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Missugune on teie Eesti lipu
lugu? Ootame mälestusi ja
põnevaid fakte.

Kaks uut määrust laste ja noorte
toetamiseks. Samuti jätkub vähekindlustatud perede toetamine.
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kaunimaks muutmisel.

KOLMAPÄEV, 8. mai 2019

www.harku.ee

HarkuVald

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Iga metslooma
ei pea aitama.
Loodusseadusi
tuleb austada.
Loe edasi lk 7

HELENA VIPRE

Eesti Metsloomaühingu liige

Vääna-Jõesuu vetelpäästejaam hakkab
alates juunist
pakkuma elanikele
ja külalistele toitlustamist ning erinevaid
veespordi- ja rannateenuseid.

viia, tasub mõttest teada anda.
“Loomulikult on head ideed alati oodatud, palume Strantumiga
ühendust võtta e-posti aadressi haldus@strantum.ee kaudu,”
julgustas Härms. Samuti kutsus ta kõiki vallaelanikke üles
kaasa mõtlema, missugune nimi sobiks uuenenud ja paljude
võimalustega vetelpäästejaamale kõige paremini. Nimekonkurss kuulutatakse välja
lähipäevil, infot leiab Strantumi ja Harku valla kodulehelt.

MARI KUKK

M

eelis Härmsi, OÜ
Strantum juhataja sõnul on nad
algavaks rannahooajaks juba
mitmeid koostööpartnereid
leidnud, uutele ideedele ollakse aga jätkuvalt avatud.
Aastaid seisnud hoonele
plaanib Strantum uue elu sisse
puhuda. “Tegemist on ju Eesti
kauneima rannaga,” sõnas ta.
Et vetelpäästejaamast saaks
meie valla uus tõmbekeskus,
on Härmsi sõnul unistus, mille nimel tööd tehakse. Praeguste plaanide kohaselt avab
vetelpäästejaam oma uksed
juunikuus.
Konkursi korras on leitud
operaator toitlustuspinnale, lisaks hakatakse pakkuma erinevaid veespordi- ja muid rannateenuseid. Härms kinnitas, et
seni populaarsed SUP, surf,
lohesurf ja muud rannaspordialad jätkavad, tõenäoliselt
veel suuremale sihtgrupile ja
suuremas mahus. Lepingud
on sõlmitud neljaks aastaks.
Vääna jõe suudmes asuv
vana nõukogudeaegne hoone
on aastaid kütteta seisnud, ülaosas põlenud ja kehvas seisus.
“Praeguseks on pind aga juba
suures osas koristatud, uuendatud on läbipääsud, paigaldatud lukud, pooleli on veel
elektritööd. Investeeringuid
hoonesse teeb OÜ Strantum,
mida üritame pikaajaliselt
katta üürituluga. Oma sisse-

Foto: Annika Haas

Tiraaž: 6200

Meelis Härms ütleb, et elanikel on peagi võimalik nautida erinevaid ja loodetavasti lisanduvaid rannateenuseid:
“Kogu tulu suuname hoone ja kinnistu korrastamisse.” / Foto: Liina Rüütel

Vetelpäästejaam
saab uue hingamise
seadesse ja inventari teevad
investeeringud operaatorid
ise,” sõnas juhataja.
Küsimusele, kas tööle võetakse ka perenaine/peremees,
vastas Härms, et kompleksi
haldajaks jääb OÜ Strantum:
“Kohapealset tööd korraldavad operaatorid/koostööpartnerid. Selline kontseptsioon
ei vaja kohapeal lisainimese
värbamist, selleks pole mingit
vajadust ega ka töökoormust.”
Randa tuleb lounge
Toitlustuspinna rendikonkursil osales kolm pakkujat. “Ka
teiste ruumide üürnikud leiti

konkursi käigus. Hoonet hakkavad jagama sel hooajal kolm
ettevõtet, lisaks kasutab ruume
OÜ Strantum rannainventari
hoidmiseks ja hooldamiseks,”
rääkis Härms.
Kohvikut hakkab pidama
Tiina Oja ja tema tütar Maria.
Plaan on avada 1. juunil rannabaar Jõesuu Lounge. Tiina
Oja on pikaajaliste toitlustuskogemustega, viimased 18 aastat on ta töötanud hotellis, kus
juhtis baare ja restorane. “Olen
hingelt toitlustaja,” sõnas ta.
Tütar Marial on kuueaastane toitlustuskogemus ning ta
on töötanud ka Hawaiil ja Los

Angelese sohvabaarides. “Loome asukohta sobituva hubase
ja mõnusa atmosfääriga rannabaari, kus kõik tunneksid
end koduselt. Lisame terrassi
ja teeme väikese mänguplatsi,
et ka kõige nooremad külalised tunneksid end meie juures
oodatult,” tutvustas Tiina Oja
plaane.
Alates suvest saab rannabaaris tema sõnul kvaliteetseid
jooke, maitsemeeli paitavat
toitu ning sõbralikku teenindust. “Soovime korraldada eriüritusi, mil kutsuksime kohale
mõne DJ või muu esineja, et
pakkuda peale toidu-joogi ka

meelelahutust. Samuti oleme
valmis korraldama erapidusid
ja üritusi ka väljaspool hooaega.”
Majutusplaan ja
nimekonkurss
Plaanis on hakata pakkuma ka
majutusteenust. “Selline plaan
on tõepoolest olemas, kuid vajab käivitamiseks investeeringuid,” tõdes Härms. “Viie-kuue
toaga hostel-tüüpi majutusteenus on täiesti reaalne. Iseasi, kas seda jõuab juba sel aastal, kuid töö selle nimel käib.”
Kui kellelgi peaks praegu
ettevõtjana tekkima idee, mida
jaamas või selle ümbruses ellu

Hoone kirju ajalugu
Harku valla abivallavanema
Vello Viiburgi sõnul anti vetelpäästejaam Harku vallale üle
1999. aastal.
Küsimusele, miks anti hoone ja kinnistu OÜ Strantum
hallata, vastas Viiburg: “Osaühing omab ja haldab paljusid
omavalitsusele vajalikke kinnisvaraobjekte ning aastaid on
tegelenud ka edukalt VäänaJõesuu ranna hooldusega. Hoone on üks osa rannast ning selle juurde kuuluvatest teenustest.”
Abivallavanema sõnul on
hoonel olnud mitmeid haldajaid ja rentnikke, kes on lubanud selle korda teha, kuid siiani
ei ole keegi nendest seda suutnud. “Vetelpäästejaam on olnud mitme erineva MTÜ ja
äriühingu kasutuses. Ka Strantum on seal tegutsenud kümmekond aastat tagasi, kuid
ebaõnnestunult. Loodame, et
seekord läheb paremini,” ütles
Viiburg. “See, kui hoonele suudetakse leida kasutus ka talveperioodiks, on boonus.
Miks vald pole seda hoonet
kahekümne aasta jooksul korda teinud? Vastus on lihtne:
see pole olnud esimene prioriteet ja rahalised vahendid on
läinud seadustest otseselt tulenevate kohustuste (lasteaia- ja
koolikohtade loomine, elanikele vajalike teenuste kättesaadavuse ja turvalisuse tõstmine
jpm) täitmiseks.”

Harku vallas elab 15 008 elanikku
Rahvastikuregistri järgi on Harku valla
elanike arv 1. mai seisuga 15 008. Viimased
5000 elaniku on Harku valda elama asunud
12 aasta jooksul.
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

n rõõm, et meie vald on jätkuvalt atraktiivne linnaläheO
" dane, kuid looduskauni keskkonnaga elupiirkond, kus

tahavad elada igas vanuses inimesed,” ütles vallavanem Erik
Sandla positiivset uudist kuuldes.
2007. aastal ületas elanike arv 10 000 piiri, enne seda oli suurem rahvastikujuubel – 5000 – 1993. aasta alguses. “Statistiliselt
ootasime 15 000 elanikku 12 aastat, seega saame öelda, et loetud
päevad tagasi oli meie rahvastiku arengus oluline verstapost.
Eriti teeb rõõmu, et selleks vallaelanikuks oli aprillis sündinud
poisslaps, kel pikk elu veel koduvallas ees,” sõnas vallavanem.
Harku vald on metsa ja merepiiriga ümbritsetud ajalooline, ja igati arenev vald. “Viimase 12 aastaga on meie valda
ametlikult elama asunud küll vaid 5000 elanikku, kuid see-eest
viimase paari aastaga on hüppelisi arenguid olnud küllaldaselt.
Viimase aja suuremad hüpped on kvaliteetse arstiabi saamiseks

tervisekeskuse valmimine, koostöös erasektoriga hooldekodu
rajamine ning Tui pargi kui valla keskuse planeerimine.
Lisaks on meie jaoks oluline pakkuda noortele kodulähedast
ja kvaliteetset haridust: jaanuaris avasime valla kaheksanda
lasteaia, sügisel saavad Muraste Kooli õpilased jätkata õpinguid kodukooli seitsmendas klassis, loetud aastate pärast
valmib Tabasallu progümnaasium ning koostöös haridus- ja
teadusministeeriumiga riigigümnaasium,” täiendas Sandla.
Rahvastiku murekohana tõi vallajuht välja, et Harkus elab
tuhandeid inimesi, kes ei ole valda registreeritud: “Statistika
näitab peale registreeritud elanike ka neid, kes elavad ja
omavad kinnistuid, kuid on registreeritud mujale. Loodan,
et ühel päeval on kõik elanikud ka elanikuks registreeritud.”
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Harku valla ettevõtjate ümarlaud

SA Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Harku
vallavalitsus kutsuvad ettevõtjaid 23. mail kell 15.00
restorani Seller (Klooga mnt 6a, Tabasalu) Harku valla
ettevõtjate ümarlauale.
Kohtumise eesmärk on seada samme Harku Ettevõtjate
Liidu tegevuse alustamiseks ja initsiatiivgrupi loomiseks.
Ettevõtete igapäevatöö korraldamiseks annab koosolekul
nõu ja vastab küsimustele Töötukassa esindaja.
Osalemisest palume teatada hiljemalt 20. mail registreerimisvormi kaudu, mille leiate www.harku.ee/ettevõtlus.
(Harku vallavalitsus)

Heiska 9. ja 12. mail riigilipp

9. mai on Euroopa päev ja 12. mail emadepäev – Eesti
lipupäev, mil terve maa on lipuehtes. Riigilipp heisatakse
päikesetõusul ja langetatakse loojangul.
9. mail 1950 pidas toonane Prantsuse välisminister
Robert Schuman kuulsa kõne, milles tõi esile Euroopa
lõimumise kui tee, mis tagab sõjajärgsele Euroopale rahu
ning viib õitsengule. Euroopa Ülemkogu otsustas 1985.
aastal Milanos toimunud kohtumisel tähistada 9. mail
Euroopa päeva ja esimest korda tehtigi seda mainitud
tippkohtumise järgsel aastal.
12. mail austatakse ja väärtustatakse emadepäevaga
emade rolli ühiskonnas. Emadepäev on kõikide emade
ja perede ühine tähtpäev. Traditsioon pärineb Ameerika
Ühendriikidest, kus õpetaja Anna Jarvis hakkas 1907. aastal
ellu viima oma ema ideed austada emasid emadepäevaga.
Eestisse jõudis emadepäev 1922. aastal Naiste Karskusliidu sekretäri ja kirjaniku Helmi Mäelo algatusel.
Lisainfo: www.riigikantselei.ee/lipupaevad
(Riigikantselei)

Millist Eestit soovid aastaks 2035?

