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Meie väärtus
on meie
inimesed –
aitäh!

Foto: Karen Härms

Tiraaž: 6200

Loe lk 3

ERIK SANDLA

vallavanem

Rajatav tervikstruktuur

Eelmise aasta üheks
suuremaks alustatud
projektiks võib pidada
võimaliku uue vaatamisväärsuse ja igapäevase
külasid ühendava ala
ilmestamise eskiislahenduse loomist.
Kevadel valminud Tilgu
tee ümbruse visioon näeb
ette väärtusliku säilitamist
ja uute arengusuundade
rakendamist.
HARKU VALLA TEATAJA

H

arku vallavalitsuse poolt
arhitektidelt Marianna
Zverevalt ja Oliver Alverilt tellitud töö eesmärk
oli vaadata Tilgu tee piirkonnas olevat mere ja klindi vahelist ala, analüüsida seisu, tuua välja
olemasoleva parimad küljed ning
tervikust lähtuvalt pakkuda välja
arenguvisioon.
Alveri sõnul on visioon heas mõttes
ulmeline ja ta kiidab koostööaldist
külarahvast: “Isegi ideed, mis tundusid esimesel hetkel ebarealistlikud,
näiteks ülemine teerada klindi peal,
mis asub suvilate juures, kanti pärast
kohalikega suhtlemist kaardile tagasi.”
Ühtviisi oluline oli visiooni loomisel
nii looduskaitseala hoidmine kui ka
piirkonna muutmine ja areng.
Kas ideed on teostatavad, näitab
aeg. Kõiki plaane ei ole võimalik
ühekorraga ellu viia, möönab Alver,
ent järk-järgult saab neid hakata ellu
viima ning otsima täpsemat tehnilist
lahendust ja rahastust.
Valla siht: mugavam liiklemine
ja avatus merele
Vallavanem Erik Sandla sõnab, et
vallavalitsus on kavandi, mis koondab
erinevad ideed Muraste ja Meriküla
piirkondade ühendamiseks ning merele ligipääsuks, vastu võtnud. “Selle
pinnalt saame edasi minna ja alustada
reaalsete juurdepääsuteede, parklate,
terviseradade ja ujumiskohtade rajamisega. Esitatud töö puhul peame
praegu olulisimaks Muraste ja Meriküla piirkondade ühendamist jalakäijatele ning kergliiklejatele, mis
eelkõige peaks lihtsustama liiklemist
Muraste koolimaja ning Meriküla
spordi- ja õppekeskuse vahel.” Ta lisab,
et samuti on väga oluline Muraste
klindipealse avamine jalakäijatele ja tööst tulenevate ettepanekute
arvestamine koostatavates detailplaneeringutes.
Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juht Ergo Eesmaa tõdeb,
et kuna suur osa töös esitatud ettepanekutest, mis võimaldaksid Muraste ja Meriküla piirkonna jalakäijatele
mugavamalt avada, asuvad Muraste

Ala elavdamiseks näeb visioon ette kallasradu, ühendusteid, külaplatse, lõkke- ja ujumiskohti, paremat ligipääsu sadamasse ning mugavamaid parkimisvõimalusi.
Vaadake Tilgu tee ümbruse mahulist visiooni: www.harku.ee/uuringud

Muraste-Meriküla-Suurupi
piirkonnas on oodata arenguid

Klindiastangu alumine osa on valdavalt ligipääsmatu. Visioon näeb ette avada see jalakäijatele, olgu lahenduseks siis
pinnase- või laudtee. Samuti saaks rada kasutada õppematkade tegemiseks.

Mugavaid ühendusi nõlva ülemiste ja
alumiste ühendusteede osas praegu
ei ole, lisatud on täiendavad trepid
ning kaldteed. / Visioonid: Oliver Alver,
Marianna Zvereva

looduskaitsealal, on vallavalitsus
planeerinud esimese asjana küsida
Keskkonnaameti seisukohta planeeritavate ühendusteede rajamiseks.
“Kuna tegemist on looduskaitsealaga,
on eelduslikult plaan ühendusteid
teha vaid olemasolevate radade ja
teede asemele. Samuti on väga oluline ühendusteede rajamiseks eraomanikelt põhimõttelise nõusoleku
saamine, kuna kõiki planeeritavaid
ühendusteid ei ole võimalik rajada
vaid riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvate kinnistute kaudu,”
räägib Eesmaa.

Seltsid pooldavad arengut,
kuid ennekõike loodust hoides
Muraste külaseltsi liikme ja loodusretkejuhi Katre Kuusiku sõnul on oluline mõelda suurelt, kuid arvestada
kõigi ja kõigega: “On tore näha, et Meriküla spordi- ja õppekeskus on toonud
uusi tuuli meie mereäärsesse valda.”
Tallinna-lähedased looduslikud
kohad on tema sõnul tundlik teema.
“Vaadates laudtee plaani, pole arvesse
võetud seda, et tegemist on Muraste
looduskaitsealaga, kus elavad valla
suurulukid, kelle liikumist ei tohiks
takistada. Looduskaitsealale met-

sa tänavavalgustuse rajamine jääb
arusaamatuks. Antud piirkond on
elukatele, sh nahkhiirtele, riigipiire
ületava tähtsusega rändekoridor.”
Meriküla keskuse trepp on Kuusiku
sõnul hea mõte, küll aga on õhus küsimus, kas on võimalik ümber ehitada
80 m eemal asuv olemasolev trepp
loodusesse sobivaks. Metsarajad on
tekkinud ajalooliselt, enamik hästi
läbitavad, huvitavad käia, niiskematesse kohtadesse on laudtee rajamine
hea idee, lisab ta.
Mairold Vaik, Meriküla elanik ja
Meriküla seltsi liige, ütleb, et Meriküla
metsa- ja kallasradadele on kõik oodatud, aga kui uute rajatistega linnast
siia meelitada massiliselt inimesi,
tuleb kõik riskid väga põhjalikult
läbi arutada. “Küla ei pea muutuma
atraktiivsemaks, aga visioon sisaldab
ka asjalikke ettepanekuid. Pigem olgu
külalised ette näidatud radadel ja
randades, kui eksivad ohtlikesse või
looduslikult tundlikesse paikadesse.”
Ta on veendunud, et vaateplatvorm
tuleb ohutumaks teha. Samuti kiidab
ta mõtet ehitada õppekeskuse juurde
uus trepp, mis tekitaks ühenduse
naaberkülaga, sealhulgas pikendada
Tüve tänavat Muraste kooli poole.
“Kui see osa oleks juba olemas, vaevalt kuueklassilist kooli laiendataks,”
sõnab Vaik.
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Edaspidi vaid e-arved

Vastavalt riigikogus 20. veebruaril 2019 heaks kiidetud
raamatupidamisseaduse seadusele saab alates 1. juulist
avalikule sektorile saata ainult e-arveid.
E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi
üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad.
Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-arveldaja keskkonnas
avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja
tähtajatult. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate
operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõigile, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.
Lisainfo: www.rahandusministeerium.ee/riigihaldus/
e-arved ja www.rik.ee/et/e-arveldaja
(Harku Valla Teataja)

Heiska 23. ja 24. juunil riigilipp

Alasniidu lasteaia ala töövälisel
ajal suletud

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. juuni 2019 
mehi

14 994
14

sündis

naisi

7544

7450

vallasisene liikumine

saabus

34
73

suri

85

14

Kallaste tn 12, Tabasalu

E
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14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

V

allavanem Erik Sandla
rõõmustas, et koosviibimisele kutsutud noored
on kõik ühel või teisel moel eeskujuks, ja mitte ainult oma eakaaslastele, vaid paljudele teistelegi. ““Kes teeb, see jõuab” –
see ütlemine on iseloomulik

just teile. Tublid õpitulemused,
aktiivne eluhoiak ja avastamistahe – need on vaid mõned
märksõnad,” kiitis Sandla ja
tõdes, et tänukirju allkirjastades oli ta meeldivalt üllatunud,
kui mitmekülgsed noored meie
vallas elavad. “Eriti liigutas
mind üks põhjus tänukirja
saamiseks: empaatiavõime. Me
kõik, nii noored kui ka vanad,
peame seda olulist omadust

endas kasvatama. Üksteisest
hoolimine ja üksteise toetamine
on ühed olulisemad väärtused.
Hea meel on selle üle, et nii
paljud tegelevad spordiga, osalevad olümpiaadidel, on eeskujulikud õpilased,” sõnas ta.
Koosviibimisel hoolitses
muusikalise poole eest Tabasalu Brass Valdo Rüütelmaa
juhatusel. Aitäh kõigile!
Tänukirja said Joosep Iljas,

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

Elsa Valle, Sonja Tõnisberg,
Nele Sula, Ralf Nelke, Helena
Põld, Simone Süvari, Oskar
Veeväli, Sebastian Pebsen
Zachrau, Pärle Tölp, Lill Talts,
Karoliina Liis Ruuto, Siim
Laane, Sandra Simone Jüriska,
Rasmus Kalep, Daniil Petroff,
Gerd Uuetoa, Sarah Nehari,
Martin Linna, Sarah Nehari,
Nora Kangro, Rasmus Tilk,
Sixten Suppi, Martin Teedla.

