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Abivallavanem Maris Viisileht teeb ülevaate: mitu
last on kooliteed alustamas ja mida on oodata algavalt
kooliaastalt.
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Millised teetööd on viimastel
kuudel tehtud ja millised objektid
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TIINA OJA

Jõesuu Lounge´i
perenaine

Pärast uue tervisekeskuse avamist
alustavad tööd uued perearstid ja -õed
Harku valla tervishoiuvaldkonnas pöörati uus
lehekülg – 12. augustil
avati pidulikult kauaoodatud tervisekeskus.
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht

A

vamistseremoonial ütlesid
tervitussõnad ja istutasid
üheskoos hoone ette pihlapuu sotsiaalminister Tanel
Kiik, Harku vallavolikogu
esimees Kalle Palling ning Harku
vallavanem Erik Sandla.
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.
Kuigi keskuse lõplik erivahenditega sisustamine ja täisvõimsusel
tööle hakkamine võtab veel aega,
on lisanduvate spetsialistidega juba
kokkulepped sõlmitud.
Rohkem teenuseid ühest
kohast
Harku vallavanema Erik Sandla sõnul
võimaldab tänapäevane esmatasandi
tervisekeskus pakkuda mitmekesisemat tervishoiuteenust ühe katuse
all. “Kohalikele elanikele tähendab
tervisekeskuse avamine seda, et tänu
uute perearsti ruumide lisandumisega
paraneb arstiabi kättesaadavus ja
kvaliteet,” selgitas Sandla. “Üle hulga
aja saavad meie perearstid sedavõrd
head tingimused, mis on nüüdisaegses perearstinduses väga vajalikud.
Varem võtsid arstid patsiente vastu
kõrvalhoones, endise vallamaja hoone
kitsastes oludes. Nüüd aga on nende
kasutuses tänapäeva nõuetele vastavad ruumid. Koondame siia kokku
kõik terviseteenused, mis on Harku
vallas esmatähtsad,” lubas Sandla.
Paremad töötingimused,
kvaliteetsem arstiabi
Kasvava elanikkonnaga Harku vallas
on inimeste arv juba ületanud 15 000
piiri, kuid perearstide juurdevõtmine
seisis peamiselt töötingimuste taga.
Arstiteadlane Alar Sepp on öelnud,
et oma töö ja eluga rahuloleval arstil
on kiiremini paranevad patsiendid.
Nüüdisaegne töökeskkond loob tublidele meditsiinitöötajatele senisest
paremad tingimused meie kõigi tervise eest hoolitsemisel.

Linti lõikavad ehitusfirma KRTL OÜ juhatuse liige Vahur Kets (vasakult), Harku vallavanem Erik Sandla, kohalik elanik Airi Ilves, sotsiaalminister Tanel Kiik ja
Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling. / Fotod: Arno Mikkor

Tabasalu tervisekeskuse kogumaksumus on
1,9 miljonit eurot.

Ruumipuuduse leevendamiseks ja
nüüdisaegse töökeskkonna loomiseks
korraldas vald arhitektuurikonkursi.
Sellega leiti nii arhitektuurselt kui ka
ruumiprogrammi mõttes tervishoiuasutusele parim lahendus. Samuti sai
värske ilme hoone lähiümbrus.
Peale uue tervisekeskuse jõuab
peagi lõpule ka kõrval asuva endise
vallamaja renoveerimine. Seal asuva
raamatukogu ja eakate tervisekeskuse
juurde tulevad erivajadustega inimeste nõustamiskeskus ning Harku
perekeskus.
Neid kahte hoonet ühendab omavahel õhuline metallsõrestik, mida
ilmestavad peagi ronitaimed ja mille
alt kulgeb läbi kergliiklustee uuenduskuuri läbinud Tui parki.
Äsja valminud tervisekeskuse
hoone on üks esimesi, mis hakkab
kujundama uut Tabasalu keskust.
Ka tervisekeskuse ja teenustemaja
vaheline väljak muutub kavandi järgi
ühenduslüliks kergliiklusteel Kase
promenaadi ja Klooga maantee vahel.
Uued perearstid ja -õed
Äsja uutesse ruumidesse kolinud

Uue hoone ruumid on avarad ja valgusküllased.

perearstikeskuses hakkavad töötama
dr Ann Poola (end. Urmet), dr Vika
Toom ja dr Piret Rospu. Seoses uue
nimistu lisandumisega tuleb keskusesse tööle lisaks senisele kolmele
pereõele veel kolm uut pereõde.
Dr Ann Poola on võitnud Terviseameti konkursi nullnimistule, mis
tähendab seda, et perearsti nimistusse saab peagi registreeruda kuni
uut 1600 inimest. Kui nimekiri saab
täis, korraldatakse täiendavalt uus
nimistu konkurss.
Uude nimistusse saab hakata registreeruma pärast Terviseameti ja Haigekassa lubade väljastamist. Niipea,
kui kõik vajalikud load on olemas,
teavitab perearstikeskus avalduste
esitamise võimalusest Harku valla
infokanalites.
Elatakse uude majja sisse
Praeguse sisseelamisperioodi ajal
käib töö veel endise perearstikeskuse
lepingu alusel, mis tähendab, et perearstide ja -õdede töö on tagatud üsna
samamoodi, nagu see senini on olnud.
“Uute tugiteenuste, näiteks ämmaemanda, füsioterapeudi ja koduõe

Perearstide seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller (paremal)
õnnitlemas tervisekeskuse perearsti dr Vika Toomi.

teenuse tööle saamiseks on meil vaja
taotleda eraldi tervisekeskuse lepingut, mille menetlemine Terviseametis
ja Haigekassas võtab aega” selgitab
perearst dr Vika Toom.
“Lisaks ei olnud võimalik kogu
vajalikku sisseseadet soetada ühekorraga, sest pidime kogu keskuse
Tasub teada
• Tabasalu tervisekeskuse hoone
arhitekt on Egon Metusala arhitektuuribüroost Metusala Arhitektid
OÜ. Keskuse on projekteerinud
Infragate Eesti AS ning valmis ehitanud PRO Ehitus OÜ ja KRTL OÜ.
• Tervisekeskus rajati Teenuste 2
asuva arhitekt Tõnu Liigandi 1972.
aastal projekteeritud teenustemaja
kõrvale Tui pargi poolsesse külge.
• Ligi tuhande ruutmeetri suuruse
pinnaga keskuse ehitustööde
maksumuseks kujunes 1,9 miljonit
eurot ja selle valmimist kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahenditest 1/3 ulatuses.

sisustama, sealhulgas hankima kallid
meditsiinilised erilahendused. Nii
näiteks on füsioteraapia saal praegu veel sisustamata. Loodame täistuuridel töötava tervisekeskusena,
perearstide ja kõigi tugiteenuste koostöös tööd alustada novembris,” lisas
Toom lõpetuseks.
Tabasalu uueneb
Harku valla keskmeks olev Tabasalu
on jõudnud oma arengus sinnamaani,
kus on vaja astuda järgmisi samme
keskuse nüüdisajastamiseks. Uue
tervisekeskuse rajamine ja endise
vallakeskuse renoveerimine koos Tui
pargi väljaehitamisega on kindlasti
esimene suurem samm, mis vastab
meie valla elanike ootustele moodsa
linnaruumi ja selle pakutavate võimaluste mõttes.
Sügisel valmib Tabasalus ka
200-kohaline hooldekodu.
Sel aastal loodame kehtestada
pikalt menetletud Tabasalu keskosa detailplaneeringu, kuhu peaks
kerkima korralik ärikeskus koos
kohvikute, meelelahutuse, spordi ja
teiste vajalike teenustega.
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Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

50 000 eurot ootab investeerimist

1. septembrist kuni 31. oktoobrini on võimalik valla iseteeninduskeskkonnas esitada ettepanekuid järgmise aasta
kaasava eelarve projekti elluviimiseks.
Realiseeritav objekt peab asuma Harku vallas, kuhu on
ligipääs kõikidel vallaelanikel, olema avalikult kasutatav
ja pakkuma avalikku hüve. Valla eelarve mõistes peab see
liigituma investeerimistegevuseks, millest ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepanekuid, millele tuleb lisada esialgne ideekavand
ja hinnapakkumine, saavad esitada elanikud, kelle elukoht
asub rahvastikuregistri andmetel Harku vallas.
Lisainfo: www.harku.ee/kaasaveelarve
(Harku Valla Teataja)

Koolitoetuste taotluste esitamine

Tuletame meelde, et on võimalik taotleda lastega seonduvaid toetusi.
Pere tulust mittesõltuvad toetused: esimest korda kooli
mineva lapse toetus, eestkostel või peres hooldamisel
oleva lapse koolitoetus.
Pere tulust sõltuvad toetused: koolitoetus, toidutoetus,
koolieelse lasteasutuse vanema osamaksu vabastus, huvikooli vanema osamaksu vabastus, nägemise parandamise
toetus.
Taotluste vormid, määrused ja korrad on leitavad valla
kodulehel ning vallamaja infolauas. Taotlused ja pere
sissetulekust sõltuvate taotluste puhul sissetulekuid tõendavad dokumendid võib saata valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele digitaalselt allkirjastatuna
e-posti teel või tuua vallamaja infolauda.
Lisainfo: telefonil 600 3867 ja e-posti aadressil
Tiia.Spitson@harku.ee (sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja); telefonil 606 3802 või e-posti aadressil
Kadi.Netse@harku.ee (toetuste spetsialist); www.harku.ee
(Harku Valla Teataja)

Heisake 1. septembril riigilipp

1. september on teadmistepäev, mis on lipupäev. Riigilipp
heisatakse päikesetõusul ja langetatakse loojangul.
Teadmistepäeval osutatakse erilist tähelepanu õppuritele, kuid üldisemalt ka haridustöötajatele ning tähtsustatakse hariduse olulisust.
(Riigikantselei)

Suve lõppedes jõuab
kätte aeg, mil meie
peredes sirguvaid lapsi
ootab taas ees uute
teadmiste omandamine.

Tere jälle, kooliaeg!

