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Kaitseingli projektijuhid üldharidusspetsialist
Reelika Lõhmus ja alusharidusspetsialist
Piret Klooren.

Ukrainlaste haldjas Olga Denesjuk.

Tänaseks on Meriküla spordi- ja õppekeskuses oma ajutise
kodu leidnud üle
50 Ukrainast saabunud
sõjapõgeniku.
ULVI PÕLLU
Konsultant

N

ende vastuvõtt ei tähenda
vaid voodikohta see on terviklik lähenemine, kus saabujale tuleb kindlustada kõik
eluks vajalik.. Vallavanema juhtimisel
koguneb igapäevaselt operatiivstaap,
kuhu kuuluvad abivallavanemad,
osakondade juhid ja spetsialistid,
et vastavalt oma valdkonnale anda
ülevaade hetkeolukorrast ja võtta
vastu vajalikke otsuseid. Viimasel
sellisel nõupidamisel sõnas vallavanem Erik Sandla: “Ehkki hetkel oleme
põgenikele kindlustanud majutuse,
toitlustuse ja muu vajaliku, siis on
üsna selge, et elamine Merikülas on
vaid ajutine lahendus. Igaüks vajab
oma kodu ja sellega peame edaspidi
tegelema.”
Aitame koos
Igaüks, kel selleks soovi, saab ka oma
panuse anda. Selleks on vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistide Piret Klooreni ja Reelika Lõhmuse
poolt ellu kutsutud kaitseingli projekt,
mille eesmärgiks on leida meie vallast
inimesi, kes saabunud ukrainlastel
siinse eluga kohaneda aitaks. Huvi on
üllatavalt suur olnud ning juba tegelevad Piret ning Reelika vabatahtlike ja
perekondade kokku viimisega. Aitäh
kõigile!

Saša saabus Eestisse Žõtomõri linnast.

Õpetaja Ülle Laasi lõimumistundi läbi viimas. / Fotod: Ulvi Põllu

Ukrainlased meie vallas
Mitmed Merikülas elavad ukrainlannad on võtnud endale lisakohustusi, et olla abiks kaasmaalastele. Üks
selline hea haldjas on ukrainlaste
kontaktisik Olga Denesjuk, kes on
pärit Žõtomõri linnast ja saabus
Eestisse oma kahe pojaga. Nende
tulek oli väga kiire, sest põgeneti
raketirünnakute eest. Palusin tal
rääkida oma teekonnast. “Kodunt
võtsime mõned asjad, mida kiiruga
jõudsime haarata, ja jooksime …
Tallinn võttis meid vastu väga soojalt.
Esmalt majutati meid hotelli Euroopa.
See on imeilus koht – meri, sadam,
suured laevad. Seejärel toodi meid
Merikülla. Selle koha ilu on võimatu
sõnades edasi anda – mets, meri, laste
mänguväljakud, spordisaalid. Siin
käivad minu lapsed koolis ja mina
käin tööl. Meile on tagatud kõik eluks
vajalik: toit, eluase, lastele treeningud.
Lisaks viiakse meid basseini, muuseumisse ja spaasse. Inimesed on siin
väga lahked! Mina ja lapsed oleme
rõõmsad ning tänulikud kõigile neile,
kes hetkel meie elus on. Tuhat tänu
kõigile! Ärevaks teevad aga teated
Ukrainast. Seda kõike on valus jälgida. Tahame väga kodumaale tagasi,
seal on meie pere. Oleme kindlad, et
Ukraina võidab ja saame peagi oma
lähedastega taas koos olla.”
Merikülas on praegu eri vanuses
lapsi – osa neist on lasteaias, osa
käib koolis. Kohtusin Sašaga, kui
ta oli just lõpetamas veebikoolitust
Ukrainas oleva õpetajaga. Palusin tal
veidi rääkida oma siia jõudmisest.
Ta alustas mõtlikult: “Lõppenud on
esimene kevadkuu. Kui bussis Ukrainast piiri poole sõitsin, vaatasin veel

aknast oma linna ja siis suurt teed.
Seljataha jäid plahvatused ja sireenide helid ning sünnilinn Žõtomõr.
Algas rännak Ukrainast Eestisse. Siin
on kõik uus ja huvitav. Saan uuesti
rahulikult õppida, olen leidnud uusi
sõpru ja on tunne, et nüüd läheb kõik
paremuse poole.” Saša loodab, et uued
Eesti tuttavad ei jäta tema peret hädas
üksi. Ta unistab, et talle ja ta emale
leidub ehk üks väike korter ja et ema
saab tööd. Veel soovib ta, et koos
oma uute sõpradega saaks ta Eestit
avastada. “Tahaks Tallinnas käia, eriti
vanalinnas, külastada Saaremaad ja
oma silmaga näha Kaali kraatrit, samuti Pärnut. Ma unistan õnnelikust
elust, sõjata ja hädadeta, ja et saaks
kiiresti koju. Aitäh Eestile abi eest!”
Lõimumine koolitunnis
Samal päeval toimus õpetaja Ülle
Laasi juhtimisel juba teine kohtumine Ukraina ja Eesti koolilaste vahel.
Õpetaja korraldas vene keele tunnis
mängulise vestluse, kus lapsed said
omavahel rääkida hobidest. Meriküla
õppehoone juhataja Heli Soomaa
sõnutsi oli hämmastav, kui kiiresti
leiti ühine keel, ning tehti plaane järgmisteks ühisteks ajaveetmisteks. Suur
tänu Ülle Laasile toreda algatuse eest!
Tunnis viibis Ukraina lastega töötav Jelena Okuneva, kes saabus siia
Kiievist. Tema sõnul on raske lapsi
häälestada õppimisele, sest taastumine kõigest sellest, mida lapsed on
pidanud üle elama, võtab aega.
Oma lugu jutustas Merikülas elav
Jelena Smolskaja: “24. veebruari varahommikul purunes minu senine elu.
Kõik möödunud kuude hirmud ja

mured muutusid reaalsuseks. Istudes
keldris ja hoides lapsi kõvasti enda
vastas ning kuulates pommide vilinat,
mõistsin ma, et iga järgnev minut
minu elus võib olla viimane. Lapsed
vaatasid oma hirmus mulle otsa ja
ütlesid: läheme siit ära. Siis mõistsin, et
enam ei saa viivitada. Kohe, kui pommitamine lõppes, haarasime kodust,
mis silma hakkas, jooksime autosse ja
lihtsalt sõitsime. Me isegi ei teadnud
täpselt kuhu. Peas oli vaid üks mõte –
põgeneda. 12. aprilli õhtuks jõudsime
Poola piirile. Jätsime oma auto ja piiri
ületasime jalgsi. Meid võeti vastu
kui kaua oodatud kalleid sugulasi,
meeleliigutus tõi pisarad silmi. Siis
hakkasime otsima võimalust Eestisse
tulekuks. Meile öeldi, et Tallinnasse
sõitvat bussi tuleb võib-olla oodata
päevi, aga mõne aja möödudes tuli
meie juurde naisterahvas ja teatas
eestlasele omase rahulikkusega, et
täna saavad kõik ära sõita. Juba paari tunni pärast olimegi teel. Meid
majutati Nelijärvele. Sealne vaikus
ja rahu aitas meil rahuneda ning
aru saada, et oleme väljaspool ohtu.
Paari nädala möödudes tehti meile
ettepanek asuda elama Merikülla.
Esimene asi, mida siin nägime ja mis
hinge läks, oli meri, aga loomulikult
ka heatahtlikud ja abivalmid eestlased. Nad mitte lihtsalt ei lasknud
meid oma majja, vaid ümbritsesid
meid soojuse ja hoolega. Nendest on
saanud meie ankrud, millele toetudes
saame uuesti elama hakata. Saame
elada võidu ootuses, et ühel päeval
jõuame tagasi koju, näeme uuesti
oma linna ja lähedasi ning rahulikku
taevast peade kohal …”

Enne lahkumist peatusin hetkeks
Heli kabinetis ja küsisin, millised on
tema suurimad väljakutsed praeguses töös ukrainlastega ja kuidas
vabatahtlikud aidata saaksid. “Kõige
suurem probleem on, kuidas lahendada nende hingelisi muresid. Nad
on jätnud oma kodu ja lähedased,
nad muretsevad ja seal toimuv teeb
väga haiget. Neil on suur tahtmine
võimalikult kiiresti koju tagasi saada.
Kõik ju loodavad, et maja, kus elati,
on terve, et teed sinna juurde on endiselt olemas … Hetkel on neile väga
oluline sotsiaalne pool. Nad soovivad
suhelda, ringi liikuda. Suureks abiks
on, kui leiduks inimesi, kes oleks
nõus vahel lapsi hoidma, et emad
saaksid veidi omapead olla, kasvõi
üksi nutta. Ja veel üks palve kõigile:
ärge enam siia asju tooge, kõike on
küllalt. Peamine on praegu pakkuda
võimalust neid kuskile viia, et nad ei
tunneks end isoleerituna.” Lahkusin
Merikülast kahetise tundega. Ühelt
poolt rõhus see valu ja meeleheide,
mida paljude silmades nägin ja jutus
kuulsin, teisalt aga pani imestama
ja rõõmustas ukrainlaste väärikus,
optimism ning kindel usk, et Ukraina
parimad päevad on veel ees.
Ukraina infoliin
Merikülas kohapeal on korraldatud
nii ööpäevaringne valve kui ka kõik
muu igapäevaeluks vajalik. Ukraina
infoliinina töötab tel 603 2012 ja
e-posti aadress ukraina@harku.ee.
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VALLAVALITSEMINE
Vallavalitsus annab teada,
et ka sel aastal saab
taotleda kodukompostreid. Lisaks selgitame
hiljuti meedias avaldatud
artikli tagamaid.

