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OLIVER OJALA

Restorani Tabasalu
omanik

Pealinna külje all asuv omavalitsus
peab muutuste ettenägemise ja nende
juhtimise küsimuses olema tasemel
Volikogu esimees
Kalle Palling võtab
möödunud aasta
kokku ja mõtiskleb,
missugune võiks elu
Harku vallas välja
näha kümne aasta
pärast.

Just muutuste ettenägemine,
nendega sammu pidamine ja
nende juhtimine on tõenäoliselt suurimad väljakutsed, aga
ühel pealinna külje all asuval
omavalitsusel pole võimalik
selles küsimuses endale allahindlust teha.
Kümne aasta pärast elab
Harku vallas 30 000 inimest.
Valdav osa lisanduvatest
elanikest elab nn Apametsa
piirkonnas, aga ka mujal. Kui
vaatan praegu juba kehtivaid
planeeringuid, neid, mida on
asutud ellu viima, ja neid, mida
alles kavandatakse, on uusi
elanikke oodata valla igasse
kanti. See number esitab vallale
ka omajagu väljakutseid. Igas
valdkonnas. Peatun pikemalt
kahel: transpordil ja haridusel.

MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

E

elmine aasta algas suurte vaidlustega hariduse
vallas, kus tõime muutuse senisesse arusaama koolivõrgu ülesehitusest.
Otsustasime volikoguga, et
avame kolmanda kooliastme
ka Murastes. Seda põhjusel, et
suureneks valikuvõimalus ja
hariduse kättesaadavus Harku
vallas. Lõplikku lahendust
seoses Muraste kooli laienemisega veel viimistletakse, aga
ka selles küsimuses jõutakse
loodetavasti kooli, kogukonna
ja vallavalitsuse ning volikogu
vahel kokkuleppele. Möödunud aasta 28. veebruari otsuses
ütleb vallavolikogu selgesõnaliselt, et otsus tuleb langetada
koos kooliga.
Haridusvaldkonnas pidi tegelema hulga teiste väljakutsetega, sest haridusvõrgu areng
peab seoses järjest kasvava elanike arvuga sammu pidama.
Selleks algatasime hariduse
arengukava koostamise.
Aasta lõpuks jõudsime huvihariduse väljakutsete juurde,
peamiselt seoses jalgpalliklubi
ja -kooliga. Kui üks ala muutub
nii populaarseks, harrastajate arv küündib sadadesse
ja esindusmeeskonna kodumängude pealtvaatajate arv
püstitab rekordeid isegi kogu
Eesti mõistes, on kasvuraskused mõistetavad. Üks, mis
kindel: huvihariduse rolli lapse
ja kogukonna arengus ei saa
kuidagi alahinnata. Selleks, et
lapsed liiguks ja oleks terved,
peab omavalitsus oma rahva
jaoks tingimused looma. Jalgpalliga on Harku vallas läinud
eriti hästi ja seetõttu on vaja
leida ka jätkusuutlik mudel
spordialade rahastamiseks,

“Ma ei liialda, kui ütlen, et 2019. aasta oli igas mõttes täis väljakutseid – seda nii valla arengut kui ka
minu isiklikke elumuutusi silmas pidades,” sõnab Kalle Palling. / Foto: Jarek Jõepera

et alad, kus osalejate arv on
suurem, saaksid areneda.
Koostöö on telefon,
mis töötab mõlemas
suunas
Möödunud aastale tagasi vaadates saab vallavolikogu ja
-valitsuse senise koostööga
väga rahule jääda. Selles on
kindlasti ka oma osa paranenud kommunikatsioonil, mille
tähtsust on tänapäeval raske
üle hinnata. Ühe uuendusena
viisin volikogu istungite formaati täienduse, mille järgi
iga koosoleku alguses annab
vallavalitsus ülevaate koosolekute vahel toimunust. Nii on

kõigil volikogu liikmetel parem
ülevaade ja saab ka juurde
küsida ning anda sisendit käimasolevatesse protsessidesse.
Eks telefon töötab alati mõlemas suunas, samamoodi on
koostööga.
Harku vallal oli hea aasta.
Valmisid mitmed suured ja pikalt oodatud objektid, näiteks
Harkujärve lasteaed, Tabasalu
tervisekeskus, Tilgu sadama
esimene etapp, koostööprojektidest toon välja Pihlakodu
avamise ja Suurupi–Kasevälja mänguväljak-spordiplatsi
avamise, mida rahastas 90%
ulatuses Nelja Valla Kogu ja
10% ulatuses Harku vald.

Vaadates tulevikku
Ambitsioonikad visioonid
viivad edasi. Minu nägemuse
kohaselt on Harku vald kümne
aasta pärast parima elukeskkonnaga omavalitsus Tallinna
külje all. Oleme suutnud ennetada neid muutusi ja arenguid
ühiskonnas, mida toob kaasa
üha suurem tehnoloogia võidukäik. Seda nii hariduses,
transpordikorralduses, meditsiinis kui ka igapäevases
asjaajamises vallakodanike
ja omavalitsuse vahel. Harku
vald on omavalitsus, kus kedagi ei jäeta maha ja avalik teenus
vastab tänapäeva klienditeeninduse standarditele.

Tallinna lähedus seab
väljakutsed ühistranspordile
Kuidas saavutada olukord, kus
auto oleks võimalus, aga mitte
möödapääsmatu vajadus? Kui
praegu sõidab suur osa inimesi
Tallinnasse tööle autodega, siis
loodetavasti vähemalt osaliselt
on see muutumas. Senisest
rohkem tuleb pöörata tähelepanu ühistranspordi korraldusele koostöös Tallinnaga.
Liikumise mõttes oleme osa
ühisest vereringest. Tuleb ühise
laua taha istuda ja asju kasvõi
pikemas vaates üheskoos planeerida.
Hiljuti valminud ja aasta
alguses avalikustatud Tallinna
ning lähivaldade trammiliikluse tasuvusuuring kinnitas
minu ja mõningate teiste
ammust hüpoteesi, et tramm
Tabasallu on mõistlik idee.
Suuremahuliste taristuobjektide valmimine võtab teadupärast aastaid. Haabersti ringristmik on hea näide – nüüd
on see valmis. Hiljuti Eesti ja
Soome gaasivõrke ühendava
Balticconnectori avamisel vestlesime Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägiga, et juba
2012. aastal, kui alustasime
koos temaga Eesti gaasituru
ümberkujundamist, sealhulgas
Balticconnectori rajamise ettevalmistust, ei uskunud paljud,
et seda kellelegi vaja läheb.
Veelgi enam – sellele käis ka
väga mastaapne vastutöö.

Sarnaseid hääli on kuulda ka
praegu, kui Tabasalu trammist
räägin. Nii nagu praegu on
gaasiturg valmis ja Balticconnectori mahud täis müüdud,
rääkimata sellest, mida see
tähendab Eesti majanduse
konkurentsivõimele ja energiajulgeolekule, on ka trammiliiklusega. Tallinna lähivaldade
ühendamine trammiliinidega
on möödapääsmatu. Kümne
aasta pärast liigub suurem osa
inimestest ühistranspordiga ja
tramm on kesklinna liikumiseks ideaalne lahendus. Sellisel
juhul saame väiksemate transpordilahendustega inimesed
üle valla kokku. Tekivad “pargi
ja sõida”-alad, mille lähedale
kogunevad ka muud vajalikud
teenused. Ideaalis saab sealsamas auto pagasiruumi tõsta
tellimuse toidupoest ja teekond
koju võib alata.
Teine väljakutse on
haridus
Üks osa sellest on füüsiline infrastruktuur ehk kus haridust
omandatakse. Teine osa on see,
mil viisil haridust omandatakse.
Kas kümne aasta pärast on igas
koolitunnis klassi ees õpetaja?
Pakun, et mitte. Tean, et sellist
mudelit, kus kolmandas kooliastmes toimub osa koolitunde
ilma õpetajata, juba katsetatakse
ühes Eesti koolis. Metoodikad
muutuvad, aga vajadus ajaga võidu joostes meie lastele
konkurentsivõimelist haridust
pakkuda suureneb. Kõige selle juures on veel olulisem kui
kunagi varem individuaalne
lähenemine igale õpilasele.
Infotehnoloogiasektor on
viimastel aastatel Eestis hoogsalt arenenud ja annab meie
sisemajanduse kogutoodangusse märkimisväärse panuse.
See areng tähendab aga seda,
et Eestisse tuleb tööle järjest
enam spetsialiste, kes soovivad
oma lastele haridust inglise
keeles. Selge on see, et praegustest rahvusvahelistest koolidest
ei piisa. Samuti ei peaks see
olema üksnes eralõbu, vaid osa
omavalitsuse haridusvõrgust.
Leian, et Harku vald võiks olla
selline omavalitsus, kus mõne
aasta pärast saab omandada
haridust vähemasti inglise
keeles, aga ka teistes keeltes.
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Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Avalik kirjalik enampakkumine kinnisasjade kasutamiseks ja müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas (Ilmandu, Kütke, Rannamõisa, Vääna,
Vahi küla) asuvate kinnisasjade kasutusse andmiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar. Samuti on
välja kuulutatud avalik kirjalik enampakkumine piirkonnas
(Liikva küla) asuvate kinnisasjade müümiseks. Tähtaeg on
30. jaanuar.
Lisainfo: www.maaamet.ee
(Maa-amet)

