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Aasta esimesed
kuud on olnud
toimekad.
Lugege lk 3

ERIK SANDLA

Vallavanem

Tantsujalga keerutasid meie valla tublid tantsijad.

Laul, tants, rõõm ja naer –
tähistasime emadepäeva vallas
Laupäeval, 7. mail tähistasime vallas emadepäeva
kahe vahva kontserdiga.
TRIIN KAND
Kommunikatsioonijuht

S

üdapäevaks oli kogu
vallarahvas oodatud Tabasalu hariduslinnakusse, Tabasalu kooli ja Tabasalu
gümnaasiumi vahelisele õuealale. Lõbusal kontserdil esine-

Kooli aulas toimus kontsert eakatele, kus esines Eesti Raadio Laste Laulustuudio (dirigendid Kadri Hunt ja Kaire Tanner).

Vaatamata heitlikule ilmale oli vallarahvast kokku tulnud hulgim! / Fotod: Mallu Mariann Treimann, Triin Kand

sid Tabasalu kammerkoor koos
Tabasalu muusika- ja kunstikooli lastekooriga, Suurupi
naiskoor Meretule (juhendajad
Mai Ainsalu ja Elen Ilves).
Tantsujalga keerutasid rühmad: Harku Harakad, Hele,
Mõisatants, Maranad, Tabasalu
Memmed, tüdrukute rühmad
Harkujärve, Vääna, Muraste ja
Tabasalu koolidest (juhendajad
Ülle Urb, Astrid Väizene, Svea
Sokka, Aveli Jürimäe, Katrin
Järvis ja Kaire Karik). Luulekava seadis Kairi Arro-Särg
ning külalisesinejana lõi kaasa
vabariigi pillimees Juhan Uppin.
Pärastlõunaks olid kooli
aulasse palutud valla eakad,
kellele esines Eesti Raadio Laste Laulustuudio (dirigendid
Kadri Hunt ja Kaire Tanner)
ja üllatusesinejad. Pärast kontserti ootas külalisi suupistelaud
kohvi-tee ja koogiga.
Aitäh kõigile osalejatele ja
ilusat jätkuvat emadepäeva,
sest tegelikult on emadepäev
ju 365 päeva aastas!
Vaata perepilte
www.harku.ee/fotogaleriie

Foto: Mallu Mariann Treimann

Tiraaž: 7245
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VALLAVALITSEMINE
27. aprillil oli meeldiv
võimalus külastada koos
Merikülas elavate
ukrainlastega Riigikogu.

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

ULVI PÕLLU
Konsultant

Muudatus liini H11 sõiduplaanis

Alates 25. aprillist on muudatus valla siseliini H11 sõiduplaanis. Hommikune väljumine Merikülast on nihutatud
15 minutit hilisemaks – buss väljub Merikülast kell 8.35.
Lisainfo: e-post info@ytkpohja.ee, tel 640 6780
(Põhja-Eesti ühistranspordikeskus)

Liikluskorralduse muudatus
Kallaste teel

Seoses Tabasalu keskuse ärihoone ehitusega suleti esmaspäevast, 25. aprillist Kallaste tänava Klooga maantee
poolne sissesõit. Ajutine liiklusskeem kehtib 3. juunini.
Vallamaja parklasse pääseb endiselt Ranna tee kaudu.
Ajutise liikluskorraldusega saab tutvuda valla kodulehel
www.harku.ee.
Palume jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
(Harku vallavalitsus)

Kogusime ukrainlastele jalgrattaid

Maikuu alguses kogusime Merikülas elavatele ukrainlastele jalgrattaid – heade inimeste abiga saime kokku
11 ratast. Aitäh kõigile!
Kui soovid panustada, võta meiega ühendust: tel
603 2012 või e-post ukraina@harku.ee
(Harku vallavalitsus, foto: Ruth Teder)

Külastasime Merikülas
elavate ukrainlastega
Riigikogu

K

ülalisi võttis vastu Riigikogu esimees Jüri Ratas,
kes alustuseks tänas Harku valda Ukraina põgenikele
majutuse, abi ja toetuse pakkumise eest. Ta lisas: “Eesti jätkab Ukraina riigi ja rahva
igakülgset toetamist, nii poliitilise, sõjalise kui ka humanitaarabi andmisega. Peame
kõik tegema rohkem, kuni
Ukraina on selle sõja võitnud,
sest Ukraina võitlus on ka
meie võitlus.”
Ukrainlased kuulasid huviga Toompea kindluse, lossi
ja Riigikogu hoone ajaloost.
Elevust tekitas Riigikogu saalis
viibides võimalus seista kõnepuldis või istuda spiikri toolil.
Kustumatu mulje jättis tõusmine Eesti tähtsaima torni,
Pika Hermanni tippu, kus 95
meetri kõrgusel merepinnast
lehvib Eesti lipp.
Külalisi ära saates ja neid
Riigikogu kommidega kostitades lausus Ratas: “Väsida ei
tohi, sest pärast sõja võidukat
lõppu oleme Ukraina kõrval,

Ukrainlased said Riigikogu ruumides ringi vaadata ja kohtuda Riigikogu esimehe
Jüri Ratasega. / Foto: erakogu

et aidata Ukrainat uuesti üles
ehitada, et sõjapõgenikud saaksid minna taas oma koju. Slava
Ukraini!”

Riigikogust lahkudes lausus
üks väärikas ukrainlanna: “Küll
eestlased on südamlikud inimesed. Nii kõrgel ametikohal ja

ikkagi nii lihtne ja sõbralik.” Ja
jätkas: “Mind pani imestama, et
teil pääsevad Riigikokku täiesti
tavalised inimesed.”

Kodukompostrite taotluste vastuvõtt on alanud
Taotlusi saab esitada
valla iseteeninduskeskkonnas. Kompostri saavad
200 kiiremat nõuetele
vastava taotluse esitajat.
BRIGITA PERM
Keskkonnaspetsialist

Statistika

eskkonnainvesteeringute
K
Keskus toetas Harku valda
36 630 euroga, et soetada 200

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. mai 2022 
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Kallaste tn 12, Tabasalu
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Sündis elanikkonnakaitse töögrupp
allavalitsuse kriisikomis- kohtade ettevalmistamine,
5. mail kogunesid RiigiV
joni ja valla vabatahtike kriisireguleerimise koostöö
kaitse Rügemendi Humala
ühenduste (päästeamet, nais- ja kommunikatsioon.
õppekeskuses Harku
vallavalitsuse kriisikomisjon ja mitmed valla
vabatahtlikud ühendused.

ROBERT ANTROPOV
Elanikkonnakaitse projekti
koordinaator

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Kuidas kompostrit
taotleda?
Kompostri taotlemiseks peavad olema täidetud järgnevad
tingimused:
● taotlejal on sissekirjutus
taotlemise hetkel majapidamises, kuhu kodukompostrit
soovitakse;
● taotleja elab Harku vallas
asuval kinnistul, kus on üksikvõi kaksikelamu;
● taotleja elab hoones, mis on
liitunud korraldatud jäätmeveoga.

Taotlusi saab esitada Harku
valla iseteeninduskeskkonnas:
www.eteenused.harku.ee
Kompostri saajatega sõlmitakse leping, mille järgi
tuleb tasuda 89 euro suurune
omaosalus ja kasutada kompostrit majapidamises tekkivate biojäätmete kompostimiseks vähemalt kuni 30. juunini
2025.
Lisainfo: Brigita Perm, keskkonnaspetsialist, tel 606 8823,
e-post: brigita.perm@harku.ee

(ilmub kord kuus)

mehi

16 900

kodukompostrit ja 20 biojäätmete konteinerit eesmärgiga
jagada need majapidamiste
vahel laiali.
Kompostrite ostmiseks viidi
läbi riigihange, mille võitjaks
osutus UAB Elgaja ja Kleenoil
Eesti OÜ ühispakkumine. Riigihanke tulemusel soetatakse
200 HOTBIN-i 200 l suurust
kiirkompostrit kogumaksumusega 56 848,80 eurot. Seega
on ühe kompostri hind ligi 300
eurot. Kompostri omaosalus
on 89 eurot.

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

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

kodukaitse, kaitseliit, naabrivalve jt) kogunemise ajendiks
oli koos luua töögrupp valla
elanikkonnakaitse kontseptsiooni ja tegevuskava koostamiseks. Ühise tegevuse eesmärk on tagada elanikkonna
regulaarne teavitus ja koolitus
ning õppuste korraldamine,
evakuatsiooni- ja varjumis-

Päästeamet andis ülevaate
riigi lisaeelarvest raha taotlemise võimalustest ja jagas
juhiseid kohaliku omavalitsuse
hädaolukorraks valmisoleku
tõstmiseks. Elanikkonnakaitse
teadmisi ja soovitusi hakatakse
jagama juba lähiajal toimuvatel valla ja kogukondade
suveüritustel.

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

“Mul on hea meel, et saame
koos panustada meie valla
elanikkonnakaitsealase valmisoleku ja võimekuse tagamisse. Oskus kriisiolukorras
hakkama saada algab iga inimese, pere ja kogukonna teadlikkusest ning oskustest. Hoiame siis kokku ja oleme valmis!” rääkis elanikkonnakaitse
projekti koordinaator Robert
Antropov.

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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VALLAVALITSEMINE

ROBERT LIPPIN
Abivallavanem

Millised on kõige
olulisemad muudatused?
● Eralasteaia ja -hoiu teenuse
rahastamine on võrdsustatud.
Alates 1. augustist 2022 on toetuse määr eralasteaia ja -hoiu
teenuse osutajale kuni 80%
Vabariigi Valitsuse kehtestatud
kuutasu alammäärast, kuid
mitte suurem kui eralasteasutuse hinnakirja järgne kohatasu
lapse kohta kuus.
● Uut toetuse määra ei kohaldata eralasteasutuse teenuse

Augustist kehtib uus
eralasteaia ja -hoiu
toetamise kord vallas
pakkujatele, kellel on sõlmitud
leping Harku vallavalitsusega
enne 2022. aasta 1. juulit.
● Toetust antakse lapse eest, kes
on vähemalt pooleteiseaastane,
kuid noorem kui kolmeaastane
käesoleva aasta 30. septembri seisuga. Juhul, kui vanem
saab kohapakkumise antud
vanusevahemikus lapsele, siis
loobumise korral saab jätkata
eralasteasutuse toetuse kasutamist.
● Toetust ei anta lapse eest, kes
on saanud jooksva aasta 1. oktoobriks vähemalt kolmeaastaseks ja kellele on pakutud
lasteaiakohta munitsipaallasteasutuses, kuid millest lapsevanem on loobunud.
Millised on võimalused?
Juhul, kui laps on saanud pooleteiseaastaseks ja vallal ei ole

kohe võimalust lasteaiakohta
pakkuda, saab vald praegu
pakkuda kolme järgnevat alternatiivi.
Eralapsehoiu teenus on lapsevanema töötamist, õppimist
või toimetulekut toetav teenus,
mille osutamise ajal tagab lapse
hooldamise, arendamise ja
turvalisuse lapsehoiuteenuse
osutaja. Lapsehoiuteenuse sisu
koosneb kolmest komponendist: lapse hooldamine, tema
turvalisuse tagamine ja lapse
arendamine. Eralapsehoiu
toetus koosneb Harku valla
poolsest toetusest ja lapsevanema poolt makstavast kohatasu
määrast. Lapsevanema poolt
makstav kohatasu määr on
võrdväärne munitsipaallasteaia
kohatasu määraga.