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

ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND

Kadus üleriigiline maskikandmise
kohustus

Vabariigi Valitsuse otsusega ei kehti alates 3. aprillist
üleriigiline maskikandmise kohustus, kuna koroonaviiruse
leviku riskitase langes kõigi näitajate järgi keskmisele
ehk kollasele tasemele. Küll jääb kehtima soovitus kanda
rahvarohketes kohtades maske ja seda eriti riskirühma
inimestele.
(Vabariigi Valitsus)

Harku postkontori lahtiolekuajad
on muutunud

Omniva annab teada, et alates 1. aprillist on muutunud
Harku postkontori lahtiolekuajad seoses postkontorite
avamisaegade ühtlustamisega, et pakkuda paremat ja
paindlikumat teenust.
Harku postkontor on avatud: E, T, R 10.00−13.00;
K, N 14.00−18.00; L−P suletud
(Omniva)

Liini H11 sõiduplaan on muutunud

1. aprillist lisandus hommikune väljumine liinile H11
Meriküla–Tabasalu suunal 8.20 väljumisega Merikülast,
Tabasallu Kooli peatusse jõuab buss 8.32. Lisandub
Meriküla–Tabasalu 17.45 ja Tabasalu–Meriküla 18.10
teenindamine teisipäeviti. Merikülast kell 19.00 väljumise
teenindamine on lõpetatud.
(Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus)

Tabasalu kool pälvis betoonehitise
eriauhinna

Betoonipäeval, 30. märtsil valisid Eesti Ehitusmaterjalide
Tootjate Liit ja Eesti Betooniühing konkursi “Aasta betoonehitis 2021” raames välja parimaid betoonehitisi. Tabasalu
kool pälvis eriauhinna.
Žürii hindas tööd efektsete betoonist välisseinaelementide ja läbimõeldud detailidega funktsionaalselt tervikliku
koolihoone loomise eest.
Aasta betoonehitiseks valiti Tallinna sadama kruiisiterminal.
(Eesti Betooniühing)

Statistika
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Kallaste tn 12, Tabasalu

E

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

Käesoleval aastal peavad kompostri taotlemiseks olema täidetud
järgnevad tingimused:
• taotlejal on sissekirjutus majapidamises, kuhu kodukompostrit
soovitakse;
• taotleja elab Harku vallas asuval kinnistul, kus on üksik- või kaksikelamu või üks kuni nelja korteriga ridaelamu;
• taotleja elab hoones, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga;
• ühe majapidamise kohta saab ühe kompostri, sh arvestatakse ka
eelmisel aastal jagatud kompostreid.

KRISTA DREGER
Kultuuri- ja noorsootööspetsialist

olmapäeva pärastlõunal
K
ootas Meriküla spordi- ja
õppekeskuse ees, kus Ukrainast siia saabunud sõjapõgenikud praegu põhiliselt elavad,
buss ja sõit võis alata Tallinna!

Vallas elavad ukrainlased käisid Tallinna avastamas. / Foto: erakogu

Marsruut kulges läbi Vabaduse
väljaku Toompeale, kus tutvuti
Riigikogu hoone ja meie valit-

N

8.00–18.00

Ettevõtjate ümarlauast
on meie vallas saanud
juba tore traditsioon.
MARKO VEERMETS
Arendusspetsialist

J

ärgmine valla ettevõtjate
ümarlaud toimub 12. mail

semise korraga. Vaateplatvorm
meeldis kõigile väga, kuna seal
oli Tallinn kui peo peal.

Edasi tutvuti Lühikese ja
Pika Jalaga ning Raekoja platsi
ja sealse ajalooga. Balti jaama
kaudu jätkus bussireis piki
Reidi teed Piritale, kus tutvuti
meie olümpiaajaloo ja tublide
purjetajatega. Õhtu eel kulgeti
Teletorni ja Lasnamäe magalarajooni kaudu tagasi Harku
valda.
Pealinnaga esmakordne tutvumine meeldis kõigile väga –
nüüd on vaja ise olla julge ja
kõigil võimalus avastada just
neid kohti, mis endile südamelähedased.
Ekskursiooni marsruudi
pani paika Heinart Puhkim ja
ekskursiooni aitasid läbi viia
Robert Antropov ning Merikülas tegutsev erikoordinaator
Gennadi Seledtsov.

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Valla ettevõtjate ümarlaud
toimub tänavu 4. korda. / Foto:
Madis Idnurm

kell 14−17 Tabasalu hariduslinnakus.
Ümarlaual on võimalik
kohtuda vallavanemaga, kes
annab ülevaate Harku valla
2021. aasta arengutest ning
2022. aastal kinnitatud tegevuskavast. Ühe esinejana on
oodata Eesti Töötukassat, kes
räägib töötajate värbamisest ja
ümberõppest tööjõupuuduse

tingimustes. Samuti tuleb käsitlusele ukrainlastest töötajate
värbamine.
Ettevõtjate meililistiga liitumine, lisainfo: Marko Veermets, arendusspetsialist, tel
600 3850, e-post marko.veermets@harku.ee.
Ümarlauale registreerumine: bit.ly/HV_ettevotjad

Vallamaja on suurel reedel,
15. aprillil suletud!
Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

sime kodukompostrite projekti läbi vallas esmakordselt.
Projekti raames jagasime vallaelanikele 522 kodukompostrit.

Tee nii!

6. aprillil toimus valla
kultuuri- ja noorsootööspetsialisti Krista
Dregeri eestvedamisel
ekskursioon Tallinnasse,
kuhu olid oodatud kõik
Harku vallas elavad
ukrainlased.

naisi

vallasisene liikumine

sündis

Kompostrite taotlemine
algab eeldatavalt aprilli lõpus
Harku valla iseteeninduskeskkonnas.
Möödunud, 2021. aastal vii-

Harku Vallas elavad ukrainlased käisid
Tallinnas ekskursioonil

(ilmub kord kuus)

mehi

16 874

ministeerium rahvusvahelise
kliimakoostöö vahenditest.
Kompostrite ostmiseks viidi
läbi riigihange, mille võitjaks
osutus Kleenoil Eesti OÜ ja
UAB Elgaja ühispakkumine.
Riigihanke tulemusel soetatakse 200 HOTBIN-i 200
liitri suurust kiirkompostrit
kogumaksumusega 56848,80
eurot, mis teeb ühe kompostri
hinnaks 284,24 eurot. Sügisel
esitatud taotluses oli arvestatud
toetuseks 74% ja kompostri
saaja poolt tasutavaks omaosaluseks 26%, kuid vahepeal on
hinnad tõusnud ning kompostrid on umbes 40 eurot
kallimad.

Valla ettevõtjate ümarlaud toimub 12. mail

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. aprill 2022 
Elanikke kokku

K

eskkonnainvesteeringute Keskus toetab ka sel
aastal Harku vallavalitsuse kodukompostrite projekti
“Biojäätmete kogumisvahendite ja kompostrite soetamine
Harku vallas”, mille eesmärk on
soetada 200 kodukompostrit ja
20 biojäätmete konteinerit, mis
jagatakse laiali vastava taotluse
esitanud Harku valla majapidamistele. Projekti rahastab
36 630 euroga keskkonna-

Kodukompostreid saab
taotleda ka sel kevadel

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

TOIMETUS
Tel 5556 5434, e-post vallaleht@harku.ee
Vastutav toimetaja Triin Kand, tel 5450 2909,
e-post triin.kand@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

REKLAAM JA MÜÜK
tel 5556 5434
e-post vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kahe 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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VALLAELU

Harku vallavolikogu
31. märtsil toimunud
istungi kokkuvõte

HARKU VALLAVOLIKOGU

V

olikogu esimees juhtis
enne päevakorrapunktide juurde asumist tähelepanu vallavolikogu liikmete õigustele ja kohustustele. Eelmisel nädalal andis vallavolikogu
liige asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendi
mustandi üle kolmandale isikule. Volikogu esimees palus
volikogu liikmetel edaspidi
oma tegevused hoolikamalt
läbi mõelda.
Esimeses päevakorrapunktis
andis vallavanem Erik Sandla ülevaate, millised olulised
sündmused on kahe istungi
vahelisel perioodil vallas aset
leidnud:
• 1.−3. märtsil osales vallavanem esimesel kõrgema elanikkonnakaitse kursusel.
• 4.−6 märtsini toimusid
Ida-Virumaal 14. Eesti Talimängud. Harku vald oli esindatud kolmel alal. Parima tulemuse sai lauatennise võistkond,
saavutades teise koha.
• 12. märtsil toimus Harku
valla noortele suunatud tänuüritus “Harku tähed”, mille korraldas Harku valla noortevolikogu koostöös Harku vallavalitsusega.
• Kuni 13. märtsini toimus koolikohtade taotlemine
1. klassi ARNO kaudu ja 1. aprillini toimub täiendav vastuvõtt Tabasalu kooli.
• 15. märtsil tähistati rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva.
Jõhvi kontserdimajas toimunud tänuüritusel pälvis meie
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn aunimetuse “Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas”.
• 16. märtsil kohtusime
Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakraga, kellega
rääkisime peamiselt Sõrve
looduskaitseala teemadel.
• 16. märtsil kuulutasime
välja ka valla keskväljaku ja
vallamaja arhitektuurikonkursi
võitja − Koit Ojaliiv arhitektuuribüroost Kuu OÜ ideekavandiga “Kandik”.
• 22. märtsil kogunes Eesti
Linnade ja Valdade Liidu juhatus, kus vallavanem valiti
Harku valla esindajana Eesti
Linnade ja Valdade Liidu juhtorganisse.
• Oleme Meriküla spordija õppekeskusesse võtnud
vastu esimesed Ukraina sõjapõgenikud. Kuna soovijaid on
palju, peame ette valmistama
lisakohti. 21. märtsil avasime
lastele kogupäevakooli, mis
hõlmab endas nii lasteaeda
väiksematele kui ka kooliõpet
suurematele. Käivitasime ka
Ukraina sõjapõgenike siia saabunud perede toetamiseks kaitseingliprojekti, millega otsime
vabatahtlikke, kes soovivad
abistada valda saabunud Ukraina sõjapõgenikke.

Vallavalitsuse liikme
kolumn
Foto: Mari Kukk

Neljapäeval, 31. märtsil
toimus Harku vallavolikogu istung nii
Meriküla spordi- ja
õppekeskuses kui ka
elektrooniliselt
MS Teamsis. Istungit
juhatas volikogu esimees
Priit Kotkas.

Vello Viiburg:
“Ees on
keerulised
ajad ja
teadmatus.”

Abivallavanem Vello Viiburg arutleb, kuidas
praegune Ukraina sõjaolukord ka meie valla eelarvet
ja toimetulekut mõjutab.

Aprillikuine volikogu istung toimub erandkorras maikuu alguses, 2. mail kell 16.

