus. Seega oleme
tulumaksu laekumise osas plussis 222 000 euroga.
Põhitegevuse kulusid hoiti kokku 326 000 eurot.
Valgustuse investeeringuid vähendati 133 000 eurot.
Riigilt saadud täiendavad toetused
Toetusfondist on vallale eraldatud 584 000 eurot (stabiliseerimise toetus 341 000 eurot ja teede korrashoiuks
243 000 eurot), investeeringuteks saime 790 000 eurot
ning sotsiaaltoetust 15 000 eurot.
Komisjoni esimehena võin kinnitada, et vallavalitsus
on kriisis tegutsedes hästi hakkama saanud. Majanduslik
seis, arvesse võttes mõningast prognoositud maksutulu
vähenemist, kokku hoitud kulusid ning riigi poolt eraldatud vahendeid, on hea ning annab võimaluse vaadata
lootusrikkalt tulevikku.
Harku valla rahaasjad on korras, eelarvet täidetakse
korrektselt ja vald areneb kiiresti, luues parimat võimalikku elukeskkonda oma elanikele. Olulisematest
projektidest 2020. aastal võib välja tuua näiteks Meriküla
spordi- ja õppekeskuse arendamise, kus alustas tegevust
Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) filiaal ning Pangapealse lasteaia Montessori rühm. Suur töö on tehtud ka
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel. Valminud
on mahukad veemajandusprojektid Tabasalus, Rannamõisas, Ilmandus, Merikülas, Murastes ja Väänas ning
tööd kestavad veel Türisalus.
Tänavu valmib Tabasalu hariduskompleks ja TÜG-i
endises algklasside majas saab omale ruumid muusikakool, spordikompleksi kolmandale korrusele rajatakse
uus noortekeskus. Tabasalus saab lõpuni rekonstrueeritud
Ranna tee, valmimas on ka Nooruse tänav, mis tagab
ligipääsu hariduskompleksile ja uuele elamurajoonile.
Rõõmu teeb Tilgu sadama areng, kuhu vald on panustanud mitmel aastal järjest, ning tegevus jätkub. Samuti
jätkatakse Muraste ja Meriküla küla ühendava tänapäeva
nõuetele vastava allapääsu rajamisega.
Harku valla eelarvet iseloomustab hea maksulaekumine ja konservatiivne kulutamine, mis võimaldab
täita ambitsioonikat arengukava. Meie vald on jätkuvalt
Eesti kõige edukamate ja võimekamate omavalitsuste
esikolmikus, mis on samal ajal nii suur rõõm kui ka
kohustus ja vastutus. On au jätkuvalt panustada sellesse
edusse majanduskomisjoni tööga. Tegusat kevadet ja
ilusat lähenevat suve!
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AJALUGU & NOORED

Harku valla ajaloost
20. sajandi algul
Seekordses ajaloovaates on kasutatud materjale
Terje Urbaniku koostatud kogumikest “Killukesi
Harku valla ajaloost” ja “Vääna iseseisva vallana”.
MARIS VIISILEHT
Abivallavanem