Eralasteaia teenus võimaldab koolieast noorematele
lastele hoidu ja alushariduse
omandamist. Eralasteaia toetus
koosneb Harku valla poolsest
toetusest ja lapsevanema poolt
makstavast kohatasu määrast.
Lapsevanema poolt makstav
kohatasu määr on võrdväärne
munitsipaallasteaia kohatasu
määraga. Toetus on seotud
palga alammääraga ja fikseerides toetuse määra kuni 80%
juures, on toetuse piirmääraks
2022. aastal kuni 523,2 eurot.
See kehtib uute lepinguliste
partnerite puhul.
Koduse lapse toetus on
mõeldud pooleteise- kuni
kolmeaastastele lastele, kes ei
ole munitsipaal- või eralasteasutuse nimekirjas.

Täpsemat infot tingimuste kohta leiad: www.harku.ee

Toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele
27. aprillil saabus Harku
valda Euroopa abifondi
toiduabi.
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

K

okku saabus 95 pakki, millest enamik on mõeldud
toimetulekutoetuse saajatele
ja nende peredele. 27-le vallas
elavale isikule ja Merikülas
majutuvate Ukraina sõjapõgenike peredele viisid toidu-

pakid kohale valla sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna töötajad,
noored pered käisid ise toidupakil järel vallamajas.
Toiduabi jagatakse sotsiaalministeeriumist koostatud
kindlate nimekirjade abil.
Ostetud abi saamisest informeerivad toiduabi saajaid üldjuhul kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötajad.
Ostetud toiduabi on võimalikult tervislik ja kaua säiliv
ning selle eesmärk on vähendada enim puudust kannatavate
inimeste toidupuudust. Sotsiaalministeerium paneb kokku
abivajajatele toiduabipaki.

Toiduabi on õigus saada kindlaks määratud kuudel
toimetulekutoetusi taotlenud inimestel
• toimetulekutoetuse saajad;
• toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid

õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik
omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta;
• toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele

kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade
ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri;
• perekonna sissetulekust sõltuvad või konkreetse teenuse kulu

kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud toetuse saajad;
• varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed.

Alasniidu lasteaias toimus õpetajaltõpetajale-seminar
27. aprillil toimus
Alasniidu lasteaias juba
traditsiooniks saanud
seminar “Õpetajalt
õpetajale”, kus osales
seekord kokku lausa
70 inimest, kuid huvi oli
veelgi suurem.
MALLU MARIANN
TREIMANN
Kommunikatsioonispetsialist

rinevate lasteaedade diEja õpetajad
rektorid, õppealajuhatajad
jagasid semina-

ril osalejatele oma parimaid
praktikaid ja teadmisi projektõppest.
Mis on projektõpe? “Projektõpe tähendab seda, et lähtume alati lapse huvist,” selgitab
Alasniidu lasteaia direktor
Mariana Gutjuma, et pärast

Alasniidu lasteaia direktor Mariana Gutjuma seminari sisse
juhatamas. / Foto: Mallu Mariann Treimann

konkreetse teema valikut saab
laps ise uurida, avastada ja katsetada antud teema kõiki külgi.

“See arendab lastel koostöö- ja
analüüsioskusi. Õpetajal on
sellisel puhul pigem suunav

roll,” lisab ta. “Üldiselt kasutatakse lasteaedades nädala- või
kuupõhist planeerimist, kus
tegevused viib läbi õpetaja ja
lapsed vaatavad ning õpivad.
Projektõppes on see teistpidi:
kõigepealt vaatame, mis lapsi
huvitab ja mida nad antud
teemast teavad. Seejärel hakkavad nad õpetaja suunamisel
ise vastuseid otsima,” räägib
Mariana, et sellisel viisil on
lastel rohkem vabadust ise
avastada ja mõelda.
Kui enamik esinejaid oli
kohale tulnud lähedalt, siitsamast Harku vallast, siis kõige
kaugemad külalised saabusid
lausa Võrust ja Tartust. Meie
oma lasteaedadest jagasid laste
parimaid projekte Tabasalu
Teelahkme lasteaed, Harku
lasteaed, Pangapealse lasteaed
ja Tabasalu lasteaed Tibutare.
Esinejaid oli kokku 14 ja osalejate sõnul oli seminaripäev
meeleolukas ning väga inspireeriv!

Vallavanema kolumn
Foto: Mallu Mariann Treimann

Harku vallavolikogu
võttis 2. mail toimunud
istungil vastu otsuse,
mille kohaselt jõustub
1. augustist uus määrus
eralasteaia ja -hoiu
teenuse toetamise korra
kohta Harku vallas.
Uus määrus on loodud,
et tagada vanematele
paindlikumad
lahendused.

Erik Sandla:
“Toetame üksteist ja aitame
nõrgemaid.”

Vallavanem Erik Sandla võtab kord kvartalis kokku
olulisemad tegevused, otsused ja sündmused.

Aasta esimesed neli kuud on möödunud linnulennul. Võiks öelda, et aeg on olnud murranguline
ja toonud kaasa palju, millega ei teadnud meist
keegi arvestada. Ukraina sõjapõgenike vastuvõtt
ja neile igakülgse abi osutamine on olnud nende kuude üks võtmesõnu. Meriküla spordi- ja
õppekeskuses on saanud oma ajutise kodu nende kuude
jooksul üle kuuekümne põgeniku. Lisaks majutusele ja
toitlustamisele töötab sealsamas kogupäevakool, valla
spetsialistid pakuvad nõustamisteenust, käivitunud
on kaitseingliprojekt, kus meie valla elanikud aitavad
ukrainlastel siinse eluga kohaneda. Oleme kogunud
jalgrattaid lihtsustamaks nende liikumist, võimaldanud
käia ujumas, korraldanud ekskursioone ja palju muud.
Meie tööd ja head tahet on tunnustanud Riigikogu esimees Jüri Ratas ning üleriigilised telekanalid.
6. aprillil toimus kohtumine riigihalduse ministri Jaak
Aabi, siseministri Kristian Jaani, sotsiaalkaitseministri
Signe Riisalo ning haridus- ja teadusministri Liina Kersnaga, kus samuti oli peateemaks Ukraina sõjapõgenike
kriisiga seonduv.
Kiires arengutuules
Meie vald on pidevalt kasvav vald. 1. mai seisuga elab
vallas 16 900 inimest. Oleme igati panustamas uute
lasteaiakohtade loomisesse. Selleks oleme kohtunud
arendajatega ning vaaginud olemasolevate võimaluste
kasutamist, samuti püüame leida uusi võimalusi korvamaks kohtade puudust lastehoidudega.
Aktiivselt oleme tegelemas elanikkonna kaitse temaatikaga ja selleks oleme kavandanud koos mitmete
koostööpartneritega rea üritusi, et üheskoos õppida,
kuidas ennast ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist kuni
abi saabumiseni aidata. Oleme hakanud koostama ka
sellekohast arengukava, kuhu on kaasatud ka meie valla
kogukonnad.
Loodus kui prioriteet
19. aprillil toimus vallamajas projekti “Apametsa piirkonna planeeritud asumisisese liikuvuse ja ühistranspordi
ligipääsetavuse lahenduste analüüsi” tutvustus. Eesmärk
on muuta meie vallas liiklus säästvamaks, võimalikult
tõhusaks ja kaasata selle korraldamisse erinevaid transpordiliike.
Lubjakivikarjäärid ja Sõrve looduskaitseala on samuti
hetkel üheks prioriteediks. Oleme pöördunud keskkonnaministeeriumi poole Sõrve looduskaitseala moodustamiseks. Saue ja Harku vald on võtnud ühtse seisukoha,
et lubjakivi kaevandamine peab jääma Paldiski maantee,
Harku-Rannamõisa maantee ja Tammi tee vahelisse
kolmnurka, kus ka praegu lubjakivi kaevandatakse.
Üle Harku-Rannamõisa maantee või kaugemale Sõrve
LKA territooriumile laienemine ei ole mõeldav. 31. mail
toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis
kohtumine nelja valla esindajate osalusel, kus peateemaks
on taas lubjakivimaardlad.
Väärtustame kultuuri ja sporti
Ent meie vallas toimub põnevat ka kultuuri- ja spordivaldkonnas. Nii korraldas noortevolikogu valla noori
tunnustava ürituse “Harku tähed”. Märtsis toimusid
Ida-Virumaal 14. Eesti Talimängud. Harku valla lauatennise võistkond saavutas seal teise koha. 23. aprillil oli
võimalus kõigil tublidel laululastel oma oskusi proovile
panna konkursil “Harku valla laululaps”, kus esineti kuues
vanuserühmas, alates 3. eluaastast kuni 18. eluaastani.
7. mail toimus emadepäeva tähistamine koguni kahe
kontserdiga. 14. mail toimub Harku valla perepäev Tabasalu kooli spordihoones.
Rõõmustame ka selle üle, et 2022. aasta Zoom 8 MM-i
korraldamise õigus anti Tilgu sadama jahtklubi / Kuusalu jahtklubi / Tallinna jahtklubi ühisele korraldavale
kogule. Võistlus toimub 19.–24. juulini Tilgu sadamas.
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VALLAELU

Kuidas läheb?
Uurime meie valla tublidelt ja aktiivsetelt elanikelt,
kuidas neil parasjagu läheb.
MERJE SUMBERG
Vallavalitsuse eelmise koosseisu liige

Kõigepealt: aitäh küsimast ja huvi tundmast.
Tänan omalt poolt ka võimaluse eest, et sain
aastaga vallavalitsuses omandada uusi kogemusi
ja teadmisi. Kui sõnastada lühidalt aega, kuidas
mul on läinud pärast vallavalitsuses töötamist,
siis jätkasin oma igapäevast tööd Eesti kapitaliga
loodud ettevõttes Balteco turundusdirektori ametipostil
ja Tallinna 32. keskkoolis ettevõtlikkuse õpetajana.
Suures plaanis mõjutas minu isiklikku elu tervis, 2021.
ja 2022. aasta on sellest tulenevalt olnud keeruline. Liitusin
MTÜ Ikkagi Inimesed liikmeskonnaga, mis ühendab
inimesi, kelle tervis muutus pärast COVID-vaktsiini saamist. MTÜ koosseisus olen osalenud vaktsiini kindlustuse
eelnõu protsessis koostöös Riigikogu sotsiaalkomisjoni,
arstide, sotsiaalministeeriumi ja haigekassaga. Oleme
MTÜ poolt teinud erinevaid muudatusettepanekuid
ning andnud tagasisidet patsiendi poolelt. Jõudumööda
olen edasi Alasniidu seltsi juhatuses, tagasihoidlikult,
sest aega ja jõudu napib.
Sõda. Iga päev mõtlen selle kohutava sõja peale ja
olen püüdnud anda endast nii palju, kui ma inimesena
suudan ja oskan aidata. Kogunud riideid, jalanõusid,
toitu. Viinud vajalikke asju abivajajatele. Vallavalitsuse
üleskutsel olin kaasatud Meriküla pleedide projekti,
kogusime oma külast tublide ja heade perede käest päris
palju mõnusaid villaseid pleede. Kõik emad aitavad nii,
kuidas suudavad ja oskavad. Pean oluliseks, et inimesed
aitaks edasi, ja kui sõda lõpeb, on vaja panustada ka
Ukraina ülesehitamisse.
Ettevõte, kus töötan, ekspordib tooteid Ukrainasse.
Oleme Ukraina koostööpartneriga kogu sõja vältel olnud
ühenduses. Kui okupantide väed Kiievi alt lahkusid, sai
Balteco ladu raketitabamuse. Õnneks ei saanud meie
inimestest keegi viga.
Pere. Aprillis käisin Inglismaal, tütar lõpetas ülikooli ja
oli pidulik aktus. Pärast seda nautisime imelist kevadist
Edinburghi. Pere noorim lõpetab Harkujärve koolis
esimest klassi, on tubli spordipoiss. Jõuab ja tahab käia
erinevates trennides: Tabasalu jalgpalliklubi, Tabasalu
tennis, ujumine. Koolis toimuvad valla poolt “Sport
kooli” projekti raames kaks korda nädalas erinevad
treeningud peredele tasuta. Olles Inglismaal, toimus
ka valla üleskutsel Harkujärve kooli juures jüriööjooks.
Emana rõõmustasin videoklipi kaudu, kus Johannes
võitis 1.-2. klassi laste jooksu. Teine poeg lõpetab neljandat klassi, tema kirg on ujumine ja hetkel kõik, mis
on seotud kosmose ja loodusega. Dokfilmid, raamatud,
videod pakuvad huvi.
Kasutage ja leidke elus kõike, mis arendab ja inspireerib. Hoidkem üksteist, parim on elu elada hingerahus
ja head tehes, oma lähedasi hoides ja armastades. Ilusat
kevadet ja peagi saabuva kooliaasta lõppu! Slava Ukraini!