MARIS VIISILEHT
Abivallavanem

P

eale kahesaja väikese
uudishimuliku õppuri,
kes koolitee esimest korda jalge alla võtavad, alustab
järjekordset õppeaastat meie
valla koolides üle tuhande
seitsmesaja õpilase. Kokku ligi kaks tuhat last ja noort.
Eestis on talurahvale – meie
esivanematele – kooliharidust
antud juba ligi nelja sajandi
jooksul. Koolist on saanud
omamoodi püha paik. Kuigi
elu muutub meie ümber pidevalt, siis selline suhtumine
kooli peaks kestma nii praegu
kui ka tulevikus. Selle väärtuse
hoidmine oleneb aga meie
kõigi ühise vastutuse tunnetamisest.
Vesteldes enne kooliaasta
algust Harku valla viie kooli
juhiga, selgus täpsemalt, milliseid ettevalmistusi on tehtud
tänavuseks õppeaastaks.
Meie suurim kool, Tabasalu Ühisgümnaasium, alustab
uut õppeaastat kolme esimese klassi (75 õpilast), seitsme
seitsmenda klassi (neist üks
asub filiaalina Muraste koolis),
kahe kümnenda klassi, viie väikeklassiga. Kokku õpib TÜG-is
algaval õppeaastal 1077 õpilast.
Suve jooksul läbisid uuendustsükli kunstiajaloo, kunsti-,
füüsika- ja inglise keele klassid. Spordikompleksi ja kooli
ühendav galerii sisustati õpilaste tööde väljapanekuks mõeldud uute stendide ja karikakappide ning infoteleriga. Garderoobi lisandus 60 uut kohta.
Õpilaste vaatevinklist on suurim muutus ühtlustatud tunni-

Harkujärve Põhikool ootab õppureid aktusele 1. septembril. Teiste koolide aktuste aegu
vaadake kalendrist (lk 10). / Foto: Aron Urb

plaani kasutusele võtmine. Õppeaasta alguseks valmib lapsevanematele sõbraliku kooli
väärtuspakkumisi (sh huvitegevus ja näitajad) tutvustav
veebileht www.tyg.ee/oppima.
Üldteada mure Tabasalu
Ühisgümnaasiumis on ruumikitsikus. Kindlasti saab see lahenduse hariduslinnaku valmimisega 2021/2022. õppeaastal. On siiski väga tõenäoline, et ülejärgmisel õppeaastal
(2020/2021) on vajalik osaline
lõunase vahetuse kasutuselevõtt.
Uuendused
koolimajades
Meie vanimas, 164-aastases
Vääna Mõisakoolis alustab kooliaastat 107 õpilast, neist 16
esimeses klassis. Suvel rekonstrueeriti köögi ventilatsioonisüsteem, seadistati lõplikult
puutööklass. Uuel õppeaastal
plaanitakse täiendada võimalusi soklikorruse paremaks
kasutusele võtuks õpilaste vaba

aja tegevuste läbiviimisel. Kevadel Väänas avatud noortetuba alustab oma esimest täispikka õppeaastat. Sügisest käivitub kaks rahvusvahelist Erasmus+
programmi õpetajatele, ühte
neist on kaasatud ka õpilased.
Järgmisel aastal 30. sünnipäeva tähistavas Harkujärve
Põhikoolis alustab kaks esimest
klassi 47 õpilasega, kokku õpib
uuel õppeaastal koolis 248 last.
Koolivaheajal seati sisse meditsiinitöötaja kabinet ja kaks
klassiruumi erivajadustega õpilastele. Tööle on võetud täiskohaga psühholoog ja osalise
koormusega õpiabiõpetaja.
Uuendusena hakkab esmaspäeva hommikuti toimuma
MEKLA ehk “meie klassi aeg”,
mis kestab 25 minutit ja mida
viivad läbi klassijuhatajad.
Plaan on avada nn andekate
laste klubi akadeemiliselt eriti
võimekatele õpilastele.
Vääna-Jõesuu Kool alustab
oma seitsmendat õppeaastat
135 õpilasega, sealhulgas ühe

esimese klassiga (21 õpilast).
Pärast eelmise õppeaasta lõppu vahetati vana õuekiik uue
vastu, staadioni rekonstrueerimise teise etapi tulemusena
paigaldati tartaankate, Hiie
tee äärde rajati kergliiklustee ja kooli staadion eraldati
piirdeaiaga. Klassiruumidesse
paigaldati kaks laserprojektorit
tahvlitega.
Muraste Kooli õpilaste arv
hakkab kooli tegutsemise
viiendal õppeaastal vaikselt
neljasajale lähenema (374 õpilast). Kahes esimeses klassis
alustavad koolitarkuse omandamist 53 last. Uueks õppeaastaks kujundab kool ümber
hindamissüsteemi, mis peab
olema arusaadav nii õpilastele, nende vanematele kui ka
õpetajatele. Uus väljakutse
pedagoogilisele personalile
on koolitusloa taotlemine kolmandas kooliastmes õpetamise
tarvis.
Tervitame teid kõiki uue
kooliaasta alguse puhul!

Meeldetuletus: hambaravihüvitis

Tuletame meelde, et kõik täiskasvanud ravikindlustusega
inimesed saavad aastas 40 eurot hambaravihüvitist
(patsient ise tasub vähemalt 50% arvest) ja alla 19-aastaste
laste hambaravi on tasuta.
Täiskasvanutele mõeldud hüvitis kehtib esmavajalikele
hambaraviteenustele. Lisaks on õigus patsiendilt küsida
visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
Lisainfo: www.haigekassa.ee/hambaravi
(Eesti Haigekassa)

Otsime parimat siseturvalisusesse
panustavat organisatsiooni

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) eestvedamisel
toimub esimest korda siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise konkurss, kandidaate oodatakse 1. oktoobriks.
Tunnustamise eesmärk on aidata kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus
kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisesse, koostegutsemise kaudu on tagatud ennetustöö,
elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine
õnnetustele ning süütegudele.
Lisainfo: www.hol.ee
(Harku Valla Teataja)

Kallaste tn 12, Tabasalu
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Alates 2. septembrist
muutuvad Harku valla
siseliinide (H-liinide)
vedaja, sõiduplaan ja
marsruudid.
ERGO EESMAA
Arendus- ja haldusosakonna juhataja

õhja-Eesti ÜhistranspordiP
keskus (ÜTK) ja ATKO Liinid OÜ sõlmisid kompromiss-

kokkulepe, mille kohaselt bussifirma lõpetab teenuse osutamise Harku valla siseliinidel
(H-liinidel) alates käesoleva
aasta 1. septembrist. ÜTK on

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Sügisesed muudatused ühistranspordis

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

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

alustanud otsinguid uue vedaja
leidmiseks ning lubanud tagada reisijateveo alates 2. septembrist. Siseliinide uus teenindaja selgub pärast ÜTK
korraldatava hankemenetluse
läbiviimist, hiljemalt augusti
lõpuks.
2. septembrist muutuvad
valla siseliini H7 graafik ning
liinide H1 ja H7 marsruut.
Sõiduplaane saab vaadata
Harju ÜTK kodulehel www.
harjuytk.ee ja www.peatus.ee.
Õpilastel tasuta sõidu
õigus
Kõigile põhi-, keskharidust
või tasemeõppes kutseharidust
omandavatele õpilastele on

siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta.
Tasuta saavad sõita õpilased,
kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega
sõit valideerida.
Kuna Harjumaal kehtib avalikel bussiliinidel nulleurone
piletihind kuni 19-aastastele
noortele, siis 20-aastastel ja
vanematel üldhariduskoolis
või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb
esitada vastavasisuline avaldus.
Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust
või tasemeõppes kutseharidust
omandavatel õpilastel tuleb

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

tasuta sõiduks ühistranspordi
avalike rongiliinidega esitada
avaldus valla veebilehe kaudu.
Tasuta sõidu õiguse eeldus
on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine
Harku vallas. Tasuta sõitu saab
taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.
Lisainfo
Sõidukaartide taotlemise kohta
saab lisainfot andmetöötlusspetsialistilt telefonil 600 3869
või e-posti teel Kadri.Kelgo@
harku.ee; bussiliikluse kohta
ÜTK telefonil 640 6780 või
e-posti teel info@ytkpohja.ee.

Avalduste põhjad: www.harku.ee/taotlused-ja-juhised

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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VALLAVALITSEMINE
Enamik suvistest
teetöödest on nüüdseks
lõppenud, jäänud on
vaid mõne üksiku
poolelioleva teeehitusobjekti valmimine.
Mis on aga viimastel
kuudel tehtud?

Valdkond, mis areneb, aga valmis ei saa
Kloogaranna maanteel ja Tammede allee. Tööde käigus rajati
osaliselt ka ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni torustikke.
“Sügisel valmib Murastes
Nõlvaku ja Kivi tänav, mille
käigus rajatakse kergliiklustee
ning laiendatakse olemasolevat sõiduteed, ning septembris Tabasalus Tui pargi tänavavalgustus ning kõnnitee, mis
ühendatakse tervisekeskuse
kõnniteega.”