Järgnevalt arutles volikogu
Harku valla jaoks olulise küsimuse – Harku valla hariduse
arengusuundade üle. Abivallavanem Robert Lippin mõtestas
lahti Harku valla kontekstis,
mida tähendab meile kasvav
rahvastik, haridusvaldkonna
personali puudus ja/või vananemine ning kõige laiemas
tähenduses erivajaduste kasv.
Kokkuvõttes esitleti lähiaja
arendussuundi infrastruktuuri,
juhtimise ja personali ning
erivajaduste valdkondades.
Vääna-Jõesuus on kavas
avada veel lasteaia moodulrühmi ning projekteerida ja
ehitada uus lasteaed. Samuti
jätkata Tiskre hariduskompleksi projekteerimise ja ehitamisega. Hiljemalt 2024. aastal
tuleks teha otsused edasise
hariduse infrastruktuuri vajaduste vallas. Harku vald peab
võtma eesmärgiks, et meie
töötajate palk oleks konkurentsivõimeline teiste omavalitsustega võrreldes ning et meil
töötaksid kvalifikatsioonile
vastavad spetsialistid. Peame
vältima ressursside killustumist ja ühtlasi tagama kõigile
õpilastele toetatud ülemineku
teiselt kooliastmelt kolmandale
astmele. Kõigil õpilastel peab
olema võimalus proovida ja
katsetada oma õppe käigus
erinevaid valdkondi. Tagada
tuleb, et eelduste ja võimaluste
korral on õpilasel võimalik
kolmandal astmel saada süvendatud õpet.
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kalev Konsa rääkis huvihariduse korraldusest
meie vallas. Ta rõhutas vajadust hariduse kõrval pöörata
tähelepanu ka kultuurile ning
rääkis ettepanekust luua valda
eraldi haridusosakond ning
kultuuri- ja spordiosakond.
Praegu on meil ühendatud
haridus- ja kultuuriosakond,
kus töötajatel napib oluliste

haridusteemade kõrval aega
kultuurivaldkonnaga tegelemiseks. Kuna valla elanikkond
üha kasvab, muutub see vajadus aina olulisemaks.
Volikogu võttis vastu otsused kinnitada Harku vallavolikogu 27. septembri 2018
määruse nr 13 “Harku valla
arengukava aastani 2037” lisa
3 muudatused ja Harku valla
2022. aasta esimese lisaeelarve. Samuti otsustati eraldada
kuni 100 000 eurot Harku valla
2022. aasta eelarve fondist elanikkonna kaitseks või Ukraina
sõjapõgenike abistamiseks.
Haridus- ja kultuurivaldkonnas otsustas volikogu
muuta Harku vallavolikogu
25. aprilli 2019 määrust nr 6
“Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord”,
millega on kehtestatud toetused lasterikaste perede lastele
ning raske või sügava puudega
lastele ja noortele huvikoolis
õppimise ning huvitegevusega
tegelemise toetamiseks.
Ühtlasi kinnitas volikogu
Tabasalu Tibutare ja Rannamõisa lasteaia arengukavad.
Tibutare lasteaiast:
• praktiseeritakse teaduspõhist õppemetoodikat, tegemist on tervist edendava lasteaiaga, kus toimub ka ettevõtlikkuse teadlik arendamine lastes;
• palju tehakse sporti ja
lapsed on sporditulemustes
edukad; palju võetakse ette
õppekäike loodusesse, muuseumidesse jne;
• arendatud on lasteaia õueala, täiustatud ventilatsioonija elektrisüsteemi, paigaldatud
müratõkkeplaadid;
• eesmärgiks on seatud personali professionaalsuse arendamine ning kunstiõpetuse
suuna hea taseme jätkuv hoidmine, ettevõtlikkuse õppe edasine arendamine.
Rannamõisa lasteaiast:
• õppe- ja kasvatustegevus

toimub loodus- ja keskkonnahariduse võtmes;
• matemaatika õpetamisel
kasutatakse Saksamaal välja
töötatud erimetoodikat, samuti kasutatakse enda loodud
maailmahariduse õppekava;
• üks kord nädalas toimub
“laste juhitud lasteaiapäev”,
mida plaanitakse arendada
edasi ka vanemaid kaasates;
• lasteaed osaleb koostööprojektides haridusministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga;
• rühmadesse ja õuealale
on loodud tegevuskeskused;
• valmistatakse ette kompaktse loodusharidusüksuse
ehk lauda loomist.
Planeeringute ja keskkonna
valdkonnas toimus arutelu
ning volikogu tegi järgmised
otsused:
• mitte nõustuda Harku
vallas Laabi külas, Harku VI
uuringuruumis EMG Arendus
OÜ-le ehituslubjakivi geoloogilise uuringu loa andmise
ja Harku VI uuringuruumis
lubjakivi kaevandamisega;
• kujundati seisukohad Harku vallas Liikva külas asuva Oru
tee 18 ja Kütke külas asuva Mäeveeru kinnisasja jagamise kohta;
• algatada Harkujärve külas
Sütemetsa tee 5, Vääna külas
Otsatalu tee 24 ja Otsatalu tee
26 ja Laabi külas Harku tee 65
ja Õispuu tee 4 maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringud;
• võtta vastu Rannamõisa
külas Vetevana tee 26, Hiiepuu
tee 5 ja Paekalda tee 16 maaüksuste ning lähiala detailplaneering;
• jätta algatamata Ilmandu
külas Jõhvika maaüksuse, Naage külas Aasapõllu maaüksuse
ja Vääna-Jõesuu külas Konstruktori tee 39 maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringud;
• lõpetada Ilmandu külas
Koka kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Alles see oli, kui arutasime Harku valla lähituleviku eelarvestrateegia üle ja võtsime vastu valla
2022. aasta eelarve. Tegime seda teadmisega,
et koos meie valla elanike ja maksumaksjate
arvu kasvuga suureneb ka valla tulubaas. Saame pühenduda vallale vajalike objektide käiku
andmisele ja vallaelanike elujärje tõstmisele.
Aga täna, vaid mõni kuu hiljem, oleme sootuks teises
olukorras. Veebruaris suure naaberriigi poolt käivitatud
sõja tõttu Ukrainas ennustatakse tugevat tagasilööki nii
maailmamajandusele kui ka meie riigi arengule.
Sellest ei jää puutumata ka kohalikud omavalitsused.
2022. aasta kolme esimese kuu tulumaksu laekumine oli
Harku vallale küll ootuspärane, kuid edaspidisesse peame
suhtuma ettevaatlikult. Kuigi elanike arv on kasvanud ja
palganumbrid suurenenud, on mõnel ettevõttel kadunud
töö ja töötajad saadetud sundpuhkusele. See võtab maha
hoogu maksude laekumisel, mis koos kiire hinnatõusu
ja prognoositava pangaintresside kasvuga võivad meie
tulevikuplaane mõjutada või mõnele mõttele lausa kriipsu
peale tõmmata. Kuigi pangad ennustavad sel aastal veel
mõõdukat majanduskasvu ja analüütikud suhteliselt väikest, u 10% hinnatõusu, siis tegelik olukord näib olevat
teistsugune. Alles eelmisel suvel töövõtjatega sõlmitud
paari aasta pikkused hankelepingud tuleb partnerite
palvel üle vaadata, sest küsitakse tähtaegade pikendust
või lisaraha. Põhjus on lihtne: materjali pole või see on
oluliselt kallinenud, kütusehinnad tõusnud kõrgustesse
ja töötajad küsivad palka juurde.
Tooraine maksumus on kallinenud
Harku vallavalitsus pole selle aasta suuremaid hankeid
veel välja kuulutanud, kuid kolleegide ja ettevõtjatega
rääkides ennustatakse võrreldes varem tehtud prognoosidega hoopis suuremat hinnatõusu – kuni 30%, mõnel
juhul veel rohkemgi. Maksumuse kallinemine sõltub töö
iseloomust. Sageli ei tulegi pakkujaid hangetele osalema,
sest ebakindlus tööks vajaliku tooraine hankimisel on
liiga suur või pakutakse samal põhjusel väga kõrget
maksumust. Kolleegid kavandavad investeeringute
edasilükkamist või lausa ära jätmist. Eriti keeruline on
olukord teede ehitamisega, kus tähtsamad toorained
tulid sõjaga otseselt seotud riikidest.
Kallinenud on ka torustike ehitus, mis ei ole seotud
tarnetega sõjariikidest. OÜ Strantum poolt eelmise
aasta lõpus ja selle aasta alguses läbi viidud hangete
tulemusena on tööd kallinenud vahemikus 20−30%.
Sõja alguse järgsete hangete puhul on aga kallinemise
trend lausa 40% ja rohkem, mistõttu ka vee-ettevõte on
sunnitud oma investeeringute vajaduse ja võimaluse
kriitiliselt ümber hindama ning hetkeseisuga nimekirja
jätma ainult hädavajalikud tööd.
Lähinädalatel saame kätte Tiskre hariduslinnaku esialgse ehituseelarve. Millised numbrid sealt vastu vaatavad
ja kas möödunud sügisel välja kuulutatud ehitushankel
on säilinud tänane hinnatase, see kõik on täna suur
teadmatus. Selle investeeringu põhjal saame otsustada,
kas muud lähiaastate investeeringud (jalgpalli sisehall,
vallamaja jms) on võimalik realiseerida või jäävad need
ootele. Selle aasta ülejäänud investeeringute hanked
viiakse läbi aprillis-mais. Nende tulemuste alusel saame
otsustada, kuidas edasi?
Ees ootavad tõenäoliselt keerulised ajad ja mõnes
küsimuses valitseb teadmatus.
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Taevane
arengukava
Ülestõusmispühade puhul kirjutab EELK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel rahust.
AARE KIMMEL
EELK Rannamõisa koguduse õpetaja