Lumerohket talve
meenutavad nüüd ainult
pildid telefonis. Talveunest on ärganud
sadam Tilgus, kus juba
aprilli lõpust noored
purjetajad oma paadid
merele minekuks valmis
on seadnud ja asunud
usinasti merd kündma, et
oma oskusi lihvida.
RAUL KALEP
TSJK kommodoor

E

elmise hooaja Optimisti
klassi LHV sarjas tüdrukute hooajaarvestuses
võidetud Marleen Poolametsa
esimene ja Mirtel Eensalu teine
koht innustavad ka teisi sel
aastal veelgi enamaks. Poistele
on aga kindlasti eeskujuks
klubi esipurjetaja Joosep Iljase
tubli esitus ja pääs minna Eestit esindama Optimisti klassi
Euroopa meistrivõistlustele.
See kaua oodatud aeg on
lõpuks jälle kätte jõudnud,
mis algava põneva hooajaga
toob kaasa kõike seda, mis
noorkapteneid ikka ja jälle
sadamasse ja merele kutsub.
Tule purjetama!
Ka sel aastal kutsume purjetamise algkursustele uusi
lapsi. Purjetamise algkursused
algavad juba 30. mail. Kolmenädalasel kursusel saavad
lapsed teoreetilised algteadmised ja omandavad praktiliste
treeningute käigus Optimistidega purjetamiseks vajalikud
esmased tehnilised oskused.
Ootame algkursustele kõiki
poisse ja tüdrukuid vanuses 7−
12 aastat. Algkursustele registreerimine kestab kuni 20. maini.

Joosep Iljas võistlustules. / Foto: Heiki Laan

Registreerida saab meie jahtklubi kodulehel www.tmyc.ee,
kust leiad ka lisateavet.
Laste kasvav purjetamiskirg
on tekitanud huvi purjetamise vastu ka täiskasvanutes ja
toonud nad ka ise vajalikke
oskusi omandama. Nii on eelmisel kahel aastal korraldatud
menukatele algkursustele järje
saamas sel aastal juunis toimuvad kursused. Täiskasvanute
purjetamise algkursuste info
leiad samuti meie kodulehelt.
Maailmameistrivõistlused Tilgus
Alanud purjetamise hooaeg
Tilgus saab mitmes mõttes
olema eriline. Sel aastal korraldame oma esimese väikese
juubelini jõudnud kümnenda
Tilgu Regati. Võistlus toimub
16.−17. juulil, võistlema asuvad nelja paadiklassi võistlejad.

Osalejate arv regatil on aastatega pidevalt kasvanud ja
viimased aastad on tõstnud
võistlejate arvu kolmekohaliseks. Ootame ka sel aastal
juubeliregatile rohkearvulist
osavõttu. Samal ajal Tilgu Regatiga viime läbi juba traditsiooniks saanud seitsmendad
Harku valla karikavõistlused
purjetamises Optimisti ja
Zoom 8 klassis, kust saavad
osa võtta kõik koduvalla purjetajad, olenemata jahtklubist.
Kõik see on aga ettevalmistuseks ja soojenduseks suvise
noorte purjetamise tippsündmuseks meie vallas ja kogu
Eestis. Selle aasta Zoom 8
purjetamisklassi maailmameistrivõistlused toimuvad
19.−24. juulini Tilgu sadamas.
Võistlussõidud merel toimuvad
20.−24. juulini. Lisaks individuaalvõistlusele on seekord

MM-i programmi võetud ka
meeskondlik võistlus, kus eri
maade koondised maailmameistri välja selgitavad.
Nimetatud tiitlivõistlused
korraldab Tilgu sadama jahtklubi koostöös Tallinna ja
Kuusalu jahtklubiga. Antud
korraldusõigus ja nende võistluste toimumine Tilgus on tunnustus aastate jooksul tehtud
tööle. Eestil on selle klassi tiitlivõistlustel seni hästi läinud.
Selle aasta Harku valla noorsportlaseks valitud purjetaja
Karolin Härm on tulnud Zoom
8 klassis kahekordseks maailmameistriks. Nüüd tulevad
antud klassi maailma parimad
tiitlit jahtima meie kuldse
meistri koduvetele. Loodame,
et ka sel aastal saavad Eesti
noorpurjetajad mõne medali
koju tuua ja häid traditsioone
antud paadiklassis jätkata.
Alanud merendushooaeg
Tilgus on juba jõudnud võõrustada talgulisi ja avatud kalasadamate päeva aprilli lõpus,
mis oma rohkearvulise osalejate arvuga hooaja ilusaks avaakordiks kujunes.
Lisaks purjetamisvõistlustele on ees ootamas Harku valla
avatud külade nädala raames
toimuv Tilgu sadama päev,
juulis ja augustis traditsiooniline muinastulede öö.
Uue hingamise saanud vana
sadam oma mereväravatega
ootab kõiki, kelle jaoks meri
ja ilus rannaäär on oluline, et
pakkuda võimalusi leida endale sobiv viis selle nautimiseks.

Harku vallavolikogu 2. mai istungi kokkuvõte
Esmaspäeval, 2. mail
toimus Harku vallavolikogu istung Tabasalu
kooli Meriküla spordi- ja
õppekeskuses. Istungit
juhatas volikogu esimees
Priit Kotkas.
HARKU VALLAVOLIKOGU

õige olulisema küsimusena
K
arutas volikogu Harku valla leebe režiimiga loodusliku

Merje Sumberg. / Foto: erakogu

Maailma parimad
purjetajad kohtuvad
suvel Tilgus

haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrava teemaplaneeringu algatamist. Valla
üldplaneeringu kohaselt on
elamute püstitamiseks ette
nähtud üldjuhul elamumaa.
Lisaks on täiendavate nõuetega reguleeritud elamu püstitamine ka leebe režiimiga
looduslikule haljasmaale. Need
nõuded on vaja üle vaadata ja
nüüdisajastada, sest viimastel
aastatel on oluliselt kasvanud
arendamise surve elamuehitamise eesmärgil leebe režiimiga
loodusliku haljasmaa juhtfunktsiooniga aladele. See toob
kaasa ka pidevad vaidlused

selliste alade kasutus- ja ehitustingimuste määramise osas.
Põhieesmärgiks on koostada üldplaneeringu kohaste
leebe režiimiga looduslike haljasmaade teemaplaneering,
mis määratleks ära üheselt
mõistetavalt nendele aladele
ehitamise tingimused ning
seaks sedakaudu piirangud
Harku valla territooriumil olevate külade ja alevite vaheliste
põldude, karja- ja heinamaade
täis ehitamisele. Eesmärk on
jõuda teemaplaneeringu kehtestamiseni 2024. aastal.

Kinnitati Tabasalu Teelahkme lasteaia arengukava. Las-

teaed teeb tihedat koostööd
teiste lasteaedadega nii vallas
kui ka üle-eestiliselt ja ülikoolidega Eestis ning välismaal.
Õpikeskkond on mõtestatud
laiemalt, õpikeskkond ei ole
ainult tuba, vaid ka kogu ümbritsev keskkond. Lasteaed on
liitunud vajalike programmidega, et tagada igapäevase
tervisekaitse ja turvalisuse nii
psühholoogilise kui ka füüsilise poole pealt.

Kinnitati Harkujärve põhikooli arengukava. Koolis pa-

kutakse tuge eesti keelest erineva koduse keelega õpilastele

ning tuge vajavatele õpilastele
on loodud kaks väikeklassi
ja mitu õpiabirühma. Koolis
toimib mentorsüsteem, alustavad õpetajad saavad endale
mentorõpetaja.

Võeti vastu määrus, millega
toetatakse eralasteaia ja -hoiu
teenuste toetamise korda Harku vallas. Selle eesmärk on

nimetatud teenuse toetamine
muuta lapsevanematele paindlikumaks. Samuti selleks, et
luua selge ja üheselt mõistetav
õiguslik alus toetuse andmise
tingimustest ning maksmisest.
Toetus on seotud palga alammääraga ja fikseerides toetuse
määra 80% juures, on toetuse
piirmääraks 2022. aastal 523,2
eurot. See kehtib uute lepinguliste partnerite puhul.

Võeti vastu määrus, mis
reguleerib Harku valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tunnustamise korda.

Selle eesmärk on väärtustada
meie vallas õppimist ja enese
arendamist ning tunnustada
töötajaid panuse eest valla haridusvaldkonna arendamisse
enesetäiendamise, kvalifikatsiooni tõstmise ning silmapaistva või pikaajalise panuse
kaudu valdkonda.

Võeti vastu määrus, mis sätestab sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korra, mille alusel

tõstetakse sünnitoetust, ravija rehabilitatsioonitoetust alla
16-aastastele puudega lastele,
üle 16-aastasele puudega isikule, mittetöötavale töövõimetoetuse ja/või vanaduspensioni
saajale ning koduse lapse toetust.
Vallavalitsuse poolt andis
vallavanem Erik Sandla istungil ülevaate, millised olulised sündmused on aprillikuu
jooksul vallas aset leidnud.
Abivallavanem Vello Viiburg
tutvustas vallavalitsuse korraldust, mille alusel võetakse
sihtotstarbeliselt eraldatud
vahendeid Harku valla 2022.
aasta eelarvesse ja kuidas jaotatakse need tegevusalade ning
hallatavate asutuste vahel.
Seoses asjaoluga, et volikogu aseesimees esitas vallasekretärile aseesimehe ametikohalt tagasiastumise avalduse,
valis volikogu uueks aseesimeheks Kaupo Rätsepa.
Istung on järelvaadatav Volisest ja valla YouTube’i kanalilt.
Järgmine volikogu istung
toimub eeldatavalt maikuu
viimasel neljapäeval.
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Igal aastal juhtub
Harku vallas liiklusõnnetusi, mille üheks
või lausa ka mõlemaks
osapooleks on jalgrattur või kergliikurijuht.

Näpunäited jalgratturitele ja
kergliikurijuhtidele
• manöövrite korral kasuta
hoiatusmärguandeid;
• täida teekattemärgistuste,
liiklusmärkide ja teiste liikluskorraldusvahendite nõudeid.
• Jalgrattur, kergliikuri- ja
pisimopeedijuht peavad sõites hoidma juhtrauast kinni
vähemalt ühe käega. Mopeedijuht peab sõites juhtrauast
kinni hoidma kahe käega, välja
arvatud käega antud hoiatusmärguande ajal, kui juhtrauast
võib kinni hoida ühe käega.
• Teel jalgratta, kergliikuri ja
pisimopeediga sõites peab alla
16-aastane juht kandma kinni
rihmatud jalgratturikiivrit.