20. sajandi esimesel kümnendil kasvas Harku
vallas jõudsalt maksualuste hingede arv. Seni olid
maksukohustusest vabastatud naised ja mehed
alates 60. eluaastast, samuti haiged ja puudega
inimesed. Lisaks veel inimesed, kelle volikogu
oli tunnistanud töövõimetuks, vallavaesed ja
väeteenistusse kutsutud vallakodanikud. Alates 1906.
aastast tuli hakata maksu maksma kõikidel kohaomanikel,
olenemata soost ja vanusest. 1908. aastal elas Harku vallas
juba 2360 meeshinge, kellest maksumaksjaid oli 1511.
Viimase 30 aasta jooksul on meil kõigil olnud võimalus
avalikult tähistada Eesti riigi aastapäevi. Kuna eelmise
sajandi algupoolel kuulus Eestimaa veel Vene keisririigi
koosseisu, olid riigiga seotud sündmuste tähistamisel hoopis teised alused. 1913. aastal möödus 300 aastat Romanovite dünastia valitsemise algusest. Harku vallavolikogu arutas
selle juubeliga seotud pidustuste läbiviimist. Otsustati,
et koolides jagatakse lastele selle tähtpäeva puhul maiustusi, ja vald oli saanud kohustuse kinkida igale lapsele
üks mälestusese, mis maksaks vähemalt kolm kopikat.
Vallal tuli käsu korras koolidele kinkida ka selle dünastia esimese tsaari pilt. Romanovite valitsemise 300.
aastapäeva puhul korraldati valla kulul vaesematele
vallaelanikele ühine pidusöök ja jagati riideid. Vallavolikogu pidas sel puhul ka ise piduliku koosoleku, mille
lõpetas ühehäälne otsus kustutada maha osa vaesemate
kogukonnaliikmete valla maksud.
Vaidlus Kallaste kõrtsi üle
Suuri probleeme on vallas tekitanud erinevate kõrtside
tegevus. Volikogus on mitmeid kordi arutatud Tiskre ja
Tabasalu külade keskel asuva Kallaste kõrtsi tegevus üle,
mis oma asukoha tõttu olevat olnud “rahvale ristiks ja
hukatuse kohaks”. Seal pidi toimuma igal nädalal vähemalt
üks tüli, mille tõttu politsei kohale kutsutakse. Volikogu
otsustas Eestimaa kubernerile palve saata, et valitsus sulgeks Kallaste kõrtsi. Teada aga on, et kõrts tegutses edasi.
1909. aastal arutati Harku volikogus, miks Kallaste
õllepood peab iga päev lahti olema. Otsustati aktsiisivalitsusele palve saata, et see pühapäeviti kauplemise ära
keelaks. 1914. aastal tõdes volikogu, et Kallaste kõrtsi
ajutine sulgemine on vallarahva käekäigule väga hästi
mõjunud. Karskuse eest võitlemist jätkas volikogu ka
edaspidi ja alles 1931. aastast jõustus otsus, et Harku valla
piirides on igasugune alkoholijookide müük keelatud.
1919. aastal loodi Harku mõisas vabariigi valitsuse
otsusega alaealiste kurikalduvustega poisslaste parandus-kasvatusmaja ehk Harku kolonii. See tekitas Harku
vallavolikogu liikmete seas suurt pahameelt. Arvati, et
kuigi see on vajalik asutus, asub see koolile liiga lähedal
ja võib noorsoole halba mõju avaldada. Volikogu leidis,
et selle asutuse võiks avada hoopis Humala mõisas, kuid
vabariigi valitsus jäi endale kindlaks.
Harku koloniisse võeti õppima ja kasvama 8−15-aastaseid poisslapsi. Juhatuse ja kasvatajate kohustus oli
jälgida, et lapsed ei tunneks ennast teistest äratõugatuna
ja et kurikalduvus neis ei süveneks. Õpetuses pidi olema
palju praktilisust ja huvi äratavat, mida sai edendada
vabas looduses. Pähe õppimist tuli kasutada nii vähe kui
võimalik. Tublimad lapsed said kolonii kulul võimaluse
edasi õppimiseks. 1939. aastal viidi laste parandusmaja
üle Kernu valda.
Muudatused valla piiride osas eelmise sajandi algul
olid põhjustatud Naissaare valla ühendamisest Harku
vallaga 1914. aastal. Ühendus kestis vaid viis aastat,
sest 1919. aastal eraldati Naissaar taas omaette vallaks.
Samal aastal aga soovis Vääna ja Viti kogukond koos
Suurupi komandatuuriga eralduda Harku vallast ja
alustada iseseisva omavalitsusüksusena. 11. mail 1919
otsustaski Harju Maakonna Nõukogu rahuldada nende
kogukondade soovi ja moodustati Vääna vald.

