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OÜ Strantum juhataja Meelis Härms
räägib veehinna kujunemisest.

MEIE SPORTLANE
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Karel Hussar õpetab lapsi ja paneb vigastuste
kiuste kõikidest kaasmaalastest mööda.

PÜHAPAIK PURKI!

Kuni 15. oktoobrini saab osaleda
rahvusvahelisel hiite kuvavõistlusel.
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Üks õige noortekeskus tehakse
noortega koos.
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ERIK SANDLA

vallavanem

Haridus- ja teadusministeeriumi arvates on Harku valla haridusasutustelt ja haridusasutuste pidaja tegemistest huvilistel palju õppida. / Foto: Madis Idnurm

Harku valla haridusseminaril
jagati parimaid praktikaid
Filosofeerimishommikud, väikese
aedniku projekt ja laste nõukogu ehk
Killukesi Harku haridusmaastikult.
AIVAR SOE
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

M

eriküla spordi- ja õppekeskuses toimunud ühisseminaril tutvusid haridusning teadusministeeriumi ametnikud
meie valla uuendusliku hariduskorralduse ja
-praktikaga.
Sel aastal külastasid ministeeriumi eksperdid
kõiki kohalikke omavalitsusi eesmärgiga tutvuda
valdade ja linnade hariduskorraldusega. Kuna
Harku vald eristus silmapaistvalt uuendusliku
lähenemise ja praktikaga, soovisid ministeeriumi välishindamise osakonna Tartus ja Tallinnas
töötavad ametnikud – Kristin Hollo (osakonna
juhataja), Hille Voolaid, (asejuhataja), Maie
Kitsing, Rena Selliov, Aivar Ots, Sigre Kuiv,
Agnes Pihlak, Pärje Ülavere, Kaidi Maask,
Katrin Ohakas, Ruth Elias, Õilme Saks ja Piret
Otti – meie valla kogemusega tutvuda.
Saamaks täiendavat ülevaadet Harku valla
hariduskorralduse ja -asutustega pakuti ministeeriumiametnikele võimalust osaleda 10. septembril toimunud haridusasutuste, haridusasutuste hoolekogude ja haridusasutuste pidaja
iga-aastasel ühisseminaril, mis kandis pealkirja
“Pilk avalik peeglis, areng loov meelel, tõend
selge peos, sõna võitlev keelel”.
Järgnevalt on autori valikul noppeid seminaril kuuldud/nähtud koolide ja lasteaedade
edenemisest eelmisel õppeaastal ning killukesi
uue õppeaasta huvitavamatest väljakutsetest.

Mis tehtud, mis teoksil
• Uue õppehoone ja selle terrassil õuesõppeklassi kasutusele võtnud Harkujärve
põhikoolis toimus projekt, kus hoolekogu toel osales 18 külalisõpetajat. Sel
õppeaastal on plaan rakendada õpetajate vahetust teiste koolidega, käivitatakse
projekt “Andekad õpilased”, õpetatakse lennupõhiselt tasemerühmades.
• Vääna mõisakoolis valmis andekate õpilaste projektõppes mõisateemaliste
matemaatikaülesannete kogu “Nuputamisvihik”, mõisa keldris seati sisse töökoda. Hoolekogu korraldas koolipere liikmetele koos vanematega koolilõpu
seiklusmatka, aitas kaasa mõisa soklikorruse kohandamisel pikapäevarühma
ja noortetegevuste tarvis. Sel õppeaastal kavandatakse esindustegevusi kooli
165. sünnipäeva tähistamiseks.
• Vääna-Jõesuu kooli spordiväljak sai suvel uhke punase kummikatte, kooli
kuues klass lõikas sirbiga otra kevadel küntud-külvatud põllult, külaselts korraldas kooli juurde kiige- ja puhkeplatsi ehitamise. Õpilastel on peale tavavahetundide veel tantsu-, saali- ja õuevahetund.
• Kiiresti kasvav Muraste kuueklassiline kool rakendas muutuva õpikäsituse
hindamispõhimõtteid, laienes valminud juurdeehitusse ja avas koostöös
Tabasalu ühisgümnaasiumiga 7. klassi. Sel õppeaastal taotletakse haridusministeeriumilt kolmandas kooliastmes õpetamise luba.
• Pangapealse lasteaed pälvis peresõbraliku tööandja konkursil hõbemärgi,
korraldas üleriigilise robootikaseminari “Õpime ise ja õpetame teisi”, pakkus
hommikuti lastele akrojoogaga tegelemise võimalust, lasteaia hoolekogu
ehitas lastele õue mängukeskuse. Sel õppeaastal valmib lasteaeda tutvustav
nukufilm, korraldatakse teine robootikaseminar ja luuakse laste nõukogu.
• Rannamõisa lasteaed pälvis Õnneliku Õppija tunnustuse: laste töökasvatuse/
õpetuse ja puisniidu taastamise eest lasteaia territooriumil, samuti selle eest,
et nad kasvatasid esimese saagi oma kasvuhoones. Hoolekogu tunnustas
lasteaia personali PerePai meetodil. Sel õppeaastal töötatakse välja alushariduse õppematerjale koostöös MTÜ Mondo Maailmahariduse keskusega.
• Tabasalu ühisgümnaasium lõi töötajate värbamiseks veebilehe Tyg.ee ja
digitaalse väärtuspakkumise keskkonna Tyg.ee/oppima, laiendas lennupõhist
tasemerühmade süsteemi 5.–7. klassidele, avas Muraste koolis ühe 7. klassi.
Sel õppeaastal kasvab kool veelgi, aktuaalne lahendus kitsikusele on lõunane
vahetus mõnes klassis.

• Teelahkme lasteaed rakendas põnevat laste juhitud õppepäeva, tutvustas
töid-tegemisi huvilistele nii Eestist kui ka võõrsilt. Sel õppeaastal rakendatakse
laste nõukogu ehk “Tarkade klubi” ja korraldatakse õpetajatele suunatud kogemuslik arutelude sari “Pedagoogiline sumin”.
• Alasniidu lasteaed avas märtsis uue lasteaiahoone, uuest õppeaastast on
selle kõik kuus rühma komplekteeritud. Lasteaia hoolekogu korraldas lasteaia
naisperele naistepäevaüllatuse. Sel õppeaastal valmistutakse eesmärgiga
aidata kaasa Harkujärve lasteaia iseseisvumisele, valmistutakse Järvekalda
majas Montessori rühma ja erirühma loomiseks, korraldatakse projektõppeseminar valla õpetajatele, osaletakse maailmakoristuse päeval. Plaanis on
leida lahendus, mille järgi erimenüüd vajavad lapsed saavad vastavat toitu ka
lasteaias.
• Tabasalu lasteaed Tibutare õhinapõhisele õppele andis uut hoogu väikese
aedniku projekt “Kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaia asukatele”, praktiseeriti projekti “Kust tuleb raha ja kuhu läheb?”, hoolekogu korraldas laada, kohviku, talgud ja leidis lasteaiale 30 sponsorit. Sel õppeaastal korraldab lasteaed
laulupeo ja kunstinäituse “Minu kodu”, testib ja praktiseerib õuesõppemängu
laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks.
• Harku lasteaed analüüsis üles filmitud õppetegevusi koostöös õpetajate,
õpetajate abide ja assistentidega, arvestas projektõppes laste huve, suunas
neid avastama, püstitama eesmärke ja lahendama probleeme. Uuel õppeaastal hakatakse koostöös raamatukoguga korraldama lastele filosofeerimishommikuid.
• Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus avas Tabasalu noortekeskuse uued
ruumid aadressil Kallaste 24 ja rikastas huvitegevusi: saalihoki, kokaklubi, karate, DJ-klubi, noorteansambel, akrobaatika, male, parkuur jms. Vääna-Jõesuus
ja Väänas avati noortetoad, edukalt toimus senisest suurima populaarsusega
Koolilõpufest 2019, suvel korraldati malev. Uuel õppeaastal avatakse Murastes
pikapäevarühm, arendatakse loodus- ja tehnikavaldkonna huvitegevusi.
• Tabasalu muusikakooli õpilased saavutasid edu nii riigisisestel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Uuel õppeaastal valmistatakse lähteülesanne Tabasalu
ühisgümnaasiumi 2021. aastal vabaneva algklasside maja ümberehitamiseks
muusikakooli vajadusteks.
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Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

10. oktoober 2019 on viimane tähtaeg, mil ootame
“Kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimise toetuse” kaasrahastamise taotlusi Harku valla
2020. aasta eelarvest.
Toetuse kord ja taotlusvorm on kättesaadavad veebiaadressilt www.harku.ee/finantseerimine.
Pöörame tähelepanu, et varasematel aastatel toetust
saanud taotlejad peavad eelnevalt esitama ka lepingukohase projekti aruande.
(Ergo Eesmaa, arendus- ja haldusosakonna juhataja)

Kohaliku omaalgatuse programm
on taas avatud

Mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks on taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning
püsimisele. Programmi eesmärgi täitmiseks antakse
toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust
antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale
liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest
äriühingud ei moodusta rohkem kui poolt. Maksimaalne
toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ja
omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest. Taotlusi võib esitada e-posti teel ja
tähtaeg on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule
arendusorganisatsioonile.
Info: www.riigiteataja.ee/akt/113032018001
(Kady-Ann Sutt, rahandusministeerium)

Kuidas tähistada põhiseaduse aastat?