Lõpetab kommertsliin nr 177

AS Hansabuss annab teada, et lõpetab kommertsliini
number 177 (Keila–Tallinn–Keila) teenindamise seoses
reisijate arvu vähenemise ja tasuta transpordi mahu täiendava kasvuga alates 1. veebruarist.
Lisainfo: Liinid@hansabuss.ee, www.hansabuss.ee
(Hansa Grupp)

Harku valla esindusvõistkond pääses
Superliigasse

Lõppesid Eesti Maakilbi 1. ja 2. vooru mängud. Harku valla
esindusvõistkond (Uuve Reinola, Tanel Reinola, Hugo Tang
ja Mati Niin) pääses kahe vooru kokkuvõttes 14. märtsil
Paides toimuvale Superliigale. Valla teine võistkond mängib 18. jaanuaril B-finaalis ja üritab sealt edasi pääseda
A-finaali. Harku valla mälumängu “Ajuragin” kolmanda
mängu võitis 24 punktiga võistkond Öökull, järgnesid
sama arvu punktidega DUO+ ja 23 punktiga võistkond
Bennet.
(Rein Kooli, mälumängur)

Kiirusemõõtja kutsub korrale

Harkujärvel Kiriku teel, kogukonnakiriku ja lasteaia vahetus läheduses kutsub kiirusemõõtja liiklejaid korrale. Alal
on liiklemispiirang 40 km/h. Kui seade tuvastab kiiruse üle
40 km/h, näeb juht tablool märget hoog maha võtta.
Kiirustablood paigaldati 9. detsembril nii Harkujärvele
Kiriku teele kui ka Murastesse Kolmiku teele, kus on liiklemispiirang 30 km/h.
(Harku Valla Teataja)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. jaanuar 2020 
Elanikke kokku

mehi

15 248

7666

naisi

7582

vallasisene liikumine

24
11

sündis

suri

saabus

128
75

9

Kallaste tn 12, Tabasalu

E

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Aasta 2020 eelarve
on kinnitatud
Valdkondade osakaalud Harku valla eelarves 2020
Haridus
20 771 892 €
(62%)

Üldised valitsussektori teenused
1 875 116 € (6%)

VELLO VIIBURG
Abivallavanem

Sotsiaalne kaitse
2 378 135 € (7%)

T

ulumaksu laekumist kavandatakse eelarvesse
20,8 miljonit eurot, mis
on 7,8% rohkem, kui laekus
2019. aastal, ja maamaksu
laekumist 1,3 miljonit eurot,
mis ei ole võrreldes varasema
aastaga kasvanud. Riigieelarvest eraldatakse Harku vallale 4,8 miljonit eurot, mis on
6% rohkem kui 2019. aastal.
Vahenditest kasutatakse põhitegevuseks 23,2 miljonit,
investeeringuteks 9,8 miljonit
ja võetud laenude tagasimaksmiseks 1,4 mln eurot.
Põhitegevuse kuludest ligi
15 miljonit eurot ehk 64,5%
kasutatakse hariduse, 2,3 miljonit eurot ehk 10% sotsiaalsfääri, 1,4 mln eurot ehk 6%
vallamajanduse ja 1,6 miljonit
ehk 7% valitsemise korraldamiseks. Teiste valdkondade
käigus hoidmiseks on valla
eelarves kavandatud vähem
vahendeid.
Üldised valitsemissektori teenused
Selles eelarveosas arvestatakse vallavalitsuse ja -volikogu
kulusid, samuti reservfondi
ja osalemist erinevates ühendustes. 2020. aastast hakkab
vallavalitsuses tööle IT-osakond, kuna asjaajamine liigub
üha enam internetti. Kavas on
parandada volikogu istungite
internetis ülekandmise kvaliteeti. Reservfondi suuruseks
on kavandatud 286 000 eurot.
Neid vahendeid jagatakse aasta jooksul vastavalt volikogu
kinnitatud korrale.
Avalik kord ja korrakaitse
Valdkonna eelarve on marginaalne. Sellest saavad toetust
elanike turvalisuse ja päästmisega tegelevad ühendused
Harku vallas, paigaldatakse
videokaamerad ja pakutakse
videovalveteenust avalikes
kohtades. Tallinna valvetelefon 1345, mille teenust kasutas
ka Harku vald, lõpetas aasta
algusest tegutsemise.
Majandus
Majandusvaldkonna eelarves
kajastatakse maakorralduse,
elektrienergia, soojamajanduse, vallateede korrashoiu,
ühistranspordi, turismi, arengukavade ja planeeringute

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Harku vallavolikogu
kinnitas enne jõule Harku
valla eelarve, mille tulude
maht on 34,7 miljonit eurot,
millest põhitegevusega
teenitakse 28,2 miljonit,
laenatakse 5 miljonit ja likviidset vara võetakse kasutusse 1,3 miljonit eurot.

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

Majandus
3 127 513 € (9%)
Keskkonnakaitse
2 494 852 € (8%)
Elamu- ja kommunaalmajandus
1 132 935 € (3%)
Vaba aeg, kultuur ja sport
1 492 675 € (5%)

Avalik kord ja
turvalisus
20 100 € (0%)

Tervishoid
15 000 € (0%)

koostamise ning valdkonna
tegevuste haldamise kulusid.
Suurimad muudatused võrreldes 2019. aasta eelarvega
on ühistranspordi finantseerimises. Seoses uue vedaja töö
alustamisega õpilasliinidel
kasvasid ka kulud. Sügisest
on kavas ka koolitransport
Muraste–Meriküla–Muraste
liinil. Avalikel liinidel jätkab
vedu ATKO Grupp seni, kuni
kestab nende kohtuvaidlus
Ühistranspordikeskusega. Majandusvaldkonna eelarvest
rahastatakse ka teede ehitust –
suuremad objektid 2020. aastal
on Tabasalus Nooruse tänava
pikenduse ja Ranna tee ehituse
käivitamine ning Muraste külas Kolmiku tee kergliiklustee
ja Meriküla juurdepääsu rajamine. Samuti osaleb Harku
vald Lucca ristmiku ehituses
koos maanteeameti ja arendajatega. Teede pindamistöid
on plaanitud teha Viti, VäänaJõesuu, Suurupi, Muraste ja
Rannamõisa külades 145 000
euro eest. Türisallu on koostöös elanikega kavas rajada
lokaalne katlamaja.
Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse eesmärk
on korraldada jäätmemajandust ja teedehoidu ning
koordineerida heitveekäitlust.
Suurimad väljaminekud on
seotud teede suvise ja talvise
hooldusega. Töid tellitakse
osaühingult Strantum ja selle
eest tasutakse veidi üle poole
miljoni euro. Külade avalikesse
kohtadesse on plaanis hakata rajama jäätmemaju. Seda
tehakse koostöös kohaliku
kogukonnaga ning pärast seda,
kui Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) on avanud vas-

tava toetusmeetme. See on
ettevalmistamisel.
Heitveekäitluse valdkonnas
on kavas rajada sademeveesüsteeme ja lõpetada Strantumi
poolt teostatavad veemajandusprojektid Murastes ning
Tabasalu ja Rannamõisa piirkonnas. Türisalu piirkonna
torustike ehitustööd algavad
kevadel ja neid korraldab Lääne-Harju vee-ettevõte, aktsiaselts Lahevesi.
Elamu- ja kommunaalmajandus
Valdkonna eelarve kaudu
tagatakse avaliku ruumi hea
väljanägemine, rahastatakse
tänavavalgustuse, kaasa arvatud jõuluvalgustuse olemasolu,
vallale kuuluvate eluruumide,
samuti vallamaja haldamist
ning korrasolekut. Suuremad
ehitused on seotud valgustuse
ehitusega. Harku vallavalitsus
on esitanud taotluse tänavavalgustuse nüüdisajastamise
teise etapi tööde rahastamiseks
KIK-ile. Uue valgustuse saavad
tänavu kaheksa objekti.
Tervishoid
Eelmisel aastal valmis Tabasalu
Tervisekeskus ja valdkonna
kulud koosnevad põhiliselt
valla käsutusse jäänud ruumide kommunaalkuludest.
Vaba aeg, kultuur, sport
Valdkonna eelarvest rahastatakse kultuuri ja sporditegevust, raamatukogusid, mänguväljakute korrashoidu ja
vallalehe väljaandmist. 2020.
aastal on viiakse lõpule Harku valla kolme raamatukogu
ühendamine, lõpetada Tui
pargi rajamine Tabasalus, jätkata traditsiooniliseks saanud