Riigikantselei ja rahandusministeerium kutsuvad kõiki
osalema riigi pikaajalise strateegia loomises ning täitma
lühikest küsimustikku.
Arvamuskorje käigus oodatakse kuni 10. maini kõikide
Eestist hoolijate arvamusi, et välja sõeluda viis kõige olulisemat märksõna – milline on Eesti, kus oleks 2035. aastal
hea elada, töötada, õppida või viibida? Korje tulemused
on üheks aluseks riigi pikaajaliste sihtide seadmisele,
reformide kavandamisele ja investeeringutele.
Lisainfo: arvamuskorje: www.eesti2035.ee; strateegia:
www.riigikantselei.ee/eesti2035
(Riigikantselei)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. mai 2019 
Elanikke kokku

mehi

15 008
12

sündis

naisi

7548

7460

vallasisene liikumine

saabus

22
46
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Kallaste tn 12, Tabasalu

E

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

MARIS VIISILEHT

M

itmed uuringud on
tõestanud, et meie,
eestlased, oleme üldjuhul kehvad tunnustajad. Kas
see on kinni meie põhjamaises
olemuses, ajaloolises taustas
või milleski muus, seda on väga keeruline lahti seletada.
Samas oleme kindlasti nõus
sellega, et tõsise ja pikaajalise
pingutuse eest väärivad tunnustust kõik inimesed, sealhulgas õpilased ja õpetajad.
Nii üle-eestiliselt kui ka
meil Harku vallas on välja kujunenud, et õpetajaid tunnustatakse ja kiidetakse sügisel
õpetajate päeva paiku. Õpilasteni jõuavad aga kõige tähtsamad dokumendid, mis tõestavad nende püüdlikkust, pingutust, pühendumust ja muidugi ka annet, just kevadel, kui
hakkab lõppema järjekordne
õppeaasta.
Uus määrus
Kõike seda arvestades jõudiski
aprillikuu lõpul Harku valla-

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Uue määruse alusel tunnustatakse gümnaasiumi kuldmedaliga
lõpetanuid 400-eurose preemiaga. / Foto: Riigi Teataja

volikogu ette uus määruse eelnõu, mille sisuks on kindlad
põhimõtted, kuidas hakata
edaspidi vallavalitsuse poolt
tunnustama meie valla tublisid
õppureid. Nii neid, kes käivad
iga päev kooliteed meie oma
koolides, kui ka neid meie vallas elavaid ja tunnustust väärivaid õpilasi, kes erinevatel
põhjustel täidavad oma koolikohustust teiste omavalitsuste
haridusasutustes.
Algselt vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnas välja töötatud määruse eelnõu sai
erinevates volikogu komisjonides tõsise arutelu osaliseks
ning lisatud täiendused muut-

sid eelnõu sisu paremaks ja
paindlikumaks ning mis kõige
tähtsam – kõiki õpilasi otsustati tunnustada võrdselt, olenemata sellest, kas õpilane
õpib meie valla või mõne teise
valla või linna koolis. Määruse
alusel on tunnustuseks ühekordselt välja makstav toetus.
Tunnustuse saajad
Vallavalitsus hakkab edaspidi
tunnustama õpilasi, kes on
väljapaistvalt edukalt esinenud
vabariiklikel (kuni 100 eurot)
ja rahvusvahelistel (kuni 150
eurot) olümpiaadidel ning konkurssidel ja saavutanud seal
esimese kuni neljanda koha.

Samuti hakatakse tunnustama õpilasi, kes on lõpetanud
kooli kiitusega: muusika- ja
kunstikooli (250 eurot) ning
põhikooli 9. klassi (250 eurot).
Gümnaasiumi lõpetamisega
seoses tunnustab vallavalitsus
hõbemedali (400 eurot) ja kuldmedali (500 eurot) pälvijaid.
Kuna juriidiliselt on tegu
toetusega, siis selle määramiseks on vajalik haridus- ja kultuuriosakonnale esitada taotlus kas kooli, õpilase või alaealise õpilase puhul tema seadusliku esindaja poolt. Lisada
tuleb ka põhjendus ja määramise aluseks olevate dokumentide koopiad. Üheks tingimuseks on ka õpilase elukoha
sissekanne Harku vallas jooksva õppeaasta 31. detsembri seisuga.
Eduka esinemise puhul konkurssidel või olümpiaadidel
tuleb taotlus esitada hiljemalt
jooksva õppeaasta 25. maiks.
Kooli lõpetamise tunnustamiseks ootab vallavalitsus taotlusi esimesel võimalusel, kuid
hiljemalt kahe nädala jooksul
pärast lõpetamise tulemuste
selgumist.
Harku vallavalitsus on uhke
oma valla tublide õpilaste üle.
Tunnustades meie õpilasi, on
see tunnustus ka nende õpetajatele, koolile ja õpilaste
peredele. Pühendumine õppimisele ja õpetamisele ning
kasvatamisele ja selle väärtustamine on meie kõigi ühine
missioon.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Harku vallavolikogu
võttis 25. aprillil vastu
määruse “Huvihariduse
ja huvitegevuse toetuse
maksmise kord”, mille
alusel on võimalik taotleda huvihariduse ja huvitegevuse toetust peredel,
kus on vähemalt neli kuni
19-aastast last või noort,
ning peredel, kus kasvab
raske või sügava puudega
laps või noor.
KRISTA DREGER

ahaline abi on mõeldud
R
huvikoolis õppimise ja
huvitegevusega tegelemise

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

Õpilaste tunnustamisest
meie vallas

Abivallavanem

Kultuuri-, spordi- ja
noorsootööspetsialist

99
suri

Harku vallavolikogu
võttis 25. aprillil vastu
määruse “Õpilaste
tunnustamise kord”,
mille alusel hakatakse
rahaliselt tunnustama
vabariiklikel ja
rahvusvahelistel
olümpiaadidel ja
konkurssidel tunnustuse
pälvinuid ning kooli
kiituse ja medaliga
lõpetanuid.

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

Toetuse taotlemise tähtaeg on 1. juuni. / Foto: Pexels

toetamiseks. Seda finantseeritakse riigieelarvest Harku
vallale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
Toetust makstakse kuni 150
eurot lapse või noore kohta
aastas. Selle saamise õigus
on peredel, kes on rahvastikuregistri järgi registreeritud
Harku valla elanikeks.
Toetuse saamiseks tuleb esi-

tada taotlus vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale
kodulehe www.harku.ee iseteeninduskeskkonna Spoku
kaudu. Taotlusi saab esitada
kaks korda aastas (1. juuniks
või 1. detsembriks).
Võimalik on taotleda
kahte liiki toetust:
• huvihariduse toetus, mida

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või
erahuvikoolis;
• huvitegevuse toetus, mida
makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole
registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks.
Taotlusele tuleb lisada: huvikoolis või huvitegevuses osalemise kohta osalustasu maksmist tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto
väljavõte); raske või sügava
puude astme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend.
Toetuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2019.
Lisainfo: toetuste spetsialisti (Kadi Netse) e-posti aadressil kadi.netse@harku.ee või
telefonil 606 3802; kultuuri-,
spordi- ja noorsootööspetsialisti (Krista Dreger) e-posti aadressil krista.dreger@harku.ee
või telefonil 606 3838.

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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Euroopa Parlamendi
valimised lähenevad
Hääletamine
valimispäeval
26. mail, valimispäeval, algab
hääletamine valimisjaoskondades kell 9.00 ja lõpeb kell
20.00, samuti saab hääletada
kodus.

Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht

Miks peaks sel aastal teist korda valima minema?

Valimisaasta saab õige pea jätku, juba mai lõpus valime
Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja jaoks ei tule – seitsme päeva jooksul, 16.–22. maini saab
IVE EEVEL
valimisjaoskonnas eel- ja e-hääletada, valimispäev on 26. mail.
Vallasekretär
Küll aga on oluline teada, et EP valimistel on üle Eesti üks
Harku valla
ringkond ehk valija saab langetada otsuse kõigi ülesseatud
valimisjaoskonnad
kandidaatide vahel. Õigus sõna sekka öelda on Eesti kodaHarku vallas on moodustatud
Eelhääletamine
nikel ning alaliselt Eestis elavatel ja selleks soovi avaldanud
kolm valimisjaoskonda.
16.–19. maini saab eelhääletada
teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel.
Valimisjaoskond nr 1, mis
maakonnakeskuses. HääletaValimisjaoskondi on üle Eesti 444, paljud neist on liikuvad,
mine algab kell 12.00 ja lõpeb on elukohajärgne jaoskond
mis tähendab, et eelhääletamise ajal on jaoskond eri paikades.
Tabasalu aleviku ja Ilmandu,
kell 20.00.
Täpset infot leiab kõige lihtsamini kaardirakendusest
Rannamõisa ning Meriküla
20.–22. maini saab eelhääleValimised.rahvastikuregister.ee. Valimispäeval saab hääletaelanikele.
Valimisjaoskonna
tada Harjumaal,
kõigis Harkuva
valla
vali- on
Tallinnas
10. aprilli
seisuga 107nr119 hääleõiguslikku
valijat.
da jätkuvalt vaid
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Pea meeles!
1. Üle-Eesti on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut.
3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis

Toetused lasterikastele peredele ja
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Esita taotlus 30. juuniks.
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kooli lõpetamise puhul.
olemasolevate tulude kohta.
Lisaks avati uus KredExi
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d’Hondti meetodil. Lisainfo: Tiia.Spitson@hartaotlusvoor.
ku.ee, tel 600 3867

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?

valimispäev

25

26.

MAI laps annab
gava puudega
taotlusele lisapunkte ja puude tõendamiseks esitatakse
taotlemisel arstliku ekspertiisi
otsus puude määramise kohta.

Toetust saab taotleda:
• eluaseme soetamiseks, kui
perel puudub pere vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase on halvas seisuErakonnale arvutatakse
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KredExist kodutoetust. Tegeteks, kui olemasolev eluase ei
vasta elementaarsetele elaka koolitoetus, mis on mõel- mist on riikliku tagastamatu
aljulapselise pere toetust dud põhikooli või gümnaa- toetusega eluasemetingimuste
mistingimustele, sealjuures
www.valimised.ee
• valimised.rahvastikuregister.ee
makstakse peredele,
kus siumi lõpetamiseks.
puudub näiteks vee- ja kanaToetuse parandamiseks ja nüüdisajaskasvab kolm ja enam last
ning suurus on sada eurot lõpetaja • tamiseks,
mis on mõeldud
lisatsioonisüsteem või pesehttps://www.seekordlahenvalima.eu/
http://www.europarl.europa.eu/estonia
see sõltub pere tulust. Vasta- kohta. Seega, kui peres lõpetab lasterikastele peredele, kus
misvõimalus, katus ei ole
valt “Sotsiaalhoolekandelise samal ajal kooli – kas 9. või 12. kasvab vähemalt kolm kuni
vettpidav, küttekolded on
abi andmise korras” kehtesta- klassi – näiteks kaks last, on 19-aastast (k.a) last ning kelle
amortiseerunud vms.
tud toimetulekupiirile Harku toetuse suurus 200 eurot.
2018. aasta keskmine maksusTaotlust saab esitada Kredvallas on toetusele õigus petatav tulu ühe leibkonnaliikme Exi e-teenuste keskkonna
redel, kelle netosissetulek iga Toetuse saamine
kohta on kuni 355 eurot.
kaudu; digiallkirjastatuna epereliikme kohta jääb alla 350 Toetuse saamiseks tuleb esiToetussumma on kuni 8000 posti teel aadressil toetused@
euro kuus. Paljulapselise pere tada avaldus Harku valla- eurot, varasemalt ühe korra kredex.ee; paberkandjal: SA
toetuse suurus on 70 eurot lap- valitsusele. Avalduse vorm on toetust saanud võivad taotleda KredEx, Hobujaama 4, Tallinn
se kohta.
10151. Lisa märksõna “Kodukättesaadav kodulehel www. kuni 5000 eurot.
Pere tulust sõltuv toetus on harku.ee ja vallamajas aadPeres kasvav raske või sü- toetus”.