RENÉ UUSTALU
Piirkonnapolitseinik

N

ende vältimiseks on
vaja kinni pidada teatud
reeglitest ning veenduda, et sõiduvahendid oleksid
nõuetekohaselt korras. Jalgrattal peavad olema töökorras
pidurid ja signaalkell, ees valge
ja taga punane ning vähemalt
ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Pimeda
ajal või halva nähtavuse korral
peab põlema ees valge ja taga
punane tuli.
Oluline on ka, et jalgrattakummid oleks parajalt täis
pumbatud, jalgrattakett piisava
pinge all ja kõik kinnitusmutrid pingutatud.
Kergliikur on elektri jõul liikuv sõiduk, millel peab olema
töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem. Olemas peab olema signaalkell,
ees valge ja taga punane ning
külgedel kollane, punane või
valge helkur või tuli.
Kuni 16-aastaste puhul on
mõlema sõiduvahendiga liikumiseks kiivri kandmine kohustuslik, kuid soovitan soojalt
kiivrit kanda ka täiskasvanutel,
et kukkumise korral oleks pea
kaitstud.
Kui lapsevanem on veendu-

Jalgrattur, kergliikurijuht
ei tohi:

• sõidutada sõitjat, kes ei istu
sõitjale ettenähtud istmel või ei
kanna kinni rihmatud nõuetekohast kiivrit;
• olla joobes või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude tajumist;
• vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad
ohtu teistele liiklejatele.
Kevaditi ilmub liiklusesse rohkesti jalgrattaid ja kergliikureid – turvalist liiklemist! / Foto: Fotolia

nud, et laps on valmis jalgratturina üksi liikluses osalema,
võib laps kooli ja kodu vahet
sõita mööda kõnni- või õuealateed.
Sõiduteel või jalgrattarajal

üksi sõitmiseks peab 10−15aastane jalgrattur olema läbinud jalgrattakoolituse ja kaasas
kandma jalgratta juhiluba.
Sõiduteed kasutades peab

järgima samu liiklusreegleid,
mis sõidukijuhidki:

• teele välja sõites anna teed
teel liiklejatele;
• teelt ära sõites või pöördeid
tehes anna teed jalakäijatele;

Kui jalgratturil või kergliikurijuhil on vaja teed ületada,
on seda kõige ohutum teha
jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise kohtades, tulles
jalgrattalt maha ja lükates jalgratast enda kõrval. Jalgrattur,
kergliikuri- ja pisimopeedi-

juht peavad vahetus läheduses
olevast jalakäijast möödudes
sõitma kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäija kiirusest
ja mis võimaldab jalakäijast
ohutult mööduda.
Jalgrattaga olles on oluline
jälgida, et see järelevalveta
jättes varaste kätte ei satuks.
Rattavarga põhiline kriteerium
on ratta kiire kättesaadavus.
Tee ta elu keeruliseks, vali oma
rattale korralik ja tugev rattalukk. Lukusta ratas ka siis, kui
eemaldud vaid mõneks minutiks.
Võimalusel kasuta valvega
jalgrattaparklaid. Jalgratast
tuleks ka koduhoovis hoida
mittenähtava koha peal.
Rattavaras varastab siis, kui
ta teab, et selle saab lihtsalt
rahaks teha. Kasutatud ratast
ostes veendu, et tegemist on
ausa tehinguga.
Milliseid andmeid võiksid
enda ratta kohta säilitada?

Kirjuta üles oma ratta raaminumber, jäta alles ostutšekk
ja tee enda rattast pildid. See
on oluline hilisemal omanikustaatuse tõendamisel.
Kui aga juhtub, et ratas on
varastatud, teata sellest politseid ja esita ratta andmed.
Edaspidi hoia silm peal politsei
leitud esemete registril: www.
politsei.ee/et/leitud-esemed
Ohutut liiklemist!

Harku valda tulevad uued mänguväljakud ja välijõusaal
Kõikide lapsevanemate
rõõmuks uuendab Harku
vald sel kevadel kahte
mänguväljakut ja rajame
ka välijõuväljaku.
ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND

uraste külla Pankranniku
M
mänguväljakule rajame
koos Tiptiptap OÜ-ga mängu-

Uued mitmekülgsed ja turvalised mänguväljakud. / Foto: Tiptiptap OÜ

linnaku Holly. Sealt leiab ronila
ja suure võrkpüramiidi, kus
lastel on kindlasti palju toredat
tegevust. Tööde valmimise
tähtaeg on 31. mai.
Lisaks uuendame Tabasalus
Hommiku tee 23 asuvat Teelahkme mänguväljakut, mis on
juba mõnda aega värskendust
oodanud. Töid teostab Tiptiptap OÜ. Mänguväljakule
paigaldatakse mängulinnak
Hardy, uus kahe erineva istmega kiik Bell-Flower ja loomulikult rajatakse kõikidele

Ootame sind, 17 000. vallaelanik!

Harku vallas elab rahvastikuregistri järgi selle
aasta 1. mai seisuga 16 900 elanikku. Seda on
938 elanikku enam kui mullu samal ajal. Vallaelanikest 8514 on mehed ja 8386 naised.
Kas sina oled juba end koduvalla elanikuks
registreerinud? Kui mitte, tee seda juba täna! Nii
aitad meil vallaelu parimal viisil korraldada.
Valla elanikkonna kasv on viimasel ajal olnud
kiire – möödunud, 2021. aastal lisandus valda
930 elanikku.
Registreeri ka sina end vallaelanikuks!
Vajaliku info leiad veebilehelt www.harku.ee/
vallaelanikuks-registreerimine
Küsimustega pöördu meie andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo poole: tel 600 3869, e-post
Kadri.Kelgo@harku.ee
(Triin Kand, kommunikatsioonijuht)

Harku vallas elab 1. mai seisuga 16 900 elanikku. / Foto: Arno Mikkor

turvanõuetele vastav liivast
aluspind. Mänguväljaku äärde
paigaldatakse ka uus pink.
Töid teostab Tiptiptap OÜ ja
valmimise tähtaeg on 13. juuni.
Ka need, kes tahaksid värskes õhus jõutrenni teha, ei pea
muretsema. Rajame Tabasallu
(Kooli tn 2) Brooklyni korvpalliplatsi esisele alale Tabasalu
välijõulinnaku. Alale paigaldatakse muudetava raskusega kükipink, muudetava raskusega
rinnalt surumise pink, muudetava raskusega ülatõmbepink,

muudetava raskusega biitsepsipink, muudetava raskusega
õlapink, muudetava raskusega
kerepink ja tänavatreeningu
kompleks. Lisaks paigaldatakse jalgrattahoidja ja jäätmete
liigiti kogumise prügikast.
Töid viib läbi Mefab OÜ ja
valmimise tähtaeg on 1. juuli.
Ranna tee poolsesse külge on planeeritud istutada
ka okaspuud, mis kaitsevad
treenijaid tänavamüra eest ja
pakuvad ka varju ning turvalisust.
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TURISM
Ilmad lähevad aina
soojemaks, mis tähendab
loomulikult seda, et üha
rohkem tekib meil soov
värskes õhus aega veeta.

Kevadised ilmad kutsuvad õue:
kuhu minna Harku vallas?

MALLU MARIANN
TREIMANN
Kommunikatsioonispetsialist

RENE MITT
Visit Harku

H

arku vald on täis looduskauneid kohti ja
seetõttu otsustasime
sulle anda väikese spikri, kuhu
ilusate ilmadega kindlasti sammud seada võiks.

Parimad kohad jalutuskäikudeks ja matkadeks
Kindlasti soovitame külastada
Suurupi randa ja kallasrada.
Vahet ei ole, kummale poole Suurupi munakiviparklast
mööda rannaäärt kõndima
hakkad, mõlemal pool on
absoluutselt imelised vaated. Lisaks pakuvad põnevat
avastamist metsa sees peidus
olevad Nõukogude Liidu militaarobjektid ja Peeter Suure
merekindluse jäljed.
Kes soovib aga nautida männimetsa, soovitame VäänaJõesuu matkarada Jõekaldal.
Matk kulgeb mööda jõekallast
kauni männimetsa all. Paremale vaadates näed merd, vasakul
pool jõge.
Ei maksa unustada ka Tabasalu loodusparki, seal kulgeb enamik matkast mööda
pankrannikut. Seal on imelised
vaated ja kaunid trepid, mida
mööda on võimalik pangast
ka alla laskuda.
Kohad, mida kindlasti
külastada
Türisalu kivitornid

Kivitornid asuvad Türisalu
panga all rannas. Inimesed
on merekaldale ladunud kivist torne, kividega kirjutanud
nimesid või sõnu, mida on
võimalik ülevalt pangalt vaadates lugeda.
Türisalu pank

Romantilise merevaatega ja
lihtsalt ligipääsetav Türisalu
panga vaatekoht on tallinlaste
populaarne väljasõidukoht.
Kõrgelt avaneb kaunis vaade
merele, Suurupi poolsaare kivisele rannikule ja Vääna-Jõesuu rannale. Eemal paistavad
Paldiski tuulikud. Vaatekoha
parklas saad tuulisema ilmaga
kõike nautida ka autost väljumata. Kui tahad pääseda
alla merelainetele lähemale,
pead minema mööda pangaastangust alla laskuvat rada.
Rajad kulgevad vaatekohast
mõlemas suunas, ida poole
ehk paremale minnes pääsed

Vääna-Jõesuu rand.

säilinud hilisema peahoone
lähedal. Mõisa ajalooline nimi
Feyena tuleb saksakeelsest sõnast “feien” (‘kaitsma’, ‘kindlustama’), tähistades kaitstud,
kindlustatud kohta. Kindlasti
väga kaunis koht, mida külastada.
Vääna-Jõesuu promenaad
ja rand

Türisalu pank.

uhket paepaljandit ka altpoolt
vaatlema. Kindlasti soovitame minna alla mere äärde,
kus silmailu pakuvad kividest
kirjutised ja kujundid. Tihti
on seal ka luiged. Väga ilus
koht pisikeseks jalutuseks ja
looduse nautimiseks.
Harku juga.

Katariina trepp

Ajalooliselt on Harku valla
tänasel rannajoonel asunud
kolm sadamat: Tilgus Sõjasadam ja Kivisadam ning Suurupi poolsaare põhjakaldal
Lootsisadam. Katariina trepp
toob sind Muraste paeplatsilt
(kunagine Rannamõisa kivitööstus) alla mere äärde endise
Kivisadama muulile. Katariina
trepil on 186 astet.
Tõlinõmme järv

Tõlinõmme järv on Harku vallas ainuke järv, mis jääb Vääna
maastikukaitsealale. Matka
Tõlinõmme rappa ja selle ümbrusesse tasub alustada juba
Vääna mõisa juurest: nii saab
veidi ringi vaadata ka mõisapargis, kust leiab keskaegse
linnuse varemed ja korrastatud
pargiteed. Linnulennult on
Väänast Tõlinõmme vaatetornini kõigest kolm kilomeetrit,
kuid tegelikult tuleb läbi käia
mõni kilomeeter rohkem, kui
valida Järve talu aia tagant
kulgev teerada.

Tõlinõmme järv.

Naage koopad.