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

ürituste korraldamist, toetada
kogukondlikku tegevust Murastes, Vääna-Jõesuus, Kumnas
ja Väänas. Valdkonnas töötavate töötajate töötasu tõuseb 5%.
Haridus
Haridus kasutab kõige suuremat osa Harku valla eelarvest. Ligi 15 miljonit eurot
kasutatakse lasteaedade ja
koolide igapäevaseks käigus
hoidmiseks, huvihariduse andmiseks ja teiste omavalitsuse
haridusasutustes käivate laste
koolituskuludeks, ligi 6 miljonit eurot investeeringuteks.
Haridustöötajate palk tõuseb
5%. Alustatakse Tabasalu hariduslinnaku ehitust.
Linnak koosneb riigigümnaasiumist, põhikoolist ja saalist, kompleks peab valmima
2021/2022. õppeaastaks. Gümnaasiumi ehitust rahastatakse
riigieelarvest, põhikooli ja saali
ehitust vallaeelarvest. Kogu
linnaku eelarveline maksumus on üle 20 miljoni euro.
Peale hoonete rajatakse ehituse
käigus ka muu infrastruktuur
(teed, torustikud, valgustus,
side). Alustatakse Tabasalu
ühisgümnaasiumi praeguste
hoonete ümberprojekteerimisega muusikakooliks ja
9-klassiliseks põhikooliks,
uuendatakse Harku keskuse
fassaadi, laiendatakse Vääna
tall-tõllakuuri ruume ja alustatakse Muraste koolistaadioni
rajamist.
Sotsiaalne kaitse
Valdkonna kulud on kasvanud
veel enam kui varasemal aastal.
Kui 2019. aastal oli kulude
kasv 11%, siis 2020. aastal
18%, kokku 2,4 miljonit eurot.
Täie koormusega hakkab tööle
Harku sotsiaalkeskus. Selleks
on kavandatud koos investeeringutega valla eelarvest
445 000 eurot. Koos keskuse
käivitamisega on plaanis soetada ka transpordivahend, et
luua sotsiaaltranspordi teenuse
osutamise võimalus Harku
vallas. Suurenevad vahendid
tugiteenuste osutamiseks, sest
teenust vajavate isikute arv
kasvab, ligi pool miljonit eurot
kasutatakse lastehoiuteenuse
eest tasumiseks.
Valla eelarve on koostatud
selliselt, et sellest saaksid osa
kõik vallaelanikud. 2020. aasta
1. jaanuari seisuga on Harku
vallas 15 248 elanikku. Kõige
rohkem kasvas Tiskre küla
elanikkond, 118 elaniku võrra.
Kui 20 aastaga on Harku valla
elanikkond kolmekordistunud,
siis Tiskre küla elanike arv on
sama ajaga kasvanud 134-lt
1189-le.

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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Muraste kooli
kasvamisest ja Meriküla
võimalustest

Volikogu liikme kolumn
Foto: Arno Mikkor

Vallavolikogu ja -valitsuse
liikmetest koosnev
haridusvaldkonna arengukava juhtrühm võttis
vastu otsuse, mille järgi
esitatakse volikogu
haridus- ja kultuurikomisjonile arutamiseks ettepanek laiendada Muraste
kooli kolmandat kooliastet
Meriküla spordi- ja õppekeskusesse. Tagasiside
põhjal selgitame käimasolevat protsessi veel kord.

Kaupo
Rätsepp:
“Keskendugem
võimalustele,
mitte takistustele!”

KRISTI VILLAND
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Vallavolikogu ning haridus- ja kultuurikomisjoni
aseesimees (Isamaa) leiab, et valla haridusvõrgu
kujundamisel on mõistlik arvestada ka juba
olemasoleva taristu pakutavate võimalustega.

P

raegu kehtivas Harku
valla arengukavas aastani
2037 on välja toodud
üldhariduse eesmärk: Harku
valla õpilased on valla erinevates paikkondades vajaduspõhiselt kindlustatud nüüdisaegse
kvaliteetse kodulähedase põhiharidusega I–II kooliastmes
(1.–6. klass). Põhihariduse
III kooliastmes (7.–9. klass) ja
konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse (10.–12. klass)
riigigümnaasiumis saavad õpilased omandada Tabasalu hariduslinnakus.
Muraste kool alustas tegevust 2015. aastal 2,5 miljonit
eurot maksma läinud õppehoones kuueklassilise koolina.
2017. aasta jaanuaris esitas
Muraste kooli hoolekogu vallale ettepaneku avada kolmas
kooliaste ja muuta sellega kool
üheksaklassiliseks. Sellele järgnevalt tekkis arutelu hariduse
tuleviku üle Harku vallas.
2019. aasta veebruaris otsustas Harku vallavolikogu
avada Muraste–Suurupi kandis kolmanda kooliastme ja
kohustas vallavalitsust avama
koostöös kooliga eelmärgitud piirkonnas õppeaastast
2019/2020 kuni õppeaastani
2021/2022 põhikooli klasse
lähtuvalt õpilaste arvust.
Volikogu 2019. aasta aprilli
määrusega täiendati Tabasalu
ühisgümnaasiumi (TÜG) põhimäärust pädevusega tegutseda peale Tabasalu ka Muraste
kooli hoones ning Meriküla
spordi- ja õppekeskuses kolmanda kooliastme kvaliteetse
õppe kättesaadavuse tagamiseks. TÜGi ja Muraste kooli
koostöös alustas 2019/2020.
õppeaastal Murastes õpingutega esimene 7. klass.
Haridusvõrgu kavandamisel arvestatakse
paljude teguritega
Eelmise aasta mais algatas volikogu Harku valla hariduse
valdkonna arengukava “Harku
valla haridusvõrgu arengukava
aastani 2024” koostamise. Sellega sooviti, et valla hariduse
arengukavas oleks seatud pikaajaliste haridusvaldkonna
eesmärkide alusel määratletud
hariduse arengusuunad lähimaks viieks aastaks, ja seda
koos vajalike tegevustega taotletava mõju saavutamiseks,
lähtudes riigi hariduspoliitilistest suundumustest, maakonna
arengustrateegiast, Harku valla
üldplaneeringust, statistilistest
prognoosidest, uuringutest/
küsitlustest ja haridusvald-

Spordihoone avar pallisaal pakub mitmekülgseid treeningvõimalusi. / Fotod: erakogu

Õppehoones on eri suurusega valgusküllased klassiruumid.

konna hetkeolukorrast.
2019. aasta septembrist kuni
detsembrini toimus neli vallavolikogu ja -valitsuse liikmetest koosneva hariduse arengukava juhtrühma koosolekut.
Viimasel koosolekul arutati
Muraste kooli laienemise valikuid detailsemalt, arvestades
sealjuures ka valla järgnevate
aastate haridusinvesteeringute
ja rahaliste võimalustega. Juhtrühmal on 11 liiget, kes on
kõigi volikokku valitud erakondade ja liitude esindajad,
lisaks vallavalitsuse liikmed.
Otsus Muraste kooli laiendamiseks Meriküla spordi- ja
õppekeskusesse 2020. aasta
sügisel (kohal kümme liiget)
võeti vastu kaheksa poolt- ja
ühe vastuhäälega, üks liige jäi
erapooletuks.
Otsuse tegemisel lähtus
juhtrühm selgelt õpilastest
ja õpetuse kvaliteedist, õppekeskkonnast ja taristust. Hariduskompleks on turvaline
ja õppetööks sobiv, pakkudes
head võimalust Meriküla elanikel tunda ennast osana Harku
vallast, ning toob Meriküla–
Muraste–Suurupi piirkonda
laiemalt kaasa arengu ja loob
uusi võimalusi.
Juhtrühm pidas otsuse tegemisel silmas koolikohtade
loomist Ilmandu, Muraste,
Meriküla, Suurupi, VäänaJõesuu, Naage piirkonna lastele. Praegu on valla kolmanda
kooliastme koolikohustuslikest
õpilastest 53% õppimas valla
koolis, kuid aastaks 2024 on eesmärk seda suurendada 80%-

le. Seega plaanime Merikülla
kolmandat kooliastet perspektiivselt kuni 300 lapsele.
Juhtrühma otsus laiendada
Muraste kooli kolmandat kooliastet Meriküla hariduskompleksi on üks osa arengukava
koostamise protsessist. Järgmisena esitatakse juhtrühma
ettepanek volikogu haridus- ja
kultuurikomisjonile. Seejärel
toimub arengukava avalikustamine ja avalik arutelu, mille
raames saavad kõik esitada
täiendavaid ettepanekuid. Neid
arutab arengukava juhtrühm
ning volikogu haridus- ja
kultuurikomisjon, seejärel
esitatakse arengukava otsuse
tegemiseks volikogule.
Toome piirkonda kavandatavad investeeringud
ettepoole
Turvalisus on meile väga oluline ja seda on väljendanud
kõik volikogu komisjonid
ning töörühmad. Nõustume,
et Meriküla spordi- ja õppekeskusesse viiv Tilgu tee on
kitsas, kuid see on heas korras
riigitee. Liiklejate ohutuse tagamiseks on teel kehtestatud
kiiruspiirang 40 km/h.
Valla arengukava tegevuskavas on juba varem planeeritud
uusi juurdepääsuteid jalgsi ja
rattaga liikumiseks Muraste
ning Meriküla vahele, mida
saaks aasta ringi kasutada kõik
piirkonna elanikud. Uued rajatavad teelõigud arvestavad
piirkonnaga tervikuna, tagades
parema ligipääsu Ilmandule,
Murastele, Suurupile ja Meri-

külale, sealhulgas Tilgu sadamale. Vallavalitsus plaanib
rajada sõidutee koos kergliiklusteega Klooga maanteelt
Muraste Paekivi platsi kõrvalt
Tilgu teele.
Koolibussid Muraste–Meriküla–Muraste liinil võimaldaks
loobuda õpilaste autoga kodu
ja kooli vahel sõidutamisest,
mis omakorda vähendab liikluskoormust koolipäeva alguses ja lõpus. Heaks näiteks on
Tabasalu jalgpalliklubi, mille
lapsed saavad bussiga trenni
sõita kolm korda päevas.
Meriküla kompleks on
lapsesõbralik ja turvaline
Meriküla kompleksi kuulub
eraldi õppehoone, kus on eri
suurusega klassiruumid, kabinetid, söökla, aula ja abiruumid. Kuna ruumid on
väga heas korras, ei ole vaja
neid ümber ehitada. Küll aga
saab neid muuta õdusamaks
ja kohendada mõne õppeaine auditooriumile seatavatele
erinõuetele vastavaks. Samuti
ei ole seal ruumipuudust, mis
võib soodustada stressi ja kiusamist.
Meriküla kompleksis asub
ka valla suurim spordihoone, kus on ruumi kõikidele
õpilastele kehalise kasvatuse
tundide ja sportlike tegevuste
läbiviimiseks.
Võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks
Huvitegevuse ja Noorsootöö
sihtasutus leiab, et maja pakub
häid võimalusi mitmekülgsete huviringide läbiviimiseks.
Võimalik on korraldada eri
spordiringe, näiteks saalihoki,
jalgpall, korvpall, võrkpall,
sukeldumine. Kuna kompleksis on kaks lasketiiru, saab
tegeleda ka laskespordiga.
Usume, et pakutud lahendus loob vajalikud õppekohad
kogu piirkonnale – Ilmandu,
Muraste, Meriküla, Suurupi,
Vääna-Jõesuu, Naage. Kooliastmete paiknemine eraldi
õppekohtades annab eakohase
õpi- ja kasvukeskkonna nii
nooremale kui ka vanemale
kooliastmele.