ANNELI LAAMANN

Tabasalu Teelahkme lasteaias tähistati emakeelepäeva luulekarusselliga

Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor

T

abasalu Teelahkme lasteaias toimus emakeelepäeva puhul juba kolmandat korda Harku valla
lasteaedade Luulekarussell
2021. Kui eelmisel aastal kuri
viirus küll ootamatult ürituse
teekonna katkestas ja toimuda
jõudis vaid meie oma lasteaia
eelvoor, siis sel aastal otsustasime ürituse korraldada kasvõi
video teel. Läkitasime Harku
valla lasteaedadele palve saata
meile videoid luuletuste lugemisest. Ühtekokku laekus
ligi 50 videot pea kõigist valla
lasteaedadest.
Otsustasime, et luule lugemine on nii loominguline ja
subjektiivne asi, ning seetõttu
ei andnud me välja auhinnalisi kohti nagu eelmistel
aastatel, vaid tänasime ja tunnustasime iga osalejat tänukirja ning meenega. Tabasalu
Teelahkme lapsed vaatasid
saabunud luuletused oma
rühmades läbi ja koos pandi
kokku igaühele personaalne
tunnustav tekst.

On ju teada, et luuletused toetavad lapse sõnavara arengut ja
eneseväljendusoskust. / Foto: erakogu

Emakeele auks
Luulekarusselli toimumise
kuupäev on igal aastal olnud
emakeelepäeva kanti, et ühtlasi
tähistada üritusega emakeele
kaunist kõla. Esimesel aastal
oli meil rõõm kuulda luuletust
ka ühes teises emakeeles, mis

oli väga vahva, sest igal lapsel
on ju oma emakeel.
Miks just luule?
On ju teada, et lasteluule mõju
laste keelelisele arengule on
väga suur. Luuletused toetavad lapse sõnavara arengut ja

selle kaudu ka eneseväljendusoskust. Samuti on leitud, et
riim toetab uute sõnade meelde
jätmist ja arendab mälu. Lisaks on laste arengu uurijad
leidnud positiivse seose riimi
ja rütmi kasutamise ning fonoloogilise teadlikkuse vahel,
mis on aluseks elementaarsele
lugemisoskusele.
Lasteluule on mitmekesine
ja rikkalik ning annab lapsele võimaluse uute sõnade
õppimiseks. Lisaks on Eestis
tohutult palju vahvaid ja toredaid luuletajaid. Esimesel
aastal võis näha, et loeti palju Ilmar Trulli luulet, tänavu
domineeris Ilmar Tomusk.
Igal aastal on olnud ka mõni
isetehtud luuletus, kas siis õpetaja, lapsevanema või lapse
enda tehtud. Soovime tänada
kõiki lasteaedu, kes meile videoid saatsid, ja kõiki kodusid,
kes kaasa lõid. Rõõmustav
oli näha, et mõnesse videosse
oli kaasatud kogu pere. Laps
luges luuletust ja emad-isad
näitlesid sinna juurde. Aitäh
kõigile osavõtjaile ja loodame,
et üritus toimub ka järgmisel
aastal!

Harku lastest saavad
talviti “lumeinimesed”

Tänavune talv rõõmustas meid tõeliselt rohke lumega. Juba kolmandat
s
aastat tähendab talv Harku laste jaok
t,
mis
liiku
s
Lumekooli, teisisõnu õue
põnevust ja uusi sõpru. Talvealadega esmatutvust teinud noored
said kümnenädalase kooli jooksul
iseseisvaks suusatajaks-lauduriks.
Edasijõudnud “lumeinimeste” jaoks
oli trennipäev kindlasti nädala põnevaim osa, sest nende kohale tõusis
justkui nähtav adrenaliinipilv: kiirused rajal kasvasid ning hüpped nõudsid otsustavust ja eneseületust.
(Stiina Liivrand, Lumekooli
treener)
Jälgige Lumekooli tegemisi:
www.lumekool.ee

Fotod: Henry Sevtsenko

Rubriik tutvustab Harku valla kujunemisaastate
tähtsamaid sündmusi.