P

Lisainfo:

Volikogu liikme kolumn
Foto: Annika Haas

tab ööpäev läbi kuni 22. mail
kella 18.00-ni.

kommentaar

2019. aasta Euroopa
Parlamendi valimistel
saab osaleda kas eelhääletades, hääletades
valimispäeval või
elektrooniliselt. Kui te ei
ole 11. maiks saanud
koju või postkasti valijakaarti või kui teie valijakaardil on andmetes
vigu, helistage Harku
vallasekretärile.

Kalle Palling:
“Kodulähedased kooli- ja
lasteaiakohad
on jätkusuutliku valla alus“
Harku vallavolikogu esimees arutleb volikogus
käsitletud haridusteemadel.
Harku valla 2019. aasta eelarvest moodustab
haridus 66% kuludest – see näitab selgelt, et
haridus on valla üks peamisi prioriteete. Viimastel kuudel ja aastatel avatakse, laiendatakse
ja renoveeritakse mitmeid valla haridusasutusi –
lasteaedu, koole. Lisaks rajab riik Tabasallu riigigümnaasiumi, mis muudab piirkonna hariduse
kvaliteedi veelgi tugevamaks ja stabiilsemaks.
Selle aasta veebruaris võttis volikogu vastu otsuse
laiendada Muraste Kooli. Aprilli volikogu istungil otsustati muuta Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärust, mis
on viimane samm selleks, et alustada sügisel Muraste
Koolis kolmanda kooliastme avamisega. Esimesel aastal
alustab kool tegevust Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel, aga kohe, kui koostöös Muraste Kooliga
on jõutud otsuseni, milline saab olema tulevikus selle
kooli ruumiprogramm, saame hakata taotlema oma
kooli koolitusluba.
Ruumiprogrammi jaoks on mitmeid lahendusi ja
volikogu soov oli kaaluda kõiki võimalikke variante
selleks, et langetada parim ja tulevastele õpilastele
igapäevaseks koolikeskkonnaks inspireerivaim otsus.
Selleks, et mitte kahjustada hästi toimivat töökeskkonda,
langetatakse otsus koos kooliperega 2020. aasta eelarve
koostamise ajaks. Spekulatsioonid, et tegemist on ajutise
otsusega, on pahatahtlikud.
Haridusvõrgu kvaliteet kui trump
Oluline eeltingimus enne Harku valda kolimist on kodulähedased lasteaia- ja koolikohad, nende olemasolu
kohta küsitakse ka tihti valla haridusspetsialistidelt.
Seega selleks, et uued elanikud näeksid eelistatuima
valikuna just Harku valda, peame jätkusuutlikkuse
tagamiseks tegelema haridusvaldkonnaga süvenenult.
Haridusvõrgu tugevuse üks eeltingimusi on mõistagi
hariduse kvaliteet, aga ka kodulähedus, kooli omanäolisus ja mitmekesisus. Rohkem valikuid tagab suurema
arvu õpilaste jäämise oma valla koolidesse. Vähetähtis ei
ole ka head transpordivõimalused. Kas olemas on turvaline ja kvaliteetne ning vajalikel aegadel liikuv ühistransport? Kas on võimalik turvaliselt liigelda kooli
tõuke- või jalgrattaga? Mõlemas mainitud valdkonnas
on veel kõvasti arenguruumi ja nende positiivse arengu
nimel tuleb pingutada. Kahjuks on viimaste aastate üha
suurenev trend laste erivajadused, mis taas eeldab, et
meie valla haridusvõrk peab olema mitmekesine selleks,
et leida igale lapsele just talle sobiv kool.
Kas lapsi on piisavalt?
On. Seda kinnitab ka vallavalitsuse koostatud ja ka
volikogu hariduskomisjonis esimesel lugemisel käinud
Harku valla haridusstrateegias välja toodud statistika.
Seda eriti siis, kui arvestada valla haridusvõrgu mõjualasse ka järgnevatel aastatel intensiivseimalt arenev
Apametsa või “Uus-Kakumäe” piirkond. Harku vald
tahab teha kõik selleks, et lastel oleks parim ja mugavaim koolivõimalus just koduvallas. Siin tuleb mängu
hariduse kvaliteet, ühistransport, mugavad jalgrattateed
ja hea ligipääs koolivälisele huviharidusele. On ju teada
ütlus, et linnalähedastes valdades elavad pered on ka
head logistikud, et lapsi kooli ja trennide vahet liigutada.
Mida teha selleks, et tagada piisav õpilaste hulk meie
valla koolides? Kindlasti on terve valla arengu jaoks
oluline senisest kiirem elanike arvu kasv. Seda tingib
elanikkonna vananemine, mis omakorda tähendab, et
omavalitsuse suurimat tulu – üksikisiku tulumaksu
laekuks vastasel juhul vähem.
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PERSOON

“Oravaemal” on metsloomadest
kasvandike saatuse pärast sama suur
mure kui laste pärast
Tasub teada

MARI KUKK

E

elmise aasta augustis käis
Helena pere ja sõpradega Haapsalus kontserdil
ning nad viibisid parajasti sõprade suvilas, kui ühel õhtul teel
välikempsu hüppas vastu umbes 70-grammine oravapoeg.
“Sirutasin käe välja, ta hüppas
selle peale,” meenutab naine,
“orava ema oli uppunud. Me
ei teadnud, et on olemas metsloomaühing, kust saab abi ja
nõu küsida. Tuttav ütles, et
lehmapiima ei tohi anda.
Ostsime apteegist süstlad ja
pakkusime pisikesele loomapoest ostetud piimasegu.
Mehed jooksid poodi, tõid
roosa puuri. Hiljem selgus,
et on poisslaps hoopis.”
Metsloomaühingust öeldi,
et nad on ka ise valmis oravat
hooldama, aga me võtsime ta
koju kaasa, räägib Tabasalus
elav Helena. Loomakest toideti
vahetustega. Kui Helena oli
tööl, olid naabrid söötmisel
abiks. Iga kolme tunni tagant
tuli oravapojale lutipudeliga
segu anda. Loomabeebil oli
ka vend, kes pidas vastu viis
päeva. Ta suri kopsupõletikku.
See oli kurb päev kõikidele, nii
Helenale, tema elukaaslasele
kui ka lastele.
Pere sai lisa
“Käisime arstil, tegime talle
putukatõrjet ja ravisime terveks,” ütleb naine, kes hoidis
oravat esialgu toas. Loom sai
nimeks Ziita. Oktoobris, kui
selgus, et oravake ei ole loodusse minemiseks piisavalt

Helena ütleb, et oravate eest hoolitsemine pakub palju rõõmu:
“Meel läheb rõõmsaks, kui näen, kuidas nad kasvavad ja aina iseseisvamaks muutuvad. Ükspäev on neil pojad ... ja hinges pean nad
lahti laskma.” / Foto: erakogu

Orav peab saama vabalt liikuda. Eesti Metsloomaühingut Helena
kiidab, seal on tugev meeskond ja tugi olemas. / Foto: Maie Kirnmann

suur, et iseseisvalt hakkama
saada ja pere luua, ehitas Helena
elukaaslane terrassile õuepuuri-pesakasti, mis pakuks
võimalikult looduslähedast
keskkonda. Metsloomaühing
pakkus talle veel viit hädas
oravat, hiljem saabusid ka kaks
siili. Seltsis segasem. “Ziita,
mu esimene, arvas, et olen tema ema. Ta ei osanud teistega
arvestada, ei lasknud teistel
minuga mängida ega seltsinud
esiti ka ise. Aga nad olid terve

talve koos ja sõbrunesid.”
Kui beebiorav on spetsiaalse piimasegu peal, siis suuremad nosivad kõiksugu kraami. Neile võib pakkuda loomapoest leitavat näriliste toitu.
On ka oravate söögisegusid,
hea isuga pistavad nad sarapuupähkleid, koorega mandleid ja Kreeka pähkleid. Palju
läheb kaalikat, kapsast, maisi,
kurki, kibuvitsamarju, loetleb
Helena, kes on loomakestele
kuivatanud ka õunu ja seeni.

Kuigi ühing on aidanud rahaliselt, ei loe naine, palju tal
loomade peale on kulunud.
“Lastega ju ka ei arvesta, et
nüüd kulus nii palju. Rõõmu
on tohutult, neid käiakse vaatamas, inimeste silmad säravad.”
Helena oli üllatunud, et orav
sööb isukalt porgandit. Veel
hämmastas teda see, kui omaks
orav teda võttis, kui seltsivad
ja osavõtlikud nad on. “Iseloomud on kõigil isemoodi.
Minu jaoks on nad kõik oma
näo ja iseloomuga, kuigi paljud ütlevad, et nad ei saa aru,
kuidas mina neil vahet teen.”
Valus lahkumine
Nagu igas peres saabub aeg,
mil lapsed lahkuvad kodunt,
nii on ka oravakasvandikega.
“See on kõige olulisem: mõistmine, et orav on metsloom, ta
kuulub loodusesse ning tuleb
vabaks lasta,” toonitab heategija. Vabadusse minek on sujuv,
praegu käivad oravad kodus
söömas ja mõni ka pesakastis
magamas. Helena arvab, et

õige pea on oravaperele lisa
tulemas ... “Kui ise hakkama
saavad, siis nad enam koju
sööma ega ööbima ei tule,”
sõnab naine, keda lähedaste
seas hüütakse oravaemaks.
Ta ütleb, et pabistab hinge
pugenud loomade saatuse pärast küll, nagu iga ema: “Kuidas nad hakkama saavad? Kas
neil on ikka hästi? Alguses
mõtlesin, et no kus nad küll
on, käes on ju une- või söögiaeg. Aga nagu lapsegagi, ma
pean uskuma, et nad saavad
hakkama. Pean usaldama.”
Emaks olemise võlu ja
valu
Kuidas aga saada oravatele
asenduspereks? Helena teab,
et kõige olulisem on tahe väeti looma eest hoolitseda, ka
tingimused peavad olema sobilikud. Rääkida tasub metsloomaühinguga. Ja mis kõige
tähtsam, toonitab “oravaema”,
iga metslooma ei pea aitama.
Loodusseadusi tuleb austada.

• Kas teadsid, et hädas oleva
metslooma leidmisel võib
nõu küsida infotelefonilt?
Numbrile 5632 2200 võib
argipäeviti helistada kell
8.00–20.00, nädalavahetuseti 9.00–20.00. Telefon on
suletud riigipühadel. Väljaspool infotelefoni tööaega
saab ühingule saata sõnumi
Facebooki kaudu:
www.facebook.com/EestiMetsaloomayhing või e-posti
aadressile info@metsloom.ee.
Lisage juhtumi võimalikult
täpne asukoht ja enda kontakttelefon. Kui võimalik,
pange kaasa ka pilt ja video
abivajavast metsloomast.
• Metsloomaühingu vabatahtlike tegevust saab
toetada ka telefoni teel,
helistades 900 9933 (annetate 5 eurot) ja 900 9955
(annetate 25 eurot).