Aastal 2020 täitub sada aastat Eesti Vabariigi esimese
põhiseaduse vastuvõtmisest. Seetõttu soovib justiitsministeerium tähistada 2020. aastat põhiseaduse aastana
ning tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt
ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Kutsume kõiki
riigi- ja haridusasutusi, vabaühendusi, meediaväljaandeid
ning teisi organisatsioone ja häid koostööpartnereid
kaasa mõtlema, kuidas saaksime väärikalt tähistada põhiseaduse sajandat aastapäeva ning kuidas saaksite ka ise
sellesse oma osa anda. Ootame ettepanekuid, kuidas põhiseaduse aastat väärikalt tähistada, kuni 30. septembrini
aadressil press@just.ee.
Info: www.just.ee/et/pohiseadus-100
(Justiitsministeerium)

Vabandus

Eelmisesse lehte sattus eksikombel sisse viga. Sütemetsa
tee ristmiku rekonstrueerimistööde õige maksumus on
262 000 eurot. Vabandame!
(Harku Valla Teataja)

Uus nimistu avatud

Anname teada, et alates 19.09 on võimalik uutel patsientidel registreeruda dr Ann Poola nimistusse. Nimistusse
mahub kuni 1600 inimest. Täpsem info telefonil 607 6362
või e-posti teel tabasaluarstid@gmail.com
(Tabasalu perearstikeskus)

Kallaste tn 12, Tabasalu

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

Pallast, Vääna kandi seltsielu
edendajast eesti keele õpetajat
Tiiu Tuisku, Tabasalu ujumisklubi treenerit Reet Männikut,
Tabasalu hariduselu edendajast
õpetajat ja koolijuhti Aino
S o k k u , Ta b a s a l u ü h i s gümnaasiumi õpetajat ja korvpallitreenerit Milvert Vaaksa,
Tabasalu ühisgümnaasiumi
muusikakooli õppealajuhatajat, Tabasalu kammerkoori
juhendajat Mai Ainsalu, Tabasalu muusikakooli õpetajat
ning puhkpilliorkestri dirigenti
Valdo Rüütelmaad. Päris esimese stipendiumi saaja oli
Harku ja Vääna valdade ajalugu kajastavate kogumike
koostaja Terje Urbanik.

P

reemiat antakse välja alates 2009. aastast. Vallavalitsuse ja Tuide esindajate vahel sõlmitud lepingu
kohaselt maksab vallavalitsus
eelmise aasta neljanda kvartali Eesti keskmise kuupalga
suuruse stipendiumi paikkonna edendanud inimesele.
Kandidaatideks sobivad meie
valla elanikud, kes on andnud
panuse paikkondlikku kultuuri ja hariduse edendamisse
või on muul moel paikkonna
eluolu märkimisväärselt elavdanud. Otsuse teeb komisjon,
kuhu kuuluvad vallavalitsuse,
Tabasalu ühisgümnaasiumi,
Rannamõisa koguduse, MTÜ
Tabasalu Patrioodid ning perekond Tui esindajad.
Astrid Väizene, Erna ja
Juhan Tui stipendiumi 2018.
aasta laureaat, on kultuurielu
rikastanud rahvatantsu alal.
Ta on loonud rahvatantsurühmi täiskasvanutele, lastele
ja mudilastele. Tabasalu ühisgümnaasiumi segarahvatant-

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Vallavanem Erik Sandla õnnitlemas Astrid Väizenet kultuurielu
elavdamise eest. / Foto: Annika Haas

surühm Kirju Vöö saavutas
noorte tantsupeol “Mina jään”
ettetantsimisel maksimumpunktid ning naisrahvatantsurühm Harku Harakad võitis
üle-eestilisel 11. naisrühmade
võistutantsimisel kolmanda
koha, millega kaasnes järgmise
võistutantsimise korraldamise
au Harku vallal. Auhind anti
üle 17. novembril toimunud

pidulikul vastuvõtul, mil möödus 27 aastat Harku valla taasasustamisest.
Kes on preemia saanud?
Üle-eelmisel, 2017. aastal sai
preemia Tabasalu muusikakooli direktor Kalev Konsa.
Eelnevatel aastatel on autasustatud triatlonitreenerit ja
matemaatikaõpetajat Lembit

Kuidas esitada taotlust?
Preemiale kandideerimiseks
või kandidaadi esitamiseks
ootame 15. oktoobriks vabas
vormis taotlust, kus on kirjas
kandidaadi nimi ja kontaktandmed, ning põhjendust,
miks kandidaat preemiat
väärib.
Taotluse saab edastada
postiaadressile (Harku vallavalitsus; Kallaste tee 12, 76901
Tabasalu) või e-posti teel
harku@harku.ee.

Investeeringud veemajanduse infrastruktuuri
avaldavad mõju veeteenuse hinnale
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind arvestab nii
tarbija kui ka teenusepakkuja ning omavalitsuse
huvidega.
MEELIS HÄRMS
OÜ Strantum

hisveevärgi ja -kanalisatÜ
siooniga (ÜVK) on kaetud
üle 80% Eesti majapidamistest,

mis on enamalt jaolt tiheasustused. Hajaasustuses on ÜVK
rajamine ja pidamine ebamõistlikult kallis ning seetõttu
on lahendused lokaalsed. Liitumisel Euroopa Liiduga võttis
Eesti üle joogivee direktiivi
ja asulareovee puhastamise
direktiivi, mis sätestas üle
2000 inimekvivalendiga (ie)
reoveekogumisaladel ÜVK
rajamise kohustuse. Harku
vallale tähendas see väga suurte investeeringute kohustust
lühikese aja jooksul, kuna
ÜVK tuli rajada kõikidesse
suvilapiirkondadesse, mida
meil teadaolevalt on palju.

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

Kellest saab tänavune
Tui preemia stipendiaat?

HARKU VALLAVALITSUS

Kogukonna arengule suunatud
tegevuse toetus

8.00–18.00

Eelmisel aastal sai valla
kultuuripreemia ehk Erna
ja Juhan Tui nimelise
stipendiumi Astrid
Väizene. Harku vallavalitsus kutsub üles
esitama kandidaate.

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

Praeguseks on OÜ Strantum
investeerinud ÜVK-sse u 50
miljonit eurot ja rajanud üle
4000 uue liitumispunkti. Käimas on veel veemajandusprojektid Tabasalus, Rannamõisas,
Ilmandus ja Muraste põhjaosas. Koostöös naabervalla
ettevõttega AS Lahevesi on ligi
tuhande uue liitumispunktiga
ÜVK rajamisel Türisalu külla.
Õnneks on oma õla alla pannud ka EL, abirahade kasutamine on säästnud tarbijaid
täiendavatest kuludest.
Kvaliteetse elutähtsa
teenuse tagamine
ÜVK teenuste hinnad on alates
01.11.2010 ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse jõustumisest rangelt reguleeritud.
Vee-ettevõtja, kelle tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus
on 2000 ie või enam, peab teenuste hinnad kooskõlastama
Konkurentsiametis. Vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hind
arvestab nii tarbija kui ka teenusepakkuja ning omavalitsuse huvidega. Tarbija huvidega

arvestamine tähendab nii seda,
et hind ei tohi olla põhjendamatult kõrge, kui ka seda,
et elutähtis teenus peab alati
olema kvaliteetne. Seega ei tohi
teenus olla ka põhjendamatult
odav, kuna sellega kaasneb
risk, et vee-ettevõtja muutub
majanduslikult nõrgaks ega
ole võimeline enam teenust
pakkuma. Kõigile vee-ettevõtetele kehtib ühtne hindade
arvutamise metoodika, mille
on koostanud ja mida kontrollib Konkurentsiamet.
ÜVK seaduse § 14 lõike 2
kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et ettevõtjal
oleks tagatud põhjendatud
tegevuskulude katmine; investeeringud olemasolevate
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse
tagamiseks; keskkonnanõuete
täitmine; kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; põhjendatud
tulukus vee-ettevõtja poolt
investeeritud kapitalilt ning
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

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

arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas,
kus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem
kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud
enne 22. märtsi 1999).
ÜVK hinnad on Eestis kooskõlastatud 31 vee-ettevõttel.
Kuigi hinna arvutamise metoodika on kõigil sama, on
teenuse lõpphind erinev. Reeglina on teenuse hinnad kõige
soodsamad suurtes asumites,
kus on rohkem tarbijaid (Tallinn, Tartu), ja kõige kallim
väikestes võrkudes (Aruküla,
Kehtna, Kose), kus elanikke
vähem. Peamiselt tingibki hinna erinevuse tegevuskulude
ja investeeringute maht ühe
tarbija kohta. OÜ Strantum
praegu kehtiv tariif on hetkel
täpselt keskmine, kuid siinjuures tuleb arvestada, et tariif
kehtestati kuus aastat tagasi
ja vahepeal on suurenenud
teenuse pakkumiseks vajalikud
kulud ning tehtud vajalikke
investeeringuid. Seega on teenuse hinnatõus lähiajal paraku
möödapääsmatu.