Arengukava on üks tänapäevaseid moodsaid ja
elulisi mõisteid. Püüame ju üldiselt kõiges ikka
paremuse poole. Ehitame uusi teid ja hooneid
ning remondime ja parendame vanemaid, loome
mugavamaid tingimusi eluks ja tööks. Meil on
eesmärgid, mida soovime saavutada. Kuidas seda
kõike teha, see vormistataksegi kas mõttes või paberil
tulevikuplaanide ehk arengukavadena, mida hakatakse
ellu viima. See annab pildi, kus me praegu oleme, kuhu
jõuda soovime ja kuidas eesmärgi suunas liikuda.
Aga inimene ei ela
ainult leivast, maisest
ja materiaalsest. Milline võiks olla taevane
arengukava meie kõigi
jaoks? Ja millised on
meie endi moraalsed
ja vaimulikud plaanid,
soovid ja ootused?
Kas tahame saada paremateks inimesteks
ja kuidas? Kas tahame
elada turvaliselt ja rahus
iseenda ning teistega?
Mida selleks tarvis läheb ja mida ette võtta?
Sellele tasub praegu
mõelda seoses suurte
kevadiste kirikupüEELK Rannamõisa koguduse
hadega − suure neljaõpetaja Aare Kimmel. / Foto:
päeva, suure reede ja
erakogu
ülestõusmispühadega.
Sest see, mis toimus neil päevil, ehkki juba nii ammu,
puudutab tänapäevani ja edaspidigi kõiki inimesi, terve
maailma saatust, kas me seda teame ja adume või mitte.
Jeesus Kristus küsis kord oma jüngritelt, kelleks inimesed teda õieti peavad. Arvamusi oli igasuguseid, nagu
on tänapäevalgi. Edasi aga küsis Jeesus: kes ma olen teie
jaoks? Õige vastus oli: “Sina oled Kristus, elava Jumala
poeg.” Peetrus, kes selle välja ütles, sai tunnustuse, et ta
on õnnis, aga koos tõdemusega, et sellele järeldusele pole
ta jõudnud oma inimliku tarkuse ja taipamise varal, vaid
see on ilmutus taevast.
Edasi aga hakkas Jeesus rääkima − oma arengukavast!
Nimelt, et ta peab minema Jeruusalemma ja seal palju
kannatama ning tapetama (pealegi veel riigi vaimuliku
eliidi poolt). Aga kolmandal päeval äratatakse ta üles …
Mis jutt see nüüd on?! Seepeale kutsus seesama Peetrus
ta kõrvale ja ütles: “Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda
sulle sündigu!” Ehk mõtet vabalt ümber sõnastades ja
pisut ava(rda)des: “Kuule, Jeesus, see nüüd küll ei lähe!
See arengukava tuleb küll ümber teha! Meil on hoopis
teistsugused ootused − sa peaksid saama kuningaks,
võitma valimised ja saavutama kogu rahva poolehoiu!
Ja siis me valitseme ja teeme tegusid koos sinuga!” …
Jeesus tõrjus selle mõtte järsult tagasi. Ta ütles Peetrusele, et ta eksib, ja seda lihtsal põhjusel − ta mõtleb nii,
nagu inimesed ikka mõtlevad. Jumal aga näeb hoopis
kaugemale ja tema strateegiad ning teguviisid on hoopis
teistsugused − inimeste mõtteviisidest niisama palju
kõrgemad, nagu taevas on maast. (Sel põhjusel meil
ongi raske neid mõista ja uskuda.)
Aga eks me kõik mõtle nii, nagu inimesed ikka mõtlevad − teisiti me ju ei oskagi. Ei oska enne, kui saame
osa taevasest valgusest ja ilmutusest, mille varal hakkame
taipama Jumala mõtte- ja teguviise. Kus see sünnib, seal
sünnib tegelik usk ja usaldus Jumala vastu. Enne seda
saab olla ainult inimlik usk, mitmesugused arvamused
ja tõekspidamised …
Jeesuse tegevuse kõige vapustavam joon seisneb selles,
et ta valis vabatahtlikult kannatuste ja surma tee − meie
huvides − ja sedakaudu tee tõelisse ellu, kus on võidetud
isegi surm! Sinna kutsub ta meidki kaasa. Olles oma
töö sooritanud, võis ta öelda, et talle on antud kõik
meelevald taevas ja maa peal. Tema arengukava viis ta
maailmakõiksuse kõrgeimale positsioonile!
Jumal tahab juhtida meid ellu, kus on rahu, lootus ja
julgeolek. Kuidas seda leida? Soovijad võivad uurida!
Võimalusi selleks on palju. Ilmutus taevast on leitav.

19. ja 20. aprillil kell
14−18 on kõigil võimalik
tulla tutvuma Tabasalu
muusika- ja kunstikooli ilusa uue maja
ning meil pakutavate
võimalustega.

Tabasalu muusika- ja
kunstikoolis on avatud
uste päevad

KALEV KONSA
Tabasalu muusika- ja kunstikooli
direktor

N

endel päevadel võib
julgelt koos lastega sisse astuda klassidesse,
vaadata, milliseid pille meil
õpetatakse, küsida küsimusi ja
leida oma lapsele hobi, mille
puhul hoiatan, et harilikult jääb
see lemmikhobiks kogu eluks.
Lahtiste uste päevad lõpetab
20. aprillil kell 18 toimuv kevadkontsert, mis sedapuhku
on inspiratsiooni saanud meid
ümbritsevast loodusest.
Uued võimalused
kunstiõppeks
Kunstikoolil on uues majas
nüüd tervenisti oma kunstikorrus kolmandal korrusel,
loometegevuseks on kaks suuremat ja kaks väiksemat klassi.
Täna tegutsevad kursused on
juba värsketesse ruumidesse
kolinud.
Tulevaseks, 2022/23. õppeaastaks on plaanid töös, õppekavad, tööplaanid ja kursuste
kavad valmimas. Täpsemad
kursused, ajad ja juhendajad
teeme teatavaks augustis.
Eesmärk on uuendada
ja nüüdisajastada õppekava
ning kursuste süsteemi, pakkuda mitmekesist ja arendavat kunstitegevust. Samuti
kutsuda oskusi ja teadmisi
jagama külalispedagooge ning
tegevkunstnikke erinevatest
kunstivaldkondadest. Lisaks
on meie eesmärk ka luua ja
kujundada oma kunstikooli
traditsioonid. Lisandumas on
keraamikatunnid ja suvised
kunstilaagrid.

Tabasalu muusikakooli 2020. aasta lõpetajad. / Foto: Janne Lass

Plaanime avada erinevatele
vanuseastmetele kunstiringi ja
kursused, mis toimuksid kaks
korda nädalas:
• kunstiring 6−7-aastastele;
• algõppe kursus 2.−4. klassi
õpilastele;
• põhiõppe kursus 5.−7.
klassi õpilastele;
• jätkuõppe kursus alates
8. klassist.
Oleme edaspidi avatud pakkuma kunstitegevusi ka gümnasistidele ja täiskasvanutele.
Olete kunstikooli uute
ruumidega oodatud tutvuma
lahtiste uste päeval, 19. aprillil
2022 kell 14−18.
Registreerimine uueks
õppeaastaks algab 1. mail keskkonnas ARNO.
Hea kunstihuviline – oled
oodatud!

Olulised kuupäevad
• 19.04 kell 14.00–18.00 lahtiste uste päevad nii muusika- kui ka kunsti-

osakonnas

• 20.04 kell 14.00–18.00 lahtiste uste päevad muusikaosakonnas
• 20.04 kell 18.00 – muusikakooli kevadkontsert loodusest
• 07.06 kell 15.00–19.00 konsultatsioonid muusikaosakonda astuja-

tele (vajalik eelregistreerimine)

• 08.06 kell 15.00–19.00 konsultatsioonid muusikaosakonda astuja-

tele (vajalik eelregistreerimine)

• 13.06 kell 13.00–18.00 sisseastumiskatsed muusikaosakonda

(vajalik eelregistreerimine)

• 14.06 kell 14.00–19.00 sisseastumiskatsed muusikaosakonda

(vajalik eelregistreerimine)

Nii kunsti- kui ka muusikakooli registreerimine algab
1. mail keskkonnas ARNO.
Kindlasti tuleb konsultatsioo-

nidele ja sisseastumiskatsetele registreerumiseks saata
e-kiri õppejuht Mai Ainsalule
ainsalu@gmail.com.

Lisainfo: www.tabasalumuusikakool.ee

Alasniidu lasteaed kogus Meriküla ukrainlaste
kogupäevakooli jaoks annetusi
Alasniidu lasteaias toimus
7. aprillil Ukraina päev,
mille raames kogutud
1030 eurot annetati Merikülas tegutsevale Ukraina
laste kogupäevakoolile.

MARIANA GUTJUMA
Alasniidu lasteaia direktor

ommikul tulid lapsed ja
H
personal lasteaeda Ukraina lipu värvi sinikollastes

riietes, kus algas päev ühise
meisterdamisega. Ukraina lipu
värvides kettidega kaunistati
saal õhtuseks peoks.
Saalis toimus kogu päeva
jooksul hulganisti lõbusaid
tegevusi, näiteks õpiti Ukraina

Kogutud raha annavad üle vasakult ukrainlannast lasteaiaõpetaja Olena
Okunyeva, abivallavanem Robert Lippin, Alasniidu lasteaia direktor Mariana
Gutjuma ja lasteaia assistent Viktoriia Denesiuk.

tantse, avatud oli kohvik, kuhu
lapsevanemad tõid küpsetisi,
teha sai Ukraina värvidega
templeid ja ajutisi tätoveeringuid, istutada päevalilli ja
kaasa osta Ukraina rahvustoitu
borši.

Ukraina päeval sai meisterdada sinikollaseid
kaunistusi ja põskedele uhke Ukraina lipuga templi. /
Fotod: erakogu
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MEIE INIMESED
Elmar Vaher on politsei- ja
piirivalveameti peadirektor
ning Harku valla elanik.
ULVI PÕLLU
Konsultant

M

inu esimene otsene
kokkupuude Elmariga
oli umbes 20 aastat tagasi, kui ta oli minemas Ameerika Ühendriikidesse, kuna
teda oli välja valitud osalemaks
kõrgetasemelisel rahvusvahelisel mõrvauurimist käsitleval
seminaril. Hea meel oli, et just
Elmar sai minna, sest ta oli
tuntud kui üks riigi paremaid
mõrvajuhtumitega tegelevaid
kriminaalpolitseinikke.

Elmar Vaher: “Kui iga Harku valla elanik
teeb ühe hea teo päevas, siis kokku saab
päevas palju head!”

Räägi palun, kuidas sündis sinu
otsus politseinikuks saada.