Mu emakeel.
Mina olen sinu oma,
Sinu punkt ja täht ja koma.
Läbi minu kõlad sina
sinu tulevikuks mina.
(Sirle Kaljend)
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VAIMNE TERVIS

Suhtlemine täidab meie päevi
koolis, kodus, tänaval, poes,
pargis ja matkarajal. Näost näkku,
telefonis, sõnumitena, arvutis.
Sõnadega, naeruga, ilmetega,
kehakeelega.

KUIDAS TOETAD ENNAST
LÄBI HEADE SUHETE?

HEAD SUHTED ON ÜKS INIMESE PÕHIVAJADUSI, SELLEPÄRAST TUNNEMEGI END NII KEHVASTI, KUI OLEME ÜKSIKUD JA POLE KELLEGAGI
MÕTTEID JAGADA, KUI SEDA VAJAME. AGA KUIDAS NEID HÄID SUHTEID SAADA?
PEAASI ON LOONUD VESTLUSKAARDID, MIS TOETAVAD HEADE SUHETE TEEMALISTE VESTLUSTE ALGATAMIST. PROOVI JÄRELE!
Allikas: Peaasi.ee
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TEATED & TURVALISUS

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Harku vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 16 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas
Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksusel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Muraste küla idaosa esimese etapi detailplaneeringu ümberplaneerimine Hirve tn 1 maaüksuse
osas sooviga suurendada hoonestusala ja ehitisealust
pinda ning täpsustada ehitusõigust.
Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha, paikneb Muraste
külas 11390 Tallinna-Rannamõisa- Kloogaranna maantee,
Kaare tee, Palkoja tee, Kangruvälja ja Karu tänava vahelisel
alal, umbes 400 m kaugusel 11390 Tallinna-RannamõisaKloogaranna maantee, Kolmiku tänava ja Kaare tee ristumiskohast kagus, piirnedes Nirgi tänav L1 (katastritunnus
19801:001:0578) ja Hirve tn (katastritunnus 19801:001:
0575) transpordimaadega ning Karu tn 2 (katastritunnus
19801:001:0579), Karu tn 4 katastritunnus 19801:001:0581),
Hirve tn 3 (katastritunnus 19801:001:0566) elamumaadega.
Juurdepääs planeeritavale alale on 11390 TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maanteelt Kaare tee, Palkoja
tee, Tuhkru tänava, Kähriku ja Hirve tänava kaudu.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda
Harku vallamajas vallavalitsuse lahtiolekuaegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA
ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
Harku vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 17 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Viti tankla
(katastritunnus 19801:001:1681) maaüksusel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Viti külas Bensu kinnistu detailplaneeringu ümberplaneerimine Viti tankla maaüksuse osas.
Detailplaneeringu eesmärgiks on selgitada välja võimalused muuta hoonestusala ja täpsustada ehitusõigust. Lisaks
on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,36 ha, paikneb Viti külas,
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Kiia-VäänaViti maantee ristmikust ida suunas, piirnedes 11390 TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:
001:2244) ja 11410 Kiia-Vääna-Viti maantee (katastritunnus
19801:011:0260) transpordimaadega ning Vahenurme
(katastritunnus 19801:001:0466) maatulundusmaa ja Kivinurme (katastritunnus 19801:001:1682) ärimaaga.
Juurdepääs maaüksusele on Kiia-Vääna-Viti maanteelt.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja
avalik arutelu toimub 29.04.2021 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.
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega
saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses

aadressil Kaart.harku.ee või otselingil Kaart.harku.ee/
DP/201204_372/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 19 võeti
vastu Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus
19801:002:7370) maaüksuse ja lähiala detailplaneering
vastavalt OÜ M.K Konsultatsioonid (rg-kood 10571005)
tööle nr 02/16.
Planeeritav ala, suurusega u 4,6 ha, paikneb TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maantee ja Vilipi tee vahelisel
alal, piirnedes Harku tee 30 (katastritunnus 19801:002:
6490), Harku tee 40 (katastritunnus 19801:002:6480), Vilipi
tee 37 (katastritunnus 19801:002:0677) ja Valdi (katastritunnus 19801:002:1275) maatulundusmaadega ning
11191 Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:
0299) transpordimaa ja Harku tee 34 (katastritunnus 19801:
002:5010) elamumaaga. Juurdepääs planeeritavale alale
on lahendatud 11191 Harku-Rannamõisa teelt (riigitee,
katastritunnus 19801:002:0299).
Detailplaneeringuga kavandatakse üks elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 2857 m², millele määratakse
ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on
määratud vahemikus 5−35 kraadi. Lisaks moodustatakse
detailplaneeringuga üks ehitusõiguseta maatulundusmaa
sihtotstarbega krunt suurusega 42 649 m², üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 338 m² ja üks
üldmaa sihtotstarbega krunt suurusega 155 m². Transpordimaa sihtotstarbega krunt kavandatakse perspektiivse kergliiklustee tarbeks Harku-Rannamõisa tee äärde
ning võõrandatakse tasuta vallale. Üldkasutatava maa
sihtotstarbega krunt moodustatakse elamumaa ja perspektiivse kergliiklustee vahele, mille peamiseks eesmärgiks on leevendada kavandataval elamumaal liiklusest
põhjustatud müra- ja õhusaastega kaasnevat negatiivset
mõju, kuid samuti eraldada kavandatavat kergliiklusteed
elamumaast ning tagada, et kõrghaljastus üldkasutatava
maa sihtotstarbega krundil takistaks vaadet kergliiklusteelt elamumaa õuealale. Üldkasutatava maa sihtotstarbega krundile kavandatakse planeeringust huvitatud
isiku poolt hekina toimiv kõrghaljastus selliselt, et krunt
toimiks haljaskoridorina. Detailplaneeringu koostamisel
on arvestatud ka perspektiivse Juuliku-Tabasalu ühendusteetrassiga.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud
tehnilistele tingimustele.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.04.–
13.05.2021 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/160216_4/
avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
29.04.–13.05.2021 k.a.

25. märtsil 2021 toimus Harku vallavolikogu istung, kus osales
14 Harku vallavolikogu liiget. Istungit juhatas Harku vallavolikogu esimees Vytautas Martinonis.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Harku vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 “Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja
selle tasumise kord” muutmine;
• Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava
muudatuse kooskõlastamine;
• Aiaäärse maaüksuse tasuta otsustuskorras võõrandamise taotlemine;
• Keila metskond 216 kinnisasjast eraldatavate maaüksuste tasuta
otsustuskorras võõrandamise taotlemine;
• Ranna tee 27 maaüksuse tasuta otsustuskorras võõrandamise
taotlemine;
• arvamus EMG Arendus OÜ geoloogilise uuringu loa taotluse kohta;
• Muraste külas Hirve tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
algatamine;
• Viti külas Viti tankla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Suurupi külas Kangru tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
• Rannamõisa külas Tänavaotsa maaüksuse detailplaneeringu vastu
võtmine.
Järgmine Harku vallavolikogu istung toimub 29.04.2021 algusega kell
16.00.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit veebiaadressil
www.harku.ee/teated ja istungi salvestust on võimalik vaadata tagantjärele aadressil www.volis.ee.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Harku vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 18 võeti
vastu Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:
001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-03/2019.
Planeeritav ala, suurusega u 1,63 ha, paikneb Suurupi
külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, VanaKlooga maantee ja Kangru tee vahelisel alal, Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Vana-Klooga maantee
ristmikust u 890 m kaugusel mööda Vana-Klooga maanteed kirdes. Planeeritav ala piirneb Vana-Klooga maantee
L8 (katastritunnus 19801:001:1827) transpordimaaga,
Vana-Klooga mnt 25 (katastritunnus 19801:001:2917),
Põhja-Kangru (katastritunnus 19801:001:2242), VanaKlooga mnt 33 (katastritunnus 19801:001:0430) ja VanaKlooga mnt 31 (katastritunnus 19801:001:0410) maatulundusmaade ning Kangru tee 4 (katastritunnus 19801:001:
2860) elamumaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on
lahendatud Vana-Klooga maanteelt, mis Vana-Klooga mnt
30 (katastritunnus 19801:001:2560) ja Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0492) maaüksuste osas on kohaliku
omavalitsuse hooldamisel mitteavalik tee, ning VanaKlooga maanteelt mööda eraomandis olevat Kangru teed,
mis kulgeb läbi eraomandis oleva Põhja-Kangru kinnistu.
Detailplaneeringuga kavandatakse Kangru tee 5 katastriüksustest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega 2000 m² ja 14 036 m² ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 232 m². Transpordimaa krunt
kavandatakse Vana-Klooga maantee laiendamiseks ja
võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 300−400 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks
maapealset korrust. Kahekordse hoonemahu puhul tuleb
kavandada teine korrus katusekorrusena (korrus, mille
pinnast suurem osa on madalam kui 2,5 m ja mille ruumidel on kaldseinad või -laed). Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks
maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 28−45 kraadi.
Planeeritava ala veevarustus on lahendatud olemasoleva puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud lahendada kogumismahuti baasil.
Peale ÜVK kohase vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamist piirkonda on maaüksuse igakordne omanik kohustatud kahe aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates
liituma trassiga vee-ettevõtja poolt seatavatel tingimustel,
sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirja
alusel. Pärast tsentraalse veetrassiga liitumist tuleb puurkaev lammutada.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.04.–
13.05.2021 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/190716_302/
avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
29.04.–13.05.2021 k.a.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:

∙ Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
∙ Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
∙ Rannamõisa külas Paekalda tee 16, osaliselt Hiiepuu tee
L1, Hiiepuu tee 5 ja Vetevana tee 26 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu koostamiseks.
∙ Tiskre külas Graumani, Nõmme tee 39, Nõmme tee 41a,
Nõmme tee 43 ja Nõmme tee 56 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamiseks.
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 Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone
püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit läbi
viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
15.−25.04.2021 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnouavalikustamine; 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 15.−25.04.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Harkujärve külas Paju tee 1 abihoone
püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata.
Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
15.−25.04.2021 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnouavalikustamine; 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 15.−25.04.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste
andmiseks Suurupi külas Pärtli tee 24 üksikelamu
püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmise üle ilma avalikku istungit läbi
viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
15.−25.04.2021 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnouavalikustamine; 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 15.−25.04.2021 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Vabatahtlik Reservpäästerühm otsib
oma ridadesse uusi liikmeid
Põhja-Eesti vabatahtlikke
maa- ja merepäästjaid
koondav Vabatahtlik
Reservpäästerühm (RPR)
kutsub liituma aktiivseid
inimesi, kel teiste aitamine on veres ning kes
soovivad anda oma panuse
ühiskonna ohutuse ja
turvalisuse tõstmisesse.
VABATAHTLIK
RESERVPÄÄSTERÜHM

abatahtlik ReservpäästeV
rühm reageerib Päästeameti kutsel lisajõuna suurtele

sündmustele ning Politsei- ja
Piirivalveameti kaasamisel

kadunud inimeste otsingutele.
Samuti tegutseb Vabatahtlikus
Reservpäästerühmas Eesti teadaolevalt ainuke vabatahtlik
logistikakomando, mis aitas
näiteks COVID-i kriisis meditsiini- ja hoolekandeasutustele
desoaineid ja kaitseriietust
laiali vedada. Aasta ringi toetab
logistikakomando pikematel
päästesündmustel päästjaid
kohapeal toitlustuse ja varustusega. Samuti saab Vabatahtliku
Reservpäästerühma ridades
koos kutselise komandoga
ühisvalveteenistuses osaleda.
Vabatahtlikul Reservpäästerühmal on ka otsingukoerte
grupp.
Üks suuremaid Vabatahtliku Reservpäästerühma ettevõtmisi on igasuvine Aegna
valve. Koostöös Päästeameti ja