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.

3

HARKU VALLA TEATAJA // kolmapäev, 25. september 2019

VALLAVALITSEMINE
Vallavalitsus võtab
vastu 2020. aasta
projektipõhise
tegevuse toetuse,
kogukonna
arengule suunatud
investeeringuprojektide
kaasfinantseeringu
toetuse ning spordi- ja
huvihariduse toetuse
taotlusi.
HARKU VALLAVALITSUS

T

aas on aeg kirja panna
järgmise aasta plaanid,
sest projektipõhise tegevuse ning spordi- ja huvihariduse toetuse taotlusi võtab Harku vallavalitsus vastu
1. oktoobrini. Taotluste vormide ja kordadega saab tutvuda
veebilehe www.harku.ee kaudu:

Taas on käes toetuste
taotlemise aeg!
www.harku.ee/ksn/taotlustevormid-ja-juhised.
Projektipõhise tegevuse toetamise korra alusel saab toetust
taotleda kultuuri-, spordi-,
noorsoo- ja sotsiaaltöö, külaliikumise, keskkonnakaitse
ning heakorra projektidele. Projektipõhise tegevuse
toetuse taotluse tähtaeg on
1. oktoober. Projektipõhise
tegevuse toetus tuleb esitada:
www.harku.ee/ksn/taotlustevormid-ja-juhised.
Spordi- ja huvihariduse
toetuse taotlus tuleb esitada
spordiorganisatsioonil või huvikoolil pearaha arvestamise
infosüsteemi (PAI) kaudu:

Pai.tallinn.ee/. Tähtaeg on
1. oktoober.
Lapsevanemad saavad 1.–
30. novembrini valida ja kinnitada veebilehel www.harku.ee
oleva lingi kaudu oma lapse
osaluse ühes huvitegevuse
ringis selleks, et nende valitud huviring saaks lapse eest
määratud toetuse. Spordi- ja
huvihariduse toetust ennast
saab taotleda spordiorganisatsioon või huvikool. Toetuse
kohta saab lapsevanem kogu
info spordiorganisatsioonist
või huvikoolist.
Kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide
kaasfinantseeringu taotlusi

järgmise aasta eelarvesse oodatakse 10. oktoobriks. Taotlusvormi ja finantseerimise tingimused on kättesaadavad valla
veebilehel www.harku.ee/et/
finantseerimine.
Lisainfo projektipõhise tegevuse ning spordi- ja huvihariduse toetuse kohta: kultuuri- ja spordispetsialist Krista
Dreger, telefon 606 3838, epost krista.dreger@harku.ee.
Lisainfo kogukonna arengule
suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseerimise
kohta: arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa, telefon 600 3851, e-post
ergo.eesmaa@harku.ee.

Aidake leida ja tunnustada Harjumaa tegijaid!

Head Harku valla elanikud, kätte on jõudmas
sügis ja lõppemas september, mis kujutab endast
ühtviisi nii kooliaasta algust kui ka põllumehele
saagi koristamise aega. Nii on ka meil viimane
aeg otsa saavale suvele tagasi vaadata.

Avalikke liine hakkavad teenindama uued vedajad

Harju maakonna Lääne 2 suuna bussiliinidel hakkab
alates tuleva aasta 1. veebruarist reisijaid teenindama
AS SEBE. Ülejäänud liinidel vedaja väljavahetamiseks
on MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel ja Atko
Liinid OÜ-l lepingu lõpetamise läbirääkimised pooleli.

KÜLLI VOLMER

Valdade ühine veemajandusprojekt
Harjumaa aasta tegija konkursile saab taas kandidaate esitada. / Foto: erakogu

Ühisnädala raames 28. novembril Arvo Pärdi keskuses.
Keda tuua esile?
Kandidaate saab esitada 15. oktoobrini veebilehekülje www.
heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/
kaudu või koostööpartnerite
veebilehtedel järgmistes ka-

tegooriates: aasta sädeinimene, aasta vabaühendus, aasta
ettevõte, tulevikutegija, aasta
panustaja, aasta tegu, Harjumaa tervisetegija, Harjumaa
tervisetegu, parim Leaderi
koostööprojekt, parim Leaderi ettevõtlusprojekt, parim
Leaderi elukeskkonnaprojekt.

1. oktoobrini saab esitada
parima siseturvalisusse panustava organisatsiooni. Selle
konkursi on käesoleval aastal ellu kutsunud Harjumaa
turvalisuse nõukogu. Uus on
ka terviseteo konkurss, mille
eestvedaja on Harjumaa tervisenõukogu.

Tabasalu noortekeskus kolis uude majja
Noortekeskus asub alates
2. septembrist uutes ruumides aadressil Kallaste 24.
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

egemist on endise Sakala
T
Tööstusautomaatika kontoriga, mis sai uue väljanäge-

mise noortekeskuse vajadusi silmas pidades.
Tabasalu noortekeskuse
töötajad tundsid seoses uude
majja kolimisega kõige rohkem
heameelt just nüüdisaegsete ja
korras ruumide üle.
Vallavanem Erik Sandla
kinkis noortekeskusele 6. septembril toimunud avamispeol
vallavalitsuse poolt kaks täpsusmängu, et noored saaksid
harjutada eesmärgi seadmist
ja järjekindlust selleni jõudmiseks. Oma pöördumises
märkis ta, et kuigi paremate

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

Tänavu saame alanud kooliaastale vastu minna rahuliku
südamega, sest MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
lõpetas augustis valla siseliinide (H-liinide) lepingu
problemaatilise bussifirmaga Atko Liinid OÜ. Alates
2. septembrist teenindab siseliine uus bussifirma –
AS GoBus, kes on seni hästi hakkama saanud.

Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus

O

Erik Sandla:
“Vaatame
lõppevale
suvele otsa.”

Õpilasliine hakkas teenindama AS GoBus

Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Harjumaa Leaderi tegevusgrupid ning Kodukant
Harjumaa ootavad
kandidaate aasta tegija
konkursile.

tsime inimesi, ühendusi,
asutusi, ettevõtteid, kes on
silma paistnud 2019. aastal tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse. Tublimaid
tegijaid võib tunnustamiseks
esitada üksikisikuna, sõprusvõi kogukonnaga, omavalitsuse või ühenduse poolt
kaheteistkümnes kategoorias.
Tunnustused antakse välja
kodanikuühiskonna nädala –

Vallavanema kolumn

Avamispäeval olid noored kohal keskuse uut maja uudistamas. /
Foto: Madis Idnurm

tingimuste loomine on oluline, siis sellest üksi ei piisa.
“Noortekeskuse sisu luuakse
siin, neis ruumides, kõigi külastajate ja noorsootöötajate
abiga ning koosloomes. Üks
õige noortekeskus tehakse
noortega koos,” ütles Sandla.
Keskus pakub vaba aja veetmise võimalusi 7–26-aastastele

Harku valla noortele. Kuulata
saab muusikat, vaadata filme,
lugeda, joonistada, meisterdada, mängida lauamänge, piljardit, lauatennist, lauajalgpalli,
konsoolimänge (PlayStation,
Xbox), teha koduseid töid nii
ise kui ka noorsootöötaja abiga
ning läbi aasta osa võtta huvitavatest tegevustest.

Põnevad töötoad ja
noorteklubid
Noortekeskuses toimuvad erinevad töötoad ja noorteklubid,
kuhu on oodatud igas vanuses
noored. Kõik lapsed ja noored
on alati oodatud ka üritustele,
mille korraldajad on Tabasalu
noortekeskuse noorsootöötajad koostöös lastega.
Keskuse noorsootöötajad
on oma ala spetsialistid, kes
toetavad noorte omaalgatust,
tegelevad esmase nõustamisega, aitavad noortel vaba aega
sisustada ning annavad edasi
noortele mõeldud infot.
Noortekeskuse eesmärk on
noorsootöö korraldamine ja
vaba aja sisustamine Tabasalus.
Tabasalu noortekeskus kuulub
Huvitegevuse ja Noorsootöö
SA alla.
Tabasalu noortekeskus on
avatud esmaspäevast neljapäevani kell 13.00–19.00 ja reedeti
kell 13.00–17.00.