Ehitusloata ehitamine ei tasu ära
Ka tänapäeval esineb olukordi, kus ehitustegevusega alustatakse enne,
kui ehitusluba on antud.
Ehitusjärelevalve spetsialist

äiteid, kus ehitusloata ehiN
tamisele järgnevad sanktsioonid, võib tuua mitmeid.

Ent on ka olnud juhtumeid,
kus ehitusloata ehitamise puhul pole karistus suurim ega
kulukaim probleem. Ühe sellise olukorra tuvastasid vallaametnikud eelmise aasta lõpus.
Püstitati hoonet, mille ehitusloa taotlus oli küll menetluses,
kuid luba polnud veel antud.
Sellistel juhtudel on vallavalitsusel kohustus riikliku
järelevalvemenetluse käigus
ehitustegevus peatada. Reeglina vormistatakse selleks ettekirjutus-hoiatus.
Järelevalvemenetluse käigus
selgus, et ebaseaduslikult ehitatava hoone tehnilised näitajad
ei pruugi vastata menetluses
olevale ehitusprojektile. Olu-

Omavolilise ehitustegevuse seaduslikuks muutmine võib kaasa tuua
suuri kulutusi, välistatud pole ka ehitise lammutamine. / Foto: erakogu

line on siinkohal märkida, et
ehitusprojekt peab vastama
detailplaneeringu puudumise
korral projekteerimistingimustele. Maja erines näitajate
poolest niivõrd suures mahus,
et ei vastanud enam projekteerimistingimustele.
Olukorra lahendamiseks
tuli omanikul valminud katuseosa lammutada ja viia hoone
vastavusse projekteerimistingimustega.
Ohutus ennekõike
Oleme ka tuvastanud olukor-

di, kus ehitusteatise või -loa
kohustuslikke töid on tehtud
pärast seda, kui ehitis on kasutusloa saanud. Ehk teisisõnu
oleks ehitisregistri andmetel
justkui tuvastatav, et kõik ehitisega seotud dokumendid on
korras ja kasutusluba antud,
aga tegelikult on pärast tehtud
omavolilisi ehitustöid.
Vallavalitsuse praktikas on
esinenud näiteks juhtum, kus
elamut hakati laiendama paar
aastat pärast kasutusloa saamist, paraku luba laiendamise
jaoks ei taotletud. Hiljem sel-

gus, et laiendatud osa ulatub
ehituskeelualasse, mille tõttu
on hoone seadustamine tagantjärele väga keeruline ja ajamahukas, kui mitte võimatu.
Selliste põhjuste tõttu juhime tähelepanu tõsiasjale, et
ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid.
Omavolilise ehitustegevuse
seadustamiseks võib olla vaja
teha suuri kulutusi ja välistatud pole ka ehitiste (osaline)
lammutamine. Samuti peab
ehitatav hoone olema kooskõlas ehitise asukohaga seotud
kitsenduste ja planeeringuga.
Igasuguse ehitustegevuse
kavandamisel palume enne
tutvuda valla üldplaneeringuga ja kontrollida, kas alal
kehtib ka detailplaneering.
Nii üldplaneeringu kaart kui
ka detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Harku
valla portaalis GIS aadressil
Kaart.harku.ee. Samuti soovitame kahtluse korral pidada
nõu valla ehitusspetsialistiga,
kas ehitamiseks on vajalik
ehitusteatise esitamine või
ehitusluba.

Riigipüha tõttu on esmaspäeval, 24. juunil Harku vallamaja suletud.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

PIRET KLOOREN

Meie valla tublimad
said tänukirja

RENEE KOKMANN

Hea Harku valla elanik! Seoses lasteaia territooriumi
pahasoovliku kasutamisega on alatest 1. juulist hoolekogu otsusega töövälisel ajal Alasniidu lasteaia territooriumil viibimine kõigile keelatud. Väravad lukustatakse
ja meeldetuletuseks paigaldatakse keelavad tähised.
(Mariana Gutjuma, Alasniidu lasteaed)

Elanikke kokku

Harku vallavanem palus
4. juunil vallamaja saali
24 kõige tublimat
õpilast, et anda neile üle
tänukirjad.
Haridusspetsialist

23. juuni on võidupüha ja 24. juuni jaanipäev, mõlemad
on lipupäevad. Riigilipp heisatakse päikesetõusul ja langetatakse loojangul.
23. juuni – võidupüha märgib Eesti kaitsejõudude valmisolekut asuda taas kaitsma Eesti iseseisvust. Vabadussõjas võitlesid Eesti väed ka baltisaksa ja Saksa palgasõduritest koosneva Balti Landeswehriga. Pinevas võitluses löödi vastase vägesid ja 23. juunil 1919 võideti
tagasi Võnnu (Cesis). Pärast seda murti Saksa vägede
vastupanu kogu rindel ja juuli alguses sõlmiti vaherahu.
Võit nn Landeswehri sõjas oli Eestile tähtis poliitilise ja
sõjalise olukorra kindlustamiseks. Vabadussõja lõppedes
hakati Võnnu lahingu aastapäeva tähistama võidupühana.
24. juuni – jaanipäev on ürgne eestlaste pidupäev. Jaanipäev on kultuuriline side põhjala ja muinaseestlusega.
Samuti tähistab see suvist pööripäeva, mil päike, soojus
ja valgus on saavutanud võidu külma ning pimeduse üle.
(Riigikantselei)

Statistika

Vallavalitsus tänab õpilasi, kes on teistele eeskujuks. / Foto: Mari Kukk

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

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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Varasemalt toodetud
eterniitplaadid sisaldavad
asbestikiude, mis on
tervisele ohtlik materjal
ja mille toomine Eestisse
on nüüdseks juba
paarkümmend aastat
keelatud.

Vabane eterniidist –
tasuta!

Vallavanema kolumn
Erik Sandla: "Meie väärtus
on meie inimesed – aitäh!"

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

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

V

ana ja terve eterniitkatus
ei kujuta tervisele ohtu.
Ohtlikud on eterniidi
purunemisel lenduvad imeväikesed nõeljad asbestikiud,
mis võivad jõuda kopsudesse
ja põhjustada kopsuhaigusi,
sh kopsuvähki. Seetõttu tuleb
vana eterniidiga ümber käies
kindlasti kasutada hingamisteede kaitsevahendeid, näiteks
respiraatorit.
Ammusel ajal oli levinud
komme eterniiditükke kasutada näiteks teeaukude lappimiseks. See on aga terviseohtlik
tegevus, sest iga kord, kui auto
neist üle sõidab, paiskub õhku
asbesti sisalduvat tolmu, seda
ka juhul, kui eterniit on kaetud
killustikuga. Asbestitolm jääb
õhku hõljuma ega sadestu.
Kuna asbest on nii-öelda igavene, siis ka kümme aastat pärast eterniiditükkidega teeaugu lappimist vabaneb sellest
autoga üle sõites ohtlik tolm.
Eterniidi nõuetekohane
käitlus on kallis ja seega on
üsna kulukas eterniidi äraandmine nii jäätmejaamades
kui ka prügilas. Harku valla
jäätmejaamas maksab 1 m³
eterniidi üleandmine 50 eurot.
Juba mitu aastat on Harku valla
eelarvest toetatud jäätmejaamas eterniidi vastuvõtmist ja
seda jätkatakse ka sel aastal.

Tasuta vastuvõtu
eelduseks on
eelregistreerimine
Tasuta võetakse vastu ühe kinnistu kohta kuni 4 m3 asbesti
sisaldavaid eterniidijäätmeid,

Kätte on jõudmas teise kvartali viimased päevad,
juhtunud on nii mõndagi – lõpetasime pooleli
jäänud projekte ja alustasime uusi, täitusid ka
mitmed unistused.
Unistus, möödunud kvartali lõpus püstitatud
lootus, et meie vallas elab ametlikult 15 000 elanikku, täitus 29. aprillil, kui elanikuks registreeriti
aprillis sündinud poiss. Kuud ei ole aga vennad ja 1. juuni
alguses on meid taas mõni inimene vähem. Seega, hea
elanik, kui elad igapäevaselt meie vallas, registreeri oma
elukoht koduvalda!

Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu ühe kinnistu kohta kuni 4 m3 asbesti sisaldavaid
eterniidijäätmeid. / Foto: erakogu

mis on tekkinud Harku vallas
eraisikutele kuuluvatel maaüksustel, mille puhul on täidetud korraldatud jäätmeveo
nõuded.
Tasuta eterniidijäätmete
üleandmiseks tuleb enne pöörduda vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole ning teatada
jäätmete kogus ja asukoht.
Keskkonnaspetsialist kontrollib vajadusel eterniidijäätmed tekkekohas kohapeal üle
ja nõuetele vastavuse korral
annab jäätmejaama töötajale
edasi info koguse tasuta vastuvõtmiseks.
Lisainfo ja registreerimine:

keskkonnaspetsialisti (Lembe
Reiman) telefonil 606 8823 ja

e-posti aadressil lembe.reiman
@harku.ee.
Viige jäätmejaama
Jäätmejaam asub Tabasalus
Kooli tn 5a ning on avatud
neljapäeval ja reedel kell
14.00–19.00 ning laupäeval,
pühapäeval ja esmaspäeval
kell 10.00–15.00. Jäätmejaama
haldab Harku vallavalitsuse
tellimusel AS Eesti Keskkonnateenused.
Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu ohtlikke jäätmeid
(värvijäätmed, vanad ravimid,
õlijäätmed, kemikaalid jne),
elektri- ja elektroonikaseadmeid (külmkapid, pesumasinad, televiisorid, mobiiltelefo-

nid jne), patareisid ja akusid,
päevavalguslampe, vanu rehve,
pakendijäätmeid, paberit ja
pappi, vanametalli, lehtklaasi
(tasuta kuni 100 l), kasutuskõlblikku mööblit, rõivaid ja
jalatseid (tasuta kuni 100 l),
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta kuni 400 l).
Tasu eest võetakse vastu sortimata ehitus- ja lammutusjäätmeid, suurjäätmeid, eterniiti.
Jäätmejaamas on avatud
ka taaskasutuse ruum, kust
igaüks võib vajadusel võtta
endale sobivaid asju. Sealt võib
leida nt nii võrevoodi kui ka
väärtusliku raamatu, riideid ja
jalanõusid, mänguasju, lauanõusid.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd
17. juunil hakati alates
Lehe tee 6 kuni Tammede
alleeni tegema vee- ja
kanalisatsioonitorustiku
ehitustöid.
URMO PROUS
Mullamutt OÜ

E

simeses etapis rajatakse
vee- ja kanalisatsioonitorustik alates Lehe tee 9 kinnistust kuni teisele poole
Tammede alleed. Tööde ajaks
suletakse Lehe tee sõidutee
alates Lehe tee 9 kinnistust
Tammede allee poolsest nurgast kuni Tammede alleeni.
Tööde kestus on kuni kaks
nädalat.
Torustiku läbiviimiseks
Tammede allee sõidutee alt
suletakse Tammede allee ja
Lehe tee ristmik kuni kolmeks
päevaks. Paralleelselt torus-

tikutöödega tehakse Lehe tee
kinnistute sissesõitudega seotud töid, täpsem tööde aeg
lepitakse kokku kinnistu omanikega.
Teise etapina rajatakse alates Lehe tee 6 kinnistust kuni
Tammede alleeni uus sõidutee
katend. Tööde orienteeruv
algusaeg on 1. juuli ja kestus
umbes kaks nädalat. Tööde ajal
on Lehe tee sõidutee autoliiklusele lõiguti suletud.
Tööde ajal on tulemas paaripäevaseid perioode, mil on
takistatud autoga juurdepääs
kinnistutele. Vastavate kinnistute omanikke teavitatakse 24
tundi ette või lepitakse juurdepääsu sulgemine jooksvalt
kokku.
Vabandame tekkiva ebamugavuse pärast ja loodame
elanike mõistvat suhtumist.
Lisainfo: Mullamutt OÜ
telefonil 5650 0101 või e-posti
aadressil urmo@roomik.ee.

Küsi abi või anna teada
Harku valla abitelefon ................................................... 1345
Päästeala infotelefon .................................................... 1524
Häirekeskuse (kiirabi, tuletõrje, politsei) telefon ........ 112

Keskkonnainfo telefon .................................................. 1313
Eesti Energia rikketelefon ............................................ 1343
Mürgistusteabekeskuse telefon ................................ 16662
Perearsti nõuandetelefon ............................................ 1220
G4S-i patrullteenistuse telefon .................................... 1911
Lasteabi telefon ....................................................... 116 111

Lisainfo ja juhised: www.harku.ee/elanikkonnakaitse

Tublid õppurid ja toetused
Mais jõudis Tabasalu Ühisgümnaasiumi 4. klasside
lastevanemateni direktori pöördumine, et kuni uue
õppeaasta õpilaste täpse arvu selgumiseni töötatakse
erinevate variantidega, sh tehakse ettevalmistusi vajadusel
lõunase vahetuse loomiseks. Kinnitan ka omalt poolt:
pärast õpilaste arvu selgumist 31. mail vahetust ei tule
ja sügisel jätkub õpilastel koolitee sarnaselt tänavusega.
Tublide õppurite tunnustamiseks toimus traditsiooniline vallavanema vastuvõtt. Samuti tunnustame noorte
häid tulemusi rahaliselt – nii medalite kui ka kõrgete
kohtade eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ning konkurssidel. Avaldusi ootame kuni juulini!
Uutest noori puudutavatest määrustest võeti vastu
ka huvihariduse ja -tegevuse toetus peredele, kus on
vähemalt neli kuni 19-aastast last ja kus kasvab raske või
sügava puudega laps või noor. Esimene taotlusvoor on
lõppenud ja rõõm tõdeda, et võimalust kasutati aktiivselt.
Soovin abiturientidele edu ametite valimisel ja tänan
õpetajaid, tugipersonali, lapsevanemaid ning tugivõrgustikku tublide noorte kasvatamise eest!
Meie vald on pidevas arengus
31. mai oli märgiline päev valla ajaloos – avasime peaaegu
20 aastat oodatud rekonstrueeritud Tilgu kalasadama
esimese etapi: muuli, kaldakindlustuse, süvendatud merepõhja ja ujuvkaikohad 14 paadile. Soovin kaluritele, huvilistele ja purjetajatele head sadama kasutamist!
Samme on astutud ka Tabasalu tervisekeskuse ja
hooldekodu Pihlakodu ehitamisel, hooned avatakse
juba lähikuudel. Jätkame ka Tabasalu hariduslinnaku
projekteerimist.
Aga me ei ehita vaid uusi hooneid – ka vanadega on
meil plaanid. Tänavu jaanuaris sai vald enda omandusse
endise Harku kinnipidamiskeskuse administratiivkorpuse
(Aia 5, Harku alevik). Teeme ettevalmistusi, et peagi avada
maja sotsiaalteenuste ja -abi andmise korraldamiseks.
Ühistranspordilahendused
Otsime koostöös MTÜ-ga Põhja-Eesti Ühisteenustekeskus
(ÜTK) võimalusi valla siseliinide ja maakonnaliinide
probleemide lahendamiseks. Kui vahepeal oli lootuskiir, et
ÜTK ja liinivedaja on sõlmimas kompromisskokkulepet
lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, siis paraku seda
siiski ei juhtunud. Usume, et lähiajal jõuavad osapooled
ka kokkuleppele.
Juubeliaasta mitmel rindel
Tänavu möödub esimesest laulupeost 150 ja tantsupeost
85 aastat, Eesti lipp aga tähistas 135. aastat. Nende väärtustamiseks paigaldasime üle valla 40 eritellimusel tehtud
lippu ja alustasime Eesti lipu
lugude kogumist. Samuti
tähistasime esimest korda
rahvusvahelist tantsupäeva.
Juulis toimub Tallinna
lauluväljakul 27. laulu- ja
Kalevi staadionil 20. tantsupidu. Kutsun teid rongkäiguAitäh rahvusvahelise tantsu- le ja pidudele omadele kaasa
päeva tähistamisel osalenu- elama! Aitäh, juhendajad,
tele. / Foto: Arno Mikkor ja soovin pidulistele jõudu!
Enne veel ootan teid 24. juunil kell 20.00 Muraste
paeplatsile jaanitulele, et viia Aegviidus Harju maakaitsepäeval süüdatud võidutuli koju!
Turvalist suveaega!
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KULTUUR
LÜHIUUDISED
Üheskoos laulu- ja tantsupeole!

27. laulu- ja 20. tantsupidu “Minu arm” toimub
Tallinna lauluväljakul ning Kalevi staadionil neljapäevast pühapäevani, 4.–7. juulini.

Lastekaitsepäev on
aasta suurim ja tähtsaim
üritus, mida Harku
Valla Lastekaitse Ühing
tähistab koos Harku
vallavalitsusega alates
2002. aastast.