Tallinna linnaga valvab Vabatahtliku Reservpäästerühma
komando juunist augusti lõpuni Aegna saarel, hoides silma
peal kauni saare külaliste ja
looduse ohutusel ning turvalisusel, tehes ennetustööd,
andes vajadusel esmaabi ja reageerides merepäästekutsetele.
Vabatahtliku Reservpäästerühma tegemistest ja sellest,
kuidas liituda, saab rohkem
teada infotunnis, mis toimub
14. aprillil kell 18. Seoses koroonakriisiga toimub infotund veebi vahendusel ning
sellele tuleb eelnevalt registreeruda kodulehe kaudu www.
rpr.ee. Info-tunni link saadetakse registreerunud osalejatele.
RPR-i liikmed tegutsevad
vabatahtlikkuse alusel. Nad

toetavad kutselisi päästjaid
suurenenud ressursi vajadusel
sündmustel ja osalevad komandos ühises valveteenistuses
ning abistavad koos koolitatud
päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil tagab RPR Aegna
saarel tuleohutuse, elanike ja
külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks
tegeleb RPR aktiivselt vee- ja
tuleohutusalase ennetustööga
ning toetab päästjaid ja politseid logistikavaldkonnas. RPR-i
liikmed on saanud vabatahtliku
päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.
Vabatahtlik Reservpäästerühm tegutseb Tallinnas ja
Harjumaal ning rühmal on ligi
200 liiget. Lisainfo: www.rpr.ee
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Muraste koolis on iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm pühendunud õpetajatele südameasjaks

Ootame alates 17. augustist oma
meeskonda
KLASSIÕPETAJAT
VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

(poistele)

MUUSIKAÕPETAJAT
VENE KEELE ÕPETAJAT
(16 tundi nädalas)

INGLISE KEELE ÕPETAJAT
Õpetajalt eeldame:
• Tahet ja oskusi toetada iga õpilase arengut
• Avatud suhtumist, head kohanemisvõimet ning
valmisolekut õppida
• Väga head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust
• Usaldusväärsust ja algatusvõimet
• Loomingulisust ning huvi maailma vastu
• Tööks vajalikke pädevusi, sh vastavust õpetaja
kvalifikatsiooninõuetele või magistrikraadi ning
valmisolekut taotleda õpetaja kutset
Omalt poolt pakume:
• Huvitavat ja tähenduslikku tööd
• Toetavat ja innustavat meeskonda
• Mõnusat tööõhkkonda ja ühisüritusi
• Võimalust end teostada ja kaasa rääkida kooli arengus
• Sportimisvõimalusi.

Kandideerimiseks palume esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 26. aprilliks 2021 e-posti
aadressile liina.teesalu@murastekool.edu.ee. Küsimuste korral
võtke julgesti ühendust 5389 1195 (Liina Teesalu).

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonditöid, 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.
Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
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.
Vannitubade ja korterite remont ning viimistlus. Uus teenus –
lammutustööd. Küsige pakkumist. Tel 525 7443, e-post info@
remontjaviimistlus.ee, koduleht www.remontjaviimistlus.ee.
Lõikan hekki, teen saetöid aias,
trimmerdan. Tel 5554 7291.
Trimmerdamine, võsalõikus,
raietööd mootorsaega Harku
vallas. Tel 521 4353, e-post
sompaserv@gmail.com.

3. juuni alates 10.00

Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.

TABASALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES

Vihmaveesüsteemide, katuseredelite ja katuste paigaldus,
parandus, hooldus ja müük. Lisaks valmistan ja paigaldan erinevaid lisaplekke (aknaplekid,
korstnaplekid, korstnamütsid
jne.) Küsi pakkumist tel 521 1875
või kirjuta katusepleku@
gmail.com.

Vanaduspensonäridele
kompenseerib Harku vald
50% kontrolli hinnast.
ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

Leian ostja või üürilise sinu
kinnisvarale. Tel 511 0939,
viljo.pettinen@domus.ee.