Keegi ei võida sellest, kui kull
ei saa jänest või hiirt saagiks,
sest entusiastlik päästja kulli
ära ajab ja jänesega koju sööstab. “Kui inimtegevuse tõttu
on loom ohtu sattunud, siis
minu õiglustunne ütleb, et
tuleb aidata. Näiteks nagu juhtus Ziita emaga, kes veetünni
uppus.”
Helena on olnud loomaküsimustes jõu ja nõuga abiks
ka Harku vallas. Praegu otsitakse näiteks jänestele hoiukodu. Soovijad saavad end
metsloomaühingu kaudu appi
pakkuda. “Kellele meeldib siili
eest hoolitseda, kellele jäneste
või lindude eest … Minu jaoks
on oravad kõige armsamad!”
Lisainfo: www.metsloom.ee

ARMSAD EMAD!
ILUSAT EMADEPÄEVA!
Mu ema silmis on päikeselaik.
Mu ema juuksed on kui merevaik.
Mu ema musil on maasikamaik
ja tema süles on maailma parim paik.
Ira Lember
HARKU VALLAVALITSUS

Joonistus: Muraste Kooli näituselt “Minu pere”

Harku valla
veespetsialist ja Eesti
Metsloomaühingu
liige Helena Vipre
turgutas mullu elule
kolmenädalase orvuks
jäänud oravapoja.
Kokku on tema
peres kosunud kuus
oravat, kes nüüd kõik
vabaduses viibivad,
kuid veel hoiukodus
kostil käivad.

5

HARKU VALLA TEATAJA // kolmapäev, 8. mai 2019

KESKKOND & HARIDUS
RÄNNAK

Tabasalu kogemus
viidi Turusse
24. aprillil võõrustas Tabasalu Teelahkme
lasteaed 36 Turu Ülikooli Rauma seminari
tudengit, õpetajat ja õppejõudu eesotsas
professor Jarmo Kinosega.

Kogu need jäätmed kokku ja too õigel ajal kodulähedasse kohta.
/ Illustratsioon: Tallinna Ülikool (Brigita blogi)

Traditsiooniline ohtlike
jäätmete kogumisring
toimub tänavu laupäeval,
18. mail.
BRIGITA PERM
Heakorraspetsialist

O

htlike jäätmete kogumisringil saavad valla
elanikud tasuta ära
anda majapidamises tekkinud
ohtlikud jäätmed, nagu kasutatud õlid, õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-,
liimi- ja lakijäätmed, lahustid,
mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
raskmetalle sisaldavad patareid ja väikeakud.
Kogumisringid on mõeldud
ainult eraisikutele, ettevõtetelt ohtlikke jäätmeid vastu ei

Ohtlike jäätmete
kogumisring
OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING HARKU VALLAS 18. MAIL
Aeg

Koht

9.30–9.50

Harkujärve bussipeatuse platsil

10.00–10.20

Harku alevikus Instituudi tee 5

10.50–11.15

Tutermaa tee 7 vastas korterelamute piirkonnas

11.25–11.50

Kumna Kultuuriaida ees Kivikirsi tee 1

12.20–12.40

Väänas korterelamute esisel platsil Tiigi tee 12

13.00–13.20

Türisalus Tuulimaa ja Veesilma tee ristmikul

13.30–13.50

Keila-Joa sanatoorse internaatkooli katlamaja juures

14.10–14.30

Vääna-Jõesuu bussipeatuse platsil

14.45–15.05

Muraste bussipeatuse juures

15.15–15.35

Pangapealse lasteaia parklas Pangapealse tn 2a

Põhjanaabrid kiitsid Teelahkme lasteaia projektipõhist õpet. / Foto: erakogu

võeta. Erafirmad on kohustatud ise üle andma oma ohtlikud jäätmed vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.
Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanu elektrija elektroonikaseadmeid, eterniiti ega autorehve. Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed, nagu külmkapid,
pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms, saab tasuta või
eterniiti vastavalt hinnakirjale
üle anda Harku valla jäätmejaama Kooli tn 5a.

ANNELI LAAMANN
Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor

Soomlased olid huvitatud, kui kaugele on Eesti
lasteaedades jõutud lapsest lähtuva õpikäsitusega. Professor Jarmo Kinos on Soomes selle
õpikäsituse eestvedaja olnud juba aastakümneid.
Eesti keeleski on ilmunud tema raamat “Lapsest
lähtuv kasvatus”, mille kaasautor on eestlane
PdD Maarika Pukk. Meie lasteaed on võtnud suunaks
lapsest lähtuva õpikäsituse. Lapsest lähtuva kasvatuse
ideoloogia seisneb lastele vabaduse, valikute, vastutuse
ja aktiivse õppimise-tegutsemise võimaldamises ning
lapsepõlve ja lapse väärtustamises.
Oleme inspireeritud Reggio Emilia pedagoogikast.
Olulisel kohal on lapse loovuse arendamine, valikute
tegemise võimalused, inspireeriv ja lapse arengut toetav
õpikeskkond. Õppetöö on korraldatud projektõppena.
Üks projekt võib kesta ühest kuust kuni poole aastani.
Projekti on kaasatud ja lõimitud erinevad õpivaldkonnad.
Selline pedagoogiline filosoofia ei sünni organisatsioonis üleöö, vaid nõuab iga õpetaja individuaalset tööd
ja lahtimõtestamist eelkõige iseenda jaoks ning hiljem
ühise arusaama sündi organisatsiooni tasandil.
Samuti tundsid soomlased huvi lasteaia õppekava ja
meie õppetöö korralduse vastu: milline on laste arv rühmas, õpetajate ja laste arvu suhe, õpetajate töökorraldus.
Tutvustasime soomlastele oma lasteaia projektipõhist
õpet. Sinine rühm oli ette valmistanud oma sügisese
liiklusteemalise projekti ülevaate. Põhjanaabritele meeldis väga, kui lühikese ajaga oleme nii kaugele jõudnud.
Neid huvitas teekond ehk kuidas see kaks aastat tagasi
algas, millised olid meie komistuskivid ning raskused.
Lasteaiahoone ja õpikeskkond jätsid neile väga sümpaatse
mulje. Tunnustust pälvis meie õueala ja palju huvi tekitas
meie hoovis asuv “savimajake”. Tudengid tundsid huvi
programmi “Kiusamisest vabaks” karukeste vastu. Nad
soovisid teada, mis programm see on ja kuidas lastega
toimib. Lahkuti rohkete tänusõnade saatel, et järgmisel
päeval külastada Tallinnas Lauliku ja Rännaku lasteaeda.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel lisandub Muraste Kooli seitsmes klass. / Foto: Arno Mikkor

Seitsmendasse klassi – Muraste Kooli
Muraste Kooli 6. klassi
lõpetajatele luuakse
uuel õppeaastal
lisavõimalus haridustee
jätkamiseks oma
koolimajas.
HARKU VALLAVALITSUS

arku vallavolikogu poolt
H
25. aprillil Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärusse

tehtud muudatused võimaldavad järgmisest õppeaastast
luua 7. klassis õppimiseks
filiaali Muraste koolimajas.
Lahendus võimaldab seni,
kuni Muraste Koolil ei ole
koolitusluba kolmandas kooliastmes õpetamiseks, õpetada
7. klassi õpilasi Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel ja õppekava järgides.
Muraste kooli 7. klassis õppida soovivate õpilaste vanematel tuleb hiljemalt 31. maiks
esitada vastav avaldus Taba-

salu Ühisgümnaasiumi direktorile. Koos avaldusega peavad õppida soovivate õpilaste
vanemad esitama vajalikud
andmed, mis on leitavad
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
kodulehelt www.tyg.edu.ee/
vastuvott1.
Kolmanda kooliastme õppetingimused luuakse Muraste
koolimajas Muraste Kooli ja
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
koostöös.
Muraste Kool tagab tingimused õppe korraldamiseks

oma majas: kindlustab õpperuumid koos õppevahenditega, osaleb õpilaste vastuvõtul
7. klassi, tagab vajalikud õpetajad õppeainete õpetamiseks,
korraldab õpilaste koolielu ja
tegemisi vastavalt kodukorrale.
Tabasalu Ühisgümnaasium
võtab Muraste Kooli 7. klassis
õppida soovivad õpilased oma
nimekirja ja kindlustab õppe
korralduse ning kvaliteedi vastavalt kooli õppekava nõuetele.

Eesti otsib nurmenukke
Eestimaa Looduse Fond kutsub sel kevadel kõiki osalema
ajaloolises kodanikuteaduse algatuses "Eesti otsib
nurmenukke“.
Selles osalemiseks tuleb minna õue, otsida koht, kus
nurmenukud õitsevad, minna www.nurmenukk.ee
lehele ja vaatlus sisestada. Pidage meeles määrata oma
asukoht võimalikult täpselt, et hiljem oleks vaatlustulemused teadlastele kasulikud. Ärge unustage teha fotosid
kohast, kus nurmenukud kasvavad.
Vaatluse tegemine võtab aega umbes 30 minutit ning
võimalusel tuleks vaadelda 100 taime õit. Võtke see aeg,
hingake värsket õhku ning aidake kaasa loodusteadlaste
tööle. Kogutud andmeid kasutavad Tartu Ülikooli teadlased oma teadustöös.
Lisainfo: e-posti aadressil info@nurmenukk.ee, telefonil
5569 4673 või veebiaadressil www.nurmenukk.ee.
(Eestimaa Looduse Fond)
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Meie vald
Rubriik tutvustab kord kuus Harku valla vaatamisväärsusi, loodust, allasutusi, põnevaid projekte ja
fakte ajaloos.

Viti – kingitus kuningalt
Maa, kus praegu on Vääna-Viti Kodu,
on üks esimesi kingitusi, mida Rootsi kuningas
siinmail tegi.

Endine mõis, korduvalt ümber ehitatud hoone, on praegu
koduks erivajadustega inimestele. / Fotod: Heinart Puhkim

HEINART PUHKIM
Ajaloolane

Turismiteatmikes oli kirjas, et Murastest edasi
asuv Viti mõis, praegune Vääna-Viti Kodu, on
asutatud kellegi jõuka Tallinna linnakodaniku
Hermann Witti poolt. Kes oli see rikas mitteaadlik, kes otsustas mõisa asutada ja põllumeheks hakata? Tallinna linnaarhiivi toimikus oli
Rootsi kuninga Gustav II Adolfi kirja saksakeelne tõlge
6. juunist aastal 1630, millega ta meie kandis rüütelkonna sekretärile, Toompea halduskohtunikule Hermann
Wittile hea teenistuse eest kolm adramaad põldu kinkis.
Need maad olid halvasti haritud. Kolm adramaad lisandus kellegi Jurgen Kallizi pankrotipesast. Kuningas ei
teinud seega kellelegi liiga, kui maad kinkis. Adramaaks
arvestatakse pinda, mida üks perekond suutis harida –
umbes kümmekond hektarit. Praeguste kaartide järgi
võisid need adramaad olla Harku valla Kangru, Pääla,
Mardi, Nurmenuku, Idanurme, Arguti tee, Vana Aiba,
Vahenurme, Mihkli, Pajuvälja ja Lehtmaa kinnistute
kandis. Ehk kui Viti mäepealse Alexela tankla tagune
maaomanik, vanatalu pärisperemees Ants Morel sooviks
end pidada natuke kuninga alamaks, oleks tal selleks
täielik õigus. Praeguse Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi asutamise allkirjastas kuningas 1631. aastal, Tartusse
ülikooli asutamise dokumendi 1632. aastal. Seega: Viti
mõis ja küla on esimesena auväärses nimekirjas, mille
kuningas siinmail asutas.
Küla sai Hermann Witti asutatud mõisa järgi omale
nime. Väikese naabermõisa Vana-Pääla järgi nimetati
rahva seas uut kohta algul Vitipäälaks. Kui Viti mõis
28. mail 1859. aastal 33 000 tsaariaegse hõberubla eest
omanikku vahetas ja Stackelbergide kätte läks, hakati seda
täpsema kohamääratluse järgi Vääna-Vitiks kutsuma.
Kahekümnenda sajandi algul oli Viti mõisavalitsejana ametis kirjanik
Eduard Vilde isa. Ei ole
välistatud, et just siit sai
terava sulega kirjamees
ainest romaanile “Mäeküla
piimamees”, millest Leida
Laius 1965. aastal filmi
väntas. Filmimuusika autor oli helilooja Arvo Pärt.
Filmis on kesksel kohal
armukolmnurk: talumees,
kes soovib piimavedamise
õigust saada, tema nägus
proua ja mõisahärra, kes
piimavedamisloa eest veel
Kuninga kirja saksakeelse üht-teist pealekauba tahab
tõlke viimane lehekülg. / Foto: saada. Meie kandi ilus looTallinna Linnaarhiiv dus ikka inspireerib!