Naage koopad

Paljude arvates on Naagel
üks koobas, kuid tegelikult
on koopaid lausa mitu. Naage
koopad asuvad Naage maastikukaitsealal ja koobastesse
vaatamiseks on soovituslik
kasutada taskulampi.
Rannamõisa trepp

Aura matkarajal Tabasalu looduspargis (Rannamõisa maastikukaitsealal) on mitu mereranda viivat treppi. See, umbes 1920ndatel rajatud trepp
võiks kanda nime Päikesetõusu
trepp. Trepist hommikul laskudes tõuseb päike otse jalutaja
silme ees ja suvekuudel on
trepp ümbritsetud rohelusest.
Lucca trepp

Tabasalu looduspargi mõlemas
otsas on trepid, kust on võimalik laskuda klindi alla veepiirile.
Rannikuäärsed vaatluspunktid
on paigutatud nii, et nende
juurde pääseb mõlemast tre-

Lucca trepp.

pist laskudes ka kõrge veeseisu
ajal. Lucca trepp asub Tabasalu
Tallinna-poolses otsas. Looduspargi tänava lõpus on piisavalt suur autoparkla ja sealt
on kõige mugavam siseneda
loodusparki. Seesama suurtest
väravatest algav teerada viib
välja Lucca trepini. Lucca trepi
kaudu jõuad Tabasalu randa.
Rannamõisa pank

Rannamõisa pank asub Tiskre
ja Rannamõisa vahelisel lõigul
ja on kuni 35 m kõrgune. Pank
hakkas merest tõusma umbes 8000 aastat tagasi. 1812.
aastal, kui kardeti Napoleon
Bonaparte’i laevade kallaletungi Tallinnale, oli seal laagris
siinset rannikut kaitsev Vene
väesalk. Seetõttu hakati kutsuma Tabasalu pargis asuvat
metsata pangaserva rahvasuus
“Punapardi lagedaks”.

umbes 5 m jooksul ligi 1,5
meetrit. Parempoolsesse harusse, kus joaastang on juga
meenutavalt järsk, jagub vett
vaid suurvee aegu, vasakpoolne, laugenõlvalisem joastikku
meenutav haru töötab see-eest
aga pea aasta läbi.
Kumna mõis

Kumna uus mõisahoone on
kerkinud 20. sajandi esimesel
veerandil juugendstiilijärgse
neoklassitsismi tõusulaine harjal. Mõisapargis on tore väike
jalutuskäik teha.
Vääna mõis

Padise kloostri munkade asutatud Vääna kloostrimõisa
kohta on esimesed teated 1306.
aastast. Oletatakse, et mõis
oli algselt hästi kindlustatud
tornlinnus, mille varemed on

Vääna-Jõesuu rand on Harku
valla ja ka Harjumaa ainuke
avalik supelrand. Vääna-Jõesuu
rand on kindlasti üks paremaid
avalikke suplusrandu, mida
suviste ilmadega külastab tuhandeid inimesi päevas. Naudi
kindlasti jalutuskäiku VäänaJõesuu ranna promenaadil.
Suvitustunne tekib juba Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna
maanteel, kus märkad, et mööda valgustatud kolme meetri
laiust asfaltkattega kergliiklusteed, mis on rajatud Luige tee
äärde, saab turvaliselt liikuda
kuni Liivaluite teeni. Siin on
palju inimesi aega veetmas
jalgsi, ratta või rulluiskudega.
Liivaluite teelt edasi viib aga
imeline kivisillutiskattega promenaad pea merepiirini välja.
Kindlasti soovitan igaühel ise
see Harku valla ainus promenaad läbi jalutada. Ma ütleks, et
täiesti tekib “lõunamaise reisi”
tunne. Autoga suvitajad saavad
oma sõidukid jätta Luige tee
tasulisse parklasse ning liikuda
sealt edasi ranna poole juba
mööda promenaadi.
Loomulikult on Harku vallas ilusaid paiku rohkemgi,
kuid kellel need nimetatud kohad veel tuttavad ei ole, soovitame kindlasti neid külastada.

Rohkem infot ja toredaid kohti
Harku vallas leiad kodulehelt
www.visitharku.ee.

NB! Harku vallas on RMK
järgi vaid üks ametlik lõkkekoht. See asub Tabasalu loodusõpperajal. See tähendab
seda, et lõkkeplaanidega soovitame sammud sinna seada,
et tuli saaks ikka tehtud turvaliselt ja õiges kohas!

Harku juga

Harku joastik asub Harjumaal
Harku vallas samanimelisel
ojal. Joastikuni jõudmiseks tuleb Harkujärve asulast minna
ligi 1 km Tiskre suunas ja pöörata siis vasakule, Sütemetsa
teele. Teeristist umbes poole
kilomeetri kaugusel asuvast
Tammiaugu tee sillast on joastikuni vaid sadakond meetrit
ülesvoolu. Kaheks haruks jagunenud oja laskub siinkohal

Kumna mõis.
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MEIE INIMESED
Seekord läheme külla
perekond Aavikule. Äsja
möödunud emadepäevale
mõeldes on tore rääkida
emaga, kelle perest on
võrsunud kaks tublit
muusikut: dirigent Henri
Christofer Aavik ja
viiuldaja Hans Christian
Aavik.

Hans Christian Aavik: "Armasta
ligimest ja muusikat."
Olen kogenud, et Eestisse ja
eestlastesse suhtutakse maailmas väga soojalt!
Võitsid äsja maineka Carl Nielseni rahvusvahelisel konkursil
esimese preemia, lisaks eripreemia parima kohustusliku
pala esituse eest ning Odense ja Kopenhaageni orkestri
preemia. Palju õnne! Kui pikalt
valmistutakse sellisteks konkurssideks ja kui kurnavad on
tegelikult sellised võistlused
ja suured kontserdid?

ULVI PÕLLU
Konsultant

N

ende mõlema muusikutee sai alguse Tabasalu
muusikakoolist, kus
Henri esimeseks õpetajaks
oli Valdo Rüütelmaa ja Hansul
Piret Kreek. Mõlemad noormehed on edukalt võistelnud
nii rahvusvahelistel kui ka kodumaistel konkurssidel. Vaid
mõni nädal tagasi võitis Hans
viiuldajate maailma esikümnesse kuuluva rahvusvahelise
Carl Nielseni konkursi.
Tore, et oma tihedale graafikule vaatamata nõustus pere
noorem poeg Hans oma töid
ja tegemisi meiega jagama.

Hans Christian, kas oled kunagi
mõelnud õppida mõnda teist
instrumenti peale viiuli?

Räägi veidi oma õpingutest.
On need hetkel Saksamaal või
Austrias?

Õpin tõesti hetkel kahes
riigis: Frankfurdi Muusika- ja
Esituskunstide Akadeemias
professor Erik Schumanni
juures ning Viini Muusika
ning Kunsti Privaatülikoolis
Julian Rachlini juures.
Mõlemad on minu jaoks
väga erilised mentorid − olles
ise pidevalt üle maailma esinevad artistid, tunnevad nad
nii repertuaari kui ka muusiku
elu läbi ja lõhki!
Muidugi tahan nimetada
ka teisi tähtsaid õpetajaid, kes
mind on läbi aastate aidanud:
Piret Kreek, Kaido Välja, Sophia Rahman, Evgeni Sinaiski,
Angelika Merkle.
On veel väga palju teisi, kelle
juures olen käinud meistrikursustel üle kogu maailma.
Nad on mind kõik omamoodi
mõjutanud ja suunanud.
Mängid väga haruldasel pillil,
põnev oleks sellest veidi rohkem teada saada.

Olen ääretult tänulik Eesti
Pillifondile ja perekond Sapožninile − tänu nende lahkele
loale on mul võimalik mängida Giovanni Paolo Maggini
meistriviiuliga aastast 1610. See
aastaarv ei taha mulle siiamaani
kuidagi pähe mahtuda − milline
ajalugu. Ilma sellise instrumendita ei oleks suured rahvusvahelised konkursid üldse
võimalikud. Seal ei loe mitte
ainult mängija tase – see on

Hans Christian Aavik võitis äsja mainekal Carl Nielseni rahvusvahelisel konkursil esimese preemia. / Foto: erakogu

kõigil erakordselt kõrge, vaid on
oluline ka, millise väärtuse, kvaliteedi ja kõlaga on pill. Suurtes
riikides on tippinstrumente palju liikvel ja see, et meil on nüüd
ka võimalik mõningaid selliseid
pille kasutada, on erakordselt
tähtis, et Eesti keelpillikultuur
saaks kasvada. Sellel Magginil
on tõesti väga isikupärane kõla,
mille tunneb ära juba esimeste
poognatõmmete järgi!
Möödunud aastal valmis sul
plaat koos pianist Karolina
Žukovaga, kus esitasite Bachi,
Schuberti ja Pärdi loomingut.
Kelle loomingut veel soovid

emadepäev

Ausalt öeldes ei meenu. Küll
mõtlesin vist kunagi nii basskitarri kui ka trummide peale,
aga see jäi soiku. Minu suur
kirg oli ja on aga siiamaani
helilooming! Tegelesin väikesena komponeerimisega palju
rohkem kui viiuli harjutamisega … Hetkel olen keskendunud
siiski rohkem viiulile – kindlasti jääb helilooming minu
suureks armastuseks.

salvestada või kes on need
heliloojad, kelle teoseid ikka
ja jälle esitada tahaksid?

Need kolm eelnimetatud
heliloojat on tõesti minu jaoks
väga erilisel kohal. Neile lisaks
naudin alati Mozartit, Beethovenit, Raveli, Debussyd,
Bartokit, Enescut ... Oi, see
nimekiri läheks väga pikaks!
Viimasel ajal olen avastanud
rohkem ka meie oma Eesti
heliloojaid − Arvo Pärt, Ester
Mägi, Eduard Tubin, Eduard
Oja, Heino Eller ja paljud teised. Ka viimasel konkursil
Taanis esitasin pärast Mozarti
5. viiulikontserti lisapalana Es-

ter Mägi “Kadentsi ja teemat”.
See puudutas publikut ja oli ka
värske ning huvitav kuulamine
žüriile. Ka Saksamaal kontserte
andes olen ikka püüdnud Eesti
muusikat publikule tutvustada.
Võime olla uhked oma muusikapärandi üle!
Kas peale klassika on sul ka
muid žanre, mida armastad?

Absoluutselt! Ma armastan
vabal ajal kuulata palju nii
džässi kui ka bluegrass’i ning
popmuusikat! Igal stiilil on
midagi pakkuda.
Kuidas sulle tundub, kas Ees-

tist pärit muusikul on raske
maailmas läbi lüüa?

Jah, see on raske, aga mitte
võimatu! Et aru saada rahvusvahelisest tasemest, peab seda
oma silmadega nägema/kuulma. Kindlasti tuleb kasuks välismaal õppimine. Minu jaoks
oli välismaale õppima minek
märgilise tähtsusega. Tutvusin
Saksamaa parimate omaealiste
muusikutega, käisin tihti maailmatasemel kontserte kuulamas, sain iseseisvamaks. Ei
saa alahinnata rahvusvahelisi
kontakte muusikamaastikul.
Tänu neile sai kindlasti alguse
minu rahvusvaheline karjäär.