Kohalik omavalitsus kannab vastutust oma
elukeskkonna kujundamise ja arendamise eest.
Tema roll ja kohustus on arendada valda või
linna kõige terviklikumal, ratsionaalsemal ja
efektiivsemal viisil.
Omavalitsuse olulised otsused, nagu näiteks
lasteaedade ja koolide rajamine või ka mitterajamine, ei ole vaid otsused iseenesest. Need ei ole
otsused, mida mõne häälekama kogukonna nõudmisel
kohe valla haridusvõrgu eest vastutav omavalitsus rajama
peaks hakkama.
Lasteaedade ja koolide rajamise otsused on seotud
erinevates paikkondades elavate inimeste arvuga. Tuleb
vaadata, millises piirkonnas valla üldplaneering toetab
uute korter- ja elamualade teket, mis võiks luua täiendavat perspektiivi noorte perede tulekuks piirkonda
jne. Samuti on haridusasutuste rajamine seotud valla
demograafiaga, mis võib olla oluliste investeeringute
tegemisel määrava kaaluga. (Harku valla demograafiaküsimusi käsitles haridus- ja kultuurikomisjoni liige
Indrek Anepaio möödunud aasta 13. märtsi valla lehes.)
Jätkuvalt on aktuaalse teemana üleval Muraste kooli
laienemine üheksaklassiliseks. Aastatepikkune valla haridusküsimustega tegelemine, eri uuringutega tutvumine
ja nende koostajatega peetud vestlused annavad mulle
isiklikult jätkuvalt põhjust olla arvamusel, mida toetab
ka valla üldplaneering Muraste–Suurupi piirkonnas,
et pikemas perspektiivis vajadus Muraste kooli üheksaklassiliseks laienemiseks puudub.
Mis oleks ratsionaalne lahendus?
Harku vallavolikogu on oma otsusega siiski andnud
võimaluse Muraste koolil üheksaklassiliseks kooliks
laieneda. Antud otsus sunnib üsna pea Harku vallavolikogu ka valla üldplaneeringut üle vaatama, et planeerida
Muraste–Suurupi piirkonda uusi korter- ja elamualasid, mis toetaksid tulevikus noorte perede kolimist
Muraste–Suurupi kanti, tagamaks koolitäituvus ka
kaugemas tulevikus.
Muraste kuueklassiline
Jätkuvalt on
kool ei võimalda sel aga
olemasolevates ruumides
aktuaalse teemana
üheksaklassiliseks kooliks
üleval Muraste kooli
laieneda. Kooli ruumiprobleemi lahenduseks on kaks
laienemine üheksavõimalust: 1. korraldada
klassiliseks kooliks.
õppetöö kahes vahetuses; 2.
võtta kasutusele Meriküla
spordi- ja õppekeskus. Vastava sisulise otsuse on teinud
ka vallavolikogu ja -valitsuse liikmetest koosnev haridusvaldkonna arengukava juhtrühm. Meriküla õppekeskuses
on olemas kogu vajalik füüsiline keskkond, korraldamaks
kooli õppetööd ja sisustamaks laste vaba aega.
Muraste kooli hoolekogu eestvedamisel on aga kujundatud seisukoht, et ainus tõsiselt võetav lahendus
on olemasoleva koolihoone laiendamine. Inimlikul ja
emotsionaalsel tasandil mõistan kooli hoolekogu, lastevanemate ja ka direktori soovi laiendada olemasolevat
koolihoonet, mille maksumus on hinnanguliselt 2,4
miljonit eurot. Suuremat pilti vaadates ei oleks see aga
mõistlik avaliku raha kulutamine, eriti olukorras, kus
läheduses asub nüüdisaegne ning nõuetele vastav spordija õppekeskus. Küsimused, mis on seotud ligipääsu või
transpordiga, on kõik lahendatavad.
Kutsun üles mitte otsima põhjendusi, miks ei saa
Meriküla hariduskompleksis kolmandat kooliastet pidada, vaid leidma koos lahendusi ja võimalusi, kuidas
seda oleks võimalik kõige paremal moel teha.
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Meie vald
Rubriik tutvustab Harku valla vaatamisväärsusi,
allasutusi, põnevaid projekte ja fakte ajaloos.

Avati restoran, mis vaatab
tänavatoidu poole
Aasia maitsed on nüüd ka valla südamesse
jõudnud. Kes aga igatseb vana Tapsi, leiab
lemmikmaitsed uuesti üles, ainult et uues kuues.
MARI KUKK

Kallaste kaupluse kõrval asuvas majas on uksed
lahti löönud restoran Tabasalu. Paljud teavad
hoonet kui heade burgerite kodu. Nüüd on
Oliver Ojala, Tapsi looja ja kunagine peakokk,
kes vahepeal laias ilmas uusi maitseid taga ajas,
haaranud ohjad ja teinud restorani, kust leiab
nii vanu lemmikuid – “kuid siiski mõningate muudatustega” – kui ka uusi maitseid. Nimelt sušit. “Rocca al
Mare keskus on esimene koht, kust sušisõbrad omale
meelepärast leiaks, siin aga Jaapani maitseid ei ole,”
räägib omanik Oliver. Burgereid, mille poolest Taps oli
kuulus, saab ikka, ent saia vahele võib valida erinevaid
komponente alates rebitud lihast ja pankopaneeringus
hiidkrevettidest kanamaksani välja.
Sušimaailma sukeldumisel on alguses abiks
Sushimon ning firma korraldab soovijatele ka sušikoolitusi. “Meil on esialgu klassika: California,
Philadelphia, küpsetatud
sušid, tempurarullid jms,”
selgitab Oliver. Ta lisab, et
burgerite vallas on astutud
samm edasi – esimesena
Miks just Tabasalu? Eestis hakatakse pakku"Nimi on ilus. Lihtne meelde ma cubano stiilis burgejätta. Loogiline ka, asume rit, mis tähendab, et sai
ju keskuses," sõnab omanik tehakse mõlemalt poolt
Oliver. / Foto: Mari Kukk võiga kokku ja pannakse
grilli vahele. Tulemuseks
on hõrk võine sai, mille vahel juust ja näiteks suitsuliha.
Kliendid saavad kas kohapeal süüa või kaasa osta ka
kõikvõimalikke näkse, näiteks kananagitsaid, friikartuleid ja -bataadifriikaid. Kastmete ja marinaadide puhul
kasutatakse uusi Aasia maitseaineid. “Kuklid tulevad
igal hommikul pagaritöökojast, kasutame eestimaist
toorainet,” kinnitab peakokk.
Üllatusi tuleb veelgi
Toitu saab ka koju tellida, praegu käivad läbirääkimised
Woltiga. “Plaan on jõuda leppele, et toitu saab viia ka
Vääna-Jõesuuni,” ütleb Oliver, kes on väikesest alates
Vääna-Jõesuus suvitanud ja peab seda kanti oma koduks.
Restoran täidab vajadusel ka rändbaari funktsiooni.
Ökoinimenegi võib südamerahus Tabasalust süüa
kaasa osta. Karbid on taaskasutatavad, maakera ei kannata ja pakendi saab ahju visata. Ka taimetoitlane ei pea
ringiga restoranist mööda minema, vaid saab hambad
sisse lüüa vegerullidele, ka burgerina on üks vegevariant
tulemas. “Kõik toidud jäävad alla kümne euro. Kui juba
suuremaid sušikomplekte tellida, jääb hind kusagile 20
ja 40 euro juurde,” sõnab Oliver.
“Suvel on mõte teha hoone taga olevast putkast BBQsuitsuahi, ka terrass tuleks suuremaks ehitada, aga kõike
ikka tasa ja targu,” muigab Oliver. Plaanis on katsetada
tõelise lihaga, Texase BBQ lihaga. Spetsiaalsest ahjust
tulevad välja mahlane liha ja kala, mida saab näiteks
kodustele üritustele kaasa osta.
Tema sõnul ostab kuni 70 protsenti inimestest toidu
kaasa, kuid loomulikult saab ka kohapeal istuda ja toitu
nautida. Jookidest pakutakse käsitööõlut ja -limonaadi.
Kes on huvitatud söögitegemisest või klienditeenindamisest, andke Oliverile märku. Oluline on huvi söögivalmistamise vastu ja hea suhtlemisoskus. “Helistage
numbril 5372 8328, kui on soov end tööle pakkuda või
süüa osta.”
Talvel on restoran Tabasalu avatud kolmapäevast
pühapäevani kell 12.00–20.00.
“Meil on siin sõbralik olemine, alati ei peagi midagi
ostma. Võib tulla ka niisama, kui olete näiteks bussi
ootamas,” kutsub Oliver.
Vaata lähemalt: FB@tabasaluresto.