Harku Rannikukaitse
Üksikkompanii eestvedamisel toimub
21. mail kell 21.00 kuni
00.00 Kaitseliidu üksuste
sadamakaitseõppus.

Õppus Tilgu sadamas:
kuidas end kaitsta?

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

T

änavu novembris viiendat tegutsemisaastat tähistav Harku Rannikukaitse Üksikkompanii (edaspidi kompanii) on Kaitseliidu
Harju maleva kõige noorem
iseseisev üksus. “Eesti riigi
kaitse on meie kõigi jaoks oluline ning usume, et 2014. aastal Ukrainas toimunud sündmustel oli ka meie kompanii
sünnil oluline roll, samuti oli
see n-ö tühimiku täitmine,”
sõnas Harku Rannikukaitse
Üksikkompanii juhatuse liige
Priit Kesa.
Nagu kompanii nimigi ütleb, on põhiroll kaitsta rannikut. Panus antakse aga mujalegi. “Meie kompanii on eksterritoriaalne üksus, aga eelkõige tegutseme Harku valla
territooriumil. Sellest hoolimata oleme kompaniiga alati
väljas erinevatel suurõppustel,
näiteks “Kährik”, “Toompea
lukku”, “Siil”, “Kevadtorm”. Lisaks proovime toetada Harju
maleva malevkondi ning sarnase suunitlusega üksusi, kes
Eestis rannikukaitsega tegelevad.”
Kesa sõnul on kohalik kompanii nagu Kaitseliit – traditsioonide säilitamise ja pideva
arengu pärituules. “Vallas hoiame traditsioone: 23. veebruaril toimub öömatk, 24. veebruaril seisame valves Eesti
Vabariigi aastapäeva rivistusel
vallamaja ees, osaleme maakaitsepäeval. Paralleelselt aga

Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid: relvi paukmoonaga,
õppe- ja suitsugranaate. / Foto: Silva Kiili

käime käsikäes kõikide oluliste
arengutega – alustades kasutusel olevast varustusest ning
lõpetades õppuse kvaliteedi
tõstmisega.”
Kompanii liikmeskond
Kompanii ülem kolonelleitnant Raul Kütt kiidab liikmeskonda, kuid nendib, et riigikaitsesse on lisaliikmed alati
teretulnud. “Meil on väga tublid kaitseliitlased, aitäh teile!
Kuid kuna Kaitseliitu panustamine on vabatahtlik ning
kõigil ei pruugi alati aega olla,
on uued liikmed alati teretulnud! Aktiivsematel soovitan
astuda tavaliikmeks ning need,
kel on huvi, aga aega õppustel
osaleda napib, on oodatud panustama nii teadmiste kui ka
finantsidega, olles toetajaliikmed,” sõnas Kütt.
Sadamakaitseõppus
Legendi kohaselt ründavad
Tilgu sadamat maalt ja merelt
21. mail umbes kell 21.00 vaen-

Fakt
• Harku Rannikukaitse
Üksikkompanii on loodud
11. novembril 2014.
• Aastatel 2014–2016 oli
kompanii pealikuks veebel
Raul Rätsepp ning alates
2016 on pealikuks reservkolonelleitnant Raul Kütt.
• Lisainfo kompaniiga
liitumise kohta saab
www.kaitseliit.ee ja
raul.kutt@kaitseliit.ee.

lased. “Nende peaeesmärk on
luua sillapea suuremate üksuste saabumiseks. Kaitsejõudude territoriaalüksus ehk
meie kompanii saadab välja
kiirreageerimisüksuse (QRF
üksus), mille eesmärk on tõ-

kestada vaenlase plaani selle
elluviimisel ja siduda teda
sidumislahinguga. Õppusele
reageerivad nii jalaväelased
kui ka masinad, sh meresõidukid,” rääkis Kesa.
Õppuse alal ja selle ümbruses tagab ohutust Kaitseliidu mehitatud patrull, kuid
uudistajatel palutakse siiski
koju jääda. “Õppus on kõigile
ohutu. Kasutame imitatsioonivahendeid: relvi paukmoonaga, õppe- ja suitsugranaate.
Sellest hoolimata on õppuse
läbiviimise üks eesmärk teha
seda võimalikult tõetruult,
selle saavutamiseks palume
kõikidel uudishimulikel hoida
otseselt õppuse alalt eemale.
Õppuste tõttu võib 21. mai
pärastlõunal ning lahingtegevuse ajal olla piirkonnas tavapärasest rohkem müra. Vabandame kõikide kohalike elanike ees ning palume mõistvat
suhtumist.”
Küsimusele, kas kohalikel
on võimalik kunagi päris ehtsat
näidislahingut vaadata, vastab
Kesa jaatavalt: “Loodame lähiaastal koostöös Harku vallavalitsusega korraldada ühe
korraliku näidislahingu, millel
on oma roll nii jalaväel, soomukitel kui miks mitte ka lennuväel. Usun, et tegudeni on
jäänud vaid mõned sammud.”
Sadamakaitseõppus toimub
Harku rannikukaitse kompanii liikmete, Harju maleva
instruktorite ja Tilgu sadama
koostöös.

Jälgige kompaniid sotsiaalmeedias: Harku
Rannikukaitse Üksikkompanii

Harku vallas lendavad taldrikud: kus ja kuidas
saab discgolf'i mängida?
Discgolf on ala, mis
viimasel aina populaarsust kogub. Pole ka ime,
sest lihtsate reeglitega
mängu harrastatakse
vabas looduses ja sellega
saab tegeleda vanusest
ning vormist hoolimata.
Ala äss Mihkel Jürisson
räägib täpsemalt.
MARI KUKK

D

iscgolf on hasarti tekitav
sportmäng, kus mängijatel tuleb võimalikult väheste
visete arvuga spetsiaalne ketas
korvi visata. Võitja on see, kes
kõige väiksema visete arvuga
läbib etteantud raja, mis tavaliselt koosneb 9 või 18 korvist.
Igal rajal algab mäng tiialalt
(viskealalt) ja lõppeb sihtmärgis kettidega varustatud
korviga. Kui mängija on teinud tiialalt oma avaviske, siis
iga järgnev vise tehakse sealt,
kus eelmise viske järel ketas
peatus. Pärast raja lõpetamist

Discgolf sobib kõigile. /
Foto: Liina Rüütel

liigub mängija järgmise raja
tiialale, kuni kõik rajad on
mängitud.
Mäng on sarnane tavalise
palligolfiga. Vahe on selles, et
palli ja kepi asemel on ketas
ja spetsiaalne kettidega korv.
Mitmeid kasulikke külgi
See on pea ideaalne moodus
mõõdukaks kehaliseks aktiviteediks – samal ajal saab end
nii liigutada kui ka meelt lahutada. Terve pargi läbimiseks
tuleb kõndida rajalt rajale ning
mänguhoos saab märkamatult läbitud mitu kilomeetrit
looduslike takistustega pinda,
mis on mõnusaks aeroobseks treeninguks värskes õhus.

Discgolf 'i mängides on terve
keha kasutuses ja pärast rajal
veedetud päeva on tunda, et
oled liigutanud. Kuna eesmärk
on ketas lõpuks korvi visata,
arendab discgolf sihtimisoskust ja täpsust. Samuti on oluline valida vastavalt vahemaale
õige visketugevus. Mäng sobib
suurepäraselt lastega peredele, sest mängu kaudu areneb
lapse motoorika, mängu on
kerge mõista ja nii juurdub
ka liikumisharjumus.
Kuidas saada paremaks?
Meie lähikonnas tegutseb kaks
suurt discgolf’'ikeskust: teisel
pool Harku järve Paldiski mnt
ääres Discland (www.discland.ee)
ning Astangu külje all Chilli
Discgolfikeskus (www.cdg.ee),
mõlemas on kohapeal nii pood,
sisetreeningute võimalus kui ka
tegelikud discgolf’itreeningud
asjatundjate juhendamisel.
Discgolf pole ju üksnes lustakas jalutamine puhutise ketta
viskamisega võimalusega, vaid
ka spordiala, mille alaliit (Eesti
Discgolfiliit) on EOK liige ning
riigi paremad mängijad professionaalsed sportlased.

Varustus on kättesaadav
mõistliku hinnaga
Discgolf 'i mängimiseks ei ole
vaja erilist riietust ega jalanõusid, igaüks valib need enda äranägemise ja mugavuse
järgi. Samuti on varustus soodne,
võrreldes paljude teiste spordialadega. Kettad, mida kasutavad harrastajad ja maailmatipud, on samas hinnaklassis,
jäädes vahemikku 10–16 eurot, alustamiseks piisab ühest
kettast.
Tasub teada
Meie vallas on kaks rada:
Vääna-Jõesuu ja Muraste
rada. Nii need kui ka kõik üle
Eesti paiknevad enam kui
130 discgolf'irada on kirjas
lehel www.discgolfirajad.ee,
kus on leitavad kaardijuhised,
korvide arv ja -pikkus. VäänaJõesuu raja leidmiseks tuleb
minna kooli juurde ja Muraste
oma algab Paeplatsi lõkkekoha kõrvalt, kohalikele üldsegi
mitte ülearu keeruline leida.
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Eesti Kodukaunistamise
Ühendus (EKKÜ) viib koos
maakondade ja suuremate linnadega läbi üleriigilist konkurssi “Eesti
kaunis kodu”. Selle kaudu
tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonna
kui ka riigi tasandil.
Konkursi patroon on Eesti
Vabariigi president.

On aeg lüüa õueelu
säravaks
(kolmes grupis: elamud, kortermajad või ühiskondlikud
hooned);
• parim tööstusmaastik;
• parim tervisespordirajatis;
• kaunis muinsuskaitseobjekt
(koostöös muinsuskaitseametiga);
• kauneim kortermaja (koostöös Korteriomanike Liiduga).