Alustuseks ütlen, et mulle ei
meeldi väga iseendast rääkida.
Tööasjadest iga kell! Politseis
on väga palju ägedaid inimesi, kellel huvitavad lood. Aga
kuna mulle meeldib minu koduvald väga, siis räägime …
Mulle on lapsepõlvest saati meeldinud inimesi aidata.
Kord mängisin Robin Hoodi,
kord kaitsesin oma metsatukka teiste külapoiste eest.
Esimene päris kokkupuude
politseitööga oli ajal, mil teenisin aega siseministeeriumi
erivägedes. Käisin patrullis
Narvas ja Kohtla-Järvel.
Pärast ajateenistuse lõppu läks enamik kaaslasi kohe
politseinikuks edasi õppima
või tööle. Mina otsustasin, et
proovin leiba teenida Mõedaku
spordibaasis suuski määrides
ja suusaradu tehes.
Otsus politseinikuks saada
sündis 1995. aastal, kui pikanäpumehed varastasid ära
minu ilusa punast värvi Žiguli.
Nägin pealt, kuidas kohalik
politsei seda vargust uuris, ja
mõtlesin endamisi, et teeksin
ise väga palju asju paremini.
Nii ma otsustasingi minna õppima Sisekaitseakadeemiasse. Saatusel olid aga omad
plaanid. Paraku läks Rakverest
Tallinnasse liikuv buss poole tee peal katki, mistõttu ei
jõudnud ma päeva esimeses
pooles toimunud kehalistele
katsetele. Läbisin teadmiste testi, kuid üksnes nendest
tulemustest ei piisanud akadeemiasse saamiseks. Pool
rehkendusest jäi ju tegemata.
Õnneks jagas akadeemiast üks
hea inimene infot, et järgmisel
päeval on viimane päev viia
paberid Paikuse politseikooli.
Ma ei jäänud pikalt mõtlema,
sõitsin veel samal õhtul Pärnusse, ööbisin põhimõtteliselt
pargipingil. Varahommikul
andsin dokumendid Paikusel
sisse, tegin vajalikud katsed ja
nii ma seal õpinguid alustasingi. Paikuse politseikool on
jätkuvalt üks mu lemmikkoole.
Oled tõusnud rohujuure tasemelt kõige kõrgemasse tippu
ja juhid Eesti suurimat riigiasutust – kirjelda pisut oma
karjääriredelit.

Mulle meeldib põnevus ja igasugu väljakutsed. Kui need
vastu võtad, pakub elu ise
erinevaid väljakutseid. Kuna
ebaõiglus mulle ei meeldi, pean
päti kuidagi vangi saama. See
oli minu moto. Ma olen ka

“Me ei ole kunagi elanud nii turvalises ühiskonnas kui praegu,“ arvab Elmar Vaher. / Foto: erakogu

reformija ja teistmoodi mõelda
mulle meeldib. Kuna olen pärit
üsna vaesest perest, siis tean,
mis on raha väärtus ja et riigi
raha tuleb lugeda. Samuti on
mul alati väga vedanud oma
meeskondade ja ülemustega.
Alustasin politseis tööd
Tallinna kesklinna ja Kadrioru pätte taga ajades. Olen
juhtinud Tallinna mõrvaüksust
ja keskkriminaalpolitseid. Vaatasin alati alt üles nii Tallinna
mõrvaüksuse endisele juhile
Artur Tšulitskile kui keskkriminaalpolitsei juhile Andres
Anveltile. Üheks suuremaks
eeskujuks on olnud mulle Koit
Pikaro. Temaga koos tegin elus
esimest korda telefonikõnede
analüüsi, mis toimus punase
viltpliiatsi ja joonlauaga. Kui
sellest räägin politseikoolis
noortele politseinikele, siis
nad saavad kõhutäie naerda.
Sestap oli nende meeste kingadesse astumine tohutu suur
väljakutse.
On läinud nii, et ma ei ole
pidanud töökohtadele ise kandideerima. Tallinna mõrvaüksuse juhi kohale jõudmine
on üks huvitav lugu. Minu
tolleaegne ülemus Einar Suimets helistas ühel kaunil kolmapäeval ja küsis: kuule, miks
sa tööl ei ole? Mina vastasin,
et olen ju. Tema aga käratas –
kas sa ei teagi, et oled juba esmaspäevast uuele ametikohale
määratud.
Keskkriminaalpolitseid kutsus mind juhtima Kalle Laanet.
See oli üks enesekehtestamise proovikivi. Laaneti otsus
saata keskkriminaalpolitseid
juhtima noor mees Tallinna
politseist oli julge!
Politsei- ja piirivalveameti
peadirektori rolli ärgitas mind

vastu võtma Ken-Marti Vaher.
Mul on tõsiselt vedanud, et
minu juhid on minus potentsiaali näinud ning minu mõtted ja ideed alati ära kuulanud.
Ahjaa, 2007. aastal proovis
siseminister Jüri Pihl mind ka
veel kaitsepolitseisse ametisse
saata. Käisin talle kolmel pühapäeval ära ütlemas.
Ehkki sul on suur meeskond,
siis ühel hetkel peab juht ikkagi ise otsuse langetama, ka
väga raskete otsuste puhul –
juhi üksindus. Kuidas see sind
mõjutanud on?

Tipus ollaksegi üksi. Seda teavad kõik, kes suuri organisatsioone juhivad. Oluliselt lihtsam on aga siis, kui ümber on
inimesed, keda saab usaldada
ja kellele loota. Mul on tohutult
vedanud, et minu tiimis on
inimesed, kellega saab nõu
pidada ja kellele võin kindel
olla. Hindan väga, kui mind
korrale kutsutakse. Ma ka ju
eksin. Samuti on mind alati
aidanud inimesed väljastpoolt
organisatsiooni. Näiteks Mart
on mulle olnud nagu teejuht.
Kohtun temaga harva, kuid
tema on inimene, kes lööb
uduloori klaariks ja annab
kindlust ideedele.
Mõtlen alati nii, et olen nõus
eksima midagi tehes, kuid ma
ei ole nõus sellega, et eksin
otsustamatuse tõttu. Tegemata
jätmine lihtsalt ei oleks minu
moodi.
2021. aastal, keerulise
COVID-kriisi tipus otsustasime politseis läbi viia reformi.
Heade inimeste hoidmiseks,
uute värbamiseks ja palkade tõstmiseks tuli meil leida
erinevaid kokkuhoiukohti
asutuse seest ja koondada ligi

200 inimest. Öeldi, et Vaher
on hulluks läinud. Samas mõtlen mina niimoodi, et selle
tegemata jätmine oleks teinud organisatsioonile palju
rohkem halba. Me ei oleks
saanud tööl hoida häid inimesi. Inimeste koondamine
on kõige raskem otsus üldse,
aga õilsa lõppeesmärgi nimel
tuleb juhil otsustada.
Eesti on nüüd juba mitu aastat
tegelenud kriisidega. Milline on
olnud selle mõju politsei tööle
ja meie õiguskorrale?

Mitte ükski suurem kriis ei
möödu nii, et Eesti politsei
poleks kaasatud. Olgu selleks
mõni looduskatastroof, koroonakriis, hübriidrünnak või
Ukrainas toimuva sõja eest põgenevate inimeste abistamine.
Iga kriis muudab meie töökorraldust ja toob lauale uusi
ülesandeid, kuid nende näol ei
ole tegemist millegi ületamatu
ega ennekuulmatuga. Need on
inimeste aitamise ja päästmise
ülesanded. Ja inimeste aitamine on politseinikel veres.
Milliseks hindad Eesti õiguskorda, mis on suuremad probleemid riigis tervikuna, aga ka
meie vallas?

Me ei ole kunagi elanud nii turvalises ühiskonnas kui praegu.
Politseijuhina on minu ülesanne kõrvaldada takistused, et
politseinikud saaksid oma tööd
hästi teha. Kõige hullem on see,
kui kukume rutiini ja magame
maha hetke, kui oleksime saanud inimest päästa. Seetõttu
peame saama veel paremaks ja
olema valmis lahendama erinevaid kriise, mis homme võivad
meie õuele jõuda. Siin kehtib
loogika, mis meie meeskonna

peas on – initsiatiiv tuleb ise
võtta, mitte oodata.
Harku vald ei erine väga
palju teistest Eesti valdadest.
Kõige tõsisem probleem on
lähisuhtevägivald, mille lahutamatuks osaks on alkohol.
Teiseks liikluses toimuv ja kolmandaks meie kogukondade ja
koolide valmisolek kriisideks.
Meie valla piirkonnapolitseinikud on nendest probleemkohtadest vallalehes ka rääkinud.
Hindan väga sellist mõtteviisi, et igaüks saab turvalisuse
nimel palju ära teha. Kui iga
Harku valla elanik teeb ühe
hea teo päevas, siis kokku
saab päevas palju head. Aga
mõelge, kui palju head saab
nõnda aastas!
Praegu on meie püha kohustus aidata neid naisi ja lapsi,
kelle mehed sõdivad Ukraina
vabaduse eest.
Hingetõmbeaega on ka vaja.
Kuidas sa lõõgastud, kuidas
oma vaba aega veedad?

Minu hobi ongi minu vaba aeg.
Mulle väga meeldib nokitseda
enda maja kallal, teha sporti
ja käia teatris.
Millised on sinu olulised prioriteedid inimesena, isana, juhina?

Mulle meeldib otsekohesus ja
tegutsemine. Ma ei jää ootama, et minu eest midagi ära
tehakse, vaid püüan leida ise
lahendusi. Kärsitu olen ma
ka, soovin saada hea tulemuse
kiiresti.
On sul eeskujusid, kes need on?

Erinevatel aegadel on erinevad eeskujud. Minu eeskujuks hakkab kujunema minu
14-aastane poeg Martin.

Suureks eeskujuks oli minu
isa, kellelt olen otsekohesuse ja tegutsemise tahte kaasa
saanud. Tema õpetas mind
olema inimene mitte sõnade,
vaid tegude kaudu. Isa polnud suur jutumees. Teineteise
mõistmine käis ühiste tegevuste, näiteks pikkade matkade,
kodu ehitamise või pajupilli
meisterdamise kaudu.
Nii nagu minu isalgi, nii
juhtub ka minuga igasugu asju.
Meenub üks rabaskäik isaga,
kui läksime koos jõhvikale. See
oli meie peres nagu kohustus.
Kui tahtsid talvel jõhvikamahla
juua, pidid panustama. Tal olid
omad kindlad kohad, mida ta
kellelegi öelda ei tahtnud –
tavaliselt laugaste vahel, sest
sinna ei julgenud keegi minna.
Juhtus nii, et me eksisime
ära. Kuna õues hakkas juba
pimedaks minema, otsustas
isa, et veedame öö rabas. Tema
toetas seljaga vastu männipuud,
mina väikese poisina tema süles.
Rabatuule vihisedes magasime
öö ära ja asusime hommikul
koduteele. Hea, et hommikul
päike paistis, selle järgi oli lihtne
kodutee leida. See on olnud
kõige turvalisem öö minu elus.
Noore suusatajana peitsin
end metsas suusaraja ääres ja
õppisin laskesuusataja Kalju
Ojastelt uisutehnikat. Lõpuks
jäin vahele. Sõbraliku mehena
õpetas ta mulle selgeks vajalikud liigutused ja tehnika. Tema
võime üksi kaks tundi treenida,
rahulikkus ja positiivne ellusuhtumine olid mulle kindlasti
eeskujuks.
Kuidas suudad nii isiklikus kui
ka tööelus terad sõkaldest eraldada – olulise ebaolulisest?