LIINA RÜÜTEL

T

änavune Harku valla
teede ehitus- ja
rekonstrueerimistööde
kogumaksumus Harku valla
eelarvest on u 1,25 miljonit
eurot. Soove teede olukorra
parendamiseks laekub teenistujate e-posti aadressidele iga
päev, nende elluviimine vajab
aga aega. “Teede ehitus- ja
rekonstrueerimistöödel lähtume eelkõige valla arengukava
tegevuskavast, mistõttu täna
tekkinud mõtet ei ole paraku
võimalik üleöö ellu viia. Peale
ajamahuka ettevalmistamise,
sh hangete läbiviimise, vajavad kõik tööd ka rahalisi vahendeid,” sõnas arendus- ja
haldusosakonna juhataja Ergo
Eesmaa.
Lisaks on teede suvise ja
talvise hoolduse eelarve u 0,5
miljonit. “Suvise teehoolde
tööd on teeäärne niitmine,
kerg- ja sõiduteede puhastamine ning teeäärsete puude
ja põõsaste piiramine, löökaukude ja teede kohtparandamine. Lisaks kruusakattega
teede kulumiskihi taastamine,
kruusateede profileerimine
ja pindamistööd. Aasta ringi,
vastavalt vajadusele, vahetame
välja ja lisame liiklusmärke,”
kirjeldas Eesmaa.
Harku valla teid hooldab
suvel ja talvel ning bussipeatuste ja teeäärseid kraave hoiab
korras OÜ Strantum.
Parklad ja bussipeatused
Parklate ja bussipeatuste rekonstrueerimise üks põhieesmärke on turvalisuse ning mugavuse tagamine. “Vast avatud
tervisekeskuse jaoks oli oluline
ka amortiseerunud Teenuste tn
2 parkla (mis teenindab peale
tervisekeskuse ka raamatukogu, politseid, kohvikuid –
toim.) ümberehitamine, tänu
millele on juures parkimiskohti
ja paremaks on muutunud ka
visuaalne pool.
Valla keskuse ilmet mõjutas

Hoolekandekeskuse mahasõidu laiendus ja kergliiklustee rajamine. / Foto: Ergo Eesmaa

ka nn nõukaaegsete bussiootepaviljonide asendamine uute
klaasist paviljonidega ühistranspordipeatuses “Tabasalu”.
Tööde käigus parandati bussipeatusesse liiklejate ohutust
kergliiklustee rajamisega ja
korrastati ümbrust,” rääkis
Eesmaa.
Lähiajal on lõpule jõudmas
Kooli tänav 1b parkla ümberehitus. “Valmiv lahendus on
lapsevanemate jaoks oluline
samm turvalisema ja parema
liiklemise nimel: tööde käigus
rajatakse uus mahasõit, mis
võimaldab edaspidi mugavamini hommikuti kooli juures
peatuda. Nagu sellist masti
tööd ikka, muudetakse nüüdki liikluskorraldust, mistõttu
palume jälgida liiklusmärke,”
täiendas Eesmaa.
Jalg- ja jalgrattateed
Üks olulisemaid samme jalg- ja
jalgrattateede arendamisel on
olnud möödunud aastal alustatud Harku–Rannamõisa kergliiklustee valmimine. “Rajatud
lõik algab Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteelt ning lõpeb Sütemetsa teel,
trassi kogupikkus on u 2,8 km.
Koos kergliiklusteega rajati ka
tänavavalgustus, rekonstrueeriti sademeveetorustik ning

ehitati välja ühisveevärk ja
-kanalisatsioon,” sõnas osakonnajuhataja. Ehitustööde
kogumaksumus on ligi 1 miljon eurot. Kergliiklustee valmimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Lisaks valmisid mitmed teised jalg- ja jalgrattatee lõigud:
Warren Teed OÜ ehitusel sai
valmis tänavavalgustusega kergliiklustee Kumnas, Puusepa teest
kuni Tähe teeni; AS Taristoni
ehitusel Vääna-Jõesuu koolimaja juurest Osooni teeni kulgev jalgratta- ja jalgtee; Tabasalu alevikus valmis Altos Teed
OÜ ehitamisel Staadioni tänava
kergliiklustee Vahtra tänavast
kuni Nooruse tänavani.
Ehitustööd on pooleli kõnnitee osas, mis algab Sarapuu
põigus 4 ja lõpeb Pähkli tänava
ristmikul.

Tabasalu alevikus Kodu tänava ja Kodu põigu sõidutee
ning kergliiklustee ehitus koos
tänavavalgustusega. Ka Tiskre
külas on teetööd lõpuni jõudnud ning Nurmika ja Kesalille
tänav on valminud, sh rajati
sademeveetorustik, tänavavalgustus ja kõnnitee,” sõnas
Eesmaa.
Augusti lõpul on valmimas
Tabasalus olev Jõhvika ja
Sirmiku tänav, mille raames
ehitati välja sademevee eelvool
Vindi tänaval, ning Lehe tee
ehitus Tallinn–Rannamõisa–

Tee-ehitustööd mitmes
piirkonnas
Lõpuni on jõudnud ka mitmed
rekonstrueerimistööd. “Tabasalu alevikus on valminud
Juhani 2 ja 2a detailplaneeringu järgne mahasõit ehk
Tabasalu hoolekandekeskuse
maantee laiendus koos Mere
tee ja Kodu tänava vahelise
kergliiklustee ehitusega. Lisaks
möödunud aastal alustatud

Pindamistööd on tehtud
Ei ole suve, mil ei tehtaks vallas
pindamistöid, tänavune maht
oli u 12 000 m2. “Pindamistöödega on nüüdseks lõpuni
jõutud. Pinnatud katte on saanud Suurupis Sõpruse tee, Viti
külas Sauevälja tee ja Kevade
tee esimene osa, Ilmandu külas
Tuule tee keskosa, Tabasalu
alevikus Looduspargi tee ja
parkla. Tööde käigus sai täiesti
tolmuvabaks Ilmandu külas
asuv Tuule tee,” sõnas Eesmaa.
Töid teostas OÜ Üle, tööde
kogumaksumus oli u 49 000
eurot.
Sademeveed kindlale
sihile
Sademeveega seoses jätkusid
iga-aastased tööd: kraavidest
heina niitmine, võsa ja sette
eemaldamine kraavidest. “Rajati kraave ja küvette koos
sademeveetorustikuga, hooldati sademeveepumplaid ning
-trasse. Lisaks valmis Tabasalus
Jõhvika tänavale ja Tiskre külas Välja teel uus sademeveelahendus.”

Staadioni tänava kergliiklustee ehitus.

Uued leedvalgustid
Tänavavalgustuse rajamisega
astuti edasi aegade suurim
samm, mis toob kasu ka valla
eelarvesse. “Viimastel kuudel on asendatud 1409 naatriumvalgustit nüüdisaegsete
leedvalgustitega, mille tulemusel väheneb märgatavalt
elektrienergia tarbimine. Kokkuvõttes saavutame rahalise
kokkuhoiu, väheneva elektrienergia tarbimise ja hoolduse
kulu,” sõnas Eesmaa. Renoveerimistööde kogumaksumus
oli 336 142 eurot ja projekti
rahastamist toetas Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfond. Töid
teostas Empower AS.
Uued leedvalgustid paigaldati jalgteele alates Tiskre ojast
kuni Suurupi teeni; Tallinna–
Rannamõisa–Kloogaranna
maantee kilomeetritel 5,4–14,1,
Tabasalu alevikus: Keskpäeva,
Hommiku, Hämariku, Põllu,
Salu teel, Kalda, Juhani, Oskari,
Kustavi, Madise, Lembitu tänaval, Tooma ja Looduspargi teel,
Staadioni ja Lasteaia tänaval,
Kooli tänav 5 parklas, Kase
tänava promenaadil ja Mere
teel; Rannamõisa külas HarkuRannamõisa ja Merepiiga teel;
Muraste külas Pangapealse,
Lepalaane, Hindreku, Hansu,
Mäe ja Hiidi tänaval ning Põhjaristi puiesteel, Nõlvaku, Kivi,
Kolmiku, Kivirahnu, Kivimaa,
Mereranna, Meresihi, Kiviaia,
Kiviranna, Meremärgi, Meretähe, Kivimäe, Kivilille, Kivimurru, Merikotka, Kolmiku põigus,
Ringi, Kuubi, Kolmikkaare,
Tetra, Prisma, Koore, Tüve,
Varre, Oksa, Okka, Ladva ja
Võra tänaval, Ilmandu külas
Kallaku teel.
Täiesti uus leedvalgustitega
tänavalgustus rajati Naage
külas Naage teele; Tabasalu
alevikus Pargi, Tõru, Ööbiku ja
Pihlaka tänavale; Rannamõisa
külas Ranniku teele; VäänaJõesuu külas Hiie teele; Tiskre
külas Kesalille ka Nurmika
teele ning Muraste külas Palkoja teele. Tööde maksumus
kokku oli 139 000 eurot.
“Kokkuvõttes saame öelda,
et kommunaalmajanduses on
teedeehitus, tänavavalgustuse
rajamine ja rekonstrueerimine
pidevas arengus, ent ometi on
see valdkond, mis ei saa kunagi
valmis,” sõnas Eesmaa.

Piirkonnapolitseinik soovib turvalist kooliaastat
Laste suvepuhkus saab
peagi läbi ja taas on aeg
seada sammud kooli
poole. Samuti on suvine
mõnevõrra hõredam liiklus
asendumas suurema
sagimisega.

koolitee koos mõne korra juba
enne kooli algust läbi jalutada.
Samuti on oluline, et vanem
järglase esimesi iseseisvaid
kooliminekuid ka jälgiks: kuidas laps liikluses käitub, kas
ta ületab teed õigest kohast
ja jälgib ka autosid, kuidas ta
liikleb jalgrattaga.

RENÉ UUSTALU

Sõidutee ületamine
Tuletan meelde, et kuigi jalakäijal on ülekäigurajal eesõigus, peab lapsele selgeks tegema, et sõiduteele on palju
turvalisem astuda, kui kõik
sõidukid on peatunud ja valmis jalakäijat üle tee laskma.
Vaatamata jalakäija eesõigusele

Piirkonnapolitseinik

Rääkige ja tuletage
meelde põhitõed
Soovitan kooli minevate laste
vanematel põhilised liiklusreeglid lapsega üle rääkida ja

Rattad korda, kiivrid pähe! /
Foto: Fotolia

ülekäigurajal, võib tekkida
olukordi, kus sõidukijuht teda
mingil põhjusel ei märka.
Bussiga kooli minevatele
lastele tuleb üle rääkida, et sõidutee ületamine bussi eest on
lubamatu ja väga ohtlik, kuna
bussist mööduval autojuhil ei
jää aega otsasõidu vältimiseks.
Õige on lasta bussil minema
sõita ja ületada turvaliselt sõidutee.
Ülekäigurada vs.
ülekäigukoht
Erilist tähelepanu peaks pöörama erisusele: milline vahe
on ülekäigurajal ja -kohal, sest
seda kiputakse unustama. Kui

ülekäigurajal on teil eesõigus
ja sõiduk peab teile teed andma,
siis ülekäigukohas on vastupidi.
Ratas peab olema
töökorras
Kindlasti vaadake üle rataste
seisukord, sest suvise suure
sõitmisega võib mõni mutter
kinnikeeramist vajada või on
mõni asi hoopis puudu (nt
signaalkell, helkurid).
Kontrollige üle ka kiiver.
Veenduge, et see oleks terve ja
lapsele paras.
Kuigi seadus võimaldab
autode mittetulemise korral
minna rattaga üle tee ka nii,

et ratta seljast ei pea maha
tulema, siis minu soovitus on
siiski tulla rattalt maha ja seda
käekõrval lükates tee turvaliselt ületada.
Liigeldes hoidke
nutitelefon taskus
Hästi aktuaalne teema on liikluses nutiseadmete kasutamine. Selgitage, et jalgsi või jalgrattaga liigeldes ei kasutataks
nutitelefoni, sest see hajutab
tähelepanu. Kui on vajadus
kirjutada või rääkida, saab seda
teha seisma jäädes ja toimingu
lõppedes jälle edasi liikuda.
Ilusat ja turvalist kooliaasta
algust!
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INTERVJUU
Rannabaar on suviti
avatud ka siis, kui rannailma ei ole, kinnitab
esimest hooaega lounge’i
vedav Tiina Oja. Nii oli sel
suvel ja nii saab olema ka
järgmisel. Kui kõik läheb
plaani järgi, on tulevikus
võimalik Jõesuu torni ka
ööseks jääda.