Koostöös hea naabri Lääne-Harju vallaga lõime juulikuu
viimasel päeval käed ühise ulatusliku veemajandusprojekti elluviimiseks, mis tõstab mõlema valla piirialadele
jäävate inimeste elukvaliteeti. Kokkuleppe kohaselt
rajatakse järgneva kahe ja poole aasta jooksul Türisalu
(Harku vald) ja Keila-Joa (Lääne-Harju vald) asulatesse
ühtne ühisveevärgi ning -kanalisatsioonisüsteem koos
liitumispunktidega. Peale torustike ja liitumispunktide
rajamise laiendatakse täiendavate vooluhulkade vastuvõtmiseks olemasolevat Keila-Joa reoveepuhastit. Tööde
eeldatav kogumaksumus on 10,3 miljonit eurot.
Paremad tingimused perearstidele

Harku valla tervishoiuvaldkonnas pöörati uus lehekülg
12. augustil, kui avati pidulikult kauaoodatud tervisekeskus Tabasalus. Tänapäevastes ruumides alustavad tööd
uued perearstid ja -õed. Tervisekeskuse kahel korrusel
on avarad ja valgusküllased ruumid ning kvalifitseeritud
personal perearsti, hambaravi, ämmaemanda, füsioterapeudi ja koduõenduse teenuse osutamiseks ning apteegi
pidamiseks. Samuti on keskuses tööl psühholoogilise ja
sotsiaalnõustamise ning teraapiaga tegelevad spetsialistid.
Avatud külade nädal

Juuli keskpaigas toimus esimene Harku valla avatud
külade nädal, mis pakkus suurepärase võimaluse omavahel tuttavaks saada, jagada ühiseid muresid ja rõõme,
külastada naaberkülasid ja saada osa kontsertidest, spordivõistlustest ning naabripere kodukohvikus paremaid
palu maitsta. 14.–21. juulini kestnud Harku valla avatud
külade nädal sai ilusa punkti Kukerpillide kontserdiga
Suurupi ülemise tuletorni jalamil, kus keerutati jalga ja
nauditi ilusat suveõhtut.
Tabasalu päev

Augustikuu viimasel päeval toimus uuenduskuuri läbinud
Tui pargis Harku valla ühine perepäev “Tabasalu päev”.
Kümnendat korda toimunud Harku valla suurimast koguperepäevast on saanud oodatud ja armastatud sündmus,
mis peeti maha juubeliüritusele kohaselt. Päeva lõpetas
peaesineja Anne Veski ja ilutulestik.
Riigigümnaasiumi moodustamine

Juulis allkirjastas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga Tabasalu Gümnaasiumi moodustamise 1. septembrist
2019. Praegu käivad õppehoone projekteerimistööd ja
kool alustab õppetegevust alates 1. septembrist 2021.
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KULTUUR & SPORT

Suur klaveripidu Harjumaal
Rahvusvaheline muusikapäev toob Eesti eri
otstesse üle saja kontserdi. See aasta erineb
selle poolest, et muusikud võtavad igas
maakonnas fookusesse ühe pilli. Harjumaal on
selleks klaver.
MARET MIKK
Muusikapäeva korraldaja

Kes siis muusikapäeval, 1. oktoobril, Harjumaal
musitseerivad? Näiteks klaveriduo koosseisus Kai
Ratassepp ja Mati Mikalai, duodest veel Jorma
Toots ja Ebe Müntel. Kes eelistab sooloklaverit,
võib seada sammud pianist Marko Martini
kontserdile. Kuuleb ka näiteks Mihkel Polli,
keda iseloomustab lai repertuaar Chopinist Ligetini.
Rõõmustada võivad ka Laulasmaa elanikud. Nimelt
esineb 1. oktoobril Arvo Pärdi keskuses suurepärane
pianist Age Juurikas, kes mängib Beethoveni 31. sonaati
ja klaverisüiti Manuel de Falla balletist “Suur võlur
armastus”.
Samuti kuuleb muusikapäeval Kristi Kaptenit, KadriAnn Sumerat, Auli Lonksi ja Jakob Teppot, Karolina
Žukovat, Joel-Rasmus Remmelit ja Joonatan Jürgensoni.
Mis on rahvusvaheline muusikapäev?
Muusikapäeva traditsiooni algatas 1975. aastal viiuldaja Yehudi Menuhin, kes tahtis maailma muusika
abil kaunimaks muuta. Sama palju soovis Menuhin,
et muusikakunst leviks kõigis ühiskonnakihtides, sõltumata rahvusest, kultuurilisest taustast ja sotsiaalsest
klassist. Ta mobiliseeris ühiskondliku muusikaelu, alates
professionaalsetest ja lõpetades amatöörühendustest,
ning muusika kõlas sel päeval kõikjal – teles, raadios ja
elavas esituses. Eestis tähistatakse muusikapäeva Eesti
Muusikanõukogu eestvedamisel alates 2002. aastast,
sel päeval jagatakse muusikapreemiaid ja korraldatakse
tasuta kontserte üle terve Eestimaa.

“Tahan olla parim, seda
nii sportides kui ka
inimesena. Tahan olla
eeskuju … ja mis seal
salata – meeldib ka
tähelepanu,” ütleb meie
valla sporditäht, kes
vaatamata vigastusele
pole sel aastal
jooksuvõistlusel ühelegi
eestlasele kaotanud.

Karel Hussar püstitab
rekordeid ja arendab
koolilapsi

HARKU VALLA TEATAJA

T

änavu septembris
toimus kahekümnes
Tallinna Sügisjooks
kümne kilomeetri distantsil.
Sina olid kiireim eestlane tulemusega 30.36. Jaga muljeid.

Tänu Harku valla spordistipendiumile on Hussar käinud igal aastal
spordilaagris. Sel aastal harjutas ta Keenias. / Fotod: erakogu

sid ja sain tähelepanu. Esimene
suurem jooksuvõit oli eelmisel
aastal Lätis: Riia 10 km distantsi võit. Hiljutistest kindlasti
esimene absoluutklassi Eesti
meistriks tulemine 10 km
maanteejooksus Pärnus. Eks
eredalt ole meeles ka kõik
muud võidud ja noorteklasside Eesti meistritiitlid, mida
mul on kokku kuus. Ja muidugi
Eesti koondise esindamised nii
Balti meistrivõistlustel kui ka
murdmaa Euroopa meistrivõistlustel.

Eks parim eestlane olla on
ikka tore ja uhke, kuid saavutasin lõpuks ikkagi neljanda
koha. Lootsin võita Eestis juba
tuntud keenialast Mukungat,
aga jäin napilt alla – lõpetasime
samas sekundis. Jooksin küll
uue isikliku rekordi ja olen
sellega rahul, ent alati tahaks
ikka võita.

Kuidas sa jooksmise juurde
jõudsid? Mis aladega sa veel
tegeled?

16-aastaselt olin tegelenud
mitme alaga (suusatamine,
jalgpall, üldised rahvaspordivõistlused) ja isa nägi kõrvalt,
et jooksmine tuleb tulemuste
poolest kõige paremini välja.
Nii läksingi jooksutrenni. Seal
pani treener Einar Kaigas mulle kohe silma peale ja hakkasime treenima. Samal aastal sain
ka juunioride Eesti meistriks
poolmaratoni distantsil. Sellest
ajast olengi tõsisemalt pühendunud jooksmisele, Kaigasega
pürgime aina suuremate eesmärkide poole.

“Iga võit või rekordiparandus on
uus saavutus, iga treening
mõtlen, et see, mida teen, arendab mind veel paremaks,” ütleb
Karel Hussar.

Mis on olnud su meeldejäävaimad võistlused?

Kindlasti 2017. aasta Tallinna Sügisjooks, kus olin elus
esimest korda parim eestlane.
Andsin siis mitmeid intervjuu-

Kuidas sa praegu oma vormi
hindad? Kas sul on olnud ka
vigastusi?