Kätte on jõudnud
aeg esitada taotlusi
esimesse klassi astumiseks ning lasteaiakohtadele 2020/2021.
õppeaastaks.
REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist

S

el aastal tasub tähelepanu pöörata sellele, et
taotluste esitamise keskkond on alates 1. jaanuarist
muutunud. Nüüdsest saab
lasteaia- ja koolikohti taotleda läbi ARNO e-keskkonna
aadressil: https://piksel.ee/
arno/harku/. E-keskkonna
kasutamisel tuleb esmalt sisse
logida, kasutades ID-kaarti
või mobiil-ID-d, ja kinnitada
oma kontaktandmed. Sel aastal
algab koolikohtade taotlemine 20. jaanuarist ning kestab
kuni 8. märtsini. Elukohajärgse
kooli määramisel peetakse
silmas eelkõige õpilase elukoha lähedust koolile, pere

Lapsevanemad, ootame
lasteaia ja koolikohtade
taotlusi
teiste laste õppimist samas
koolis ning võimaluse korral
arvestatakse vanemate soove.
Elukohajärgsed koolid Harku
vallas on Tabasalu ühisgümnaasium, Muraste kool, VäänaJõesuu kool, Vääna mõisakool
ja Harkujärve põhikool. Elukohajärgse kooli määramisest
teavitatakse vanemat hiljemalt
15. aprillil e-keskkonna ARNO
kaudu. Seejärel on vanemal
võimalus kümne päeva jooksul
vastata samas e-keskkonnas
pakkumisele, kas kinnitades
või loobudes koolikohast. Koolikohapakkumised tehakse
esmalt lastele, kelle elukoht on
koha taotlemise protsessi ajal
Harku vald ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Tutvumisõhtul saab
lasteaedadega sina
peale
Alates 1. veebruarist kuni
1. märtsini on vanematel võimalik esitada taotlusi lasteaiakoha saamiseks. Ka lasteaiakohtade taotlused tuleb alates
sellest aastast esitada ARNO
e-keskkonnas. Lasteaiakohtade
jaotamisel lähtutakse Harku
vallas sarnaselt koolikohtade
jagamisega prioriteetidest,
milleks on vanus, kaugus
lasteasutusest ning õdede ja
vendade käimine samas lasteasutuses. Vallavalitsus tagab
esmajärjekorras lasteaiakohad
algava õppeaasta 1. oktoobriks
kolmeaastaseks saanud lastele,
seejärel õppeaasta 1. oktoob-

riks vähemalt nelja-aastaseks
saanud lastele ning õppeaasta
1. oktoobriks pooleteise kuni
kolmeaastastele lastele. Sel
aastal on võimalus jaanuaris ja
veebruaris tutvuda oma kodu
lähedase lasteaiaga kõigil vanematel.
Selle tarbeks toimuvad lasteaedades tutvumisõhtud, mille
raames on vanematel võimalik
näha kodulähedase lasteaia
ruume ning vajadusel küsida
küsimusi lasteaiatee alustamise
kohta.
Käesolevas lehes on välja
toodud nelja Harku valla lasteaia tutvustused. Järgmiste
lasteaedadega on võimalus
tutvust teha 29. jaanuaril ilmuvas Harku Valla Teatajas.

Lisainfo kohtade taotlemise kohta on kättesaadav: www.harku.ee/koolid ja www.harku.ee/lasteaiad

Millised on meie valla lasteaiad?
Tutvume nelja meie valla
lasteaiaga. Järgmises
lehes tutvumine jätkub ja
sõna saavad järgmised
lasteaiad.

Lasteaiapere kutsub lapsevanemaid tutvuma meie õpikeskkonnaga 28. jaanuaril kell
16.00–17.30 ja 29. jaanuaril
kell 11.00–12.00.

REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist

Alasniidu Lasteaed
Alasniidu lasteaed koosneb
kolmest eri lasteaiast: Alasniidu, Järvekalda ning eelmise
aasta märtsis avatud Harkujärve lasteaiast. Lasteaia eripäraks
on lapsest lähtuv projektipõhine õppetegevus, kaasava
hariduse kvaliteeti toetavad
ka eripedagoog ja tegevusterapeut. Põhiväärtuseks peame
usaldusväärsust, professionaalsust ja turvalisust.
Sel õppeaastal toimub vastuvõtt Alasniidu lasteaias, kus
alustab kaks 3–4-aastaste aiarühma. Meil on suur õueala
ning head õuesõppe võimalused lähedal asuvates metsades,
parkides ja mere ääres. Lasteaia
traditsioonilised üritused ja
ettevõtmised on näiteks sügiseti toimuv sportlik väliüritus
Õueseiklus valla lasteaedadele,
kogemusseminar Õpetajalt
õpetajale, mis keskendub aktuaalsetele õpetajaid harivatele
teemadele, ning kevaditi toimuv Alasniidu lasteaia korraldatav Teatrifestival kõikidele
valla lasteaedadele.
Ootame teid lasteaiaga tutvuma aadressil Puisniidu 7,
Tiskre küla 27. jaanuaril kell
17.00
Harku lasteaed
Kuuerühmaline Harku lasteaed asub Harku keskuse hoones. Keskuses tegutsevad lisaks
raamatukogu ja arstipunkt ning
skaudid. Lasteaia läheduses
asub Harku mets oma mägede,
matka- ja suusaradadega.

Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada lasteaia asukohaga – külastage oma kodule kõige lähemal asuvat lasteaeda. / Foto: Aule Sagen

Tihedas koostöös raamatukoguga toetame süvendatult
laste huvi raamatute uurimise
ja lugemise vastu, vanemate
rühmade lapsed käivad raamatukogus ka filosofeerimas. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku,
muutes laste ja töötajate tervist
paremaks tervisliku toitumise,
aktiivse liikumise ja õuesõppe
kaudu. Lasteaias arendatakse
loodushariduse õppesuunda,
liituti programmiga “Roheline
kool” ja saadi Roheline lipp.
Neljas rühmas kasutatakse
õppetöös metoodikat “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”.
Praktiseerime uuenevat õpikäsitust, kasutame nüüdisaegset digitehnoloogiat. Oleme
omanäoline, liikumist harrastav, loodust kaitsev ja armastav,
tervislikkust väärtustav ja laste
erisusi arvestav lasteaed.
Soovijatel on võimalus tulla
tutvuma lasteaia siseruumide
ja õuealaga ning saada vastuseid tekkinud küsimustele
Instituudi tee 5, Harku alevik
29. jaanuaril kell 16.30–18.30.
Tabasalu lasteaed
Tibutare
Tabasalu lasteaed Tibutare on
mitmekülgse õpi- ja kasvukeskkonnaga 8-rühmaline laste-

aed hoolivate ja pühendunud,
professionaalsete töötajatega
lasteaed Tabasalu aleviku südames. Alates 2010. aastast
kuulume Tervist Edendavate
Lasteadade hulka, pannes rõhku rohkele õuesõppele, sportlikele tegevustele nii Harku
vallas kui ka vabariiklikul tasandil, tervislikule toitumisele
ja turvalise psühhosotsiaalse
õpikeskkonna loomisele ja
hoidmisele. Alates 2012. aastast oleme ka väärtuskasvatust praktiseeriv lasteaed ning
teaduspõhise õpi-ja sotsiaalsete oskuste õppemetoodika
“Samm-sammult” toel omandavad lapsed sotsiaalseid
oskusi ja õpivad looma sõprussuhteid ning probleemide
lahendamise oskusi positiivsel
moel, mis ennetavad ka kiusamist. Oleme kahel korral
Tartu Ülikooli eetikakeskuse
poolt saanud tiitli Hea Lasteaia
Rajaleidja ja 2018. aastast on
meil tiitel Hea Lasteaia Edendaja. Aastast 1988 on Tibutare
lasteaias kunstiõpetuse süvaõpe ning õppetöös kasutame
aktiivselt ka digivahendeid.
Igapäevases kasutuses on robootikavahendid ning eraldi
õppeklassis kasutatakse tahvelarvuteid ja interaktiivset tahvlit
rohkete õppeprogrammidega.

Tabasalu Teelahkme
lasteaed
Tabasalu Teelahkme lasteaed
on neljarühmaline lasteaed
suurepäraste tingimustega
lapse mitmekülgseks arenguks – toimetame toas ja õues,
metsas ja mere ääres, avastame
ja uurime, mängime ja õpime.
Lasteaed on pävinud tiitlid
Tervist Edendav Lasteaed ja
Hea Lasteaia Teerajaja. Väärtused, mida soovime lapses
kujundada, on lugupidamine
endast ja teistest, hoolivus,
ausus, iseseisvus, uudishimu,
empaatia, loovus, julgus ja isikupära. Keskkonna kujundamisel väärtustame lapse huvi,
avatust, turvalisust, tervislikkust, säästlikkust, mitmekesisust, omanäolisust, uuendusmeelsust ja loovust. Meie
õppetöö toimub projektipõhise
õppe alusel ja oleme teekonnal
lapsest lähtuva õpetuse poole,
kus lapsel on võimalus juhtida oma õppimist, aega minna teemadega süvitsi ja aega
mängida ning kus lasteaed ja
lapsevanemad on üksteisele
kasvatuspartnerid turvalise ja
arendava keskkonna loomisel.
Kel on soov tulla lähemalt
tutvuma meie lasteaiaga, saab
seda teha lahtiste uste õhtul
Hämariku tee 1/5, Teelahkme
küla 22. jaanuaril kell 17.00.