Kuidas on möödunud
Jõesuu Lounge’i esimene suvi?

MARI KUKK

K

uni septembri esimese
nädalavahetuseni on
rannabaari uksed kindlalt valla. Sinna võib sisse astuda päeval alates kella kaheteistkümnest ja lahkuda õhtul üheksa paiku. Reedel-laupäeval on hoone avatud kella
kümneni. “Mõistagi ei aja me
kedagi ära. Kui on rahvast, kui
on melu, siis me uksi ei sulge,”
ütleb sohvabaari perenaineankur-rentnik Tiina Oja.
Muinastulede ööl, 31. augustil seab terrassi kõrvale
oma lava püsti Sulo, tehakse
lõket, avatud on köök. Avatud
on ka Tiina meel. Sest kuigi
sel aastal läks tormamiseks –
sai ta ju võtmed kätte kuu aega
enne avamispidu –, siis järgmiseks aastaks on tal vaim
valmis, plaanid seatud ja tahe
kohast tõeline hitt teha suur.
Eesmärk on saavutada seis, mil
olenemata ilmast tullakse kohale ainuüksi Jõesuu Lounge’i
pärast, unistab Tiina.
Peaaegu nagu kodukant
Algus, tõdeb ta, polnud just
roosiline. Vaatepilt väheke ehmatas, meenutab naine. Koht
vajas kõpitsemist ja kahtlus,
kas ettevõtmine end ikka ära
tasub, näris hinge. “Oli vaid
tunne, et see on koht, kuhu
saame mõnusa pesa luua. Kuhu
inimesed tahaksid tulla, niisama olla, süüa ja kokteile juua.”
Kui OÜ Strantum konkursi
uuele rentnikule välja kuulutas, oli Tiina parajasti Türgis
puhkusereisil. Ta haaras kohe
härjal sarvist, hakkas kontseptsiooni kirjutama ja pani teele.
“Mäletan, kui siin veel eelmine rentnik toimetas. Istusin
väljas ja unistasin, kui ägeda
koha mina sellest teha võiksin,”
räägib naine. Pealegi, tema
vanaema on pärit Keila-Joalt
ja ta perel on Vääna-Jõesuus
viimased kolm aastat olnud
suvila. Koht on armas ja tuttav,
kuidagi oma, sõnab ta.
Perenaine ise on olnud toitlustusvaldkonnas üle kahekümne aasta. Talvel otsustas ta
Radissoni hotelli toitlustusjuhi
kohalt ära tulla ja natuke ringi
vaadata, maailma avastada.
Ka tütar Maria Moor, kellega
kahasse nad Jõesuu Lounge’i
peavad, on töötanud Ameerikas ja mujal maailmas baarmenina. Kogemusi, millele oma
koht rajada, jätkus.
Nagu öeldud, läks enda sisseseadmisega kiireks. “Pöörane
aeg, kell tiksus, avamine nihkus lähemale. Sugulased ja
sõbrad tulid appi, ehitasime
terrassi. Maksime vaid grafitikunstnikele, kes ilmestasid
hoonet seest ja väljast. Kolme
nädalaga oli kõik valmis,” ütleb
Tiina ja lisab, et päris käega
löömise tunnet ei tekkinud
siiski kordagi. “Eks jooksvaid
vaidlusi ja kirglikke erimeelsu-

Ajutine teenindaja Kaie (vasakul) ja Tiina (paremal) kinnitavad: "Meie juurde on oodatud kõik, linnast, kohalikud, ümberkaudsed, naabrikesed. Mõistagi väliskülalised,
saame hakkama ka teistes keeltes teenindamisega.” / Fotod: Mari Kukk, erakogu

Lounge on veel avatud, ka esimese septembri
nädalavahetusel.

si ole meil ikka olnud, kasvõi
grafiti suhtes – et kas sobib –,
aga mina usaldasin noori,
nende arvamust ja käekirja.”
Ilmast sõltumata
Kuigi see suvi pole just väga
päikesepaisteline olnud, on ettevõtmine Tiina sõnul kenasti
käima läinud. Küll aga tahaks
ta järgmisele suvele mõeldes
öelda: “Meie oleme avatud,
ka siis, kui ilm on kehv, sajab
või on tuul. Paljud helistavad ja küsivad, kas me oleme
ikka lahti. Ikka, ka siis, kui ilm
rannas lesimist ei soosi. Mina
unistan, et tullakse atmosfääri,
söögi ja joogi pärast. Rand on
boonus.”
Oranžidel rannatoolidel võtavad einet emad-isad ja nende
väikesed lapsed, laua kõrval
kummikud ja mänguasjad. On
sõpruskondi, üksikuid einestajaid, paare. Gennadi (60), kes
palub end lihtsalt Gennadiks
nimetada, ütleb, et tema käib

siin ka sõbra või naisega tihti.
“Käime, sest meeldib meri. See
on esimene põhjus. Teiseks:
siin on rahulik, toit on hea,
siin saab tunda end vabalt.
Võtame kohvi või aperitiivi,
lõõgastume,” räägib Tallinnas
elav mees, lisades, et hindab
seda kohta aina enam.
Tiina on rahul, et külalised
leidsid nad peaaegu kohe üles:
“Rahvast käib meil seinast seina, kohalikud on hästi vastu
võtnud, on ka välismaalasi, eriti sakslasi. Karavanautodega,
ratastega. RMK lõkkeplatsid
toovad palju rahvast kohale.
Sõna levib ja heaks info jagamise kohaks on Facebook.”
Siin saab end vabalt tunda,
jalutada paljajalu, bikiinide
väel sisse-välja. Ka rannakoristusega on Tiina rahul:
“Koristame ise hästi hoolikalt,
vaatame, et külalised midagi
maha ei jätaks.”
Palju küsitakse, kas kohapeal ööbida ka saab. Tiina

Menüüst leiab nii toekamaid roogi kui ka
kergeid näkse.

ütleb, et kui ta esimest korda
olukorda vaatama tuli, siis
mõtles, et võiks ju olla ka majutusvõimalus. See on aga teema, mis on vaja hoolikalt läbi
mõelda. Järgmine suvi toob
ehk vastuseid. “Olen avatud
ka mõttele, et kui keegi tahaks
jahedamal ajal siin pidu pidada, sünnipäeva-juubelit-pulma
vms, on võimalik hoonet kütta
ja kliendile vastu tulla.”
Köögipoole üllatus
Muide, kel janu, see saab
lounge’is Tiina enda väljamõeldud kokteile nautida. Näiteks
on joogimenüüs Sõru Jazz,
mille Tiina Guido ja Pille Kanguri palvel nende ürituse jaoks
välja mõtles ning joogikaarti
lülitas. Joogipool oli perenaise
jaoks selgemast selgem, toiduga oli asi keerulisem. “Sain
aru, et rannas on inimeste ootused toidule teistsugused,
lihtsamad. Saab nii Caesari ja
mozzarella-salatit, bataadifrii-

Terrassiäärel on lastel hea istuda ja liivakooke
meisterdada. Ja siis paljajalu mere äärde joosta.

kartuleid kui ka pasta-roogi,”
toob ta välja popimad palad.
Kokk on neil Venezuelast ja
elab Vääna-Jõesuus suvilas.
Tiina on selle kolme kuuga imestanud, et eestlane on
leplik, ei hakka pahandama,
kui põrgukuumadel päevadel
lookleb ilmatupikk järjekord ja
teenindajad ei jõua tavapärase
kiirusega kõike kätte toimetada. “Rahvas on heatahtlik,
vibe on positiivne, ehk on asi
selles?”
Teadupärast on parkimine
tasuline. Kuidas on Tiina sel
teemal rahva meelsust tajunud? “Natuke on probleem
jah, inimesed pelgavad, ei tea,
kuhu parkida. Oleme OÜ-ga
Strantum rääkinud ja enne uue
hooaja algust loodame kindlasti sellele lahenduse leida.”
Tilk tõrva meepotis
Enne hooaja lõppu juhtus
lounge’is ebameeldiv lugu: elanike grupis jagati fotosid kak-

luse tagajärgedest. Tiina tunnistab, et kaklus juhtus: “Väga
kahetsusväärne lugu ... Toimus
kaklus minu jaoks kahe võõra
seltskonna vahel, mu elukaaslane läks seda lahendama, kuid
tekkinud segaduses sai ka tema
oma osa kätte.”
“Suvi on olnud tore. Kõik
meie külalised on seni hästi ja
rahumeelselt käitunud. Minu
viga oli selles, et ei palganud
üritusele turvameest. Oleme
teinud oma järeldused. Igal
juhul on mul südamest kahju,
et selline asi meil siin toimus,”
sõnab perenaine.
Esimene suvi on olnud suur
õppimise aeg, tõdeb Tiina mõtlikult.
Järgmisel suvel on nad aegsasti valmis, targemad, ettenägelikumad. Varakult pannakse paika menüü, parkimise
ja suveürituste plaan. “Arvestasingi, et on raske, aga me läheme edasi, ikka õhinaga ja nüüd
ka turvalisemana.”

Lk 3

KESKKONDA HOIDES

Lk 3

Mõistlikult majandades säilitame
puhta looduse ja peoplatsi.

PIDULISE MEELESPEA

Lk 4

Kõik, mida te peate teadma piletimüügist,
uuenenud pargist, kleepsumängust jpm.

"TABASALU PÄEV” 10!
Asjaosalised meenutavad, kuidas kümneaastane perepäev alguse sai.