Kogemuse pealt ja riskides. Kui
tööelus lähtun plaanidest ja
eesmärkidest, siis isiklikus elus
teen asju pigem spontaanselt
ning hetkel võtan ühe päeva
korraga.
Sa oled kõige kauem ametis
olnud peadirektor politseis –
üheksa aastat. Muljet avaldav!
Kuidas sul see õnnestunud on?

Sarnaselt Ott Tänakuga on minulgi oma tiim ja toetajad, ilma
kelleta ei oleks see ralli õnnestunud. Üheks minu eesmärgiks,
mis on ka politsei strateegias
kirjas, on teha maailma parimat
politseid. Kui teed oma tööd
südamega, on see võimalik.
Mis sulle rõõmu teeb? Mis
puudutab sinu hingekeeli kõige
enam?

Mõtlen nii, et kui tervis on
korras ja tean, mida elult tahan, ongi rõõm minu õuel.
Olen õppinud andestama ja
iseennast armastama.
Sinu teine ametiaeg saab järgmisel aastal läbi. Oled noor
mees. Millised plaanid sul
tulevikuks on? Kas praegune
ametikoht on karjääriredeli tipp
või sihid midagi kõrgemat?

Usun, et Eesti rahvas kuuleb
veel Elmar Vaherist …
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NOORED

Noortevolikogu
tegemised

Tabasalu Teelahkme lasteaias
keerles emakeelepäeva puhul taas
luulekarussell
ANNELI LAAMANN
Tabasalu Teelahkme lasteaia
direktor

Noorte tänuüritus “Harku tähed”
tõstis esile meie valla parimaid noori

12. märtsil toimus juba teist korda Harku valla noortevolikogu korraldatud noortele suunatud tunnustussündmus “Harku tähed”. Ürituse eesmärk on tähelepanu
pöörata noorte endi tegemistele ja saavutustele, aga
ka kogemuste saamine. Kui möödunud aastal toimus
sündmus videosilla vahendusel, siis seekord saadi kokku
Tabasalu kooli aulas.
Kandidaate sai esitada 21. veebruarist kuni 26. veebruarini viies kategoorias, kus võeti aluseks 2021. aasta tulemused. Viieliikmeline žürii valis kõikide kandidaatide seast
välja silmapaistvaimad.
Tulemused olid järgnevad: aasta noorsportlane − Karolin
Härm, aasta noormuusik − Sarah Nehari, aasta hea tegu −
Eliise Hurt, aasta noorte toetaja − Tabasalu triatloniklubi,
aasta õpilasfirma − ÕF Jätsik.
(Foto: Aron Urb)

Eesti keele kaunis kõla
kostab laia ilma otsa.
Mere taga samas keeles
kajab laul ja ei saa otsa.
Eesti rahvas eesti keeles
võõral maalgi kõneleb,
kodu-eesti ikka meeles
ja see keel ei unune.
(Ülle Tõnumaa)
Juba neljandat aastat järjest
toimus Tabasalu Teelahkme
lasteaias Harku valla lasteaedade Luulekarussell. Seekord
aastanumbriga 2022 Luulekarusselli toimumise kuupäev on
olnud igal aastal emakeelepäeva nädalal, et ühtlasi tähistada
üritusega emakeele kaunist
kõla.
Viimastel aastatel on takistanud ülevallaliste ürituse korraldamist koroonapiirangud,
aga õnneks on olemas internet
ja videote saatmise võimalus.
Nagu eelmisel aastal, saime taas
teha valla lasteaedade vahelise virtuaalse Luulekarusselli.
Vahvaid videoid saadeti meile
Pangapealse, Tibutare, Harku
ja Harkujärve lasteaedadest.
Luuletuste valik oli lai. Palju
oli isamaalisi luuletusi, nalja-

Luulekarussell toimus sel aastal video teel, parimaid tunnustati tänukirjade ja lõbusate
raamatutega. / Foto: erakogu

kaid värsse ja suisa isetehtuid.
Näiteks kirjutas Vääna-Jõesuu
lasteaia Kriselli vanavanaema
oma lapselapsele luuletuse,
mille lapselapselaps lustakalt
ette kandis.
Harkujärve lasteaia poiss
Maru luuletas ise väga päevakajalise luuletuse.

“Rahu”
Ühel kaugel maal
lendasid pommid
ja lastel otsa said kommid.
Lemmikloomad on
vinguse haisuga,
ära annan oma kaisukad.
Saatsin neile oma taskuraha,
et saaks põgeneda piiri taha.

Neile saadan rahutuvi
ja soovin, et saaks tulla
õnnelik suvi …
Täname kõiki osavõtjaid ja
kohtumiseni taas uuel õppeaastal. Kõigi osalejateni toimetame varsti tänukirjad ja
väikesed raamatud.

Harkujärve põhikoolis peeti taas keelepäevi
Osaleti Harjumaa osaluskohvikus

25. märtsil võtsid noortevolikogu liikmed osa Rae kultuurikeskuses toimunud Harjumaa osaluskohvikust. Noorte
kohtumine toimus Eesti noorteühenduste liidu ja kohalike
osaluskogude eestvedamisel. Osaluskohvikutes oli neli
laia, Riigikogu valimistega seotud teemat: demokraatia,
haridus ja tööhõive, keskkond ja jätkusuutlik majandus
ning noorte heaolu ja üks kuni neli kohalikku teemat.
(Foto: Anne-Ly Suvi)

Tänu COVID-pandeemia
taandumisele saame jälle
koos kogu kooliperega
ühisüritusi nautida.
14.−22. märtsini toimusidki järjekordsed keelepäevad.
KÜLLI RIISTOP
Harkujärve põhikooli direktor

õhk oli küll meie emakeeR
lel, kuid ühe päeva pühendasime ka võõrkeeltele.

Noored kohtusid vallavanemaga

28. märtsil külastasid noortevolikogu liikmed Marie
Amalie Kristian ja Rasmus Kens Harku vallamaja. Valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Krista Dregeri juhendamisel
tutvuti vallamaja erinevate osakondadega ja räägiti päevakorral olevatest töödest. Harku vallavanem Erik Sandla
tutvustas noortele pikemalt oma töid ja tegemisi. Räägiti
Harku valla koolide ja kohaliku omavalitsuse pooleliolevatest projektidest. Suurem vestlus keerles kriisiteemade
ümber, kus puudutati nii koroonat kui ka sõda.
Lisaks käis Rasmus Kens kuulamas ka haridus- ja
kultuurikomisjonis ja Harku vallavolikogus, kuidas valda
juhitakse.
(Foto: Krista Dreger)

Emakeelepäeval viidi kõikides
klassides läbi veebipõhine eesti
keele olümpiaad, nädala teises
pooles võeti mõõtu õigekirjavõistlusel. Parimaid keeletundjaid premeeriti diplomi
ja meenega.
Iga õpilane teab, et aina raskemaks osutub kauni käekirjaga kirjutamine. Oma pitseri
on sellele vajutanud arvutis ja
telefonis tekstide koostamine.
Seepärast pidasime oluliseks
viia läbi ilukirjavõistlus –
kõikide õpilaste anonüümsed
ilukirjatööd riputati koridori
seintele, millest õpetajad kaunimad välja valisid.
Reede oli välja kuulutatud
muinasjutupäevana. Väiksemad koolipere liikmed võisid
kooli tulla kostümeerituna.
Raamatukogus oli näitus tuntud ja vähem tuntud muinas-

Keelepäevadel said lapsed harjutada ilukirja ja ammutada põnevaid teadmisi nii emakeele kui ka
võõrkeelte kohta. / Foto: erakogu

lugudest. Teise kooliastme
ilmekaimad lugejad käisid
väikestele muinasjutte ette
lugemas, kõikides klassides
toimus Kahooti viktoriin muinasjuttude tundmise peale.
Võib ju arvata, et kuuendikele
see mingit pinget ei pakkunud,
aga tegelikkus seda ei kinnitanud – peamurdmist oli ühtviisi
nii esimese klassi juntsudel kui
ka teismeeas õpilastel.
Uus nädal lükkas hoo sisse
võõrkeelepäevale: kogu koolipere sai kuulda ja näha meie
kooli muu emakeelega õpilaste
esinemisi – kõlasid laulud ja
luuletused ungari, vene, inglise,
prantsuse, norra, ukraina ja
taani keeles. Spelligus selgitati

välja parimad inglise keeles
kirjutajad. Keelepäevad lõpetas konverents, kus astusid
ettekannetega üles 4.–6. klasside õpilased. Publik kuulas
hiirvaikselt kauneid kõnesid
Eestimaale, jälgis uurimistööde
tulemusel koostatud ettekandeid Eestimaa imposantsetest
ehitistest ja meeleolukaid slaidiesitlusi Vene kultuuriloost.
Nüüd teavad kõik, et Peeter I ei
olnud vaid tarmukas Venemaa
uuendaja, tema käitumisest
on teada hulk kummastavaid
veidrusi, näiteks armastas ta
ravida oma alluvate hambaid
ja alavääristada kääbuseid.
Lapsed said teada, et kõige
külmem asustatud punkt pla-

needil on küla nimega Oimjakon, kus temperatuur kõigub
–67 kraadist kuni +34 kraadini
ning et kalleim kalamari on
väärt lausa müstilist hinda –
34 500 eurot kilogramm.
Lapsed said teada, et Tallinna
Toomkirikus saab igal laupäeval kell 12 kuulata pool tundi
orelimuusikat ja ehitusjärgus
Tallinna teletorn pääses tulekahjust vaid ehitusbrigadiri
kiirreageeringu tõttu – poleks
ta kaablit läbi lõiganud, ei oleks
teletorn 1980. aasta olümpiaregatiks valminud.
Keelepäevad on tänaseks
minevikuks saanud, ees ootab
reaalainete nädal. Põnevust
jagub!
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KULTUUR
Viimasel ajal on meid
ümbritsenud palju
hirmu, koledusi ja
ebakindlust. Oleme
elanud kaasa ja aidanud
nii Ukrainat kui ka siia
saabunud ukrainlasi.
Mida me veel teha
saaks? Kuidas aga enda
vaimset tervist hoida?
Need kaks asja saab
väga lihtsasti ühendada – Ukraina
kirjandust lugedes!
TRIIN KAND
Kommunikatsioonijuht

REELIKA LÕHMUS
Üldharidusspetsialist

U

kraina kirjandust ei
ole just ülemäära palju
eestikeelsena ilmunud.
Sellegipoolest kogusime kokku mõned toredad raamatud, lugesime, vaimustusime
ja jagame teiega paari toredat
lugemissoovitust!