Esitage taotlus lasteaiakoha
saamiseks ARNO e-keskkonnas. / Foto: Liina Rüütel
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AASTA KOKKUVÕTE & TURVALISUS
Eelmine aasta oli tegus
ja töine kõigis meie osakondades. Väljakutsed
on olnud ambitsioonikad,
kuid oleme tulnud toime
heade töötajate, koostööpartnerite ja klientide
ühise pingutuse tulemusena.

Heidame pilgu möödunud aasta
tegemistele ja uue aasta plaanidele

MEELIS HÄRMS
OÜ Strantum juhataja

Veemajandus
Suurimad väljakutsed on olnud veeosakonnas, kus peale
igapäevase vastutusrikka töö,
milleks on kvaliteetse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
(ÜVK) teenuse tagamine ja
uute klientide liitumine, on
juhitud kolme mastaapset veemajandusprojekti ning üle võetud kahe suure piirkonna opereerimine. Lisaks on töös uus
Harku valla ÜVK arendamise
kava, mis näeb lähiaastatel ette
uusi veemajandusprojekte Tabasalus, Harkujärvel ja Harku
alevikus.
Harkujärve ja Tiskre
piirkondade ülevõtmine
2018. aasta lõpus omandas
Strantum Harkujärve ja Tiskre
ÜVK taristu ning võttis piirkondade opereerimise üle
alates 2019. teisest poolaastast. Paari kuuga suudeti välja
vahetada peaaegu kõigi 600
majapidamise veearvestid, mis
on elanikele nüüd mugavalt
kaugloetavad. Septembris tuli
lahendada olukord, kus mõnes
punktis ei vastanud joogivesi
kehtivatele normidele. Torustike läbipesuga tulemus küll saavutati, kuid sarnase olukorra
vältimiseks tulevikus otsustati
suurendada kvaliteetsel põhjaveetoitel majapidamiste arvu.
Töö käib selle nimel, et pinnaseveest tulevikus täielikult
loobuda. Koos uute liitujatega
mujal piirkondades kasvas
klientide koguarv ligi tuhande
leibkonna võrra.
Tabasalu–Rannamõisa
veemajandusprojekt
Projekti eesmärk on Tabasalu alevikus laiendada ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku
ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laiendada

OÜ Strantum oma tegusa kollektiiviga soovib kõigile Harku valla elanikele ja ettevõtetele kordaminekuid alanud aastal! / Foto: Strantum OÜ

Rannamõisa küla ühisvee- ja
-kanalisatsioonivõrku ning rajada Ilmandu külla ühisvee- ja
-kanalisatsioonivõrk, rekonstrueerida Keskuse, Sarapuu
ning Allika puurkaevpumplad.
Veetöötluse rekonstrueerimise
ja rajamise ehitustöid tehakse kõigis kolmes veetöötlusjaamas, lõpptähtaeg on selle
aasta aprill. Tabasalu ÜVK
rekonstrueerimise ja rajamise
ehitustööd käivad, tööde eeldatav lõpp on jaanuaris. Ilmandu
ÜVK rajamise tööprojekte juba
koostatakse. Väljakutseks on
olnud Tilgu tee lahendus, kus
maanteeametiga kokkulepet ei
saavutatud, kuid elanikega on
saadud kokkulepped torustike
rajamiseks läbi erakinnistute
ning lähiajal algab ka seal ehitus. Tööde lõpptähtaeg võib
projekteerimistööde venimise tõttu lükkuda suve lõppu.
Rannamõisa ÜVK rajamise
ehitustööd käivad, tööd lõppevad mais.
Muraste veemajandusprojekt
Rekonstrueeritava Muraste
põhjaosa ehk nn suvilapiirkonna torutööd on lõpetatud, tööd
anti üle oktoobris. Vaakumjaa-

ma ja eelvoolutorustike ehitustööd on lõpetatud. Põhimahu
tööprojekt on kooskõlastatud
ja ehitustöödega alustatud.
Esitasime KIK-ile lisarahastamise taotluse Raba–Tulika
piirkonna ÜVK rajamiseks ja
projekti lisatööde rahastamiseks (liitumispunktide arv ja
torumeetrid suurenesid), oktoobris esitame selleks Muraste
reoveekogumisala muutmise
taotluse keskkonnaministeeriumile.
Vääna veemajandusprojekt
Vääna veemajandusprojekt sai
edukalt lõpetatud. Eesmärk
oli tagada Vääna reoveekogumisalas kvaliteedinõuetele
vastav joogivesi ning reovee
nõuetekohane kokkukogumine ja puhastamine – kvaliteetse
joogivee tagamiseks veetöötlusjaama ja amortiseerunud
veevõrgu rekonstrueerimine
ning kanalisatsioonisüsteemi
töökindluse tagamiseks ja
põhjavee reostusohu vähendamiseks amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. ÜVK-ga liitumise
võimaluse sai kokku umbes
400 leibkonda.

Soojamajandus
Möödunud aastal sai Tabasalu
kaugküttepiirkonnas konkurentsiametis kehtestatud piirhind, mis hoiab lõppkliendi
kulud kontrolli all. Soojamajanduses suuri arenguid
eelmisel aastal ei olnud, ent
uudiseid on oodata juba sel
aastal. Eesmärk on tootmishinna alandamine.

Paari kuuga
suudeti välja
vahetada peaaegu kõigi 600
majapidamise
veearvestid.
Haldus
Suurim ehitusprojekt oli Tabasalus Teenuste 2 hoone rekonstrueerimine ja uue fassaadi ehitus, tööd jätkuvad sel
aastal. Rekonstrueeritud osas
avas uksed Lillepere keskus,
mis pakub vallaelanikele teraapiaid, rehabilitatsioonitee-

nuseid, nõustamist, koolitusi.
Haldusportfellis on üle 50
000 m² pinda, sealhulgas naaberomavalitsustes. Strantum
hooldab u 350 km Harku valla
teid ja mitmeid parklaid. Niidame regulaarselt haljasalasid,
trimmerdame, koristame lehti
ja lund peaaegu ühel miljonil
ruutmeetril üle valla. Haldusosakond on olnud valla partner
ka uue Harku sotsiaalkeskuse
ehitamisel ja ala korrastamisel,
mis avab oma uksed klientidele
juba lähiajal.
Jätkuvalt hoiame korras
Tabasalu, Suurupi ja VäänaJõesuu randu. Hästi on õnnestunud Vääna-Jõesuu endise
vetelpäästejaama käivitamine.
Hoonesse on investeerinud ka
uus Jõesuu Lounge’i operaator
ning hoone ja selle ümbruse
arendamine jätkub ka järgnevatel aastatel, et meie elanikel
ja külalistel oleks üks tore suvepuhkuse paik.
Sport
Strantum haldab Tabasalu
spordikompleksi, mida külastatakse tipphooajal kuni
15 000 korral kuus. Lisaks on
spordiosakonna haldusalas
Teenuste tänava tantsusaal,

Muraste spordisaal ja Harkujärve spordihoone.
2019. aastal investeeriti uude
Tabasalu spordikompleksi aurusauna ja amortiseerunud
tehnosüsteemidesse. Võistluste läbiviimisel on koostööd
tehtud Tabasalu triatloniklubi
ja Tabasalu jalgpalliklubiga.
Rõõmu tegid ja emotsioone
pakkusid eriti Tabasalu jalgpallimeeskonna võitluslikud
liigamängud suurel staadionil
peatreener Marko Kristali juhendamisel, kes on nüüdseks
liikunud Eesti Meistriliigasse
Nõmme Kaljut juhendama.
Tabasalu spordikompleks
on väga intensiivse kasutusega ja kahjuks kaasneb sellega
vahel pahatahtlik käitumine.
Teenindav personal annab parima, et kompleks püsiks korras ja ilusana, kuid alati sellest
ei piisa, silmi ei jagu igal ajal
igale poole. Aitäh klientidele,
kes on märganud ja aidanud
ära hoida korrarikkumisi ning
vandaalitsemist. Hoiame meie
ühist vara, et kõigil oleks hea
ja turvaline sportida!
Meriküla spordi- ja
õppekeskus
Valminud on Meriküla spordija õppekeskuse koduleht, mis
tutvustab põhjalikult keskuse
teenuseid ja võimalusi. Kodulehelt leiab ka kaardi ümbruskonna vaatamisväärsustega.
Spordisaal on piirkonna
suurim. Sporditiiba on välja
ehitatud ka maadlus- ja poksisaal, valminud on uue sisustusega jõusaal. Oma uude pessa
on sisse kolinud kodutütred ja
skaudirühmad, garaažidesse
sai talveks kuiva ja mõnusa
koha Tilgu Merepääste Seltsi
tehnika. Hoones toimetab kohalikku kogukonda koondav
Meriküla selts. Majutustiivas
õnnestus käivitada hotelliteenus, mis pakub hosteli tasemel
majutust ning on varustatud
koodlukkudega ja võimeline
seega kliente vastu võtma teenindava personali sajaprotsendilise kohalolekuta. Veebilehe
Booking.com vahendusel tehti
suvel juba ligi sada broneeringut ja klienditagasiside hinne
on 8,0 ehk “väga hea”.