LAUPÄEV, 31. august 2019

www.harku.ee

HarkuVald

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

Kohtumiseni
Harku valla
ühisel perepeol!
Loe lk 2

ERIK SANDLA

vallavanem

Foto: Karen Härms
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TABASALU PÄEV
Juba sel laupäeval,
31. augustil toimub
juba kümnendat korda
Harku valla ühine perepäev “Tabasalu päev”.

Tulge Harku valla
ühisele perepäevale!

ERIK SANDLA
Vallavanem

H

ea Harku valla elanik ja
naaber. Mul on hea meel
tõdeda, et valla suurimast koguperepäevast on saanud oodatud ja armastatud
sündmus, mis pakub igal aastal
midagi uut ja põnevat. Kümnendat korda toimuv “Tabasalu päev” tuleb kindlasti eriline – sel korral teeme koos
küpsisetorti, mille saame päeva
lõpus ka koos ära süüa.
Juubeliüritusele kohaselt
pakume tipptasemel kontserdiprogrammi võimsa heli-,
valgus- ja videotehnika abil.
Meile esinevad Tabasalu muusikakooli Funky BigBand koos
Teele Viiraga. Oma uusi ja vanemaid hitte esitab Grete Paia.
Samuti astub lavale räppar
Reket. Õhtuse kontserdi lõpetab armastatud Anne Veski
koos live-bändiga.
Suurel peolaval saame vaadata konkursi “Harku valla
laululaps 2019” parimaid esinejaid, lummavaid JJ Streeti
tänavatantsijaid ja My Dance’i
tantsuklubi liikmeid.
Kohal on huviklubide telgid, kus teile jagavad infot
huviringide kohta Tabasalu
jalgpalliklubi, Tabasalu kergejõustikuklubi, Tabasalu tenniseklubi, HC Panteri jäähokiklubi, Tabasalu käsipalliklubi,
skaudid ja paljud teised.
Kõige pisematele pakuvad
juubelipeol tegevusi Lotte ja
doktor Ave. Esinevad beebid
koos emmede ja issidega, kes
demonstreerivad suurel võimlemispeol kuulsaks saanud kava.
Kohal on näomaalijad ja juuksuril saab endale lasta punuda
patse. Lastel on võimalus hüpata
ja turnida atraktsioonidel. Saab
keerelda pöörlevas autosimulaatoris ja Tilgu merepäästeselts
jagab kasulikke õpetusi.
Loomulikult toimub ka sel
aastal meie kõigi suureks lemmikuks kujunenud kirbuturg,
kus kauplemine on soovijatele
tasuta.

Juba kümnendat päeva toimuv "Tabasalu päev" on tervet valda liitev traditsioon.
/ Foto: Harku Valla Teataja arhiiv

Samuti on terve päev kõigil
võimalus osa saada laadast –
sealt saab kaupu, mida poest
ei leia. Toidualal pakutakse
head ja paremat.
Meie perepäeva koostööpartner koos Harku valla
noorte malevlastega on Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus. Kindlasti on see tore
töökogemus ka meie valla
noortele, kes saavad ürituse
organiseerimisel kaasa lüüa.
Olgu üritus suur või väike,
minu südameasjaks on pidu-

liste turvalisus. Ei ole liiast
tuletada meelde, et liikleme
teadlikult ja turvaliselt. Kui
võimalik, tulge kas rattaga või
jalgsi. Autoga saabudes parkige
see selleks ettenähtud kohta,
nii et see teisi ei segaks. Palun
ka perepäevale tulijatel selgitada lastele, kuidas teed ületada
või kuidas äraeksimise korral
tegutseda. Et ka meie kõige
väiksemad oleks hoitud.
Loodetavasti kohtleb ilmataat meid sel laupäeval hästi,
aga eks ilm ole varemgi “Taba-

salu päeval” heitlik olnud.
Ehk ei ole sellest aga midagi,
kui oskame end vastavalt
riietuda ja varustada? Peaasi, et tuleme kokku, hoiame
kokku – üheskoos võlume ka
päikese välja!
Hea elanik!
Tutvuge erilehega ja tulge koos
pere ning sõpradega “Tabasalu
päevale”, et üheskoos nautida
üht vahvat päeva uuenduskuuri läbinud Tui pargis.
Kohtumiseni laupäeval!
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TABASALU PÄEV
Tuletame meelde,
mis on põhiline, ja
räägime sellest, mis
uudne. Et perepäev
korda läheks!

Pidulise meelespea

KRISTA DREGER
Kultuuri,- spordi- ja
noorsootööspetsialist

Piletimüük
Kuni 30. augustini saab
pileteid soetada Tabasalu
Rimi kauplusest. Eelmüügist
maksab pilet Harku valda registreeritud elanikele isikut
tõendava dokumendi alusel
3 eurot, teistele 10 eurot.
Perepäeval, 31. augustil on
võimalik pileteid soetada Tui
pargist, kontserdiala väravast
vallaelanikel dokumendi alusel
maksumusega 5 eurot. Isikut
tõendava dokumendi puudumisel on pileti hind sarnaselt
mitte valla elanikega 10 eurot.
Harku valla eakatele alates
65. eluaastast, Harku valla puudega inimestele ning kõigile
kuni 14-aastastele noortele on
pilet tasuta (nullpileti saamise
aluseks on soodustust tõendav
dokument).

1

Joogitopsid
Alates eelmisest aastast
on päev plasttopsivaba –
kasutame korduvkasutavaid
joogitopse. Mida vähem plasttopse kasutame, seda enam
säästame loodust, vähendame
jäätmeveoga seotud kulusid ja
hoiame heakorda.
Perepäeva külastaja saab
korduvkasutusega joogitopsi
kas topsiringitelgist või toitlustaja telgist, tasudes topsi
eest pandi – üks euro. Arveldatakse vaid sularahas, seepärast
võtke kaasa münte. Topsi hiljem tagasi viies saab tagasi ka
pandiraha. Kui on soov valla
logoga tops endale jätta, siis
nii tehkegi.
Võite kaasa võtta ka oma
topsi!
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Suurele perepäevale on oodatud nii suured kui ka väikesed. / Fotod: Tarvo Alev

Huviringide
kleepsumäng
Esimest korda mängime
sel aastal kleepsumängu,
milleks vajalikud kupongid on
laste- ja noortetelkides. Mängu
eesmärk on järgmine: külastage vähemalt viit lastele-noortele mõeldud huviringitelki ja
osalege sealsetes tegevustes,
kogudes eri värvi kleepse.
Kleepsudega kupong tuleb
viia loosikasti, mis asub joogitopsitelgis. Umbes kella 19.00
ajal toimub pealaval loosimine,
auhindadeks huviringide väljapandud fännitooted ja tasuta
treeningud.
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Nimepael lastele
Päris pisikestele soovitame
peaväravast võtta tasuta
nimepaela, kuhu saab kirjutada
peale lapse nime ja vanemate
kontakttelefoni. Käepael on
korduvkasutusega, ilmastikukindel ja reguleeritav.
Käepael annab küll turva-

4

tunde ja aitab eksinud lapsel
pereliikmed üles leida, kuid
lapse eest vastutab perepäeval
ennekõike täiskasvanud saatja.
Kingitud Elu
Kõigil soovijatel on võimalik annetada Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
annetuskastidesse. Annetusega
panustate vähiravimite soetamisse, kinkides haigetele
seeläbi lootust, elupäevi ja tervist. Iga euro fondis pikendab
kellegi täisväärtuslikku elu.
Annetada saab nii sularahas
kui ka kaardimaksega.
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Uus ja uhke park
Viimane aasta on olnud
juubeliaastale kohane –
meie perepäeva kodupaik, Tui
park, on muutunud väärikaks
ajaveetmiskohaks. Täienenud
on lastealal ronimise ja kiikumise võimalused, valminud on
uus tervisekeskus ning uued
teed.

6

Oodatud on kõik annetused.

Kõik aga ei ole veel valmis
ja haljastustöid on tehtud alles
hiljuti … seega – kui reedel
sajab vihma, võib pind olla
porine ja libe. Jälgige ilmateadet, riietuge vastavalt.
Loodetavasti on laupäev ja
sellele eelnenud päevad päikesepaistelised ning kummikute
asemel saab kaasa haarata
piknikuteki!

Hoiame keskkonda ja koduparki puhtana
Eelmisel aastal andis
perepäev hoo sisse uuele
ja loodussäästlikule
suhtumisele. Seegi kord
panustame ökoloogilise
jalajälje vähendamisse.
Kuidas täpsemalt?
KRISTA DREGER
Kultuuri,- spordi- ja
noorsootööspetsialist

T

aas tuleb kõneleda korduvkasutatavatest joogitopsidest. Liigagi suur roll on
olnud äravisatud joogitopsidel
prügihunnikus. Kui eelmise
aasta peale mõelda, siis Tui
park oli pärast suurt pidu puhtam kui kunagi varem. Seega
võib öelda, et meie eesmärk
on täitunud: plats on puhtam,
plastjäätmeid vähem! Aega ja
raha kulus samuti vähem.
Spetsiaalselt tellitud, valla
logoga kaunistatud joogitopside soetamiseks “Tabasalu
päeval” saime toetust Kesk-

Harku valla logoga topsi pandihind on üks euro. Topsi eest on
võimalik tasuda vaid sularahas! / Foto: Tarvo Alev

konnainvesteeringute Keskuse
(KIK) ringmajanduse programmi projektist. Eelmisel
aastal märgiti meie initsiatiiv
ära ka aasta keskkonnateo
valimisel. Sellega olime suunanäitaja ka teistele omavalitsustele ja festivalidele Eestis.
Topsiringi toimimismehhanism
Külastaja saab oma topsi kas
topsiringitelgist või toitlustaja
käest. Topsi pant on üks euro.

Arveldatakse ainult sularahas.
Pärast viimast lonksu võib
külastaja toimida nii, kuidas
soovib. Üks võimalus on loputada nõu veekraani juures ja
täita see uuesti. Või tagastada
anum müüjale, viia see tagasi
topsitelki, saades pandiraha
tagasi. Või võtta kena tops
hoopis koju kaasa või näiteks
autosse panna – et järgmisel
üritusel see kaasa haarata ja
oma keskkonnateadlikkust
demonstreerida.