Suveköögid
Olia Hercules
Varrak
Retseptiraamatu puhul hindan
enim seda, kui raamat on lihtsasti loetav ja leian sealt vähe-

Lugemine kosutab hinge – soovitame
Ukraina kirjandust
malt ühe retsepti, mille jaoks
on mul kõik komponendid
kohe omast käest võtta ning
ma ei pea veetma päevakest
mööda toidupoode rännates.
Kuivõrd on Ukraina köök nii
mõneski osas domineeriv ka
Eestis oma borši, hautatud
kapsa või õunaroogadega, siis
on vaheldusrikkuse mõttes hea
näha tuttavaid tooraineid veidi
uuemas kuues.
Raamatus on retsepte suppidele, toekamatele praadidele,
hautistele, magustoitudele,
aga ka hoidistele ja sakuskale.
Retseptid vahelduvad autori
meenutustega oma kodumaast,
päikselisest ja maitseterohkest
lapse- ja nooruspõlvest. Olles
loodust, suve ja värskeid lõhnu
ja maitseid armastav inimene, tundsin raamatut lugedes
meeletut igatsust maakodu
päikese ja värskete ploomide,
tomatilõhnalise kasvuhoone ja
aiamaalt korjatud praetud suvikõrvitsa järele. Ja just täpselt
lugedes möödub aeg lenneldes,
sest iga retsepti juurde kuulub
jutustav kirjeldus, kuidas seda
valmistada, ja tutvustus kas
kohast, kust retsept pärit on,
või mälestustest, mis retsepte
saadavad. Kõige lõpust leiab
ukrainlaste meenutusi oma
pere ja lapsepõlve suveköökidest. Meenutusi lugedes on
tänaseks nii mõnegi linna nimi
tuttav, kuid kahjuks hoopis
kurvematel põhjustel. Seda
enam oli liigutav lugeda neid
ilusaid ja häid mälestusi ning
loota, et need suveköögid,
inimesed ja maitsed elavad
üsna pea taas oma rahulikku
ja rõõmu täis hetki, mida jagada nii meie kui ka tulevaste
põlvedega.
Kuivõrd karulaugu hooaeg

ku – nimelt on ta sündinud
Ukrainas. “Surnud hinged”
on peen, pikantne, irooniline ühiskonnakriitiline lugu
mõistatuslikust isandast, kes
käib ringi ja soovib osta …
surnud hingi. Kõlab süngelt,
aga tegelikult on raamat päris
humoorikas! See raamat on
hea kaaslane neile, kes oskavad lugu pidada heast peenest
huumorist.

on meil kohe-kohe ukse taga
(kuigi hetkel seda kirjutades
sajab veel valget laia lund ja
lapsed teevad akna taga lumeingleid), siis valisin jagamiseks lihtsa küüslaugumäärde,
mida nautides oma vitamiinikoguseid tõsta:
Küüslaugu-rasvamääre

• 200 g salo (soolatud seapekk)
või rasva
• 2 suurt kooritud ja hakitud
küüslauguküünt või 20 g hakitud karulauku
• peotäis värskeid hakitud ürte
(tilli, peterselli, koriandrit)
• meresool (soovi korral)
• õhukeselt viilutatud rukkileiba
Õpetus:
Lõigake soolapekilt kamar
ära, hakkige pekk tükkideks
ja purustage köögikombainis
ühtlaseks massiks. Lisage küüslauguküüned või karulauk ja
mikserdage veel. Võite lisada
maitse järgi soola.
Serveerige röstitud või värsketel õhukestel rukkileivaviiludel.
Järelejäänud salomääret
võite hoida külmkapis purgi
sees mitu kuud ja sügavkülmas
kuni neli kuud.
PS: Autori kõrvalmärkus
soovitab lusikatäie määret lisada talvisele boršile just enne
supi valmimist!
Kolliaabits
Maria Žutšenko
Helios
“Kolliaabits” on tõeliselt lustakas tähestikuraamat Ukraina autorilt Maria Žutšenkolt,
mille on eesti keelde tõlkinud
Leelo Tungal. Selles raamatus
on tähestikutähed vahvateks
kollideks maskeerunud ning

iga tähe juures on tore salmike.
Ka kunstnik Inna Tšernjaki
joonistatud illustratsioonid
on rõõmustavalt värvikirevad.
Raamat on rõõmus, haarav ja
teeb tähtede õppimise kindla
peale lihtsamaks ja lõbusamaks.
Surnud hinged
Nikolai Gogol
Postimees kirjastus
Ukraina ja Vene kirjandusteadlased küll siiani vaidlevad, kas Gogol on Ukraina või
Vene kirjanik, kuid käsitleme
teda kui Ukraina kirjanik-

Depeche Mode
Sergi Žadan
Loomingu raamatukogu
Värskelt Loomingu raamatukogu kuldsarja eriväljaandena
taas ilmunud Lugasnkist pärit kirjaniku, poeedi ja kodanikuaktivisti Sergi Žadani
raamat räägib 1990. aastate
Ukrainast. See on pöörane
lugu kolmest Harkivis olesklevast noormehest, kes asuvad
oma neljandat kamraadi otsima, ületades selleks piire …
nii mõneski mõttes. See on
aus, otsekohene, haaravalt ja
maitsekalt kirjutatud raamat,
mida lihtsalt peab praegusel
ajal lugema!
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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 & VARIA

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU

külas Luige tee 38 üksikelamu laiendamiseks

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse

TULEMUS

ehitusprojekti koostamisel hoonestusala

algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks

25.02.–26.03.2022 k.a toimus Harku vallamajas,

muutmiseks.

ajutisele ehitisele Harku vallas Kumna külas

Vääna seltsimajas, veebilehel ja detailplaneerin-

Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada

gute veebirakenduses Vahi külas Tiigiserva

projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku

(katastritunnus 19801:011:0266) maaüksuse ja

istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid

lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.

selle osas ootame 15.04.2022-25.04.2022 k.a.

Metsaküla tee 5 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvu-

planeeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esita-

da Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.

tud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detail-

ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detail-

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvu-

planeeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.

planeeringuga saab tutvuda Harku valla kaardi-

da Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.

rakenduses kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu

ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detail-

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD

esitatud taotlusega riiklikus ehitisregistris (vajalik

planeeringuga saab tutvuda Harku valla kaardi-

MENETLUSED

ID-kaardiga sisselogimine).

rakenduses kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu

tamisest, et anda detailplaneeringut täpsustavad
projekteerimistingimused Tabasalu alevikus

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja
või e-kirja teel harku@harku.ee 15.–25.04.2022 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Pällo tee 4 üksikelamu ja abihoonete püstita-

istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle osas ootame 15.–25.04.2022 k.a.

esitatud taotlusega riiklikus ehitisregistris (vajalik
ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja
või e-kirja teel harku@harku.ee 15.–25.04.2022 k.a.

miseks ehitusprojekti koostamisel hoonestus-

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD

ala suurendamiseks ja hoone katusekalde

MENETLUSED

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse

muutmiseks.

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse

algatamisest, et anda projekteerimistingimused

algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks

ajutisele ehitisele Harku vallas Muraste külas

projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku

ajutisele ehitisele Harku vallas Liikva külas

Pangapealse tn 31 maaüksusel päikeseelektri-

istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid

Jõe tee 14 maaüksusel päikeseelektrijaama

jaama ehitusprojekti koostamiseks.

selle osas ootame 15.–25.04.2022 k.a.

ehitusprojekti koostamiseks.

Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvu-

Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada

Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada

projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku

da Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.

projekteerimistingimuste andmise üle ilma ava-

istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid

ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detail-

likku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastu-

selle osas ootame 15.–25.04.2022 k.a.

planeeringuga saab tutvuda Harku valla kaardi-

väiteid selle osas ootame 15.–25.04.2022 k.a.

rakenduses kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvu-

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.

esitatud taotlusega riiklikus ehitisregistris (vajalik

da Harku vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.

ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detail-

ID-kaardiga sisselogimine).

ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detail-

planeeringuga saab tutvuda Harku valla kaardi-

planeeringuga saab tutvuda Harku valla kaardi-

rakenduses kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu

rakenduses kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu

esitatud taotlusega riiklikus ehitisregistris (vajalik

esitatud taotlusega riiklikus ehitisregistris (vajalik

ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja
või e-kirja teel harku@harku.ee 15.–25.04.2022 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu

ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja

Kuupäev

Aeg

või e-kirja teel harku@harku.ee 15.–25.04.2022 k.a.

või e-kirja teel harku@harku.ee 15.–25.04.2022 k.a.

Kuhu minna, mida teha?

Eelmisel aastal jõudis mürgistusõnnetuse tõttu
arsti juurde enam kui 400 üle 65-aastase inimese.
Mürgistusõnnetused on aga sageli sarnased ja
seega targa käitumisega ennetatavad.

projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detail-

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse alga-

Kuidas hoiduda
mürgistusest?

ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND

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

Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

4. aprill –
6. mai

Näitus "Siidimaal Vietnami traditsioonilistel Ao dai
kleitidel"

Tabasalu raamatukogu
(Teenuste 2)

www.libharku.ee/sundmused

14.–30. aprill

"Aita leida Harku valla kultuurilugu!
Ootame Sind panustama kohaliku LOO loomisesse,
kus oodataske lugusid kultuuritegelastest või
külades loodud teostest."