Projekti “Kodud tuleohutuks” taotlusvoor on avatud
Harku vallavalitsus
koostöös päästeametiga kuulutab välja
projekti “Kodud tuleohutuks” raames avatud
taotlusvooru. Taotlust
saab esitada kuni
2. veebruarini.
PÄÄSTEAMET

estis põleb hooneid aastas
Emaades,
ligi sama palju kui Põhjakuid tuleõnnetustes
hukkub meil kolm-neli korda
rohkem inimesi. See tähendab,

Taotluseid menetletakse ja
otsuseid tehakse märtsi
esimeses pooles. / Foto: Pexels

et liiga paljud Eesti kodud pole
elanikele ohutud.
Üksi elavad eakad või sotsiaalselt raskesti toime tulevad
inimesed on päästeameti üks
suuremaid murekohti, sest
eelmise aasta tulesurmade
statistika järgi on kõige sagedasem tules hukkunu just
üksi elav vanemaealine ning
näib, et see trend pigem jätkub. 2019. aastal põles kokku
1135 hoonet, milles hukkus 44.
Mitmel hukkunul puudus esmane elupäästja – suitsuandur.
Ainus, mis tulekahju õigel ajal
avastada aitab, on töökorras
ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Peamiselt tekkisid ko-

dutulekahjud elektriseadmete kasutamisest või riketest
elektriseadmetes, lisaks leidis
aset küttesüsteemiga seotud
tulekahjusid.
Eestis on endiselt tuhandeid
kodusid, mis on päästeameti
andmetel tuleohtlikud. Elanikud vajavad kindlustunnet,
et neid ei ole nende murega
üksi jäetud. Eelneval projektiperioodil tehti korda 663 kodu
üle Eesti ja oluline on selle
tööga jätkata.
Projekti sihtrühm: inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames töid tegema, peab
olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvas-

tikuregistri andmetel elama
sellel pinnal või olema alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle
kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes
võimaldab alalisel elanikul
pinnal elada vähemalt kolm
aastat ning on võimeline seda
kirjalikult tõendama.
Leibkonnad, kes kuuluvad
projekti sihtrühma: toimetulekuraskustes leibkonnad,
lasterikkad pered, puuetega
inimesed, eakad (eelkõige üksi
elavad). Erand: juhtumipõhine
lähenemine (näiteks on hiljuti
toimunud tulekahju).
Projekti raames tehakse
järgmist: olemasoleva kütte-

kolde parandamine, vana küttekolde lammutamine ja uue
ehitamine, korstnapühkimise
teenus, esmased tulekustutusvahendid, eksperthinnang,
elektrisüsteemi parandamine,
elektriaudit, gaasiseadmete
parandamine, uue gaasiseadme ehitus.
Lisainfot projekti “Kodud
tuleohutuks” kohta saab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhatajalt Tiia Spitsõnilt telefonil 600 3867 või e-posti
teel tiia.spitson@harku.ee ning
sotsiaalhoolekande spetsialistilt Jelena Mosinilt telefonil
606 3837 või e-posti aadressil
jelena.mosin@harku.ee.
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EAKAD & TEATED

Pühadeaeg tõi eakad pidurüüs Meriküla keskuse
saali kokku. / Foto: Madis Idnurm

Pühadeaegne
pidu tõi kokku üle
200 valla eaka
Jõuluajal ootas Meriküla spordi- ja
õppekompleksi piduehteis saal taas kõiki
meie valla väärikas eas inimesi.
HARKU VALLA TEATAJA

M

itusada pensionäri kogunes 18. detsembril
Meriküla keskusesse, et koos pühaderoogi
ja Anne Adamsi Trio etteastet nautida. Harku
valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn avas ürituse ja andis sõnajärje volikogu
esimehele Kalle Pallingule ning vallavanem
Erik Sandlale. Nii Palling kui ka Sandla kiitsid
meie valla eakaid aktiivse tegutsemise eest ja
soovisid head tervist. Igaühele oli salvrätiku
vahel väike üllatus kaunistatud piparkoogi
näol ja spontaanselt sündis ühislaulmine. Jõulupraele järgnes traditsiooniliselt jõulukook ja
kohv. Spitsõni sõnul oli tagasiside positiivne:
“Tänusõnad teevad meele heaks ja panevad
ka järgmisel korral pingutama, et eakatel oleks
meeleolukas jõuluüritus.”

19. detsembril 2019 toimus Harku vallavolikogu istung,
kus osales 13 Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas
Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED MÄÄRUSED:
• Harku valla 2020. aasta eelarve;
• Harkujärve lasteaia põhimäärus;
• Harku vallavolikogu 27. aprilli 2017 määruse nr 15 “Alasniidu
Lasteaia põhimäärus” muutmine.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Tuulepesa vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine ja
vee-ettevõtja määramine;
• haldusülesande täitmise volitamine ja OÜ-ga Ewelink
lepingu sõlmimiseks volituste andmine Tuulepesa veeettevõtja tegevuspiirkonnas;
• Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Vääna külas Joa tee 11 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Sõrve külas Haava maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine;
• Vaila külas Karjaotma IV kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamise menetluse lõpetamine.
Kui Harku vallavolikogu jaanuarikuu eestseisuse koosolekul
ei otsustata teisiti, toimub järgmine Harku vallavolikogu
istung 30.01.2020 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

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
Harku vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 115
algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu
külas Tuulevarju tee 12 (katastritunnus 19801:
001:0340) ja Tuulevarju tee 12a (katastritunnus
19801:001:0330) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju
tee 12a maaüksustest kahe elamumaa krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja neid teenindavate
abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,54 ha, paikneb
Ilmandu külas Tuule tee ja Tuulevarju tee ristmikust
u 180 m kaugusel lääne suunas, piirnedes põhjast Oja
(katastritunnus 19801:001:2590) maatulundusmaaga,
idast Tarna tee 5 (katastritunnus 19801:001:0350) ja
Tuulevarju tee 10 (katastritunnus 19801:001:0616)
elamumaadega, lõunast Tuulevarju tee (katastritunnus 19801:001:0612) transpordimaaga ning läänest
Briisi tee 1 / Tuulevarju tee 14 (katastritunnus 19801:
001:1458) elamumaaga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 30.01.2020 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/191023_316/avalik/ ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIK
VÄLJAPANEK
Harku vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 116
võeti vastu Vääna külas Joa tee 11 (katastritunnus
19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja
selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo
(rg-kood 11220970) tööle nr HDP-08/2018.
Planeeritav ala, suurusega u 0,01 ha (u 107 m2),
paikneb Vääna külas Vääna – Keila-Joa maantee ja
Kumna–Vääna maantee vahelisel alal, umbes 600 m
kaugusel Vääna – Keila-Joa ja Kumna–Vääna maantee
ristmikust kagus. Joa tee 11 maaüksus piirneb põhjast
Karja keskuse tee L2 (katastritunnus 19801:001:3634)
transpordimaaga ja Joa tee 9a (katastritunnus 19801:
001:3392) maatulundusmaaga, idast Joa tee 5 (katastritunnus 19801:001:3173) tootmismaaga, lõunast
Lubja (katastritunnus 19801:001:3394) maatulundusmaaga ning läänest Kumna tee 7 (katastritunnus
19801:001:3464) maatulundusmaaga ja Joa tee 13 /
Kumna tee 5 (katastritunnus 19801:011:0597) tootmismaaga. Maaüksuse kitsendusteks on elektripaigaldiste ja sideehitise kaitsevööndid ning veehaarde sanitaarkaitseala. Avalikult kasutatavalt teelt juurdepääs
maaüksusele puudub. Juurdepääs maaüksusele on
Vääna – Keila-Joa maanteelt üle eraomandis oleva
Kuusekese maaüksuse ning mööda munitsipaalomandis olevat Karja keskuse teed.
Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele
95% ulatuses tootmismaa ja 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve ning antakse ehitusõigus u 60 m kõrguse
mobiilsidemasti ja ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 13 m2. Hoone suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 3 m ja üks
maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 0–15 kraadi.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud
Vääna – Keila-Joa maanteelt üle eraomandis oleva
Kuusekese (katastritunnus 19801:011:0012) maaüksuse ning mööda munitsipaalomandis olevat Karja
keskuse teed. Juurdepääs üle eraomandis oleva
Kuusekese maaüksuse lahendatakse servituudi seadmise vajadusega.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku
valla üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
30.01.2020–13.02.2020 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/180416_240/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 30.01.2020–13.02.2020 k.a.
DETAILPLANEERINGUTE AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUSED JA AVALIK ARUTELU
28.11.–12.12.2019 k.a. toimus Harku vallamajas,
veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses
Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus
19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus
19801:002:1473) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku

väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta üks
vastuväitekiri. Sellest lähtuvalt korraldab Harku vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse
avaliku arutelu 23.01.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
28.11.–27.12.2019 k.a toimus Harku vallamajas, Harku
raamatukogus, Harkujärve põhikoolis veebilehel ja
detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus
Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272)
maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta
üks vastuväitekiri. Sellest lähtuvalt korraldab Harku
vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku
järgse avaliku arutelu 06.02.2020 kell 17.00 Harku
vallamajas (kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
28.11.–12.12.2019 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Liikva
külas Otsa põik 9 (katastritunnus 19801:001:1002) ja
Otsa põik 10 (katastritunnus 19801:001:1003) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel
detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.
28.11.–12.12.2019 k.a toimus Harku vallamajas,
veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses
Vääna-Jõesuu külas Kajaka tee 3 (katastritunnus
19809:019:0490) ja Kajaka tee 5 (katastritunnus 19801:
011:0926) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/
ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda
vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku
järgset arutelu.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU JA
AVALIKU ARUTELU TULEMUSTE TEADE
10.10.–08.11.2019 k.a toimus Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harkujärve külas
Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel
esitati üks kiri vastuväidetega. Harku vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse
avaliku arutelu 19.12.2019 kell 16.00 Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule vastuväiteid esitanud isikuga kokkulepet ei saavutatud
ning vastuväiteid esitanud isik oma vastuväidetest ei
loobunud, mistõttu edastati detailplaneering valdkonna eest vastutavale ministrile.
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 30.12.2019 korraldusega
nr 729 kehtestati Tabasalu alevikus Looduse tn 6
(katastritunnus 19801:002:0350) maaüksuse ja
lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Aka Natura
(rg-kood 11496895) tööle DP-45-18.
Detailplaneeringuga kavandatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Looduse tn 6 maaüksuse jagamine üheks elamumaa krundiks pos nr 1 suurusega
3339 m² ja üheks transpordimaa krundiks pos nr 2
suurusega 320 m². Elamumaa krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 500 m².
Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–10
kraadi. Transpordimaa krunt pos nr 2 on kavandatud
perspektiivse kergliiklustee rajamiseks.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Harku vallavalitsuse 07.01.2020 korraldusega
nr 12 kehtestati 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.
Detailplaneeringuga kavandatakse 2374 m² suurusega Tetra tn 6 ja 2435 m² suurusega Tetra tn 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 katusekalle on määratud vahemikus
0–25 kraadi.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on

lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Harku vallavalitsuse 07.01.2020 korraldusega nr
13 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Kajaka tee 3 (katastritunnus 19809:019:0490) ja Kajaka tee 5 (katastritunnus 19801:011:0926) maaüksuste ning lähiala
detailplaneering vastavalt OÜ M.K. Konsultatsioonid
(rg-kood 10571005) tööle nr 09/17.
Detailplaneeringuga muudetakse Kajaka tee 3 ja Kajaka tee 5 maaüksuste vahelist piiri ning kavandatakse
kaks elamumaa krunti suurustega vastavalt 2740 m2 ja
4427 m2. Kruntidele määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kuni 400 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni
kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m
ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 25–45 kraadi. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna
maanteelt mööda Luige ja Kajaka teed. Teeregistri andmetel on Luige tee osaliselt ja Kajaka tee kogu ulatuses
omavalitsuse hooldamisel mitteavalik tee.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga
saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMATA JÄTMINE
Harku vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 117 jäeti
algatamata detailplaneeringu koostamine Sõrve külas
Haava (katastritunnus 19810:002:3810) maaüksusel.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse
dokumendiregistris.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE
Harku vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 118
lõpetati detailplaneeringu koostamine Vaila külas
Jahilossi tee 13 (endine lähiaadress Karjaotma IV,
katastritunnus 19801:011:0808) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli 6,21 m2 suuruse kinnistu korrastamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindava abihoonete
püstitamiseks. Jahilossi tee 13 maaüksusele 2013.
aastal kehtestatud üldplaneeringuga määratud range
režiimiga haljasmaa juhtotstarve välistab maaüksuse
hoonestamise. Seega välistavad ilmnenud asjaolud
planeeringu elluviimise tulevikus ja detailplaneeringu
menetlus lõpetati.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse
dokumendiregistris.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Lontsiku tee 11 (katastritunnus 19809:032:0007) abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit
läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas
ootame 16.–27.01.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda
Harku vallavalitsuses ja veebilehel Kaart.harku.ee/
DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Vaana_Joesuu_
Lontsiku_tee_11/; alal kehtiva detailplaneeringuga
saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses
Kaart.harku.ee ja esitatud taotlusega saab tutvuda
riiklikus ehitisregistris www.ehr.ee (vajalik ID-kaardiga
sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 16.–27.01.2020 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Kurma tn 9
(katastritunnus 19801:001:0312) abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit
läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas
ootame 16.–27.01.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda
Harku vallavalitsuses ja veebilehel Kaart.harku.ee/DP/
eelnoude_avalikustamine/avalik/Liikva_Kurma_tn_9/;
alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku
valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris www.ehr.ee
(vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 16.–27.01.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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REKLAAM & TEATED

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Tabasalu Ühisgümnaasiumi noorte

MINIFIRMA VÕLUHELIN
pakub
MUUSIKALISE
MEELELAHUTUSE TEENUST.
Meie muusika teeb Teie sündmuse
meeldejäävaks!

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354
eleri@domare.ee

Võtke julgesti ühendust!
Kontakt: voluhelin@gmail.com

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine
ja okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude
lõikamine. Niitmine ja lumekoristus. Tel 5348 7318, e-post:
igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Võsalõikus, raietööd kettsaega Harku vallas. Tel 521 4353,
e-post: sompaserv@gmail.com.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Hindame puude
tervislikku seisundit. Soodsad

Otsime JUUKSURIT,
MANIKÜÜRIJAT, PEDIKÜÜRIJAT uude hubasesse
Sanne Ilusalongi

Su soov on teha kliendile igast
külastusest meeldejääv elamus?
Tahad olla Keila linnas väga hea
asukohaga salongi tiimiliige?
Kas vastasid jah, siis tere
tulemast meie salongi!
Kirjuta või helista: e-post info@sanne.ee, tel 5193 3876

Kuhu minna, mida teha?
Päev
16. jaan
16. jaan
17. jaan
19. jaan
19. jaan
19. jaan
20. jaan
20. jaan
21. jaan
22. jaan
22. jaan
22. jaan
22. jaan
22. jaan
23. jaan
24. jaan
26. jaan
26. jaan
26. jaan
27. jaan
27. jaan
27. jaan
28. jaan
28. jaan

Algus
13.30
18.00
18.30
10.30
17.00
17.30
13.30
18.55
12.00
17.30
18.00
18.15
18.55
19.00
13.30
19.00
10.30
17.00
17.30
13.30
18.55
20.00
18.00
12.00

Mis toimub?
Draamastuudio
Bodyart
Shindo
Jumalateenistus ja laste pühapäevakool
Jumalateenistus
Shindo venitus ja eneseabi
Draamastuudio
Üldfüüsiline treening
Näojooga
Flamenko
Keraamika õpituba
Mustlastants
Üldfüüsiline treening
Jumalateenistus
Draamastuudio
Filmiõhtu: “Fred Jüssi. Olemise ilu”
Jumalateenistus ja armulaud
Jumalateenistus
Shindo venitus ja eneseabi
Draamastuudio
Üldfüüsiline treening
Zumba
Fa Stuudio talvekontsert
Näojooga

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

Kus?
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Rannamõisa kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Arigato spordiklubi
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Osadusõhtu koguduse majas
Harkujärve kogukonnakirik
Muraste koolimaja aatrium
Rannamõisa kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Kumna kultuuriait
Muraste koolimaja aatrium
Arigato spordiklubi

Lisainfo
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
annika@usholding.eu
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Muraste.ee
Rannamoisakogudus.ee
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Inglitiib.eu
Facebook @Kumna-küla
Facebook @Kumna-küla
Muraste.ee
annika@usholding.eu

hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
Kui ise tehes jääd hätta või
puuduvad vastavad tööriistad,
siis meie aitame! Oleme spetsialiseerunud pisiremondi-,
paigaldus- ja viimistlustöödele. Tuleme appi nii koju kui ka
kontorisse. Helista kohe 5555
1210 või kirjuta info@remondifirma.ee, www.remondifirma.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Autode ost. Ostan kasutusena
jäänud sõiduauto, maasturi või
kaubiku, võib vajada remonti.
Kiire tehing. Tel 5365 4085,
e-post skampus@online.ee.
Ostan garaažiboksi Tabasalus.
E-post: info@manguvaljakud.eu,
tel 5373 8999.
TÖÖ
Pakume tööd koostelukksepale.
Ülesanneteks on kaubiku- ja väikebusside sisude konstrueerimine ja
paigaldus. Asume Keila linnast u
3 km Kumna külas. Helista ja küsi
lisa 502 8725. Tutvu meie tegemistega www.bennett.ee.
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Kuulutab välja konkursi

Tabasalu Gümnaasiumi direktori
ametikoha täitmiseks.
Tabasalu riigigümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool, mis
alustab õppetööd 1. septembril 2021. Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks
on riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste
vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine, edaspidi tulemusliku õppe- ja
kasvatustegevuse ning kooli üldise arengu tagamine.
Kandidaadilt ootame:
 Tabasalu Gümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2021 ja edaspidi juhtimist, mis tagab
kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 visiooni luua uus ja uuenduslik õppeasutus;
 väga head koostööd kohaliku kogukonnaga, haridusasutuste, ettevõtjatega;
 valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 väga head teadmised haridusvaldkonnas.
Kandideerijatel esitada:
 motiveeritud avaldus;
 elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 kandidaadi soovil muud dokumendid.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu
Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 9. veebruariks 2020. a e-posti
aadressile cv@hm.ee.
Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse.

Pangapealse lasteaed
kuulutab välja konkursi

ÕPETAJA ASSISTENDI
ametikohale

Kui Sa tunned valmisolekut panustada omanäolise lasteaia
tegemistesse ja Sulle meeldivad lapsed ning nendega koos
oma päevadesse värve lisada, siis see tööpakkumine on
Sulle. Lisaks pakume pikka suvist puhkust ning motivatsioonisüsteemist tulenevaid hüvesid, meeldivat töökeskkonda,
head töötasu, võimalust tasuta sportida.
Tööle asumine jaanuar 2020
Oma soovist anda teada meiliaadressil
direktor@pangapealselasteaed.ee.

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

Osaühing Strantum pakub:
• Korterelamute haldusteenus
• Ärihoonete haldusteenus
• Tehnosüsteemide hooldus
• Sise- ja väliskoristus
• Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST
OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
Tel: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee
www.strantum.ee

Armas Maire,
avaldame siirast kaastunnet
kalli kaasa

Mart Araka

lahkumise puhul
Naabrid