Sortimine lihtsam kui
iial varem
Viimased kolm aastat oleme
koostöös Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga korraldanud
prügi sortimist.
Ka sel aastal hoiame teadlikku joont, sortides jäätmeid
parimal võimalikul moel. Kollasesse kotti paneme pakendid
(pappkarbid, kommipaberid,
kilekotid, tühjad plast- ja klaaspudelid, plekkpurgid, plastlusikad, -noad ja -kahvlid) ja
musta kotti läheb olmeprügi
(määrdunud ühekordsed pappvõi plasttaldrikud, toidujäätmed, pooltühjad jogurtitopsid, kasutatud beebimähkmed,
suitsukonid jmt). Segadust ei
tohiks tekkida, sest kõikidel
prügikastidel on pildid peal.
Uue paberi, papi, plasti, metalli ja klaasi tootmiseks sordime prügi ning selle prügi
viivad valla maleva liikmed
toitlustajate juurest suurtesse
konteineritesse.
Teeme nii, et meist jääb
maha puhas peoplats ja hoitud loodus!
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TABASALU PÄEV
Tähistame sel laupäeval
juba kümnendat
“Tabasalu päeva”.
Ses valguses on paslik
juubilarile otsa vaadata ja
meenutada sünnipäevalise kujunemislugu.

Kullast loosiauhinnad, vinged esinejad
ja jällenägemisrõõm

MARI KUKK

"T

abasalu päeva” juured ulatuvad aastasse
1988, mil Tabasalus
peeti suvefestivale nimega
“Ranna Big Band”, peakorraldajaks Aivar Mäe. Tabasalu
muusikakooli direktor Kalev
Konsa, kes ühel neist üritustest
muusikuna kaasa lõi, meenutab, et traditsioon kestis 1991.
aastani. Vahepeal oli tükk tühja
maad ja aastal 2000 korraldas
Konsa juba ise “Tabasalu Bigband Festi”. Selleks ajaks oli
temast saanud Tabasalu elanik
ja siinse muusikakooli juht.
Mõni aasta hiljem sai üritus
uue nime: “Tabasalu Jazz Fest”.
Seda festivali vedas Konsa 13
aastat. “Selle korraldamise põhimõtteks oli mul kokku panna
selline sündmus, mida ka ise
hea meelega naudiksin,” räägib
Konsa ja loetleb maailmakuulsaid nimesid, kes kõik
Tabasalus musitseerisid.
Kuidas džässifestival
“Tabasalu päevaks” sai?
“Džässifestival muutus “Tabasalu päevaks” vallavalitsuse
soovil, kuna džässi peeti liiga
elitaarseks ja väikesele kuulajaskonnale suunatuks ning sooviti
pakkuda rohkem rahvalikke ja
populaarseid Eesti lauljaid ning
pereüritusi,” sõnab Konsa, “mina selles soovis midagi halba
ei näe ja tõesti käib “Tabasalu
päeval” väga palju rahvast.” Ta
ütleb, et pole viimasel ajal seda
üritust väisanud, välja arvatud
kord, mil ta esines kontserdiga
koos muusikakooli Funky BigBandi ja Uku Suvistega. “Sel
aastal astume jälle kohalike
noorte bigbändiga üles. Soovitan kuulama tulla!”
Toonane vallavanem Kaupo
Rätsepp ütleb, et üks faktor,
miks džässifestivalist sai “Tabasalu päev”, oli soov korraldada
ühtset, vallaelanikele mõeldud
perepäeva: “Džäss oli siiski nišiüritus, mida maksumaksja raha eest korraldama ei peaks,
eriti kui paljud külastajad olid
väljastpoolt valda.”
Teine asi, mida Rätsepp
välja toob, on tõik, et vallas
oli rohkem elanikke kui neid,
kes olid end valda sisse registreerinud. “Oli aasta 2009 ja
tekkis mõte meelitada “Tabasalu päevaga” inimesi end valda sisse kirjutama. Rahvastikuregistrijärgsetele vallaelanikele
oli kontsertidele pääs tasuta.
Kui aga polnud end elanikuks
registreerinud, oli võimalik
kontserdi sissepääsu juures
seda teha ja kohe ka endale
tasuta sissepääs tagada. See oli
tulus ja tasus end üksikisiku
tulumaksu näol kaks-kolm
aastat väga ära.”
Esialgu prooviti astuda edasi käsikäes džässiüritusega.
Et on pidu, mis kestab kaks
päeva – džäss ja meeleolukas
perepäev. Sellisel moel siiski
ühel hetkel jätkata ei saanud
ja alles jäi “Tabasalu päev”.

“Tabasalu päeva” lahutamatuks osaks on atraktsioonid lastele, laadamelu, vinged esinejad ja öine valgus-show. / Fotod: Harku Valla Teataja arhiiv

Asju, mida mäletada
Rätsepp parimaid aastaid, vingemaid esinejaid ja rahvarohkemaid kogunemisi välja ei
tooks, ent ütleb, et esimestel
aastatel tuli tohutult positiivset
tagasisidet. Öeldi, et lõpuks
ometi on üritus, kus kõigile
leidub midagi meelepärast.
“Nii saime põhjuse ja indu
asja edasi ajada,” räägib endine
vallavanem.
Mida erilist aastatepikkusest
rahvaüritusest meenutada?
“Kullaplaatide loosimine,” teatab Rätsepp. Ja tõsijutt, Armin
Karu poja kaudu, kes tegeles
valuutaga, saadi auhinnaks midagi tõeliselt erilist – kümme
grammi puhast kulda. “Viskasime veel nalja, et mis siis saab,
kui loosis osutub võitjaks mõni

pereliige või sugulane. Kas siis
peab plaadi tagasi andma?”
naerab endine vallajuht.
Konsa mäletab üht päris
ohtlikku, kuid siiski õnnelikult
juhtunud lugu “Tabasalu Jazzi”
aegu: “Ühel aastal toimus Rannamõisa kirikus Liisi Koiksoni
kontsert. Sinna tuli nii palju
rahvast, et olime sunnitud piletimüügi lõpetama. Kui see puupüsti kiriku täis rahvast seisis,
kohti ja lisatoole otsis, tekkis
üheks hetkeks rahva sekka
üks kitsas piklik vaba platsike. Sel hetkel pudenes rõdult
oreli küljest ära kõige suurem
orelivile ja prantsatas põrandale täpselt sellesse kitsasse
prakku ilma ühtegi inimest
puutumata. Keegi vist hoidis
kontserdipublikut!”

Kuidas edasi?
Rätsepp peab “Tabasalu päeva”
suureks plussiks asjaolu, et
kui naabrimehele muidu kiire
elutempo tõttu külla ei jõua ja
tänaval trehvates juttu puhumiseks mahti ei jää, siis augusti
lõpul saabub alati päev, kus
kokku saadakse. “Kui üritust
külastab kolmandik Harku
valla elanikkonnast, on see end
ära tasunud,” sõnab Rätsepp ja
soovib sünnipäevalisele rõõmsat meelt. Missugusena näeb
ta “Tabasalu päeva” 20. sünnipäeva? “Tulevikus on küsimus
selles, kus seda korraldama
hakata. Oleme kontserdialaga
ju osaliselt erakinnistul. Ainus
probleem, mida mina praegu
näen, ongi asukoht.”
Konsa soovib “Tabasalu

päevale” pikka tulevikku: “Iga
ettevõtmine, mis meie inimesi
sõbralikumaks ja hoolivamaks
muudab, on tänuväärne.” Mida
ta laupäevasest üritusest ise
ootab? “Kõige rohkem seda, kas
õnnestub suvepuhkuselt tulnud noored ühtseks rokkivaks
bändiks kokku sulatada ja koos
Teele Viiraga üks äge kontsert
teha. Tean, et noored muusikud
on juba väga põnevil ega jõua
lavale pääsemist ära oodata.”
Vallavanem Erik Sandla
leiab, et laupäeval on taas võimalus vallaperel kokku tulla ja
vaat et koduukse vahelt Anne
Veskit vaadata-kuulata: “Tegemist on mõnusa pereüritusega,
kus tegevust leidub igaühele.”
Ta kinnitab, et “Tabasalu päevaga” jätkatakse igal juhul, sest

asi on end igati õigustanud,
vallarahvale omaks saanud.
Vallajuht lisab, et kuigi ürituse
nimi on “Tabasalu päev”, on see
siiski kogu valla rahva päev. Ta
ise mäletab hea sõnaga eelmise
aasta lavatagust kohtumist Boris
Lehtlaanega, kes rääkis, kuidas
nõukogude ajal estraadi tehti.
Kui mõelda sellele, milline
võiks “Tabasalu päev” olla
20-aastasena, leiab Sandla, et
midagi erilist siin küll juurde
pole vaja “leiutada”: “Kindlasti
on selleks ajaks laval uus põlvkond legende, kes heal meelel
esinema tulevad. Ka tehnika on
ilmselt veel paremale tasemele
arenenud. Mõelge, aastaid tagasi ei olnud meil sellist tulevärki,
laser-show’d, leedekraane ega
muud. Laupäeval näeme!”
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KÜLAELU
Postkast on midagi
sellist, mis püsib
aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks
aeg-ajalt jälgida, kas
postkast suudab
“teenindada” praeguseid
hoopis mahukamaid
saadetisi.

Omniva aitab: korrektse
postkasti spikker
oma turvalisuse tagamiseks
õigus postkasti teenindamisest
keelduda.