Eks olen varem väiksemate
vigastustega võidelnud, kuid
suuri probleeme pole olnud.
Kuid just sel aastal olen terve
hooaja vigastustega võidelnud.
Nimelt tekkis kevadel laagris
olles Achilleuse kõõluse põletik, mis tõmbas jooksmisele
kriipsu peale. Seetõttu jäi vahele terve kevad- ja suvehooaeg.
Trenni tegin sellegipoolest

meeletult: ratas, rullsuusad,
jõutreening. Treenisin kaks
korda päevas, kokku umbes
neli tundi. Isegi üllatusin, et
kui jalg läks veidi paremaks
ja uuesti vaikselt jooksma
hakkasin, oli vorm päris hea.
Alates kevadest pole ma ühelegi eestlasele jooksuvõistlusel
kaotanud. Kõõlus annab aga
siiani tunda, käin veel uuringutel ja võib-olla tuleb siiski
operatsioon teha.

Oled sellest aastast
Murastes kehalise kasvatuse
õpetaja. Mis tundega sa kooliaastat alustanud oled?

Muraste kool võttis mind
vastu avasüli, tunnen suurt
koolipoolset toetust oma sportlike eesmärkide saavutamisel.
Kogu kollektiiv elab mu sportimisele kaasa ja üritab tagada
parimaid võimalusi treenimiseks ning võistlemiseks. Noortele püüan olla eeskuju, nagu
ka õpetajatele ja vanematele.
Seda nii ise sportides kui ka
liikumist propageerides. Käin
tavaliselt tööl ratta või rullidega, vahel ka joostes. Tahan
anda lastele edasi oskuseid
ja võimeid, mida läheb elus
reaalselt vaja.

Millised su kaugemad eesmärgid on?

Ikka otsida oma võimete
piiri, seda pidevalt kombates
ja kaugemale lükates. Kindlasti
tahan pääseda suur- ja tiitlivõistlustele ning teha ka seal
korralikke tulemusi. Loodan,
et seda juba lähiaastatel.

Vääna-Jõesuu külaselts kutsub trenni
Juba kolmandat aastat
saab külakeskuses –
Vääna-Jõesuu koolimajas – end vormi ajada.
Kai Ratassepp on rikastanud Eesti muusikamaastikku ligi
20 aastat. / Foto: Jake Farra

Muusikapäeva Harjumaa kava
• Tabasalu ühisgümnaasium kl 9.50, 10.45 – klaveriduo
Kai Ratassepp ja Mati Mikalai
• Kostivere kultuurimõis kl 10.20 – Marko Martin (klaver)
• Paldiski gümnaasium kl 10.30 – Kristi Kapten (klaver)
• Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri muuseum
kl 11.00 – Kadri Ann Sumera (klaver)
• Kose kultuurikeskus kl 12.00 – Joonatan Jürgenson (klaver)
• Viimsi kooli aula kl 12.15 – Mihkel Poll (klaver)
• Saue kontserdisaal kl 12.25 – Peep Lassmann (klaver)
• Arvo Pärdi keskus kl 13.00 – Age Juurikas (klaver)
• Jüri gümnaasium kl 13.00, 14.00 – Auli Lonks (klaver),
Jakob Teppo (klaver)
• Maardu vaba aja keskus kl 14.00 – Karolina Žukova
(klaver)
• Loksa kultuurikeskus kl 15.00 – klaveriduo Jorma Toots
ja Ebe Müntel
• Paldiski muusikakool kl 15.00 – Sten Lassmann (klaver)
• Kehra rahvamaja kl 17.00 – Joonatan Jürgenson (klaver),
Auli Lonks (klaver), Jakob Teppo (klaver)
• Viimsi huvikeskus kl 17.00 – Joel Remmel (klaver)
• Keila muusikakool kl 17.30 – pianistid Mihkel Poll, Kristi
Kapten ja Sten Lassmann

Vaadake täpset kava: www.muusikapäev.ee

ANNELY OJAMETS
Vääna-Jõesuu külaselts

õik sai alguse zumba-treeK
ningust, mis üle ootuste
populaarseks kujunes. Sealt

edasi tulid juba jooga ja ringtreening. Poleks uskunud, et
meie kandis on nii palju trennirahvast, eriti neid, kes jäävadki aktiivselt osalema.
Sügisest suveni on igal tööpäeva õhtul võimalik trenni
teha: esmaspäeviti on jooga
vinyasa flow' stiilis, mis ühendab endas joogaasendid ja
hingamise. Ühest asendist teise
minnakse üle sujuvalt ja ilma
puhkepausideta, ühendades
liikumise sisse- ja väljahingamiste rütmiga. See jõuline ja
intensiivne, kuid samas voolav
liikumine tekitab ahelefekti
harjutuste vahel ning muudab need üheks tervikuks nii,
et samal ajal on võimalik ka
mediteerida.
Samuti toimub saalihoki,
mida on võimalik mängida

Trennirahvas hoiab ühte. / Foto: erakogu

esmaspäeviti ja neljapäeviti, ning kogu keha treening.
Viimane kujutab endast keha
eri lihasgruppidele suunatud
tempokat treeningut, kaasatud
on ka kõikvõimalikud treeningvahendid.
Teisipäeviti ja neljapäeviti
on võimalik osaleda rahvatantsus, kuhu ootame uusi paare.
Kahel neljapäeval kuus toimub
väikelastega võimlemine.
Kõikide naiste lemmik
Võimalik on osa võtta keha
ja meele treeningust – tunni

eesmärk on saavutada rahulolu
oma kehaga, parandada füüsilist vormi. Teeme harjutusi
rühile, et saavutada terve, tugev ja enesekindel kehahoiak.
Tegemist on teraapilise jooga
ja pilatese harjutustel põhineva
võimlemisega, kuhu kuuluvad
praktilised lõõgastus- ja hingamisharjutused. Külatoas
on võimlemine väikelapsega.
Kolmapäeviti on naiste lemmik – kõht-selg-tuhar-trenn,
mis on lihastreeningule suunatud tund, kus treenitakse
peamiselt selja-, kõhu- ja tuha-

ralihaseid, haarates mõningal
määral kaasa ka teisi lihasgruppe. Tund algab soojendusega.
Treeningul töötatakse läbi suuremad lihasgrupid ning pööratakse ennekõike tähelepanu
lihastoonuse parandamisele.
Lõpetame venitusharjutustega.
Reede õhtuti on aga vaieldamatu nii naiste kui ka meeste
lemmik – ringtreening, mis
sobib kõigile, vaatamata eale
ja füüsilisele ettevalmistusele.
Ringtreening on oma nime
saanud sellest, et trenni käigus
tuleb liikuda ühelt harjutuselt
teisele, kokku kaks-kolm ringi.
Harjutusi on ühes ringis kokku
kümme ja igaühe läbimine
võtab aega 45–60 sekundit.
Pärast harjutuse läbimist tuleb
liikuda järgmisesse “punkti”.
Põnevuse tõstmiseks kasutame
peale enda keharaskuse mitmeid lisavahendid hantlitest
batuutideni. Selles trennis ei
käida ainult treenimas, vaid
ka mõnusa seltskonna ja hea
tunde pärast.
Ühe trenni maksumus on
5 eurot. Esimene, nii-öelda proovitrenn on tasuta. Kogu info
ja uudised treeningute kohta
leiate Facebookist “VäänaJõesuu treeningute grupp” alt.
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Kumna teeristil
mälestuskivi juures
meenutati 75 aasta
taguseid Keila ja selle
ümbruse lahinguid Eesti
taasokupeerimise vastu
võidelnud noorte
eestlaste ning Punaarmee vahel.

Kumna teeristil
meenutati 1944. aasta
sügislahinguid

Lööge kaasa rahvusvahelises hiite fotovõistluses
Käimas on rahvusvaheline hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja
teistest looduslikest pühapaikadest.
AHTO KAASIK
Hiite Maja SA juhatuse liige

MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

Võistluse eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi
pühapaiku külastama ja hoidma. 12. korda
toimuva võistluse teema on looduslikud (mitte
ehitatud-rajatud) pühapaigad: hiied, pühad mäed,
puud, kivid, veekogud jm looduspaigad, kus juba meie
esivanemad käisid palvetamas, ravimas, ande jätmas,
nõu pidamas, ennustamas ja teisi kombetalitusi täitmas.
Oodatud on nii Eestis kui ka mujal maailmas jäädvustatud ülesvõtted. Eeskätt idapoolsetele hõimurahvastele
mõeldes toimub võistlus eesti ja vene keeles.
Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste
auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot.
Lisaks jagatakse eriauhindu järgmistel teemadel: hiis, püha
puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu, pärimus, saared jm.