LIIVI MÄEKALLAS
Aednik-maastikuarhitekt
Harku Valla Aiaselts MTÜ

K

odukaunistamise liikumine sai alguse 1936. aastal, kui asutati Kodukaunistamise Hoogtöö Peakomitee ja maakondades moodustati selleks maakomiteed. Liikumise etteotsa asus toonane
president Konstantin Päts. Kavandatud hoogtöö korras seati
sihiks nii kodude ja nende ümbruse välisilme tõstmine ning
arendamine kui ka avalike paikade, hoonete, puiesteede ja
parkide korrastamine, kaunistamine ning rajamine. Samuti
kirikute, kalmistute ja mälestuspaikade korrastamine ning
kaunistamine ja kaasaaitamine
Eesti lipu propageerimise aktsioonile.
Pikk traditsioon
Vabariigi president Lennart
Meri taasalgatas liikumise
“Kodu kauniks” 1997. aastal
ja nii on ettevõtmist siiani järgitud. Seda koordineerib nüüd
selleks moodustatud mittetulundusühing.
Kodu korrastamine ja kaunistamine on olnud eestlastele
omane aastakümneid. Oma
kodu on koht, kus igaüks (koos
perega) loob selle omanäoliseks. See ongi kõige tähtsam,
sest ilu on looja (ja vaataja) silmades. Looja elukogemused
ja katsetused ning rõõm tulemusest kasvõi peenra, külmsuitsuahju või terrassi rajamisest oma koju teeb selle veelgi
nauditavamaks. Erinevate elementide koosmõju tekitab sünergia, mis paneb igal kevadel
käed sügelema ja tahtejõuga
uued mõtted reaalsuseks saama. Nii võib oma aed välja kujuneda aja jooksul ja see muu-

Perekond Õunapi koduaed 2016. aasta suvel. / Foto: Liivi Mäekallas

tub koos aialooja enda muutumisega. Iga etapp selles arengus on huvitav ja jälgimist väärt,
sest aed ei saagi kunagi valmis.
See on pidevas kasvamises.
Isikupärane koduõu
Iga koduaia muudab isikupäraseks ka selle juurde kuuluv
loodus ning sellega arvestav
omaniku tegutsemine. Olgu
kodukoht siis loopealsel, liivases männikus või niiske lodumetsa servas. Taimed, terrass,
kivisillutis või tavaline muru
võivad ju tunduda sarnased
teiste koduaedadega, kuid
nende kohaspetsiifikast tulenev paigutus muudabki iga
koduaia eriliseks. Pere noorimad naudivad murul mänge,
mõne huviks on tarbeaed, teine on taimekatsetusgurmaan,
mõnele meeldib looduslik
tagasihoidlikkus ja lihtsus.
Igaühe lähenemine on õige
ja omapärane! Usaldades sisetunnet ja meeli, saab iga aialooja kujundada oma kodu
ümbruse oaasiks, kus puhata,
mängida ja miks mitte ka töötada. Kodukaunistamine on
töö ja hobi üheskoos. Seda protsessi ja muutumist pärast viit
aastat oleks hindamiskomisjonil jälle rõõm uuesti kaeda!
Olulised kohad meie
kõigi elus
Kodu on palju laiema tähendusega kui perekonna elupaik

ja koduaed. Kodu tähenduses
saab mõista mänguväljakuga
parki või kortermaja ümbrust,
sest sinna jäävad elama mälestused kogetud lapsepõlvemängudest või muud isiklikud
tähendused.
Ilu võib olla pargi metsateel
või väljaku põõsastike värvides
ja rütmides, tootmiskomplekside või asutuste sissekäikude
ees või puhkealadel. Need on
olulised kohad meie argipäevas ja peale traditsiooniliste
kodude hõlmab konkurss ka
neid nimetatud ühiskondliku
kasutusega objekte. Seltsimajad, kirikud, kalmistud,
koolid ja lasteaiad on enam
kui oodatud oma õuealasid
kaunistama ning esitama end
või teisi oma valla “Eesti kauni
kodu” konkursile.
Harjumaal viib piirkondlikku konkurssi läbi Harjumaa
Omavalitsuste Liit.
Konkursil hinnatakse
nominente kolmes
kategoorias:
• eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas);
• maakodud (hajaasustusega
piirkonnas);
• ühiskondlikud objektid (asutused, ettevõtted, tootmiskompleksid, pargid, väljakud
vms). Konkursi “Eesti kaunis
kodu” raames toimuvad ka
üleriigilised erikonkursid:
• energiasäästlik kaunis kodu

Aeg koguda
inspiratsiooni
Aeg kodu ja kodupaiga loomiseks, kujundamiseks ning
kodukultuuriga tegelemiseks
on väärtuslik ja seda leitakse
ikka! Me hindame seda kõrgelt, austame koduomanike
privaatsust ega avalikusta nimesid, kui seda soovitakse.
Kuid oma rõõmu väliruumi
loomisest tasub kindlasti jagada, olgu siis enda loodu või
spetsialisti suunatud, sest jagatud rõõm on kõige suurem
rõõm!
Inspiratsiooni tasub koguda
“Avatud aedade” üritustel nii
meie vallas kui ka kaugemal
ning vaadata konkursi “Eesti
kaunis kodu” iga-aastasi raamatuformaati köidetud fotoalbumeid (2018. aasta väljaanne saadaval raamatukauplustes). Infot kodukaunistamise liikumise kohta leiate
veebilehelt www.iluskodu.ee.
Harku valla “Kaunis
kodu 2019”
Lööge kaasa meie valla kaunimaks muutmisel! Teatage
ilusast ja tunnustust väärivast
koduaiast (omaniku lahkel loal)
või avalikust objektist Harku
vallavalitsusele e-posti teel:
Brigita.Perm@harku.ee või telefonil 600 3866. Samuti on
ettepanekud oodatud Harku
Valla Aiaseltsi e-posti aadressile:
info@aiaselts.ee. Andke teada
kaunist kodust või ühiskondlikust objektist kuni 31.07.2019.
Augustist septembrini külastab nominente vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Võitjad kuulutatakse välja valla
aastapäeva vastuvõtul novembris ning neid ootavad väärilised auhinnad.

LÜHIUUDISED
Ettevaatust, ärge ajage segi
piibelehte ja karulauku!

Karulauk kuulub kolmanda kategooria looduskaitsealuste
liikide hulka, seega tohib seda loodusest söögiks korjata
vähesel määral ja sealt, kus kasv on massiline. / Foto: erakogu

Harku valla metsades leidub hulgaliselt karulauku – C-vitamiinirikast maitse- ja ravimtaime. Kevadekuulutaja kasvab
niiskes lehtmetsas ja eelistab varjulist kasvukohta. Et aga
menüüsse ei satuks karulaugutaimega sarnane mürgine
piibeleht, tasub lehte murdes nuusutada – karulaugul on
tugev küüslaugulõhn. Mürgistuskahtlustuse korral helistage mürgistusteabetelefonil 16 662.
(Harku Valla Teataja)

Kas teil on putukate jaoks hotell
valmis?

Looduskaitsekuu puhul
ootab Muraste looduskool
kõiki huvilisi 11. mail kell
11.00–14.00 putukahotellide
meisterdamise töötuppa.
Maikuu on looduskaitsekuu ja tänavuse aasta teema
“Igaühe loodushoid” annab
võimaluse arutleda, mida
saab meist igaüks teha loodusest hoolimiseks ja selle
rikkuse säilimiseks järeltuJust selline, linnupesasarnane, levatele põlvedele. Loodusnäeb välja putukahotell. / kaitsekuul räägimegi sellest,
Foto: Muraste looduskool kuidas me kõik lihtsate
tegude ja tegematajätmistega saame ümbritseva mitmekesise looduse heale
käekäigule kaasa aidata.
Niitmata jäetud aianurk, noorde männikusse paigaldatud pesakast, põletamata puupakk, mürgitamata
jäänud teeserv – teadlikult tegutsedes saame koduaias,
linnas, metsas, põldudel ja mujal säilitada ning luua
elupaiku paljudele meie looduse väiksematele asukatele.
Igaüks neist on omakorda osa suuremast süsteemist.
Muraste looduskoolis toimub tänavuse looduskaitsekuu puhul putukahotellide meisterdamise töötuba – kes
meist poleks kuulnud meeletu kiirusega vähenevast
putukate arvukusest? Osalejad ei pea olema kohal kogu
töötoa aja, vaid saavad tulla selle aja sees (arvestame
ühe inimese putukahotelli meisterdamise ajaks umbes
pool tundi).
Oma osalemisest andke palun enne teada
murastelooduskool@gmail.com, siis teame materjalidega arvestada!
Töötuba toetab keskkonnaamet.
(Karoliina Lass, Muraste looduskooli koordinaator)

Üleskutse: Eesti lipu lugu Harku vallas
4. juunil möödub
135 aastat Eesti sinimustvalge lipu sünnist.
Selleks, et ajalugu säiliks,
ootame riigilipu ajalooga
seonduvaid lugusid ja
fotosid.
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

namik meist mäletab aega,
Eelanud
mil meie, eestlased, oleme
vabal maal, sinimustvalge lehvimas, kuid nii ei ole
see alati olnud.
“Tänavune aasta on oluline

kogu meie riigi ajaloos – täitub
135 aastat riigilipu sünnist.
Nendel aastatel on meie vaarisad tundnud sinimustvalge
lipu üle uhkust, peitnud seda
võõrvõimude eest ja selle taas
päikese kätte toonud.
Selleks, et täituvat aastat
väärikalt tähistada, palume
kõigil vallaelanikel mõelda,
uurida vanematelt, vanavanematelt ning panna kirja oma
pere lipu lugu. Ootame lugusid ja fotosid, mis aitavad säilitada ja väärtustada traditsioone, mis on olnud olulised
ka aastakümnete eest,” sõnas
vallavanem Erik Sandla.
Kõik täiendavad detailid,
ka katkendlikud, on olulised.

“Mida rohkem mälestusi, nimesid ja põnevaid fakte meieni ühe loo käigus jõuab, seda
hinnalisem on see meie valla
ajaloo jäädvustamiseks tulevastele põlvedele,” täiendas
vallajuht.
Meenutamiseks mõni
küsimus, millest lugu
kirja pannes juhinduda:
1. Millises külas lipp asus ja
kes on looga seotud?
2. Mida tehti lipuga sõja ajal –
peideti, õmmeldi riieteks, maeti maha vms?
3. Kui palju kodus lipust räägiti ja kuidas lugu teieni jõudis?
4. Kas selle looga seotud inimesed on veel elus?

5. Kuidas tähistate lipupäevi
ja millised on olnud traditsioonid?
Lood lipuväljakule ja
tänamine
Ootame lipulugusid hiljemalt
2. augustiks. Enne 27. maid
saadetud lugudest avaldame
valiku 5. juunil ilmuvas vallalehes. Lugusid ja fotosid saab
edastada e-posti aadressile
lipulugu@harku.ee või tuua
paberkandjal vallamajja (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
“Saabunud lugude paremikuga saavad kõik tutvuda
lähiaastatel valmiva Tui pargi
lipuväljaku infostendil – ikka
selleks, et järeltulevad põlved

Esimene sinimustvalge lipp pühitseti
Otepää kiriklas 4. juunil 1884
Kirikla saalis toimus lipu võimas pühitsemine ja õnnistamine:
esmalt pidas tollane seltsi esimees Peeter Hellat avakõne, seejärel
pühitses lippu kirikuõpetaja Rudolf Kallas, seletades piiblisalmi najal,
et nõnda, nagu kepp muutus maoks, kui Aaron selle maha viskas,
muutub mahavisatud truudusetõotus hädaohtlikuks truudusemurdjale enesele. Pühitsusakti lõpus lõi Kalevipoja-õhtute algataja
Heinrich Rosenthal hõbenaela ajaloolise sinimustvalge lipu vardasse.

mäletaksid ja väärtustaksid
meie riigi ning valla ajalugu,”
lubas Sandla.

Lipulugude konkursi tunnustamine toimub 31. augustil
Tabasalu päeva raames.

Lisainfo: Eesti lipu lugu: www.riigikantselei.ee/lipulugu
ja www.harku.ee/lipulugu
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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.