Lastekaitsepäeva
tähistati Vääna-Jõesuus

HELVE KEEL
Lastekaitsespetsialist,
HVLÜ liige

S
Võimalusel minge teiegi peole ja elage kaasa meie valla
esinejatele. / Foto: Arno Mikkor

Neljapäeval ja reedel annavad rahvatantsijad Kalevi
staadionil kokku kolm etendust ning toimuvad rahvamuusikute kontserdid. Laupäev on rongkäigu päralt,
millele järgneb laulupeo esimene kontsert. Pühapäeval
toimub laulupeo teine kontsert.
Elage omadele kaasa
Meie vallast pääsesid juubelitantsupeole Harku Harakad,
Naisrühm Hele, Pööreline, Tabasalu Tammed ja Toomed,
Harkujärve Põhikooli 2. klassi rahvatantsurühm, Muraste
Kooli 2.–3. klass, Tabasalu Ühisgümnaasiumi 2.–3. klass.
Laulupeole lähevad Tabasalu Ühisgümnaasiumi laste- ja
poistekoor, Vääna Mõisakooli poiste- ja mudilaskoor,
Tabasalu kammerkoor, Tabasalu Ühisgümnaasiumi Ma-Mu
lastekoor, Vääna-Jõesuu mudilaskoor ja Suurupi naiskoor
Meretule.
(Harku Valla Teataja)

Ekskursioon valla eakatele

Tänavune ekskursioon viib eakad 4. juulil avastama
Eesti neljandat saart, Vormsit.
Tutvume Vormsi ajalooga, naudime puutumatut loodust
ja külastame saare vaatamisväärsusi. Elamust pakub kolmveerandtunnine praamisõit.
Parima ülevaate saare ajaloost saab Vormsi talumuuseumi külastades. Vaatame saare keskosas asuvat
Prästvike järve. Järve põhjaosas avanevad arvukad
allikad, neist suurim on Suur- ehk Ohvriallikas.
Külastame kolme majakat. Norrby alumine ja ülemine
majakas, mis asuvad saare idaosas, on ehitatud 1935. aastal raudbetoonist. Norrby ülemine tuletorn on enne teist
maailmasõda ehitatud tornidest suurim, kõrgusega
34 meetrit. Alumise tuletorni kõrgus on 22 meetrit. Kolmas on Vormsi (Saxby) tuletorn, mis on 27 meetri kõrgusel. Torni tuli juhib sissepääsu Väinamere saarestikku.
Unikaalne on Vormsil asuv maailma suurim rõngasristide kogu. Programmi mahub veel Olavi kirik ja Rälby
pukktuulik.
Lõunat sööme Krog nr 14-s, mis rootsi keeles tähendab
Kõrts nr 14. Miks just 14, saame teada kohapeal.
Olulist infot
Väljasõit toimub Harku vallamaja ees olevast parklast
kell 8.00. Palume kohal olla 7.45, arvestada ilmaoludega
ja võtta kaasa vihmakeep. Kindlasti võiks kaasas olla ka
vajalikud ravimid, mida iga päev tarbite.
Tagasi Tabasallu jõuame orienteeruvalt kella üheksa
ajal õhtul.
Soovijatel palume end registreerida Eakate Päevakeskuse telefonil 603 2171 hiljemalt 28. juuniks ja tasuda
omaosalus 30 eurot. Lisainfo telefonil 600 3867.
(Tiia Spitsõn, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja)

ee on kõige pikema traditsiooniga ja järjepidevam iga-aastane sündmus, mida viiakse läbi erinevate koostööpartneritega. Sel
aastal, 2. juunil toimunud
lastekaitsepäeval otsustasime
muuta tavapärast asukohta
Tabasalus ning kutsusime kõik
lapsed ja pered lastekaitsepäeva üritusele Vääna-Jõesuu
kooli. Vääna-Jõesuu kool, selle ümbrus ja staadion andis
palju võimalusi erinevateks
tegevusteks ning töötubade
läbiviimiseks. Täname väga
Vääna-Jõesuu kooliperet ja
Kristina Nurmetalu, kes aitas
kaasa lastekaitsepäeva tegevuste heale ning sujuvale toimimisele.
Töötubades oli osalejatel
võimalik saada oskusi vilepillide tegemiseks, mandalate
loomiseks ja kujundamiseks,
lillede ja lindude meisterdamiseks jne. Õues sai sõita murutraktori-rongiga ja ratsutada

Pere pisematele pakkus rõõmu murutraktor-rong. / Foto: Vääna-Jõesuu külaselts

ponidega. Vääna vabatahtlike
tuletõrjeühing oli kohal päästeautoga, millega lapsed lähemalt tutvust tegid. Slackline’il
said kõik soovijad harjutada
tasakaalu hoidmist. Kõigil oli
võimalik osaleda loteriis, süüa
pannkooke ja vahvleid, osaleda
maastikumängus ja paljudes
muudes vahvates tegevuses.
Lahke, tore, humoorikas
Päeva pidulikuma osa juhatasid sisse FA Studio laululapsed
väga toreda kontserdiga.
Lastekaitsepäeval tunnustasime tänukirjade ja meenetega kõige sõbralikumaid ning
abivalmimaid lapsi, kuid ka
aktiivseid ja hoolivaid lapsevanemaid ning õpetajaid, kes
oskavad märgata ja hoolida.
Tervitussõnad kohalolijatele ja

tänukirjad andis üle Lastekaitse Liidu juhataja Mart Valner.
Sel aastal andsime “Sõbralik
laps 2019” tänukirjad ja -plaadid üle 72-le meie koolide 1.–9.
klasside õpilasele.
Kaks küsimust, palju
vastuseid
Kõigil osavõtjatel oli võimalik
avaldada ka arvamust. Küsimusele, mida teeb lastekaitsetöötaja, vastati näiteks järgmiselt: “Lastekaitsetöötaja teeb
sellist tööd, et aitab laste probleemile lahenduse leida.” Ja:
“Lastekaitsetöötaja hoolib,
suudab lapsi aidata ja kuulata,
kui neil mure on.” Väga mitmel
korral vastati, et lastekaitsetöötaja aitab ja kaitseb lapsi.

Milline aga on üks hea lastekaitsetöötaja? Vastused olid
järgmised: abivalmis, tore,
sõbralik, lahke, oskab kuulata.
Selline, kes suudab näha puude
vahel metsa ja teha vahet vale
ning aususe vahel. Selline, kes
katsub mõista, mitte hukka
mõista. Väga hea inimene, sõbralik, lahke, tore, rõõmsameelne, humoorikas.
Aitäh!
Täname kõiki osavõtjaid ja
toetajaid, kelle abil lastekaitsepäeva üritus teoks sai.
Lastekaitse liit toetas rahaliselt lastekaitsepäeva läbiviimist
projekti “Kasvame koos” kaudu. Rõõmsate kohtumisteni
järgmistel üritustel!

Lisainfo: www.harkulaps.ee ja ühingu Facebooki-lehelt

Noorte suvi algas koolilõpufestiga
Meie valla lapsed
kogunesid 11. juunil taas
Tabasalu Ühisgümnaasiumi ette, et suvi ametlikult alanuks kuulutada.
MAARJA-LIIS SOO

eekord oli rekordarv osaS
lejaid – päevaselt ürituselt
käis läbi üle 400 noore, õhtul

vihtus DJ Lenny LaVida lugude järgi tantsu umbes sada
noort. Populaarseks osutusid
mullipallid ja inimlauajalgpall. Pudelijahis, mida sponsis
Kallaste kauplus, oli pidevalt
järjekord – mäng haaras ka
täiskasvanuid. Huvitegevuse
ja Noorsootöö SA töötajate
juhendamisel valmisid puidust
käevõrud ning paberkotid, kohal olid näo- ja glitter-maalijad

Koolilõpufest toimus
Tabasalus juba neljandat korda.
/ Foto: Elis Siilbek

ning Fotobox. Batuudijussi
batuut oli nii lõbus, et lapsed
ronisid seal viimaste minutiteni, toitlustust pakkunud The
Rocket Street Gastro eripakkumises olnud söök sai otsa

tund enne festivali lõppu, mil
müüdud oli 330 portsjonit.
Et noored midagi uut õpiks,
oli tiim loonud kleepsujahi ja
külla kutsunud skaudid, kes
selgitasid välja kiireima telgipüstitaja. Kleepsujahis lõid
kaasa vabatahtlik maa- ja merepääste, Eesti Punane Rist ja
Eesti politsei. Sai päästeautost
vett pritsida, õppida sõlmi tegema ja päästevesti käsitsema,
haavatud kätt rätiga kaela riputama ja ohutult rattaga sõitma.
Kõik 110 kleepsujahi läbinut
osalesid auhindade loosimises,
millele panid õla alla Taps, Pitsastuudio, Prolexplast, Mailis
Design, Suurupi tuletornid,
SUP Surfing, Huvitegevuse ja
Noorsootöö Sihtasutus ning
Tabasalu Spordikompleks.
Aina popim pidu
Õhtusel peol hoidsid tuju
üleval kohalik noortebänd,

Dancemixi tantsurühm ja JJstreet. Mustkunstnik Kevinski
psühholoogilised trikid panid
ahhetama. Peolt ei puudunud
ka limbo, mida saatsid DJ
Lenny LaVida valitud muusika
ja õhtujuht Toivo humoorikad
kommentaarid. Tipphetkeks
kujunes aga tasuta näkside
paus, näljaste kõhtu täitis
Tallegg.
Festival muutub aina menukamaks. Lapsed tulevad
kõikidest koolidest ja küladest.
Märkimisväärne on seegi, et
üritust korraldasid üheksa
vaprat naist Huvitegevuse ja
Noorsootöö Sihtasutusest,
nende seas noorsootöötajad,
sihtasutuse juhataja, noorsootöö, huviringide ja pikapäeva
koordinaatorid.
Oleme uhked, et noored
said juba neljandat suve festivalil hullata, ja täiesti tasuta.
Uuel aastal uue hooga!