21.

septembri keskpäeval
asetasid kohale tulnud inimesed kaitseliidu auvalve saatel lilli ja küünlaid pitkapoiste mälestusmärgi
juurde, meenutades sellega
1944. aasta 23. septembri sügislahinguid. See oli heitlus Eesti
üksuste ja Punaarmee 72. laskurdiviisi motoriseeritud eelsalga vahel. Kokkupõrge vastase põhijõududega toimus mõni
kilomeeter Keilast Tallinna
pool ja Keila linnas.
Eestlaste lahingud pidurdasid sissetungiva Punaarmee
edasiliikumist siiski nii palju,
et tuhandetel kaasmaalastel
õnnestus tänu sellele järgneva
terrori eest läände põgeneda.
75 aastat suurpõgenemist
Käesoleval aastal möödub 75
aastat kurvast tähtpäevast, kui
Eestist lahkus esimese okupatsiooniaasta õuduste kordumise

Vallavolikogu aseesimees Kaupo Rätsepp ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Ott Kasuri
asetasid pärja mälestuskivile. / Foto: Madis Idnurm

hirmus ligi 80 000 inimest.
Nende valik oli raske – minna
nad ei tahtnud, kuid jääda
ei saanud. Üle Eesti kõlasid
kirikukellad neile, kes põgenemisteekonnal hukkusid.

Nende arv on siiani teadmata.
Mälestuspäeva projektijuhi
ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aseesimehe dr Iivi
Zajedova sõnul teatakse Eestis
seni vähe sellest, milliste ras-

Kuhu minna, mida teha?

kustega põgenikud kokku
puutusid ning kuidas nad kasutasid hiljem kõiki olemasolevaid vahendeid, et okupeeritud
kodumaa taasvabanemisele
kaasa aidata.

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

Päev

Algus

Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

26. september

13.30

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

26. september

18.00

Bodyart

Kumna kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

27. september

16.00

Sügisseadete konkurss "Sügis astub
tuppa"

Kumna kultuuriait

kultuuriait@gmail.com

27. september

18.30

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

27. september

19.00

Noortekohvik Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kogukonnakirik

Rannamoisakogudus.ee/noortetoo

29. september

10.30

Jumalateenistus

Rannamõisa kogukonnakirik

Rannamoisakogudus.ee/

29. september

12.00

Speedway EMV

Ranna Speedway

Msport.ee/events/
sw500-speedway-emv/

29. september

17.00

Jumalateenistus

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

30. september

13.30

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

30. september

20.00

Zumba

Kumna kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

1. oktoober

18.30

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

1. oktoober

9.50

Klaveriduo Kai Ratassepp ja Mati Mikalai

Tabasalu Ühisgümnaasium

Muusikapäev.ee

1. oktoober

10.45

Klaveriduo Kai Ratassepp ja Mati Mikalai

Tabasalu Ühisgümnaasium

Muusikapäev.ee

2. oktoober

17.30

Flamenko

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

2. oktoober

18.00

Keraamika õpituba

Kumna kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

2. oktoober

18.15

Mustlastants

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

2. oktoober

20.00

Zumba

Kumna kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

3. oktoober

13.30

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

3. oktoober

18.00

Bodyart

Kumna kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

4. oktoober

19.00

Film "Kohtunik"

Muraste kinopunkt

Muraste.ee

6. oktoober

10.30

Jumalateenistus

Rannamõisa kogukonnakirik

Rannamoisakogudus.ee/

6. oktoober

17.00

Jumalateenistus

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

7. oktoober

13.30

Draamastuudio

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

8. oktoober

18.00

Sõira valmistamine Muraste käsitöötoas

Muraste kogukonnakeskus

Muraste.ee

8. oktoober

19.00

Õpituba: klaasist ehted

Kumna kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

8. oktoober

18.30

Shindo

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

9. oktoober

17.30

Floristikakursus: sügisseade köögiviljale

Muraste kogukonnakeskus

Muraste.ee

9. oktoober

18.00

Keraamika õpituba

Kumna kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

9. oktoober

18.15

Mustlastants

Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.eu

Võistlustööde sisulised tingimused
Ülesvõttel peab olema jäädvustatud ajalooline (pärimuslik) looduslik pühapaik: hiis, püha puu, kivi, mägi, pank,
koobas, veekogu, ristipuu jms või selle osa. Jäädvustatud
võib olla pühapaigas asuv elus- ja eluta loodus, esemed,
rajatised, tavade järgimine jm sündmused, pühapaiga
kahjustused. Paik või ese peab olema äratuntav. Lohukivid
(väikeselohulised kultusekivid) liigituvad looduslikuks
pühapaigaks üksnes erandjuhul, kui nende kohta on teada
otsene pühaks pidamise pärimus. Kalmet, kalmistut,
lohu- ehk kultusekivi, sauna, palvekoda, kiike, kabelit,
kirikut jm rajatist, samuti ilma pärimuseta loodusobjekti
võib käsitleda võistluse teemana juhul, kui see asub
looduslikus pühapaigas. Võistlusele esitatud ülesvõttele
peab olema lisatud kirjeldus pildi tegemisest, paigaga
seotud pärimus(ed) vm andmed selle pühaks pidamisest.
Lisatud kirjeldusest selgub, miks peab pildistaja seda
ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks.
Püüame pühad paigad pildile
Hiite kuvavõistlust korraldab Hiite Maja Sihtasutus
koostöös Maavalla Koja ning vabatahtlike koostööringiga Hiiepaik.
Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul
on looduslikud pühapaigad inimkonna ja ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Looduslikke pühapaiku leidub
paljudel põlistel rahvastel ja need kuuluvad inimkonna
ühispärandisse. Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat
maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud
ja veekogu ning sadu ristipuid. Enamik meie pühapaiku
on ohustatud ja kadumas unustamise ning majandustegevuse tõttu.
Eesti kõige suuremad ja tuntumad pühapaigad on
Võhandu Pühajõgi, Otepää Pühajärv, Tamme-Lauri
tamm, Saula siniallikad, Panga pank, Kaali Pühajärv,
Lehmja hiietammik jt.
Fotosid saab võistluse leheküljel üles laadida kuni 15. oktoobrini. Vaadake www.maavald.ee/kuvavoistlus-2019.

Muraste hiiemets ja hiis, 2017. aasta võistlustöö.
/ Foto: Kuno Taberland
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DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE
TUTVUSTAMINE
10.10.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna külas Tiigi tee
12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda
detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil
Kaart.harku.ee/DP/181018_267/avalik.
DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIK
VÄLJAPANEK
Harku vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 77 võeti
vastu Tabasalu alevikus Looduse tn 7 (katastritunnus
19801:002:1712) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood
10539154) tööle nr 1818.
Planeeritav ala, suurusega u 0,3 ha, paikneb Tabasalu
alevikus Looduse tänava ääres, Looduse tänava, Looduspargi tee, Looduspargi põigu tänava ja Punga tee vahelisel alal, umbes 350 m kaugusel Tallinna–Rannamõisa–
Kloogaranna maantee ja Looduspargi tee ristmikust
põhjas. Planeeritav ala piirneb põhjast Looduse tänava
(katastritunnus 19801:002:2234) transpordimaaga, idast
Looduse tn 5 (katastritunnus 19801:002:1713) elamumaaga, lõunast Looduspargi põik 10 (katastritunnus
19801:002:0660) elamumaaga ning läänest Looduse tn 9
(katastritunnus 19801:002:1711) elamumaaga. Juurdepääs
planeeritavale alale on Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna
maanteelt mööda Looduspargi ja Looduse tänavat.
Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe
abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 600 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 0–30 kraadi. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud
olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.
Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138
kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav
ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ja Harku vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51
kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse
ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
10.10–24.10.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil
Kaart.harku.ee/DP/180809_254/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
10.10–24.10.2019 k.a.
Harku vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 78 võeti
vastu Laabi külas Teearu (katastritunnus 19814:001:
0540) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt
Urban Management OÜ (rg-kood 11114853) tööle nr
06-17.
Planeeritav ala, suurusega u 4,21 ha, paikneb Laabi
külas Paldiski mnt ja Paemurru tee ristmiku vahetus läheduses, piirnedes põhjas Paemurru tee 5 (katastritunnus
19814:001:0483) sihtotstarbeta maaga, kagus Paldiski mnt
lõik T8 (katastritunnus 78406:604:0710) transpordimaaga,
edelas Mäe (katastritunnus 19814:001:0551) maatulundusmaaga ja loodes Paemurru tee 5b (katastritunnus 19801:
001:3285) maatulundusmaaga. Juurdepääs planeeritavale
alale on Paldiski maanteelt mööda Paemurru teed (eratee).
Detailplaneeringuga moodustatakse 11 854 m² suurune 95% äri- ja 5% tootmismaa sihtotstarbega krunt
ning määratakse ehitusõigus kuni kahe kahekorruselise
ärihoone ja ühe ühekorruselise alajaama püstitamiseks,
maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 7000 m².
Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 11 m ja kuni kaks maapealset korrust. Lisaks
on kavandatud hoonestusalasse lubatud ehitada kuni
kaks alla 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga ehitist (nt
varjualune). Alla 20 m² ehitiste arv ja ehitisealune pind ei
kajastu detailplaneeringu hoonete arvus ega ehitisealuses pinnas.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti suurusega 1796 m², mis moodustatakse reformimata riigimaast piiriettepanekuga
AT1708220008 ja Teearu maaüksusest, tagamaks juurdepääsu moodustatavale äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ning Paemurru tee 5b maaüksusele. Samuti
krunt suurusega 3487m², mis moodustatakse reformimata riigimaast olemasoleva Paemurru tee tarvis, mille kaudu on lahendatud juurdepääs planeeritavale alale.
Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga 24 993 m²
suurune ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega
krunt.
Planeeritava maa-ala kitsendusteks on elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitis maismaal ja keskkonnaregistri
kaitstavate loodusobjektide nimistusse kuuluv kolmanda
kategooria kaitsealuse liigi raudkulli ja hiireviu leiukoht
ning maaüksuse põhjapoolse piiri ääres teise kaitsekategooria taimeliigi pruuni raunjala leiukoht.
Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138
kehtestatud üldplaneeringu ja Harku vallavolikogu