Eve Aavik
ema

Pereema Eve Aavik töötab ise arstina.
Alustuseks: kas suguvõsa esimesed muusikud on teie pojad või on suguvõsas veel
muusikuid?
Poiste mõlemad vanaisad olid laulu- ja
muusikaarmastajad. Minu isa polnud küll
muusikat õppinud, aga mängis kuulmise
järgi klaverit, viiulit, kitarri, mandoliini ja laulis hästi. Henri ja Hans on siiski esimesed
professionaalsed muusikud.
Henri ja Hans olid hõbehäälsed lauljad juba
väikeste poistena ja esinesid tihti koos.
Rääkige palun, kuidas te pojad muusika
juurde tõite.
Ma ei söandakski öelda, et meie vanematena midagi nii erilist teinud oleks. Mina
emana laulsin mõlemale poisile õhtuti unelaule, muusika mõjus neile alati väga rahustavalt. Isa on neid aga sõna otseses mõttes
terve lapsepõlve muusika juurde viinud –
tema ustavat autojuhirolli ei saa kuidagi
alahinnata. Arvan, et tõelise ja väärtusliku
muusikaseemne külvas poistesse meile kõigile tuntud helilooja Piret Rips-Laul. Tema
hakkas kirikus korraldama väikelaste-beebide lauluringi. Henri oli siis nelja-aastane
ja talle väga meeldis laulda ning esineda.
Üheaastane Hans Christian siis veel ei
rääkinudki. Tema istus mul lihtsalt süles,
plaksutas käsi ja nautis silmanähtavalt

kõike, mis tema ümber toimus.
Mõni aeg hiljem, kui Hans rääkima hakkas, üllatas ta meid kõiki oma suure laulurepertuaariga – kõigi kuuldud lugude sõnad
ja viisid olid poisil peas! Kui pojad juba veidi
suuremaks said, oli neil väga suur eesõigus musitseerida koos Piret Rips-Lauluga.
Helilooja ise õpetas neile oma uusi laule,
oli fantastiline klaverisaatja ja tore sõber!
Väga hea seeme oli külvatud! Edasine elu
on näidanud, et Suur Looja hoolitseb väga
targalt oma taimekeste eest – kastjaid ja
väetajaid on saadetud rikkalikult. On olnud
aktiivset kasvamist, on olnud tagasilõikamisperioode. Näeme, et see huvitav muusikuks kasvamise protsess pole veel kaugeltki lõppenud.
Üks poegadest on dirigent ja teine viiuldaja. Kas eriala valikul olid määravaks ema
soovitused või pigem otsustasid poisid ise?
Muusikuks saamine on olnud ikka poiste
endi suur soov ja unistus. Mõlemad alustasid oma kooliteed imetoredast Rocca al
Mare koolist. Selle kooli moto oli: “Unistused muudavad maailma!” Tõepoolest, muudavadki! Tabasalu muusikakoolis hakkas
Hans viieaastaselt õpetaja Piret Kreegi
juures viiulit õppima – täiesti omal soovil.
Henrit juhendas trompetiõpingutes Valdo
Rüütelmaa, kes andis poisile esimesena või-

maluse ka orkestri ees kätt proovida – see
oli tema suur unistus. Hetk, kui mõlemad
poisid otsustasid jätkata õpinguid Tallinna
muusikakeskkoolis, oli ilmselt väga olulise
tähtsusega. Sealne viiuliõpetaja Kaido Välja
sai Hansule aastateks n-ö muusikaliseks
isaks.
Kui nüüd emana oma poegade esinemisi
jälgite/kuulate, siis kas närveerite väga või
suudate rahulikult nautida nende esitust,
sest teate, et nad on palju tööd teinud ja
annavad endast parima?
Varem muretsesin kindlasti rohkem.
Nüüd on minu põhimureks see, et püksidsärgid oleks puhtad ja triigitud. Tõepoolest,
naudin muusikat ja esitust. Tean nende
pühendumust ja suurt tööd. Kontserdil, kui
muusika lihtsalt voolab, ununeb see kõik.
Need hetked teevad väga tänulikuks … kontserdi ajal ma alati palvetan, et Jumal lisaks
juurde selle sära, mis tuleb Temalt ja mida
õppida ei ole võimalik. Ja minu palveid on
kuuldud!
Milliseid soovitusi või nõuandeid poegadele tulevikuks kaasa annate?
Osata olla tänulik, sest tänupõhjuseid on
alati palju! Teha oma tööd suure armastuse
ja kirega ning usaldada Jumalat, kes annab
sisemise sära!

Suur aitäh! See on tõesti üks
suuremaid konkursse nii oma
maine kui ka repertuaarimahu
poolest.
Juba kolm aastat tagasi, kui
see konkurss viimati toimus,
otsustasin, et järgmisel korral
tahan kindlasti sellest osa võtta.
Nii mahukaid konkursse võib
võrrelda kindlasti spordimaailma olümpiamängude või lausa ultramaratoniga. Sellisteks
konkurssideks valmistutakse
aastaid – pannakse proovile
absoluutselt kõik inimlikud
aspektid: aju treenitus, stressitaluvus, virtuoossus, musikaalsus. Ja kõike seda peab õnnestumiseks ehtima ka isikupära!
Millised on sinu uued väljakutsed/plaanid?

Uusi kontserdipakkumisi
on tulnud hulgaliselt nii Eestist
kui ka mujalt Euroopast!
Kuna konkursivõiduga
kaasnes nii management Skandinaavias kui ka plaadileping,
siis tegevusest puudust ei tule!
Ideid on mul hulgaliselt, tuleb
teha õigeid valikuid! Tahan
võtta nüüd rohkem aega uue
repertuaari omandamiseks,
et saaksin värske energiaga
jälle publikule uut ja huvitavat
pakkuda!
Kes on sinu parimad kriitikud
selle sõna positiivses tähenduses, kelle arvamus sulle kõige
rohkem korda läheb?

Üritan iga inimese kriitikat
konstruktiivselt endale lahti
mõtestada, aga kõige rohkem
usaldan nii oma õpetajaid kui
ka oma kõige lähedasemaid
inimesi. Nende puhul on oluline, et tagasiside on aus. Ainult
kiitus ei vii kunagi edasi.
Kui peaksid välja tooma ükskaks õpetust/soovitust, mida
su ema on sulle ellu kaasa
andnud, siis millised need on?

Ema on mulle kindlasti
üheks suuremaks eeskujuks ja
olen talle ääretult tänulik. Ilma
tema järjekindluse ja palveteta
ei oleks ma nii kaugele jõudnud. Võib-olla kaks mõtet, mis
on meelde jäänud: olla tänulik
iga võimaluse eest ja armastada
oma ligimesi mõtetes, sõnades
ja tegudes.

Harku vald on olnud ja on
koduks paljudele kultuuritegelastele. Tore, et aeg-ajalt saame
nende tegemistele veidi lähema
pilgu heita. Jääme lootma, et
vennad Henri Christofer Aavik
ja viiuldaja Hans Christian
Aavik annavad ühel päeval
ka Tabasalus ühise kontserdi.
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NOORED
Laagrid on laste suvevaheaegade lahutamatuks osaks, kuid valikuid,
kuhu lapsi saata, on
palju. Seetõttu otsisime
välja erinevad kohad,
kuhu Harku valla noored
lähevad.

Ees ootab laagrisuvi –
kuhu meie valla lapsed lähevad?

MALLU MARIANN
TREIMANN
Kommunikatsioonispetsialist

Suvelaager “Üksinda
kodus”
Kes osalevad?: Lipkonna Okaskannel liikmed ja nende sõbrad
Aeg: 30.06−03.07
Asukoht: Tagametsas Järvamaal
Mis tegevused laagrilastele
mõeldud on? Laagri programm

on üles ehitatud nii, et osalejad
saaksid õppida ja praktiliselt
harjutada iseseisvust erinevates
valdkondades, nagu näiteks
söögi tegemine, metsas orienteerumine, lõkke tegemine,
vaimselt terve olemine, varjualuse ehitamine jne.
Balti Jamboree
skaudilaager
Kes osalevad?: Eesti, Läti ja
Leedu skaudid ning gaidid
Aeg: 24.07−31.07
Asukoht: Leedus Naisai laagripaigas

Lastelaager Fän Clab ootab seiklushimulisi lapsi. / Fotod: erakogu

Mis tegevused laagrilastele
mõeldud on? Programmiga

mesiniku töid ning räägitakse
mesitaru pidamise muredest
ja rõõmudest. Lapsed saavad
käed külge panna igale protsessile alates mesitaru kaane
avamisest kuni mee vurritamiseni! Lisaks sööme kaks

saab osaleja rännata läbi ajaloo − seigelda eelajalooliste
hõimudega, kohtuda viikingitega, avastada tänapäeva ning
leida ennast isegi tulevikus.
Hollandi jalgpallilaager
Aeg: 12.−14.07
Asukoht: Tabasalu Arena (staadion)
Laagri maksumus: 210 eurot,
laagrikohtade arv on piiratud
Registreerimine: jalgpallilaager.ee/laagri-info

Millised on meie laste lemmiklaagrid?
Viisime läbi ka väikese küsitluse meie sotsiaalmeediakanalites, kus
elanikud said soovitada enda ja laste lemmikuid läbi aastate. Toome
välja kolm kõige enim mainitud laagrit − kindlasti tasub ka neid sel
aastal kaaluda!

Mis tegevused laagrilastele
mõeldud on? Hollandi jalg-

pallilaager on kolmepäevane
linnalaagri tüüpi jalgpallilaager, kuhu on oodatud aastail
2009−2015 sündinud noored
(sh tüdrukud), kes soovivad
arendada oma jalgpallioskusi
ja on valmis selle nimel pingutama. Laager sisaldab endas
arendavaid treeninguid, mänge, võistlusmomenti ja teste.
Laagripäeva algus on kell
10 ja orienteeruv lõpp u 15.45.
Igale laagrilapsele on tagatud
päeva jooksul soe lõunasöök
kohvikus Neiborhuud, tervislikud vahepalad ja joogivesi. Iga

tervislikku vahepala ja teeme
üheskoos mõnusa lõunasöögi
ning õpime mett kasutama ka
erinevates toitudes. Päevast ei
puudu ka sportlikud mängud
ja mesilasteemaline meisterdamine.

Ranna Rantšo ootab loomaarmastajaid Pärnumaale.

laps saab endale laagri treeningsärgi (lisatasu eest koos
nime ja numbriga), palli ja
laagri lõpus diplomi. Laagrit
juhendavad professionaalsed
treenerid Hollandist, kellel kõigil on tipptreeneri või -mängija
kogemus.

Laste Kokakooli neljapäevane päevalaager
Aeg: 27.−30.06, 04.−07.07 (kohad täis), 18.−21.07, 01.−04.08
Asukoht: Lepiku tee 5, Rannamõisa, Harku vald
Kestus: neli päeva − tegemist
päevalaagriga (10.00−17.00)
Hind: 125 eurot
Broneerimine: www.lastekokakool.ee
Mis tegevused laagrilastele
mõeldud on? Igasse päeva ma-

Hollandi jalgpallilaager.

hub kokkamist, meisterdamist,
mänge, matkamist ja palju naeru. Olenevalt ilmast valime ka
tegevusi ja väljasõite. Igas laagrivahetuses pühendame ühe
päeva mesindusele, kus piilume mesitarru, paneme käed
külge mesiniku igapäevatöödele ning iga laps saab ka endale
ise mett vurritada! Igal päeval
ootab ees kaks vahepala ja
lõunasöök, mida ühiselt koos

valmistame. Laagrilaste vanus:
6−13 aastat.
Laagrit viivad läbi kaks juhendajat – mesinik ja mesindustöötubade korraldaja Tõnis
Kuuskmann ning Laste Kokakooli asutaja, pikaajaline kokakoolide läbiviija ja laagrite korraldaja Margot Kuuskmann.
Mesinduspäevalaager
Aeg: 29.06, 06.07, 20.07, 03.08
Asukoht: Rannamõisa mesifarm. Lepiku tee 5, Rannamõisa,
Harku vald
Hind: 35 eurot
Broneerimine: lastekokakool.ee
Mis tegevused laagrilastele
mõeldud on? Kahe juhendaja

eestvõttel osalevad lapsed mesinduspäevas, kus pannakse
selga mesindusrõivad ja tutvutakse lähemalt mesitaruga.
Samuti tutvustatakse erinevaid