Suur ja väike küla, üks vald
Küladenädalal avavad teiste külade seas uksed
tuhandetele koduks olev Muraste ja pika ajalooga
väike Türisalu. Kohtumiseni!
AULE KIKAS
Muraste külaselts

Täname kõiki, kes panustasid Harku valla esimese tantsupäeva õnnestumisse! / Fotod: Arno Mikkor

Alates 1982. aastast
tähistatakse
29. aprillil üle maailma
rahvusvahelist tantsupäeva, esimest korda
pidasime seda ka
Harku vallas, Peaministrite tammikus.
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

Muraste
Muraste külanime esmamainimisest möödub
järgmisel aastal 595 aastat. Kohalike juured on
tunginud sügavasse paepinda ja see annab kogu
külale, nii siinsetele aktiivsetele elanikele kui ka
ettevõtjatele uut energiat.
Iga aastaring on Murastes eelnevast erinev.
Veel paarkümmend aastat tagasi elas siin mõnisada
inimest, praeguseks on rahvaarv kasvanud peaaegu kahe
tuhandeni. Viimase kümmekonna aastaga on külas
toimunud tohutu arenguhüpe: meil on pidevalt kasvav
kool ja imearmas lasteaed, looduskool ning kogukonnakeskus, kelle sihikindla tegevuse tulemusel toimub igal
nädalal 30–40 erinevat huviringi-tegevust-toimetust,
aktiivse projektitegevuse tulemusel on külas rulapark
ja mänguväljakud ning oma kino.
Ka külapäev, 18. juuli, kajastab läbilõiget meie tegevusest: teeme kino ja teatrit, naudime loodust, spordime,
lõbustame lapsi ja noori, avame gurmaanidele mõne
kodukohviku ning koduuksed ja külaväravad uutele
sõpradele. Täpne ajakava on juulikuu algusest nähtav
meie kodulehel www.muraste.ee. Oleme oma küla üle
uhked ja näitame seda suure rõõmuga.
MAARJA VARKKI
ELE-LIIS KREEK
Türisalu külaselts

Türisalu
Türisalu küla asub kaheksal ruutkilomeetril
Harku valla lääneservas. Kirjasõnas mainiti
“Thurisellet” esimest korda 641 aastat tagasi.
Põllumaad siin kuigivõrd pole, mistõttu 17. sajandil paiknes külas vaid neli talu. Suurema
muutuse tõi kaasa raketibaasi loomine ja suvilate
rajamine Keila-Joa piirile. Praegu leidub Türisalus nii
erinevas lagunemisastmes hooneid kui ka uusi maju
ja püsielanikke; metskits ja rebane on tavalised ulukid,
harva nähakse põtra.
Külas elab ametlikult üle 600 inimese. Praegune
elanikkond on kirev segu noortest ja vanadest, kes kõik
naudivad mere ja männimetsa lähedust. Väärtuseks
on ka maaliline Türisalu pankrannik ja vaheldusrikas
pinnamood mustikatihnikute ning metsaradadega.
Lisaks ühendab kohalikke inimesi Türisalu külaselts,
mis tegeleb külaelu parendamisega: igal suvel korraldatakse ühisel külaplatsil suur jaanituli, esimest korda
toimus tänavu Prügifest ja 2022. aasta lõpuks valmib
uus külakeskus.
Külapäeval, 19. juulil matkame raketibaasist randa
ja korraldame külaekskursiooni, viime läbi kuulijänni
ehk traditsioonilise kuulitõukevõistluse ning saadame
raketid taeva poole.

"O

n Eesti laulu ja tantsu
juubeliaasta, seda enam
on rõõm, et tähistame
tänavu rahvusvahelist tantsupäeva ka koduvallas,” sõnas
vallavanem Erik Sandla tantsupäeva avades.
Esimesel ühisel valla tantsupäeval tehti kokku üheksa folkloorset tantsu. Aukohal oli
“Terve vald”, mille muusika
edastas kell 18.55 Vikerraadio
koostöös Eesti Rahvatantsu- ja
Rahvamuusika Seltsiga. Lisaks
tantsiti veel tantse: “Pärliine”,
“Üks kaks kolm neli viis kuus

Enam kui sada
tantsijat rahvusvahelisel
tantsupäeval
seitse”, “Aleksandra valss”, “Padespan”, “Kikapuu, “Papiljoni
polka ning “Perekonna valss”.
Tantsijate soovil lõpetati ühistantsimine “Oige ja vasembaga”.
Tantsupäeva tähistamine
aitab märku anda suuremale
hulgale inimestele, et tantsukogemus on omaette väärtus ja
selle kunstialaga alustada ei ole
kunagi hilja. Rahvusvahelise
tantsupäeva eesmärk on tuua
tantsukunsti inimestele lähemale ning anda võimalus kõigile huvilistele tantsimisest või
tantsusündmusest osa saada.
“Tantsupäev on tõestus meile
kõigile – meie vallarahvas on
tantsurahvas ja rahvatants on
väärtus, mida õpetame põlvest

Tasub teada
Rahvusvahelise tantsupäeva
tähistamisel tantsisid:
Tantsuselts As-Sa esindajad:
naisrühmad Harku Harakad
ja Hele ning segarühm
Tammed ja Toomed. Lasteja noortekollektiivid Muraste
Murakad, Tabasalu Ühisgümnaasiumi Kirju Vöö, Tabasalu Ühisgümnaasiumi neiduderühmad Säde ja Gümnasistid. Lisaks veel Tabasalu
Memmed, naisrühm Maranad
ja Pööreline.

põlve. Ka täna on kohal meie
valla noorimad ja eakamad
tantsijad – aitäh teile ja teie
juhendajatele. Täname pererestorani Seller, kes tegi tantsupäevaks erisupi “Terve valla
külasupp”, samuti Tabasalu Ühisgümnaasiumi foto- ja videoringi, kes jäädvustas toimunu
videole,” kiitis vallavanem.
Rahvusvahelise tantsupäeva
traditsiooni on ellu kutsunud
UNESCO rahvusvaheline tantsunõukogu, et tähistada Prantsuse tantsija ja ballettmeistri
Jean-Georges Noverre (1727–
1810), akadeemilise koreograafia alusepanija sünnipäeva.

Vaadake galeriid: www.bit.ly/tantsupäev

Muraste laval lõi laineid etendus
“Alice Imedemaal”!
Laupäeval, 27. aprillil
tõi Nimetu näitemänguseltskond vaatajate
ette legendaarse tüki,
mis aitab säilitada usku
imedesse.

HARKU VALLA TEATAJA

astal 1865 ilmunud raaA
matu “Alice Imedemaal”
põhjal on vändatud filme ja

lavastatud etendusi, lauldud
laule ja tantsitud tantse. See
on lugu tüdrukust nimega
Alice, kes on kord liiga suur ja
kord liiga väike ning see kõik
on kohutavalt segadusse ajav.
Kuidas hoiduda segadusest,
kui Valgele Küülikule järgnedes satud maagilisse maailma,
kus miski ei ole nii, nagu näib?
Mis juhtub, kui lühikese hetke
jooksul kohtud ogara Kübar-

Muraste koolimajas lavale toodud etendus räägib sellest, kui oluline
on säilitada usk imedesse. / Foto: Aule Kikas

sepa, häbeliku Märtsijänese,
irvitava Irvikkassi, päid maha
võtva Kuninganna, pentsiku
Hertsoginna, pidevalt siirupist
mõtleva Unihiire ja haridust
hindava Libakilpkonna ning
veel paljude teistega? Neil
kõigil on Alice’ile mõni mõte,
lugu või moraal.
Lavastaja Anne Veesaar
ütles, et tegu on kogu pere etendusega: “Muinasjutud on alati
imelised. Aeg-ajalt tuleb tõsistele täiskasvanutele meelde
tuletada, et kusagil on imedemaa ja seal tasub ära käia, sest
see teeb rõõmu.” Ta kiitis kogu
truppi: “Näitlejad ise ehitasid
lava, valmistasid ja tassisid
rekvisiite, leidsid kostüümid.
Nad tegid kõike põhitöö ja
pere kõrvalt. On äge, et trupis
on näitlejaid igas vanuses ja
suhtlemine selline, nagu oleksime kõik alles lapsed. Nimetu
näitemänguseltskonna rahvas
ei saa kunagi tõsisteks ega torisevateks täiskasvanuteks.”
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VALLAVALITSEMINE & KULTUUR

25. aprillil 2019 toimus Harku vallavolikogu
istung, kus osales 15 Harku vallavolikogu
liiget, istungit juhatas Harku vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED
MÄÄRUSED:
• Harku vallavolikogu 25.05.2017 määruse nr 17
“Harku valla kaasava eelarve koostamine” muutmine;
• huvihariduse ja -tegevuse toetuse maksmise
kord;
• Harku valla õpilaste tunnustamise kord;
• Harku vallavolikogu 29. juuni 2017 määruse
nr 25 “Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus”
muutmine.

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSE TEADE:
28.03.2019–11.04.2019 k.a toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel
ja detailplaneeringute veebirakenduses Meri-

ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED
OTSUSED:
• Harju maakonna arengustrateegia 2035+
tegevuskava objekti esitamine;
• Humala külas Karli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Vaila külas Naage tee 67 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Suurupi külas Luige maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Rannamõisa külas Suvila nr 57 detailplaneeringu
korrektuuri koostamise lõpetamine;

külas Romantiku tee 6 (katastritunnus 19801:013:
0002), Romantiku tee 6a (katastritunnus 19801:
002:0149) ja Romantiku tee 8 (katastritunnus
19801:001:2408) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu

Kuhu minna, mida teha?

• jaoskonnakomisjonide moodustamine 2019.
aasta Euroopa Parlamendi valimisteks;
• Harku vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 85
“Harku vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni moodustamine” muutmine.
Kui Harku vallavolikogu maikuu eestseisuse
koosolekul ei otsustata teisiti, toimub järgmine
Harku vallavolikogu istung 30.05.2019 algusega
kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne
istungit veebiaadressil www.harku.ee/teated
ja veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil
www.volis.ee.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule
vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest
lähtudes ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Harku Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi sotsiaal- ja tervishoiuosakonna

SOTSIAALHOOLEKANDE SPETSIALISTI
ametikohale

Peamised tööülesanded:
• sotsiaalnõustamine ja juhtumimenetlused;
• vajalike kodukülastuste teostamine;
• abivajaduse hindamine sotsiaalteenuste määramiseks ja
rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste määramine;
• hooldaja määramine ja toetuse vormistamine;
• eestkoste vormistamine ja eestkostega seonduva töö
korraldamine;
• valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine;
• valdkonna projektitöödes osalemine;
• statistiliste andmete kogumine, aruannete koostamine;
• sotsiaalteenuste korraldamine ja andmete sisestamine
sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR.
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• erialane kõrgharidus;
• teadmised ja oskused rakendada valdkonda reguleerivaid
õigusakte ning suutlikkus koostada oma töövaldkonna
üld- ja üksikakte;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitav vene keele oskus
suhtlustasemel;
• väga hea arvutikasutamise oskus;
• oskus eristada olulist mitteolulisest, oskus tegelda süstemaatiliselt ametiülesannete täitmisega;
• hea suhtlemisoskus ja võime tulemuslikult töötada ka
pingeolukorras;
• kohusetunne ja meeskonnatööoskused.
Kasuks tuleb: tööks vajalikke arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (MS Office, andmebaas STAR,
DHS Delta jm), varasem kogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaalvaldkonnas.