31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke
maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava
teemaplaneeringu kohaselt paikneb Teearu maaüksuse ja
riigi reservmaa piiriettepanekuga AT1708220008 maaüksuse 3,86 ha suurusest maa-alast u 16% ehk u 0,62 ha
ärimaa juhtotstarbega tihehoonestusalal ja 84% ehk u
3,24 ha leebe režiimiga loodusliku haljasmaa rohevõrgustiku Laabi koridori alal.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
10.10–24.10.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil
Kaart.harku.ee/DP/170823_31/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
10.10–24.10.2019 k.a.
Harku vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 79 võeti
vastu Merikülas Romantiku tee 29 (katastritunnus
19801:013:0011) ja Romantiku tee 31 (katastritunnus 19801:013:0012) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood
11647744) tööle nr 25/18.
Planeeritav ala, suurusega u 9244 m², paikneb Merikülas Romantiku tee lõpus (Romantika 3 suvilapiirkond),
u 150 m kaugusel Tilgu tee ja Romantiku tee ristumiskohast mööda Romantiku teed läänes, piirnedes Tilgumetsa (katastritunnus 19801:001:0099) ja Kaldametsa
(katastritunnus 19801:001:0106) maatulundusmaadega,
Romantiku tee L1 (katastritunnus 19801:001:2994) transpordimaaga, Romantiku tee 27 (katastritunnus 19801:
013:0180) elamumaaga ning Kaldasalu (katastritunnus
19801:001:0108) maatulundusmaaga. Juurdepääs maaüksusele on olemasolevalt Romantiku teelt.
Detailplaneeringuga jagatakse Romantiku tee 29 maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja
Romantiku tee 31 maaüksusest moodustatakse üks ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse krundile pos nr 3. Jagamise tulemusel moodustatakse kolm
elamumaa krunti suurustega vastavalt 2850 m² (krunt pos
nr 1), 2605 m² (krunt pos nr 2) ja 3789 m² (krunt pos nr 3).
Elamumaa krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus,
arvestades olemasolevat hoonestust, ühe üksikelamu
ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 558 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 8,9 m ja kuni kaks maapealset korrust (teine korrus katusekorrus). Abihoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 6,7 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 28–50 kraadi. Elamumaa kruntidele pos nr 2 ja pos nr 3 määratakse ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 230 m². Elamu suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni
kaks maapealset korrust (teine korrus katusekorrus). Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 28–50 kraadi.
Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138
kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Planeeritav ala paikneb endise aiandusühistu Romantik
territooriumil, mis kehtiva üldplaneeringu kohaselt on
määratud miljööväärtuslikuks hoonestusalaks. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu
ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid
ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
10.10–24.10.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil
Kaart.harku.ee/DP/180712_248/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
10.10–24.10.2019 k.a.
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 433
kehtestati Merikülas 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 detailplaneering vastavalt K-Projekt AS-i (rg-kood
12203754) tööle nr 17064.
Detailplaneeringuga moodustatakse Romantiku tee 6a
maaüksusest kaks ajutist elamumaa sihtotstarbega krunti
suurustega 625 m², mis liidetakse olemasoleva Romantiku tee 6 elamumaa krundiga, ja 108 m², mis liidetakse olemasoleva Romantiku tee 8 elamumaa krundiga. Ajutiste
kruntide liitmisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 2233 m² ja 1293 m².
Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 200 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 4 m ja üks maapealne
korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus

0–45 kraadi ühekorruselise hoonemahu puhul ja 20–45
kraadi kahekorruselise hoonemahu korral.
Detailplaneeringuga moodustatakse Romantiku tee 8
maaüksusest üks avaliku kasutusega transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 73 m², tagamaks juurdepääs
Tilgu tee 27b maaüksusele. Transpordimaa sihtotstarbega
võõrandatakse tasuta vallale.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada
piirkonda teenindava olemasoleva puurkaevu baasil ja
reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutitega.
Harku vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 432
kehtestati Rannamõisa külas Harku tee 46 (katastritunnus 19801:002:1481) ja Harku tee 48 (katastritunnus 19801:002:1514) maaüksuste ning lähiala
detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Tääker
OÜ (rg-kood 10231396) tööle nr 63-2016.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Harku tee 46 ja Harku tee 48
katastriüksuste jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega
krundiks, kolmeks transpordimaa sihtotstarbega krundiks
ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks.
Detailplaneeringuga moodustatakse 3038 m² suurune
elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 690 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja
kuni kaks maapealset korrust ning üks maa-alune korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–20 kraadi.
Detailplaneeringuga moodustatakse 115 181 m²
suurune ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega
krunt (krunt pos nr 2). Detailplaneeringuga moodustatakse
kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti (krundid pos
nr 3 japos nr 4). Krunt pos nr 3, suurusega 934 m² kavandatakse juurdepääsuks moodustatavatele elamumaa ja
maatulundusmaa maaüksustele ning Harku tee 52 ja
Harku tee 54 maaüksustele. Krunt pos nr 4, suurusega
1651 m² moodustatakse perspektiivse kergliiklustee tarbeks Harku–Rannamõisa tee äärde. Detailplaneeringu
koostamisel on arvestatud ka perspektiivse Juuliku–Tabasalu maantee trassiga ning kavandatud on maanteetrassialune maa eraldisesiva krundina, s.o krunt pos nr 5 suurusega 35 749 m², millele on ette nähtud kaks alternatiivset
sihtotstarvet: maatulundusmaa maakasutus kuni maantee
väljaehitamiseni ning transpordimaa maantee rajamiseks
edaspidi. Transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 4 võõrandatakse tasuta vallale ja transpordimaa krunt pos nr 5
võõrandatakse perspektiivselt riigile. Krundile pos nr 3
määratakse juurdepääsutee osas servituut Harku tee 52 ja
Harku tee 54 maaüksuste igakordsete omanike kasuks.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud
11191 Harku–Rannamõisa teelt (riigitee, katastritunnus
19801:002:0299).
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada
krundile rajatavast puurkaevust ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.
Harku vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 431
kehtestati Tabasalu alevikus Klooga mnt 5a (katastritunnus 19801:002:6790) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood
10047847) tööle nr H-180-17.
Detailplaneeringuga muudetakse Klooga mnt 5a ja
Kalda tänav L1 maaüksuste vahelist piiri ning määratakse
ehitusõigus olemasoleva ärihoone laiendamiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega
krunt suurusega 2368 m² (krunt pos nr 1), mis koosneb
ajutisest ärimaa sihtotstarbega krundist suurusega 2164 m²
ja ajutisest ärimaa sihtotstarbega krundist suurusega 204 m².
Klooga mnt 5a maaüksusest moodustatakse ajutine transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 34 m², mis liidetakse Kalda tänav L1 maaüksusega. Krundile pos nr 1
määratakse ehitusõigus osaliselt kuni kahekorruselise ärihoone ja seda teenindava ühekorruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 850 m². Põhihoone
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 10 m ja osaliselt kuni kaks maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 0–45 kraadi.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.
Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSTE LÕPETAMISED
Harku vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 80 lõpetati Suurupi külas Vana-Klooga mnt 38 (endine lähiaadress Vana-Pääla III, katastritunnus 19801:001:
2280) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja
tunnistati kehtetuks Harku vallavalitsuse 15. augusti 2000
korraldus nr 1015 “Detailplaneeringu algatamine”.
Harku vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 81 lõpetati Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1 (katastritunnus
19801:002:0800), Hiiepuu tee 3 (katastritunnus
19807:004:0020), Hiiepuu tee 5 (katastritunnus
19807:004:0010), osaliselt Tammede allee L3 (katastritunnus 19801:002:0569) ja osaliselt reformimata riigimaal (kaetud osaliselt piiriettepanekuga AT021217053)
maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku vallavalitsuse 27.04.2017 otsus
nr 20 “Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1, Hiiepuu tee 3 ja
Hiiepuu tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
algatamine”.
Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda

Harku vallamajas vallavalitsuse lahtiolekuaegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Vääna külas Uuga maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
• Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
VASTUVÕTMISE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU TEADE
Harku vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 68
võeti vastu Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970)
tööle nr HDP-01/13.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 1,5 ha, paikneb
Harkujärve külas Sütemetsa tee ja Kiriku tee ristmiku
vahetus läheduses, piirnedes põhjas Sütemetsa tee
(katastritunnus 19801:002:1114) ja Kiriku tee (katastritunnus 19814:001:0502) transpordimaadega, idas Kiriku
tee 7 (katastritunnus 19801:002:4360), Kiriku tee 13
(katastritunnus 19801:002:1646), Kirikjaani tee 6 (katastritunnus 19801:001:3241) elamumaadega, Kirikjaani tee
(katastritunnus 19801:001:3236) transpordimaaga, Kirikjaani tee 8 (katastritunnus 19801:001:3242) elamumaaga,
lõunast Ojakääru tee 12 (katastritunnus 19814:001:0031)
elamumaaga, Oja tee L2 (katastritunnus 19814:001:0496)
transpordimaaga, Ojakääru tee 13 (katastritunnus
19814:001:0030), Niidu tee 6 (katastritunnus 19801:002:
0025) elamumaadega ning läänest Sütemetsa tee 7 (katastritunnus 19801:002:4590), Sütemetsa tee 5 (katastritunnus 19801:002:4330), Kiriku tee 9 (katastritunnus
19801:002:1644), Sütemetsa tee 3 (katastritunnus 19801:
002:4370) elamumaadega. Juurdepääs planeeritavale
alale on Sütemetsa ja Kiriku teelt.
Planeeritava maa-ala kitsendusteks on Harku oja kalda veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja -piiranguvöönd,
Harku oja kallasrada, elektripaigaldise kaitsevööndid,
geodeetilise märgi kaitsevöönd ning looduskaitse üksikobjekti (Pilladu tamm) piiranguvöönd.
Detailplaneeringuga moodustatakse 2135 m² suurune
elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks,
maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m². Elamu
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 7,5 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoone
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 20–45 kraadi.
Detailplaneeringuga moodustatakse 9077 m² suurune
elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m².
Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 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 30–45 kraadi.
Detailplaneeringuga moodustatakse 2478 m² suurune
äri-, elamu- ja transpordimaa sihtotstarbega krunt, millele
määratakse ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m². Hoone
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 8 m ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 30–45 kraadi.
Detailplaneeringuga moodustatakse 347 m² suurune
ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse hiljem Kiriku tee 13 maaüksusega (Kiriku tee 13
maaüksuse omanikud kasutavad moodustatavat riba aiamaana).
Detailplaneeringuga moodustatakse 658 m² suurune
transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis võõrandatakse
tasuta vallale. Moodustatav transpordimaa sihtotstarbega
krunt võimaldab perspektiivis ühendada Ojakääru tee
Kirikjaani teega.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ning teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringut menetletakse üldplaneeringut muutvana seoses ehituskeeluvööndi vähendamisega 50 meetrilt 35 meetrile, arvestades olemasoleva elamu asukohta.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 10.10.2019–08.11.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, Harku raamatukogus (Instituudi tee 5, Harku alevik) lahtiolekuaegadel,
Harkujärve põhikoolis (J. Ventri tee 2, Harkujärve küla)
lahtiolekuaegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/091006_1232/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
10.10.2019–08.11.2019 k.a.
Vastuvõtmise otsuse ja detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee/DP/091006_1232/avalik.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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Alasniidu Lasteaed / Harkujärve Lasteaed
otsib seoses uue maja lisandumisega

LASTEAIA ÕPETAJA ASSISTENTI
ÕPETAJAT
LOGOPEEDI
Oleme nüüdisaegne uuenev lasteaed ning ootame
särasilmseid, pühendunud ja arenemissooviga uusi meeskonnaliikmeid.
Ootame Sind:
• kui lapsed panevad Sinu südame rõõmsamalt põksuma
• leiad, et suudad koos nendega õppida, areneda ja avastada
• Sul on piisavalt oskusi analüüsida ja planeerida oma
tegevusi
• oled rõõmsameelne ja vastutustundlik ning erialase
haridusega.
Pakume Sulle:
• meeskonnatööd uuendusmeelses kollektiivis
• ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust
• võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi
• pikka puhkust ja sportimisvõimalusi

Lasteaiad asuvad Harku vallas Puisniidu 7, J. Venteri tee 6 ja
Järvekalda tee 14. Meie juurde sõidab ka linnaliinibuss nr 27.
Dokumente ootame aadressil direktor@alasniidulasteaed.eu
Lisainfo telefonil 5553 8003
Tööle asumine kokkuleppel

Vääna Mõisakool
ootab lapsi

EELKOOLI
• Tunnid toimuvad kolmapäeviti, oktoobrist aprilli lõpuni
kell 16.00 kuni 17.15.
• Juhendajateks on õpetaja Eveli Pirma ja õpetaja
Anne Änilane.

Eelkool on tasuline (20 eurot kuus) ning osalemiseks palume
registreeruda Vääna Mõisakooli kodulehel www.vaanakool.edu.ee
oleva e-vormi kaudu.

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

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Litsenseeritud korstnapühkija ja
pottsepa teenused. Ventilatsioonisüsteemide 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-post 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.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel: 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 eurot. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfo tel 5656 2191.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509,
Andres.
Kompostmuld, kõdusõnnik, sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos veoga.
väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.

Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot.
Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale
1150 eurot. www.koduvärav.ee,
tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
Langetame ja hooldame just
Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid
ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk
ei pea olema arvel, ülevaatuse
ega kindlustusega! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane!
Tel 5457 5055.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta
akt. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com.
Telli korstnapühkija enne külma
saabumist. Kontrollin ja puhastan
teie kütteseadme ning väljastan
nõuetekohase akti. Helista
5600 4050 või kirjuta e-posti aadressile info@1korsten.ee.
Teostan sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. Tel 503 8313.
Mahla pressimisteenus
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo
tel 5621 9762.
Kui soovid vabaneda puudest,
siis oleme sulle abiks nii korrektsel
paberimajandusel kui ka puude
langetamisel. Sa ei pea muretsema
okste ega muu puidujääkide pärast. Võta julgesti ühendust, leiame
sobivad lahendused! Tel 506 2385
või kirjuta e-posti aadressil
heinarimilber@gmail.com.
Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid
puhtaks ja ajame paberid ka
korda! Uuri lisa www.lõõr.ee või
tel 5821 6554.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Müüa tugevad kasutatud kummimatid. Sobivad kuuridesse, garaažidesse, erinevatele platsidele,
hobusetalli boksidesse, laohoonetesse jne, kasutusvaldkond väga lai.
Mõõdud 90 x 90 cm, paksus 1 cm.
Tüki hind 5–7 eurot. Tel 5370 7039,
e-post dvora@hot.ee.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, prügivedu ja lammutustööd. Tel 5617 8704, e-post
stone35@online.ee.
TÖÖ
Ettevõte pakub tööd koristajale,
tööaeg ja -maht kokkuleppel.
Töökoha asukoht Tutermaa, Harku
vald. Info tel 501 5433.
Germund Hulgi OÜ Harkujärvel
otsib koristajat. Tööaeg T ja N kell
8–10. Lisainfo telefonil 503 5839.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
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HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

AASTA
MAAKLER
2004

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

+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

Kodu
loata?

nr
1
kasutuslubade

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

taotleja Eestis

+372 513 7017

Tähistame
rahvusvahelist
eakate päeva!
Olete palutud
esimesel oktoobril
kell 14.00
kuni 17.00
eakate päevakeskusesse
(Teenuste 2,
Tabasalu)
koosviibimisele,
kus pakume torti ja
teed.
Harku vallavalitsus

Sügav kaastunne perele
ja lähedastele

Siret Grünbergi
kaotuse puhul.
Leinavad klassikaaslased Tabasalu
Keskkoolist

Avaldame kaastunnet
Sten Ojapervele

isa

surma puhul.
Türisalu külaselts

Avaldame kaastunnet
SIRJE KILUMETSA-le

abikaasa Rauli ja
tütre Sireti

kaotuse puhul.
Külarahvas Suurupist,
Munakvi teelt