Üks suu, nii vana
kui mullake;
ja mõttis nägu,
nii vagune...
Nii aus, nii vaikne,
nii mullane,
nii selge ja õige ja
kullane.
Avaldame sügavat
kaastunnet
Gadi Rohtjärvele
kalli

vanaema

surma puhul
Tabasalu Teelahkme
Lasteaed

Mälestame endist KÜ
Veetorn juhatuse liiget

Mäido Tõnnust

ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

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

KÜ Veetorn

5591 7562

Mälestame

Voldemar August Sanderit

Vääna-Jõesuust tema 100. sünniaastapäeval.
Lapsed peredega Räitsaka talust ja
lapselapsed peredega

Ehitusmehed teevad järgmisi töid: katuste, aedade, fassaadide survepesu ja värvimine,
puukuuride, garaažide, aedade
ehitus, katuste vahetus ja montaaž, vundamendid ja puitkarkassmajad. Võtmed kätte. Tel
5236 803, ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
Rammus taimekasvatusmuld
alates 20 l kott. Loomne kõdusõnnik, sõelutud põllumuld. Freesasfalt, graniitkild, liiv, killustik.
Müük koos transpordiga, info tel
501 5992.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd,
prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5608 1124, e-post:
stone35@online.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan tehtud tööde kohta ametliku
akti. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com.

Tänavakivide paigaldus ja
haljastus, aedade ehitus, lammutustööd. Tel 5896 1599, e-post
martinkupp@online.ee.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa tel 5399 3595.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd. Tel 5605 5143,
e-post kullam@online.ee.
MÜÜK
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 2-toaline 51 m² keskküttega korter aadressil Tutermaa 17, Tutermaa küla. Lisainfo
tel 5197 4520.
Müüa küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Toores segalehtpuu alates
43 €/rm. Toores sanglepp alates
46 €/rm. Toores kask alates 53 €/rm.
Kuiv segalehtpuu alates 55 €/rm.
30 cm kuiv lehtpuu ja 50 cm kuiv ahjupuu 40 l võrgus 3 €. Tel 504 2707.
Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega: lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu.
Hinnad soodsad. Tel 509 9598,
e-post pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee.
Laagerdunud hobusesõnnik
saepuruga. Hind 3 € / 30 l kott.
Harku vallas transport tasuta. Tel
5811 7351.
Pellet al 190 €/alus, kase RUFbrikett al 125 €/alus, küttepuud
al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! 600 0136, 520 0093.
Puu24.ee.
Ehitus-outlet Harjumaal Kose
alevikus pakub immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis,
höövelmaterjal), soojustust (villa
ja Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid, kuure, aiamööblit
jpm). Pakume ka transporti. Lisainfo: www.ehitusoutlet.ee ja tel
5656 0096.
Metsaküla Piim AS müüb sõnnikut. Hind 6 € /tonn + käibemaks
20%. Kohalevedu tellimisel. Tellimine: 6049 826, 5648 3533.
Müüa sõnnikut, mulda, liiva,
killustikku. Tel 5697 1079.
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.
Ostan vanavara – Tarbeklaasi
tooted, mööbel, dokumendid, fotod,
mänguasjad, nõud, tööriistad,
ehted, kunst, mootorrattad ja palju
muud! Ardo, tel 5607 8579.
TÖÖ
Rannamõisa Andruse põik 2 KÜ
otsib osalise tööajaga kojameest.
Töö sobib ka pensionärile või õpilasele. Töötasu: 10 €/h kätte. Tööülesanded: maja territooriumi korrashoid, prügikastide tühjendamine,
sügisel lehtede korjamine. Talvel
lumekoristus. Lisainfo: tel 5056 351.
Warren Safety OÜ otsib enda
meeskonda füüsiliselt tugevat
ja tehnilise taibuga ajutise liikluskorralduse paigaldajat. Lisainfo: Märt Melles, tel: 514 9231,
e-post maert@warren.ee.
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KUTSU TUBLI
TÖÖMEES APPI!
AITAME KOLIDA,
PAIGALDAME MÖÖBLI,
KORISTAME,
TEEME AIA- ja REMONDITÖÖD!

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)

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
Info@vihmaveerennid.ee

COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.

Tel: 52 7 1059

Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Info ja tellimine
Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

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

PELLET

ALATES

190€
/ALUS

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

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

T

ABI