FB: HarkuvallaAvatudkuladenadal

14. aprill

10.00

Kevadpühade töötuba täiskasvanutele: Kevadlilled
kompositsioonis

Kumna kultuuriait (Kivikirsi Osavõtt tasuta. FB: Kumnatee 1, Kumna)
Kultuuriait

14. aprill

16.00

Kevadpühade töötuba lastele: Kevadlilled
kompositsioonis

Kumna kultuuriait (Kivikirsi Osavõtt tasuta. FB: Kumnatee 1, Kumna)
Kultuuriait

16. aprill

19.00

Kino Muraste kinopunktis: "Apteeker Melchior"

Muraste kinopunkt (Lee
tee 9, Muraste)

www.muraste.ee

17. aprill

12.30

Esiliiga B (VIII voor): JK Tabasalu vs JK Tallinna Kalev
U21

Tabasalu arena (Kooli 1)

FB: JKTabasalu

20. aprill

19.30

Naiste Karikavõistlused (veerandfinaal): JK Tabasalu
vs Tallinna FC Flora

Tabasalu arena (Kooli 1)

FB: JKTabasalu

22. aprill

19.00

Jüriöö märgutuled: Vaba Eesti elab

Suurupi vabadussamba
juures (Munakivi tee,
Suurupi)

FB: HarkuvallaAvatudkuladenadal

22. aprill

18.00

Nokitsejate klubi – teeme lindudele pesakasti

Muraste külaselts (Lee tee
9, Muraste)

www.muraste.ee

23. aprill

11.00

Laulukontsert: "Harku valla laululaps"

Tabasalu kooli aula (Kooli
9, Tabasalu)

www.harku.ee

28. aprill

19.00

Esiliiga B (X voor): JK Tabasalu vs Nõmme Kalju FC
U21

Tabasalu arena (Kooli 1)

FB: JKTabasalu

MARE ODER
Mürgistusteabekeskuse juht

Kodukeemia nõuab ettevaatlikkust
Kemikaalidega juhtuvad mürgistusõnnetused enamasti
siis, kui need on ümber valatud mõnda joogipudelisse,
joogiklaasi ja keegi sealt lonksu võtab. Tagajärg võib olla
väga kole. Ennetus on väga lihtne – ära vala kemikaali ümber. Mingil juhul ei tasu kemikaale
kokku segada. Tagajärjeks võib väga sageli
olla ootamatu kemikaalide omavaheline
reaktsioon, millest tekkinud aurud on
sageli mürgised.
Samuti tuleb kemikaale kasutades veenduda, et kätte haaratud pudel on ikka õige.
Võta see hetk ja loe pudelilt üle, millega on tegemist. Samuti kanna alati
kummikindaid ja maski, kui
kasutad kangeid puhastusvahendeid – need võivad ärritada nahka
ja hingamisteid.
Ravimit võta teadlikult: pane prillid
ette ja tuli põlema!
Suur hulk eakate mürgistusõnnetusi on juhtunud
seepärast, et ravimeid võetakse käsikaudu – pimedas
ruumis ja ilma prillideta. Samuti hoitakse tihti erinevaid
ravimeid ühes pakendis koos. See kokku annab ohtliku
retsepti mürgistusõnnetuseks. Seda kõike on aga väga
lihtne vältida – pane lihtsalt tuli põlema ja prillid ette
ning hoia iga ravimit oma õiges karbis. See kehtib nii
retsepti- kui ka käsimüügiravimite puhul.
Ravimite õigesti võtmiseks loo endale kindel
süsteem
Ravimite topelt- või mitmekordse võtmise juhtumid
moodustasid 39% kõigist üle 65-aastaste inimeste mürgistusnõustamistest. Seda aitab vältida ravimijaotaja
või rohtude võtmise ülesmärkimise süsteem. Jaotaja
kasutamine on üldjuhul kõige kindlam süsteem, sest
kui ette nähtud ravimid on võetud, on seda kohe näha.
Mürgistuse esmaabiks peaks kodus olema
vähemalt 50 grammi aktiivsütt
Aktiivsüsi on oluline esmaabivahend paljude ravimimürgistuste korral. Aga ilma korraliku juhiseta ei ole
seda siiski mõistlik võtta, sest ka aktiivsüsi on ravim oma
kõrvalnähtude ja vastunäidustustega. Aktiivsöe kasutamise juhised saad mürgistusinfoliinile 16662 helistades!

Kui mürgistusõnnetus siiski juhtub või on selle kahtlus,
helista mürgistusinfoliinile 16662! Abi saab ööpäevaringselt nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Emadepäeva
7. mail
kontsert
12.00-14.00

Tabasalu kooli ja Tabasalu Gümnaasiumi
vahelisel puhkealal

LAULAVAD: Tabasalu Kammerkoor
koos Tabasalu Muusika- ja
Kunstikooli lastekooriga ning
Suurupi naiskoor Meretule.
Juhendajad: Mai Ainsalu; Elen Ilves

Kontsert on kõigile tasuta
Soovitav on kaasa võtta istumise alla fliis

TANTSIVAD:
naisrühmad: Harku Harakad, Hele, Mõisatants, Maranad;
seenior rühm: Tabasalu Memmed;
tüdrukute rühmad: Harkujärve, Vääna, Muraste ja Tabasalu koolidest.
Juhendajad: Ülle Urb; Astrid Väizene; Svea Sokka, Aveli Jürimäe;
Kätrin Järvis; Kaire Karik
Luulekava seadja: Kairi Arro-Särg
KÜLALISESINEJA: vabariigi pillimees Juhan Uppin

neljapäev, 14. aprill 2022 // HARKU VALLA TEATAJA
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TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu. OÜ
Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
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. Pakume
võtmed-kätte-lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
E-post mehitus@gmail.com,
tel 5352 9476.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan
tehtud tööde kohta ametliku akti.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Usaldusväärne meeskond
pakub katuse-, fassaadi- ja üldehitustöid. Tel 5016 689.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa – tel 5399 3595.

Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus. Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Ehitusmehed teevad järgmisi
töid: katuste, aedade ja fassaadide
survepesu ja värvimine, puukuuride, garaažide, aedade ehitus,
saunade ehitus, katuste vahetus ja
montaaž, vundamendid ja puitkarkassist majad. Võtmed kätte. Tel
523 6803, ehitusmehedharjumaal@
gmail.com.
Võsalõikus, raietööd mootorsaega, trimmerdamine, hekilõikus,
muru niitmine Harku vallas. Tel
521 4353, sompaserv@gmail.com.
Tänava- ja äärekivide paigaldamise teenus. Kvaliteetne töö, mõistlikud hinnad. Tel 5616 4364.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus. Tel 562 41509,
Andres.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga. Liiv, muld, killustik, sõnnik,
asfaldipuru, betoon. Tel. 509 2936.
Mobiiltelefonide remont
Tabasalus. www.mobirem.ee,
info@mobirem.ee, tel 5821 6935.

Info ja tellimine

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

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

MÜÜK
Pellet, RUF-brikett ja küttepuud!
Kõik ühest kohast! Head hinnad
ja kvaliteetne küttematerjal! Tel
600 0136, 520 0093. Puu24.ee.
Killustik, liiv, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või tel
5618 8671. Tulen järele puksiiriga
ja tasun sularahas. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks
www.seisevauto.ee.
Ostan kasutuseta jäänud seisva
sõiduki. Võib olla rikkega remonti
vajav sõiduauto, kaubik või maastur.
Võtan arvelt maha. Oodatud kõik
pakkumised. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, e-post
skampus@online.ee.

HARKU VALLA LAULULAPS 2022

KON TSERT

TA BASA LU KO OLIS
23. APRILLIL
KELL 11:00

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

vaipade puhastust
villa-, sünteetika-, kaltsuja narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni
tasuta.
5591 7562

ARHITEKT

.

ERAMAJA projekt
Uus, laiendus, tagantjärele,
rekonstr., abihoone.
Hind ehitusloani 1000-1600 eur,
oleneb suurusest ja keerukusest

58 319 789
aare.keel@gmail.com

Ostan igas
seisukorras
autosid
Võib olla katki, roostes
või lihtsalt vana. Pakkuge
julgelt!
Tel: 5679 3433, e-post:
Romumees@hotmail.com

Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

Mälestame pikaaegset
kaasvõitlejat ja sõpra

Rein Kuurmaad

Südamlik kaastunne
lähedastele
Kaitseliidu Keila
malevkond

Kallis Eva
Oleme sinuga, kui saadad
viimsele teekonnale oma
armsa abikaasa

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

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

Harku vallavalitsus

Harku vallavalitsus

Harku vallavalitsus

VEESPETSIALISTI

ARENDUSSPETSIALISTI

PSÜHHOLOOGI

kuulutab välja konkursi

kuulutab välja konkursi

kuulutab välja konkursi

ametikohale

ametikohale

ametikohale

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:
• kõrgharidus keskkonna valdkonnas;
• vähemalt kaheaastane töökogemus erialases valdkonnas
(soovitavalt keskkonnaspetsialist);
• kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:
• kõrgharidus (soovituslikult haldusjuhtimise erialal);
• vähemalt kaheaastane töökogemus erialases valdkonnas
(soovitavalt haldusjuhtimine);
• projektide juhtimise kogemus;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:
• psühholoogi kvalifikatsioon või oled seda omandamas;
• varasem lastega töötamise kogemus;
• soov toetada lapsi, peresid ja õpetajaid.

Tuleb kasuks, kui Sul on ka:
• töökogemus seotud valdkonnas ja avalikus sektoris;
• teadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest ja tööst;
• oskus töötada ja tagada töörahu ka pingelises olukorras.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• sõidukompensatsiooni võimalust;
• haiguspäevade hüvitamist 100% alates teisest haiguspäevast.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 20. aprilliks
2022 portaali CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee.
Tegemist on määratud ajaks tähtajalise töösuhtega ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks. Vajadusel annab lisainfot arendusja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa telefonil 600 3851.

Tuleb kasuks, kui Sul on ka:
• varasem töökogemus seotud valdkonnas ja avalikus
sektoris;
• teadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest ja tööst;
• oskus töötada ja tagada töörahu ka pingelises olukorras.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• sõidukompensatsiooni võimalust;
• haiguspäevade hüvitamist 100% alates teisest haiguspäevast.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 20. aprilliks
2022 portaali CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee.
Vajadusel annab lisainfot arendus- ja haldusosakonna juhataja
Ergo Eesmaa telefonil 600 3851.

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes:
• Harku valla tugiteenuste süsteemi kujundamine;
• laste probleemide väljaselgitamine ja ennetamine;
• laste ja perede nõustamine probleemide lahendamisel.
Omalt poolt pakume:
• tööd valla kahes õppeasutuses;
• Eesti keskmisest kõrgemat töötasu;
• mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• võimalust panustada Harku valla tugiteenuste süsteemi
loomisesse.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad,
miks just Sina antud töökohale kõige paremini sobid, hiljemalt
26. aprilliks 2022 portaali CV-Online vahendusel või aadressile
personal@harku.ee. Lisainfot jagab haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Kristi Villand, telefon 606 3800, e-post
kristi.villand@harku.ee.
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REKLAAM

Meister on vaid
kliki kaugusel:
KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

AASTA
MAAKLER
2004

ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112
andrus@domare.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE
remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

USALDA OMA KINNISVARA
OST, MÜÜK JA ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

KRISTA KARIK

Kutseline kinnisvaramaakler
+372 520 3330
krista@plus.ee