MEIE VALLA KÜLAD TÄHISTAVAD JAANIPÄEVA JA VÕIDUPÜHA!
6. HARKUJÄRVE JAANITULI JA MÄNGUD “KAINE JAAN”

MURASTE KÜLA JAANITULI

Koguneme kell 17.00 kirikus ja liigume edasi lippudega rongkäigus lõkkeplatsile. Laulud ja tantsud saavad läbi kell 20.00 ja siis võivad soovijad minna
edasi mõnele suuremale peole.
Harkujärve Kiriku
Taastamise Selts MTÜ

Traditsiooniline Muraste jaanituli tuleb taas! Eestimaa suve lühimat ööd
valgustab suur, võidutulest kell 20.00 süüdatud jaanilõke; jaanitule ümber on
ruumi mängudeks, tantsuks ja lauluks. Võistleme saunaviha ja lillepärja
meisterdamises. Võtke kaasa piknikukorv, kohapeal on saadaval grillvorstid ja
pannkoogid.
Haarake latern või tõrvik, et viia Aegviidust Harju maakaitsepäevalt vallavanem Erik Sandla toodud võidutuli ka koju!
Muraste Külaselts MTÜ

23. juunil algusega kell 17.00 Harkujärve laululaval

Harku valla
jaanituled ootavad!

23. juunil algusega kell 19.00 Muraste paeplatsil
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KULTUUR & SPORT
Kuulsin kord kedagi
hüüdmas: “Kas sul
üldse midagi püha on!”
Miskipärast jäi see
südant kriipima. Mõtle
hetkeks, mis on sinule
püha. Mida see sõna
üldse tähendab?

Mõtisklus: Mis on
sinule püha?

AVO ÜPRUS
vaimulik

P

üha ehk sakraalne on
midagi, mis on tingimusteta oluline ja õige,
puutumatu ja tõene. Seda ei
tohi, aga on võimalik rüvetada.
Pühaks on peetud asju ja inimesi, väärtusi, sümboleid ning
paiku. Raamatu-usunditel on
pühad kirjad, näiteks koraan,
Piibel, kohausunditel pühad
paigad, nagu hiied ja ohvrikivid, aga ka templid ja kirikud. On ka erilised pühad päevad ja toimingud, mis mõeldud
hingeliseks ning kultuuriliseks
korrastumiseks. Püha on see,
millesse inimene väga usub,
mida hoiab ja väärtustab. Püha
võib olla ka suhe.
Tegelikult on just pühadused need integraatorid, mis
kujundavad kultuuri ja rahvaid
ning põhiseaduses sätestatud
peamised eesmärgid keele
ja kultuuri säilimise näol on
saavutatavad vaid pühaduse väärtuste teadvustamises
ning hoidmises. Teisisõnu:
kui europarlamendi valimiste
eelõhtul varastati Harkujärve
kogukonnakiriku sinimustvalge, ei saadud sellega varastada

Pühaks on peetud asju ja inimesi, väärtusi, sümboleid
ning paiku. / Foto: vallalehe arhiiv

rahvuslikku ega individuaalset
pühadusväärtust, mida see
lipp tähistab ja kannab. Varas sai üksnes kanga ja varda.
Harkujärve inimesed panid
sendid kokku ja ostsid uue
lipu, mis räägib nüüd meie
ühtekuuluvusest hoopis enam
kui eelmine. Lipp pühitseti kirikus enne heiskamist 2. juunil,
nädal enne nelipühi.
Leerilastele räägin, et nelipühad on kristliku kiriku sünnipäev, mille pühitsemisest on
kindlaid teateid aastast 130.
Nelipühad on 50 päeva pärast ülestõusmispühi, mis on
olulisim püha kirikukalendris.
Nelipühadele järgneb kirikuaastas kolmainupüha, mis on
pühendatud pühale kolmainsusele. Kevadsuviste pühade

Teeliste kirikud
Suvel avavad paljud pühakojad “Teeliste kirikute” egiidi
all uksed kõigile huvilistele.
“Teeliste kirikute” eesmärk
on tutvustada nii kohalikele
kui ka turistidele kauneid ning
paljuski unikaalseid Eesti
sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid.
Kirikute tutvustamiseks on
koostatud pildimaterjaliga
illustreeritud teatmik ja veebileht.
Harku vallas avavad uksed
EELK Harkujärve kogukonnakirik ja EELK Rannamõisa kirik.
Lisainfo: www.teelistekirikud.ekn.ee

rea lõpetab jaanipäev, millega
tähistatakse Ristija Johannese
sünnipäeva, kes sündis kuus
kuud enne Jeesuse sündi.
Harkujärve kogukonnakirikus peetakse jaanipäeva
koos laiema kogukonnaga.
Pärast teenistust, mis algab
kell viis õhtul, siirdutakse lippe
kandes aiandi väravas olevale
lõkkeplatsile, kus peetakse
juba kuuendat aastat laste ja
perede õhtut “Kaine Jaan”. On
mängu ja tantsu. Kes soovib,
saab edasi minna suurematele
tuledele, kes mitte, jõuab AK
ajaks koju.
Kuigi pärast jaani saabuvat
aega nimetatakse ka pühadeta
poolaastaks, tasub märgata, et
oma elu ja pühadused sisustab
inimene ise. Tähtpäevi võib
pidada lusti ja rõõmuga, aga
neis võiks sisalduda ka pühaduse mõõde. Kalmistupühad
ja sügisene lõikuspüha ei ole
vaid koristustalgud, vaid ka
mälestamiste, pühitsemiste
ja õnnistamiste aeg. Tänavusel juubelilaulupeol lauldakse
küll ka isamaalisi ja rahvalikke
laule, aga loodetavasti ei jää
esitamata ka hümni viimane
salm.
Seepärast ärge kaotage ega
unustage seda sõna. “Püha”
on oluline sõna, mille kaudu
saab defineerida ka inimeseks
olemist. Pühadusse suhestudes
saad teada palju ka enesest.

Harku lasteaed sai tunnustuse
Avaldusest rohelise kooli
programmiga liitumiseks
2018. aastal on saanud
tõelisus – 6. juunil anti
keskkonnaalase töö ja
rohelise mõttelaadi eest
lasteaiale roheline lipp.

JUTA MERINGO
Harku lasteaia direktor

äites rohelise lipu taotlusT
vormi direktorile esitatud
küsimusi, kuidas oleme kind-

lustanud programmis kogu
asutuse osalemise ja kuidas

on programm seotud arengukavaga, oli juhina sellele lihtne
vastata: Harkus on metsatarkus.
Meie lasteaed on ja jääb
liikumist harrastavaks, tervislikkust väärtustavaks, loodust
kaitsvaks ja armastavaks. Meie
Tuudelepp oma metsarahvaga

õpetab tundma kõike seda, mis
looduses elab ja hingab. Ta
hoiab metsas korda ja puhtust,
ei lase kellelegi liiga teha. Ja
prügimajandus on meil tasemel. Aitäh Lembe Reimanile
hea õpetuse eest.
Nüüd on aeg Harku lasteaial
hõisata: olemegi tublid!

Eestlased olid koolinoorte
maailmameistrivõistlustel edukad

Vaid aasta tagasi suurest külast eraldunud
külas on maaliline mets ja meri, värskelt valminud
sadam ja ajaloolised rajatised.