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

Pakume eneseteostus ja -arenguvõimalusi, koolitusi, sporditoetust, puhkust 35 kalendripäeva, haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast ning toetavat meeskonda.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Päev

Algus Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

8. mai

18.30

Purukattega trühvlid

Tabasalu käsitöökamber (Sarapuu 12)

Facebook @EffieEesti

9. mai

11.00

Harku valla pensionäride käsitööringi
kevadine käsitöönäitus

Eakate päevakeskus (Teenuste 2)

www.harku.ee/kalender

9. mai

17.00

Emadepäevakontsert eakatele

Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas (Kooli tn 1)

www.harku.ee/kalender

9. mai

20.00

Argentina tango kevadkursus

Teenuste 2

info@huviringid.ee

11. mai

11.00

Pritstehnika koolitus algajale

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 2)

kumna@kumna.ee

11. mai

19.00

Andrus Vaariku monotükk: "Elu on parim Muraste koolimaja
meelelahutus"

www.muraste.ee

12. mai

9.00

Tabasalu laste ja noorte basseinitriatlon

Tabasalu Spordikompleks (Kooli 1)

info@triatlon.ee, www.tri.ee

12. mai

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

12. mai

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve
kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

13. mai

19.00

Vinyasa flow jooga

Vääna-Jõesuu Külaselts (Hiie tee 21)

Facebook @vjkselts

15. mai

18.30

Töötuba: Jaapani köites märkmik

Tabasalu käsitöökamber (Sarapuu 12)

Facebook @EffieEesti

16. mai

17.30

Muusikakooli klaveriõpilaste kontserdid

Tabasalu Muusikakool (Kooli 1)

www.tabasalumuusikakool.ee

19. mai

10.00

Vääna-Jõesuu kirbuturg ja kevadlaat

Vääna-Jõesuu kooli hoovis

Facebook @vjkselts (müügisoovist
anna teada vjkselts@gmail.com)

19. mai

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

19. mai

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve
kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

19. mai

12.00

Järvejooksude sarja I jooks: 48. jooks
ümber Harku järve

Harku järve rand

www.stamina.ee/jarvejooks

22. mai

18.30

Töötuba: villahaldjad raamis

Tabasalu käsitöökamber (Sarapuu 12)

Facebook @EffieEesti

Alasniidu Lasteaed

soovib leida Harkujärve lasteaeda

KOKKA JA KÖÖGITÖÖLIST
Ootame Sind, kui:
• sul on tahtmine valmistada maitsvat ja tervislikku sööki;
• tead, et puhtus on oluline ja soovid panustada selle
tagamisse;
• oled positiivse ellusuhtumisega, korrektne ja vastutustundlik.
Omalt poolt pakume:
• kaasaegseid töötingimusi uuendusmeelses lasteaias;
• võimalust osaleda meeskonna üritustel, koolitustel;
• tööaega kell 7–17;
• pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.

Tabasalu Lasteaed Tibutare
kutsub oma lasteaiaperre tööle
alates 1. augustist 2019

KOKA,

(1,0 kohta)
Pakume:
• sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi
• pikendatud puhkust suvel (35 kalendripäeva)
• tervist edendavat töökeskkonda
• personali võimlemistrenni töökohal
• ujula või jõusaali tasuta kasutamise võimalust
• võimalust anda panus laste terviseteadlikku arengusse

Tööle asumise aeg: juuli 2019.
Harkujärve lasteaed asub Harkujärvel, Venteri tee 6.
Meie juurde sõidab Tallinna linnaliinibuss nr 27.
Edasta oma CV hiljemalt 31. maiks e-posti aadressil
direktor@alasniidulasteaed.eu. Lisainfo telefonil 5553 8003.

Lasteaed asub Lasteaia 7, Tabasalu alevik. Edasta oma CV,
haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile
direktor@tibutare.edu.ee. Lisainfo telefonil 5551 8218.

Edasta CV, palgasooviga motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi
koopia ja nõuetele vastamise kinnitus teenistusse astumiseks hiljemalt
17. mail CV-Online'i vahendusel või e-posti aadressile personal@harku.ee.
Info: osakonnajuhataja Tiia Spitsõn, tel 600 3867; personalijuht Jana Laar,
tel 600 3845.

Muraste Kool

kuulutab välja konkursi

INGLISE KEELE ÕPETAJA
leidmiseks
Nõudmised kandidaadile:
• pedagoogiline kõrgharidus;
• soov pühendada aega ja oskusi lastele;
• panustamine kooli arengusse;
• avatud suhtumine, usaldusväärsus ja algatusvõime.
Pakume:
• võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli
loomisse;
• hubast ja moodsat töökeskkonda;
• isikliku arengu võimalusi, väljakutseterohket tööd.
Tööleasumise aeg 21.08.2019. Motivatsioonikirja, haridust tõendavad
dokumendid, CV ja avalduse palume esitada 17. maiks k.a
e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5557 9709, www.murastekool.edu.ee.
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VALLAVALITSEMINE & REKLAAM

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554,e-post:
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenud.
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 5033175 või 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-kiri: 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,
info@puukirurg.ee, 505 7786.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Müüme liiva, mulda, kruusa,
killustikku ja pakume kallurteenust.
Tel 529 5909, www.kallur24.ee.
Haljastustööd, tänavakivide paigaldus ja ehitustööd. Tel 5843 9879,
www.sakuehitus.ee.
Tänavakivide paigaldus,
piirdeaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd.
Tel 5639 1093, e-post:
eleanor31@online.ee.

Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport, tel 535 3788.
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.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. Tel 562 41509,
Andres.
Paigaldame tänava- ja äärekive, puit- ja võrkaedade ehitus,
haljastustööd ja lammutustööd.
Tel 5630 1364, e-post:
grandstone@neti.ee.
Kas sinu puitfassaad, terrass või
aed vajavad uuendust? Kui jah, siis
küsi pakkumist. Tel 5696 3580,
e-post: dhserviceou@gmail.com.
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.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot.
Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale
1150 eurot. www.koduvärav.ee,
tel 5895 8809, e-post:
info@koduvärav.ee.
Kodu suveks korda! Hekkide
pügamine, võsalõikus, trimmerdamine jpm. Tunnustatud kvaliteet. Tel 5673 8933.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post: mehitus@gmail.com.
Maja ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. Tel 5352 9476,
e-post: ehitus@miltongrupp.ee.
Odavad PVC, akrüül ja PC laineplaadid, kihtplastik. Laojäägid,
min. defektiga. Tel 510 3633.
Ehitise audit 1 nädalaga
eaudit. Tel 5684 7855, e-post:
eaudit.ee@gmail.com.
Teostame eramute ehitust ja
üldehitustöid (puitkarkassmajade,
katuste, vundamentide, sisesaunade
ehitus, betoonitööd, puutööd jms).
Kalver, tel 5663 8330.

Ootame oma meeskonda

BETOONTOODETE VALMISTAJAT
Sinu põhiliseks ülesandeks on valmistada
tööjooniste järgi raudbetoonist monteeritavaid
raudbetoonelemente.
Me pakume sulle:
• töökohta sisetingimustes ja kodu lähedal;
• väljaõpet kohapeal, vajalikke tööriideid ja -vahendeid;
• tulemusest, oskustest sõltuvalt konkurentsivõimelist
töötasu;
• usaldusväärset ja stabiilset töökohta rahvusvahelises
ettevõttes;
• ametialaseid täiendkoolitusi ning arenguvõimalusi;
• sportimissoodustusi;
• ühisüritusi;
• maksame toetusi isiklike tähtpäevade puhul ja jõulude
ajal peame meeles ka teie pisiperet.
Tule meeskonda, kui:
• sul on töötahe, arenemissoov ning valmisolek füüsiliseks
tööks;
• oled koostöövalmis, kiire õppimis- ja kohanemisvõimega;
• omad ruumilist kujutlusvõimet ja loogilist mõtlemist;
• oled valmis töötama vahetustega.
Kui sa tunned, et see töökoht on just sulle, võta ühendust
telefonil 671 2539 või saada oma CV e-posti aadressile
marge.junkur@betoonelement.ee.
Vaata lisaks www.betoonelement.ee

TÖÖ
Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria autojuhile
(kallur). Asukoht Saue, info tel
506 7491.
Otsime suvisteks aiatöödeks
abilist, kes aitaks lillepeenraid, aiamaad ja teed-rajad korras hoida.
Asume Vääna külas, Harku vallas.
Tel 5615 1594, e-post:
renekytt@gmail.com.

Emadepäeva
pidulik tähistamine

Pakume tööd laotöötajale
pulbervärvi hulgimüügiga
tegelevas firmas Pan-Baltica
Solutions OÜ. Ladu asub Tabasalus, Ranna tee 25. Palume
soovist teada anda meiliaadressil reino@pbs.ee või
tel 5554 7729.

9. mail algusega kell 17.00
toimub EMADEPÄEVA KONTSERT valla pensionäridele
Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas (Kooli tn 1, Tabasalu).
Oodatud on kõik valla pensionärid.

Tabasalu BabyBack Ribs &
BBQ restorani sõbralik meeskond
otsib nõudepesijat. Lisainfo
tel 5645 2028, Gea.

KAVAS:
• Tervituskõned
Emadepäeva kontserdil esinevad:
• MTÜ Loovlend viiuliansambel VÕLUKEELED
• Tabasalu Muusikakooli õpilased
• Tabasalu Kammerkoor
Pärast kontserti on kook, suupisted,
kohv, tee.

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.

Müüa

 haljastusmuld
 liiv
 killustik
 purustatud betoon
 freesitud asfalt (Eesti oma)

Toome kauba ise kohale

Kopp-laaduri teenus
kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382

Bussigraafik
Buss 1
Metsakool ....................................... 16.00
Türisalu ........................................... 16.02
Naage .............................................. 16.05
Vääna-Jõesuu ................................ 16.10
Vääna-Viti ....................................... 16.13
Suurupi teerist ................................ 16.15
Tuletorni .......................................... 16.20
Kivi tee ............................................. 16.22
Muraste ........................................... 16.30
Ranna tee ........................................ 16.33
Maasika .......................................... 16.36
Rannamõisa kirik ............................ 16.38
Tabasalu – Harku tee ..................... 16.40
Tabasalu kool ................................. 16.45

Buss 2
Tutermaa ........................................ 16.00
Kumna ............................................. 16.02
Kumna / Metsaküla ........................ 16.05
Kütke ............................................... 16.08
Humala ........................................... 16.10
Vääna .............................................. 16.15
Harku mäel suunaga Tallinna ........ 16.25
Harku keskus .................................. 16.28
Bioloogia suunaga Tallinna ............ 16.30
Harkujärve bussipeatus ................. 16.35
Kiriku ............................................... 16.36
Alasniidu tee ................................... 16.38
Oja tee ............................................. 16.39
Tabasalu kool ................................. 16.45

Peatustes palume kohal olla 10 minutit varem.
Info: valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn tel 600 3867
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LUIGE MAAELU
NÄITUSLAAT

10. mail 12-19

11. mail 9-17

12. mail 9-16

KODUAIA- JA KÄSITÖÖLAAT

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

AASTA
MAAKLER
2004

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

TOIDUTURG
LOOMADE, LINDUDE JA
KALADE NÄITUS
TORE PÄEV KOGU PERELE

PILETITE EELMÜÜK

www.luigelaat.ee

Puhastame krundid
võsast, vanadest viljapuudest ja lammutame
soovimatuid hooneid
(väikeelamud/suvilad,
kuurid, kasvuhooned
jms). Lisaks
pakume korterite
remondieelset
lammutust. Töö käigus
tekkinud jäätmed
utiliseerime.
Hind kokkuleppel ja selgub
pärast objekti ülevaatust.
Oleme paindlikud ja kindlasti jõuame kokkuleppele!
Võta ühendust telefonil
512 4881 või e-post teel
hernemoobel@gmail.com.

Südamlik kaastunne
Marko Poolametsale

ISA
kaotuse puhul.
Muraste Kooli pere

Avaldame kaastunnet
Henryle kalli

EMA
kaotuse puhul.
Harku Vallavalitsus
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Kompostimine ei ole kallis
Komposter sobib igasse hoovi
Kompostimine ei võta palju aega
Kompostimullal kasvanud toit
on puhas ja tervislik
Kompostimine on vana nipp
puhtama tuleviku heaks

Harku Haljastus
pakub erinevaid haljastusteenuseid
alates mururajamisest kuni piirdeaedade ehitamiseni.

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

www.harkuhaljastus.ee
e-post: info@harkuhaljastus.ee
tel 5744 1750, 510 5762