HANNALIISA VISK
Omniva

K

orrektsed postkastid
muudavad kirjakandjate
töö lihtsamaks ja aitavad
tellitud saadetistel kiiremini
teie postkasti jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed
mõõtmed on 25 × 35 × 6 cm,
kuid soovituslik on kasutada
märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Postkasti
postitamiseks ette nähtud ava
minimaalsed mõõtmed on
2 × 23 cm. Lisaks võiks postkast olla saadetise kokkumurdmise vältimiseks pealt täidetav
ja saadetise kättesaamise tagamiseks ka lukustatav.
Postkasti paigaldamisel jälgige, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et
tee postkastini ning postkastialune oleksid takistusvabad
(lumi, jalgrattad, lapsevankrid
jms). Postkast peab tagama
saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkast
olema juurdepääsetav igal ajal.
Oluline on ka, et postkast
oleks korralikult tähistatud,

Külades on soovitatav paigaldada ümbruskonna postkastid
ühte kohta. / Foto: Harku Valla Teataja

sest tähistamata kast teeb keeruliseks kirjakandja töö ning
oodatud saadetised ei pruugi
kohale jõuda. Juriidilise isiku
postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi(ed).
Korter vs. eramaja
Kortermajades paigaldatakse
postkast kortermaja välisukse
vahetusse lähedusse, näiteks
välisukse sisse, et tagada ligipääs ilma välisust avamata.
Juhul, kui postkastid on pai-

galdatud trepikotta, võiks kasutada universaalvõtit, mis
tagab kogu maja trepikodade
ligipääsetavuse ühe võtmega.
Eramajad paigaldavad postkasti tavaliselt elamut piirava
aia külge. Aia puudumisel on
hea tava kinnitada postkast
krundi teepoolsele piirile.
Hoolitseda tuleb ka selle
eest, et koduloomad (nt koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest
sellisel juhul on postikulleril

Väiksemates külades
ühine koht
Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või
suurema hooldatud tee äärde,
koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast
elu- või asukohast mõistlikule
kaugusele, näiteks lähimasse
bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati
peaks olema tagatud võimalus
sõiduki ajutiseks peatumiseks
ning seejuures ka sõidukite ja
inimeste ohutus.
Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud aadress,
küla ja talu nimi.
Kui soovite oma postkasti
asukohta muuta, teavitage oma
soovist ka Omnivat kodulehel
asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse teiega ühendust, et
postkasti asukoht kinnitada või
selle paigaldamist täpsustada.
Kindlasti on oluline postkasti
asukoht kooskõlastada, sest
kahjuks ei ole võimalik posti
toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival
kohustust toimetada saadetisi
postkasti, mille paigutamine
ei ole kooskõlastatud.

Kodukoha paremaks muutmiseks
on võimalik saada toetusi
Tuletame meelde, et taas
saab esitada taotlusi nii
kodukoha kui ka ettevõtte
arendamiseks.
HARKU VALLA TEATAJA

Taotlusvoor korteriühistutele
Kuni 30. septembrini saavad
korteriühistud taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust biomassil
või fossiilkütustel töötava või
elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust
maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
Toetust saab taotleda:

• biomassil töötava katelseadme
väljavahetamiseks biomassil
töötava katelseadmega;
• biomassil töötava katelseadme
väljavahetamiseks mõne teise
taastuvkütuse lahendusega;
• fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega;
• biomassil või fossiilsel kütusel
töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.
Sel juhul võib projekti maksumusse lülitada hoonesisesed
küttesüsteemiga seotud tööd.

Teiste variantide puhul ei ole
see võimalik.
Toetust võivad taotleda
korteriühistud, kelle maja on
ehitatud enne 1. jaanuari 2010,
sest need hooned ei pruugi olla
ehitatud kõige energiasäästlikumalt ja kütteseadmed võivad
vajada väljavahetamist.
Toetuse taotlemisel peab
omaosalus olema 50% projekti
abikõlblike kulude maksumusest. Vooru eelarve on 500 000
eurot.
Taotlusi saab esitada andmesüsteemi KIKAS kaudu, tagasisidet taotlusele antakse aasta
lõpul. Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi
atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse on välja töötanud
keskkonnaministeerium.
Lisainfo: telefonil 627 4321
(Piret Sepp) ja e-posti aadressil
piret.sepp@kik.ee; www.kik.ee
Kogukondliku
turvalisuse toetusvoor
Harjumaa Omavalitsuste Liit
(HOL) avab kogukondliku
turvalisuse maakondliku toetusvooru.
Vooru eesmärk on aidata
kaasa ühiskonna kujunemisele,
kus inimesed tunnevad end
hästi ja kindlalt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna
loomiseks võrgustunud –
igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise
kaudu on tagatud laiemalt oh-

tude ennetamine ning nutikas
ja tulemuslik reageerimine
õnnetustele, korrarikkumistele
ja kuritegudele.

ja turismiarendajatel keskkonna www.pria.ee/epria kaudu
võimalik kuni 2. septembrini
taotleda toetust.

Toetatakse taotlusi, mis:

Toetusi saab taotleda:

Toetus mikro- ja turismiettevõttele
MTÜ Nelja Valla Kogu taotlusvoorust on tegevuspiirkonnas
tegutsevatel mikroettevõtjatel

KOP-i taotlusvooru
infopäev
Harjumaa Omavalitsuste Liit
korraldab kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse
taotlejatele 16. septembril kell
13.00 Omavalitsusmajas (Sirge
tn 2, Tallinn) infopäeva.
Tutvustatakse programmi
nõudeid taotlejale, taotlusele
ja aruandlusele.
Lisainfo ja registreerimine:
telefonil 507 7450 (Maret Välja)
ja e-posti aadressil maret.valja
@hol.ee; www.hol.ee

• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel;
• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh
edendavad võrgustikupõhist
koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste
võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla Eesti
Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku
omavalitsuse üksus.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Harjumaa toetusvooru abikõlblikkuse periood on 16. septembrist
31. augustini 2020.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 16. septembril kella
16.30-ks elektrooniliselt HOL-i
e-posti aadressile info@hol.ee
märksõnaga “TUR19”.
Lisainfo: telefonil 507 7450
(Maret Välja) ja e-posti aadressil
maret.valja@hol.ee; www.hol.ee

• mikroettevõtluse arendamiseks: uute ja olemasolevate
kohalike teenuste ning toodete arendamiseks;
• põhivara soetamiseks, turundustegevuseks, hoonetesse ja
taristusse investeerimiseks
(toetuse maksimaalne summa
on 10 000, omafinantseering
40% projekti abikõlblikust
maksumusest);
• turismiteenuste arendamiseks, turismiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks (maksimaalne toetuse summa on
30 000 eurot, omafinantseering 40% projekti abikõlblikust
maksumusest).
Lisainfo: www.4kogu.ee

LÜHIUUDISED
Fotokonkurss “Minu kihelkond”

Tartumaal avati juulis pidulikult viimased kihelkonnaviidad, mille puhul kuulutas Eesti Rahva Muuseum välja
suurprojekti lõppu tähistava fotokonkursi “Minu kihelkond”.
Fotokonkursile “Minu kihelkond” on oodatud fotod
aastatest 2018–2020, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui ka talvel,
kajastades kihelkonna iseärasusi. Fotosid saab konkursile esitada kuni 1. märtsini 2020 ERM-i pildisaatjate
veebikeskkonnas Pildiait.
Viieliikmeline žürii valib konkursile laekunud fotodest
välja parimad, millest koostatakse näitus.
Võitjad kuulutatakse välja 14. aprillil 2020 ERM-i 111.
sünnipäeval. Konkursi peapreemia on tuhat eurot. Võistluse koostööpartnerid on EV 100, Laulu- ja Tantsupeo SA
ning Maaleht.
Lisainfo: www.erm.ee/et/minu-kihelkond
(Kalmar Kurs, Eesti Rahva Muuseum)

Kas armastuslugu on “purgis”?

Harjumaa muuseum ootab kuni 1. septembrini mälestusi armastusest.
Valitud tööd avaldatakse Harjumaa muuseumi toimetistes ja kõik mälestused jäävad hoiule muuseumi arhiivi.
Parimaid meenutajaid autasustatakse 16. novembril
muuseumis toimuval vastuvõtul.
Kirjatööde pikkus ega vorm pole piiratud, samuti võib
kasutada varjunime(sid).
Töid oodatakse e-posti aadressile taavi.koppel@hmk.ee
või posti teel aadressile Linnuse 9, Keila 76608.
Lisainfo: www.harjumaamuuseum.ee
(Harku Valla Teataja)

Harku valla neiu on maailma tipus

Inglismaal toimunud field-target-laskmise MM-il (WFTF
World Championships) tõi juunioride arvestuses hõbemedali koju 13-aastane Suurupi küla neiu Eva Maria
Tõnurist.
Kuna Eva Maria oli oma sportlastee üheks eesmärgiks
seadnud alles 2021. aasta MM-il osalemise, tuli võimalus
augustis toimunud tippvõistlusel stardijoonele astuda
talle endalegi ootamatult. MM-il osales 443 laskurit enam
kui 30 riigist, sh kümme sportlast Eestist.
Field target, jahti imiteeriv mäng, on alguse saanud
Sussexist Inglismaalt. Relvadena kasutatakse vedru- või
suruõhul töötavaid õhupüsse ning sihtmärkideks on
saakloomade elusuuruses siluetid. Sihtmärgid on ehitatud nii, et vaid väga täpne otselask paneb selle kukkuma.
Sihtmärkide tabamistsoonid (15–40 mm) ning kauguste
hindamine (10–50 m) ei jäta laskurile praktiliselt üldse
eksimisruumi, samuti ei tea sportlane enne rajale astumist sihtmärkide paiknemist – just see teeb spordiala
mänguliselt põnevaks ja äärmist keskendumist nõudvaks.
Eva Maria treener on kuuekordne maailmameister Heli
Jalakas.
(Aule Kikas)

Noort laskesportlasest harkuvallakat ootavad ees suured
teod, arvestades seniseid edusamme. / Foto: Ave Jalakas
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ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE
JA AVALIKU VÄLJAPANEKU TEADE
Harku vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 56 võeti vastu Tiskre külas
Tammiaugu tee 10 (katastritunnus 19801:002:0044) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt AKA Natura OÜ
(rg-kood 11496895) tööle nr 34-2016.
Planeeritav ala, suurusega u 0,3 ha, paikneb Tiskre külas Tammiaugu tee
10 maaüksuse põhjapoolsel osal, Tammiaugu tee ääres, u 300 m kaugusel
Sütemetsa tee ja Tammiaugu tee ristumiskohast mööda Tammiaugu teed
kagus, piirnedes põhjast Tammiaugu tee 8 (katastritunnus 19801:002:4043)
maatulundusmaaga, Tammiaugu tee (katastritunnus 19801:002:0986)
transpordimaaga, idast Harku-Saare (katastritunnus 19801:001:2352) ja Tanni
(katastritunnus 19814:001:0269) maatulundusmaadega, põhjast Kadaja tee
5 / Müürisepa (katastritunnus 19801:002:0575) maatulundusmaaga ning
läänest Pika-Kristjani (katastritunnus 19801:002:4104) ja Tammiaugu tee 8
(katastritunnus 19801:002:4043) maatulundusmaadega. Tammiaugu tee 10
maaüksuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ning maaüksuse pindala on 5,38 ha. Maaüksus on hoonestamata. Maaüksuse lõunapoolne osa on
osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Planeeringut koostatakse maaüksuse
põhjapoolsel osal u 0,3 ha suurusel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on
lahendatud olemasolevalt Tammiaugu teelt.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa
sihtotstarbega Tammiaugu tee 10 katastriüksuse jagamine üheks elamumaa
sihtotstarbega krundiks suurusega 2439 m2, üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega 77 m2, üheks maatulundusmaa sihtotstarbega
krundiks suurusega 51 133 m2 ning üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega
krundiks suurusega 159 m2.
Detailplaneeringuga on määratud elamumaa krundile ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni
500 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Hoonete
katusetüübiks on lubatud kavandada viilkatus, lubatud katusekalle on 35–45
kraadi.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada rajatava puurkaevu
baasil ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.
Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala, Tammiaugu
tee 10 maaüksuse põhjapoolne osa, elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Planeeritava ala loodepoolset osa läbib Harku ja Tiskre oja rohevõrgustiku koridor, mille ulatuses on detailplaneeringuga kavandatud ühiskondlik haljasmaa, mis võõrandatakse kohalikule omavalitsusele, et oleks
tagatud rohevõrgustiku koridori avalik kasutus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu
ning teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringut muutvana seoses
vajadusega taotleda Harku oja ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt
25 meetrile.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.09.2019–11.10.2019 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/150331_11/avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja
teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik,
Harku vald 12.09.2019–11.10.2019 k.a.