Tilgu sadam – 20. juulil
RAUL KALEP
Tilgu Sadama Jahtklubi MTÜ

Siinsete alade esmamainimise ajalugu ulatub
16. sajandisse, kuid teadaolevalt on inimesed
elanud kohapeal juba enne esimest aastatuhandet. Meie kauged esivanemad oskasid hinnata
Tilgut parima kohana merele minekuks tänu
järsu merepõhja languse tõttu ja nii on see tänini
parim sadama-koht praeguse Harku valla territooriumil.
Veel 1920. aastatel oli Tilgu rannas kaks sadamat, üks
neist oli eravalduses ja suunatud sadamate kohal olevast
kivimurdest pärit paekivi väljaveole, teine kuulus sõjaväele.
Viimase rajas Vene tsaaririik Peeter Suure merekindluse
ühe osana. Enne teist maailmasõda oli sadam aga peamiselt kohalike kalurite käsutuses. Pärast Eesti iseseisvuse
taastamist ja Nõukogude armee lahkumist kuulub Tilgu
sadam Harku vallale. Aastast 2008 tegutseb sadamas
Tilgu sadama jahtklubi, kes koos vallaga on sadamat ja
seal toimuvat olemasolevate võimaluste piires arendanud. Jahtklubi viib läbi laste purjetamise treeninguid ja
korraldab iga-aastast üle-eestilist purjetamisvõistlust
“Tilgu regatt”. Klubisse kuuluvad ka kutselised kalurid,
kes rannarahva traditsioone au sees hoiavad. Sadamas
tegutseb ka Tilgu merepääste selts.
Kohtumiseni sadamas!

MAIROLD VAIK
Meriküla külaselts

KRISTA SAVITSCH
Eesti delegatsiooni juht
koolinoorte MM-il

Lessing Tartust, Rihard Viherpuu Viimsist ja Grete Maria
Savitsch Tabasalust.
Prantsusmaale olid võistlema saabunud veel 13 riigi
esindajad. Nädalasse mahtusid treeningtunnid basseinis
ning ratta- ja jooksurajal, in-

Elu maagilise
mere ääres

Meriküla – 20. juulil

Viis Eesti noort osalesid
3.–8. juunini Prantsusmaal
Castelnaudarys koolinoorte maailmameistrivõistlustel triatlonis.

oorte esindusvõistkonda
N
kuulusid Mari Mai Ruus,
Sander Aavik ja Getriin Marii

Sel suvel astume sammukese välja oma koduuksest ja näitame, miks on just kodukant kõige
parem paik, kus elada, ehk 14.–21. juulini toimub
esimene Harku valla avatud külade nädal. Nädalat
rahastatakse osaliselt valla eelarvest.

Hetk enne lendu. / Foto: Hannes Viherpuu

dividuaalsed stardid ja teatevõistlus, rahvaste sõpruse
õhtu, tutvumine Carcassonne’i
linnaga ning muljet avaldavad
ava- ja lõputseremooniad.
Individuaalvõistlus kulges
külmas ja paduvihmas. Õhk oli
15 kraadi, veetemperatuur 22.
Selliste näitajate tõttu olid isegi
kalipsod lubatud. Ilmast hoolimata läksid 5. juunil starti 58

neidu vanuses 15–18. Distants
sisaldas 600 m ujumist, 15 km
rattasõitu ja 4 km jooksu. Grete
Maria lõpetas võistluse üldarvestuses 33. kohaga, olles
oma vanuserühmas 18. Kiiremaid aegu näitasid prantslased.
Eesti võistkond saavutas
riikide arvestuses teatevõistluses igati tubli 6. koha. Distants sisaldas 300 m ujumist,

8 km rattasõitu ja 2 km jooksu
ümber järve. Poodiumile mahtusid Prantsusmaa, Hispaania ja Ukraina teatenelikud.
Nobedamat minekut näitasid
veel valgevenelased ja napilt 5.
koha eestlaste eest napsanud
Hongkongi noorsportlased.
Suur tänu toetajatele, treeneritele ja pöidlahoidjatele!

Meriküla on vaid aasta tagasi loodud Harku valla
piirkond, kuid selle nimega küla lugu on sajandeid
pikk. Seda kinnitavad mitmed ajaloolised rajatised, mida kohates võib tunduda, et aeg seisab.
Siin on sõjaaegseid rajatisi ja jälgi piiritsooni
aegadest, mida mõnes kohas markeerivad endiselt okastraadid. Pikad kiviaiadki meenutavad aegu, kui
metsa asemel olid suured põllud. Mere ja kõrge klindi
vaheline loodus on säilinud üsna metsikuna.
Külas elab 140 inimest ja nende ühisrinnet suunab
Meriküla selts. Veel on Merikülas sadam, mis muutub
üha enam valla mereäärseks keskuseks, külastada tasub
ka imelist pankrannikut. See on põnev kant jalutamiseks,
kus metsaradade ümbrus räägib enda eest ning
Tilgu tee puuallee õhkab aupaklikkusest, samas kui
meri alati tagasi kutsub. Merikülla on võimalik kohe
jalutama tulla!
Kohtumiseni orienteerumisvõistlusel!
Lisainfo: www.meriküla.ee
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DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED
Harku vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Päikesetorni (katastritunnus 19801:011:1210) ja
Päikesetorn I (katastritunnus 19801:011:0369) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada
välja võimalused Päikesetorni ja Päikesetorn I maaüksuste liitmiseks, Päikesetorni katastriüksuste sihtotstarbe
muutmiseks ärimaaks ning ehitusõiguse määramiseks
kaubandus-toitlustusasutuse püstitamiseks. Lisaks on
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,26 ha, paikneb VäänaJõesuu külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee,
Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal, piirnedes 11390
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:001:2244) transpordimaaga, Hiie tee
(lähiaadress Lepatriinu tee L1, katastritunnus 19809:057:
0008) transpordimaa, Puraviku tee L1 (katastritunnus
19801:001:2916) transpordimaa, Puraviku tee 6 (katastritunnus 19801:001:2543) elamumaa ning Klooga kergliiklustee L18 (katastritunnus 19801:001:2545) transpordimaaga. Maaüksuste kitsendusteks on elektripaigaldiste
kaitsevööndid ja avalikult kasutatava tee kaitsevöönd.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ja Harku vallavolikogu 31. mai 2018
otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Harku vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 52 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Tiigi
tee 12 (katastritunnus 19801:011:1160) maaüksusel
ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Tiigi tee 12 maaüksuse jagamisel
tekkivale elamumaa krundile määrata ehitusõigus nelja
boksiga ridaelamu püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega 0,43 ha, paikneb Vääna külas Kiia-Vääna-Viti maantee ja Vääna - Keila-Joa maantee
ristmikust u 200 m kaugusel läänes, piirnedes põhjast
ja läänest Lembi tee 2 (katastritunnus 19801:001:3391)
maatulundusmaaga, idast Tiigi tee 10 (katastritunnus
19801:011:1150) ärimaa, lõunast 11411 Vääna - Keila-Joa
maantee (katastritunnus 19801:011:0375) transpordimaa
ning läänest reformimata riigimaaga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138
kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Seega on detailplaneeringu eesmärgid kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ja Harku vallavolikogu 31. mai 2018
otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringute materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtiolekuaegadel,
veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
Harku vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Karu
tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksusel ja
lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vara-

semalt kehtestatud Muraste küla idaosa esimese etapi
detailplaneeringu ümberplaneerimine Karu tn 2 maaüksuse osas sooviga suurendada hoonestusala ja ehitisealust pinda ning täpsustada ehitusõigust.
Planeeritav ala, suurusega u 0,30 ha, paikneb Muraste
külas 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee,
Kaare tee, Palkoja tee, Kangruvälja tänava ja Karu tänava
vahelisel alal, umbes 400 m kaugusel 11390 TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maantee, Kolmiku tänava ja
Kaare tee ristumiskohast kagus, piirnedes põhjas Nirgi
tänav L1 (katastritunnus 19801:001:0578) transpordimaa, idas Karu tänav 2b (katastritunnus 19801:001:1947)
ärimaa ja Karu tänava (katastritunnus 19801:001:1973)
transpordimaaga, lõunas Karu tänav 4 (katastritunnus
19801:001:0581) elamumaaga, edelas Hirve tänav 3 (katastritunnus 19801:001:0566) elamumaaga ning läänes
Hirve tänav 1 (katastritunnus 19801:001:0565) elamumaaga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ja Harku vallavolikogu 31. mai 2018
otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 04.07.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn
12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi
materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil
Kaart.harku.ee/DP/190408_287/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
ESKIISLAHENDUSE AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE AVALIKU ARUTELU
TEADE
Harku vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 5 algatati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:
012:0232) maaüksuse ja lähiala detailplaneering
ning Harku vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 6
jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala, suurusega umbes 1,6 ha, paikneb Kütke
külas 11411 Vääna - Keila-Joa maantee ja 11193 KumnaVääna maantee ristumiskohast umbes 4 km kaugusel
lõuna suunas ja seejärel u 400 m Kumna-Vääna maanteest idas, piirnedes põhjast Keila metskond 182 (katastritunnus 19801:012:0577) maatulundusmaaga, kirdest
Keila metskond 336 (katastritunnus 19801:012:0572)
maatulundusmaaga, idast Allikametsa (katastritunnus
19801:012:0116) maatulundusmaaga, lõunast Pärnametsa (katastritunnus 19801:012:0222) maatulundusmaaga,
läänest ja loodest riigi reservmaaga (piiriettepanekuga
nr AT030130043). Avalikult kasutatavalt teelt juurdepääs
maaüksusele puudub. Juurdepääs Metsavälja maaüksusele toimub Kumna-Vääna maanteelt läbi reformimata riigimaa.
Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138
kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb Metsavälja
maaüksus hajaasustuses range režiimiga loodusliku
haljasmaa rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala
tuumalal. Range režiimiga looduslikuks haljasmaaks
rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalas on
määratletud ka Metsavälja maaüksust ümbritsev valdav
osa maa-alast.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasolevast maatulundusmaa
sihtotstarbega maaüksusest kavandada üks u 3000 m²
suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata
ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Umbes 6,7 ha suurune ala Metsavälja
maaüksusest säiliks maatulundusmaana. Lisaks on
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsu-

Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/120510_11/
avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
04.07.2019–17.07.2019 k.a.

tee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Üldplaneeringu kohaselt tuleb range režiimiga loodusliku haljasmaa rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala
tuumalal minimaalseks majade õuealade vaheliseks
vahekauguseks kavandada 500 m. Vahekaugust mõõdetakse äärmiste õuealade piiridest. Metsavälja maaüksuse
lõunapoolsele osale looduslikule rohumaale kavandatava elamu õueala ja piirkonnas olemasolevate õuealade
vahele jääv vahemaa on vastavalt läänest u 360 m, edelast u 440 m ja kagust u 460 m. Seega ei ole võimalik
kehtivas üldplaneeringus seatud tingimust täita ja algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta
kehtivat Harku valla üldplaneeringut. Samuti loetakse
üldplaneeringu muutmiseks üldplaneeringus range
režiimiga loodusliku haljasmaa juhtotstarbega ala jagamist elamumaa krundiks.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
toimub 04.07.2019–02.08.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, Vääna seltsimajas (Külakoja tee 2, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa)
lahtiolekuaegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee ja otselingil
Kaart.harku.ee/DP/171113_40/avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
04.07.2019–02.08.2019 k.a.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.08.2019
kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 54 võeti
vastu Harkujärve külas Käämo tee 2 (katastritunnus
19801:002:0803) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood 10269950)
tööle nr 18003215.
Planeeritav ala, suurusega u 0,2 ha, paikneb Harkujärve külas Liiva tee ja Käämo tee ristmiku vahetus läheduses, piirnedes põhjast Käämo tee (katastritunnus
19801:002:0818) transpordimaaga, idast Käämo tee 4
(katastritunnus 19801:002:0806) elamumaaga, kagust
Käämo tee 8 (katastritunnus 19801:002:0805) elamumaaga, lõunast Liiva tee 6 (katastritunnus 19801:002:0802)
elamumaaga ning läänest Liiva kergliiklustee L1 (katastritunnus 19801:002:0798) transpordimaaga. Juurdepääs
maaüksusele on Käämo teelt.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada Käämo
tee 2 maaüksusele ehitusõigus nelja korteriga korterelamu tarbeks. Planeeritavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe nelja korteriga ja kuni nelja
abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni
364 m². Korterelamu ehitusõigus on määratud vastavalt
olemasolevale hoonele, kus suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni kaks
maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Abihoonetel on lubatud viilkatus kaldega
10–45 kraadi või ühepoolse 10–30-kraadise kaldega katus. Olemasolevale korterelamule katuse kallet ei määrata, kuna säilib olemasolev katuse kalle. Planeeritava ala
veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku vallavolikogu 31. mai
2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
04.07.2019–17.07.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses

Kuhu minna, mida teha?

Harku vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 55 võeti
vastu Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:
001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:
0394) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 94-2018.
Planeeritav ala, suurusega u 0,5 ha, paikneb Muraste
külas Pankranniku elamurajoonis u 1,3 km kaugusel
11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja
Kolmiku tänava ristumiskohast põhja suunas, piirnedes
põhjast Muraste looduskaitseala 5 (katastritunnus 19801:
001:2366) kaitsealuse maaga, idast Prisma tn 3 (katastritunnus 19801:001:0403) elamumaaga, kagust Prisma tn
1 (katastritunnus 19801:001:0402) elamumaaga, lõunast
Tetra tn 4 (katastritunnus 19801:001:0396) elamumaaga,
Tetra tänava (katastritunnus 19801:001:0456) transpordimaaga ja Tetra tänav 5 (katastritunnus 19801:001:0393)
elamumaaga ning läänest Võra tänav 9 (katastritunnus
19801:001:1696) elamumaaga.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Tetra tänav 6 ja Tetra
tänav 7 elamumaa sihtotstarbega maaüksuste liitmine,
moodustades 4809 m² suurusega elamumaa krundi. Planeeritavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks
ehitisealuse pinnaga kokku kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
7,5 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on
määratud vahemikus 0–25 kraadi. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva
ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku vallavolikogu 31. mai
2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
11.07.2019–24.07.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/181107_270/
avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
11.07.2019–24.07.2019 k.a.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSTE LÕPETAMISED
Harku vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 57
lõpetati Suurupi külas Veeristiku (katastritunnus
19801:001:0400) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku
vallavalitsuse 1. veebruari 2000. aasta korraldus
nr 146 “Detailplaneeringu algatamine”.
Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtiolekuaegadel,
veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus:
Ilmandu külas Kople maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

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

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonna- www.inglitiib.ee
kirik (Kiriku tee 2)

Harku valla avatud külade nädal

Harku vald

Facebook @
HarkuvallaAvatudkuladenadal

Hoovus 2019: folkduo Beerten/Finsson (Rootsi), Erki
Pärnoja & Anna Kaneelina, indie-ambient koosseisu
MIANG (Mick Pedaja & Angeelia) eksklusiivne debüütalbumi esitlus; kohvikuala koos teemeistri Siim Loogiga;
kunstnik Elo Annioni tööd; lasteala; käsitöö- ja poeala

Rannapealse talu
(Vääna-Jõesuu)

www.harku.ee/kalender

14.–21.
juuli
25. juuli

18.00
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Vääna mõisakool
otsib oma meeskonda

INGLISE KEELE ÕPETAJAT* (1,0),
kelle peamiseks ülesandeks on õppekavajärgse inglise
keele oskuse võimetekohase arengu toetamine läbi õppeja kasvatustöö läbiviimise.

Harku Vallavalitsus

INFOJUHTI*,

kuulutab välja konkursi

kelle peamisteks ülesanneteks on tagada kooli huviringide
ja pikapäevarühma töö, koordineerida sise- ja väliskommunikatsiooni ning korraldada koolielu rikastavaid sündmusi.
Kandidaadilt eeldame energilisust, head IT-pädevust ning
organiseerimisvõimekust.

VALLAMAJANDUSE SPETSIALISTI

* Tegemist on lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamisega.
Tööle asumise aeg 14. august 2019. Palume esitada avaldus,
ametikohale sobivust tõendavad haridusdokumendid ja CV 25. juuniks
e-posti aadressile kontakt@vaanakool.edu.ee.
Lisainfo: telefonil 5551 2080, Facebookist ja www.vaanakool.edu.ee.

töökohale
See töö sobib Sulle, kui leiad väljakutseid:
• valla kinnisvara haldamises ja hooldamise korraldamises,
sh rekonstrueerimise ja remonttööde korraldamises;
• uute objektide projekteerimises ja ehitamise korraldamises;
• munitsipaaleluruumide haldamises ja üürile andmise
korraldamises;
• kalmistute haldamise ja hooldamise korraldamises;
• korteriühistutele antavate toetuste menetlemises.
Soovime, et Sul oleks:
• kõrgharidus;
• töökogemus ehitus-remonttööde korraldamises;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt vene keele oskus;
• väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning täpsus.