FÄN CLAB LASTELAAGER
Fän Clabi laager on mõeldud lastele, kes tahavad palju värskes õhus
mängida ja meeskonnamängudes võistelda. Lastele korraldatakse
ka vahvaid matku ja käelist tegevust. Laagris on kaks vahetust, üks
Käsmus ja teine Tuksis.
Asukoht: Käsmu ja Tuksi
Ühe vahetuse pikkus: 6 päeva
Hind: 243 eurot
Lisainfo: www.seiklusmaailm.ee
RANNA RANTŠO LASTELAAGER
Mõeldud lastele, kes armastavad loodust ja loomi. Kohapeal saab
tutvuda ja tegeleda taluloomadega. Laagris on erinevad vahetused −
on olemas ka spetsiaalne vahetus hobusesõpradele. See on mõeldud
algajatele ratsutajatele, kes saavad ratsutamist ja hobustega tegelemist igapäevaselt harjutada. Veel pakub Ranna Rantšo looduslaagri
vahetust, kus põhirõhk on matkamisel ja loodusega tutvumisel.
Asukoht: Uue Ankru, Kuke küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
Ühe vahetuse pikkus: 6 päeva
Hind: 230 eurot
Lisainfo: rannarantso.wixsite.com/rantso/lastelaagrid
VALMA LASTE- JA NOORTELAAGER
Laagrid on mõeldud 7−19-aastastele noortele, kellele meeldib sportlik
ja aktiivne eluviis, kes soovivad leida endale uusi sõpru ja niisama
aktiivselt aega veeta. Laagris ronitakse seikluspargis ja turnitakse
ronimisseintel, mängitakse erinevaid pallimänge, käiakse saunas ja
mullibasseinis, supeldakse väliujulas, tehakse lõket ja grillitakse, tantsitakse ja lauldakse. Lapsed saavad ka võistelda lasketiirus ja mängida hiidpiljardit, lisaks korraldatakse väliauditooriumis kinoõhtuid ja
diskosid. Peetakse maha ka ühed korralikud Valma olümpiamängud
ning kohtutakse kodumaiste staaridega.
Asukoht: Viljandimaal Võrtsjärve ääres Valma seikluspargis
Ühe vahetuse pikkus: 6 päeva
Hind: 289 eurot
Lisainfo: www.valma.ee/laste-ja-noorte-suvelaagrid
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KOGUKOND

Suurepärased uudised
Suurupist – asutati
MTÜ Suurupi
24. aprillil asutati Suurupi ülemises tuletornis
MTÜ Suurupi, mis ühendab Suurupi elanikke ja seni
tegutsenud väiksemaid vabaühendusi, et ühiselt
tegutsedes seista paremini küla huvide eest.
KRISTIINA ADAMSON
MTÜ Suurupi juhatuse liige
MTÜ Suurupi Tuletornid esindajana

Suurupi on Harku valla suuruselt neljas asustusüksus. 1. mai 2022 statistiliste andmete järgi on
Suurupis sisse kirjutatud 1303 elanikku.
Küla rikkalik militaarpärand, kaks unikaalset
vana tuletorni, looduskaitsealad ja kiiresti kasvav
kogukond vajab värsket hingamist ja koostegut-

semist.
Loodud seltsi tegevuse eesmärk on Suurupi küla seltsielu elavdamine, looduse ja pärandkultuuri säilitamine
ning kandi tasakaalustatud arengule kaasaaitamine,
sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri
edendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine
ja kaitsmine.
Jüriöö ülestõus on märgiline sündmus tähistamaks eesti rahva vabadussõdade algust. / Foto: Kristiina Adamson

Ajaloost teame kõik,
et Jüriöö ülestõus oli
aastatel 1343−1345
Harjumaal, Läänemaal
ja Saaremaal toimunud
eestlaste ülestõus Taani
ja Liivi ordu ülemvõimu
vastu.
KRISTIINA ADAMSON
Suurupi selts

KAJA RASMANN
Kumna kultuuriait

J

uba mitmendat aastat
kutsub Paides Ajakeskus
Wittenstein süütama üle
Eesti jüriöö märgutuld. Tähistamaks ja väärtustamaks
traditsioone, vabadust ja kevade algust. Jüriöö märgutulede
süütajaid on üle Eesti ohtralt,
kuid vaadates 2021. aasta Harjumaal süüdatud märgutulede
kaarti, lihtsalt pidime tegutsema, et tuua märgutuled ka
meie valda, kus neid oli liiga
vähe. Sel aastal sai märgutulede süütamine hoopis teise ja
sügavama ning märgilisema
mõtte, kuna 24. veebruaril
algas Venemaa agressioon
Ukrainas. 2022. aastal tähistasid need lõkked vabadust ja
kevade algust, sest meil kõigil
on hinges soov olla vaba ja
tunda ennast vabalt omal maal.
Paidest liikus märgutuli
mootorratastel (eesotsas Alempois MC) läbi külade ja valdade üle kogu Eesti. Esialgu oli
meil teave, et motoklubi, kes
liigub Paidest tulega mööda
Eestit erinevatesse piirkondadesse, päris Harku valda ei
jõua. Panime sotsiaalmeediasse
videoüleskutse, kus palusime
motomeestel meiega ühendust võtta. Aitäh, Rene Saare,
kes sa meiega ühendust võtsid
ja lõpuks tulele lausa Paidesse järele läksid ning Kumna
tõid. Tule üleandmisel olid sa

Jüritule saabumine
Harku valda
juba seda meelt, et järgmine
aasta seda jälle teha. Kumnas
anti tormilatern üle Tutermaa
külale ja märgutuli süttis ka
kaardil. Mida lähemale jõudis
sündmus, seda selgemaks sai
see, et ilmataat on meie poolt
ja Motoklubi Pikne eesotsas
Jaanusega jõuab ka Suurupisse.
Suurupist kogukondadele
Tule saabumine imekaunile
Suurupi Vabadussamba platsile
oli juba kaugelt kuulda ega
saanud jääda märkamata. Kolonni kohale jõudmine tekitas
elevust nii kokku tulnud lastes
kui ka täiskasvanutes. Mootorrattal saabunud vabaduseleek
sütitas Suurupi tõrviku, mis
andis tule edasi Harku valla
kogukondade laternasse. Kohal
olid kõigi suuremate külaselt-

side esindajad, kes viisid selle
sädeme nii laternas kui ka oma
hinges oma küladesse.
Kaunile merekaldale kogunenud inimesed said nautida
tõeliselt ehedat ettekujutust
sellest, kuidas võis välja näha
muistsel ajal Eesti sõdalase ja
Saksa rüütli vaheline heitlus.
Kõike sai ka ise katsuda ja
soovi korral järele proovida,
mis pakkus eriti palju elevust
lastele. Suurupis lõpetades
liikusid esinejad edasi Kumnasse, et ka seal oma etendus
anda. Suurupi küla poolt võttis
tervituseks sõna Suurupi majakavaht Kristiina Adamson,
kes tõi välja, et tule hoidmine
ja tee näitamine on meie kõigi
jaoks oluline, et leiaksime tee
ka pimedaimas öös.
Harku valla poolt võttis sõna
Suurupi elanik, vallavalitsuse

liige Robert Antropov, kelle
sõnum oli: “Jüriöö ülestõus
on märgiline sündmus tähistamaks eesti rahva vabadussõdade algust, see juhtus pea
700 aastat tagasi ja paistab,
et ei lõppe kunagi ... Hoiame
endiselt kokku ja kaitseme meie
vaba Eestit!”
Sündmuse õnnestumisele
andsid oma osa Suurupi selts,
Kumna kultuuriait, Muraste külaselts, Naiskodukaitse
Harku jaoskond, Muraste −
Tabasalu Vabatahtlik Päästekomando, Harku vald, Tilgu
sadama jahtklubi, Meriküla
külaselts, Vääna selts, VäänaJõesuu külaselts, Alasniidu
külaselts, #Munakivitee terviserajad ja -veed, Tiigripuu,
Motoklubi Pikne ja kõik imelised inimesed, kes sündmuse
toimumisele kaasa aitasid!

Vabaduseleek saabus Suurupisse mootorratastel. / Foto: Robert Antropov

Tegevuse eesmärgist tulenevalt on seltsi ülesanded:
piirkonna arenguprioriteetide määratlemine, arengukava
koostamine ning selles kavandatud tegevuste elluviimine;
● ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele
külakogukonna ja selle elukeskkonna küsimustes ning
kogukonna huvide kaitsmine ja koostöö edendamine
kohaliku omavalitsusega;
● piirkonna puhke- ja rekreatsioonivõimaluste väljaarendamine;
● piirkonna ajaloo uurimisele, kogumisele ja jäädvustamisele kaasaaitamine;
● piirkonna arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja infopäevade korraldamine ning vahendamine;
● rahaliste ja muude vahendite hankimine ning vahendamine kogukonnale;
● säästva arengu, heakorra ning loodushoiu põhimõtete
realiseerimine;
● igakülgse koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ning teistes
riikides.
●

Asutamisel osales 17 aktiivset
suuruplast. Kui soovid loodud
seltsiga liituda, saada oma
sooviavaldus e-posti aadressil mtusuurupi@gmail.com.
Reaalselt tegutseti esimest korda koos 7. mail
“Teeme ära!” talgutel, mille
käigus koristati Suurupi
kergliiklusteede ääred ja
rajati veeohutusstend Suurupi Ninamaa randa.
Suurepärase Suurupi eest! Koos teeme paremini!

neljapäev, 12. mai 2022 // HARKU VALLA TEATAJA
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TEATED & KUULUTUSED

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
26.05.2022 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus
19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil kaart.harku.ee/DP/211115_427/
avalik.

Harku vallavalitsus

VEESPETSIALISTI

ARENDUSSPETSIALISTI

kuulutab välja konkursi

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)
Sinu peamisteks ülesanneteks on:
• veevarustus- ja kanalisatsioonialane nõustamine;
• ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamine ning
ettepanekute esitamine veevarustuse, kanalisatsiooni ja
sademevee osas.

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Harku vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 207 kehtestati Tiskre
külas Apametsa IV kvartali detailplaneering Tõnise (katastritunnus
19801:002:1957), Liiva tee 47 (katastritunnus 19801:002:1991), Liiva
tee 45 (katastritunnus 19801:002:0620), Liiva tee 43 (katastritunnus
19801:002:2017), Nõmme põik 4 (katastritunnus 19801:002:6700),
Nõmme põik 2 (katastritunnus 19801:002:6680), Nõmme põik 6
(katastritunnus 19801:002:3080) maaüksuste osas.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:
• kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal;
• soovitavalt eelnev töökogemus erialases valdkonnas;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Tuleb kasuks, kui Sul on ka:
• teadmised kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest;
• vene keele oskus.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• töötasu alates 1900 eurost;
• töökohta veerandtunnise sõidu kaugusel Tallinnast;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haiguspäevade hüvitamist 100% alates teisest haiguspäevast.

Detailplaneeringuga kavandatakse alale:
∙ 64 elamumaa (51 üksikelamumaa ja 13 korterelamumaa) sihtotstarbega krunti (kokku 145 elamuühikut):
Üksikelamu kruntidele, v.a pos nr 52, määratakse ehitusõigus ühe
üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
kuni 350 m². Üksikelamu krundile pos nr 52 määratakse ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni nelja abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kuni 450 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on
määratud vahemikus vastavalt 0−15 ja 15−40 kraadi.
Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos
nr 68, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni 11
elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 915 m². Korterelamumaa kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 6, pos nr 7,
pos nr 34, pos nr 67, pos nr 71, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni kaheksa elamuühiku tarvis, ehitisealuse
pinnaga kuni 695 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu
põhijoonisel pos nr 8, pos nr 35, pos nr 66, määratakse ehitusõigus
ühe korterelamu püstitamiseks kuni seitsme elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 605 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 9, pos nr 72, määratakse ehitusõigus
ühe korterelamu püstitamiseks kuni kuue elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 555 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 46, pos nr 47, määratakse ehitusõigus
ühe korterelamu püstitamiseks kuni viie elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Korterelamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset
korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0−15 kraadi.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 15. maiks
portaali CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee.
Lisainfot jagab planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja
Ergo Eesmaa telefonil 600 3851.