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISED
Harku vallavolikogu 13.08.2019 korraldusega nr 378 kehtestati Liikva
külas Suure-Pärna (katastritunnus 19801:011:0376) maaüksuse ja selle
lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood
11647744) tööle nr 20/11.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse osalise sihtotstarbe muutmist, määrates maaüksusele 20% ulatuses ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ning jättes
maaüksusele 80% ulatuses maatulundusmaa sihtotstarve.
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kolme põhi- ja ühe abihoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m². Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset
korrust. Lubatud katusekalle on vahemikus 30–50 kraadi. Detailplaneeringuga
moodustatakse 1073 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt Varsa
tee laienduse tarbeks, mis võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.
Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud 1410 Kiia–Vääna–Viti maanteelt (katastritunnus 19801:011:0260) mööda Väänatammi (katastritunnus
19801:011:1038) ja Varsa teed.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada rajatavast puurkaevust ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.
Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus Vaila külas Põrgupõhja tee 20
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi Pärtli
tee 50 üksikelamu laiendamise jaoks hoonestusala suurendamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle
osas ootame 29.08.2019–07.09.2019 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja
veebilehel www.harku.ee/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-posti teel
harku@harku.ee 29.08.2019–07.09.2019 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks
Vääna-Jõesuu külas Jõekääru tee 2 ja Jõekääru tee 4 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle osas ootame 29.08.2019–07.09.2019 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses ja
veebilehel www.harku.ee/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-posti teel
harku@harku.ee 29.08.2019–07.09.2019 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Kuhu minna, mida teha?

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

Päev

Algus Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

25. august

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

Rannamoisakogudus.ee

25. august

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2) Inglitiib.ee

29. august

16.00

Kirjanik Margaret Kalm tutvustab oma värsket
põnevikku “Poolpäris”

Harku Raamatukogu (Instituudi tee 5)

Lib.harku.ee

30. august

19.00

Noortekohvik Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

Rannamoisakogudus.ee

31. august

10.40

ACE Xdream Tallinn

Start Harkujärve Põhikooli juurest
(Jaan Venteri tee 2)

Xdream.ee

31. august

15.00

10. “Tabasalu päev”

Tui park

Tabasalupäev.ee

31. august

21.00

Hooaja lõpupidu: muinastulede öö ja disko koos
DJ-ga Mindswich

Jõesuu Lounge

Facebook @
Joesuulounge.ee

1. september

11.00

Harkujärve Põhikooli aktus

Harkujärve Põhikool (Jaan Venteri tee 2)

Harkujarve.kovtp.ee

1. september

11.00

Muraste Kooli 1. ja 7. klasside aktus

Muraste Kool (Lee tee 9)

Murastekool.edu.ee

1. september

11.00

Vääna-Jõesuu Kooli aktus

Vääna-Jõesuu Kool (Hiie tee 21)

Vjk.edu.ee

1. september

12.00

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 1. ja 12. klasside aktus Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli tn 1) Tyg.edu.ee

1. september

14.00

Muraste Kooli 2.–6. klasside aktus

Muraste Kool (Lee tee 9)

2. september

10.00

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 2.–11. klasside aktus

Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli tn 1) Tyg.edu.ee

2. september

12.00

Vääna Mõisakooli aktus

Vääna mõisa tall-tõllakuur

Vaanakool.edu.ee

2. september

16.00

Tere, kool ehk saadame koos Lottega suve ära ja
tervitame uusi koolijütse

Kumna Kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

5. september

10.00

Silmade kontroll Tabasalus

Tabasalu eakate päevakeskus
(Teenuste 2)

Telefonil 5323 3454

6. september

18.00

Pildiraam ja kaart vanavanematele

Kumna Kultuuriait

Facebook @Kumna-küla

7. september

10.00

PREP-paarisuhtekoolitus (tasuline)
PREP on paarisuhte rahulolu edendamise
programm

Pererestoran Seller (Klooga mnt 6a)

Prep.ee

8. september

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

Rannamoisakogudus.ee

8. september

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2) Inglitiib.ee

PREP-paarisuhtekoolitus (tasuline)

Pererestoran Seller (Klooga mnt 6a)

14. september 10.00

Murastekool.edu.ee

Prep.ee
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+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Sääsevõrgud
Terrassimarkiisid

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.
Korstnapitside ehitus.
Tel 5557 9399.
Väikeveod kuni kaks 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.
Harkus aastaid tegutsenud
ehitusbrigaad võtab algavaks
hooajaks vastu objekte. Tegeleme
erinevate aedade, terrasside,
fassaadide ning suvilate ümberehitusega, sh renoveerimistöödega.
Omame ka plaatijatunnistusi. Info
tel 503 7466.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509,
Andres.
Mahla pressimise teenus
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo
tel 5621 9762.

Kompostmuld, kõdusõnnik,
sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos
veoga. Väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga
Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m
avale 1150 eurot. Tel 5895 8809,
e-post: info@koduvärav.ee,
www.koduvärav.ee,
Langetame ja hooldame just
teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii. Küsi
lisa tel 502 9075, e-post:
liuguksed@kallion.net.
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.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd,
prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5639 1093, e-post:
eleanor31@online.ee.
Teostan Vääna-Jõesuu piirkonnas järgmiseid töid: muru
niitmine niidukiga, raideriga,
pika rohu niitmine trimmeriga, võsa lõikamine, saetööd,
torutööd, remonttööd.
Tel 521 4353, e-post:
sompaserv@gmail.com.
Teostan san-tehnilisi ja pisiremonttöid. Tel 503 8313.
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Tellida saab ka väikseid koguseid.
Tel 5559 7572.
TÖÖ
Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria autojuhile (kallur). Asukoht Saue, info 506 7491.
Väänas asuv Cryotech Nordic AS
otsib töökaid ja tublisid töömehi
krüoteraapia kabiinide monteerija ametikohale. Töötajalt eeldame
korrektsust, vastutustundlikkust
ja karskust. Töötasu kokkuleppel.
Täpsem info või CV palume saata
office@cryotechnordic.com.
Metsaküla Piim AS Harjumaal
Kumnas võtab tööle traktoristi. Lisainfo e-post: info@metsakylapiim.ee,
tel 502 3434, 5343 1763.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel: 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Auto ost. Ostan kõiki marke,
igas seisukorras sõiduautosid ja
kaubikuid, ka remonti vajavaid.
Tel 5365 4085, e-post:
skampus@online.ee.

Teavitus kinnistu müügist

Teavitame Merike Rehale kuuluva kinnistu 8/360
osa müügist. Kinnistu andmed: katastritunnus
19809:006:0460, pindala 7823 m², aadress Maamesilase tee, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju
maakond.
(Merike Reha)

LAULU- JA LUSTIRING

VAHVA NÖÖP
OOTAB UUSI
PISIKESI SÕPRU!
KOHTUME ALATES
SEPTEMBRIST

TEISIPÄEVITI

TABASALU VÄIKESES
TANTSUSAALIS
(Teenuste 2)
10.00 väiksemad
(0,3–1,3a)
11.00 suuremad
(1,4–3a)
Info ja registreerumine:
reeliker@gmail.com
tel 5668 0060

Parlons français?

Sügisel algavad
prantsuse keele intensiivkursused algajatele
Tabasalus ja Murastes.
Grupi suurus max
6 inimest, tunnid
toimuvad kord nädalas
2 x 45 min. Kirjuta
jarvsoo@hotmail.com

Avaldame kaastunnet
Lea Vällikule

abikaasa

kaotuse puhul.
Rannamõisa
Lasteaia pere
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REKLAAM

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

on sinu abimees kütte– ja ventilatsioonisüsteemide
planeerimisel, projekteerimisel ja ehitamisel.
Pakume ka kütte– ja ventilatsiooniseadmeid ning
radiaatorite kui ka põrandakütte paigaldust.

KONSULTATSIOON
PROJEKTEERIMINE
EHITUS

Telefon: 5646 7852
E-mail: info@estokute.ee
www.estokute.ee

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Viru Haigla AS otsib oma sügisel avatavasse Tabasalu Pihlakodusse

kes on head suhtlejad, abivalmis ja positiivse ellusuhtumisega ning
abistavad meie eakaid nende väärika igapäevase elu korraldamisel.
Pakume täiskohaga töötajale kuupalka alates 1000 eurost, paindlikku tööaega,
vajadusel majutuse ja transpordi hüvitamise võimalust ning kohapealset
väljaõpet.
Kasuks tuleb varasem valdkonnakogemus, väljaõpe ja keelteoskus.
Tule ja anna oma panus eakate heaolusse!

SAADA SOOVIAVALDUS
MARI@PIHLAKODU.EE VÕI
HELISTA 5191 6642

AASTA
MAAKLER
2004

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

Telli
korstnapühkija
enne külma
saabumist.
Kontrollin ja puhastan
teie kütteseadme
ning väljastan
nõuetekohase akti.
Helista 5600 4050
või kirjuta
info@1korsten.ee