Harku Vallavalitsus
Alasniidu Lasteaed / Harkujärve Lasteaed
otsib seoses uue maja lisandumisega

ÕPETAJAT, ÕPETAJA ABI, ASSISTENTI,
LOGOPEEDI, MUUSIKAÕPETAJAT JA
SÖÖGITOA PERENAIST
Ootame Sind: kui lapsed panevad Sinu südame rõõmsamalt põksuma; leiad, et suudad koos nendega õppida,
areneda ja avastada; Sul on oskusi analüüsida ja tegevusi
planeerida; oled rõõmsameelne ja vastutustundlik.
Pakume Sulle: uuendusmeelset kollektiivi; ametialast arenemisvõimalust; võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi; pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.
Lasteaiad asuvad Harku vallas Puisniidu 7, J. Venteri tee 6 ja
Järvekalda tee 14. Meie juurde sõidab ka linnaliini buss nr 27.
Ootame elulookirjeldust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid
e-posti aadressil direktor@alasniidulasteaed.eu. Lisainfo tel 5553 8003.
Tööle asumine kokkuleppel.

kuulutab välja konkursi

ARENDUSSPETSIALISTI
ametikohale
See töö sobib Sulle, kui leiad väljakutseid:
• arendusprojektide koostamises, juhtimises ja aruannete
esitamises;
• arengukavade seires, arengukavade koostamises;
• nõustamises taotluste koostamiseks, projektide läbiviimisel
ja lõpparuannete koostamisel;
• vallasisese ühistranspordi korraldamises ja koordineerimises;
• turismialase tegevuse korraldamises;
• koostöö edendamises valla ettevõtjate ja ühendustega;
• valla majandusaasta tegevusaruande koostamises.
Soovime, et Sul oleks:
• kõrgharidus;
• vähemalt 2-aastane projektijuhtimise kogemus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel;
• loovus ja algatusvõime.
Pakume: võimalust lüüa kaasa Harku valla arengus, eneseteostus ja –arengu võimalusi, 35 päeva puhkust, sporditoetust, haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast ning
toetavat meeskonda.
Kasuks tuleb: töökogemus kohalikus omavalitsuses ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Edastage CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga 30. juuniks
portaali CV-Online vahendusel või e-posti aadressil personal@harku.ee.
Lisainfo: www.harku.ee/toopakkumised
Lisainfo: www.harku.ee/toopakkumised.

Tabasalu Ühisgümnaasium avab
2019/2020. õppeaastaks Murastes
filiaali, kus toimub õppetöö
7. klassis
Muraste filiaali võetakse osalise
tööajaga tööle õpetajaid:
• Vene keel 6 t/n 		
• Inimeseõpetus 1 t/n
• Kunst 1 t/n		
• Geograafia 2 t/n
• Matemaatika 5 t/n		
• Projektõpe 4 t/n
• Loodusõpetus 2 t/n		
• Kehaline kasvatus 4 t/n
• Eesti keel ja kirjandus 4 t/n		
• Ajalugu 2 t/n
• Inglise keel 8 t/n
• Muusika 1 t/n

Osaühing Strantum
otsib:
• välikoristaja/heakorratöölist,

kes on oma töös kohusetundlik ja korrektne

• puhastusteenindajat,

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.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Raamatupidamisteenus Eesti,
Läti ja Norra väiksematele- ja
keskmise suurusega ettevõtetele.
Info tel 503 3175 või e-post:
info@weldnor.com.
Litsenseeritud korstnapühkija
ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, e-post:
korsten.korda@gmail.com.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel: 502 9075; e-posti aadressil:
liuguksed@kallion.net.
Teostame vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodetega
seotud töid. Vihmaveerennid
toodame kohapeal valtsimismasinaga –puuduvad liitekohad.
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059,
e-post: info@vihmaveerennid.ee.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt) tel 504 0875.
Korstnapitside ehitus.
Tel 5557 9399.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
Arboristi teenused. Ohtlike puude raie. Puude hoolduslõikus. Hekkide hooldus, kändude freesimine.
Raieteenused, võsatööd. Puude istutus. www.puukirurg.ee, e-post:
info@puukirurg.ee, tel 505 7786.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel: 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport, tel 535 3788.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Fassaadi survepesu ja värvimine.
Tänavakivide puhastus. Tel
5624 1509, Andres.

Harkus aastaid tegutsenud ehitusbrigaad võtab algavaks hooajaks vastu objekte. Tegeleme
erinevate aedade, terrasside, fassaadide ning suvilate ümberehitusega, sh renoveerimistöödega.
Omame ka plaatija tunnistusi. Info
tel 503 7466.
Võtan üürile suveks või
kauemaks suvila, maamaja
(osa), õuemaja. Abistan koduja lihtsamal ehitustööl. Vajadusel teen eramaja projekti.
Olen aus karske vaimne üle
50 a mees. Tel 5831 9789,
e-post: aare.keel@gmail.com ja
Facebook.
Langetame ja hooldame just
Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid
ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei
pea olema arvel, ülevaatusega
ega kindlustusega! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane!
Tel 5457 5055.
Kompostmuld, kõdusõnnik,
sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos
veoga. väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Lõikan hekki, trimmeriga pika
rohu ja heina niitmine, saetööd
aias. Tel 5554 7291.
Teen Vääna-Jõesuu piirkonnas järgmiseid töid: muru niitmine niidukiga, raideriga, pika
rohu niitmine trimmeriga, võsa
lõikamine, saetööd, torutööd,
remonttööd. Tel 521 4353.
Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m
avale 1150 eurot. Tel 5895 8809,
e-post: info@koduvärav.ee,
www.koduvärav.ee.
Arhitekt. Teen eramaja projekti, ka tagantjärele. Hind ehitusloani 1200–1600. Tel 5831 9789,
e-post: aare.keel@gmail.com.
Paigaldame tänava- ja äärekive, puit- ja võrkaedade ehitus,
haljastustööd, prügivedu, lammutustööd. Tel 5639 1093, e-post:
grandstone@neti.ee.
TÖÖ
Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria autojuhile (kallur). Asukoht Saue, info 506 7491.
Pakume tööd laotöötajale pulbervärvi hulgimüügiga
tegelevas firmas Pan-Baltica
Solutions OÜ. Meie ladu asub
Tabasalus, Ranna tee 25. Palume anda soovist teada e-posti
aadressil reino@pbs.ee või tel
5554 7729.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Auto ost. Ostan kõiki marke, igas
seisukorras sõiduautosid ja kaubikuid, ka remonti vajavaid. Tel 5365
4085, e-post: skampus@online.ee.

kelle tööülesandeks on hoida puhtust ja korda
Tabasalu alevikus: Sarapuu põik 1, 2, 3 ja 5,
Kase 8, Muraste külas: Muraste tee 3, 5, 7 ja 7a
kortermajades 2 korda nädalas.
Lisainfo:

Esitage konkursil osalemiseks avaldus, CV ja
haridust tõendavad dokumendid (diplomid koos
akadeemiliste tõenditega) e-posti aadressil
konkurss@tyg.edu.ee hiljemalt 21.06.2019.

OÜ Strantum
Kooli 2a, Tabasalu
Telefon: 602 6480
E-mail: strantum@strantum.ee
www.strantum.ee

Harku Perekeskus on septembris avatav ja Tabasalus
paiknev nüüdisaegne keskus, mis pakub nii sotsiaalset
rehabilitatsiooni kui ka individuaalteenuseid lastega
peredele.
Ootame meeskonnaga liituma:
• ERIPEDAGOOGI;
• LOGOPEEDI;
• PSÜHHOLOOGI;
• SOTSIAALTÖÖTAJAT;
• FÜSIOTERAPEUTI;
• TEGEVUSTERAPUTI.
Tööle asumise aeg: september 2019

Konkursile võivad oma eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte aia esitada kõik valla kinnistuomanikud; iga vallakodanik võib
konkursile esitada ka naaberaia või teisi vallas asuvaid kauneid aedu. Anna osalemissoovist teada või esita soovitus kuni 31.07.2019
e-posti aadressile Brigita.Perm@harku.ee, info@aiaselts.ee või telefonil 600 3866. Lisainfo: www.harku.ee/heakord

Edastage CV koos lühikese motivatsioonikirjaga hiljemalt
25. juuniks e-posti aadressil info@harkuperekeskus.ee.
Lisainfo: e-posti aadressil info@harkuperekeskus.ee
ja telefonidel 554 8108 (Marleen) või 508 4321 (Anne-Ly)
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avara planeeringuga kaasaegne ja

Müüa
kena korter Muraste mõisapargi kõrval

Rain Hallikmäe
+372 526 5960
rain@skanton.ee

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

+372 513 7017

nr
1
kasutuslubade

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

taotleja Eestis

Harku Haljastus
pakub erinevaid haljastusteenuseid
alates mururajamisest kuni piirdeaedade ehitamiseni.
www.harkuhaljastus.ee
e-post: info@harkuhaljastus.ee
tel 5744 1750, 510 5762

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354
eleri@domare.ee
KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

Avaldame sügavat
kaastunnet Leilile kalli
abikaasa

Toomas Mihhailovi
surma puhul.

Tibutare pere

Toomas Mihhailovi

Avaldame sügavat
kaastunnet Leilile ja
tütardele armsa abikaasa
ja isa

Tabasalu laulumamslid
ja Ülle

surma puhul.
Paul, Reet, Jaan, Rael,
Reet, Andri, Tiiu, Rutt

Siiras kaastunne Leilile
abikaasa
surma puhul.

Toomas Mihhailovi

Avaldame kaastunne
Maie Peale

abikaasa

surma puhul.
Käsitöönaised,
Tantsumemmed,
Laulumamslid ja klubi
Hõbehall