Sinu peamisteks ülesanneteks on:
• valla arenduseks vajalike projektide kirjutamine ja aruandlus;
• valla arengukava koostamise koordineerimine;
• valla külade arendustegevuse, ettevõtluse, turismi ning
ühistranspordi valdkondade koordineerimine.
Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:
• kõrgharidus (soovituslikult haldusjuhtimise erialal);
• vähemalt kaheaastane valdkondlik töökogemus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Tuleb kasuks, kui Sul on ka:
• teadmised kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest;
• projektitaotluste koostamise kogemus.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• töötasu alates 1900 eurost;
• töökohta veerandtunnise sõidu kaugusel Tallinnast;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haiguspäevade hüvitamist 100% alates teisest haiguspäevast.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 15. maiks
portaali CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee.
Lisainfot jagab arendus- ja haldusosakonna juhataja juhataja
Ergo Eesmaa telefonil 600 3851.

otsib oma meeskonda

EHITUSSPETSIALISTI
(ehitusload)
Sinu peamisteks ülesanneteks on:
• ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine ning
lubade andmine, sh esitatud dokumentide vastavuskontroll kehtivate seaduste, normide ja detailplaneeringute
või projekteerimistingimustega;
• ehituslubade ja -teatiste andmete kandmine ehitisregistrisse.
Töös edukas olemiseks soovime, et Sul on:
• kõrgharidus (soovituslikult ehitus- või arhitektuurialane);
• teadmised haldusmenetluse põhimõtetest ja ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• ehitusprojekti lugemise oskus.
Tuleb kasuks, kui Sul on ka:
• valdkondlik töökogemus, sh avalikus sektoris;
• teadmised kohaliku omavalitsuse tööst ja toimimisest;
• kogemus töötamisel ehitisregistriga;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• töötasu alates 1875 eurost;
• töökohta veerandtunnise sõidu kaugusel Tallinnast;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haiguspäevade hüvitamist 100% alates teisest haiguspäevast.

∙ üks ühiskondliku haljasmaa krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 33, suurusega 20 432 m², millest teise etapina
kehtestatud planeeringualal paiknevad ajutised krundid pos nt 33B
suurusega 1978 m², pos nr 33C suurusega 1950 m², pos nr 33G suurusega 2724 m², pos nr 33D suurusega 2066 m², pos nr 33E suurusega 2052 m² ja pos nr 33F suurusega 4684 m².

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, 23. maiks portaali
CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee. Lisainfot jagab
planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Taniel Vain, tel 600 3861,
e-post taniel.vain@harku.ee

Kuhu minna, mida teha?

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus:
∙ Tabasalu alevikus Kustavi tn 10a (katastritunnus 19801:002:0402)
maaüksusele detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov rajada koolieelse lasteasutuse (eralasteaed), -hoiu ja alushariduse omandamist
võimaldav õppeasutus.

teisipäeviti

Mis toimub?
Liikumisväljakutse, 3. etapp: Harku vald liigub. Liigu kuu
jooksul 20 000 sammu ja võida auhindu
Lugemisisu programm, mille eesmärk on innustada
5–10-aastasi lugema. Tule lugema ja saad lugemispassi.
14–18 Harku noortetuba

neljapäeviti

16.00

Meisterdamise neljapäevad

13. mai

19.00

14. mai

13.00

ESIETENDUS! Muraste Nimetu Näitemänguseltskond etendus "Rehepapp"
Harku valla perepäev

Esitatud taotluse ja selle lisadega saab tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.

20. mai

19.00

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

otsib oma meeskonda

Harku vallavalitsus

∙ kaks ärimaa sihtotstarbega krunti:
Ärimaa kruntidele määratakse ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1000 m². Hoonete suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks
maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus
0−15 kraadi.

∙ Üldkasutatava maa krundid on määratud avalikuks kasutamiseks
ning võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Liiva teelt.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud tsentraalselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil vastavalt võrguvaldaja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja
väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.

Harku vallavalitsus

Kuupäev
Maikuus
kuni 31. mai

13., 14.,
18. mai

Aeg

Kino Muraste kinopunktis: noortefilm, mis on kohustuslik
vanematele - "Tagurpidi torn"
Eesti Olümpiakomitee spordikorralduse kursus Harku
valla spordiklubidele

Harku vallavalitsus
otsib oma meeskonda

ARHITEKTI

Sinu peamisteks ülesanneteks on:
• valla ruumilise arengu suunamine;
• planeeringute läbivaatamine ja menetlemise korraldamine;
• vallavalitsuse ja -volikogu eelnõude ning muude oma töövaldkonda puudutavate dokumentide koostamine.
Töös edukas olemiseks soovime, et Sul on:
• arhitektuurialane kõrgharidus;
• töökogemus valdkonnas vähemalt 2 aastat;
• valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise
oskus, sealhulgas CAD programmide kasutamise oskus.
Tuleb kasuks, kui Sul on ka:
• teadmised kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
• töötasu alates 2100 eurost;
• töökohta veerandtunnise sõidu kaugusel Tallinnast;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haiguspäevade hüvitamist 100% alates teisest haiguspäevast.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, 23. maiks portaali
CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee.Lisainfot jagab
planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Taniel Vain, tel 600 3861,
e-post taniel.vain@harku.ee

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

Lisainfo
FB: FitSphereEesti

Tabasalu, Harku ja Vääna
raamatukogud
Harku raamatukogu
seltsituba
Kumna kultuuriait (Kivikirsi
tee 1, Kumna)
Muraste kooli aatrium (Lee
tee 9, Muraste)
Tabasalu kooli spordihoone
(Kooli 7, Tabasalu)
Muraste kinopunkt (Lee tee 9,
Muraste)
Tabasalu gümniaasium

www.libharku.ee
www.noortekeskused.ee
kaja@noortekeskused.ee
FB: kumna-kultuuriait
www.muraste.ee
www.batuudiparadiis.ee
www.muraste.ee
www.harku.ee, e-post:
mihkel.kurg@harku.ee
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Vääna mõis - hariduse kodu läbi sajandite
Vääna Mõisakoolis väärtustame kõrgelt iga lapse personaalseid võimeid ning eripära, pakkudes
mitmekülgset õppe- ja kasvatustööd rikastavaid metoodikaid alates lõimitud õppest kuni üldist
silmaringi laiendavate ja õppekava omandamist toetavate õppekäikudeni. Meie eripäraks on
pärimuskultuuri propageerimine ning projektõppe rakendamine erinevatele sihtrühmadele alates talendikatele lastele suunatud VMK Talendipunkti projektidest kuni
klassi- ja huvipõhiste teemaprojektideni.

Kui Sa tunned endas valmisolekut panustada ühe omanäolise kooli ellu ja
tegemistesse, soovid olla kaaslaseks võimalusterohkel teekonnal, siis meie
kooli meeskond ootab Sind alustavasse 1.klassi

KLASSIÕPETAJAKS
Ootame Sinult, et
• omad magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni ja õpetajakutset
• oled ennastjuhtiv õppija, kes suudab kanda edasi ning kujundada lastes eluks olulisi väärtusi
• oled iga õpilase arengu toetaja, õpikeskkonna kujundaja ning haridusuuenduste rakendaja
• vajadusel saad hakkama nii koostöö juhtimisega, kui meeskonnaliikmena haridus- ja
kultuuriprojektidesse panustamisega
• oled sõbralik, hooliv ja usaldusväärne ning lastega töötamine on Su kutsumus
Pakume omalt poolt
• täiskoormuse korral palgaks 1512 €
• lisatasu klassijuhatamise eest
• vastastikusel sobivusel pikaajalist koostööd
• kaasaegset töökeskkonda ajaloolises mõisahoones
• sõbralikku, toetavat ja abivalmis kollektiivi
• erialast täiendkoolitust

  
 
  

 

Palun saada oma sooviavaldus ja CV (koos haridusdokumentidega) märksõnaga “klassiõpetaja“
aadressile direktor@vaanakool.edu.ee hiljemalt 15.05.2022.
+372 555 120 80
www.vaanakool.edu.ee
Tööle asumise aeg 17. august 2022. a.
Vääna Mõisakool

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, 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.
Muruniitmine. Tel 5348 7318, epost: 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. Tel
5352 9476, e-post: mehitus@
gmail.com.

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)

Küttematerjali
müük!
pellet
brikett
küttepuud
Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!
www.puu24.ee

+372 520 00 93

Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, 4. tase. Töötan kiirustamata, töö puhas ja korralik. Tehtud
töö registreerin Päästeametis.
Tel 5689 0125, e-post: kuldnoop@
gmail.com.
Usaldusväärne meeskond
pakub katuse-, fassaadi- ja üldehitustöid. Tel 5016 689.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus. Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.

Võsalõikus, raietööd mootorsaega, trimmerdamine, hekilõikus, muru niitmine Harku
vallas. Tel 521 4353, sompaserv@gmail.com.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa – tel 5399 3595.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga. Liiv, muld, killustik, sõnnik,
asfaldipuru, betoon. Tel. 509 2936.
Annan rendile aeraatori muruõhutamiseks. Hind 30 €/päev.
Harku vallas võimalik transport. Tel
511 0896.
Kutseline korstnapühkija,
puhastus ja akti väljastamine.
Küttekehade remont, moodulkorstende paigaldus. Fb/korstnatarve,
tel 51 980 980.
Ehituspuusepp / üldehituse ja
remondi lahendamine. Terrassid,
grillmajad või kogu elamise värskendamine nii seest kui väljast.
Kurda muret tel 5594 9781, Andre.
Hekkide pügamine soodsalt ja
hoolsalt, vajadusel okste äravedu.
Tel 5302 8158.
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.
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,
skampus@online.ee.

Ehitusmehed
teevad
järgmisi töid:

katuste, aedade ja
fassaadide survepesu ja
värvimine, puukuuride,
garaažide, aedade
ehitus, saunade ehitus,
katuste vahetus ja
montaaž, vundamendid
ja puit- karkassist majad.
Võtmed kätte.
Tel 523 6803,
ehitusmehedharjumaal@
gmail.com.
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Meister on vaid
kliki kaugusel:
SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
2. juunil alates 10.00
TABASALU EAKATE PÄEVAKESKUSES
Vanaduspensonäridele kompenseerib Harku vald
50% kontrolli hinnast.

ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

Silmade kontroll 20 €, prilliostjale tasuta

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

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

Harku valla Huvikool otsib

HUVIRINGIDE JUHENDAJAID
Soovime Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Ootame uuel hooajal oma meeskonda erinevate
huviringide juhendajaid, näiteks:

Info ja tellimine

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

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

PARKUUR, KERAAMIKA, PORTSELANMAAL,
TANTSUTREENINGUD, SPORDIRINGID

Info@vihmaveerennid.ee

Pakkuda võib ka muid lastele põnevaid huviringe.
Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!
Tööülesanded: Huviringide läbiviimine Harku valla koolides,
lasteaedades ning noortekeskustes vastavalt kokkuleppele.
Nõudmised kandidaadile:
• oma huviala põhjalik tundmine;
• hea suhtlemisoskus;
• soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;
• täpsus ja korrektsus;
• kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.
Omalt poolt pakume: eneseteostuse võimalust ja huvitavat tööd,
meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi, võimalust kaasa rääkida
huviringide arendamises ja uuendustes, toredat meeskonda.
Tööle asumise aeg: september 2022
CV ja kandideerimisavaldus palume saata info@huviringid.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

Tel: 52 7 1059

PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

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

Igas seisukorras
autode ost
Puksiirteenus

Transenters OÜ
+372 520 5879

